
IU~ Jr ..~._~
,ViJlien,~
I.K...... afd-R.._
1--, CIfIIiocIr--'
upacb.. a.fdee~-, Ka,*,- . . .
e, Ka.ap.oho afda.J...~
Paarl ---..
'ereeWri... Jr ... __ >-'~.,.
fJ"cbe afd~
",t, Porl Eli_tie.,.
Paarl
I. SoIDehe! ooat.
rnehl, Stel_bo.cb
leter&eD, llidd.lb
e, Kaapecbe a1dee1iua
,.,.kamer, Gnaft.~
,to Kupacbe afd-I:-~
~(l8,Kaapecbe~_
oor, Stey"-, ~

we, Kaapeche afdee);-
>0, Paarl '""1

roter. Adendorp
., I'mtata
e, PbiJipet.oW1l
la u•• n, PbilipalowD
)aUllen, Phillip'. Towu
(; cah.m', Towu
;b". Paarl
,apIer
Kaapeebe a1dee1inr
l mondale

roement, Idutywa
,ou.emomen., FOrl Be.a.
Cr adock
K as pscbe afdeeling
, rl"G~.

(' T, Albert
,\ l ber-t

r fuet. Oodtabooro
le. Laiogsburg
vte r. l)o d t8hoorn
rnement, Oudt,boorn
'en, Purl
"Id, Purl
1'1""";0, Mutual, Tqn.. .....
ua r l ......."
" Paar l

·~:lL\.AL.

y ,'1<. ,~ Co, Kupetad
.an .\Iaclear

\"')'lRWURDES.

r Cradock
,v. h ur~ hel'lldorp
'wart, Br ..dw.dorp
.1e \': Iliers, Bredudorp
-t L, \\ elhogton
-on. (;raham's Town
" :\ atal
-(,_)~---

: !!1::KJ::S.

,i l T. Kupetad
, I' Harvey, Port Eliq.

,,' Co , lIiddmg'. TI'1IJt.,

I\:aa p-che Jfdeelioll
,,-,.ele a fdeelinl(
, J Kemp. Kemp 81'01,
I",rt EI,.abetb
, Kuaparad
I', 'rt Ef izabet h
KHf'!'COe afdeeling
,reeIllgIDg', KaapllChe rJ,

\ Il,,'rt
. " l':~~le, Bedford
I' :tt;'rJha~tt
....:. l le nbosch

t nan . Kaapscbe aHeeliDg
vt ... Paar l

, "IRWAAKDE'i.

iue lmrn. 'Vorceste'!"
,1..., i mondale

t ltlers koop, schrijft
~taan

JERSON & CO"
r.ra r. Kaapstad,
.m hunne prachtige
Japteren.

'il SCHILDERWill
i LI.i.;j.;)'; I'RJJZES.

assortiment Lin·
l' andere s .orten
wri'elen.

derson & Co.,
RAAT, KAAPSTAD.

il VERNOOTSCHAP,

:,[[ I'IJ dt'zen gege·
ico vennootschap uie
't)[Jd tlls~chen ()D,~

Ile, lh'noch Louw,
.J i!('OOlh Christoffel
[ilk te Hupefielu,
l::!!,,~b\lr\' als al~e'
Ir.; node'r de!! titel
;'li't onthonden il!
il ~t'ptt'!Ubt'r 1.-99
':,,(' \'erl'llchtJDg'en
"ndl' veonooti'chap
'" t aald door COIlD'
Il er.O('!: Louw, aan
'.-1iLlIlIk ::'ChllhleD
h..taald en die ue

,)I'! I."ttcn.

I', J, H. I.OrW,
.1, .1, C, ~~llT.

E5KAMER en TRUST
SCHAPPIJ,
_EIN, KAAPSTAD,

Resem Fonds, £71,660,

~ YAN EERLIJKHEID.
i.\ 1'1'I.J reikt PolisseD
, "'Q' voor de EerlijkheId,

(;etrouwbeid nn
,'.' (', en Admini",trareurs.
,)"eIen Datief, CUIa.t.o"
"ïmeter", Bestierden en
;,lllk"o, Logee, A",,{l111II'
""happijeu, Afdeellllgs'
f'"I,t"it<ln, Klerken en
" d,eu.t va.n firmas en
"ell op Toordeeli6e ter'

,rden in ontva.ngllt geno-
<"?,aie Kolooia.le, TrtlnJ·

'h ILe~ri ogen ljII""I.,," e ,,-- 1 Zllid'
'I, uoor gehee

noek, ens. op aanvraaI

\nla..•" des zwischen Grossbritannien und der si.idafrikanilOheu.

.
.ublik "o,,~e dem Oranje Freistaat au~geb~h~nen Kri~ UDCl

I" ek auf die von dem dentsohen Beiohe ~ diesem Kriege .su
\ I :: :"I1t'IIJt< ~eutralitat werden die deutsohen ReichsangebOrigen auf
str;u~~.':illhaltung der sich daraus fUr sie ergebenden Pfliohten hinge.
~1""~" IIl~hesondere werden die Reichsangeborigen, welche Bich in dam
'~~ c" "ine,; der Kriegfuhrenden oder auf de'D Kriegaaohauplatu
~flr.,i"!1 ,larallf tlufmerksam gemRcht,. daas sie dW'Ch TbeilDahme aa
~rit'f!,'r- :1l'Il HanJlungen des Anepruche als AngehOrige einea neutralen
~ta.:;!" I",l::moelt zu werden, verluatig gehen wiirden.

Der Kaiserliche Generslkonsul,
FOCKB~

" hiermede dat o~.
Artikel ó van de A. ftIl .

Jvel~J:lItOJD8t. de ZestieDdë J.."..,
lijbcbe Vergadering np '.,.r_- ,"
houders sal gehouden Worden .HP-:: '
bet Kaatoor van de Maat.cbapPi . ,:Óotore~~~u!:n.. :-=.?_,.,
elf ure, 'Voor de YOlgende bezigheid., ..'" '

1. Rapport van DireCteuren' fie ' '
ontvangen OYer het afp1pa-'
peD jaar eindigendec1en SO.tAm
September,l899.

2. Staat Tall Baten en Lasten.
3. ,Voor .Algemene Besï,rheid.
4. Verkie '. '. ftD Vijf Ih.rectea ..

ren i:;L: Tan de h__
JAC. H. SonOL" JAC. P.
&Fmp en Is.uo PBIOLD~' .'.
volgena Artikel V. aftreC1eD
doch. weder herkiesbaar sp.

Ben in plaata van den beer &rin.
J. BOTHA (overleden) .,.
in pleats van den beer D...
J. A. UN' DIB 8PUI (die
wegens de Aote "'rt
laatste benoeming g8en sit.
ting heeft genomen), nu met
de veranderi~ in de Acta
verkiesbaar zi)n. : ..
THEO. HITCHCOCK.

88cret;aris.

--Koloniale Weeskamer en Trustmaatschappij.
~[LANGRIJKE PUBLIEKE VERKOUPING

VAK

lammen, SCha,en, Bakke_, 11118., 'uNII, lima,
Hengsten, OsseR, VurZIR, uDd.II-llre.IC_IJ,

Meubel., eDZ., .DZ.~ eDZ.,
OP DE PLAATS

. QRqcrrE

tf':"'N~ne Goederen
. Verkooping ..

GEVRAAGD.

-
Het OftlPblevene VaD' NIe Iin-

oena,.bedorYen door water, moet
,pgeroimd woraen gedurende deze
nek. ,,' ,Die nu zijn' Geld bé~

waard :héeflt.. ' Er_wordeJl nog duizenden onge
ONDER het bestuur van betZusten Werk-ro=n"Bid en ,,' " .Ót hoordekoopjeea.a.ng~bodeD.

denltr': ~e:r(~lltBP~~~nw=en ~Ppaar:!he 8~t:: liT 'lE Ilil tt ,jill'. Dames die onz~ verkooping van
De Basaar _1 des morgens o~ t 10 ure ~pend W?~n. • • VAN Tw. tA>t Drie. : . ~de ~ren DOg Diet hebben

Warm eten zal (les mIddag! n~kn_Jgbaa.r 'IJJD. De "eiliug ft1l. 1IDrPD GBOIm I 6i~d. moeten dat zoo gauw
levende have en produkten aal 'I D81Diddag's te ., ure begUlD8D, weide YOGI' ~ ~ BeeIt.eD. mogelijk doen,

In den avonêl .al er' ~ II Promenade .Concert" ~ .. orden, Klein.... 8DL, ellS.. pok goed
wanneer het Amateur lr{l1Z1ek~zelsohap ee~ ltukken lal ~ltToeren. Z.. iland, .,OQr ChW POnCJ+n atg. per Na vijf dagen ml de verkooping

Toegang 'I avonds 6d., kmd8l'8ll half-PrIJs. Oud en JODI ktUmeD ,beeliat gekloten worden.
sich hier den ganaohen dagop het uit~ltrekte tmrein ontlp~ mr·dadelijk &IDI08k bij den

..... Alle gifte~.sullen. m dank ontvugen worden MD de Put4rie eigeDaar H. A. ÁLluim, JOein
T:t~M-.- bij S~h. J. Y. i Spuy, Jau J.~ ~ w. Smul. da§£;;.;; MOfiRISOH ~CO
VOOR GRAANTIO' ERE",,N Adres H. A. ALBJ!J:!ne. PL£.. STRAAT,D Klem l'anlouw

J

TegeDover Barrak Straat.

9 oot. J899.

Onderwlls-ree Btinoodigd._
A..ANZOEln:N om de betrekku.g
, van Onderwijseres a&I1 c18

~,,~-,~ubli.eie 8oheo\' w'
Wimmershoek, kunnen worden in-
gezonden bij Da. Á. 'MOORREIS,Paarl
voor 15 November.

Salaris £50 per jaar met vrij
logies. Bekwaamheid om ondenrjl
te geven in muziek: wordt vere-iachto

Werkzaamheden te beginnen Da
Kerst ,:wantie.

DE JAARLIJKSCHE BA·ZAA-R"
,'n de» Boedel van miiten den heer Daniel Gabriel de Villiers
Op WOENSDAG, 18 OCT., aanst.

en volgendedagen indien noodig, zullen worden verkocht
op de plaats "DE HOOP" Beaufort West.

, 1 ;,,,,d Geleerde Ruinen, uitste- 100 Jonge Kapaters, 600 Jon~
K,'ndl' rij- ea trekpaarden bok-ooien en Kapaters, 90

I, ';'J, Merries Rammen, geteeld van P. J.
l~ .J :lgl' Paarden Alports beroemde ingevoerde
'", (j 1" .ote Merries kudde
;" ,I"'lge Merries 1 Span goed geleerde Muilen, .

{) Eeujarige Muilen, 1 Muil
1II::~,~"~'gefokt door P. de Hengst
\ ....l r" 8 Donkeymerries met Veulens

t',,,,, II .uuels, :1500 Ooien met Lam- 1 Donkey Hengst, 8 Donkey
m r.vn, 11100 eonjarige Ooien, Ruinen, 9 Donkey Merries,
1,"" I eenjarige Rammen, ;JUO ;J(j Koeien en Kalveren, 60 goed
G' ""to Kapater-bokken, 200 I gefokte Koeien
(;fuok bok-ooien met Bokjes 50 Jonge Ossen, 50 Vaarzen

.TEVENS
; B." wagens, s Schotscbe Kar- I 2 Kafsnijders, 2 Mielieskn~uzers
f"11 2 Wennowing Machines, 9 Zadels

.: 1 11"'U Karren, 1 Waterkar 1 Span-muilezeltuig, 2 Spans-
1~ Kr, iII aguns, 18 Geweren Donkey-tuig
. :-::t:ld~ hlaa.3balgen en werk- 3 Stel Whéeler-harness
: ,gen, Timmermans werk- 1 Stel voortuig, geheel nieuw,
::iJe,'I'U I Boren en Hamers

t- ~: .ivt-ls eli Graven I 2 Ploegen, Melkpannen, Emmers
Huisraad, Keukenge:reed.ob.a.p,e:n.z.
lf.' \' l'l' en de Schapen zijn bijna. allen ~l\n het aller beste ~ in de

, .', :, t' . n in een uitstekenden toestand; bet is een welbekend feIt dat de
1\'1':' .;, r~, slecht,., eerste kla;.; Vee hiele}.

B')"rl'Tl, veefokkers, slagers, speculateurs en anderen moeten daar-
:Il n ,'t \i'fwimen deze vel'kooping bij te wonen.
Ververschln".n zu.llen Y'ertloha1'~.,.-ordeD.

De verkooping zal beginnen te 10.30 v.m.
G. W. STEYTLER, Secretari8.

Lady Grey Brug.
5 October, 1899.

------- _rJJll ,.It.,III. LI8~Hier.-Llls Hier.
v~ PerIIOafidië'Wa __ werun Publieke Verkooping

weuohea te O1lc1erllemen-OB onc1ergeteekende sal publiek ·DE Onde~teekenden daartoe
verkoopen aan de behoorlijk gelast zullen op

~ heer 8TliL en voor ~ reb- ._..... lil II'" 1CtHI, "'11'ti
Dmg --w'.'
TB RO."R~. .. ••• " • .. zatnq, ••

.-Tegen de laagste note.ringen voor kontant.... Op Zarerdag, 21 Oct. 1899, Mt...." te ......... 11'1,

"
CO pnbliek Vél'koopen de ondervolgen-

. . ' .' ~ . TB 10 UUR VJJ(. de hoe'feelheid K1&a.rgemaakte
, .. 4,500 VoM ~ pl. KleedereD: 'feJ'ICheidene soorten

. . .. ftDiIeerde Ijseren pijpen van Tweeds en 8erR'eS, 110 witte en
STRAND STRAAT, KA.APSTAD. 9 dnim iD diameter· . ODgebleekte stukken linnen.

600 VoM dito' van 16 duim in 100 Stukken Tabberts Stoffen '
diameter : 50 Stukken Geruit, 25 doz. Hand-

1 Nieuwe ~ ~. BI'imde1riJ,'n doeken
, .Ketel met WDg co~1eet. 50 Stukken broebtoffen. .~
6 Nieuwe 6 'RalfNm tBlandewijn 200 Paar 'Mans, Dames en Kinder

Ket.e1I met ~,compl_ 8teveltfin soorten, Zakdoeken,
-4 N~u"e" HtlfNm BraJidewiju 10 1. klas Hearen en ~mes

Ketels met Ilangen comp1eet.. BIOYO~ .
.... De pp .,n,n' in}eut.eD '8 1ste kras Naat ¥a,ehIDe8 .

"erkocht 1iorda wlgens veme- 6 dos. Haarborstels,. (EllC?trlc),
siag ftIl xoopers en, het Crediet en nog andere nuttlg~. artIkelen
der "erkooping YOOr lommen van te "eel om te omaohn]ven.
£8Q eD cIaarbo'fen sal 6 maanden 'eraMt ltet : d. tUo dew te ItlmesbarJ
sijD. ,.",1Iet: do ttstut.uruloomesbug.

A. G. H. TBUBlI~ .._ I.w. IOOll'888 Jr. &; Co., Afsl&gm.
~vr. ----------~, ~_

BENOODIGD

Zeisen, Kaapsch Model 15/6 per stuk.
, BIN DER DRAAD,

ZIIIerlluilil DillIllrBI.lrs lIlaaln '1'WEE 'Onderwijzeressen aan.de
derde klas school te BJ'&Dd.

vlei en te Koppies Kraal, dist.
Calvinia.

Vereischten: I1de :Il las Onder-
wijzers of School Higher Oertifi..
eaat, kennis van handwerk, Hol-
landsch en muziek.

Applioanten moeten behooren tot
de Ned. Geref. Kerk.

Salarissen: £90 voor Bnmdvlei.
£60 met vrij Logies voor Koppies
Kraal.

Applicatie8 worden ontvangen tot
den 3den December door

D8. M. S. D.A.NBBL,
Calyuu..

Werkzaamheden na December
vacantie te beginnen.

STANUAt\RDS EN PUNT· DRAAD.

J. C. SMITH. & CO.,
Bout, 1001 en Tlmmerh01lt lagazIjDen,

'. lolonlaal· en lmerlbaDach lagenhon~
BENOODIGDKo" ;,; dl' Weeskamer Gebouwen,

ht'f'plein -t, Kaapstad,
1, ~t'ptember, 1899.

RiCe en De villiers, Afslagers.

STOOM ZAAGMOLENS.
88, Broostraat en Ri8~k8 Plein,

K.AAP.TAD,.

\rOE~SDAG,
-OP-

25 OCTOBER, 1899,

QEN Onderwijzeres ge~ om
(1...; onderwijs te geven a&I1 8 kin-
deren in Engelsch en HoUa.ndsch in
een pnvate boeren 8chool, bij _
heer J. H. VOB8TER.Oudeklip, diat.
Molteno, 10 minuten van Conta.t.s
Siding.,V008 .dtl Der4e Klas Publieke Applicaties moeten vergezeld ziju

~ool te BoBj~S Rivier van getuigschriften van bekwamheidwmg, .van Robertson gelegen goed zedelijk gedrag' en van Jjdm .. t.
,OlDtrent 3 mtr f8D het dorp Robert- schap eener Protestantache Kerk.

" , '.. eon.. alsook certificate~ van Schoolcom-

De korste en Goedkoopste Route voor·Re1siprI ea BIA,r,:-i is een :'I.t:0811 of~::w~oeerdeonderwijzer :::. ;\!:::.n~~~-
Qoede1'8JLvan de zee naar Pretoria, JohaJm_burg ID ~ . .~ £120 per jaar en een vrije Salaris aan een gecertifioeerde
lJldere plaat8e1l iD. de TraDsvaalia via'· DB Onc1ergeteekende_ instrnc- woning.. .. £40, ongecertinceerde £30 per ja&!'

VB"
. ties ~.. "ude sal il. Rep.assistente onderwlJzeres in beide gevallen met vrije inwoning

LOVRBNCO M "BQ blieke "f8iliDg m~ te ~ die in muziek ondêtwijs moet geven Billijke reiskosten gestaafddoor
Van ~~~UeI naar Pretoria 849 mV1en,uaar JobaDnelbarg .lD-t 8Wie, 'fel". ~ ~O:!:ij.. .' t~fJe:; kw~t~a~.tiesD:ul;~TIp~~

VaD Durbanm:... pretoria 611 mijlen, naar JoJwmeaburg 488 mij1aa. op , .......... 18Ita ~t titi, de ~~k~~dan.:. moe«m zich voorzien van een onder·
VaD. ~ DUI' Pretoria l04l mijleu, Daal' Jolwmesbnrg 101S d.1...n:'L 11' '... .3_ OIYIK'.ID ~ per.JIIl! wijzers 2de klas8poorwegcertificaatonmi u~:1l1" Da MD o!nh ftIl \laU Die~ te beginnen wanneer de om tegen ha.lfprij8 te reisen.

