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KolcfliëlJ Weeskamer en Trustmaatschappij. · GEBROEDERS ·HALL. ~;~~'kao,o

BE LANGRIJ KE PU~AV EKE VERKOOP ING NIEUWE 80HREPSLADING De ~bnde _ gelaat door .:-_ F. ft
,,' ~\~~~ -~j:,~, ~- ..jj::;~~e.~C~~.~,:.:~~,~:='a~~~~d~:t~~s,MUIL·e:ZEl:S· ~~.~~~ .~~:~;~.

Meubel., enz .•enz., ·eo.z. Juist geland" S.S. MAsu."
OP DE PLAATS KO.Qpers van P.AARDEN en HOU.HOEK, Achter Hantam,

MUILJ:!;N kunnen hun beboeften
bevzedigen aan onze stallen, t.PgeD
prijzen in ove:n.enstemming met de
tijden.

DALTON EN' BEID
\ ,""Ull!{ de Beste WI arde in HlIllholldLinen, LakeJIl i
V Bedrukt Katoen, Lontro1oUut, Tafellinnen,

~::',:II:~I:lTafellaken!l, Servetten, PJaonenen, FJauellettln, I
11.\ LTON & HEID,

113, LANG STRAAT. KAUST!».

\ , " n l'ste'V aa roe in 't maken van Kostuum's
" .: .\ rt ikv len, KOU8('DHandel, Uandschoenen,
1 "':', Kr nr, Onderkleeren, Kramerij, ens •

Monsters PoI!!tv11j op Aannaag.

" DE:HOOP,"
BE'AUFORT WEST.

r Jl; :11· .... :c~:'r .~;~
"': :~; ,~~," , .':". "''''-'' -, .'.~ . .

" .

Gebroeders Hall,
I. , Yl bO 'ti'! Z'fJt] wijlen den heer Daniel Gabriel de Villiers

Lango Marksh-s,at 74, Kaapstad.Op WOENSDAG, 18 OCT., aanst.

I)E ondergeteekenden daartoe
gelast zijnde ~oor de. heeren

Francois n. de TOIt en PIeter G.
van Zijl zullen publiek verkoopefl
bij de woning van de heer du 'l'Olt

te Pun t-draad. Pig-draad, Draad-net,~- KRU ISPAD, Karnen, Botermaker, Reuzel Olie.

PUBLIEKE ~~RKOOPING o.~.al~·u~':3!~1HWOODHEAO, PLANT. & no., __ • ~:~~~-=
gen. met WOO1lhuia." Huur-hui.."Ingevoerde Paarden en Ezelhengsten. 1 VASTOOED:- St. George'. Straat. CALEPON, Kel4.... 8IoJ ..... 1IePlOa. _ c....

Een derde part of aandeel in .. 800 likeD, 300 B1ueaum en Deunen,
Kleinberg gelegen in dit distrikt, KAAPST AD. n.. 1899 600 ftIl de Jt.ebioigate 800rten
groot in haar geheel 5,406 morgen. Zaterqg,2t:uvWber, Vruohthoomen eD 9,000 WV

n
-

Dit is een geschikte plaate. voor .. .. '.' . 1toU8Il. Volop 'Yoorsien van Water.
klein en groot vee. f4 r.. IIII~ ............... Termen billVL

n. LoS8~ VOEDEREN:- lf ,f ..,:i;;~'.:_ Doe aaozoek bij
10 Eerste kJa9se Merries _ J H DUR&,
1 paar Blauw schimmel merries DJI,~"~~. "k •. Paarl'

...:~:ao:.P'_ .... PdU
2 ~~:8~~:es(Hackn~ys) 1 en 2 • I IS· I J llovx ftIl OW lUll_ptaeIcl _2_7_&_p_t.,_1_899_. _

jaar oud Speciaal I Speclaa peolaa V........ " a ·.op ...... TB Hu uti
:] Rij- en trekpaarden CJea datum. ""1'IiIrdeIi _... A

1 paar Donkerbruine memes RawL'De'S VI"eUI lauser Tftftlttg8lU• • ... .Delt. iD.. he, Jlï.t.riot 0" del ~ te koop, 10ne beste (egaal) 1 jaar oud V 11 .UiJl UW ~.dé '_"lloox'l8ft' . "~k.ende plaataen uitp.
10 Groote Rooi Ossen voor trans- Toogel'1l8t met Rawbone's Speciale Jaoh~visieren en ~.' 'f.e1rïIW.' 'iL ,'. roóhi m de A.fdeelingen ven Her-

port en slachter gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde.' Prijs .. ~:_~ bert. Har eD Barkl1. Weet. .
G Vaarzen 2 en 3 jaar oud £7 108. net. _'....,..uu.r __ 0ftI' de .Je Geboana. Lander1J41D, Fontemen
1 Extra Jersey melkkoe (in Patronen van alle 800Tten en gehalten altijd in voorraad. ~. '·r..a....a-.WDDe dat CJeae ~wen, 8t8eoen Kralen

• melk) en kalf Hagelgeweren, Rifles en ReYOlverR, ftIl tedere IOOn. ,~. '\tt ..'._. ,"""jcIis ~ Xim~ op Je Gronden, 'rijf
2 Jonge Jersey Bullen ge1IoIpiia._...... IDJIIUta ftJden ftIl het Poet en

Kn.,lt Dynamiet. Detonato .... Lont en Lont Ontst.k..... . . T~toor, en 't Po1itioBAanteel _len . altIJd In y.......... KOU... !tOOPT. ..;;?;..--o;;... OaIWle.. iD de40 Strnisvogels 2 maanden oud

42 Do met eerste pluksel Coltsmet nr&rootgJu II&UIJ. IJIII, "/81 tegel IMr Inl.d.rd. ...... r.AJnB .BOUL ~Md. Onnioed nn wild.--==-=:.:..:.....:......:._~~--::::::-------- DBJlP:BBB,JlOOI. ,. KW". V~ iD 't "Id,. dat
"v"OOlP de .Elc»e~e.... A,.,.,.,. ~.::&~~ 8~=:

De ear reden ftQ den verkoopJAIIESWILE! &'C. AAlDAPPELS! =-=~E
' HEBBEN. IN VOORRAAD. "POOT"" "D~ 1onDT "'!' ~jf WiJ opgnen.

~~:UJ :-, Richt u tot:Bind-draad, Bind-draad, Binddraad. ;--~-.:.__ H. R. OAWOOD,
. "z OOBVBN ..... OIDIII- eeD POItbntoor p..nlrnl1Ze1aOD :ID." haa. ~ kOJID~.ll.~·* .... 1'II_ba~ '~aitdeblld" ~ ftIl na.. c;r;;b.n.1111111.,;'7,i;.";,· __ _ ...- .. .....-....... ~~

, 4. I "E.ABl.T BOSE,lIIIul_1PIJ_, 1tit .•• 1, ....""-Sa_·,t I r.., Ut, _<UT..;re:::
;"'WIiG~ - ..-~-;:-:;:__

•.) •.,rit" :"• ..,.,.n.

en \'C'lg,,,'nuu dagen indien noodig, sullen worden verkocht
~ ~Jp de pla.,ts .,DE HOOP" Beaufort West

:"!,, I'dL' Ruinen, uitste- . 100 Jonge Kapaters, 000 Jongo
I, 'I - l'll trek paarden bok-ooien en Kapaters, \JO
\1, I ti' , Rammen, geteeld van P. J.

1~,~ ;, LII'll"lJ Alperts beroemde ingevoerde
.' rr ' ',\I"ITI",~ . kudde
, .. 1 , lt \1,'1'1'11'5 ! Hpan goed geleerde Muilen,

(le," 5 Eenjarige Muilen, 1 Muil~..r,,h dil, 'r P. , Hengst

, I 8 Donkeymenies met Veulens
, : (11) ()(JlPIl met Laru- . 1 Donkey Hengst, 8 Donkey

'I. 1"~1I1 p('niari~e Ooien, I Ruinen, 9 Donkey ~Ierries,
i ., . "II_iariL.'L' Rammen, :3uO ~ti Koeif'n en Kalveren, GO goed

f\:qlll<'f' hokken, 200 gefokte Koeien
I;' "1'''\'' ,i 'Tl met Bol,jes 50 Jonge Ossen, 50 Vaarzen

TEVENS
. I: . ,t! I, ., Schorsche Kar- 2 Kafsnijders, 2 Mleliesknf'uzers
~,' ~ Wennowing Machines, 9 Zadels
1\' ~ \,lIT, II, I \\'at"rkar Span-muilezeltui~, 2 Spa ns-

; ~ L, \ ,!~, ' -c , 1."\ Uel\"flren Donkey-tuig
;'-' , I,' ';:"'alê;t'll ,'n werk- 3 Stel "\VhecJ"r.harnAI'R

i uiun. rruans werk- Stel voortuig, ,;eheel nieuw,
" n Boren en Hamers

~. ;'- ,~",'i:i "li Gruven ' 2 Ploegen, _Melkpannen, Emmers
Huisra.a.d, Keukengereedschap, enz.
lt.: rl'I' eli de Schapen zijn bijna allen ~an het aller beste r~s in de

, "~i ' :1 II! een uitstekenden toestand; het IS een welbeke.nd tOlt dat de
·':i: ,; '" slechr-, eerste klas Vee hield.

jj,lo )"'!I, veefokkers, slagers, speculat'-'llrs l~n anderen moeten daar-
::; :,. : \ I rZ\limen deze verkooping bij te wonen. .
VE l' ~erschin.ltcn zullen. verscha.ft "IMo:rden.

: I: ,
\ ..

\

r , i! .

De verkooping zal beginnen te 10.30 v.m.
G. W. ST EYTLER, Secretaris.

Ko \\' ''l'~~ampr Gehouwen,
'\' ". : ',:n ~, Kaapstad,

.' >. l,t"loh('r, IS99.

Rice en De villiers, Afslagers.

DE, ':"1' dt:'(·kPnde1i behoorlijk daartoe gelast door .. den ~eer
I. I. \'\, 1IIIf \';LD Newlands zal te koop aanbieden b~ publieke

MALMESBURY, op Zaterdag, t4 Oct. t899,
TE 10 UUR V.M.

1 SPRING HENGSTEN:
(;"dresseerd in Tuig en onder Zadel.

EEX TROEP ME RRIES, do. do.
6EZELHENGSTEN.

[I " ""f'ntl('mrle dieren waren speciaal uit.gekozen van
A ; >, \llI:llka l'll zijn wel een bedchtiging waard.

J. W. Moorrees Jr., & Co. Afslagers.
~r,. r_ , I, Uctober, 1ij99.

.f'll ~!'\\{'~t' Kleille ~;oudrnijn ontdekt oP. de
Plaat, \ III h;tchts Vlei, te I{kin 1 rilkensteHl.

VAN

Prachtig G'elegen Erven.
. : 't'\'k.'Tldt' verschillende aanzoeken er voor gehad hebbende,
' ... ,,'.'11 l'uLlil'k te doen verkoopen

MAANDAG, den 16den dezer,
I, I( \ r:\' gelegen alH boven, 5 minuten loopen ,van Lady Grey
":,, iangs den Hoofdweg, leidende naar Wellington aan de
KI,'in Drakenstein aan de andere zijde, tegenover de Erven

\"1 k"cht, die nu meest allen bebouwd en beplant ~vorden.
. ,. nrkoopen Erven staat reeds ea? g~bouw dIt goed
\, "Jr L'en W inksl en al waar goede bt,zlgheld kan g0dreven
,dj,kaart te zien bij den higenaar en Afslagers.

J. D. J. UYS.

A. B, de VILLIERS & Co., Afslagers.
P~rl, ~ Uct., 1899.

Publieke Verkooping
• VAN

DE ondergeteekende zal publiek
doen verkoopen te

Klapmuts statle,
-op-

Vrijdag, den l3den Oct. 1899
JO.3O V,M.

600 Spekvette Kapater Bokken,
(Bo-ren Bokken)

100 t'ett.e Schapen,
Het vee is in uitstekende con-

ditie en zal zeker present zijn.
Niets wordt uit de band verkocht.

~ BLIJFT NIET WEG . ...ft
Paul D. Cluver, Afslager.

__ .. JiL
PUBLIEKE VERKOOPIJG

V dstgoed, Paarden, .Muilezels,
Ossen, Sohapen, Bokken, Struis-
vogels, enz., enz.

er op
-t :Muil Ezels gedresseerd
8 Jonge do. omtrent 1 jaar oud

100 Slacht en aanteel Bokken
:35 Do. do. 8chapen
4 Wagens
4 Leggers
1 Afslaan (I'lwartetent) Kar eerste

kJ8.88e
1 Buggy afslaan tents bijkans

nieuw
lOpen Kar

en wat verder op den dag der ver-
kooping aangebracht zal worden.

Liberaal crediet op de gewone
termen en ook ververschingen.

V.AN ZIJL BN WALKER,
Gideon P, van Zijl, Afslager

Vendu- Kantoor,
Montagu,

3 October, 1899.

- ,
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....... tlf"··

,...-.U"I ............
~- ........'- ...........__ •.. 'KAAPSTAD •.

.......... '"1l ~..... :w..r.- ol· .
. '~~-ON.Wdop ..eeaiae8eJrruf- ..

.. iD Z1Iid Afrib: :u....l-~.,
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Calvinia.
HE'r VOLGENDE:-

LOS- EM YA.TOGSD.
I. De plaat-sen Kamas Oost en Kamas Weat gelegen in het BoeunAD.

land, distrikt Calvinia, omtrent 23,000 Morgen groot. Dese ..
zijn uitstekend voor klein- ea groot-vee zoowel als voor OD
hebben drie standhondende putten met versche wateren.

II. 2,000 Schapen ooien met lammeren, Mariuo en Afrikaauder •
450 Guste schapen} goed voor den slachter. .
150 Bokken.
17 Merino Rammen zeer goed geteeld.
13 Afrikaander Rammen uit eerste klas rsa .
26 .Aanteel beesten waaronder zeer uitmuntende melkk leien met

kalvers zijn.
Oprecht geteelde bul.
Jonge bullen (goed geteeld).
Rnin en Merrie paarden, waarondt'r verscheidene egale paren

zijn. de Merritls zijn allen goed geteeld. ,
Eerste klas muil ezels (jong). '.
Hengst paard genaamd Rockingham oprecht rtee1d Uit

beroemden hengst "Pride of the West' aJ, vact ..r ea
Laura als moeder met pedigree.

III. 1 Bokwagen (bijna nieuw).
1 Veerwagen do.
2 Open kar (nieuw) 1 do. half slijt.
2. Sohotsohe karren (1 nieu we).
J tipan tuigen voor 6 (beeste vel) .
1 Paar aohtertuigen.
1 Lot oude tuigen.
2 Mans zadels en toornen.
2 Juffrou 'If do.
B Vooreeiltjea,

. 3 Ploegen, 1 bra.ndewijn ketel.
2 Zeep potten.

BOBRDERIJGEREEDSCH.AP.

1
3
45

-
4
1

IV. Eiadelijk lwt.~.gewone asaortiment huisraad zqoala, 1 piano,
harmonium ledekanten, stoelen,· tafels, keukeDgereedaohap, .
En wat er ~og verder op den dag van verkoop ing zal worden
gebracht. Verversohiog.:m zullen vel'8Cha~t. worden en
Crediet zal gegeven 'Worden tegen goede secuntelt.

F. S. VAN DIJK:
D. F. MARAIS Jr., Al'.J"'.r.

T'BNDBRS worden gevraagd
'Yoor de levering van het

'YOlgende timmerhout, 'Yerei80ht
Toor den dienst van het Spoorweg

~Planken
l\OOO VIoerplaaken
700 Pijnboomhouten hogd
240 Teakhouten h~
948 Teakhouten planken

87000 Vierkante voet denneplanken
1100 Kubieke TOet stinkhout.
Tenderro.-men, contractToonraar_ _

den eo aJJe andere bijzonder-
heden kunnen ....... -egen \IFOMen
UIl de Spoorweg MaguijDeD, te't1Cllr ._..u.... laapetad, Port Eliabetb, en Oóst.~C_.~~~~~_ ~

m....Fii,...... TIi ..aO.D Gesep!de Tendere (alleen io het
Ert Bo. U.Blok Q. De wODÏDg ool'8p1'ODkeJijke) gead~rd aan

o W 'LI W ..raim8 ~ den Controleur en .Au~tteur Gene-
p ~~~ ... -1A-:"~iD .... Kaapatld, van bUlten fr"Derkt
~.'.'.' .~-;;;;:'drie 'Teader vOOr timmerho~t,' ~zullen
JUl". "', .'- il--Jf'" :,..ma.n.ktiDde worden ingewacht. tot on~ .'
t1Iia .. ·...... I•• IIiI- ... ~ den 19den Januan, 1900, 8 ml _

. '. '. . . dap te twaalf nur.
,~~_~J':"j~ ~,_.~1 ~ De ~te of eenige)ender niet. r..-,.,,, (ma81l llOAD. noodzakelIJk aangenomen.