JCaapeo1iIb.... . . ecbool opent in Januari, 1900. Applicaties moeten ~
VRAOHTPBUZBB REIZtGEBS. BOO(meestal ~l ~ .Applicaties met getuigschriften en niet later dan den 15den NOT., •

V
... Lo"-CO v--ua DIll Pntaria. ~ 71. ed. an i8. t. iD uitmDDteDde •• - wel de lUllen o~ worden door den aan8t. ingezonden worden aan den
-. .uUM _" aandacht ft1l iedeneniwuzd. oudergeteekende tot den laten heer
" ft "lobu-nrg "£4 191. an £8 18a. Ook sal er ~i worden een NOftIDber,1899. JOHANNES J. DB VOs. ~
" Durbu " PntOdJ, il 81. ID i4 121. klein UDW r.apaohe~ met F. J. VAN ZIJL, ODdenrijzer.
JIff " " lob''''.1nIrr il lOL ID i4 ea. 84. ~::-10) ........... 'Boberteon Oudekraal. Gelr:~:OAte~K.
" III_ " PmarJa £11 181.ad. ID £8 6L 8d. ~ en cmftaÏJ', ~ eD 10 october 1899 ut

"" ," lob'D'.1Jurg £11 U... k.1D £7 lk ed. wij beICmm u eIIi ~ en ,,' .' '. Hoe Ia. __Le 7

'Iiilioh.~· verkrijgbaar UIl het ~~ 88s fie p...., hartelijke OJ1.'~& W1IT . I P. '.A. BERG. H, B.o= ~w~~~':- ~
tOria~.A. ubliek)_bijde Direotie·B--.._ .. Ofie ......... r'· · U!~. \~.' . . '.:' '. . ... w DIIIr.· .... -. - ' .. '.' .w,W

).
, . YWUI&U...-- fin.nvA'rn' emen+n T "'ftdmeter Wh ExtAct _ ....

dam ' VencláLKáaloor,~..&lberia uv,•.uv. .....,.lJIUl. HEYNI!& MATHE¥I' ••. eo..D. DD'IO'lI& uo..189t. ' . .. •• ·.... UBV. ' 'ANt •• 'u. ~ .

Eeue Belangrijke PubliekeVerkooping
Vil .

'EEPLAATSEI, KLEI.VEE, Enz., Enz., Enz. Nooerlandsche
ZAL GEHOUDEN WORDEN TE

~~~1{()B13ELAARSKRAAL (Will_E)
, SPOORWEGMAATSOHAPPU.

l,,,! !"" 1 )n,lergetf.'cko3nde vOOr rekenilJg van den boedel van wijlen PAUL
STEPHANUS BOTHA, Sen.

i II .. y, ,1""11<103 Plaatrien zulleu verkocht worden:-
" Dc, welllf'kel'ue Veeplaa18 KRAAI RIVIER, gelegen in de rJdeellDg

I\' ,o" ". 'n', j,(root :U21 morgen 42:'1 (lnadraat roeden.
" D., welbelcende Veeplaat! VALLEl KUIL, gelegen &Bonbovengemelde

~L1":,,,:1" "t :,l,~:)morgen 237 roeden,
, , \ I De welbekende Veeplaa18 BLIJDENBERG, (voor rekenlDg nn deu heer

p ~. I,,, r'u. jr.,) gelegen aan bovengemelde plaats, groot 1069 morgen 500 roed~
lJ"z,' ; lel:, wnrdt alleenlijk opgeveitd, indien zij niet eerder uit de hand ftrkooh'.

Il. I)" ,olgende LEVENDE HAVE :-
lt:" ,\:,ë')r~ Bokken 950 Merino HameiJI
;'" ,\Inka"ndcr Schapen I 620 Boer Bokken
li, , \1 rll)" Ooien 17 Beesten

',e U''!, ,~\'; I 3 Paarden
1 il I k,.:, Hengst 4: h'xtra goede Kar Muilen
:!I HUISRAAD, BOERDERIJGEREEDSORAPPEN, aIIook: 1 Bakki.

P'n::;" ~ Wind Porrpen, 1 H'll'monium.
\' oor verdere informatie doe aanzoek bij de OndergeteekeDden.

*.;rBER.A..A.L OREIDEBT.
r, ~1. \' A~ ~OOR~. B Z ITE-liiii
i't-,knNur v~ ei., Executriee Teeta!llentaire, •• -,

Willowmore. AFSLAG&, WILLOWJlOU



apen Dippen
1\1 aandacht wo gevraagd voor
U de Gouvernemen Kennisgeving
No. 816, gedagteektnd den 12den
dezer, gepubliceerd !door het De.
partement van landbouw, Ter-
schenen in de Gall 'rnements Uazette
TaIl den 13den Z6r, en te ver-
schijnen in de mmers van de
GOlLvernemenls Gaz te van den 17den
2Osten, 24sten e 27sten dezer,
tenders vragende oor de levering
Tan schapendip v het ~lijktijdig -:-- __
dippen onder de andziekte Wet
TaIl 1899.

~ C»C»lP de lEIoe~eD...De Jurlijtscbe Atbletiscbe Sports _ .

Ylatorla Atltletiscbe ClubJAllES WILEY·& 00
HEBBEN IN VOORRAAD

Bind-draad, Binddraad.
2:alIa gehouden worden w Stellenbosch

op Zaterdag, den 28sten Oetober, Bi nd-d raad,
Beginnende te 1.30 D.m,

60 Bente-lIas~uin Paard'9D '9'ID 3
toL 6 jaren oud

20 Bente-klas JODge Paarden yau
2 jaren oud

M> Eerste-klaa Bals ftD 2 tot 6
jarenoud.~

Op DINSDAG, 24 Oct.,

lALde ondvgeteekende Publiek
doen verkoopen r.m~ld getal

aarden, groot, !Iter, m ~e
Conditie en geschikt voor daaeJijk
gebruik, onder de late 60 sijn er
V8I'IChiIlende paren, gedreaseerd
onder zadel en tuig. goedgeteeld, de
jonge Paarden sijn VaD goede af •
.komst, onder de Esels zijn er ver-
scheidenen spannen, waaronder ge-
dresseerde zijn, zij zullen zeker
present mijn. Let op den naam.

P. A. GOOZBN.
A. B. tU Villier-. ~ c«; U,lager".

Paarl, 14 Oct.

J!!C_ .JJ!t.
Paard.JL Paarden.

o Ezel_ .......
20 Eerste-lOas Paarden
26 do. Jonge Top

:bels.

Op DINSDAG, 24 Oet.
ZAL de ondergeteekende publiek

doen verkoopen te KLAPliUTS-
STATIf, bovengemeld getal Paarden
en Ezels geLVbtaande met de laatste
Troep. Let op den naam.

J. A. CARSTE~.
Faure van Eyk " c«.

Afslal'ers·
Paarl, 14 Oct. 1899.

PUBLIEKE VERKOOPING

DE ondergetookende zal publiek
doen verkoopen ten dorpe

lrol.,w Paililt Rlfl8r,
-op-

l>INSDAG, 31 October 1899,
te 12.30 ure 's namiddags.

115 Fraaie Vette M.erino Hamels
275 do. Jonge Ooien van 18

maanden
22 Fraaie" Stock" Schapen
8 do. Bokken.
En wat verder zal worden aan-

geboden.
CARL LINDHOLM.

W.' H· F. KLEYN, Afsla~er.
..·Oaledon,

13 Oct. 1899.

mENDERS veranderingen
.J_ en toevoe . gen, aan de kan-
toren van den C ielen Commissaris,
Walestraat, en worden inge-
wacht door d n Controleur en
A1Iditeur-Gene tot 27 Ootober
1899, '8 mid 12 nur.
Alle biJzond eden verkrijgbaar

au het Ka r van Publieke
Werken, Kaap

Geen tender noodzakelijk aange-
nomen.

JOSEPH NEWE Y,
Hoofdinspecteur Tan
I Publieke ,!~rkeD.

Open Wedstritun:
Halve mijl hai-dIoopen, open voor

Colleges en Scholen.
220 yards hardloopen, open voor

Colleges en Scholen.
Tonwtrekken, zeven aan iederen
. kant.

Inachrijvingen moeten gezonden
aan den &cretans niet later dan
Zaterdag, den 21sooo October.

R. M. EX HAM,
Hon. Sec., V.A.C.

. .., • •• E •

aoo
VETrE EN GROOTE

KAPATER BOKK'E . MAlUtTPRlJZEK.
kUPSTAD,B·.BVALLB. ~.., .ua.'.cIeIer.. ..-- ..

cJoabtR', de ~ ....
. ' .J.H.B.,:nBYAAL,
.... ,.~

-TE- -
MOORREESBURG, - 16 OoIober III:

£ I, d, , lo ,!
OI6-0,,~
UlO - 0 1 lj

... O. I I - 0 1 ~
H. 0 J IJ IJ - 0 14 li

o ~ '; - 0 4 ti
... 063_0lJ~
".037_0.'1
... 044-0011
••• 0 7 ~ - li 10 ti
... ~116_07~

071_0q
... U ~ ~ - 0 lt li
... U ~ • - 0 U IJ

UU7!-UU)j
OOLj-UO~

••. 0 2 ~ - 0 0 li
... 03~-01311
- jl Yu fl H_ B,,'/ol CG.)

-Op-

Bovengemeld getal Kapater Bokken in eerate.kJas conditie.ulleD,
als bovea, publiek verkocht worden op het dorp Moorr~burg.

H. SCHilFER.
Vendu-Kantoor, ~Malmesbury.

Van der Spuy, Immelman & ,Co.t_AfsJagers.

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
'{7 BRHU18D op deu WeD O!Jtober,
, oue lid" IdefDe Josus, ou1 Grl.
j-.r eJl 10 IUUdeD .lItl8Ja t7 yl J.8~.

De bedrOeNe oRden,
1. P. JONkER,
li. u. VAli jJLOMMESTElll,

}J9Diap, 13 October, 1800.

GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN
ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

-EET-, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle 800rten
Aardewerk in groote keuze.
Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voork-

amer, Tafelmeeaen en fantaaie- artikelen en alle Hniahoud-Ba,
noodigdheden, .

11erzil verde en Fantasie Goederen, geeohikt voor Trouw-, of
Verj~l'tlIeDten een Specialiteit. Juist ontvangen een
lading van hun speciale Port. .

"VICTORIAN WATER· WHITE OIL,"
160~ VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN,
DE BBSTE OLIE IN DE MARKT.

Zeisen. PrIlill IN.lllllraa.-KENNISGEVING .

Punt-draad, Pig-draad, Draad-net,
Karnen, Botermaker, Reuzel Olie.

WOODHEAD, PLANT & CO.,
St. George's Straat,

·KAAPSTAD.

BINDER· DRAAD
TE KOOP.

Speciaal I

Rawbone's

Tegen de l&agsteMarktprijzen
aan de Winkels van

De WARD & 00.,
PAARL aT.TI ••

Speciaal I Speciaal I
Hieul 'lanser Jachtgeweer'

Toegerust met .Rawbone's Speciale Jaoht-'Yizieren 8Jl
gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. PrIJ8~

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

llagelgeweren, Rifles en BevolverR, VaD lecJere BOOrt.

Kruit, Dynamiet, Detonators. Lont en Lont Ontetekers.
altijd In VOOrraad.

TE HUUR.
MONTAGU COTTAGE te

Maitland. Wóm, van 1t"ij- ":~lIG~i::d:1iiii~;;I;;~~len den heer. L. D~I, bevattende
9 kamers, buitengebóuwen, water
ens. Voor bijlODderheden.... doe
aansoek bij ~.. ; "

DE .AL(tEMEENE BOEDEL
en "

WEESKAMER
Adderley Straat, 106.

Colts met nrgrootglu lJ&uija lil", 46/13 teg.. JIll ,nil..,..prtJlQ.

KENNISGEVING.

Zel.en D1e.haak.lI:ollD.Pl'" _.JlID_b~
Model, .UdJ:.:t., Z4tta..... :a,ea. .

HII.'II-draa, '11t-_rau, ---'IUI Patll
laI'UI.NI PIJNI, ! litt _III,

EN IEDERE BOORT XJZERWAAR.

Darling-straat, 10 en 12 Kaapstade

DE ODd~kende wenscht
aan het ge&rd Publiek be-

kend te maken ~ hij nog steeds
bereid is " Boarders JJ in te nemen
(longe. soowel ala Meis~ea) ook
"Dagboat'ders," tegen billiJke prij-
leD.

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

TH KOOP.
&EVRAA.GD.-500 HOENDERS

door
J. T.RADE.MEYBB,

. 9 oot. 1899. PaarL

G EJlBPJDVOOB ONMIDDILLIJKI 1'OOTI5G, speciaal ui~hte EzcelaWr,
Early Rose en White Kidneys, geIOIIdheid. pwaarborgd ;

aangeboden tegen 'ferminderde prij .. ~ de lUWe bnei:adiDg. .

LIBERJU.N Br; !IBOIRSXI,
BU~ 241,UAPSTAD •.PJC. Bui 1,)7. TelepamAdaw~ . ;.:: ....



NSlIlJ

Ib Geneesmidd-
bevonden eeK
aartegen te zijn. -
'e Getuigaóhriftellj
.E.VAN
Istein, D'Ul"ban Ro

~TPRlJZEN.
L~.P8TAD.

;0 ... JUUT.

16ootober I.
£ •. d. t ..~
016-047
ij 1 ij 0 I ~
o I I 0 1 I
ij 10 0 0 a 1o :! I) 0,.
0630125
0
0
37 U~,

", 0 0 Go 7 \I 0 JIl ,
:J 1 6 •o 7 1 0 7 0
u ti ~ 0 7 •

ij lt ,
o II 4 0 IJ 0
U 0 7l - 0 II ~
o 0 Lt - u 0 Jt
022-000
o 3 9 - 013 0

'leer ... B~ll ti: Co.)

:aa~tad, 13Octo~r. 1_
- De Loudentche •.,.
I '.let de "'ol&en~Ql .....
1'.11cen&, !&Di4I '''a Iq :

Il ,JdlUillÏie eD korie "'<Iltt
t [ot 10 pen:eut, .10. 7\ •

De reauitat.en "ua ~
laalaeJijk ~ 1111. ,,' ...
~de £983. Vlell(els ...,.
'vOrten on.eralid..rd il) ,.., ..
den.UII· IW&rre, en .al~, die
TeD.

week 1,000 Ibs , ge".a~

'pinplq 'I'OOrd. Decui)(,
'0 den 18den d• ser IIII~.

bandeien .oor de F~ )['lIId

!lA £7 lO. od ~ .£8 I lo Od'
i.7 lO. Odi $weed •. U lllloJ
I.. LJ lO. od toi OU I li Od-
I i.:! 6. od ~ £3 5. od :.
tot auper'Ïe1ln £6 1.)5 IJd ~
3 17s. tkhot £416. Odi -ien»
od , inf4Irteou wi alecb .. .IJ
donker .U I~ to, U IIlI;
J tot .£6 6. od i lItMn on..
5d; Iic.b$e fO 0. od 10UO
I tol £1 216dj liahle £. I 1..
!&np£61o.OdtoUli ~Od'
. 5. od toi .« 16. 01 ~
toe .a 6. od ikon aa'idcW.
ot .£1 0. od i nw .. us.
lO. od toi AO 121 Sl ...
:11 7. 6d i Iron .101 £0 II
r1 gewoon OL Ol. to, 0 ..w. ;
r.oe L4 17. &d. ilaDf m, kW-
£3 U. Odi mi4delma,., IJ
; kon lIIÏddehMtia ~ 7,
0<1. 58 tot Il. od; iIo. ,e•.
)e od lot 37. 6di kon Jo ~
u ,"tt. t2 0. to$ .a je Od;
toi Jl 0. od; lIJIa 1.-,

tot £1 lil 6d i d lIIbr
Odi ..... .£0 0. od ~.LU
W 0. od ~ 1.0 (}j '..
t blijft ...ut _ alle ,_
t minder 'ftUdiP ft beCIGr.
ImakbJijker wanrD.

~t.ol 7td ~ 8td . lIIidtW-
'dinaire std to, 7 td i .....
.ol 6d.
ID .ii- Id per Ib. b '<>gv,

..r Ibi Iioht. dito. .....
lodroc. od to. 81 .mo;
ehe OL Od. toi za. 31. elk;
kOrie "01 od toi 5/di •
butaanb Odi pel" 'ld.
our InnJitlb.

IULEY.__ 'lA
13 October Im.

lOO lbe, 7. 6J to& ~. Odl
163 lbe, 16. 6d lot
I, per uk, 103 lbe, .101 od
"der 203, 0. od lo. tJa
per ~t, 300 IbA, 7. ~
ua.l) loferieur, (II \Jj lot

7a O·J tot !Is od i V 'Iel
1U. Gd; Ka.1fer Iro.>r " per

..j ; &.:ream« ~ o~ft.
l..>erenmeel, lfUlli 191 'A
;i Gd toi J7. fld i r,...,
toi 1941 ed i a.. .fIfIt'e
W to, 1941 od', WitW
od tot Is.. ()II i WI_

Ita Gd 10' V,. od; GeIl
I. Gd lOt Il'..6d i Ba.......
) It., l~ od toi 191 Od; .
t iS. W iDs tile od i A.Ird-
7, od toi 121 Odi. Tahek \
d i TaI-... per ID, (mt.
SCI ; Koona, per uk, ..
BoW, per lb, ( ...... )"
I.el', (snede "..ah&el'j •.
SDI per doaiju, 1.Od,".
w&, 21 6·J toi 3<0 Gd;;
J r.oe 21 6d . g.lh • oc,
d; Ham .. 8pe&, per la.:
per .... 3.1 (lJ toi ~ ...
ot 6di ~ Per-
er ..... OdW ti 3d.
(~). ..... .e12~
10 lt., f9. ol ~ t.>t .en
.£6 (b tot .£8 0. od ;
• od i v..... IlO I -.
llJlJD-' 30 Iba, 1Z.
I:>~ od &ot l:h od ;

de, 2(M od tol til od,
Od.
"OOie, 118 tot .£25 ol ;
,t .£ 14 0. i BijPUrCIea
~eA, £lj toi W;
0-., ... JIQ

feo lijn leer ....sI 80 dg
JO niet te ~,. Voer
n~e not6flnDgen, 6ll w,t
~aDg. Mielies lijn ook
,rradeo mieliemeel "UD
t""6odiogeJl. die DU op
,et .arlaageo teg_~
Ing g""let(eD. de PIU""
Jen "!JO f.klijk D~
'" "0 de tepn_rclip
Iijk d. ....,.umt.n lie-
er eD bo$er • OOIt
Il~ 11.... ,,,

PORT EI.dZ.UIJITB.

P .... Ib.
£a.d. £Ld.

11':'''' ", ,·;r prima Il 0 0 - 15 0 0
., ... .., 8 10 0 - 10 0 0

r,,,: " .t ... 6 10 0 - 7 10 0
~.,'r ;.. ••• [, 0 0 - 6 0 0.)
Dei',. ... ~ 10 0 - " " 0
W,,:;-' .. ,' i',' U, ••• ti 10 0

0
-_ 68 00 0

~ .. , :"l ~e.()Oo 5 0 0
.. ". ,I, .. 3 lO 0 - '10 0

.1,' 1<... I 0 0 - a 0 0

.: ",«r... ..• '10 0 - (I 15 0
B,';;'1r\ i, . .' I... •.. 6 0 0 - 7 10 0
Zilt" ••".,] l. t sup. JaDg II 0 0 - 7 10 0

.. enldd.tm 3 lO 0 - 6 0 0
. kori 1 15 0 - I 10 0
kort 0 U 0 - 1 II 0

,,:,,,,,,,,,~,,,ur kun 0 4 0 - 0 10 0-
T,C' ... • .. I 6 0 - 1 11 0

•.'rt.t gebr. 0 8 0 - 0 l' 0
V' , ..J :""up"rlan, 4 0 0 - II 0 0
", .• ' mlddelm 2 lO 0 - a 10 0

'. lort mid. 1 0 0 - 1 16 0
.. lorI 0 6 0 - 0 10 0

iolen.ur 0 lt 8 - 0 7 6
I ".JJ I 0 0 - 1 10 0
.. ('ort &: gebr. 0 8 0 - 0 14 0

"'::.lo~ (Jooge .opll) 2 0 0 - a 0 0
"I'"'"' ,mal ea bard 1 6 0 - 1 16 0

~).,! cb1eb... :.:, ~ ~ ~ = ~1~ g
BR 100-17'

.. !Jc'::. ",JijM 1 16 0 - J 10 0

.. d_'c.,r... ... 1 0 0 - 1 10 0
'0foneur ... 0 7 6 - 0 16 0

1:1," "Jt"'"etlre "itk ea wijfj. "hIJGT"

(V_I'IICÁW.~) "

JlA.ANI}AG. 16 OCTOBBB.

BOOOG~._.
!lf,.,.n

Wij aot ...... :i)Oit"'r! eerden.
t II.e • d •

't'l!t~ 6 II 0 7 lG 0
lf~'f.'e~ 4 0 0 6 0 IJ
8ptdoc .. 1 6 0 I 0 I)
Swrleo . 1 7 6 1 16 0
lvut.o 1 2 8 1 16 0
\·Ik., o 12 6 1 li 6

nuDA.G, IS OCTOBER.-[VM' _ ~ ... J. H. tU Villi.t •
...... JIdq-l

,,:: E~ - Goede ICbapenyeU.n iD build••
maUl" CJ fil toi Std per lb.; IDd_lOOrhl1
rut ·,.en loo pende PrUHa.

Wu noreeren :.Lo

DE ZUID-AFRIKA"N
VIMDIIID ..,.

Q~~ ~A"~L
DINSDAG 17 OCTOBER, llS99..........................

DAT de KaapkolcmJe, laIIUIIl met de rest
ftD Zuid.Afria, ill ?eIe oplichten bitter
..Imoeten UJdeodoor deo oorlog hebben
wij herhaaldeUJk .. uptoond. Beeda
worden de geyolgeo Tan den 001'108
op yenchillende manieren ,..oeld.

Het wrOO&e&e geel.U • .,.n de bnolklq
Tall Jounn.burg bl 0.. 1' de l...,te en
breedte no het laDd .. npreid, maar
YOOral In de groote oentnlllUl. In Kaap"
.tad heeft meo du1aenden ftD dJe .luch-
telln,.n.

De gemoederen lijn 100 pande en iD
de lliraten II lulk ."'11 .olboploop, dat de
publieke .eW,1leid er Jool' bedreiId
wordt. Laatltlede:. Zat.el'd .... ond Inra·
men eenl.re dam. en 11eeren uk het
ItatiOD, wur .. een mend, dJe mn den
trein wu .ertrokkeD, waren pan ~
ten, eo toen lij in Adderie,.trut kwamen
werden ~U door de opgewondeo mem,te
aitgejouwd en bedreicd, aoodat _inhet
IJnind Hate! de wijlt moeeten Ilemen. Het
rumoer in de firaat duwe lang ell de
lIeoOflmde dam.. en heeren konden lioh
pdurende dien tijd nlet op Itraat wasen.
Dit bl een geTaal'UJkeioeItand ftD A-

bn, die de MDdacht.der l'tlleeriDi en der
municipUiteit .. rdient, temeer daar de
opgew:»ndeDheid la_ nog erger ba wor-
.dell. Men behoori de plaatMUJke belan.
pn en .. W,held nlet uit het OOI te.,er-
llaeD, hoewel de ,.beurtenlaleD op de
,"n_n Jer repubHeken UWJ. W
publiek besie houdeD. De YOI1lDt1en wor-
den iIl .. n pl'OldamaUe 'Ritproepeu?OOr
plaatHUJke ~,en aan de ?elu,.
held Tall de srec* Cl8lih'1uu moet ill de
.....te ..... pcboht worden.
De 0"".Ar". _'nt te"""'- lW

:MalekiDc, Kiaaberl81, ...., door de Bepn·
blleken bedreiCd worden, omtla imperial.
troepen daar gepl.... & aUD,en nlet OaadaS
.. een deel Tall d. KupkoloDl. ai..
maken. De reperua, der Kaapkolonie
h.. ft .U.. iD baar 'Y81'1Docen gedaan een
't'I"e8dnme oplOlltn, te krUgeD, eD III
hoegenaamd geene recMvaardlgtq .001'