.~ • ..utilis, W. SINCLAIR,
. ,.4JI!...... ~DteD. Hoofd Spoorweg Magazijnmee8ter .
OHA& ADAMa,' ,_'aI.r. Eaotoor YaD.deo HOClId

~1UD...tft •
"~; lo September, 1899.

BELOIIIIU· ,aiGOPIlG

JJJDlI,

Calvinia,
2~ Sept., l8~~.

~11t a Iu~III", .

Zeisen.
·...ublieke Ve..-kooping.... .... .0..-
Ient,e IIaI·.tap Paarde.........

Darling-straat, 10



C.D.' (naam van de WOODplaata.)
K.F·I
G.H. r
I.J. J
K.L.j

~

PAl
\VI

Afdeelingsraad voor deAfqeelingFmserburg'

D. WARD & Co,

EBN bruine M~ 'Vier witte
. • . ". . d"ct 1 . weten,kol, \VItte streep op den 1 .... !IIPfIMl ... ..._; ...

DAAR er een acature IS In de ve,rtegenwoordigmg nn lstn In neus, braudmerk YL op den nek, '=:.;=~~:=
den afdeeliogaraad ft1l ~Urg ~~evolJ8 !~ ~an d~ nu onduidelijle brandmork op den

den heer Michael, .J. l'an ~Jk~ ~ lie hierbIj UIt ele'~ liIlkerheup, l'OOrpooten beslagea.
gerechtigd te 8teaunen voor ,gdsbd .10 district no. I van d.. af~~ Ben bruine ruin, bles. t.wee wiUG
om lIChriftelijk te nomineeren kandicJa&en voor de l'ertef{eDwoordigmg acb~rpooten witte knieën brand·
van het genoemde ~ .Iedere kaDcticlaat ~t ~~ worden ..un op den linker heup, W.V~,
door niet minder dan 1'1]f k.u_ra. ande!'8 zal ~Jn ~D11natie van nul eD alle hoeven beelagen.
geener waarde zijn. G~ kie~.kan meer nomlDatle&. tee~enen dan éé~ Indien Diet gelost voor den 27aten
op straffe van achrepping van Sl]n naam van alle ~es waarop die october 1899 aullen 116 verkocht
'fOOrkomt, en dat die beechomnl wordt als daar' nooIt gepJaatA. A~e worden: •
nominaties moeten ontvangen worden d.oor den o~delJ8teekende Diet De AgeereDde Schutmeester,
later dan den 25sten October 1899, en ledere Dommat18 biter dan den
dag ontVangen sal van nul en geener waarde zijD. Iedere ki8ll8l' die A. VERTU.,
zulk: een nominatie teekent moet zijn woonpluta opgeven.

Gedagteekead heden den 9den October, 1899. IBI IAGBISlIu BBIOODIGD.

Dl

HUWELTJKSBERICHT.

1_-N 11~tb~"-l.iijl.: ~~;~-:l: n te Sanghoelr,
I'iqoeth.>rg 0)' den lilden deMJ',

.'onA.NSKiI )1. I..IICW, WtJlImgton met
AYNA M. BURGER.

OVERLEDBN te FrasE'rburg op den
2.ten October 1899, de heer MICRJ BL

JOBANl(J~S vAlf ScHALK WIJK. nn W.·
makeraT1lllci, iD den ouderdom -n .9
jaren en 6 maanden. Diep. beta.uN.

Uit naam der btIdroefde f.milie betrek-
kingeu

H.HANEKOM.

D- ra"a Itt
...tla.·

D- ......
::;:.uw:
De f'Il"-.,..._rP!"'
::'-1:1;__ .-.
ILLIOT Ol!

bidor..::. .....-
L1ND8(l

DOODBERIOHTEN.

j,.,

Fruerburg, 5 Oet. 1~9.

ONTSLAPEN in deu Beer mijn beminde
Echtgenoot JACOR DAliIEL in den

ouderdom van 6~ jaren en eenige dllgf'll.
De bedroefde wOOu"'e,
li E. HAt.:PFLElSCH,

Nee Dr TOIT. " . . L. NEKTHLING, . VOOR bijzonderheden doe aan-
C.C. van de Afdeeling Fruerburg. zoek bIJ '

De nominatie van den kandidaat voor eenig dia~ moet in het Ma. B. C. M.YBU~II,
!ngelsch of Hollandsch ge80hre-v:eDworden e~ ~ volgt van inhoud zijn: Piquetberg.

Wij de ondergeteekenden, kieHn voor distnct no nODUDeereD
hierbij A.B. van , in dese afdeeling ~m. raad8Jid te worden
van den afdeelingsraad voor het genoemde district no • Ge-
dagteekend heden den 18

Geteekend

Die nu zun Geld
waard heeft.

Gordon'" Jlaa.i.
I) October, 1899.

20 Eersteklasse Gedresseerde
Paarden,

S' do. Merries,
4 Prachtige Ezels, mak, geleerd

4 en 5 jaar oud, groot en sterk,

-liT lE 1111 TEIIIP.

Op DINSDAG, 17 Oct.,
trULLEN opgemelde Paarden en
IJ Ezels publiek verkocht worden
aan KLAP)(U'r~ - STATlg.-Met waar-
heid kan gezegd worden dat aij
eersteklasse en de aandacht
waardig zijn, sijnde door den eige-
naar persoonlijk iDl{ekocht,- en
wie kent hem niet?

P. E. REDEUNGHUYS.
J. S. Jl.JR.JlS ~ c«, Ar/$laycrs.

DE JAARLIJKSCHE BAZAAR,

PATATAS RANKEN.

(
')NDER het be,stuur van het Zusters W~rk.~aelsoha_p ot Bid en

Arbeid" .lAl (D.V.) gehouden worden op WOENSDAG, a.a.
den 18den dezer in het Paviljoen van de Paarlsche Bpeelgronden.
De Bazaar zal des morgens om t 10 ure geopend worden.

Warm eten zal des middags verkrijgbaar zijn. De veiling 1'a1l

levende have en produkten zal 's namiddag's te 4 ure beginnen.
In den avond lal er een "Promenade Concort " gegeven worden,

wanneer het Amateur :Muziek~lschap eeni~ stukken zal uitvoeren,
Toegang 's avonds sa, kindere!! half-prlJs. O~d en long kunnen

zich hier den gaDschen dag op het uitgestrekte terrelD ontspannen.
Iiir Alle giften zullen in dank ontvangen worden aan de Pastorie

van Ds. M.oorrees, bij Steph. J. v. d. Spuy, Jan J. Moll en W. Smutadn
Toit.

Klein Irardouw,
9 Oct.18!)9.

GLASWERK.
FII~I ,.r ' ••111,
, Z•• 11111_11.GENOEMDE Ranken sullen ver-

krijgbaar wezen ~egen het einde
TaIl deze maand. Zend uw order
aan den ondergeteekende.

J. D. MALAN,
Groenberg, Wellington.

Pootaardappel. f PootaBrcJ.appelst-------
GEREB, Tl VOOR ONMI DOELLIJKB POOTING, speciaal uitgezochte Excelsior,

Early Rose en White Kidneys, gezondheid gewaarborgd;
aangeboden tegen verminderde prijzen voor de laatste besending.

LIBERMAN & BUI RSIO,

EENlIBROEP OP O~8 VOLL

BENOODIGD

E'ES gehuwde onderwijzer voor
de Derde .Klas Publieke

School to Hazenjacht twee uren
van Oudtshoorn, salaris £120 per
jasr met vrij woonhuis.

De applikant moet getuigschrif-
ten van bekwaamheden en bewijs
van lidmaatschap der N. G. Kerk
indienen.

De plichten te aanvaarden met
het Januari Irwartaal (1900).

Die muziek onderwijs kan geven,
sal een sterke aanbeveling bij de
commissie hebben.

Aanzoek te doen bij den onder-
getee kende voor den 31 sten October
1899.

BURGSTRAAT 24, KAAPBTAD.
P.K. BUI }.">7.Te1egnm Adres Liberman.

ALL! Personen die in den Win-
kel van Wijlen den heer

SPOLANDIR, op het G&OENUIIAllKT
PLI~LN, Horloges hebben gebracht
voorrepantie, of andere goudamids-
artikelen, eUL, worden vriendelijk
verzocht die zonder uitetel op te
vragen.

VAN mijn pl.aata Weltevreden
Biebeek West op 12 Septem-

ber, een Bastaard Hottentot om·
• trent ij voet hoog, kleine grijze snor,

en loopt met korte stappen. Heerea
en vrienden bij wieD.hij mag "'Men
gelieven kennis te gel'8D aan den
ondergeteekende t wie hem nat-
houdt zal l'ervolgd worden.

B. J. VAN DER SPUY,
L.P.IOn.

AllElEEIE.OtL U I£DlIIE1

KENNISGEVING.
tVEGGELOOPEN

In den Boedel van wijlen F.
SPOL.ANDE&. ' Kunst Tanden.

CH. DU PLISSIS,
Voorzitter.

W. A. CURREY,
Becretari8,

Voor sich en Toor den mecl.Executeur,
Kamer Gebon'nU, Adderley...vaat.

Weltevreden,
Riebéek WNt,

10 October, 1899.

Dudtshoorn,
30 September, 1899 .

Adres P.O. Hazenjacht,
Oudtsboom. PrIlski INeelillsrW.

KENNISGEVING
GESCHIEDT dat op eene Ver-

gadering van den Raad p
houden op den 7dea dezer Baadalid
GROVE kennis beeft gegeven dat hij
zal voorst enen op de eerstvolgende
gewone Vergadering, om Zijne Ex-
cellentie den Gouverneur te ver-
zoeken om Wet .80. 12, van 1890 in
deze afdeeling te proelaméeren als
van kracht.

IIZE IRIIE ILlIIEI.
Belangrijke Kennisgeving

()
P den l sten NOVE\lBgR, e.k.

wordt de Industrieele School
voor Arme Jongens aan d" Paarl
g(>opend. Het Comité is bereid
applicaties te ont vangen. Behoef-
tige .Iongens, die in deze inrichting
wensellen opganomen te worden,
moeten door een bevoegd persoon
aanzoek doen.

A pplicst ics moeten vergezeld zijn
van bewijs van ouderdom (niet
beneden 15 jaar) en van goed
zedelijk gedrag. Leerjongens moe-
ten zich verbinden minstons drie
jl\ren op het ambacht te blijven.

Voor verdere bijzonderheden
ver,oege men sich bij den ouderge-
teekende.

Geen applicant moot komen
alvorens 1iijn applicatie goed ge-
keurd on aangenomen is,

J ArOB C. DRYER,
Secretaris.

G. W. C. v. D. MERWE,
Secretaris.

Afdet'lingsra.ad Kantoor,
Prieska, 9 October, 1899 . •

Gymnasium, Paarl.

BINDER - DRAAD
TE KOOP.

Tegen de laagste Marktprijzen
aan de Winkels van

PAARL STATIO ••

SCHUTBERICHT.

( )
PG E8LOTE:>i in bet sch n t le DILSIx'r~

"rdedlOj( Fraserbn,~ I'll md i-vn niet
""1,,,1 voor den :!9awn October. Ii:<!)!', lullen
Z~ "I' .lnn dat nm publipk ved.,JC!.! worden
om III U rt' " moveens.

Een r .....rt e 1~I~d.ezel (rnerrie ) manen
,tom!'. ongemerkt. omtrent ~ jaar on-I.

EeD hru ID, hit" ru inpaard, linke,' ""hter
,>,..:1 wil. on"",ml'rkt. omtrent H jaar ond.

t:Cn H.o.~l-hruine m..rrie met kleiu wit
kollet je voor den kop. met "p .. u-riemen aan
beide vooroeenen. ougemcrkr. omtrent l~
jaar "ad. Ecn licbt bruin ru inpaard. linker
achter 'f"e t ....H klein kolletje voor kop
gemerkt, L.O .• t.omp, h ..lf m&aIl VIUl achtn,
R.o. half maan van achter, omtFnt H jaar
Jud.

J. J. niER,
Schatmeester .

Dubers, ~ September, 1899.

-'...-
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HET GENAS HEN ALljEN De Paarlsche Markt.
Kijlahew,-N..- lII&IIIden PIedea pt~ --

eIIik:'~TI~O-'C;~ KENNISGEVING.
~ 80 JAhR Gad - Mb 13 jar.. 1Ui/"" ,.. I.... _ CHBONISCBJ: urmii? ea II F.RMED.B wordt aan het
B.BEUJUTIEK. .. ~t nrlichtiDc bij nM publiek in het Algemeen en
--- ~ - probeilMe .u. K__ lIUl ti 'riIt_" had ua .. pnl aan orenboeren in bet bijzonder
au. PIOaI ua. n±smb -~........ bekend gemaakt dat do "Morgen
loreIi, tot dat ik Il.IIBUMATICURO _probeer- M kt" ._~ Id... _ ha _ • mtia N...,..., B.beam. ar voortaan weer gerege
tiIik -1'iJ- ha Doofd" ea ............ ' nrd..... gehouden zal worden..... _ w ....... il ..._ wijd --Md DeSt-..1----..2h ft hi rt d hcw .._ • It. V.. BOOJ ~ ~i:"m::J ~nI08U ee le oe en eers::: .......elle ~~ .. _ A. J. Marais J.zn. (tegenover bet'"'.=-~.:'.::ul..... liet Marktplein) aangesteld die traohten
DI .... J'" .....zijl, ..... VIak6mWIl (8 zal om de markt op te werken en......a~ .....eeu de boeren zoo veel mogE'lij'k alle

eOIaijnheer . ..... BbeaJutiak k.. liaIlt. N.... _ JIInVaW gema aan ta doen en a1zoo alge-
Vu lijI, _ -.ij, .. ., _ ..; pnl ftII meene voldoening te verschaffen.
,~.- ..... lij Mt -. :0. Op Last
.... CbiI KlmJJUTICUlW deed ein ~::t-J:c.:4~"'_tao!:.a~ D. F. MARAIS J. S.ZN.,
Na .. m..s. cw m,j .w ftI"W'IIIIIhtI Secretaris

.._ -. bij t1r__ hier, en Paarlsehe Municipaliteit.
..... eli BImUJlATIOUROeD PIL- Paar' 4 October, 1899...; -=F~=-.:!.~a.cw.. -------- -----------------

LX.,':.~',=: ~: KENNISGEVING.
J.. , .. _IICIIIooImder, eli hMr J. }.. smit, DE .1 fi .... w..a.no-, BIII~, ....... ook OUII~ rma van GEDa.
~ _ ik __ ll1I IhInIL-Ik blijf MErSING is DOg te vinden te

jo~s =::':U·<;;'-ATZiJ.IOURONo. 21, Simonsstraat, Johannes-
.L'~ "I;W6.ca .III. burg. en handelt als voorheeJ). als.. ~ """.lf+ I". ,.... ML Markt Producten- on OOm..........:..dil _ JWd, BM_U e_ JiIDM, I...te &WaD..,

JiaId, a:..p lWd, .. ,.........u-. _. Agenten. Alle goederen llijnde
_ ...,. I I 'w ~-....a"'; Prodnoten, Levende Bave, - of
CIaa .,-- ....... II ..uijpUr anderuins aan hen -- .... d.-. l.-bben,,_ .ne Ajiotlaebn _ W'iIIbIMn door PbeeI 11:1 _...,.. ... .. lW

ZDl-Afrib. ~rsoonlijk opzicht j en eeue
---- -------------- s afrekening na verkooping.
Boeken voor de Scho}fm in. . lbIBINO s~n }loven allen 0 W.ABNER & 00., "D

de Zuid-Afrika. m spoed, orde en vlijt. 1.\.. benoemd tot:Agenten mJ
Zendt al uwe goederen ge- lt. .achol & 00 's berO~d;

INGEVOERDE POOTERS OPD. PLEK TE bekomen bij de voornsamste adreeseerd aan Box 4.356, Johan- lttagaliee~ Tabak, die wi'
geleed voor onmiddellijke pooting :_ Boekhandelaars in Zuid-Af· nes;u:tgLA' dr u_ te ~oop &abteden in 't groot en ,in ,l

, per kIst, overeeTlkarMtig ku:alitMt. rika tot de daar~" vermolde prij.en e BLal&ING. kis em,. dm Wk. en van ~, 1, 1 nnn~ !,.",
~ransche Early Rose.in pl'llch- D Ai"'-- ~ T r-""tige eonditio, g;,ed uitgezocht, . • ,,-. hiedenia van EJ:lf ..........- bal k", ko.............. pon ,en m sakken van ongeveer
llollenin kiaten van ongeveer Zuid Afrika met een inleiding door .. W'ere}jJ. Dur la q IIDop'fOOr b_ bO pond. Vier verschillende 8OOrten.
66 tot 70 Ibs. ... ... se. to~ 9a.641. over de A1gemeene Geschiedenia hij Wheeler'e Capillarine pbrIIikt, her Orden .ullen ,RAAd;.... -~

KoloDiale E. ROlle, Doitlche Blaowen. voor de IOholen in de Zuid. '-te U..... idCW ill ou LaaI, "')IOM- worden' ea ala h~ Jd ';-A""'''&_ ~.,~;;:=IlS,overeenkomstig de marll:~ .AfrikaaDaChe Republiek. Twee- ~~:...DYN~::~uw veelheden is, moet 'd:betafu.n;:; V._OX LXJ.r.i.,
Deze cijfers ~n AFGESLAGD de druk met 7 kaartjes uit«e- . de. order Tel'SOllden worden. ][O.NIXKLIJU llA.U.DJ~,!\)1

PRI.JZE~ om den voorraad op te ruimen geven door de Ned. Zuid-Afri- -,r. ~ - R WA RNER
en ruimte te maken voor BUTTON'S kaaJUlOhe ~~g. 3/6. ......e., -.~ eI. ." -.' __ & co., VlI018'lOODOOTM.J.A')·
ZUIVERE POOTAARDAPPELS, t6 J.O.V8I1D&&a.~liieuwe Methode _ BIR1'hKB'l'R.UT, aa. 1tAAPB'r.&D.
weteD: E. IROSE, H.r &EGBlfT8,FLOUR yoor het Ollder1hl'S in het rekenen DE Ondergeteekenden weD$Cben
BALLS, MAGNUM, DUITSCR. BLAUWlIlI aan h t - rd P bli L
SUPRBMB~, KING QPj BABLIU, ena. (Zl~ ten dienst der lICholen in Zuid. e g~. u elli. van Pb K P
deeer"tvolgt'ndeoitgavevandeDoteeriDgen Afrika BUIdleiding eerste en de Paarl en ~istrlct bekend te . A -. -APIER ..
voor GraneD, Meel, en•.) tweede gedeelte. Prijs SI- mak~, ..dat zIJ, ~s Vroeger

HET FEIT ALI.EEN dat een aard- J 0 V ,. gereéd qn, alle koloniale produkten V -
appel wordt ingevoerd IS NIETS. Wat ' • ermaaa.-~eDoefeDJD- te koop8n, ·tegen de hoogste markt. oor gij ergens. eldel'8 koo~ acbrijft
noodig is, ia de iDvoeriog ftD ....me, geB TOOl' ~enden, be- prijs zooa1s : eerst aan
pootertl1van.uivere hoop kJ... kwaliW*, hoorende bij bet eenJte ~te' GUST
en bet il IN DEZE RICHTING datde derNieuwellethodevoorbet on. WOL, VELLEN, WIJNSTEEN, AF AND- ERSO- N-- t·CO_
SUTTON'S HUN NAAMHEBBEN GB- _..J_'" het '-- 9d. UIEN enz (IVESTIGD over de geheeJe wereld. o-nr:va m J'eAtJueD,.· , s5 IAn u..-_.t, v -- .,

O..tbouut dat Suttona Aardappele .J. O. Vermaaa.-Nieuwe Beken- D. WARD & CO., ' g OWlUi . aaapstad,
met vak.kennil zijn uitgelOCht m. de boek, tea dienate der acholen in vroeger DAVm W ABD, Om patronen van hwme prachtigt'
~d, en dat het de aaivertlt. pooteN stD Zuid-Afrika. Boven Paarl. P1akp.pieten. .
die men met mogelijkheid kan ",rbUpn, V_~_ =. . 1 3d .~;Ëfi~.geval ia met oue ZAAI. ;. ~ l~ si rt A B·ER-GH vm,VlUIB,eaSOII'.DnWlii,- •• _. , TJOU 10& .atLLJ.JD

H HIES & CO ·5"w~';' GonvernementsLlmdmeter Ben....:::b~-7Lib.
'. '1 ~!iriu..- der OCbOIen in -.&~ __ :avav. 'V....:.'1::.0< ...

Grun ea Pooturdappel ..... 111 11~..:.ava::.B.du B"!I'l' AIERIKAAISCHE ORGELS Gust3f A.Ïidërson &CO
00_. J:.oD.d.... te . 8Il Pretona. &. W.lRJJD~ Oó. bebIIIia ., - 8511- naUT - .,=-_--==-_________. _ a.t ...... _ _.. .... ftI1 . UIa onWil, lAArITAi.

Voor ~t;:k~er&Buiten 8Il Bessen Was voor Vloeren. A_¥ERIIAANSCHE ORaEU LlkdCMtr .. J

KU
NNBN

de ODtlfII .... jk..aa. lf _ED aIe1nre ~ la JuiR oni- _: _de~t::a.lIii""~t: :: .-LI~ t
Ir .iddeIeIt_Df.o.l- •.~ ~_ ftIII'IIl "..u. te koop ...... ,ijd~ 'I!IIIIII&V~ . YA .....

Oo.,~'_"1Iij"""'''''''''' -'IQOI' JIIt-. ...euJDder ...... ' . ..... . --" ~,...,...oo""
lIe;vn-, . JIUhe1r _,. ao., R. ,.. c:o., i:a. 'tillJUUI"a* .. eso., ..... :,...::,:-_:a..:. -..

............ .&lIJ. , IIJIu'I'Iok KI''''''''' . DB&Jt1WrBl'&&.d,: UI;f,IUD, . - ~ ..... -1: ...
_-, .:' . _" ,- ,".

'X'E: »E4DC»P.

Zaai- en Veé-'Iaats,
In het dist. SUTHERLAND.

GiluGm.b. - . -. .
Noor P~rl No~/olli,A.Ki:0 P,!".,~

WorolS,CItIJQdI ,. 1_.'1-",.4 •.
(AaDl",lldeteK~~ .. ..-!l'I*'"

ala ft qD1eldtDi &oe ........ - --
•

-H_ ET_B ..B. "Lal.-. ,,~,"1,800 Toa~. KaJ!&.
aabo, al DUI' de ~ .....
mei ol. h,YeDS -YertnkbD 00-

ge•• deu W ... deaer. -. -
Af~D V*h~priJ.... eD 0........ •

oaa,rde aocomochWe'fOOr PIl_giere.
Voor bij.onderhedeD doe UDIOek· b'
POPPE, SOHUNHOFF A, aUTTBBY

(AgtlDteD te Kaa.,-tad).
KaateMatrr.at,26.

DE wt'lbekende Zaai- en Vee-Plaata IC BEERFONTEIN "4 uren TaD 't
Dorp Sutherland, groot circa 7000 morgen, erkend als een der besten

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

huis, Stal, enz.
Voor verdere bijzonderheden doe men aanzoek bij den heer

H. C. vL'l BaED.~, Wale Street Chambers, W!Je Street, Kaapstad.

Nederlandscbe Zuid - Afrikaanscbe,
BENOODIGD

Voor de GOUIt.· Scboo~te LadJbnnd
Eene 3de en 4de Alisistente.

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. APPLICATIES voor boveq8-
noemde betrekkingen, verge-

zeld van de bij do wet vereiaohte
en geoortificeerde getnigaohrif~n Yan
en bekwaambeid goed gedrag, van de

laatste schoolcommissie en predi-
kant der gemeente waar applioant.en
werk saam waren en van lidmaaUlohap
eener Protestaateche Kerk, sullen
door den ondergeteekende inge-
wacht worden tot op den l4den
December, e.k.

Werkr.aa.mheden te beginnen op
den 16den Januari 1900.

Voor Derde Assistente wordt
verlangd kennie van het Kinder-
garteu Systeem tegen een Salaris
van £ 120 per annum.

Salaris voor 4de Assietente is
vastgesteld tegen £ 110 per annum.

Billijke rt'is~08ten gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applieenten
moeten zich voorzien vaR een Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half prijs te reizen.

GEO. VLOTMAN,
. 800. Soh. Com.

Ladybrand, ~ct. 1899.

De korste en Goedkoopste Route voor Reizigers
Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg
andere plaatsen in de Trannaal is via

LOURENCO MARQUES.

Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johanneeburg
394 mijlen

Van Durban tiaar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 493 mijlen.
Van Kaapste-I naar Pretoria l04l mijlen, naar JOhllUD bllrg 1012

mijlen.
VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.

V&Il Lourenco M&l'ques nw Pretoria £4 7s. 6d. en £3. 9.
" " "Johannesburg £4 19s. en £3 188.
" Durban " Pretoria £6 88. en £4 128.
"" " Johannesburg £6 108. en £4 68. 6d.
" Kaapstad "Pretoria £11 18s. 9d. en £8 58. 6d.
"II " Johannesburg £11 118. 9a. en £7 19s. 6d.

Inlichtingen v'3rkrijgbaar aan h,>t Hoofdbureau, I'ostbus 383 to Pre-
toria (Z. A. Republiek i en bij de Directie II,'o:-engrncht 270 te Amster-
dam (Holluuct).

Il E DI In~CT! E.
--------- ------------------------------------------

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad.DE WAAL & CO.,

IJZERHANDELAARS r-)EZE Kost-Iuriehting, door deu
Kerkeraad der Ned. Geref. Ge-

nie-nte, Kaapstad, g<lBticb.t, en onder
teezicht van den Heer en Mev. DU
PLESSIS, is reeds geopend.

Aansook OlD opname kan gedaan ",orden
ij den heer C. F. Theron, Scriba del
Kerkersadl.
Voor behoeftigen (waarvan bewijl moe~

worden geleverd door den plaatllelijkea
Leeraar) is de prijs slechte .£20 p.a., aU.
ing"slolen. Meer gegoedell bei·len
£40 p.a,
Het "Te Hnis " biedt dUB aan elIDe

echoone ~legeTl heid voorond.en die honne
zonen Daarde Kaapstad ter school .. nden,
en begeeren dat zij onder goed christelijk
opzicht zullen staan.
Voor verdere bijzonderheden vert'oege

men zich bij den beer J. du Pleeeia,B.heede
Straat, of bij derion iArgeteekende.

C. J. F. fHERON,
Scriba d83 KerkeraadJ

Bureau Straat.

JUIST AANG EKO~IEN
•

Bloem van Zwavel
-EN-

• • Heining Draad.
.~~,~-tJ..~ ( t
',' .

~'7 :.
,.' .
,. Kaapstad,Juni,1899.

Ilet lijnloos ~tt'I~l'l Viii) 'inndhccl i un-!«,
VAN DE AFRO·AMERIKAANSCHE

TANDHE ELING
AfdeelinlsrUIIFraslr.ra

WAARDRERINGS LIJST.

KENNISGEVING gescbiedt hier.
door dat de nieuwe waardeerings

lijst van alle belastbare eigendom-
men in deze aideeling nu ter inzage
ligt ten kantore van den BAad voor
de inspectie van eigonaars, bewoners
en huurders en dat de Raad een
Hof, ter beslissing van objecties
tegen gemelde waardeering, .. 1
houden in do Hofzaal te Fraserburg
op Vrijdag 20 October, 1899 te 10
ure 's voormiddags.

Op last,
B. L. BOTES;

Secta.

46,
MAATSCHAP PIJ,

S'T--:I~AI"TD sr.rRJ .:....l\_;-_T~
(EEN DEUR YA)l HET WllITE H')U::>l':HOTEL).

De VoordeeIen daarvan zijn :
1. Alle behanrleling beslist zonder pijn.
2. Geen Platen of Verhemelten ver.iischt w.mieer VIl; SpJ0:~ Li

van Crow» Bar and Bridge-werk wordt. aangenomen.
3. Volkomen natuurlijk en voor't noJ, gelijk a m echte tanden

Pijnlooze Uittrek1icg un 28: 6d. af
Pa.tienten van Buiten in {-en Bflz()('k Geholpen.
UREN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd.

Dr. J. E. HARRIS. (D.U.S.A.), D.S.,
MauHger.

Gebitten un £6 6s.

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

Aardappels I"..... TIJD IS
MOLL &. COMPAGNIE
Direkte Invoerders.'

MARKT PLEIN, PAARL
WTENSCIIEN het publiek in het a.lgemeen bekend te maken da~

hunne N~e~~e Sto~D1zaag Molen. te
Lady Grey Brug Station lO volle werkmg zijn, zoodl\t alle orders voor
bet ZSflen en scha von van hout met spoed kunnen worden uitgevoerd
N.B.- Een groote voorraad van Bouw·materialen zooals Roode en VV 'tte

Deelen, VIoor., Plafond· P.1l Amerika.ansche Planken Daki' 1
Cement, enz., enz., altijd voorhanden. 'Jzer,

BETERE WAARDE ON MO lELIJK.
GELIJKE WAARDE Oi"lWAARSCHIJNLIJK
KI:.UZE, SNiT EN AFWERKING O:,OVERTliOFFtN,

Mooiste Assortimt'nt van Heeren. Jongelui'8 en Jongens EeNteklaoao KI ed''ed Z _.- h L·I 1 - - ~ e lOg van
1 ere soort, vo?r omenu-..c t; .IC au~ len Pa.ltken HoedeD 'cbo~nen K ., ,..... '.. ,onsen enz.

TOT EEN BEZOEK UITGENOODlGD.

I

LET OP ONS EENIG ADRES:

J. ~.A.. "'IlV ~ E.'y" -.1k; C::e».
Langemarkl-straat en Kerk'llein, Kaapstad.

lij IOrdet il dl SUA eD op bet Lud JJIt I".,..wMigd ... , a.en.
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De

lIaD cl
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eeA b
De

<Dfijl
JIOtlk ,
DI&r I

Een
,.&Il 't
ampt.cl
De I

koJDlDl
acheD

der "kanOlIJ
rredaal:

EeD
lChea I

trekke
rereeri
deerd.
Aan

~rOO~
Te :

YaJI d
",ordt
~ra.

De
JZlacht4
richw.
Ui'"
rveeh
(Nat&!

Solide E8aJChenhouten Slaa.pkam~r Stel, Goedgedroogd :Hoot.
. '.Excellent Afgewerkt. .J
oss BIGBN· MAADBL -' -e. e_.

Pert Blil4betb Ayontaur Spoo:ftï
PORT ELIZABEl'H-HL"MANS.

DORP SECT! ~:.

ItET. be~klring tot de advprtea.
tie tenders vragend!' voor

den bouw van de Port Elizabeth_
lIumaD8dorp sectie van ~"'~.
genoemde lijn, wordt hil'rh~~ .

..2_ d "1 ,.....,.gegeven WIlt e tIJ( Voor ontl'allgst
van tenders is verlengd tot dell 30
sten November a.8.

JOHN BIWW~,
Hoofdingenieur.

Kantoor van den Boofdingellleur
Kaapsche Gou vernpments '

Spoorwegen.
Kaapstad, 2tj Sept., 1899

Lom
brig..!,
korpo,
T. Bil;
i)ell 20
2de ba
\'orD~
!Dente!

TANDHEELKUNDE. El

EESDE.,~ ~ FUILt.. Tandheelkundig
lAul'1lrgijn (onlanII'"ru het LondOli

DentAl lo.titant) heeft pas oen Lezend~
n.D •tUplj". taUtoVlwwet"ch. T.ndb_
~d~ KiddeIeu o~tV&ngen, en is in dt
po81tieR'ellteldo~ zIJne pa tien ten de voar•.
~len van al die moderne verbeterintIll
In d, t&ndheelkunde te doen genieten

Donsultatie uren 8 v.m.. tot ~ u.m.
op Zaterdagen 9 v.m., tot I n.m.
Patie~~ buiten~ woonachtig, kul1llll'o

hunne vwtee per bnef aankondigen.

De Heer A. Londr
four eet
too. Zl

opgedro
om bur
vreezen
wu. D
tusschen
blanke
Brittan;
een natli

Dc b&
steunde
tusschen
Britscbe
beginsek
opp~rge.
Toor GI
depêche

DIZ.B ILLUSTRATIE IS EIN .BERLIJKE AFBE.BLDING VAN BET

UDEFIANOE " SLA A PKAJ'ER STEL
Beataande nit:-8 vt. Solide Esschenhout8n JDeerenkast,!met Spiegel Deur; 3 rt. Solide

EaIoh8Dhouten Wuchtafel, met marmeren blad;-'hoogen rug en handdoek hanger;
3 vt Solide Easohenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben beeloten het Publiek te OYertuigen dat het goedkoopen goed huisraad van OM ~en f'Il(J(J/t.Iel
koopen kan, dao de gewone ingevoerde artikelen die op deze markt worden verkocht.

G8111U8treerd Ca.talogtu en Prij,lij8t fra'M4J gwpost op aan.m-ag8.
Alle Goederen dobr ons vervaardigd worden door de Kaapsche Gouvernements Spoorwegen

vervoerd tegen 20 per oent minder dan ingevoerd huisraad.