deo oorlog.

De handel der Kolonie PI' teD II'Oncle.
Er la pen ?e"oeI' meer DUI' de repn·
bliekeII. De fioanolln der :Kolonie IRoD-
den reeds lwak, de belaNlnpbUl der
reperlq werd In bet hoorerbulluU .. -
worpen; eo ........ sal het all. eind"'"
De Kaapkolonie wordt iIldlrekt door CleD
oorlog geruin .. nt.--..-1"'--.A.LZ.-_LBZ.
H v.. T VrfI-....................

De 001ll.Dlillie,dJe Tan ".. de AfrI-
bander pr.rlemenU1re PariG werd dIl-
geeteld om halp te bieden MDgewoo-
dell en TraraYUllOhe eo 'Vrtltaálobe
wedu well en weeaen, ,Jl.. ft peil gru
oDder haar YOMeo~ ,..oel.o.. Hoewel
baar doel nog meer II om te sorpn 'fOOr
weduwen en w...... daD ...,. YOOI' ge.
wouden, 1. &ij dadelIJk UIl het 1Nrk ge-
gaan in 11&& belang Tall dese batReD.
Reede m.. r Jan "D week PleUD JODd
lij, op UDloek ftD daar, MIl. ~
chlMl~he en geneeftUDdiP 1liIrUtlDa
DUI' Potcbef.uoom. Bil Zat.eldapYOlld
IOnd &ij uit Kupe&ad dr.A. VUjoeD(YOO1-
bee~ de Tranenal, Ua... in de .fd.. •
liDg Caledon woonaohtic); 1'aD Wo""_
tar dr. CUBen, en ftD C-W..,dr. R.
J. &inecke, alleo mM komplete aUru-
tiqen. De_ cloktert namen _ter geeD
'Yoeri1ligeD met aicb,-l8teu, oma' dJe
nl-' dadelUk kondeo worden ........ ;
2deua, omdat er moeWjldledea. waren OID-
VeDt bet traupori Tall ~ ..
3deua, omdat dr. ViljoeD, DMl' wtew,w IUd
de collUDiMi. Iwldelde eD di. ....
onderriDdlDg 111 de Np1IbUebD Jaeeft
pud, meende dat ".._. belt ill deo
Vrtll&at self k1lDnen worden 'ftIIIIObaft.
Al de -,_...heerea PaD uit bIDete
meD80~, . lIOIlder aIarla, ..
?OOnlen nn ~_ Tall" pu-
nm.ar. ZIJ h.bben ~ Ga aloh
te "r08Pn bIJ de V~.tIohe ko_·
..... daar meo lu den Vrijmat, .....
in "d. Trunaal, behoefte heeft UIl"..
n.... lumdige halp. )bar de ftl'lofbr1e., ~==:
.eD nu da IOJlftnMlll't~ ... elell
ln*aO*'Io der ooaaaiIIle ...... - ...
OlD op W UareId l8If .. ·.k.. p..........
haDd te biedeD UIlBn"'" 100_"
ua repuWiblDleM......... .
Wt ....... dU eie ... -'ma's ...............,....,...,....................... ~ ........"...

1'er lb.
,. d. I. d.

tt:r1;; I ~ mo. graI'I'IJld .etle ij 8t - 0 9t
Gf)fi:):!o,,!)~r " " \) 7 -0 8t
KJr' :.': rn: ld. in.nelci yette 0 7 - 0 8j
FXt"s, e'" Il mD. karoo .etk 0 8' - 0 8
iiotd !,'l.." 0 71- 0 8
KJrt L: m,J,jelm. It 0 F - 0 7
Znr'II·,.·2le •• &$e I) 6 - 0 6
Ro.... n ~.Id.urde ....h. 0 8 - 0 4
[ml S \.ïkllhap .neeu••. 1 8 - 1 9
Sc"''''',rl" " 1 st - 1 71
Goed " " 16-16
Slechte H. met oolmJid 1 0 - 1 1
Op~et laud ge .... ...,h.n droor 0 9 - 0 11

.. " aJeobt 0 7i- 0 si
h .... n gekleurd. '4I-.-Iau 0 " - 0 6.
Zwll'le ruwoge"...oh.a ... 0 st - 0 9
'fitle l"u.,ra1 r"UlCIMD ••• 0 7' - 0 8
W'ttt ruwI... ••• .., 0 6 - 0 5

Bo •• nstsande aoteeriDpa 't'rjj ftII IUd i
tMI uad Id 10\ id .....
BoUEHUX.--ODu ~ bW .... ·

•• nd den 7dea~, eert' "BoIlMaIaur·
IIIIHI ••• t, oonrandercl." Plat.IiJk.ga ..
pm .. riloopioC8n .."..a dae 'Há, .... ill
",eli te melden 0"" de ~
Bl'IIllord .ertepDwoorclipn ~ b1IIIt.
llelliog.n .eor 10_ een_ tItaaa -"YOIId
III "" iten nieu •• iDavaetiel _ liJ 'NI'der
fIIIl hani.leo. Winlerbur pa' bhD 'I'OOrl,
III de soopers .en__ au- _ bet""to In te scbepea, De _.. boliden wei·
rmo h.t ""roeien te ....t'OOrlo ..... , ea ~oI,
• d, bUIgbeid iD di' artibl tot _ lIiIJRUaCl
,.lromen. (lp d. plaalaeJiike markt 'I'UI ~
•• rd li \".Ien eO :19..6 sakken _ .. bOCIeO ea 61
balen en I'; 7 lakkeo ..... koch.. De .... illll ..
... o;er het ieheel._ lID de p'1t- ,,_
IDeat 00 Vt: ra uderd.

Wg Dor~ren :_
P .. lb.

I. d. .. a.
• \Ot ww. ,uper Kida ... 0 ~ - 0 iS
Kor1 er. '!' "D.~gd ... .., 0 20 - 0 2ij
Supor I.n~ .. ,,,mer .. nie 0 17 - 0 11
G<>od.od Inure ... 0 16, - 0 1
1[0r1.e. ...016-01
T.oodtD .. ... 0 9 - 0 11
Lollen .. .. . 0 n- 0 8
~P langbhu" gMOn (O.V .8.) 0 1 - 0 17'
~ bl.,JW oogewrt... . .. 0 14 - 0 lilt
(one bi.u.... gekamd. on.... 0 11 - 0 III
WiDter !\[d. ••• 0 14 - 0 lilt
8opot Wonter •.. 0 12. - 0 18
(on. Ord10aire Wiol.er ... 0 11 - 0 III

Kunst Tanden.
RAADPLEEG voor de Beate,

noedkoop~te Kuosttanden het
znn·illIKillSC1lJ

Tandheelkundig Inst.,
STRAND STRAAT,

. (naast Amos Boardlng.Hula).
, lier. ", [l uitgetrokken lODder piJn'door
.1I·bi-.·e moo'lrue manieren.
Kn,,,: T..ncien sijn l'lUIdrie qaallteiten

li)", 1:" "0 fl per tand eu zijn all811
g ·~·aart., fr',' 1

T In'\.'\1 ':HI:If'r plAt ....
p~. l'I","n "i4I\ ht11tAon (ti., mP WMflCbea be-

bl"'l _"h,·~"n hun naam t. zeIldea ....

ST. ijEORGE BOYES, 8eGreWia.

l~lE\ E dame wen8cht sich bij een
J lIolland8che familie &aD te

~'I~ten. U'n einde de Holludsche
taal rll.~...hll~ te worden.

.. n," 0.\1. LUiD.

ICHEEPVAART.EIlIe...,. ••

KAAP8T4D.

.u.ouo ...
r~t 11_\ ,-',I;"):, .loillndi;": en Natal

l~_, "·~h'~rs. "R IUI'Uê eD Na&al
'l'YuraoKEaa'.

(\", : 1- '.! ~,~ ,rroAn,DUI Kaapeobe ba..,..
,'i S"t\!

\4-\:", •. nur K .. p.é,t! be_ea ~
bu.i

11- \ :.·.. 1 n'A' M,_lt.al
It-\! 'l"rV", naar PeD~lJ.
H -, ·•. ·rful. naar RI~
H- ~ ....lJlu •. eau Pun lCoIWII.

LOMD"
. li [I. I -( r.,. ~>- • ._.._ TitI-
~~om.i .... r .................. ..,.

t;;~'" ,~u.t ~~-



','

~ _I..'--~", te ~ .w dui.
Afdeelingsraad van Pneska. r-r~' ial WOnWl laét. cWelijt

- d 7d te benteIlen.. . . -
QewOAe vérgad"riDg gehouden op ea d Beslol;en dat den bNr T, H. E. TrOIliP

Oetober, 1899. (C C keDJlis gege-veu 'Bal worden OlD dadelijk he$
Teg..uwoor<lig dell heor T. H. RoUl[ ,., bek te venrijderea dat· door lIeiU. ~t

l'oorzitter), en de r,lJld~beeren Grove, D. is orer dell publieken '1feg te Zou,., 1111.dat"
Toit, Venneull'u, (lllien. eu De Jage.r. . bem ..neen ~taan ba worden _ be-

De notulen "all de vorige ..ergadenng ",or- hoorlijlt ~ te plaatIeA.
den gelezen, goodgek"urd ell geteekend. Betreffende da aak YUl bet plaat.eee. YUl

De sc-creturis rapperteert dat or een ore- ~n heilliDg op de greoa tUIIIIChende KiIlkel-
diet-balans i. "au £::?08. bOIICh uitspaDlliDg en Nieu1l'jaarskop, werd
Telegmm ,·nlJ. r_l.Jid Jeppe. _gelezen, .Iat besloten ~ de t-r Richard Ne"'COIIlbe

bij de n·rgadl.rmg met kon blJwoneu Joor berinnerd UI worden, dat hij. niet de v_-
ridd... • waarden vervuld heeft· ven-at Ja deu brief
Rappon mil deu heor Smoor gelezen,'_c- van deo raad van den lOden' April, 1896.

dateerd 111.\lIp:ustus laatst leden, met betrek- Ingevolge kenniogering stelde da hr. Krog
king tot zijn inspectie van den BriLitOlrn- voor, gesecondeerd door den heer M. G. Pot-
weg , gieter: dat het besluit van den raad ter op-

Den sl'cretari., werd gelabt den beer Smeer beffing vall de Zuorbet'g-tol UI ",ordell her-
'£2 uit te bot alen voor zijn neskosten. roepen. "

De volzende te"""",, voor de betrekJéng Voor dit 'rOOntel .temden de hl!éreD
nn I\'P)I:--Opzirbter mil wogen werd 00 d,' Krog, Potgieter on Van Rooyen; t~n de
taf ..1 ~cl.,~d, namelijk : -Jan Hendriks, £W heeren ColtmAn en TbOlllM, .oodat het 'rOOr-
p"r jaar; 1. P. Etsebeth, £108 por jaar, 0. ste1 werd aangenomen.
J ... an ~ i..kcrk , i,:9(i p<lr ja"f; Sch..Ik Vors- De zaak Tall de .pplicatU> van H, O. Lange
Ier, .£\}() p"r janr: A. W. Burger, £81 fU en J. A. Rndif om een gedeelte van den pu-
jaa r; G .. 1 .Snijman, £~, .1. .J. lfuntz, blieken .. eg te sluiten gaande over de plaat..
£lr.o !,,·r jna r : 'L C. ~[ar"", £48 per jnar. Koolfontein, kwam ter tafel,

DI" h<,pr Grove ,!RId., Toor, ~_'condoord De hoor Potgieter stelde voor, [l;esMODdeerd
door den heer Ill' J"~N. r-u n~em",'n aange- deor den heer Van Rooyen: dat de yoontel-
nomen: dat g''<'11 ran de t"nd~rs aangenomen Ier en de heer Krog BOnden ",!ll'den af[l;l!yaar•
....1 worden, en dat do ,cor"tari. nndormaal digd om den weg te inspeeteeren en verslag
tenders ''1'aa>..(t Toor er-n opzicht .. r van wegen te doen op do cër.tvolg"nde vergadering, on-
om de a(,I.'dill";"Hgcn, vermeld in s.",tit' 149 .I ..r voorwaarde dat dA appticallt de nitga ....
van ...."t ·11) mn lfl.'l!:l. III orde te lat on hou- -"erbonden aan !len tocht vooruit zal betalen,
J,·n. DO' opzi ..ht er moot kar en trekdiereu Aangenomen.
verschaffen voor l..-t vervoer ..n "'H1 gereoo- De heer Tbom. stemde in do minderheid.
schap en mondprovi-u- ...oor ,le wpp:-partij, Gelezen een bnef van den afdeelingsraad
ou In "c.,'al dat. du .. ""I xijno dienston mocht van Peddie, p:edateerd cirn 25sWIl An~ns-
nocdig kriJ)!l'u om and ..m takwep:cn in orde tus,: 18lM), botrelfende henen. over publieke
te laten mllk"n ml helD l.i,. p"r dail: beta&ld ",,,,,on.
wurden ...oor xiju f.... rseon , kar en- dieren. Do Bosloten dat deze raad met d.. voorgestel-
tend.,,,, illi!p!e"'Nri t e w orden niet luter dan de denkbeelden 'l"ervat in die circulaire zal
Zalerrla~. dr-u 11,I"n SO'l't'tllber o.k., tp !) inst ..mmen.
UTO d.., mnrJi."II" D" lauaste t..ndor niet Gelezen ..en brief Vlln den heer A. Solo-
hind ..nd, ,'U !la! ril' " -c rplari.' ,.Ons Land" mon, gedateerd den lld eu AUg11lltus, 1899,
verzo ...kt de k..rllli.ge..-ing t., publieeoren niet om den dam te omheinen op de uitspanning
minder dan ...i..r malr-u ..n vijf ...-n-t .. iutij!; bil- bij bet hotel te Kinkelbosch.
JI'!t('n van p'nol'lIIric hnni-ge,'inp: te druk- Reslot ..n dat de n heer Solomon ml ",orden
kr-n voor n''''prt'ldillll III hel dist ric! . w""'IIooee ld, dát bet bem vrij 8ta.t den dam

Beslot eri dr-n b,'er W. (;. ~lit'" aan tt· stel- te omheiaen op zijn eigen onkosten, onder
len als "'hutnll'c,t('r I., S"f1.it. voerwaarde dat do reizigo1'R ..ollen en vrijen

De h"t·r eron· .I..!d" "oor: dat. kpnnipg.... toegang zullen hebben tot het .. ater.
,-ing {!I'-, hit·dt ill h...t rnad. niNI1... blad. dat (lel"""n ....n brief van bet deplrtement van
hIJ zal H,.. r- u-Ilcn biJ d.· ,..'rgadl'nnll; tf> wor- puhlieke .. erken, p;edatoord den !lIsten Aug .•
den g"hnlldl'll In \o"eml ..-r p.k., om WI't no. I IAro, '-l'1\jlpnde op welk~ autoriteit de raad
12 vnn 11"!1().,1<, hrnndruerk-ucte in deze af· zijn vergIUIeringen in de hofzaal houdt.
d......line ~pprodarn".·rd lt' krijll"n. Besloten het departem ..nt te ..er1l'ijzen

F.en I.rwf wpr" :.:"I'·7.'n ,,.au F .. C. "·a.il"y, naar regel één van de bij ...etten en reguI ....
"no HI" ch . Loub ..,·r ,'11 (0., d"hwaltmee fm ties van den afd ......lingsraad ..
('0., gNiat".'r,1 l~ .-\u;.:n ..t us . klll!(l'll"" dat de G"I(,ZIln oen brief nm den heer 8. M.
di...""lbooID "an zijn kur g r-broken i. te Om- .r"P.'!OIl, p:edat..erd den 4den September,1899,
.Iraai sv lo i in dp ...Ioot. 1''' dat 1\t',,1 wallt'chijo- klagendA dat J. lIatbe .... den Znurberg "'Cj(
liJk door zIJn hrma ,tapp"n ~{'nomt'n wllen bpschadigde door cr o..er te gaan met, el'''
","orden tf'~t~U dl'll r;uul Y4)()T "iehatlPvl\rg:oo- sl('OO.
di.ng. fk,,;lotc'n den briel t<:>notuleeren.

Beslot,," ill ;:"y,,1 Ilat Ill,wl,t ~eb,'uren te Bri"f p:elezen van d...n procur ..ur Vlln d..n
0l~~1erhall,J,.!,·" "I' ('pn nil'u'chapP"lijke raad, Io(edateerd i s..pt ..mher, 1B!l9, in,lui-
wIJze. tentl .. een bri ..1 van het publiekA ...erken

&n Hpplwall" ",·1""'11 Yall .I,·n 11I"'r Hpin· d"partement, belrekkelijk de reparatiën BAn
harrI, aau l.i"I,·nd,· ";'11(' ,,,m van 1;.; ,.oor .~·n de Wood. bmp:, rn vrag"nde of de raad de
sch,_It p•.'r Janr le \ ..bpo<,rtJ'" r..paratif'S wilde oll<Jern..men.

:"\If't to!'",~aall. Be.loten d'lt daar de raad de reparati".
n... '''''tl·tans Iopl.· op ,lp taf,·1 t'~n. bri ..f ,"Rn d~ brn~ tot hi..rtoe altijd ~l.daan werden

"nn dril cln(,INl ('ollllllb~arl." yan Pri£"~kl\, door d('n raad va.n Albanie, zoo i~ de1Á" raad
Hagel"]" "111 ,lt'n "1>z.·t'pnJ-' va,t tf' ,tellen "an ~evoelen dat h"t werk nu ",eder door
van d,· pla.. t, .. Il.· H,.·k." ;:;root. ~:?t)!1mor- di..n raad v.al g..daan "ord ..n, maar ver7Al<'kt
!(pn. dat tpnd",. ..oor het werk znlle. ~"vraBf(d

De Ti!:111f,·,inut ,lo- PriJ' ....l'!. tp ,t ..lIpn op worden, en dat tlezelvl' voor tll'Zen ran-d 'l"oor
:':5•. pH 010r."II. o,-enreginp; zullen gelegd worden RIvorens .."

Y('rd~'r wt'nl al,!.!,·mt·f·1I o\"(,,,{'pngt'komt~l1 hpt aan liZ:~nom{'n worth'n.
j!Oll ... ·r1WIIll'lIt "Nhl!'di;rlljk tI' ""rzo<'K"n om Rnpport van dp K""p"che politie It'r tafel
de pl,.,t., .. [)~ liOt'k" IIIPt tl' ,-prkooppIl . om- (l;elegd aallj!;Ba.ode gl'8toleo vee, enz.
e1at ri .. raad rI"nkl dal 't "I'll ku .•tharc pla.. t" De ?aak nn de aanst<lllÏDj( 'l"8n epn veld-
i.-I nm hco'prOt·linl.!,,,-wl'rk,·n mt te \#o('·ren. vl'ldkornet ill wijk no. 4, werd Wedf'T OVCJ"WO--

Jo:"1l "ppl)('.",,· w!'rtl i!pl"7.~n, g"t""k ..nd gpn, eu bet, word beslot .. n den h""r J. W.
tlt"nr inl'p7,£'tl'l'l'll in Wijk Stuurman, ,,.nt.p:t'n- ('ori(rnve aall to oovE"len alA veldkornet en
de olll t't'n l!(·d(·j·!tp Y:tll IIt'"4l ."J....... ;!p:!d tlt ....~·h('n I (k hN"T W. T. Gould als llAAi.Ntcnt-veldkornet.
~tuurTJIan'plit I'rl l>rtl; ..dlO('·lld.pr in ordt'r te Df' h~r I'v~~tf3T ~hr kcnnilllj dat hij hij
lOlten m.lkl'n. d" \'olgE"ndc vt-rgaderinf,t zal T"OOn~nêin, rl?'t.

IIl·,lot,·n ol,· ·,... k "f' tO' dr"~"n Ilan raad.- in allp Jl:e'l'allell .......r applicaties bij den raad
1,,1 Ilu TOIt urn h,·t ;.:,·01,·"lt"""." III order te gumaakt ....orden voor de verlegging of .Ini-
lat"n mak"n ,'uor (.,,,,,, <om '-an nlt·t tI> ho- iing van wegelI dat do onkost ..n in verband
n'n,,:1and~ £:1. ciaarm.'" vooruit zollen betaald word ..n door
Happort "prol I',·la'·11 '-an raadslid n.> d.. applicallten ,.oordat eenige .tap g<>nomen

.Ja)<,·r, dat ,1,· llnhtown ,...." nl"t III ord.. wordt door den raad in de zaak.
1<a.• t<'gpn h.-t ,·iud" 1':<n S"ptémhcor lilatstlp· Dl' h~..r Tboma.. gaf kennis, dat hij bij de
den, en hiJ zou I1ltho·tahnp: gt·Ia.•ten. ,'olp:ondo ..eri(aderillg zal voorstellen, dat een

Be<l"ten da' d,· lw.·r ()",t1nllzen PM-{'011- -'om p:elds znl p:e"even worden voor d.. repa-
tmetl'ur kelllll' krlJ;:t om Ilt·n flril ..to ....n weg ratie nn den wel( leid ...nde naar }Ielkboogte
in Drill' ti' mak ..,!] .111Olwn. Uf'!) t ij(l ,Fan ~O da- bovpn in df41 Zuurberg. -
~{'n. ell II1dlt'll hiJ \ï'rzwmt, dat tltl M~~rf\ta- Hierna l"prdaagde de raad.
n'4. hpt z.1.1 Intt·tl <10'-'11 op zijlw ko ...tf'n. DI'
'·011tr.oto·ur T.~l ""rph ..ht WPZNI tlpu h"cr D.. Afdeelingsraad Philipstown
.T11~flr op r:iJnn kn"tf>t1 tI' nf'mt~ om gi'n()('m·
(I~n W"P~ tt· Ubpt~ctf'f"n'n. na.dat lIPt z:tI H11·

t&oi,l Trlallliil'n.
F.!'11"rod w"r,1 f!,·I,.z"11 nil d .. h....r.'n Hed-

~('y Rro ...., ll:luhlt·di:nd.· d~, "iom VHU £.:10 p<'r
Jnar ,-oor Il.· tlll-pannil1~ te Stofhakki<". dnar
ek "ijf Jftrt-'n "'Ntrt>k,'H zijn op dpn 31stI'll
OetobPr "k. Zij n-r"';1"ht l!:tt d.. raad hen
hot rontract 7.;d j:'....\·PIl ,"oor vijf jarf'11.

Rpslott'll nl'll hpf·r r. rOVl' aJ ... arhlf'tpr aan t('l
",tpllt'n In tl'rmt'tl Y~n twt C'ontraC't om hf't
gt'OOllW .,t;l:1IlUP op dl' 1l1t ..pannin~ Tan Stof-
bnkkit\ ... tt' waanL'('r"ll ('11 t'PIl uerflt ..• uit t8
LctB.l€'n yol!Lf'll' he ...ta.'\lldc L'Ontr;j..::t !!l~o;:c:-h("On
uf'n raad ('Il (lf\ hllUrdt.r~, pn (lAt }1Pt aanhod
in Ol"prwf·,.!ing ~('nom('n zal worden op ('.k.

__"prg::tu(>ring.
Rrit·f ~~I'lf>z"ll "nn u('n (>i,~ipl(ln comU!i:~.::;,aric;.

1('(lat""rd 11 S.'pt ..ml,!'r. dNI r:..~d k~ni. ~O-

ye-nd!', d.lt iJl~I'\·.al rlPZfl plL'i.o;o.en of padt'n \ril
n:t.m('n g:f'l"f'n hiJ (','r--t IIli't bf"t ~oun~rn{'m("nt
mopt r;l..adpl'·~""'Il.

Ef>.n ei rC'ula irl' wf'r,l :,,:"'}PZt'll van }w·t gou-
yernt-mpnt. hpt rpkkinL! bph~){'ndp op PE'Ut'

voorg('~h~lde. ~f'am('ndt:~'rd taTlf>r Yan hp.talin~
Yan l(·df~n l'oor Tf·i .. Pil inll.pi'(·tip dn~-_gf'ldpn,

De T~n.tl b.......IUlt nm gt'.'U \'f'r,uHIt'rlu~ h'
makf'n in hfot tf'\!"HI \l·o(Jrtli,r~. taripf

TW'f\.~ h;if',· ....n w.·rclNl l!f'I;1.PII ,:II~ r]t.n rom~
mi,~ri~ '-an puhlipkt\ l\'"(,l'"kpn, mf't 1)4"r\~k-
kin~ tot dell Hl:uru~'pllt Wt'~. \' t'T7.orht om
dp7.pln:' ~t',.;]f)tf·n h' kTijllf'n.

De raad bp,>;luit urn d.p. h.-,t'r.'11 (;ron' ('n
Ciluf'r, a1.... Pt'n.' ('nlUrni~~it~ af tf'o vllardiJll"'n
om tt' ondl·rhnnth·J.'n tIJd de tlrPTPn Dl' Klerk
en .JOOoOlt(\ /trn tot '·...n -..,..h.ikkinu: t~ kom~n. clt'
rommi"l"ll' hphoorllJk onder'uwk tB doen nnar
d~n "'''~ in cl"I'U'lt "n r"~ort. te d",'n op de
PE'r"tk.oml'nd.· v,·rgadt'rmg.

Bri ..f ".·1.-"'11 V"11 d"n h""r Proudfoot, na·
~f'nde tNI l",hm'vt' l";11l (ll'Il hf'f'r R . .Jooste,
van .K,lrf'plf'f-.gt", om (II'D wt'~ ~aallrle van
h~'m naar Klipp.an tt' ~luitell; hij z.al pon
Wf'HW'f'1l wp~ "tpllf'n iu plaat... Yiln £It' ouuP,
W'plkf' gf'slot.>n mm'! wor.)Pll.

R('~l(.Jt.'n dat. dl' (·f,ntIJ'll .......ip-l(·d~n. Orol"t' fin
(llli{'Or~. Ot' 7.~lak 7.tLll"n Ondpf7Alt'kpn ('n rap-
port cl,,,,n. terwijl zij tiaar K:treeloegt" mO<'-
tftn ~aan.

DI' ra",j f""l"or. ":IM II,· tIjd ,.e",t .. ,kpn
is PU pr ~f'~tl OhJPCllt""-' ingf'koffipll 7.ijn. om
df>n weil ti' K.\r,·.·hoomput lf' ...llIitf>n. zoonls
g"f'n"aagd. door {kn h.'pr (;. P. Rnijma.n.

Ot'" hl"'r nil Toi"· '~,'rm(>ult'n q~ldo voor:
dat 0.- "t"·rt't:l.ri .. kl'nlll" j.~t..f'ft. aan (Ipu hN"r
lof. D""""1l1"h. l",lIl ()mdfMi ..vlf'i, dat hij
'·oort ann 7.aJ zorg dral':I'I1. rht 't ov('rlooJ>f'1l
"'an \\'aU'r in df' pa.n tfl ()mdraai~T'l(>i over df'n
~ppr()('lam{'t>rtlfln Wf\J!. ,Ilf'nO(""mdf~n WP~ nif't
~b."li~. zulklldt' ol" ralVl h,'m aan'prake-
ItJk hOlld"n ,.oor ""ni~" ,,,h,,d.· door n"lab,,-
hpid g:plpd(ln.

n" h.."r pO' .la"'N mankt h.,k"n,1 dat hij
hM"Hk! "I, raad.lid d"or ZIt·k .. liik~ um!rtan-
dilo(hpid.

\"a {,flnl~t' ~{'pn,"tt' t\.,'"Inmprkin_g,.n l":ln rl.'n
hl",,'T GroVl\ \T)oor 1.::('.)l1lh" dh)li'tl"n VUil d~1l hr,
D" .Ja):!:"r .,1- lid ,-"" <l!'Wll raad. nrdaa~rl ..
.lp vrrgnd.·rillil lot ZlIt.'r<l>4!. dt'll Jld.'n ~o .... ,
l~~, to 10 lIrt' '..; m0rylpu". ..

Afdeelingsraad - Al~andria
('f\"'on(' \'l'rl!."l,·rmu: ...:"houdf'1l op YrlJua~

:''9 s..pt"mh,·r. 1·~!)~). '

Tt"J,tNl"woortfig dtl voorzitt.·r hip hO<'T IJ. E.
:\farchru. (·.l· ell R)! i. t'll d .. raad_I('(J.·n
:\1. G. PntÓ:I..t..r . .J. C. Kr,»!. P. 1:1. nlll
RooYPIl. \,W. ThoR1;a .. l'll .Ja.~, ('ultmun.
'·('rlol T'An ,afWt'li~ht'ld wprd toq:f'stallin aan

hO'I mad-li,l ~'ouri,'.
~otnlt'n der \'url~t' \"'('rgHdt·rin~ wprden gt;\.o

lt"Zt'n pU !Z<)6.·(J~f'kl·1Jrd.
l)e "'t.~r('1 nri.... lt'~tltl pt'n flU!\.IlclN·1 l'"l'rsl"ll

\-oor, nantooof'no(' (~n hat",n" iu ha.ndt"n l"ID1

t I.'l<] lrt. ... 1'11 '~'n ,)\'t'rfrokk"n balans op <l.,
RAAk van .\fika nUl £;120 ti•. 10d.
0.. tol'opbrt·n",t ..n ""rd.>n op d" taf ..1 g .. ,

l'1!ol.
'I"~",l"" \"nn d,'n ...r~-iu'p""t"lIr p;el",/...n tn

lLaHgennna·n.
n.,.lol.·1l dat <l .. h("'rpn Pot~iet"r <,n Tho-

~as zullt.·u ... ordflfl fU.\n~t)stt'ld om de vf"rlp~-
glDg"n t~ 1Il-'p""t(,PT~n Vlln riP" Kollw<>g,zoo-
..Is ...a.. vool",{... t.·ld noor d"n ilL'pecteur;
ft~ag uit tj, hrcllf(~n op d" ..oI!tende .-.,rgn-
d..nng.

~tl d"t .1., ,,"'retari. 1.ijn aandacht zal
wijden a.an tJp oTPr ....(·l)korn,~t. t u~.::('lW'u dpn
raAd fill Ik.. b<'er Bird, t"n "p~icbt" van de
!wiDing op d" J::Tt''''' .... n zijn plaats en Kin-
bloo.eh nikfI8JIllÏDg ..n, als de raad y(llr-

- ~hi ii cai bet bek waarOt'~1 bij den in-

Sotlde
I

I

"TilE 'DE~"I........_':::--,e.'J~.';.,
. =; ::;,--:

ES8cbenhotlten SlaBpkarli~r- 'Stel,' G®dgedroog(t.; 110Ï1~.·'a_J:'''',~
~e~t:'i:~fgewerkt. ..,', '_". •.

EIGEN '_~;AQBL- - JIl-ONS

1OltiI1e .., __ • TnIIt
. MMT8CHAPPU.-
I",: 1•.4. l.rtpltiJ.lupltat- ..

P.x. Btrl, 141. T&LEro., 160.
TIL8GUI'IICB &Jl JUB&J. "DUI:

.. FIDELITY."

HET BEROEMDE OOCWATER

EB. bOtMl bewerkt wo. do"". eD dellenea dil'dU
~ alln _mDen dat bet do __

_.... la. x.. PaKPId SL ..,nd ........... ld ...
Vtltlqp.r 1Iii '-oe" -

1BTJl1'.8, KA. THEW & 00.,
Cb.m' ... n, KaaDstad .

OPODICHT - • Bl ~T, 1866. TE HUUR j

OF del verl$1gend te koop, 10 ;
mt.tekende l'la.aU!eD uitp

zocht in de Afdeehngen v::.nHer..
bert, Hay en Barkly West. 1

Gebouwen, Landerijen, Fonteinenl
Buitengebouwen, Steenen KraieIl.
eu Kampen op le Gronden, Tijf
minutAm rijden van het Post en·
T~toor, en 't Politie'
StatioD. Goede scholen in de I
tmbijheid. Overvloed van wild. I
Voge1ttruizen in 't veld, dat j

trelChikt is voor Paarden, Strui!eu,j
'tee, ~erino Schapen, en geiten.;
De eenIge reden van den verkoop j
is dat de eigenaar door sler!!ten~
~dsOOestand zich U!rug- i
1r8D8Oht te trekken, en het boenm- j
bedrijf wil opgeven, .

Rioht u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor Papkuil, ,

via. Ceimpbell :
Telegraphisch Adres:

Cawood, Papkuil.

DBZB ILLUSTBAT1B IS ID BIlUJJD AJBBILDINGVAN RIT

cf DEFIANOE " SLAAPKAMER STEL ... -ao;ooo
... - £71,800

&staande uit:-3 vt. Solide Bllchenhouta lOeemlkast, met Spiep1 n::A 8 vt. SoUde
Esaohenhouten WuchW'eI. met JIW'JILU'8Jl blad. hcqoen rg en . '40ekJwlpr;
. 3 vt, Solide EuchenhouteJl 1Oee4tatel. met Plaat GlUen SPiegel op.,mea.

Wij hebben beB10ten het Publiek te overtuigen dat het goedkoopen goed huiaraad nil DIU eIg- tIkIGlWl
koopen ka", dao de gelfone ingeVoerde artUe1en die op dese markt worden yerkooht.

GelU~ CtHologu ". Prij,ljlt fra,ne.J PPM t1p lJ4fWf'rI4f.
Alle Goederen door OWl ~ :worden door de Kaapache Gouvememeut.e Spoorwegen

verroerd tegeu 20 pet' cent minder dan ingevoerd huisraad.

O ISAA···GS & ..G'.O ==~a=r:.
, • . . '.'. ][·A~P8T~AD.

-

~~ »c:c:»o ••
Zaai- 8nV.....Aardappels!

IN'GEVOERDE POOTERS OP DB PLBK
germ voor onmiddellijke, pooting :-

per kiBt, overeenlwm8tig kwalitBit.
Jo'~an8CheEarly Rose. in prach-

tige conditie, g:Jed uitgezocht,
allen in kisten van ongeveer
66 tot 70 lb.. ... . .. 81. toi h. Gd. • • I E ONTBIN " ,

Koloniale E. ROle, Duitlcbe BlauweD, 'O~welbekende Zaat- en Vee-Plaata' BlaF ... uren YIdl t
FO~lrballa, overeenkomatlg de markt Dorp Sutherland, groot circa 7000 morgen, erkend" als een dor besten
prijwn. . in het Distriot. ' ,

Deze cijfers zijn AFGESLAGD De Fonteinen geven goed water en de Gebouwen behelzen Woon-
PRIJZEN om deu ...oorraad op te rulmen h' Stal '
en M1imte te maken voor BUTTON'S ma, , enz.
zmVERE POOTAARDAPPELS, tt. Voor verdere bijzonderheden doe men aanzoek bij den heer
weten: m. (nOSB, Iq RBOUT8, FLOUR· H. C. VAlI BREDA, Wal~ S.t Ohambers, Wale Street,Kaapstad.
BAl-LS, MAGNUM, .DUIT8CRB BLAUWU,
SUPRBME!.', KING OFj BARLIB8, enz, (Zie
de eerBtvolgende uitgave van de DOteeriDgen
voor Granen, Meel, enz.)

HET FEIT ALJJEEN dat eeD aard-
appel wordt ingeyoerd IS NIETS. Wat
noodlg ia, is de iD'Y08ring Vr.Il v.nehe,
pooter8lvan lIuivere boog. IrJuee kwalitelt,
eD het la IN DEZE RICHTING dat de
BUTTON'S BUN NAAM HEBBEN GE-
VE8TIG D o....r de geheele wereld.

O.. tboudt JjO~ Sutron.· AardappelJ
me~ vak-kennis zijn uitgeaocbt met de
ha~d, en dat ~et de Buiverate pooter. lijn
die men met mogeliJkheid k&n TeriJTijgen,
evenalB 't- geval il met onle ZAAI.
MIELIES.

In het dist. SUTHERLAND.
Voor Klanten van Buiten cm

Winkeliers.
:'>O'otlllenvun de ooRte verp;adering ,'.11 .Ien

"rd ..dingsraad van Philipstown, geboudel den
3den ektober, IB99.
Tel(cnwoordig al de I.oden, beha1v~ dn h.."r

Smit.
S,.ulen gpl"zcn en get""kenrl.
D.. 'ecreluri., zeid .. , dnt tld h",,, .r. C, L.

\'nn clpr W .. lt, van PetrusvilI,', de horg-acte
Tan het contrnct Van den heer D. J. Wiid
on<lerteek"nd he..ft.

("",d~ekenrd .
!iri"f gelezen mn den hper lJ.• T. W"lle,

T":Jn Petrusvin~, den raad vragfln.l.:o om N~U

hof "oor het hoor~n van objectie l llO het be-
,.~.ti.,;'>n ..-an d" wnarde<'rillgs-lijst te Petrus-
...ill" tc houd"ll.

D"1l ;,ccr"tRn.. wordt gelast aa:! dell heer
Wpp:e te 3l1twoorden, dat daar J., wet ~~"'lf'
!l"lel(enb ..id (I;""ft dat op tw", plast-""n in
h.·t7.elfde dinricL Hnc hofzittwS( J:;chou<leu
wordt, ol" raad zijn verzoek niet kan t.,.,_
staan.

Rapport gelezen 'l"an dr. Andr()'V, met be-.
t rekkilllo( diptheria te BlUltberg.

Rapport gelezen van den weg im!,,'cteur
Aangenom ..n.
De sccr"tari. doet verslng al. volg>,· baiML'

in ka. op I S..pt., 1899, £100 58. "d.; in-
kOlu,tl'll, £16-i 11-. 6~d,; totaal, £264 1r...
11 :<1.: uitgaven, £58 0.. 11<1.; balall.i in hAO-
dl'n. £206 16•. 21d. ; totaal, £264 1&. lltu,

Bi'sloten dRt de secretaris de quitanties
"a Il d" hond"n- belast illg ..oor rekening va.n
collectant C. J. dn PI"",";s zal teeltenen.
D"n ,p~rptari. wordt gelaot bij de 'l"olgen-

de verp;ad..rin~ verslag fe doen van wat in-
""komen i. nan we~- en houdenbela.tinl(. en
hoev ....1 dat nO!!: ucht ...rstaUig is aan weg-be-
hu;tin~.

Hierop vpfdaSl~d.. de vergadering.

KUBDN de oonpronkelijk, echt. HollalIdIdlt
, Jddelen 'ftIl Dr. C. F. JURITZ a

00., ....n.r.,. worden bij de eenige et(!1!llUll.
Keynes, Mathew &. 00.,

~.TA.J:

BOLINDBR'. BBROBMD.

ZWEEDSCH E STOVEN~------
Verandering in Prijzen. ZUID-AP'RIh.AAN8CHE

UlflRXLlIU ItAILDIIN8T
Te....,.v.laf- yaft blJ.-o-a... 8oblkkla-

ge ... :uae"4. Pa~"'" . II CA8TLEMAIL .. M•• ta~apJU

DE Btoombooten decer Lijn vertrekkea !

VIIIl·'x..p.tad na.&!' Londrn om del ;
audeMll W08DIda.g, te 4 uur n.m., DIl j
Kadeira eD Plymouth, te Sint llelena I!II,'
~ uu1eggende op de bepaald.,
t1uIchent.ijden.

NAAR ENGELAND.

Wij ku nnen niet g&
slage n word~n in prij-

H. HIES & CO.,
Graanen Pootaardappel Bltd~
Oo.~ Londen.

zen.
CAl'TLE. Kapl lIlT i
CASTLt:;. Kapt. DI

De Goe4IEoo ID 4e lha4.
Q,.aotle "00 4. JUl_ GJ!OOt ......
IIoJullJr Gal. PadJlIIJJa eD. c........,_. TuacMlbwll lW Etgelud rtl Lu

Pilaw,
Voor Vracht of paasage doe men :&aD-

lOek aan de Kantoren van de Umon
Stoomboot .... techappij, Addcrleyatr»L

1111111111_FrIII"l"
WAARDEERINGS LIJST.

WOODHEAb PLANT &"'~
. .. -, ,'. ".' '-.-.' :

ST. 'GEORGE'EN STRAND~... ,~. " c-.

SPAANDERS.
(OOOR n1JL.1

Dr. Hbodr., d" kommandant-gell"TBnl van
hot .. prOl!;r,'S.,ie...e IegPl' " heeft op den 3den
d"",'r, d.. onjuisth ..itl, door Initenant Fuller
onlangs in h..t huis geuit, bekrachtigd; t.W.
d"t in de Paarlscbe kie<;afd""ling Bl3 nanzoe-
km '-Uil gekleurde kiezel'1<, di., do ,"eldkor-
""tlpn ni.·t op do lij.wll pla..'I.tstt>n, bij hAn
lndit."lldf'n. {'Il d.lt Zij, de "progrcw('tl"en",
daa rin ..l."'i:den om 6-l.2 als kiezen; g...regi-
.t r<,<,rtl to krij!!rn,

USNNISGEVING geschiedt hier-
A door dat de nieuwe waardeering&
lijst van alle belastbare eigeqdOm-
men in deze afdeeJing nu ter inZage
ligt ten kantore van den Bud. voor
de iinspectie v&neigenaars, beWbners
en huurders en dat ue Raad een
Hof, ter besliSBing van objectiea
tegen gomeldJl waardeering, zal
houden in de Hofzaal te Fl"38erburg
op Vrijdag 20 October, 1899 te 10
ure 's voormiddags.

Op last,
B. L. BOTES,

Secta.

Buitenban

D" zank is deze: de m..... to lie.l ..n tegl'n
"io .."",bJf'Cteefd ...erd, zijn niot boeren-
orb.·idt'''', maar dOfP'bewonprs, die hunne
"II"'n !x.Z<'n zijn, zoodat zij bij d"" dRg ar·
l...id"n l'n dus kunnen uitbrekl'n wanneer zij
,·crK..Wzen.

'0-.0_ LIJ.
.I.ONINK.LUKE IlAlLDIEN8T-
VIIOI rrooOOOTW T8CIUl'lIJ .

...... aKTI.

DE :M..ilbooten der ~1a-<t,;ch"~PlJ:4
Vekken VaD Kaapstad naM ~nge ,

via :Madeira, om den and"f('fl \\ oe.o.tdJC
un , uur n.m., als onder J.<\olq;gende.

. NAA. ENGELAND.

1O~blr-loloon 1"*,1.TT-O~ . K-w'
• ~-BBITON (llu~:",l .. ·.rT)

0sunI. b " I>.tr18 Octobelt-8COT (Du},I>e1 ~ .'
llOft9Jl.

ruB8CDN~A.,~R r.S ,ELA~r'.

OOTBDulobei 8chrocl) Kapl. :: .. : 1."J' i>O;ey_ 6 OM.ober. "" ....
GUBLPH (Dabbel 8cbrocf) ha;'" IIA' rE. V""

Teer 111 October,

Om ,lt' onjuistheid daarvan MU te tOOll<'Il,
zijn wij b.·Tt·id om g!'lijk .-oorhet>n ons nan·
hod mn tien pond..n .terli~ aan eenige phi-
lanlropi""h" illrichting te Kaapstad to over-
handi~t-n, lnrli('u z.ij hunne oowf'ringen met
\'oldOt'udp ~wij!; k,~l:m~n .staven.

OM n te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, 80= of .'Y81'-'
voeg u aan ons adres, en vraag naar etm van 0JlJIe .• eli ice AD

about Dunlop Tyres." Poatmj.' . .' , : " ..

De Dunlop LnchtbanUeD IutscbappIJ,. Z.! ..•
80, Strand Straat, '.

K .

!lij (Rhod",,) had ook de v..rmel<'lh"id om
to, z"AA"n, "dat do boer!'n io do moo.le ge-
vnlJ.·n W'.. ip:erden om hunne arbAiders t"gcn
"'lO' door de Rund'-Bf(enten w ..rd g{'()hjec-
t,,,-'rd, gelep:l,nh..id I... vprl""~11 om hnnn('
op ...,....htinjl; bij bet ~ey~.j,....bof goed t.e make","

Afd. Raad Kantoor,
~rallerburg, 19 Aug., 1899.

Port EliDbetb A"ntuur Spoorleg ,
PORT ELIZABITH-HUMANS- WIENlGB

DORP SECTUG. ..
," ••ir dat h"t, rc,'isi.·bof zitting hi"ld, .. ertl

'U.II ..11,,", ..onder onde .... beid, door den cj.
\' ...It'II. t'ommis.""ris schriftelijk kennis gegeven
Ilat ZIJ op d.. b.>paalde dagen tCj(enwoordig
m()t·,t...n zijn om bnnnc bevOE'gdheid to be-
wIJzeu.

'lUR.:T betrekking tot de advPrien.