D. ISAAGS & GO ~=~B=(m::~~~r:;~.
• , X A .A. STA D.

Loud
msvor
,,~nd
l1i4':,,1n
mon ~(

FA-U
f'Mrd,
n,' .eelt'
~U do I

(J~DEI

---

KENNISGEVING.
nE Ondergeteekende wenscht
!) aan het geëerd Publiek be-
kend te maken dat hij nog sWecb
bereid is " Boarders" in te neIDell
(Jongens zoowel als Meisies) ook
"Dagboa'l'ders," tegen billijke prij
Mn.

P. J. J. LOUBSCHER.
Wellington,

1 Mei, 1899.

Lende:
buis fon
heeft nu
D. ed

ring Tan
de Zuid
regeering
resolu t ie
IIChr[jven,

Kaap
;'1ECRUT worden ~vraagd
- voor N 1 District raoofd-
kwartier, Kin William's Town).

Diens' : Drie jaar.
'.T::aktement ij aanneming: Zes
shillings per da wapens ammuni-
tie, uitrusting e kleeren', geleverd
dool' de regeerin .

Paarden moe bezorgd worden
door de manscha n die VOOr dat
doel een voorseli krijgen uit het
Remonte Fonds. ktement sluit
in onderhond van an en paard.

Slechts ongeh de en kloeke
mannen van goed karakter behoe-
ven aanzoek te d n, De Kandi-
daten moeten in s sijn te lezen
en te schrijven Engelsch 6f
Hollsndseh, en m n goede ruiters
zijn daar zij verei t worden voor
bereden werksaam eden.
. Verdere inlichti en en applios-
tie vormen _ kunn n verkregen
worden van den p teelijken Resi-
dent Magistraat.

HENRY L. AVIES,
Comlmi;·RRJl.I'iSl;..... n Politie,

K~ i1liam's Town.

DE IM

BC

KONINKLUKE ~tA[LDIEN T

LODde~
aan .yml
York. ze
ken v.._,t
Brittanje
daarvoor
...1 zijn ,
deinsen .
D. be.

deerde g
RobiDllOn
dragen t.
roor vlnel
Lord M

troepen •
Afrika ga:

De Ne<
rorg o~el
op .icb n.

DE ~toombooten dezer Lijn ,ertooea
:VU Kaapatad naar Londen om del

uderen Woenadag, te 4 uur n.m .. rwr
Madeira en Plymouth, te Sint, BeleDa el

.A.cetWon aanleggcnde op de be~
tUI8Chentijden.

NAAR ENGELAND.
Oct. U-DUNVEGAN CASTLE. Fal'\ fLU.
oct. I5-TUITALLON CASl U:. Mpl DI

L.l.CoVB TlIIov~ B

"ERTTusckellb)ljt81 DUf En,r;elud ril L~l
Palmi' , Pretoru

derdanen
krPj.!eo m.
n" het"

keD mOT!
treIn.

Aan TabUttl'lOOpera. _11ntelten en
lID bd lIgemeen PBbIlet. GA.TB CASTLE, li.alJl. WARDE·. el.,....

14 SepteDIber .
PI.BROKE CASTLE, K'I·!. :MAM'" LL on

pgeel' 28 Scptem ber.

Voor VrAcht of pass~c doe men &II!'
_II: aan de Kantoren vaD de VIIlOll
Stoomboot J.l&atscha.ppij, Acl clerIeyttraat.

Prt>toria
"',ha .... k ...
g~bon.l'en
dro<>fd en

DO'D.,.,r
dOllt t'n ,
zijn privat
Hij met

trekken m
Moor b,

vertrokken

DE Kailbooten der M.... u;ch.~l~,~
kakken van KaApstadnaar ~

'ria Kadeira, om den and'creu W
ten " uv D-Dl., ala onder aanl~geDde-

1(.A.,A.-:l Eo..: J' • , "

IO .......... -MOOR Ko, I. Ty· ,
• Oatober-BBITO:S (Du!':-c! - _r,,:i lJ!O

9111""01.
18 Oet.óber--8COT (liu"i",; ~ n:"-' I """

)1(0l0'<I ••

TU88CHBNBoOTi.~-;HR r.!<o":f,USD

GUEK (Dubbel Sct.ro..J) K.!.!. ' ". " n"""
U September.

OOTBDucbel 8chroc1) h&,'- \,::-,._6 October.
GUBLPR(Dabbel8ebwdi t.h,: 11,'·:£[· ...

_ 19 October.

Een van de MaatschaplH; , l~'r)le
booteu zal SOUTllAMI'T')~ rerlalA'
voor HAlrlBURG. kort ni< .i, Jank-
van den lrIailstoomooO('"D _ 'GB-

RETOURKAARTJE:' I.,.l E:S
LAND gaugbaa.r voor Zes Jl ..) oden d'
den uitgereikt tegen een ,"dru.DderlD! fil
10 percent op den Dubb.·1co l'·,",agep~
RETOURKAARTJ£~ L';': llA'~

laags de KUS1' worden u::~' l' :~t ,·oor
terugreis binneD Drie lI""n",""
Union of de CaItie Ma.>l.... '.?!·f'!) -

booten.
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II. 8811 Iir A. MII18r 81 Baul.rkIIlJkllll_ll.
Prlll.8lt StaUI. DOOR IUAPSTADsoBE UBI·LUNDERS.

BEWEERD KOMMA~DEERES V.\;Ii
lIRITSCHE OSVERD.\.~ES.

BESLISTE o''TKESSISG

UITERST (JSJl'IST 1" .\LU~ HEWERI!'·
JJ GE'"

IS

Over 2000 ........ rtIIIl·
N HALF UUB BIJEESGEBBAOHT,

Voor ......... , •• du._ ••.......
Een algemeene ..erg.deriDg Tar, ,!n I~(j,'n 'IUI

den Kaapstadacben ~ TUI deu ;, I. I~"loDder
Bloemfontein. 13 ()( t -De hooge COJD.lll.lS- Boud werd gUltern.mldd., ua de Good Hopa

""'"" td6l(raf.".rtle ~"lt reu aan d.. president Cbambera, St. Georg>!' atrut r.boadea om het
het volg~nd" _, Ik ont.vanz voortdurend geven van hulp Un de gewon l1li, wedawn l1li
klacbten ",UI Brit se hen onderdanen In den weezen en andere &&kente be:Jprekea. De 'Fer
Oranje Yr ijstnat da t ZIJ worden opzeroepen gaderlug werd bugewooDd door 36ledeD.eD WU
onder zwarv 'tralfpll om t.' ti ... u "at slecht- .,er sympathiek. lOOala blijkt ait het feil dal
kan I.... chouwd wordeu ,.I, het op- v' or £2012 45 .tuDde de ..erpderinl werd

Z ~etookend, beta""n (met w""lauog 1'1UI cl.
nemen dpr W.J,~lb tt'j2;"-'u hun ..ouv- rein .IJ !Ii di '
be .. eren dat h,><'w,,1ZIJ nOOIt den "..d heb- bedragen, geg"von door personen e Dlet .... D
ben !,edaan, v-rei-ebt door uw wc't, dr- auto- woordig waren), Een gemiddeld bedrag leeft
riteiten van dpn Oranje \'rlJ,t.lAt vol houdr-u van ongeveer £55 per boofd.
hen te b....chou i....n al, hun.1"r' "p ..:roud van De voor1.llt~rstoel werd IDgeaomeD door do
.. srblijf of bet bez it van "'I>!~ndom m den e d boor J H Hofmeyr, die een opwekknde
Vn)Sta.'\t Er "ordt ,,,lfs, .'r',ba"l, d"t III to".praa" tot de verg.derdeD bield. er op wjj·
meer ulln Pen g.'v.ll bM, r rnllJ....t",t. onder- •.,ode dat kerk en .taat baD bett lIeda1U1 baddeD
danen ZIJn ,!.,komnl.lnu ..,.rd 'oor pcrsouullJkpn om deu vrede te bewaren. en DD dat tocb Diet
dIenst. ,h~ ,,'l"t on la nlZ' '"11 h.,t \' ereemgd w... geschIed, 008 Illeta .nders r.tte dan de
Koninkrijk k ...ampn Ik, ,'rn," m ",'rtl.'r van band 10 deo zak le .teken eD le doea wat IDIIII
een man "an J'O"I!1e d,lt d., h.'N FI,~her bem kon voor de lIewoDden, maar ..ooral ..oor d~
gez''j1;d lOU h"h},..n dat ..r DI..t zoo ".t, tw- weduwen "n wee.en, oile balpelooe aaUeD wor
staat al. ",'U Rnt" h olldNd>lan III ,Ipn Oranl" deu achtergelaten. Waarom men llleebta ..oor
VnJ,taat en d,It d.. Or IlIJ" \ rlp;taat DIet de weduwen eJl wee£en vaD de eeDe zijde oollec
de lDt..rnatICJIlII....... t "rk ..ut HIJ b..,..""rt t.'erde was (1) omdat wu ua die aude l'WboD
ook dat \I .,,1.. 1., ,,,''''ml .. d.,t o'n'r""nkom,tll'; den 'UO door baDden detl bloed&, eD (2l ..ooral
de lDternahonalt' ,<Pt 11 lI ... t ...,n ,'pn EO_I"mdat men geloofde dat na deD ~rlog erepa·
gelschman knn,l! Vr:'""11 t.' ,·p('ht.'n t"l1pn l.he .... !l Illet In staat soaden 'un .oor de we·
ZIJD land hem p<'l"oolll"k nw~d...,.lrlt' dat ,ht duw~n eu wfttl:oen te zorgen, eD omdat er ..oor
kon "Pda.m word"n n\' r".'nk"m,tllZ de g.... de auJ~re ZIjde goad gesorgd zon worden. W:at
WOD£' 'ilrpt t n wl>I"' ....rrlt hPrn dtl l(",r7.pk('rm~ ~ trof d.. genet'1Iheereo en ambulance ...oo~e·
t.., "e""u dat Rnt .. hp olldenl..nf'n llI"t ZOtl- nlOgen, dIe loudeo op bet aIa,r.eld ~r belchik·
den ,.ord,'n opt.:.-k,'mm llld,'Prll Ik hrpng kIDfl van allen zIJn, ",ndel' oDdel'llCheld 'BD rsa.
del''' b"l<"nD~ ..n ondpr III' ,deI." k.'nn .. Pil want dIlILrwaren all eD geluk en &ODdeDdade.luk
hoop Jat \I ..d.,le IU ,t l.lt ,tilt ztJII miJ mp.' hulp noo<lIg bebben, elldll&fOm lDaakte de lief
te d""lell ,bt 71J nnJlll-t Zlln "n nat de dadtgbeld ge"n !mdenlCbe\il. Delll'l WY -
OrauJ" YTlJ,t.l.lt C", l\ I~.do. 1111~ hpf'ft \oln .peclale zaaK ea men moeot bijdragea tot ee~
do ~ln~('I.'n £l1'T mtt'rtlntwnal .. \\t t af te mate Jat men het kon voelen Er "&nD dOl
1V1Jken' z~lIden pondea noodlg en men moeet boy eD

kracbt eli vermogeo geven
Eenparlj( werd bP.loten 8nbecriptie ItiateD te

optneu en men be60n .taande ..oet de 19lten te
D.. pre8Hlent Ir,t ...().,.dtJ~ onml<ldell'Jk al. tcekenen tut den laatst<lD m.n toe. met den Her

vo~t _ bevredigenden UItslag boveavermeld.
"lW berH'ht'::tl,\pr I" uit, r ..t flIlJtl!"t In n.l Ver~chcldene aanweZlgen D&Dlen het op sich

ZlJn hpwenn.!f'[J J)"Zt rt'_' I rln~ l\f'f't niet !!l~tt.~n ter tet'kt:'Dlflg rond te nemen.
óPn pnkpl ..norh. ,Id da' Hnt" h,' (\nderdan, n De IIJ,t van "Ub!!Cnptle8 op de vergadenng
T.1Jn opc:rrr)('~~n nm d. \\ lp' n .. PP tt"' nt ml n I ~ettjeke.nd Wrul 3.1~volgt -
Wa.nDPf'r tt. I' Ill:,!. Il tiJd tpr kflnlll ..."p ,an dp ~It'"vr ~cbrt~lDer
Tf1.!:f>enni! kl}mt ,I lt ,. nl': Rnt"rh nnr\( nl.U\11 .J II Boime) r
MlD :.!fI{!nmn., rpdl Il !wo·ft ,()()r kl.lchtf' In I 0 en J C (,ra df
deze I_mk dlll ,Ii Z1)(\ kl.1Iht h,.I1f)orlIJk h. r- W F Hertwg
~u>1 "ord,'n '\ H'm ! nd 1" ,d~ bun!:· r hP-lA He·
RChou\\{l ol ht.h:1.Jl,!pId {lI" Jllt't m. t zIJn k"n- \(evr Koopmal18 (De "'Yet)
ru~ fil ttl ....t"IllTllIIl...! IIp df' 1'!1r~prlIJ ...t I... I!'''' J H BeCK .
pla.at#;t \'1\ hl) \, rKIP7.In':, Il (,f IlId,'r-.7.1n-; hur- I ~ll!'\S De \\Pet
grrrN'hh'n h,'. tt IJlh.:.t-'{)j ft"nd A J van Ret"Dcn

. Df' hf>t"r fl ...f ht"r \ rll..!:t mil \i rontQ,lar- B A V
(hiZ;d dt' d'A tZ~' !!lt' 'II l\ ..!:-.lUl m..: af tt WIJ7Rn De \Vaal ~\; lu
(hf' h\~m I'" 11}1;'1.!'" hr, \, n Tll] h+~(Oft nOOIt JC MOltPDO
l(eba,1 no< h 11lt~.dnd' "n d.'r":fo],Jk,' "l"nlp ~,d beer Herbuldt
PU ka.n h,.t 111.". Il \lt ....l hnu._\\,·n .d .. ('(On \~:tn <lf' ; l' ~onIlellberg
v('l(' kwa.llhrLlll~t \ (( "'"lt l1mgpo diP voort- I F ~ Malan
fniTP11d In .HIlln. Tl word, n .!. ),rl("ht o'\f'r df> I V .!. v cl van J.~r BiJl
1nz.1C"htf'tl ..'Tl h,md, hnJZI \ un df' rf'jZ;ppnn,g (>-0 I l, 'Van Het!rdc
d('1 ~I",nl, lllkt" m 'illlpn In d~f'z('n ~ta...'\t Ctllapytni Rrt.)~

. Ik ~tr' IIr 't (Lit lJ" f'xcf'llf"ntl f't nipt HvllandlH.
noodl;:! h.'dt ".'(X)rd", Id mil ....nl " ,"p~k('- Il.r
nng t.. ,r ,g. n I.,t r. ffl'nd. .I" pmd"math' .J H H de WJJlI
hNlf'nmnn!yn 1IItQPC:I'\' n dt' Rnt""ch,'" ond~r- I K X Tbeubu~
danf>n (h. Cf't"n Ci rt Ifw ltt~n n'rkrtJ..!f'n Brul-: A Koster
7RC"J!:endp tI ...n ..t •.LAt \1)0\ r ZR.tt'rrl~\vond 7.f! .... 1 A. R
nur te \t'ri.lwn .If' ("prtlflr.ltf'n wordf'n Ult~ Fred J Ct3Dt!I\[('"
;:!"l!P\ en door l.lnddro,tt n "" .. tent landdr"", Il D V.lIl der )[erwe
t.en r~lrlpnt4'n In ...pt--'C'l,dp. ,rf'df"rochtf'rQ PD PJ Louw
.1ez~ amht.~n lr. Il h""hhPD m ....trliC'tlP" ontvRn- .M Dr~IJt>r .
~E'tl ,\11 dO' rp":I,+"nn£; !Jm Qt'pD tnwomn~~ I Dr J Pel~r:04t"1l

~nnl,"lt-''' t(· \\, l.,::f'fi n a.an Rnt .('hp nnrlf"rda.- Dr \. Pet.t;rM~1l
npn t~gf'tl Wle .!•• 'n rl'd(\lJk. \f'rd ...nklnsz bC'- J Ehlers
Htuat <lat liJ d. n <t"''' mil, n hPIPt"h"en of (J F l'beron
den "J1'nr! h~lp. n n,· re.:,,,,nn~ h""ft ook A Z B
df' bUT'i.!f N .::p.\ rn..'1..!d nJ' t cl. hOllclf'l""\ 'ran LJ.i d~ Vtlllt.:~
zulk£' pprnll ...~u_·" \ t ...tl..! tI' \ d.lll~n zoolan~ ZIJ ~ F Ra.demt \ r
ZIch lit t .. lZ<iam ...:~vtrlQ:t'n I u cr ,al 'a.n wan~ FI.\ J Ru~~
lZe<ll'lljl:",llPn ZI) !!".lrT>"tpprrl "ordrn on ~1~1t 1I.0U1
oVf'rhandl~d '" ord~·n Mln dl' h('\Ot~gdf' nuton- Dr P Hahn
tCltpn L,tpr I' <l.. t lJrl mor ne Rnt..che Vfiend ,
onrll'rrlanf'n om hl t Llnd tI' ,prlat(,ll 111tC~ :ol" \VaallSlraat (per dr \·an Oordt)
hreld tot \\()f>n ..rla.t.: l\.:ln..L\andp Zf'FoU1lr Il ru \"ntlud

\Ielt Lou ...

MR. HERBERT SPENCER 011 THE SITUATION. \:., \{; ~
[' J B Lotl

£25 0
lOO 0
1>01 0
500 0
lOO 0
lOO 0
50 0
1>0 0
t.o 0
.so 0
75 0
.so 0
U 0
30 0
2b 0
25 0
zb 0
25 0
25 0
10 0
10 0
10 0
lO 0
lO 0
10 0
10 0
lO 0
10 0
10 0
10 0
10 0
li 0
5 5
li U
li 0
6 li
5 li
5 0
li 0
4 li
1 0
1 1
1 10
1 1

10 10
2 2
3 0

10 0
3 0
10 0

THE Vfl!(F I)~ F'\(,U"f1 PlIILPSIiPHY
\lr Hl d pr' ....Pl TIl + r In t hl (~Onr;;,f of .\

lettpr to "fr (l)lIrlllt' tin thf' Trao'Ovilal

( 'O~~t'~lnrl

Bd •• \age.
H

qu~twn ~nt.'R IIlQel!ol,{hman
.,1 rf'JOH'f rh lt \OU loud nt!wr .... !.r~ ll4;>nt Pil ( J V \"'wuwe Kerk

RhoWlng th lt tht·rt Irt "'HIH' ltnPll.! 11.. \"\Hl ~--

think thM n ,tjnn ,! h,)Tl IIIr I.... !lot !Inn..:: jil

hn.nct'd hv putt,",: d.>I'n th .. '" ,k \\,>uld Ds. A. MU1~RAY'S BRIEF·
that l4!f' ol.nel tllllt·cI.lth dll not pnn'nt mp (
from ;:lIdlDg Aln, dnl L~'ddl'ur

,'\oonl (Ill d.n\ rh.lT lt rh. rml'> of th(' :-'Illubeer-Vergun ml) t.oCb e8npaarreiell
.Ja.nH:.4;tOn Rllr1 th,· IIIlI ,It th,' IlltImdir .. and 1 fd Lid tilt td le
th d u- \... to \l. ...'lr ! lw fr 111"'\Hll j[l uw gt le a e sc rl)ven om ren e l"e

~ ral el" I I r lf II lld' en gronte moelel'lkbeden die gaande lun.
GO'f"l?'rnmf'nt 1nl lI' nIlli'" r" h \\ I \I , I' IDt (Jt!llt:Il hcbh!:'nde wat er al lD den laat.ien
who (lOf''' ntl! ..,.... t jt '" lI! t. prp ....'n III - _1_ d
I I f I, ,I " ,I" I, hull~t- th,'v h"p" tIJd III de oIeuw.bladeo verocbeeD,.... raDW
an' er< 11 I h hebbende h~weegredenen ten gunate ..an v",de
prNentlv to do hv 'lIt,", Ind nlllv f IO<.;t \\ 0 en t<"gell een oorlog tusscheo Engeland en de
.. hile J""lou< ol ,I" IT , '" \1l,J,'p"nd. n'. re.. b bl kIt Afrika la
~ but I,ItI, ·h. '" I, I" 1I.lplI I' of p.'ople I ~at ulrlge r.pu le en, zooda knlet t d 'TIOO&

fIl Ile >troep VaD eelllge pre 1 an en UI e raDS-
...ho .tand Itl th.,r wa, ',Ill 11 to .vmpa- I .aal om de voorblddtng van koloniale predlkan-
th1S~ wIth tht' Bo. r .. 10 th\lr ri .."",tnn('(' to ten 'H)or vrede, de parlementaIre petItIe, de
politIcal PxtlflCtJOll k I I b efIt Iq sad to "f-~' nllr Gov, rnrnf't1t h.'\.cklIl~ u OOla e vrouwfIn petJtU~8, een n van geoe·
tha:.e ,.ho ,... ow,'d pol", " 'XP''"'''"' " ,h raai .Toub. rt, de beweging vaa den Bood met

f betrekking tot een .a:,ale congreo littlDg. pro·
I~~ pohh h f'xpr"'-"t>O lil! lil.. I l.!J!"TP .......]tlTl or
whl('h thf're l~ El ...ttll 1,''''''' polttf' \\ nnI rpadd'V te8teer~Dde tegen c houdlng Tan eeu groot
!!U,,",e<l (ln b.h,lf '" Ih.,,,, th, I,,~ llnt"h deel der Engelocbe bevolking ID Eogeland,
F:mplr

P
W' "P"" 111 h ,,1<1 ~r"\\ I, ui : ... 1". w •• r.m?e: o"k Engelsehe p&rlemente leden. en

httlf' Aof-r H "'pll hIlt 00 Ih r Ilid \ 01\' Ix:)\PU&l Ut. il d!e!"h~,.pn brIef van den dierbaren
than' d", 1\" .\,;ll! ~ht th.it nohkn(' ...... I" I en waardlgen patrl<lJcb en bluk:eDM gezcaod,en

Rh~wn In trp.\t1D~ tt n;],"rlv tho ...,,, "ho .Ht I hTlef ook waardige en ecbte patnot, d8. Andrew

el I f II I "
'n"Cln' "'l 'h. Ir \llIr .. ) --<ltt alle. ge ...oegd bÓi datgene wat gU

T atlve \" .~f) I"' ,1nl t \ I Tl ... ( Il, ...
behalf ~om( ~"111""" • I \~ h I{ h t hi'r+ I" n J11"t llehefrl6 broeder edlteur van ns Land. ID .tt.
claim Hnt lt ,urrpnt Up1l1101I1- n.::ht I I IIlkl pren vourtdurend gedaan hebt en noe doet
lflU ..t ha' p h, "n "ron..: door dlk en dun onder hef eD leed, Ult waar ..

.eh "ll'e natIOnale trou lo' aan uw land eo •• lk
(welk een zegen dat Ood OD8 land ID salk eeo

fl ~HIIFRT ,,['~:'-'(,FH" baehdllken tlld met zulke aard en nagel"Mte
lUanuel, zegen), en wat pre~ldent BteyD deed

DE HEER HER8UT SPENCER OYER DE I tn overl~g ru.t 'iln ed achtb volkBraad teD beate

lE InL gemelde zaken, en bovenal .... t de Trana
SITUAT . I vaal al nIet ",If dee<! wat aan[,etreft t~eef·
-,--,-. ,lIIJkbeId en geduld-Iln Ik lie boe \'&n Engeland.

DF. )o.iTF'1 \ \ '\ I· '\('F.I.~nH PHTI.O"O- I kant ntet. ande", tn de D1euwabladen ala
Pill F andc,"zID" venlCbeen dan w.t met recbt een

np,,, CT""t.. Olld.' Fn.:"I""h,' denhr he"11 tndrlngend en een onzlDneluk gedrUf geDoemd
nnIan!!" I fin bn('f L.:ln d,·tl tH I r f'onrt Ill" I kso wor'len lk zeg al het bOTenAt.aande ln &aD.
I'f"'chr," I'll n\pr (I.· rr ""1.1al,oI,c' k" ",I lt' I merkmg genomen hebbende, v!Dd Ik loU genood
.. ""nn hiJ ond, r "nol.'''' ",,,t - - zaakt lO weerklank van vader da. Aadrew Mur-

"lIet nrh. ".:t miJ <l,t ).:IJ "U md!'rpn ra). brief om Enlleland met aUe deokbare be-
tracht,'n ,.all t" t"onen <loter ,omml~' non· leefdbeld en bIJ alle drangredeneD die wettir
der 011."17.1jn dil nld ,I, nkt'tl d.lt ti ... D,\tloo'llf' zlJn tu~ te roepen .. 0, EDlJeland., In a.I. eeD
"er ,~rbu,,;:d ""r<lt door ,I" ",,,kkc·n t.· ..fr .hnstelql<eregeenng,beludtIDdenl8lfdenGod
<lntkk"n ""..rn.' Z II! Ik dit ,,",Ierdom ,n I te gelooven d,e voor IoTael optrad tegen Farao
zwakke ~f'7()ndh, JI{ mIJ Illpt \ .'>rhlndt'Tf'n n~n I Cf! dIe met Gldeon wu, dle de SyTlën ,..er ...
n tp onde",ti'ul" n 'olIDdde dat ZIJ Eh •• volwden In Samari. eD

"S'{,ITl"n<l bn "nthlln"n d ,t t"l1 IIJ.le I later huo machhg leger door eeD geruiAcb ..an
,"an ,(pn Ta!np<oo·,!<llpto, 1 t h('t tJ",,1 "n <lp I wa~cll. en paarden op de vlucbt dreef eD braël
Ultlandp,"" .'n d~ ,troop<'r- \\ ,< dp Tran,,.,,I· ,trl".te bedenk dit tocb alles, 0 En.:eland I OD
~("he rP1Z:f't'nnc ,nn\"f'r ti' w-prp"t) I'll hiJ mo. t hoor lue !jmeekstem dIe lk blermede "nor tt
mOPdwtlhl! hlmd liJn d,.' III' t lipt rilt w.t dp I oePrleg bil de hefde en de oatlonahtell dl~ eeD
te~E"D.. o()rdq:f' Uit IaIld,,.... IlH't kond{'n ~('r- welgtlaarde man voor IUD land (;D ro,k beeft."
kriJl';en door kOI!"I, Z'J hlllllCnkort mMn.'n I LIl.t d. ~[urray voor a de beteeksDIa van eeD
tI' verknJgeu d""r ",'mm,'11 ,n ,Ipcht. ZIJ I EhLa ..an oud. bebben en geefi acbt op de
(hf\, t. TWIJI lIJ J dlwr~ph 71)n op hUil f'iI:~n I waarschUWIngen, vermaningen en dran~eDfiD
onafh.lukpllJkheld m lar ,., r ~enn~ dpnk ..n lO "11" ...ol~erv;aarde. belangruken bnel vernt.
,""an OP ()n,dhankt~lt)k\H'\!l \ In dil lTlf'nq hpn en trtkt he ver edelmoedig terug in plaate 'Yan
,be .n hun ",,,~ "n.,n knnn,'n het' III lICh : 'lwe banden met on.chaldll~ bloed nD Enrl'
verkTlJS(en OIet to """Plth"l'Nen met ,]0 ... hen en \Irlkaandc~ I~ bezoedelen, waDt
hOf'Tpn lil hun t"l!en,·.lall 'an p"llt]ek .. vor· on-cbuld " oaocbald zoowel \'&n deD Engel·
r!el",n" !!Chen""ld.UIl ,Is van d"" Afnka&IJscbeo hoer.

. Hr>t .. trf'un_ tI '-]I Il dIt nlli'· rp..!:PI nn(.!' I) Engcillld' weet d.lt dat het aan '{atolgen
dIP~~nf'n ondf'r-ot~'llBt \\ II r I rkf'nd,-. polltlt'k I Olet lal ontbreken om zoo veel1'&D d. EDlelacbe
" lIltbr, Idln!! ""Ik" 1.le,'fdpl'lk ,"t.:p,}rllkl Id te d b Id I d d Af k he
~te..kent annV'a1len "In.,....""r er n",! ern '0 a tIl "utn.cbeu a 8? le 1'&0 e n aanac

I ' 1 kl. I k k I mg.'. eoea e "uzen ,nundpr h"I"ef, " ••)fn I' "t nl I KO 11 all I Ik be
""r,,]plI w"rtlpn Trn hph"" .." Yin ,I,ecen.'n n, enzWEE'MOEDIG
""br....u...t t mnchtlf!t' Tlnt'rh .. riJk ml't hpt .
wSf>Pn In rlt' hand ft·~('n c)"n kl. men h(wr
• Doo woal. Ik n 1!.,11INI' I
'"Ik h.. t, al"J,1 I!"m.....nd dnt "drlmo,><h~·
held lZeloond I<"rt!t door d",c~nell ,hp hl'-
trekkehjk zWll.k liJn '3chtkl'n< te hPhnnn.,I.'n
no zelf. Iet. op tO' offerpn ten hnnnen I""
hO<'V'P,..,.arop mpt r""ht aan'praak kan ~p- 0, l I2-DamAfcn •• "'0 Loaden
maakt worden "\lllAr md"'n hpt b..",<chpn<l ll-Gndn,. ... 0 Bol!DOlAyrea
p:ev""lpn r<,<,bl .. dAn moo,t Ik ~Prk""rd
zIJn

SCHEEPVAARTaERICHTE••
KAAPSTAD,

AU 0BIOIIIIN

G..h"",j d.. n.-e.
HERRERT SPE'-'C'ER

vERTROJ[][Kl(,
Oei 12-A uro",. naar de !tOit

U-Vam_aa, naar An.tralir
12--Leutweln, naar Waln.cbt.al
Ill-ClAn Ora ham, ~a.., M~MaI III oc»t

VEEL LEVE'\S GJl:RF:D -In btJnA Iedere Loaden
hunrt IS er lem 'llId ",,,0., Ip.-..n <Tered L' door 12- Dadbop<',aaar Ot&l!Oboofd., . '" LONDEN
CbamberlalD' Koh ..k. Cbolern en Dl&rrn.... 12 Oct -(Per telegraaf.}-De Ncrham ClUiIe.
G1!neeMDldd..l, of, die van chr011l'che dlarrnee \ onder weg hlt'rbeP.D, is WOtn8<Iac te Madeira _ •
jlenezen IS door t ;.:ehruik van dat medlclJa ""komen. De BaJmOraJ C.atJe oader '"" _ CM
Zulke persoMn "Jn er op \Z9.t .. ld het aan Kaap, _.rhet Lao Palmaa np W~. DeMui-
anderen te vertellen .. ann ....r d.. I';elell:eobeld I ,an '" Woeasdajravood om 8 UIll .,... Madeira _
ZJch TOOrdoet, m de hoop dat hpt nuddel mAIl K""I,ot,.i _trokken
lIijn om &llden! leven te redden Te koop bill 2 O"t,-{Per ~)-De ~ CMaIe.n. winkelien.--P. J. Petel'St'D en Co., alp- (Die' BaJmOraJ) 11 Woe.Iac - , 1l1Il.... _
_. apltell.-(A.dY.) LMPalau ~

18 de \'ergadenng weer bIJeen. In de Min-
naar vs. Bosman zaait (wederom met venn;r
denng der Kaapache leden behandeld), be-
slwt de vergadenng . (\Na bet rapport der
nngscomlD.lS8le en de stDkken m ..erband met
deze zaak geboord;'te bebben, is de v"!Sade-
nng van oordeel dat de kerkernad van Kaap-

HtRAUI I)'. PHILLIP. stad wet met discretie heeft j;ehandeld, docb
Op un&oek \'&D athokaat Bacbanan .tond nochtans gronden bad voor ZIJne bandelW1JZ8

bet bof een order toe ..oor bet traooporteeren en dat do zaak hierbij beruate." Dit voor-
nD zeker eJgI'lDdom. stel, afkomstig van di. Van LmgeD en Luck-

lt.CI: "". BENIfETT. hoff ...erd met 8 tegen 4 stemmen aange-
Op uDzoek nD .chokaat p, JODes werd I nomen.

proviaioneel "ODDia gevenn "oor £33 13e Sd, Ds. Steytier Wijst er op, nadat de .eden
IjjDde voor ;oedereD .. rkocht en geleyerd van Kaapstad ter vorgaderillili ...erden toege-

DE VILLIEU &; CO. "•. S.LJHiOX. I Ist ...n. dat dit beslUit ID stnjd IJl met &rt.
Op ua_k na adyowt Molteno werd von. 240. cht bepaalt d:tt biJ de behandeling ~

DIS rege"D ..oor £100 lunde koopprl)t nD een een tacbtzaak, tw-.l6rden ~ de pr_~e-
paar paardeD' ItJst moeten tegenwoordig ZIJn, wat 111 et

. het gel'a1 was toen de r.even ledeD van Kaap-
VAli aYN WIJ~ E~ BPIRITt'S lO .VS. DOSE. stad waren ui~el'allen. Dit beanraar houdt
Op aanzoek 1'&n ad.okaat BeoJ&mln werd deD ring geraimen tiJd bezig, doob de meer-

.onnla gegeven .oor £322 14 3. balans van oorb",d der leden deelen de ZienswiJze va.n
",kenilll' ds. Steytler,

WOODUIJ.D& ZooSS VB. ROIINTU.u op voorstel van di Pienaar en Briimmer
Op aao_k .... advnkaat P Jonel werd .on wordt eindeliJk '-loten "de Minnaar--Bos-

Dil gege ..en ..oor £49 5 9, zuade voor goederen man zaak, dIe wegens gebrek aan een quorum
nrkocbt eD geinerd. (art. 240) met kan ...orden behaDdeld, naar

TOELATING. eon speciale ringzsttmg te verwijzen (art.
'<1. 243 ad fin).