.lIL tie tenders vragende voor
den bouw van de Port Eli.-beth-
Humansdorp sectie van de boTen-
genoemde lijn, wordt hierbij keDnis
gegeven dat de tijd voor onh'angst
van tenders is verlengd tot den 80
sten No'fember a.a.

- JOHN BROWN,
B09fdingeDienr.

Kantoor van deu HoofdiDgeoieur,
Kaapsohe GouverDementa
8~
,'.• ,.,......' t6 Sept..,~_"

IJZERWAREN EN ALGEIEENE .'K~ooewi£l,.
Hoek van St Georges-stniat. en DOek:~':i

KJLA.PBTAD·.

DOl·h wat !(eb,'urd .. ? In do me... t" gevrul"n
to,'" ~u,llue oam..n opgeroepen .. ~rdon door
df'n (. ( .. ,.""""hepn de "progrl"!8tey" agent ,.
h'll hltllOO fMobOf"'(' en vI'rkrooeg vergunning
,'an d~n cc. om die zaken te verdagNl, in
..'Ie gevallen tot drie maIeIl; in IlODImige
g-&,.,~IIt'nwenkon zij ged ..W ....ra om tit yer-
""hIJnen. .. . .

~f,," 'preekt mn onpartijdigheid, IRA&J' mij
dunkt dat de hlUldehrij1le van diea ambt.
naar .""r veel te wenocb ..n oorerliet. Hij
d" CC., had den nao.m van eIk_ die op
d,," '-:l..<t~""teldeu dag niet tegen1l'OOrdig "' ..
zonder ..erder uitstel moetea lICbrappeo."";
!It"" oon of mE'ef kansea to gtlY8Il, GIll llIOOIII&
Jn de meeste p;enlIteD, de ti ~ :teIt."
gestand te doei. . . ...
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:ElKUNOE.
Fr RD, Ta.ruD.a.I1 ... _.2'
(on langa i;~~
heeft pu eo ~~
·"w~t.eA. T::'d'h:f
o~tVUJeD. en la in -
zIJne patiaaten de de
moderne .YOur.
le te dOG ;::::u-
n 8 ,..JD.. tot. ~.
9 v.m., tot. 1 ' _it
"af woooaohtig; T
.rief aanko~

A. FIEC;r
nd1g nl\i _.... J

-- 61,111.

Ohambers,
~IKUWB P08TIAlrTOoB

trut, Kaapstad

"OE OOCWATER
't .. ondcnm ... ~ ."
erk ..e ..... dM ba de ~
geld lL _<lw POetC8Id ... _

ATHEW & 00.,
m. Ka.Bstad.

HUUR
'langend te koop, 10
lde plaatsen ui~
.fdeelingen v~n Her.
Barkly West.
anderijen, Fonteinen
n, Steenen Kralen
Jl je Gronden, vijf
van het Post en

Jr, en 't Politie
lJ scholen in de
,'ry lood van wild.
10 't veld, dat

)r Paarden, Struifen
lchapen, en geiten:
en van den verkoop
maar door sloc!J.ten
,tand zich terug.
k ken, en het boeren.
e:en,
ht u tot:

. R. CAWOOD ,
:ltkantoor Ps-plruil,

via. Ceunpbell.
Adres:
'apkuil.

ill van Buiten en
o.keliers.
,ror.~elijk. echte HoIJandfehe
, van Dr. C. F. JURlTZ ct
'1 hi j de eenige elgenaan,

l1athew &-. 00,.
..PBTAD

·RII\.AANSCHE

[{E MAILDIENST

n del:er Lijn vertrekken
.v:! naar Londl·n om den
19, te 4 uur n.m., naar
outh. te Sint Helena. en
~gcnde op de bepaa.lde

8NGELAND·
, " CAST U;, Kap\. !In
o:-! CASTLE. !Upt. DI
ft:"

naal KlgelJJd rta Las
Pllmu.
,j passage doc men aan·
.1nl-oren van de Union
il' happi~. Adderle~traat.

-~-----'-

>N
KE

LX"'-
IlAlLDIEN8T

BOOTJLl! T8CH11FU
~liilllil.:KTI.

1 der Ma<itsch.1ppiJ ver-
, Kaapstad naar Engeland
den anderen Woensdag
"b onder e.anlcggende.

ENGELAND.
,; K~pt. Ty"O~.

(LJu obel ~chrod) I(.1l't

( Pu sb ..) Schroo.·n "pi

I KS !fAAS ENGKLASl1•

"ii Kapt. :;IU~)I, l"""

[!I"cf) 1\ apt lJ.lv 0 E, On.","

,,,t8Chappij'~ mooie StoolII'
~THAMPTON verlrMl1

lj, kort 113 de aankolD•t

Xlmbooten.
\.RTJES n.a.v E~GE-
. voor Zes Munden ..... or·
gen een vermindering vIJl
:n Dubbelen p..-ageprijs.
,\1UJES naar H.A VENS
worden uitgereikt voDr de
l Drie Maanden per de
sdc Yaz.techappij Sto<IJ1-

i

";t-ll ..ubosch. 11 Oct., 1809.
r- dl ~,-·d...tf·r8!

c. :" I ktob..r laatstleden WP eeD
i~" \Lq.~ voor o.nae vereenigi.Dg·
,ti !.I~ \\ t'lrd de nieuwe Z.a.aI ~

JI ....ren ;.;ewijd. Het is._
_" \ 'I. ; w . d ..1r f"~n -iernad ~oor

,'Jl llL.lW,J aau allen verkon-
I .·,,1 .i.ru !,,·t ~ee.t e lijk ....el-

I, t,"!l ell l.·~rlill~{,u alhier .,.n
_' \\:' nr \\ or dt ~t'rtlke-lld. Het

r-nm al, -choon , h..bbende
uunl-: r dan vijf hunderd en

•'!l' " i',t dl' zaal heeft men
'(Ir (lrlt' vt·rtrekken, die. tot
:,,,·1 I.IIlh'n kunnen .. orden ge-

(Uit het " Stelleaboesche StlldeAteu Kw'"
taalblad.")

De.~. G. Gemeeute S_lI!klralaud iII"~
de uItgebreidata iD de Kaapkoloaie. Van de
grellll . van VautbijWKiorp Daar .S~bok •
~t ~ 110 miJlen; vap SpriQgbOk naar
Nam.m_ 10; "1,11 Springbok DUI" uariep-
uwad 100 Dl.i.jleu. De breedta ill cilca 75
mijleD. , .
-Ue Z. O. ~ is de AtlaAtiacbe oe-.
~l de Ga.riep de noordelijke FeDII TOnD~
De Aa~, of eig.uIi,ik ..,Ko- lUIt" ber--
gen, ZlJII eeue voortzettUIg der Cederberpa
doch zijn hier m.tal ~ ldipUP~
lijk die van den PlO&I'lberg, hoewel mMrmal-
grooter, bestaallde sommige berpn geheel
Ul.t één afzonderlijk, reusachtig rood kaal
granie\ blok. "

De boereuplaatsell zijn derhalve verbazend
uitgestrekt, sommige tot. 100 000 murg_
..-aarvan er dan .. ellicht 'lleebt~ 60 000 men!
lI"n beweidbaar r;ijn. Dit geldt .heell na
het. Kamieaberg gedeelte. H" laad Ianp d.
z...,kust is zandveld - lIleeatai "lak eD met
heuvels en duinen bezaaid. De hoopt. t0p-
pen der Kamieeberg.n &ijn; S-WKop, &AD
,,:wns voet Bow<'lódurp ligt, eli EulKop nabij
Garies, beide 6.000 voet boven _Yiak.

Het land U. zeer karig met .... tAlr bedeeld
en het weini!! Uilt er in put of fontA!iD gev~
den wordt., li! hrak, "aak bitter zout, uitge-
zonderd een dee I der Ka.miee~en.
• Alle planten en boomea nelDen derhal,..
...,u brakacbtig uitarlijk UIl, m.... w. all. bla.-
deren zijn dik, vijlS- of ",·",tarachtig. (koen-
ten ..u vruchten &iJn malllCh en h....rlijk. Er
groeit .eene plant - slaai - (aaIade) geb_
ten. \\'ler bladeren een bIllve dnim dik 18
duim lung ell 12 duim breed worden! '

G..eD deel in onzen Zuiderboek is vrucbt.-
baarder dan Samak .... land. Geen Tulbagh
kan met OJU wedijveren iD bloemen wowel
wat '!OOrten Il," kleuren, ~uren en 'groottAlD
betreft. Ieder... plant, struik of boom •
bloemdragend. De ge .. one goudsbloem li.-
reikt <,elle boogte van 3 voet, tAlrwijl un
mud koom ov..r de 100 mndden opte"ert.
Edoch. dan moet bet bIlaat ClID de 14 dagen
regenen!

HET LEYES IS SOMADISCH.
Zoodr.. ploegtijd voorbij is, in Juni. vér-

huist men naar zijn uitl~ veld. Eenige
meubebtukken, :woab Llf"'.tJe, .tooltje •• enz., .
etu., .. orden m~"voerd. De pall!n-buÏZ8D.
,.ijn langwerpig r..oo, met een roode. met
bo&achen U,mheinde kookplek annex. ~Ien
legt vaak geen 7 mijlen van zijn mnurhuis
uit. doch uitleggen wil "n moet mell. Im-.
men de ...erf moet F; .... JI"&rd "'ordeu voor
oogsttijd in Octub ..r; voort. verki ... t meD
zijn veer gedorig rondom ~ich te zien eli te
hooren. De ma n en de zonen ,.orgen voor
bet brood; i.e., ze ploegen. oog~ten, malen.
vervoereo ~n ,'orlloopen het g....An. De
TrCUW ..n dochtN' zorgen voor het v!eescb,
boter en vet. Ze verzorgen 's morgens en '.
avuncl, dl' lammers en melken d.. bokken. ::'<u
i. het -do h..erlijk.te .tijd in !\amakwaland.
Er is !!e<'n '" <rk, bebalv .. '. morgen. en '.
a.."nd. de bokken bezorgen.
In de kook plek knettert er i?edorig Ha

vuur. ll..ondotn •.iHen de fanlihe-Iedell over
anerlei •.aken lpkk ..r te gezplsen, ""Iul ..r zar,;
of kommer of hoofdbrekens! Voorzitter hier
i. de koffie ket"l. Arme zwarte !iCbep8<'1I
Hij moet steed. koken, s~men en leeg ge-
dronken. W..er aan"enJld. Weer 1teG-
mend. A.o.dermaal lee8 gedronken. Hij il
geen ReMde .. aard. Van 11 \Ot 12-één uor
.lechts per dag. geniet hij rust, overigeJ18
blijft de arme zwarte ziel in de nau ....ste nan-
raDDjl; me~ bet vuur. Apropoo. )len ,lIoopt
&iF. kojf,,~-Wm.r per zak, soma t ...... gelijk'
ti)dig. Voom doet men zont iD de koffie,
hoe .. el h"t water reed. brak ia.

De me..ste muurbuizen bebben geen keu-
ken. bestaande lie ..nkel uit twee vertrekken:
.>én slaapvertrek en één woonhuis met twee
deuren naaf buiten recbt t<'l!:"nover e!k&nder.
(teene vensters met ruiten,' wel met huutAID
ramen van buitA!n, die 's avonds of me\ on ......
nH dicht ged~rul woruen. terwijl de deuren
bij afwisselJllf( steeds openstuan naar gelang
,'nu deu wind.De kookplek i. afzonderlijk, mee.tal eeD
m~t h""..,hen omheind .. rondte.

~. B,-De oOl,spronkelijke "'·oni ....gen ,.-aretl
tenten, latf>~ \'ol~l'o de mutje-",huizen, ell nog
I..t ..r de mourhuiz.en, ",..,hah·e deze batatAI
v",,181 den vorlll van d.. tent behouden.

De ul'vOftling laa' nel t~ wen'!Cben ov8I'.
)Ieestal mr)'! men all""n voor de aanneming.
Ieder ouder is ,lex officio" ondcf'''·117..er, daar,
......gens den rondt r..kkeuden t"""timd der he-
volki11j!;,'n de ...erre ahtlUlden van plaats t.t
pla ..t •• er ge~o behoorlijk aantal kinderen op
Pén pla ..t. bij ..en ]U'" !(..br,,~ht worden om een
geleerden onu ..r,,·ijzer te employeeren. Ind ..r-
daad ""holen zijn eefl" zeldzaamheid in Sa-
makwaland .
Gee.telijk _taat de gem""nte boo!!:. 'len

kl ..mt zieh uo~ honu en tand aan ,le ,.oor-
vaderlijke zeden etl gewoonten vast.. D..
Bijbel neemt de ..erppillats in. "n wordt veel-
al gereJ!:"ld bij hui.god,.dien.t. door het Il:....
h....le ge"in geleun. Kinderbijbel en Kate-
chi.'IIltieboek volmaken cle hoek ..nlijst vnn het

De werking van afdeéliDga.
. ", raden.'

__.,._'"
Im GlTlUT_,nWU.

Happort van b~n' comi~ .
lOh.ld op last "IOn dell wetge'venden· :ur,nge-
da werd 6 September, 189!1, om onderzoekg;;
dceu naar en rnpport te doen OYer de wer-
king van de afdeelingiia.den in deze KI'
l1:' .. t he~ doel, ~ .. ell8Chelijk, v..=
nngen m ~e COIlli~ltutie erv ..n· aan te beve-
~n, e~ dit comrté besta uit de bearen
:Seet~, De SlIlidt, lLuo.;durp Graham
::: e1 , Du Toit, kolonel Bayly,' sir HenrY

e.strom; de beereD Donll7 en Wiluwt
(den "ponteller.)

C 11' comité na getuigenis iIlgewollJlAjJl te
h~bben 'll'ell8Obt bet Tolgende I'Anport in t.e
dienen: _ -.....

HOOFDW~E'" DOOR HET GO"[\ER~"E-
)lE~T TE WORDES OVERGENO-
llE.'iI.

'r.n\1,.!: "t'rd jo!ëUpêud door ds.
' ... u.rn r a.lJll~J(ling van Ps. 1-"':

,r·.,~llJii woord ..prak over den &r-

'lIlt' ;(IIlt'U ell dochters, die ten
,>III hf:'n h' vormen tot een eer

'.1 n I.t').!.t"11 voor dt'n naaste. Ds.
r I.'" Wt'~ pr 'l' hoe het reme

"1\ il~," Go ~e...ijde gebouw:
r"wp ..tt'Ul tot de leden der vet-

, om z ir-h toe te l@ggen op ~D
:\ r- :l.dl.. id .....('h~uheid, nlimbart.ig ...
. l:/.'il1.lll'btli!f·' dJf'n~t\-aardiKheid te--
,,,"i »u .1,." ,u .."te. D~. Walker

"I' . r . rt, !ld·· wIjze een woord tot beTM-
Il ".d Ik Andre .... Murray had ge-
p, ..r,."or ""ral' die het .Iotgebed

' .... , t ... 1de he l1oeft.. voowaf een kort
p,rt.kt'n, t:n wr-n...chte, ClIlder ande-

... r h..rt.1Jjk •• wij7.e mij geluk met
,,'.. r.. ...-r ",,1. Hij deu .... nung en

1.1'1.. w,·rd u-t onze Psalm- en G&-
•.t.. ":,·.I:,'n~t'n, tt'Twijl r usschen in het

.1.:\ )IN··r .lanun ..e-h op ..choone wij7..e
,~ 't ti '-VU":'.

I", I rl ,_... 11 kort woord mOi,ten ~preken.
r : Ilk.·1l da uk tot God df'f"ldf'l ik aan
',fill,,: nu-de, dat de "al, die met

" t ,,,Ilo-werk 1:3.000 heeft gekost.
., P"1111111,.:-ke ,,,b,,ld wordt inge-
lt·/.' ...om kon dt" vereeniging tlJA

"i n.Ic "or, w-Ionds slechts £t 400
n. «ut hr~k.u.le ... m van £1'600

. ": ....,r ..'·hl door bijdragen wt' de
.r. n \·rlj-taal. d.. Trnn.vaal, SataI.

t '11~h .. ll.ILuld, vun waar een onzer
_'" "1l.:eH.'Bjo(c!. m'J Pene b,jdr~e
'" h,,~ aan ,Ieu zt'jIen d,en miJD

',..~ I- h"fll in \'rOE'~t'rf" Ja.rmI heeft aan-
\'"" ,lp £1.fiIJO drOf'g de SteUen-

c. rn, ,'nt.' all.-en nipt minder dan £553
I, "'Id.· ,I~t ik ook "oor d.. geringlote
,:.I'1\"),aar wa", ....ptt·ode- met welk een
, ,: ," ol ,. H~iI.md de klein.. gift van d..

.' '",' h,.,.ft a.anl'( .. zien. Toch kon ik
. "" .'p.'1l1ijk mijn dank uit tI' 'pn>-
_'.11~ .'"tlll> a;tU (h~ verszndering welbe-
:.1:11111.' Idt' hrON.It'N :\fartLi~). WA&fTIl.D

.r." d~r TOor dit !tebuuw £6.'3. de an-
'" ",'0 ,,"dM £150 (waaraan hij na

,'- ~', ,,'.'.: n()~ taO toev""ll:dl' I. beeft ge-
.... " ~,"11 q,·rn.· bro<><ler die bij uit-
p.!lI .. pi i!" \Tlt'lHi t>11 weldOE"ftfll" onze ver ...
.'c ...... ,." mill(. ~aJ hpt erf. dat al
'1:>11 Ll.l:!:~ lH't"tt gt'ko ...t, ODS ten ge-

"kp !IIi 1:,1 \"l·rder £1.400 om de wo-
'p h •. f f'rf te \""t'rgl"ootl'D en tot een
"':"\\11I\W tt> ,t-'ralldenaD. De buur van
',,>1\\\ loll f'f'11 t)t-'",tf'ndigf" hron van iD-

. 1: .,. ,ur dl' \'t'rpf>nin~ng: zijn_ Hij heeft
Il,ll,.1l Il\)~ ll!1(1 tl:M~gpzt>!oCd om a.a.n de
Jl": . "Il I.!.'wpu ...chtt> \"oltooiing te geo~en.
f { ••• rl' n~n.!',.ldp &an hf'm en zijne broe-
.~,,~"lnIlell di.. en' Il:ebolpen heb "ben.
'1]. dp •.••n nlPt."r. de ander minder, in

<,to. LI;\!l .f,tll'vll.

r. 11 ..:.t·,Lu·'lt .... \"()()Tsl wil ik n0lot tpn ~luite
l ".k~ll. Ik heb iu 1883 ouze men.'lChen
'\,t(11,;:on (\:1arna mN:>rma.l~n in de Trans-
' •.z," ht, ,'n tclkpnmalp trof h..t mij hoe
,'n, .,\, J.>d~u ",\11 é<ln groote familie aan

b. Illrl.. r y,.rbonden gevO€'le.. De nieuwe
1.'\ ,.!t!jcl een ~..:ctenkt.t!eken en een ~

.c', ',on ,Ipze eenheid r.ijn. onu God ril'
':'1 n ~t (1P r1.ezP gToote familie neder, inson-
", .. ,,1 cp <lp dui.z.end...n leden pr nu die
'.'r J.l"pn ID .... n 7."",r benard en t"""tand

Dit is tie voornaamst e zaak, uie onze ....a-
dacht b..,,,ft bezig ~"houden. Gewicbtige ge-
tW~"Il1S, en .tatUlUek werdeu door ons, ter
overwegnig van d...... etgeving en h"t gouver-
nemen t mgezontlen; doch bet comité zelf is
verdeeld III zijne opinie omtrent dit onder-
",erp. eene meerderheid eijnde ten gunste
van het beeluit., dat bet gounrnement de
boofuwegen va.o de Kaapkolonie overnemen
zal. latende het he.tuur vaa de aideeling8-
we!\e.n w de handen van de afdeelingsraden,
t ..rwijl ..elle mt,..rdcrh.,id vuu bl.'! comité vali
oordeel ... dat zulk eeue verandering te veel
k~sten zal en dat indien l'en eenvormig ta-
Pief voor hoofd ..... gen door het geheeie land
werd opgelegd, bet groote ontevredenheid
v e roormken zoo. Verder dut de wet in
bare .... r~, voldoende i•• om afde e lings-
raden te d.. wgen hun plicht te doon en dat
de klachten omtrent den slechteu toestand
,,&Il (II' wegen niet ....n ..ulk een aard is als
om :rulk een radikale verandering, gelijk ~oor-
gesteld. te reehtnardigeu.

Aan den .nderen klUlt. is de meerderheid
nn opinie, volgens getuigeDis, uat boofd_
gcm als spoorwegen beschouwd moetA!n wor-
deu en dag &ij tot het algemeene belang zijn
van de gebeeie maaliicbllppi~, behooren zij
ender bet bewtnur te zijn, lUet van p!natae-
lijP lichamen, maar van bet gOllvememeot
m het algemeen. Zij bescbou .. en, dat daar-
door be,de doeltreffendheid en ware spaar-