De,}Iee",D E. W H. BtoDe, A.. J .. d. BOl de Ds Roome beeft nu gelegeDbeid om een
Vllhers, ea p, I). Bertram .. erden toegelaten .11 .-oo",tel te doen In verband met bet werk op
procureufl en not."...,n. Robbeneiland, dat n.J cene coJD.lll188ieworde

GENEBALE MOTiES. aallj1;esteld om in o...erleg met den MAkgelaa-
tlgde een beroep op do gebeeie kerk te doen
om biJ te drng<'11 voor het werk onder de
melaatochén. D" commISSIe zal bestaan UIt
di. Roomo en Marchand en ouder!. Smat.;.

B90GGEREO~BOF.
T' DORDEBDAA, 11 OOTOBU.

[V_ NdlIer ~]

PROVI8IO'KDLE ROL.

OIl1>5&BOllD,
Ad ..ob&t BiII_ deed ua_k ru de_k

Siebie,. .... SidD.,. roor .£76 'FOOrOIlClerboad
'OO!pu _ aclie nD echteebeidiDg. min £6
be&uJd.

'l·oege.laaD.
I>S VlW-RaI .... D. VILLJEICS

Op _-t TUI adYoku* P. J_ werd ..OD-
ai, ....... TOOr .£360. becbatr QII MD pro--ICOTT "'.. PIST .... II 11:11 WILltKIfI.

Ad'OOba& P. J_ yoor klapr. PieteneD
yenabMa ,._liik ea tera belD.erd de

o..-mon bijbet.alilll 1'.D .£6 per lDund.
eerste betaliac te c-bieden op deD lateu No ...

OU.II.AW.AY ti•• BII:TRllI!fB.
Op UZamU ftD ad ..obat Beaj.lDia werd

'FODD. rtr'l'eD ..oor"-' _lDen ..enebal·
died eD _ order toecdtuu .. ker eigeDdom
__""'I ..erklareDde.

SCOTT " •• DUEIUI!f.
Op ua_k ftII ad ..obal P. JODel.erd eeD

proYiaioDeele order toepItua op _ OD1'oldaan
oollDÏl.

CABa Ill. Dil: JU.ItaClt.
Op uaaoek TUI ad ..obat P. JOD" werd pro-

..woDeel l'ODm toeg8l1aaD op eeD hypotbeek
voor .£360.

PII:TKU ti.. DAVII.
Op .. D_k ..an air HeDry J llta werd eeu be

1'.1 tot ci..ieJe Jii18lial toegealaaD.
VOl I)'. PALlID BM' &lt)! ANDII:L

Ad't'Obat BDcbanu deed ua_k en .. r
kreec 'FOlIDia1'IIOr£86.

p.LnUOI!f I)'. 8CHOBJIUl(.
Op uaaoek ...; adYOkaat CIoM werd eeD

order 'Foor finale adjlldibtie ..an den boedel
toegeetuD.

1lLU1lU: DUlfN Bil CO. " •• VIIIl'ANY •

Op uuaoek TUI ad'OOkaat H. Jonel werd eeD
ordw 1'00r ft_le adjadibtie yan deD boedel
toep.taaD.

BDIILJI.LD 11'. BaBHUI.
Ol! ua&oek nD ad'F:>kaat De Waal .. erd

pro'fllioDeei 1'0nDia tofIgeataaD op een achuld
erlr::eateDll.

vos "•. DUTOIT,
In due auk werd pro..woneel ..onnia toege·

.... Dop uuaoek 'Fan adl'okaat BeDJ.mlD
o KORERTBOIfBIf co. ~,. IICHLINDER.
o Op ~k TUI advokaat BucbaDan werêi
o YODDia pgenD"oor £47 17 2, lijnde balani op
o ","Dia, ..an woed-D "rkocbt eD geleverd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
U
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
cl

PUaCII:LLGALLOP11:111EVEU:TT~•. 1I0LLIDAY.
Op. uuaoek 'BD adl'owt MiJler ...erd "onOlI

gegneD "oor £3'.t.l 151 6d aunde veor goederen
.. rkocht l1li pleYerd.

WHITE BBOS.t1I. IUCINTYaE.
Op au_k TUI ad ..obat Benj.mio werd

"ODDb. W,,"D ..oor £25 19a 2d. zliade .oor
goedereD .. rkocht en rele'Oerd.

RIEVJ: ~•. G. II. WIIJ.LJ:8.

Op uuaoek 1'&0 ad ..ok."t .Miller werd 90nOl8
' .... eo ..lUI £150 ..oor werk gedaaD.

THEaolf ~•. 1I0CltE.
Op uuaoek van advowt BlM8t atond bet

bof e'tll order toe 1'OOr tran.port ".D zeker
8lIendom te Beaafort Weet

ll£LL 11•• OOlLD.

Op ~"IUI ad'Fukaat 'MiJler werd voonIJl
pge.en ..oor £16 10.., balant l'an baar Yer·
ICbaldiad. Op eeD del'iellik 'OI'lnoek iD de uak
Hall .... J elhooee werd 1'ODnl8gegel'en ..oor
£16.

SHAIfBAX,.•. PHILLIPI.
Op aansoek \'&D advokaat RocbaDan werd

vonDia gegeveD ..oor £41 51. lunde makelaars
commieaie op den koopprU' vau .. ker etgendom

IIIIIDEIUARIOKIfIICLAREN~'. KOL. REGF.ERISO
Op unr.oek yan ad.okut Molteno en met

toeatemmiDg VIIDad ..okaat Ward, nameoo d..
~enDg, werd eeD ait,praak aangaande zeker
eigendom een order TUI bet hof wemaakt.

lfED. GEU}'. KEU PlftLIP8TOWIf
Op aanzoek 'BD ad'Fowt Miller maakte bet

bof een ....u ,.... onder de wet op ..erlaten lande
rOen toegestaan, aboolaut.

SL.LBBIIRII:IfAlfDEREN VB SLABBER
Op unaoek \'&n ad .okaat De Wa.l maakte bet

bof eeD proviaioneeie order aaDgunde lObealag
neming nD eeD III'Ikerdi"ldeDd. beboo",Dde un
deD beedel TUI de klagers in de •• u.ai: .bool uut

IIULLIGAIi "•. IIt'LLIGAN.
EeD pro.iaioaeele order ..oor ecbtscbolding

werd op uD_k 'BD ad ..owt Bacban.n toege·
.tua.

... ...a Ja de _ dl. lAJaIdIaIf

~:":-aao _~
-rill. .. ""...-. Ir~" 'bij ~
dat bednII iDOeCIi« op te .........
:0. VaD .... -~ .. irean1. la

belaag ftII de ,,~ (OIIriIWijb
boekYenpniiliag) .. 'IftIC' _ .. .MaD

WOENSDAG. eier broede 'ia CJit utti& _ aoodig .~
., 0. ~ ""_t de ~,eIer

Bil geslotell deuren wordt ~ ~ bij het f. dat ..,.. oalaap
d. bebMdeliDg voortps&t van de bedUIJdD& • __ twertl OlD daD ~.1W¥ te wet-
~ da. A.. J. L, llolmeoyr ala leeraar VaD cim tipu YOGI' bet 1eprII1IiI dieide, bet _ de
WijDbeq. A..lrikaaader Iedell te daUa .... dat dit

net. ~pport ..... de op ptereu r.&ng8IteIde .. rw~ .erd. De ~ I
oomml-e OlD III tiMe aak oDdenoek te doe bierorer "bare 'VI'MIgd. .Ill. ~ dia
• ordt door da. Steytler voorgel_. N. die bij h_ ~ijke /:J:reJea
heel wat cIiaouasie kOlDt m~ t:ot 't. belluit, atoacl8ll. hareIl hUt.eIijbD toe.
OlD de _btmIliaa: der ~e - te 118- De...--.itter _t au de ........ mbed_
m~, WUnaD bet laatete gedeelte ala YOIgt VaD dea riIIg op. ()orw het ~ • er
laidde:- 'FooruitpDg g.'11'_'- VenaIaiJléiIde..--

"De ring beachouwt ~I~~ nil da. A. tAm aetu_ VaD _ bet« ~ to.
J. L, Hofmeyr ala een' 1'1oIlSOl) - .taDtf. VIIrItlIli.J'bIIde de OmatAadigheCleU
8l'IIIItigea aanl ala bet te1'8DS gerucbt.makelld YIUI ~_ met die ftIl ~ j&I'IIl ~
i. (&rt. 283) en bealait de bed'D~ na da. áet hij groote ,er'...t..rmg. ook de Iadiag=
HoflDeyr ala leeraar der N. G. K - te ij'Fer bruldt .terker du ooit te YOnIIl. Lf..
nemea, eD op hem toe te passen bet beStraI- tea wij_.God DIll ... betIlatea ~
liugsauddel g8DDeJDd in &rt 287 : 1, cl, a.I. 1 blijnII biddeJa
acboraing in den dionst voor -- onbepaal- ~ maode ftIl di. VUl LiJIPa lIII!l De
deD tijd." , Beer breagt Da de ~ Darea TJIIIj..

Nadat 00 1'8rgad~ of. gevoell'olIe wijae gou dank uit jeg_ dim leerur dell kerke-
baar beoef vaw het piJnliJke vau de~ ~ raad eD d. g_teIed& ....' Dnrbanrille
beeft ul~eBproken, vereeniltt meD ZIOb. 10 'Foor btlllDe YiiencIeI.iJ'kheid eD ufde_ oak
eeD ernstig gebed voor de. liroeder op WIeG den TOOnitter deR 1ICl'I1Ia ea da ...w-t
de tucht 1& toegepaat gewOrdeD. ton'ba (cia. HaJh.rt,.). komt de dank der --

Thans ...ordt gelesen bet. ~~rt l'UI de gaderiDg toe. Na het I.- n ~
thans afgetreden nugacolllJDJJl8l8 10 sake de der notulen wordt de 'FerpderiItg geeloten
klacbte 'nil den beer Minnaar tegen diakell door gebed door deu YOOl'IIitter, waarin
P. J. BounaD. hij in&onderbeid dacht _ de baohel.ijke om-

Overeeokomatig &rt. 248 verla.ten de ledeD standighed_ dee laDda en CIeD Heer _tig
van den kerkeraad van Kaap&tad de verg&de- bad om bet Jnrade door liet goede, .,.".._
nog. teade oorlog door 'betIteN'ill" vrede te doea

Tel'Wljl men met deze zaak be&ig la. knmt 'l'8f1"a11&W1
de pause eD de ... rgadering wordt ... rdaaid .
tot 2.30 ID den namiddag, ala w~ d8
CONFERENTIE MET DE GEMEENTE

plaat.; nadt. Na het singeD Tan Gez 52 :
B. 9, leest de voonnttel' -.. deel VaD 1 Cor.
III, waarop do. S. P. Malberbe ..oorgaa.t in
het gebed. Het oDderwerp dat met de ge-
meente behandeld zal worden 18:--

Waanut moét men weten dat eeDe ge-
meente bloeit P

De antwoorden wordeD gegeven ala volgt·
(1) Uit hare (\samenlwlDlltell"-da. P. J.

PieIl8M-doordat die trou.. wordeD bIJ~e-
woond, en doordat meu In heilbegeenge
~ verkeert.

(2) Uit hare "bidatonden,"-d •. Room_
alwaar meD bidden moet "in deD beilsgeD
Geest."

(3) Uit hare "werkzaamheld,"-ds. Z. J.
de Beer-men moet mild bljdrageu voor kerk
en zending en beboeftigen.

(4) Uit baren " ...a.ndel,"-da. Brummer--
...aar vooral nondig i. besliatheid vau karak-
ter opdat men een waardig lid der samen-
levmg ZIJ.

(5) Uit hare « kennia,"-da. J P. YaIl

Heerden-de gemeeDte moet den Bi~'bel
lezen, .lieven en leven; ZIJ moet zich beiJve-
fen m de verspreidmg van Christelijke loo-
tunr, waaronder de "De Kerkbode" wet
,"ergeten moet worden.

Na het .Iotil;ebed door do. Du PleI81s Ml

den zegen door do. NeetbIing, gaat men uit-
een,

De nng.vergadering evenwel zet hareD Bl'-
beid voort Het" Verslag der ratlonane"
werd geboord, en ver1'olgeno het rapport der
« comDl1851e ,"oor de afacbriften," en beiden
worden afgehaDdeld. Men beslUIt, daar er
nog veel werk te verricbten valt, om beden-
avond wederom te vergadereD.

RI•• YA. KAANTAD.

.. ua .. JaIl' ooau. ja de PJaat...~_ .
De .. A.JJa ftId aet ftIIkek-

te •
DJlOI8.

sa- briJ VaD dell reperiap ft8.IJ't.I,
ill ..te bet uitbre'bll 'RIl ar- te l>UJ'tIK

• De m.r. die helmet WaIWl _Jell
~~ ~ dat _ CIeD opaicbter
)Mt, pgeYeD worden ... lOlgen dat de dJ_
........ nael Diet MDl'alDDg kw... lD8t dt>
helmette dierea.
Daarna ywdugde de raad.

AfdeeliDgsraad Malmesbury .
Ge.ODe ~ gehOUdeD op CIeD 3den

OetDber, 1899.
Teg8ll'll'oorclig waren de beereD J. W. H.

Bouoa. (C.C. en R.M" ia den ltoel). J. W.
M001Tl'l5, Ju. Lou.. , N. Beatb_, D. Mala.n.
J. N. Stept en dr. G. H. SteYD.
De notulen der. ~e l'erpderlng werden

gelMeD 8Il betracbtigd.
De ~ rap~e eeD overtrokk811

rekeuiDg 'BD £1,679 811.• op den 30atan Sep-
tember, 1899. 811.. ide dat de regeenng er
ia heelt toegeetemd de cnrertrokken rekening
te 'VeI'IDeerderen met £1,000.

B1eDt- OIifaDtafontein"eg, -- De voorzitter
rapporteerde, dat bij eeD ODderboud bad met
den eecretaris 'FaD publieke werken over deze
aak eD nadat de zaak door de leden van
den 'raad beaproken w... werd deD secretaris
opgedrageA a&II deD secretaris 1'1lD publieke
.. erkell te achrijven. dat na de zaak overwo-
geD te bebben de raad VaD g....oeleD .... dat
hij niet wettiglijk gebondeD was bil te dnJ,..
gou UIt instandhonding van bo1'engeooemdeD
weg, lIlaar %lende dat de reg~ b..... '-t
doet om benediging a&II d811 raaif te genn,
SOl) beeluit de ried de oom VBll £150 aan
de regeering terug te betalen, welke oom &:al
betaald wordeD nadAt de belaating volgend
jaar inge1ll&Dleldia.

Betrektehjk de lriezing van een lD8pectear
in de plaat.; van lien beer Slabber wareD l'er-
ICheideDe applica.tieo ontvangeD, eD onder
aaden! eeD apfï!ca.tle van den heer JJ,
Hago, van ·TaII • die voor de betrekking
aanbevolen ...erd r den boor BromlU, den
regeerings weg-inspecteur .

De nael '-loot .den boor Huga v~r drie
maanden ua te stelIeD.
In zake eeD stok grond op de GroennVler

aitspaaniag, WU('ODl applicatie gemaakt .. as
voor kerk-doelemdeD. ...erd de zaak verwe-
zeD naar den Clnelen COIllJlWl....n.s·

Het rapport van dell boofd-IDSpecteur van
pablieke werkeD over deD boofd Koeberg-
weg werd gelezen, en den secretans opge-
drageD zijD aandacbt aan de lIIIUI.k te schen-
Ilea.

Betrekkelijk den bnef villi de beereD
Stephan over de pont te Velddrift, ...erd den
secreta no opgedragen naar Velddrift te gaan
811 de zaak te oDderzoeken.

EeD bnef werd gelezeD van bet 8poorweg-
departement, bekend makeDde dat 't dorp
Vredenburg, in bet Stellenboscb distriot, nu
geoaamd zal ...ordeD VIottenburg.

Eeue kennssgevtng werd ontvangen van de
coDtractenra ...an den Holvle.t weg dat hUD
werk Dn voltooid .......

Den secretaris werd opgooragea dit aan
den heer Bromle,. bekend te maken, en ver-
der .. erd besloteD. dat indieD de heer Brom-
Iey er m toesternt een verde,.., sectle &&11

beide zijden van de Viel zal hard gemaakt
...orden. op bet o£-voor-o£ begsnsel, tegen een
koera van 2&. per yard DIet te bo...en gaande,
daar er nog geld genoeg was, en den secr"u.-
ns werd opgedragea ook hiervan aan den hr.
Bromle,. keDJlia te geven .