zaambeid .verzekerd zouden word"n. Het
tAlj!:en...oordige .telael van belaa~, zeggea
ZIJ. '8 een grove onbillijkheid. z,jndl' zoo
hoog als id. ja bet pond, in sommige arme
districWn. pn zoo laag als id. of id. per £
in betrekkelijke rijke districten. Het .. ordt
aangetoond door .tatistieke opgaven in het
aanba"9"l ....n dit rapport dat iete "an een
penny In het £. meer dan "oldoende zal ..ijn,
voor al de doeleinden van hoofd- en "fdee-
IiDgs.. egen, insluitende salariaaen aan baamb-
ten, bonorarium. aan raad~heenm. enz. Het
plan, dat voorgesteld .. ordt. is dat d. bel_
ting eeovormig beboort gemaakt te worden
en te worden gl'ind ..0081. nu door de afdee-
liDII:.raden-het d8f'1 voor hoofdwpgen il' wor-
den overhandigd aa.n de civiele commissariH-
seo voor lt, ~OuvE"m(>ment PD 't balaM door
hew:eh'en tI> .. orden Jl,ehouden voor aJdee-
lings ....~en. Zij houden staande, dat in dén
beginne bet guuvernement meer voor boofd-
.. egen zal mOf'ten beialen; ant in sOlJunige
gevanen zou bet feitelijk egen op nieu ..
~?"ten mnken. diJ ~ebee)... en al uitgereden
1:IJn; doch up .Iot van rekening "ou bet be-
st.uur meer doeltreffend en minder k08tbaa.r
&ijn dan nu. Wat dit underwBrJ' betreft.
.. ord.t de aandacbt opeciaal geve<Jttgd op d",
getulgenlQ .....n .beambteR van bet departe-
ment \'all p"blu·ke werken en op die van
den edelen h ....r De Smidt. Voor verdere
argumenten hieromtrent moeten. wij ""rwij-
z..n naar de verklaringen van de getuÏj!;en,
N' nnar de stati..tieke 0p!l:ave in bet aan-
hang""\. "

AFS('H.\YFISG YAS TOLl,E:-< .
De ..amenloop van de getuigenis i. ten gun-

st •• ""n de af<;chaffin~ vall t"ilen. wIIJlr bet
Ut'tto inkonlt'll I't'llt' kleiue proportie uitmaakt
vall het bruto inkomen.

Ik noem mij.
•\I"r h,.ilhiól,knde broeder in Christus,

~ . .I. HOnrEYR.

MAIL S IEUWS.
.\ l'DITEERE'-: .

Wij ,p,ti~ell de saudMent op de ~e,,'iehti~e
~etuq!enl."; \"ihl den ouditenr-generaal. Of>
t~~t.~DW"OOTdi~1:?'afdeeliutlsradt'll W(lt is ao~fl-
t~ij~eJd foutiei, iu zooven~ zij ~{leJlf' voor·
zlenm~ maakt voor g-roudit( anditeereu of
awhtt'"ert.'ll bij \"err1\~ ...ing "Hn de bof"kt.'n ,-aD
den afd.."linI15ralll\' Wij I><-,. .. I..n .,t.,.k Ilall.
d.t, !!-elijk in bet ;lt'v.! ""n de geldki,ten ,'an
banken ('Il civiel" tommilil'isri"'4en, f"r ~n
doeltTeff~ud verra,,~in~,. auditeerell .,tt>lsel lw-
hoort te zijn. zoonl. door dpn alldit"ur-g"ne-
raai aanbevolt·n.

\'.\Lt'ATIE \'A~ EIGE~DmDIES.
Hd ,tel",,1 t ..n opzicht A van het .chattA!n

"an eiK"ndommt'n voor ut' doeleinden van
d..n afrl""lingsraad ,taat bloot n.an "bez....a&J',
SommijZe afd"",lin;l,rnden wlIardeer"n bunne
•'ig~"domDl"n naar .."n v....l boog ..r ",baal dan
"nd ..rt'. terwijl bet ,"e"l'!td ....ordt. dat in vele
~..,.•lI..n. d,. \\"aard.....rde.... onbekwame per-
"men zijn. die hon werk niet " .... tann. Wij
be...elen aan .lat gezwurpn schatter- de waar-
cl..erden behoor~n t .. zijn. en dat het ;letal
..pruwerd"rd beboort tI' worden. "'nar' het
noodi!! i",

HRL'GOI':'-: ES BERGPASSES.
Het wordt under onze aandacht gebracht,

URt on tier e..nijo(e um~tandigbeid. nl Je p-oote
bruggen van d.. Kuloni ... onder 't onmiddel-
lijk "beh..er vlOl het gUllvernement behooren
geplaabt te .. orden.

D.. ku.t ..n van toezicht znllen niet vermeer-
d"l'<l worden. daar gouvernement. beambten
"edurill: r..i~l'n moeten. met bet doel om pu-
blieke w..Tken, boofdwql;ell en bruggen te in-
_p<>et""rpn.

Het worut .taand" ~ebooden uoor 7.ek..re
.fu...,linjZen. dat alle h..rjo(pa"....n door het
~ouvernf'mf"Dt behoorpn overgenomen te wor-
den. ua'" er onder het tep:en ....oor~e .tAll... 1
onbillijkheid bestaat. "nn "'''jZe de ongelijk-
h.'id d..r t.,..lagen.
Dr. WEG \,,.\:'>ó SORVAL'S POST SPOOR-

WEG STATIO:'>ó S.UR \'~TER-
STAD.

men reeds .. Ons
Bijbel-verpenilÓng,
den leeraar ver-

.Jemailboot.auJ~ .. ~.. i<.daK .... ·.wlI .. c<.. il~.
...n uieuwe hout l.h~ voor de t!er~t.e maal de reis
l.1f ZuiJ Afrika !Dukt. eu reeds Maandag
';. lOt.! lu~r \"t:rw.aeht werd, i., echter eerst ~isteren
l" ,fd), ....i bHln,.n geloopen. De mailbladen
,i\<e le oracht lo ,pen to~ aan het einde der
,rr,e maand. u"d~r hare p"".&!!ie... Wall lady

r ,rr tt'r· \Valker. echt!,!enQote vaD generaa.l
S'I r. b:,neVt!D~ ~'1",.cht:"ldene officieren vaD
" 1I"t""he l~l!t'r.

zt-ID AFttlK.,\

lf ..• lV"~"U""lDd .. g~.hcbt" vali Rudya.rd
~ "'''~. "aanan het kawlgram DU' indertiid
, "." v•.rlelle'l, ver.ch!int in Je wekelijkllCbe

':.~ ".J,:l (hj Louden.!tChe T;l/le~. Hl!t il niets
.!l ..•.~ lLn te') pru1du\E:, dat een erg jingois-

·';t;!l~edit ademt.
II.' .e"lagen omtrent de groote m"etinll op

,cd,,:!"H plein, Lootien, ,.a.arbU mSD""n groote
i"'Il!'itr"'4li~ ko gunstd vaD de Tran8\'w .. i~de
,I-'Il. tu ,D~n d.t de ... rrichtinllen <OOdanill
"'.' ",I werd~1I door een vljan.li~e oebare. dat
d""',.:elljk ",-a' ze voort te zetlen. H"t volk

.1uitell.il"'l1 ,)pgeloopeD W&~, was uiterst,.."ri, eO ma.akte het den .prekers oumQieliik
:1 te .!(h!n hl)()r~11. Zd werden boven.lien
c'. ,uw·l eli .pp,!. eO andere vrucbten .. er·
II ;111 Ilfla.r het huofd ~e~lU~ten. De Londen·
(. "'.< l~,~chouwt dit ..IM een be .. iis dat de
:.che "',-ering de barteliike oudentaoning

.,;1 vn het volk in d.. p'Jlitiek door baar
. :.!I Tl J~- .. r d ..! i'ril.ll§vaal gevollid.
I' ',I ,Jen viln drie .. eken geleden bonden

'\'."11I1~ i.1 .,~q b",lang voor OOM laHrs.
.v- <en 1!~\.,Jen "Il' er nog boop up vrede.

,_ ',..b'",n <le "Iiandeliikbeden ..,..de .ind.
li.: I lel~e d L'-t~nten un vllDg genomen, eo
11..n nJ(!t t·),}ve~l Y~rlangen Uit Daar be·
,,,l het ,)')ri· ,~, v e1.1, dat een opeomming

ft.lt (Jlt:n W"~k:.,11~clt:Jen over de lIitualie
;,.... "Il -chr.·ef in Enlehllld. geen b.lang'
. ,:",lo( k.", w,'kke" W"t men lIevr ....sd bad

\ t. m·'n hOHptt1 dat nie~ zoo geKbieden,
, ..... ".1 De lIndoJ i_ be~onnen. Wie kan

,Ic ,,, .. r.peren·' A lie pogiDllen werden
.'."n.i !)m ,le rlunp "f te wereo. Ze ill

II ,..,.' "Il' :.(<,l(.,rneu. Ben alwl1ae Voor.ie-
c',. ,I h~•.r"t h·,1 .IJu. h·,,,,,hikl. De Alm.eb

I ... -li:oll het lot vaD dt'l uatien.
\1_ I'~,,~d.. he hlarleo ,,~n vol ..aa aankun·
c "_.,, "mtrent militaire bewegingen. Ons

_ ,0" I"t ec'Jler niet wo heel vlo~ te gaan
""1 .I.. aften,ling van ..er.,erkingen naar Zoid
\:' ,. r:r ",hunt iets un te baperen. W&llt de
!,. '" van vertrek wordt talkens afg_bo"en.
" ....r het .t~rl< medege ..oel !liet de boeren-

", ;"I'."eI<en d.t er in Sederland bestad, be·
. ,d." wd nieb! te .~en. Nederland beeft
,',.",1. ,le ~root.te .ympat.hie me' de Trana·, _l , , I." de n dag gdegd. lien lese de mede·
~.",lln~ ,,~O ..en Sed"rlaadsch blad in een
lo: i.'r.,· k~)lom.
lid Duit""h" ..alk, alo volk. aeeft ook een

! . ,'" <Ymp.tbic met de repo blieken. en nit
I,b,k '!m 001< berhaaldelijk betnigingen
_\ ,,,potltie gekomen.

E~(iELA:-itJ,

" ...u.... van belang i~ eril .chsarllCb. Door
,.".".lukl<"n J .., .iJn voorgekomen. zijn

,IPIt..u ......tle autIJrit.t-it.ell ~edW'oDlt'n de aan·
, t ... '''i,len uu het hemmen van planll<Ul

r ,I._. l)t'tt~rt:' ~~ulin~ V&.D yerkeer over IJtra-
'Il w~"en m'.!t motorijtuigen. Vele paar~
~<.."ill]f).. 11 maaT III~t te willen wennen aan
.• ~~lIl~en ,·.n ri" p<llU'deluolll riituigen.

.\ lil!", I It::r Illil een rling komt a,an£etwn .laao
. "k "p iI"l, lIlel nl)odlotti~e "e ..ollJeo.

gpzin.
In v~11' JZe..ull,," vindt

Land." en ,,·erk.i"~ d~r
.Ism~de trRktAatje. door
.preid .:Men komt S""ht. l'en. om UI' drie of zes
nlaanden naar nnachtmaal" kerk. RI 'Woont
men ook Il:""u 7.P' mi.iI"n VRn het dorp ...aar
d.. leeraar ru,. Zondag. moet zucht ..n zonder
"ene opkom.t. .. .

Wil de !t."ranr duo Z'JII !lt'm....nte Zlell. en
houdt hij ,'an pr ....ken. <Ian mopt hij TOn?-
rijden en ("'pTIlI hnit ..nkerk houden. Er >!Jn
er thans tieD ~erejo(..lde kerkplnat ... n. wa,i'r-
v"n op vijf g ~"ld UP .. cram~llt~n. worden
bediend. De I r.ar L. derhalvp WPlOl~ thm.,
en 1'1' i. to. Bu"· ....clorp-dp woonpl.n.tl!--hij
uitzondering', d .., 7"",nuR~' k ..rk. Al'tll pn
SepteOlhf'l' zijn d" I!"ro"t~ kprktij,lpn. al- ",an-
ut"er h~t p{>t1t" l\atlli~heitl i~ £lf!! Vt·lf> "'f'Jlen~,
'kaT1'en, matjf>Shlli1 ...~n t~n tt'ntpn, t ...· He"\\-('f+-

dorp en G~ri... te zit'n.
A pro""". De g"heele Bow...uorp be_taat

uit: Een Ned- Geref. Kerk en de pa.tone.
Ru.t. vrede, liefde heerschen hiet' ongestoord I

In vele bnurten komt men eeM OlD de
maAnd ter !to<hdil'n.t.oefening bije<'n .. ,

De ,-:amakwalander is ge-zond, ll:&8tvnl. ~!'""
vat, opgeruimu. en zeer g,,:~ecbt aan ZIJD
leeraar. Hij heeft voor zIJn leeraar al\e8
over. Dit ..-en""t bet. bittere van het rond-

rijd"n .

0" pllpierell ill v~rbánd met ,lit onder-
werp. zijn naar dit comité verwezen. Wij
zijn "lUl opini .. dat het gou ..ernement dezen
"'''g in l'ene .taat vun behoorlijke repara.tie
behoort ta brengen. pn dan ,.oodanige g....
d1'llj1;,uijn volgen zal. die leiden zal tot bet
procl ..meenm ervan al. een hoofdwpg.

Het l'omité verlangt dat zijn rApport van
verle<l<-n jaar met Il:etuigenissen en QJlnhang-
""lA als een deel van dit rapport zal worden
beschouwd. SPO R T.-ZEILEN.

ESGELAND vs. AMERIKA.
I.OlIDE!<, 16 Oct.-(Per teiegraaf.)-Ill den iach~

w"ll.triid "m den AmerIkaan'eben beker sloet! de
c..lombia ~ Sh..mrO<'k met eeIl bal .... m,n.

LoSDEN. 17 Oct.-(P .... telpgTMf.)-Het i~eht
HnamJ'OCkbl'ftk in den strijd vnor den Amerikaa ..-
«ehe.. beker. baa.r top ..... •• en pf de3 atrijd
toPn "p.

DE LIVE11.HOOL. EY Lmn;&lI..E!( Gwn!! --
ran tie maatechappii ..er...,kert !elfell brand tegeD
de beste raw'l in stad of op bei pJattelaDd.
Allenten "oor de maatecb ..~ii .. orden "ereitcbt.
Dd beer Willbm Bay lA de takbestnurder.
Pu.tbuo 317, K .... tad.- ADV.

VEEL LEVESS GERED·-In bijna ieden
buurt is er iemand wiens le..... geHol is do«
Chamberlain's Koliek, Cholera. en Dlarrbee
Genl'8Slniddel, of die van chroniscbe dianhee
Ilenezell is dOOI' 't gebruik 1'&n dat m...licija..
Zulke pe"""nen zijn er op geetéld bet ~
• nderen te vertenen Wl'nneer de gelegenbeicl
rich voordoet, in de hoop dat bet middel lIUIfl
zijn om MM"' leven tA!redden. Te koop bq
all .. winkeliers.-P. J. Petenen en Co., ap01_ agenteD.-(AdY.,
DE IlE.~n1-LlliO II 11:.0£1 DAli. DI r.lltltTa.

WaDneer de dokter Ie...nra&n "oondariift.
Het doet 11 hRi"e~n •• oaeer CD ..... u.denkL
Eli boe"eel ...al~lijll:e "IMÏIlt:Jf Woedt n~ .... -
.wol&&n om een lt~"r kleill medicloaal gtodeelt.e
te belr"men? 1" ....11 tw-ttel olie ill o<Bt,..'
een-acb tAte .an n tb ...... "" ._"WIc _.ti-cU

1I
• Tn bat r p~nal F.T#.AI.' WIJ~. VA_

LETEaTa,uy ~i.,tlt ~ii.1""bUi bet lD""he"''''
,ed"lte t1~.r oh, "tl1r'kJAt iD tll'A em,slteljjkell
aDJens_O .. ii.. - \IIY.

A. "WILMOT.
V oorziU ..r.

Comit~k"mer ..... etgevende nuW,
:KIen October. 1899.

KERK EN SCHOOL.
D.. Van der ~l"ol~n. nn Vaurhiin..dorp,

h....ft voor Iet beroep naar Cedarville bedankt.-Ds. J, P. van lIe.'rn~n, K""p.ta '. i~ 11.
Maandag tp. .\Iiw.! SI»rd beroepen.

Bliikens ,d ~..rt,·"tip. in d;t na'llm~r wordt.
bebal ..e .oor de reeti. vr.l<'I(er verm~I,)e be·
trekkinren ll'en·".lId:-e';u ""nte IlJIsi.tent(e)
voor d.. ea,",&.>kl.- publiek" scbool (g~men~d)
te Cáledon .• "I~ri. 1:12<).

A~ IIEKt.: J.ASDE"'.

I'. L 'Ir"I.,,,och,, blatIen I.....teden nog veel
nIlllIt< aal> de OrcyfD" zaak. DJOr ... ii-

',!, van d"" <logelat.ki!(en kapitein ..an de
I"'m ,j, ....r den kr!il(14raad te Renn.s opge

.' < ,.r wp,.r'IC"!inllik eeu ~inde gemukt aan
I:~ lIft' ~,l ll\\ ,l~ nun. , ..u Dreyf\lS ~eldra

, \'. .t .. \·<..:r.:\.)ttdhCIJ I,jn vveq"ogen',J. Het i.o.
..~l.l!t I; UU 'l6$loLen, zooala bet rapport ,au
.' ,,,.'raal (ó.ll,ffdt opmerkt.

'\",I~re t."ricbten uit Darjiling (Indië) too·
: .>00 ,\H Jc aardbe ..ing die op 23 SepWlDbo!r
: Hr wl:'rd waarl(eoom"o groot verliE-S nD !eyeo
, , l".".t. ...lil(ing van eigendom veroon_kle.
l'e ""rJb"vill!! werd gevuilId door een lW.·
'<I r~g~n.lor!ll. In den tijd 'I'd
., uur "",I dr niet minder dan 28 dnil1l ,.n.
I" .i•. c'dr_te ~~ ur"n wU de ,.nval 2() daim.
\""r",\,"nnllea van grond vonden plaat. in
fd'cblll"'nde dulen \'1ln de pru ..ineie .... ardOOt'
"l1'>rm yeel .chade gedaaa werd aan plantAin.

SCHEEPVAART.ERleHTE ••

" \.011:1[01(1:"

O"t. 15_0o"lph. un Satal..u K.. """he baYen.,
17_1..ola Bobl<on. ... " HlUIlbW1!. •
17--C1r1e, "'11 De_nU
17-Ga1l1 .... n :)I'alal
17-Lona. ..aD de knotU_MailboOt Klllfau eMUf', van Bqel,nd

vnTIOCl[lIl1.
()cl. 18-)1aIl""'" Sett, - Sqe

1aa
l
•

1.0NOSli
IT Oct.-<Per ~tegra.at)-De Donne <¥le. op

tie tbula:ei' It ......_ aar M.. oclaJ1DOl'geli leLa.
Palm&ll ... .,'ce."m- [le' NM"" Oaade k ... •
M~1ddag le Soatbam!)lon .'0. De Pem·
brnlle CMI~ k...... l.at.mlagm'lfll"" nal - ItUl le

LM I'allll"-
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SMlenhosch, '1
....0" Jm Bditftr.
Mijllheer, - ID uwe laatste

.ene brit>f uit· .den vrijMtaat v81"leIlen.
in m",t waardeering
v-m de bedestonden der
J,",ch: 8..dert den dag van
CH ë~i}~d. zijn die ....ekelijks.
drie wekéu dagelijlIS gebouden en, zoo' de
Heer .-il, zullen zij nog voort~zet wordeD.
Wij vertrou .. en dat zulh ook' iu vele g&-
meenten in OWl land geschiedt.

Bij ~ "'8D oue bia&tonden is er _e
hrief van een predilt&nt'~ nouw in den Vri~
staat aan eeue vriendin in de KoloDi~ voor-
gelezen, die ik hier Insluit, met 't Teraoekaa~gij zoo goed wilt zijn het iQ uw blad te
pi_teen. Het ua dienen t~t aaamo..digiDg
t.,t vollumleu in bet gebed, all wij ...ien met
.. elk een moed en geloof en YII~ vertrouwen
op Goil ooze broeden en &DOte": in do V ri~
staat en Tranaraal bezield zijn, en ka.it ook
tot troost "'oor lDeer dan een bekolllmerd
u-oeder-hart verstrekken.

O. V.S., 7 Oct., 1899.

\

Lieve vripndin!
De commuaicatie kan schielijk ofg88loten

...ordeD, en ik wou zoo W'"m .. een paar r~eu.
geschreven hebben. Voor de llUltste vier
maandeD 'l!'QFdt er em.tig gel,...!"n om vrede,
en de oorlog'l .. olk wordt altijd z,.,.rter. ID
den laatsten tijd WRAde goo.' "ou de gebe-
den f'ene me ..r over(l:E'j;.....enh ..id nan den wil
de. Henen. Als het Zijn wil is dat dit
z.. aard ook nog over ons moet komen eo er
geen vrede kan I(emnokt wordeo .ondpr bloed-
.•tortini dat de H.... hun dan de hunnen