De heer N .Bestbier gaf kenws dat hij biJ
de volg_de vergade~ sal \'oorstell ..n da.t
met bet oog op de opncbtmg VUIl een UIl .te
Hopefield, dat slecbts r:t] die belastlng-beta-
le,.. zijn ID 1V1jkno 5, zullen vnjgesteld wor-
dea, eD dat de afdeelingsraad aan die belw;-
tmgbetalen een metalen plaat &al .-erscbaf-
fen, gemerkt wiJk 5, en aangevende 't J .... r
waarin hetzelve mtgpreikt L<, t<'gen betali.ng
'1'&11 2&. 6d. elk ...oor zoovelo riJtuigen ala EOO-

daDige belutmg-betaler in gesegde ....IJk ma.g
hebben. De betaling Jaarlijks 1'enuenwd te
worden.

Den secretaris werd opgedragen teDdl'rs te
vragen voor het be ...ate",n va.n de boofdstra-
teD gedureDde de zomerma.&Dden, voor het
inataDdhouden van den MAmre weg, voor
de bewatering van de Hopefield strateu ,
voor bet le'Fering van Toeder ...oor het Jaar
1900 voor het Hopefield station. AI deze
tenden bij de 'Folgende vergadering ...oor den
raad te wDrdeD gelegd.

Werd bealoteD de be!lprelring Villi sectie
194 van ...et no. 40 Tan 1889 te laten o....r-
staan tot de Tolgende vergad ..nng

VerschPldene rekenmgen .. erd en voorgelegd,
ID orde bel'onden en de betaling er vaD ge-
laat.

Het rapport van den weg-Inspecteur werd
gelezeD en genotuleerd

De raad ...ormde Zich toen tot een hof .....n
revtSie op de wue .. e waardeenngo-hJ!t, en na
...erscbeidene ...erandenngen, verdaagde de
raad.

ILDIE FDTEIn a.n Rlt£QS.0-,. ~,-Jij bet'D DeU. 0
..,.. TUI di ---.te .e~ ~
,~... ftII OOI ParlelDelll ~ tl
rir lDil .. OlD 'D korte o,...,mllllDI te ...
~ nil di merk'll'urdictte feue .. ,'" 'II
he& ID' di Pulrmea' ,eefareu:! dl v" ~
poote .cl~lte. .Hier voir dl Ijj•. _ OnttIIIIde

1. Di NgJatrul .,.te VUl di P
parijj il betuld ge'll'~rd ~ by reIQII&.'~
ieh, Doe meer - JD op dl liJS kan l'jJ
poo~r • jou be&&linc). Meneer T n.._
die di .. kretaria '11''' 'FaD dl Pl'OgTea}e, ~~
bet dit Nlf .rkllll. e-...

2. M_r Bhod. bet "u/dellk (~
bjjgeira to&dl elekai fODda Dil lA ~ ,1lIlJ)
bDoing 'FaD lDeDeer Faller, die di bows n w·
akiJDlik pdra het. ....

3. 'Q s"kere "expert" elek.t agtbt b
OWeD I",.ia, IIllgeimporteerd j(ewonj' JlI~r~
land deDI' dl P~18.e partU 0111 olebt-
reci.trui werk albler te doen [hl bet ..
di mood van ..arekele led~ Om lllI
4 lIeneer Rlood", b~t ,lnchk 'n 1<00

w-fde •• krl} nr dl naturelle sodeM d!~
elekal wllllw te rem boland -
5.Bil" :ii.. lfde p;,t1OOnwal In 1887

bet "Boa dl loboorhag in ond.r. ~
Dit .. qok hU, wal dl o!tl<up:w k"&bb~
1S87 .. 'ru. bet vu .£t. tot £i5 OOI bo! kill ~
bruin ..olk nn dIlIlI af te bon 'ED dIt 'II •
bn w.t ..ir dl atrGp bill gtltem bel- II ooi
Jan Hofcu.yr ge __ bel ~

6. Meneer A J Fuller, hd 'U' T.lDbalo...
.... rd "fraai onderst<-nod ("baDd."lIIely ~
too"), cleor baae Rbodes In "Jn ele!w. '01:':;
bU eelf er ken,

7 DI Kupetad.., keoplal a]l~n bet £1,01»
bugedra tot dl laute ,,1~!t81 fut.da, Du lilt
me"eer T E Fnller erken

B GID eo kei Bond.lcandldaat bet ééb
alt TraDl .... lrir el..koi do.,]eIDd.,. oot. l'III7
DIt b"t nna alt dl mond van dl Treouner-:! ~
Boud (N F de Waal) ..a dl Afni:aander !O.II,
eo dit .. erd ook b.ov•• U!! ID dl HOO&I~
ID di IlUk .an 8ttgl, ..g" !tg'" }thud..

9 Bpnek II dl nomlne..l .., en Rhodead, ••
like leider Tan dl Prol(relIIIIev. partij Du ..
daIdelik g~blUk ID III di voornaam"e d!okataa

10. Met betrekking tot dl VrybJl.........
bet dl volg.mde feite a'tgekom -

(a) Dat di m.,...te aoogeoaamde volun-.. 'III
n&lLl'Vrubarg gepan be: om te .loem iIJl_
ger8fltlgde W'U nl

(b) Dat bulle opgestuar Willdeur Pr~
&geute.

(c) D.t bnlle leder lOa per dag betuId wlri
met vrye draak. an dat 'n klomp van b11llolt
dronk te Vruburll' aangekom bet OlIItek&a_

(d) Dat bulle eie lcandldate. Ilaarba! •
FlrchalD, skaam wal o'er bulle gedra,
(e) Dat boewel bolle be_eer d.t lIIen__

'n w..ttige kontrak met balle verbreek bet. III
enkel eeD van bnlle bet '0 akal teen di COmQ
tl&r18 durf IDstel ot.

Al die fdloe bet Dltgelek In di ul<a. op di
8p81iale trelo

Il. Dr, Te Water bet £66 va~ ',lando ('Ii
geapandeer op lyn 1... "" rel8 naar Gruff ac..
UItenhage, Bumanadorp Rlverodal,Oadtahoon,
eD8 terwIJl Su PIeloer Faare £748 op diJelfdl
wettsge wy... ID 21 JtI&r op .yn fel.. u'lpfII
bet.

12 Terwyl 'n groot klomp P~
ageDte aknldlg bevo' de WIlSun "noeierDbij li
Jonllate el"IDlIu en reg18tru" 18g,n ééb Bo_
agent 118lfsg"dagvaard gew",," al

13. Crewe bet nl dt waarbeId .ertll m toe
bU bew ... r bet dat Eutlen, wat te StoeUeo_
ID dl )trook alt. n Bonclaaienl"'''' "-.ala J C.
Molteno en Kuge bewUI bet. Wal Ei:.t.euJI
t1eple86 Progre&alef dl. In dt tronk gettop II
deur 'n Boad.oagent

14. M.meer Logan bet n kontrak rllIIIIIi
met air J.m8!l 81.e .. n~bt, waard.nr ij jj
monopohe gekru bet om kraotoe toe 'er!rooplij
spoorweg.t.;t.1eo. Dit bet ons Uil d, rapporlfU
dl ..,lekt k~mlte.

15. MeDeer Logan het d, waarde nD dir
kontrak lleokat op £200 D,t U ook tllldi
Rapport

ló. 'n Groot getal C M Il , die gereguln1lll!
was ID \Vodebon8e dl&tnl:t, werd v.,..cmf_
W<YIeboase deur dr 8m ..rll t.oen bU11I0.lea.
atrjjd voer !.een mnr De Wet DIt het II1II

De Wet be ...eer
17. Toen meneer Rbod ... enScbrelDll'''

Barkly Weat ge8taan bet, het Schreln.r m-
om 'n enkele penny van men~r Rbod,,~
eemg ander meni te ont .-ang .tr lUb .lobi l1li-
gave D,t bd SchreIDer ... If verklaar,,,
IIlemand bet bom ...ee",p~k Dl

18 Toen ~brelUer Ylr Crewe UItdaag..
te onken dat bil geldelike onde,..teunlll( 'II
Rbode. ont vang bet vIr .UOelekot, sat Crew••
8tll I. 'a mUl8

19 Solomon bet g.,..eler om 8., III &
Rbvdeopartu te .Iutt ILJleen omd.1 by III
meeL lUg W&l1,dat dl 81(1p'ao dl ot""t ,n g....
sou gewe"" bet 10 dl blLnd vsn dl boofd f\Il 0.
&-e,... nIl het Solomon M.1f lIe... b

:.lO. Rbod"a .. "U htver n huubtolutlDf rW
.Ien dan dat bU nr Memman .110 bIll toU ••
waaronder bil en lIJn dtamautmUD <, peroelIlII
moet betaal bet

21 Rbod .... 18ook ten guoote van D

op brandewon en om dI pril" VILDdl ver_oer
brood.t.ofte te yerbooli Vit bet ODi all JglI
eie mond.

2'2 Rbodes 18 Dl dl le,er VADIDna. bl Di
b.t laM!fenoemde attdrnkk ..hk v.rkl.ar

23 AI JIJ bonderd~ pood. Vlr klDtl.Dboatt.
be'aal wedurend 'a olelu, te LIt,eDbUjJ,diU
dit gin kwaad Ol, 801&n~U JUmar "'Ii da,
geld bet&a.l na dl eieu.. UIt lA <11leer
Van ...
U. DI prollrea,"e.c partll WIl

beluung nn 5. per g.lIoo op
prodak leb m..r dl skatrllke IJ.
lkappU wat mllJ(tene ponde .koon. 'O'tnl
mk, bebod KIn ptnny u dl ""balk,. te JIOGI

J!"\1I'1

IIIIIIEnll.IEI. "
(Ven-nlg.)

Kaapsche ataeelingsraad.
De gewone lII&&IIdelijbCh verpderiDg nil

dell raad .....rd DiDadagmDl1J8ll, 10 darer, ten
kautDre van deo raad, Gl'08Iltemarktpleia, ge-
hODden.
TegeDwoordig : -De voorsitter (de heer H.

R. Home. e.C.). en de beeren Hago, Sterke.
Hare, Rnncim&D, L.W.V., La'lrton, 1bI1iab.
Stephan. Powrie, AIlaD, 1..aIIg_, 0,Reill:r.
Jenkinaon eD den __ teria (de heer VaD der
Weethuizen. )

VERDAAGDE VERGADERING.
Notulen der 'Forige 'Vergadering piesen lID

goedgekeurd.
De 1'00nitt« aaide, dat er op dell YOl'igen

Dinadag geen -vergadering WIl omdat er g-
qDorum tegeDwoordig wae.

De beer Lawton leide, dat dit niet juiat
W'U. Leden hadden kellDÏl gek:regep. Diet te
komen, omdat w ~ ~ 'VaD den
raad sou wesen. daar de .;'orige daJ _ V8OI1D.
tie-daa W'U geweMt. De Te&'dagiag '11''' dna
vooraf nV8l'8l'lDl[8kamell en WIl Diet 't geYOlg
vau afwecigbeiêl 'VaD ledeD .

FINANCIEELE VERSLAG.
De seoretari8 lettde ter tafel bet fi.n.ancieel

nralag. aantooDenile onWulgllten op rekening
Tall boofdwegen ten bednJir:e VaD £3,298 Be.
old; ai~aven, £1,390 58. ~. i afdeeliDgswe-
gen. ODt'l"aDgllten, £2,615 138. 6d. i uitgaYeD,
£1,674 9&.

RAPPORTEN.
Rar'port van den ingenieur nil den raad

gelezen en itoedRekenrd. V~ns bet rap-
port wareD de wegen alleD in ynj ~ orde.

Rapport VaD bet finaDcieele ooauté gelezen
en goedgekeurd.

'MONTAGU BRUG.
DES AVONDS TE 7.15 Gelesen brief nil bet deparlement van

openbare werken, ia zake bet "herbouweD 'BD
deze brug, meldmde dat door de aitga ..e '1'&11
£500 deze brug in orde kan ltebraoht worden
voor een vijf of tieD. j-,en. ne regeering son
be\ werk doen ala hêt parlement bet geld
toestond. eD mite den raad voor oDderboud
sou zorgen.

De beer lIa.re zeide, dat de b~lO eeu
zeer genarl.ijken ~ waa. .. dacbt
dat het hMt was de brug 1Dcn- te erbon-
...en inp}aats vaD té repareeren.. IndieD mM
iet.; ...ade doen moest bet dadelijk gedaaP
worden.
Besloten de regeCIring mede te deelcn, dat

de raad aiet Vtll'8Dtwoordelijk Al zijn 'F00f
ongelukken op de brug. en bij Tall g81'oelllll
1& dat een aieuwe brug 'Fereiacbt wordt. daar
het ",pareereD VaD de bettaaDde brug niet
.~de zou lujn.

TB.UfWEG BILL.
De ... iJZIgingeD in de clananleD VaD de Kamp-

baai tramweg bill werden UIl den raad voor·
geiegoL

Goedgekeurd.
ZIG-ZAG WEG SIJdONSSTAD.

De depatatie rapporteerde dat zij ean OD-
derboud had gebad -met den adminal In Ter-
ba.nd met deze weg, en dat Aii beloofd ba-i
na raadpleging met dea gene~ an.twoorl te
zenden.
Goedgekeurd,

IULKBAAI UITSPANNING.
Het publieke ..-erken comité rappor , >erde

ten gnnate van de omheining vau de wit.paa-
ning aaD dne ziJdeD tegen eeD aitgan nil
£15

De beer Hugo .telde 'Foor &&DDatDenD tet
rapport.

Aangenomen.
TYPREUSE KOORTS.

GeleZ('tn brief ftII de regeering ia vcrilan!.l
met bet wtbrelten van koon. te Noordhoek.
eD de raad vrageDde nDdenoek te doen.

De beer RonoimaD zelde, dat de aak eeD
ernotsge W'U. Er waren Y8l'11Cheideae genl-
leD Tall koon. en eenige .terlgenll8ll had
deD plaats gebacl.

De beer Hugo r.elde. dat.de geaeeeheer die
de patienteD bad bezocbt nooit rapport had
gedaan aan den raad ftII de ziekte. Rij
dacht dat 't Doodig WIll om _ dokter daar-
h_ te r.euden om oDdersoek te doen. De
koortAl WIW!snel UIl bet 'FerwpreideD, en er
moeet iet.; aaD gedaan worden. Rij stelde
voor dat de regeering genaagd worde om
dr. Gregory or dr. Turner te _dell om ou-
del"llOek te doen eli rapport uit te brengm.

De I18C1'etaria ..we, dat de regeeriDg bad
voorgeoteld dr. CIarb _ te l1ieJlell om 0n-

derzoek te doen.
De beer ~ ~de dat ondwllOllk

moest worden mreteld door "D tmpert.
De beer RUDCUDaDMide, dat men dokter

Clarke aiet moest TOOI'bij gun. Men moeit
hem eent ~D de ... te 0IIdIn0ek8ll.

N. 1'8rdere ~e werd beaJOt;ea dat de
..oorzitter acbilddageD Al tref_ ... cle "'"
geering -roer eeD ODdM'llOl'lk door tb. auk.
vergeeeid 1'&11 dell ingenieur ea eie JaeeHD
RuncimaD en Hugo.

LICENTIE HOF.
GeI_D briel VaD den map.tra&tt meld_·

de dat de beer Lawtoa Diet beYOegd ..... om
lid 'FaD bet licelltie hof ~ w..u, dear hij
ageDt WM (ala )jd 'FIUI de finaa Fairbridp.
Ardera. eD Lawtoa). eD VaD Oblll.'. cape
Brewen..

De beer Lawtoa r.eide, clat hij ~ be-
taalde ageDt WY VaD OblJJ.a, eD hij _-
de d.t bij ~ .... ala )jd ftIl bet bof te
zitten. Rij • .ra geel_de lli,iaafwelligheid
ala lid 'FM bet hof ge&MeD. W.. hij tepa.
woordia gew'" _ hij wu.rachijDlijk ge-
weigeril hebben zich te tat. lI01IIiIIeerea.
Rij WIl eebter pea &gat VaD 0hIlmu.
&ou zich ecbter oDderwerpen UIl d. betlia-
siag VaD dea rMd.

De raad bellaot _ den maptnat mede
te deeleII, dat de raad .... aOrOe18II ia dat
de beer LawteD beYOetJd il .-sa lid n.n 'VaD
het lieentie bof aitting te _eD.

ONGELUK TE DIBPRIVIER.
Hot comité rappori.eerde dat aij een brief

hadden ODtnIIgeD ftIl den heer B. L.
NeetliliIIg, meldead. dat bij d_ raad 'nII'&ut-
woordelijk houdt YOOJ' achade door bet 0nge-
luk V'II'IIOJ'ZUkt. Bet OOmiU benl _ ftr-
antwoordelijkheid TOOI' het ollpluk te ont-
kenneD.

Goedgekeard.
lUlTLAND WEG.

GelM.. brief n.n deu heer R. 8tueb, in
verhUld met bet WijCIar ~ .... CJ. Jbit.
land weg.

De' . rappart-ae. dat bet niet
~ OlD deu WIt WijCJa' te -ken, daar _ de PnCIatige. J.u ftIl bOmDen
&ou _teil weg -...

Het rapport 'RIl -_ iqaaieur werd aaa·
~m.

DURBANVILLE UlTBPANNING.
Gera.pport,Mrd werd dat de ruil iD cmdet~

handeling • lDet het clorpab.taar ftII ~
banYiIle, iD .. plak 't'OOI' .. 1IÏea.. D1t.
apaIIIliDg.

J'JNAMCIDL OOJllD.
DI ,... PI.. MW tot .. JdIIMi .,..

DONDERDAG.

Zijn de Schotten goede Ko-
lonisten?

DE KAAP ALB EEN VOORBEELD
Hedenmor~en is men voor bot meerendeel

'-1Ul de ZIttmg bezig met de lciezmg der ver-
schilleDd" comm.issies Als Uitslag oor stern-
mmg bhJkt dat gekozen ZlJn'--
primarii: Di. A. L Bteytler, J. du PI_i.

en J, P. van Heerden, scnh&.
Secundi Onder!. P. de Waal, dl. N. J.

Brummer ('Il P. J. Pienaar
Tot led"n ner Speaale Commls.ie·--
Pnman, D. Steytler en oaderling prof.

Ma..~,
800tmdl Ds BP. J. Mar"hand en oud.

J. A. Smnts
BeDoemd tot leden van de RUJg8 rJeDding-

comm).S8le -
Di. Plenaa.r, Malberbe, De Beer eD BrUm-

mer
De commissie voor bulpbeboeveDoo jonge-

IiDgen -
Di. Rooine, Briimmer en Pienaar.
De vo~endo II: e won e ring &:al Zitten

(V.D.) to X-pstad op den eersteu Dinodag
"'ll.D October 1901. Ve datum van de verga-
dering Vl1D den specialcn ring zal in bet ker-
kehJk orgaan ...orden """@;akoDdigd.
op Donderdagna.mlddag zet men de behan-

deling 'Foort van bet zendJDg-Tapport, Do.
Roome spreekt over 't w"rk van deD kalfer-
e~t Joinbe op Tafelberg PU ia de stad,
eD wil dat de nnp; In dit werk belang stelle,
en het bt>Ipe ooden;teQ,llen. D8. Pienaar
geeft zijn leed ...ezen te keIlDen o~r het wei-
D1ge dat door ~omm~ geme ..nteD 10 dese
r:aak wordt gedaan. Wij konDeD, wij moeten
oneindig veel meer doen. Do. Malberbe
wijst op de r:wakke ondersteuaing die het
buitenland.ch werk geoiet, terwijl oud. De
Waal de redeD lIlet in de ondankbaarbeid en
10 de politieke bemoelinj:en wa&raall de !deur-
lingen zlcb vaak schaldig m.alI:eD. 0.. Du
PI_is Wlj&t er op d..t de ')aiteDlandacbe len-
ding. eD vooral ook de zending ID Nyaaala.nd,
meerdere ondersteunlDli: behoeft. dan bet werk
binDenal.Ddo, ...an wege de gelegenheid eD
deD geeatelijken nood van het arbeid eld,
terwijl de bmneulandacbe zendmg op ~ i.
om onafhankeliJk te wordeD VaD kerkel!ijKe
bijdrageD, omdat zij tot eeD afzODderli;)ke
kerk i. gMticbt gewordt'D.

De coMuleDt.;oba.ppeD worden aldus gere-
geld"--

PredilraDt van St ..U.mbO!l()b, coDllnlent 'F.D
Somenet Wll8t

Predikant Tlln Somen;et West, consulent
VIIn Stellenbosch.

Predikant van Philadelpbla, consulent Y&D
Durbanville.

Predikant van Durbanville, colJJlllleDt nn
Pbiladelpbia..
Tweede predikant VBll Kaapstad, consulent

De awe, vaD ~imO!Wtad.
r Derde predikant van Kaapstad, consulent____ B9Illll'W__ ACHTER, YaIl Wijnberg.

HET IB GEV A..ARLIJX EEN KDUDE TE Vierde predikant van Kaapstad, conauieDt
VlI:RWilllLOOZlON~ n.............ftII de llW\'1IIlItiibt _ . ziekteD. Predikaat '1'&11 GroeDepont. consulent yan
zij komt altijd -Yliort uit de .... een St. Stepbent.
kuade. Cbuab.daiD's Hoeat . el Predikant van St. Stepbena, coneuleDt yan
al l1ICMIdi« _ bad. ..- M loiIachien GroeDepunt.
een 'uaftl ftIl ~ 1"OCII'bmen Predikant VaD Durbanrille, C01II1Ilent "D
Het il 'INIkelijk aPeiUeI TOOr dat doel ~ Nieuwe Kerk.
aub _ ÏI bebaif gewardc door sijn ~ op voorstel !6n do. Pienaar, geeecondeerd.u.- __ ~ deel ..... da b81chaafde door do. Van LmgeD, .. ordt met groote 1D1!1Ilr-
wereld. Bet '!NIkt iedere ~ VaD MD d~rbeid ~oten· De rinjI: draae het .a.n eie
bilde tot IcmgoI1tetekiag tes- Kont nngscoJDmlllllle op om onderme& te doen. of
_ bade ~. bet aiet mOJlelijk • de gemeente K.aaPSfIad,.taw.Mar a-a-idd I in afllODderli}Ke lZ__ ten te Yerdeelen, en

=~ ba ..... , r. cloe raP.POrt_- de yolgeIIde~ .
_......._.....--P.... J.PIIMaa.ClD.. :O.:....~~..:; ~ ..=... ' .~ 'ha __ Dl 'rW --

RLACI:~•. !tOL. aSOEF.IlIl\O
op ....-k 'BD ad ..owt BenJamIn ...erd de

alllpnak der arbiters 10 deH zuk een order nn
bet bof pmaalrt.

l'III:TltBll"•• PIETEBlI.
op uaaoe& 1'&0 ad ..owt p, JODea werd de

order voor echtecbeidinl aboolnat gemaakt.
DAWSOllN. DAWIJON.

Op ua_k TUI adyokaat BeDJ.min werci een
order toeg.taan OlD bli citatie "oor ecbtscbel'
diDg te darurdeD.

BOIIDELW, B. V. D. IIIRWE.
Op aaDzoek VaD ad'Fokaat BeDjamln ...erd

..er lof 18I ... eD tran.port te DemeD ".n .eker
eigendom iD betaling ftII een ICbuld nn deD
boedel.

BOEDELV.LNnER SPUYUYS.
Op .. Illloek ..an advokaat Miller werd de

order ..oor ICbOl'lllng na eeD ""rband absoluut
wemaakt.

VAN RYN I),. VAIf IYIII.
Op ua_k 'BD .d ..ok .. t Molteno werd 'Oer·

lof gagereD OlD bU citatie le dagv .. rden ..oor
bentel VaD baweljibrecbteD.

REHABILITATIES.
Ad ..okaat P. Jon .. deed uazoek om de

rehabilitau. YIUI dea boedel 1'&nWilliam Bo·
berIIoa ......{}eweiprd.

Op UZamU TUI ad ..obat De Waal .. erd de
boedel no Robert BeDft.1d de Villiefl rereb.·
biliteenl.
Daarn. "rdaatId. het bof tot Vrgda&.

BRA.DZIEKTE·wn.
Wellington, 10 Oct., 1899,

~CI. dC1I Zd __ •

Mijnheer.-Zooals ik 1"8J'DOIDeDheb zal de
boofd-iaspecteur 1'aD tchapen en zijn assis-
teDt ftII af HMnclag. dell 16d_ dezer, de
Wljken 1'aD Acbter-Puri en Paanlenberg voor
iupectie doorgaan.

RMre D en menden, laat owe ICb.peD
acbnon lijn. d. twee brandsiekte zoekero ko-
mea ge_.

Er 18 eeD ond ge&egde dat Waar ge ook
komt. ge lult er een "Schot VlDdea " en bet
w.. eeD Schot die Hi "Waar ~en m.a l....en.·
onderboDd kaD 1'lDdeD la .ltUd plaal8 voor eeD
ander." Zek.r ia bet. dat de lJebarde mano"n
'BD bet NoordeD ..oor &lob... l..eD rukdom en
eeD poeitie bebbeD ge ..oudeo In leder EngellCb
sprek.Dd land nD ge we",ld, eo In Znld Afrika
.11_ Yindt metl 'ben en bun aflltammehngen
ID de eerste plaatll'lD ..an alle Ir lIDIleD De
ooruak 'F.D bet aDceeI nn den Scbot ala kolo·
niat il 1'00r eeD groot deel te roeken in banne
n.tioDale eigeDa&rdigbedeD. Moed, eD door·
drjjYlDI IUD aterk weteekflnde Scbotsobe ka-
raktertrekkeD. ea ..oonicbtigbeld 18 eeD ander
Voor eeD Scbot .preekt deokt bIl 1'I'll'llCheideDe
maleD, en dieDtenweyolw. ia bet gell'ooollik d..
lDoeite waard 010 er Daar te lau.teree, lIJn mee·
ainpDitlDgeD IUDnD weWlcbt eu ko.tbaar

EeD tilDmer_b ... woueDde iDGeorcetowD,
di. aitk'l'UD nur dit l.od. alt "bet land 1'&0koek
.D ale", oD.... eer acbttieD Jur geleel.n, .. r·
troDwd. eeDlIeD 'BD lijD ernrsgen toe aan den
-ril"" de.... en daar bÓ eeD man vaD nUID

inl'lCJeclia ia IUD dtatrict, zuo sgDe woorden
waard herhaald te .. orden: ..Altijd o.edert Ik UIt-
kwam Daar Zuid Afnka," Hide de beer Geo'lf'l
Burie. "leed ik tot onge ...eer 1'00r eeD jur, mID
of lDeer UD rbeam.tiek iD de anneD en teboa
d.n ..oomUDeliJk ua de liDlter &jide. Bn Da
ael."ien jareD lang binderde mu die PUDIUke
lAnal ea IIOID. bad ik. nm a eeD .oorbeeld te
sneD VaD daD binder ea bet oDgem.k d.t III
mil belUfld., milD eeoe arm met deD &Ilder op
ti' lich_ wellDeer ik een .pliker DlO88t IDSIUD
of ander .erk ftD dieD Aard te doen bad.
Wrilfmiddelo eD del'ielóke dlogeD deden mn
Diet afdoeade goed. eD Mnt toeD ik dr, Wil
lialD" piDk pilll for pale people trebrulkte vODd
ik bIU.. nd. paezing. Oage.eer twulf "UD·
deD pledea toea Ik iD de coarantea verbaleo lat
n.n cle geD_inPD ~un door der.e Pillea.
prot-rde ik l1l'I. ZiJ hadden een altstekende
ait_rking. zg deden werkelok ban taak goed
eD nadat ik eea paar bottel. bad gebralkt nr'
d'll'eDen de puaeo gebe~leD weyoelde Ik dat I.
..D_D WM. Sinds tOeD beD ik iD stut geweest
leder ..ereilcbt werk te d_ zonder de mlnate
pjiD te le ..oeleu. en daar de geDeuDlgetoond
beeft 'Foor coed te IUD, IW'MI ik Diet U verlof ie
p ..ea lDuDDUID eD bet a gedaDe ietuIpnll h
pbrnikea:'

Niet alIeea in Zuid Afrika eD de Bntacbe
EilaDdon, lOUr ook iD ieder deel nn Earopa.
A.uirabë eD AlDenlr. Ie ..en hentelde men
IICbeIl cli. aan dr. WilHam'. piDk pill. for pale
people de geaoodbeid te dankeD bebbeD di~ 'U
DD leaieleu. Deu pilleD IIiD ..erkrugb.ar bU
de m..te wi.Dkelierl lII&&r de koopefl wordeD
pwaancbllwd zie;' te hoed.D"oor Dunampn
ea nnalaohiapa die ODl'lf'r1olrebaadelUl"llIOfD8
trachteD te yerkoopea in plaatl1'&O d. ecbte.
Weiger aI1e pillezs die uugebodeD wwd.D teOZIJ
.. 'Fe"" zUn in eeD glueD bottel sonder bab
met MD puraen OmaIat met deD 'FOllen DUID
("'Fen 'It'OOfCMD)~ tredrukt ia mode let·
~ In.,..aI QII twiifel ia bet 't ~ &even·
tieII abilli1lp TOOI'_ IJoUela of dne abilliag eD
drie ,..,. TOOr Hu bottel te .. oden direct DUI'
dr. WUIiam'. meclicijll maatebappg, IAIIptraat
~. ~ ~D dat de~
Pi.IIea htMIderden p...u.o 1811_ hebbeD ...an
~, -,jicht, lendenjiebt, DeuralglA.
iDdia~, hoo6Ipij., ~bt, ",akte, t.ring.
~. ~- ea nieraandoeaingen, klier·
............. 'Bt. Vl_~. terwjjl de aitwerlrinr.... ~ erkend 11"_

~ .."'--....

.. J"mand, UI~ m,"'. II! lf I Il"""
hOPVelen va.D dn ~rm( ru IJl 't~

gen mt de Tran,cM,1 np (;'00" • <,
buUd en ~""P'J,<l .. nrd.n 'n .-a •
oproef'tltokers voor h.." dnen

F-en corrP!'poodent 1,0're1,r' ~". tW
acbri;rv..n V1lJ1 d. \fUfPV n.• • poe
maanden vroejZ't"r 1'1 ,('~dli nt:D Rn
ook ZIJD dank aan ri~ Ult~Pt"t'T'- ' a.n dj>
African ~etrs.n dl(' \hen
dadehJk naar Engebnd en
beb ben n.. naam .-all cl,
I!l bekeDd en ~eeerd door
heid

ZIII de troepen de bus op dl plUlJ
den boer?

('arol U'poort, ;
..t<ln Ik.. Ed.ttur

MiJnbet.r,-Ik W()llJ;Ch<'r op t~ "lJUII
wolken toestand Oille boeren nr b nu
deu ol' bunn., plaat6en "Iw,.ar
gest.awonperd z,]n H,.'r tD
,')5() troepen 1l•••t&tIOU....rrl
moet OPP.,"Wtl .. ""Il """1,,.,1 Ik U'!I er
ter wete ''l\n dat ZIJ hj.., 11;:J:' n, maar
ik tegeD prote'U_'''''''n woet I' dat
d" b..... .pelen op de omh~, nJ-
ZIJ gedragen ",cL ze.·r "h.lnJ.·h)k
pluatReD, vooral DJ' d" pl..,t. ( I
Zil njden ge .. apend III Il<' "lol roun ...
den onze df'1iadb"lrul~l II ""n ,t uk
geeft hen het rot'ht zulk, 1<' cl""D
maken ZIJ "<x>r zlcb ... e~PIl Ui t \I aM ILJ
len Maar dit I. nwt ...1 \ wl IIIlj:
den rapportoerde mlJu "o, ....chl.'r op
mqTgen aan ml) dat d" takk.·n
O<lnkf'1ia.1ID h"t veld ~emaakl h~d pr
mea worden om mur mPH tt' ms.ken
h..b ik een bUitellpo,t ,..aM In I) rf'l'
daar 18 ook oon fOllt,'m ,,,.Arlllt <1_
dnnken ~ u lO a;w:h,·o ZIJ III cl. foataL
b.>zoedelen b..t "'Rt.'r ,llmo dal ~"... w.r
drinken kan De tro, p<n do' D
net wat ZIJ Wlncn f'n dut I.:' tA' UH'·

ku.nn£-n ona.an,z:eoaa.mbt'tli""ll ont!'<tA.&O
zal dan dft3rvoor 'Pf,UI' I<Mrd,'IlJk
Daarom wunchn1ll Lk t. C'll lUl.kl'

hedp.D En wut he},l,..n ZIJ OOI op
sen te doen waarom kunn ...u lj:

hUil Itrunp bliJven' Eu «""roW m""''''
hl"r, waar ZIJ ~oI,t n,k t tW' D()od~ ,,)II-
uur te paard "Rn de \ r1J,.a.·o.rbp l1f8D'
~en ~ Mpu ui ,Ol rOtltw.Ulr,Jj.: 1 (I'\'\:" w<
van df~ troe~u f'lI cl larnm hl·lJ IJ

.t..ando ahi ,...n .. " ~r·' il (\'''ID. ~"",href'4

f

BRIEVENBUS
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