...oor ... ketting ...tI nemen, hUn'leid_
en be<if rmen wil zijo in d-n oorloa en hun
moed moge geTen. V....I werd er ook voer
hunne vijanden en vooral de jO;)!!", onsehul-
hunne vijaDd ..n en vooral 'd.. JODge
on.•"huldige Engeloche soldaten l[e bed ..D:
............... Waarlijk, oorlO)( i. i..ts onna-
tuurlijk, i..ts uit de bel, .want nl. men er OT.,
bel'int te deukeD, kan geen ppn d.. elleDde
"~T.n ""schrijvpn vóór ..n gednrende dien
tiJd, ~ de gevolgeD no di ..D tijd. Hoe r.al
b..t OOIt weer recht· komen P Waar zal het
eindigen P Hoe zal die I'RJI"'Dbaat ooit kuu-
nen :--"zoend worden P Zaterdag acbtermid-
dRjl I' de boekstE'4m van on7.e indu8trieele
•cbool jlelegd geword ..n, pn dRar hpt de et>r.
.te Zondag van de' maand sou wetpn W88 er
....n !Croote opkomst. DieDt ..lfd~n nacht, om
t.wnnlf lIur, werd ..n d.. burg .." van bet dorp
uit huu slaap (I:" .... kt pn gl'kommandeerd.
Den 'Vol~~ud..n "Inorgen. gin(ten velen vroeg
"oor d.. dlen.t ..n sommige na de di ..nst naar
huL.. Vau ....nigt> bunn"r moest mijn ""ht-
lCenoot nOjl; ppnt kinderpn doopen. De t .. ee
k?mmandantf'n k,,·am ..n om des morgem om
vIJf lIur ....!'!it groeten, en nadat wij umen g....
h~d"n .~lU!d",", eli zij de dellr uitgiop:én,
;!IIII( hiJ nna. zijn kamer t ..rug, overluid
wpenende. ,"an toeD af "'as het maar g ....
durig nfsch ..id n..men "an vriend ..n en b...
tr<>kkin!!"n. Do ZOlldag werd g..bruikt om
toeb ...rpld,pl"n tf' makpn, ... nt Maan<1l1fl'
moe,ten zij nnar bllnn" verschillende plekk.n
op de gr"nz ..n vertrPkkeil. Ik bcb zoo 'n
j.mmpr jlevoel voor d" v..rschillende vrou .. en
pn moeders. De oorlOJCi. nOJCniet "en8 v"r-
klru"d, en welk een I(eween is er niet reeds
,pd ..rt Zondaj;( Over onzen l(anllCben stRat g....
WPe.t. :\Iijn broeder i< ook Ilekommandeenl
IIMr RlUoutoland. Ik ontmoétte r.ijn doch-
t ..rt je nn zijn vertr@k op .trast. Zij wiprp
hanr tw..., annen om mijn hals weenende bit-
tPf'lijk, tenriil zij eiudPlijk zeide: ..."-ch,
Auntip, ik beb tooh al zoo bnnjaop: om vrllde
jZ'ebPden, en de Heer .tnurt toch' oorlog."
Hare ,tiefmóed"r ... !(t, dat zijne twee jonp:ste
kinderPD ..ich d..,. avonds IIRn .Inap huil ..n.
:Maandal( ..ijD d.. dorp,che men!!Chen v@rtrok-
keD; Dinsdag ~ er ncht honderd !!ewapen-
d.. hurp:ers door het dorp, I(edeeltelijk V8D
Winbur!l:. Senekal ",n V ent ..""burg. Woens-
dng vi..r kanon w~"n. en 120 provisie .. ,._
gem. Ik gevoelde mij alo in ooD lIroom; FA!
ik denk al~ er iet. waR dat de barten der
Enjlel.('hf'n alhier v",rtp"derd. beE'ft (want zij
h..eft nog altijd geroemd in de groote macht
..nn Eop:eland en de dwaasheid vnn die on-
kundijle hoerI'n, om t"jZpn zulk een macht te
willen strijdon), d.n wao dit het, nDm(!lijk:
d.. kalmte, .tilheid, diepe ern.t pn beslist-
hl'id .. aannPd" de hoer~n bezield zljn. Acb,
lieve ..nendin. bet it wond61'Hjk otn h"t 't"
npn hOf> van ,lp oud"t~ tot de jonjZ'stl' o1s
P.ln man klRar zijn om op te trekkt!n. EPn
F.n!teIOlChe dAmp .pielt> tot mij: " ReaUv
thO!<f\mpn d?n't look A' if tb")' wpre 1Z0in~
to lijlht, 80 calm anel pt'Aceful." Een andflre
r.pide: "J don't think F.n~l"nd knew WhRt
.hp "'a' doinsz." ~oJZ "'Pil hPer .."i<l.. Dan
mijn ""btll"uoot: ,,'W1WI1 J AAW those men
tftkiop: lea"e of th ..ir fri,'ud •• n<l goinl( t.o the
".ttle-lipld "" colmly, J could .t"lId it no
lon!!er, bnt hastened "way to hove ft !tood cry
in mv room.u

Da;'r is IIp,,n jZroot. 'prek .." of roem eD hij
h"n; vpl..n hunn ..' !(TOt'tpn on. met ..pn t,'kst
zooalo: "D" strijd i. rip, Hepreu"; of: "Wij
hebben jlPeu kra('ht t"llpn dp... p:rootp me-
nigte, mllsr de Heer Eal "oor OUI .trijden";
of: "Gelijk pr b..rgen l.ijn om .Jl'ruz ..lem,
.lwQ is; de Heer rondom zijn volk"; of:
"Di .. mpt on. i., i. meerder dan die tegen
on_ zijn"; ,.Bid Toor ono, wij b..bben die
oo.lojl ni ..t !l:e¥~ht, d()('h worden door don
HN'r fl;er""p,en om on." onafhaDkelijkheid te
v....,IPdigen.· Dp meest l.enuwa('btige ''TOn-
"'"n ..ijn, tot mijn verbazinlI:, dp sterbte en
moPdill:"te. pn bereid bunn .. pchtl["nooten en
1.oon. te I..ten trekk ..n. Epn 'VRn hen ,,,,,ide
tot mij: "Al. de H ....r voor on. ,.al strijden
tPjlen d"v.8 menill:te, dan zijn <lie burj!:ers die
vprtrokkton ..ijn nog te veel, hun ll:etal moellt
kleiner ..ijn, want zij 1I;3an imme"" niet. otrij-
tlpn, het i. de H per." Een and ..r zaide tot
harpn mlln, toen hij hRa. z.....annOPdijl; v",r-
t ..ldp dst Ar "'Per "00 "",,1 troopen "ijn I18n-
JZl'komen: ,,:Maar laat dip trp<>pen komen,
>:ij moeten allen m..d "'rken om G()(IR al-
macht te openbaren, nnt F.ng..land ..n de
wpinijZ'e Afrikaande"" "i in niE't t ....1'O! mllchtt>n
..ne m"t ..Ikand ..r verjl"l.,Jtpn kunnen. wordeD,
,le H"ere mOPflt hl1l!ICh"n beide komen." 'Zij
Z~An in ftl hunn.. oorlOJCl'n WM hE't de
H ..er die 't OTenrOMpn heeft. V14en gaan
ook in de hoop. dat er nOj!: ter elfde nre
vrNI" zal wp.t>n en Trede "" .. "rkt .. orden,
7.oodat 7.ij veilill; zullen ternl( komen. De
kalfe.. onder ons ..ijn tot nOl[ toe ond ..rdll-
nij!: ..n I(ehoorzaam, ook ,-p..r gewilli!!; om to.-
h"rpid""len tp hel""n makeD voor dAn drijd.
D.. bpricbten "nu d<>kommando', dje op de
I7"pnz('n Van Rnslltoln.nd ..!jn, ..ijn j!:lIn,till:
omtrent ile Rn'lIto!o. Zij Iltldmgen r.ich stil
pn !!A8n "oort mpt te l.rini"n pn ploegen pn
hult ..n mnk ..n.

Wij ..ull"n voor u... dO<'ht.. r do.m wat wij
knnnpn. Tot ilO)!' toP ....n. hpt hi"r v..ilill:.
"''ij ~e-vQelpn on;" \·.. fdpr rUfótij( ('0 -vpi1i~ in
<I.. hand d.... Hppren pn ontvanli:Pn krn('ht
Illlar<v.t 01l1.f' rlIIII: I.. GrOPt al riP bek ..ndE'O
pn l'Tiendf'1I voor nn', pn ""g h"l1 d~t ik 11:....
loof rlllt ..ij voor ono bidd"n en dRt God het
ICPb"d hoort. SpllPrjleo'l lIf'li:t: dat d.. m_-
tf' vnn God', antwoord ..n op on7.e jl..hPden
"fkomen in r.wartp coun'rtpl1, pn wie weet
""pIk,, rijk.. ..egt'ninl);pn nO)( o.....r OM land
7.1I11ennit dpz..... arte ...oIk nPderdalPn P DE'
dnu.ende gebeden knlll)!'n nipt onooant .. oord
blijv,·n. Dp DlRCht.i!te pn li:en,,,lige God cal
.... vprhoor ..n op Ziju ei,q;..n tijd en wijze. Ik
uI mnar zoo n" dp noome oude katJer zeti:-
Il"n: ..Ou h"a.. al. ik de. morgens wakk""
word donk ik d..n Hee., dAt er nOjl; vrPd .. ÏlI,
pn RI. i~ d.., avond. It" ,Iappn, dan donk ik
H"DI w..·~r, dat d.. oorlo~ I10JC nipt uitll:eh~
kpn jCi." •

Ik wa, ",,,,,,,,,'Iijk ""ng voor dnm-dum ko-
~,·I" ,I()('h rli" ,,"oord..n: "An.. in.•trumenten
,Ii., tpj!t'tl u b<>rdrl wordt ""I nipt p;elnkk:en."
hppft .llp ..,...... w"IN"nomen.

WPPs h.rt"li.jk IlP~Of>t van ollPD, en al.
"'ij ..Ikander hipr nipt m....r ontmoeten, dan
toch in bet ..ader.bui •.

HET IS GEVAARLLJK EEN j{01TDE TIl!
VERWAA.RLOOZEN.-I.onitoRtat.1riug M een
....D de g"vaarlijbte en DooëUottipte. &Ïekten.
Zij komt altijd voort uit de gpoIgen nil een
koude. Chamberlain'! H08It Oene..midde1
,.AI spoedig een koude gen_ en mÏl8chien
eeD &annl 'l'&n longODt.tek:iag ~komen.
Het ÏJJ .. erkelijk !PeCiaaI TOOI' dat !loeI ~
maakt ..n it bekend geworden door ,sijn gne-
zinll:en over een groot deel VUl de bellehMIde
"'E'n-Id. Het .. erkt iedere neiging N -.
koude tot tongontsteking ~. flUIt
een koude verwaarlOOll8n ~ 100
"ertrouwbear gelU.'eUllidc..I YOOJ' "' 'Prikie
vermgen lrAa worden P Te koop; bij .....
winbUon.-P. J. P::!t.eIWn ea Co•• ~ar Gten.-{Ad9.) I

. Opeelle Yerg'<deri..~ Vau . ''"''''''\11_.
de lite.ll .."bot,l!Che muoiq ...,.,. 1 .. f d 'til
17 Get. 1899 .'art'D te;,:en wo .rJ .. ;~ 'ou 'b up
lRIiSMa '.J. G. Holm, J. W I~ ~.:,,,co~
BaUp"'l8Ch eG J. D. Krig. . A ii.

Bj atw"rijCh eid nn d-u <""'l·t· ., ti
P. . Bosman. ...ad de ~eo; J' ',,"1\ ,'u hoer
YoorUiter ,,~koteu. "" 'le

De IIOtu!en van d~ ,. ~ ,., I~rf:'!U1::._PuDrdu....:Ia·.' 3' IC l. ."':i' t',n~~._ a-u a . ~.jt·n Lt':"·~tD

COIDm.iAsie rapp1rtf>t-Mt" ,!,,~ l .
I eie 6., " jl~tJ'ï.}( ..

oee ~allVr .... ~en eau ·k'. u-er ,\ t-
Vl!' <I '1' r deI tera, yoor d!!Olll .. " ~ ,., ",·t .1Ie t""bo
boo~n heeft gek'>cbl. [Jo. raad LOlO ge~
rea la de stappen door de C""'<lIl"J' "....-. L_. k"' " ,.00Il10; ...

... ~~ .11'lg tot, Ut: ~-';)O.'!:' IJpgtdt!gd
degeDell dae und v_udtrd ~,,[,f"n van !aap

. td' P ltlO1l ate aangewe&en rAJr den raad Werd
~Iot.ell den tecretari. te ant"r '""ron g'~b
teljjke 'UppeD W nemen te geu "tg.·nen d .~
boete niet bebben bt.taald. It lOl

Werd btaloten dat aanielltO J. I"okke. reeds
alt(ebrok,·n .gn in <i~ Kaap.r he a1J..,11IIg
al.der.. plaa~~n in de K"I ..mt. !.t d. ....,r.~
klJ bBl gvd eTt,,~:rnt-l" f!J'lt-' -('~"!I"~n~Iltt
k~lIneo gewen. dat de raad "" pl.n lO dt
diJe -ehikkin"...n. !~ rnu." "'.e....1.1. "':;:
()I,k hlcr tD4Á ,.ltW-c-k.· . tt. :t· t·..,rl'·llll"r' UI
hoever b.-.t gouverD""I ..~t ~·n""tD " !Jr....
dragt:'Q tf)·· de QDlro.t~ri. ,,,III lt: \rntpr~ld
Yan de zi. kte te ..oorkomeo . lllf

US RA!IOJlIxo. G, j"oNIu h. t rapp)ft 'In J. r: ~"locdheld
Eell kapper, A. W. Lillia.tone, .tond terecht in'P'cktellr, deu beer Smith. ..

yoor oDMdeljjke aanrBLdlD(. Ad ... Graham G"rappone~rd werd d.t ze J,; .. rt ,loot b de
pleitte niet. acliuldi( "(I<,r den be.ldaagdoil. De~. _iac Y&II de,? heer Haupt, let' :,I'd.rlu~ I,
lin, met. sekere mrt. JobD.tonl naar ~en hUil en een broD Yan oniezolJdh.,d m.~ 'UD I
om haar dat te Ia~D lien ..oor yerburiug. ~n .....rb.ltd hiermede .. erd baloten ('omru~
yolfeu. de verkluilIIen ,lQU bij ba ... kien bli Kn,e te wer_bn m~t den heer Hau"l b.er .
h.ar be' ",II~ rondleidda oDbe~rljjk bebb.1I _t.U~Dt te ooderb.ndel~n. X. h{·t rapl':'n <lQ

~_'_.".M».IUiM~t ~.. _:.. d,,_I~Jl2'<kt!ur a&D."hl)?,d t. n.t" ...n Wml
ben hur un te rseden, '[ bl_k _ter aatlil lIlA lie-awfeó"Ltita.-~ t. zeureu
diea tijd nooit ra" e r naar ..en u~ buia,~bt. De, beer .B. lIcKen~nck ve rllCb",," Ier 'et.
b~, en dat Ijj niet gebust DIl bet hDlII wa. g.dt!nn" klai,nde over Llln ']no'" ter en
rl[omell. ..e"oek,nJe eien raad de pilppn le lalen '1'0.Jen

De rechter .... in litn optomminl zeer Iterk BeslotelI den op.iehter le Ilel.,ttr: d.d.I'lk ,j
·teD ,UDlte YtUI deD beklaa.,de ea de jurie deed de .. aterPijpen te !poelen. '
uit~pruk ..tUI niet acholdiS· Een ....rc[er ..eFZoek YOnd~n IJeI'! ~I( I\~ndnek

SOG EEN VRI-JIIPRUK. ow """iel.trD le worden gro"d 'lU d. boog.
Eer. naturel, John Dani.,1&, werd nijlle- p.~~n in de .nien ...e otr;"t lu"p.:ud. voorh'l

.prokell .-an' een bl'RChuldigilllYaG bloedacbande IDD et~ndom tO d" -IIlkte t. bnn ..n nemen
ten einde aekere gawn nabiJ tlJD .'~tudom u:

m. t .ijD dochter. ,eaeade ,trut op u .nll~n. Un ... rd b.m tOf.
VEItDUI!Tr.RU!lG EN \'E.\'AL8<:Hll'IO. g.. tau.

Ed .. ard Piekeriol, ali .. Edward Fr.i4!nd,.... De beer JobD Worti" .erscbetn te, 'ero' .
beecholdll!d in dienet Yan den I!ltpedlue ·.,..,:,t dering. eu klaal(de all btluung bttal,·, d.1 hg
WE UDgle .. yerechillende bedf'lllen ..oor lun oPleIDerkt heelt dat flt)mlllige gruISkarren. n.. t
patrooa ontt'llllpn te hebbeD, maar le niet te meer dan lICht bn.bela grui. I.... ren. beh'.li
hebben aftedf'lll.n. BoYeDdieu bad bij een _r !!Chadelijk il voor de municipaliteit Werd
clMqu. Y&II deD beer 'CogieIll op "Iin I18&m~· bealoten de .aandacht. "a" den O"Llcht.-r blerop
enda.eerd en een gedeelte WaDbet geld in Jjjn te YflCIÏjJeneli bem te verzoekeo 10 "'rvolg .!Jp.
uk I .. token telijk de belaogeD nn de mllnJ('lpaliIl-U te
• De jnry .prak b.m acbuldlc en de rechter handha ..eD.
.. roordeelde hem, in aanmerkina Demende dat De yolgeDde brie.ea .... r<kn ~elezen. le
hil 11 .. ek.n in de levangenÏl 11''' lIeweetl!, tot weteu;-
drie .. eko p ....npnooraf lDet barden arbeid. l. Een brief vau deD beer (; W.lhrugb

KAJlIlUG. meldende dat hij oatwetend d. rqulallel'lI
William Rauebm, alias Kt>teJ, arbeider vu de mlloioipaliteit bad ovenrtoden d'",r h·n noep

den boer O. Y&II =te Namakwaland,.tood ..oor ltijn eigendom in An Irinp.tr.at op mUDI·
belcbuldigd vaD ma Y&II zilD mede·arbeider cipaJen grouj te laten m_k.n. z .nder .erlo!
Beuk... Deze .... op zekeren Maand., .... oDd van den raad peRreien te b.bOe~.
thuÏl gekolllen met eeu blan .. OOI .n ,u ..ollen De raad bealoot IJO ver""bovlllDg aan te
lIezicht. en den yoJcendeo Zoodaamoran oyer- nemen, eD bem de vergunDla~ toe t•• tAan
leed hij. Uit he, onderaoek nil dn dokter oDder~e e.. o~e Yoorwnrdl.'n. namel!ik gedu
(dr. D. Clmpbell 'HeArthur) bleek dat de loll- rende eunug eo teelatinl! ,80 den cud.
pu teemeD tooDden Y&II pieDril n 101ll0':1t· 2. n brief Yan de beereD Richard. en wo ...
.tekin~ yoor den dood, verooraakt door ua- meideDele dat de petitie un 'ijn t:<.,.,lIenllt den
drukking Yan de ribbeD door 't !mieleD op de gouorerneDr om de voorzieningen van akt. 45
borat. van 1882 ~ deze municipaliteit uil "" br.ld.n

lJit de aodere getuigeDwerJUarinllen bleek dat driemaleD in de GQfl"~mt,,~tI G,,,'II, gepu·
er een twiat touche. den bekMagde en den orer- blioeerd ia p .. ord.n.
alaaene wu. D. laatste .. u bekeod ala eeD 3. Een brief oraGde beereD Parceli, Yallap ••
vecbterabau en nrwaarlooede zuo werk zooda~ Everett cemeDt aanbu.deode tegtll leer IHlInke
de beklaagde .u.. moeet doon. .prijzen, .. erd ""aIOteIl dat d. 'o;cr.tam t';'ee

De beklaagde 'zei dat de owededene bem bad vaten moet ontbieden ten einde d. proef te
.anp ....llen. Demen.

De jurie .prak bem Diet IIChuldig en de rechter 4.' o.le&en eeD circnlAire kenDI'lenng'U
ontaJoea hem. den onder kolonialen aecretari •. bttreffenJe nu·

.tollinl Y&II mnnicipale of afdeehng.lJt,wHngen.
Y&II kerk eli achoolgebouwen.

BealoteD den onder kolom.len ,,,,,,"tam te
meldeu, dat aangezien de raaJ ('I' bot punt
.taat ooder de nieu .. e akte van I~~~geplu!lt le
.. otden, hil DU niet in .taat I>dit 'erzoek til

onnrt111in2 te lIemen.
Werd' IlealoteD dat de aecretlLri. de k ... rtu.la

markt, te .. orden gebouden op 27 dezer. loo&l,
YroegeJ' bekend lIemaaltt, op dien datum ID de
Jtraten lDoet lateD atkJeppeD.

B.lotea deD eecretaria te gelasten penlOonll)t
met ,de heeran Walker en Jacob,ohtl tt oDd.r·
~Dd"len, betre1fende zehrt belangrllke munl·
Clp&Ie k.... ii•.

Verder baloten dadelIJk den C.C eu li lI.
nunia te geven dat "an at morgeu I~ deLerde
raad Diet meer de dienaun der extra troep
bandieten noodir beeft.

Besloten de beeren Boaman en tOODm.n·
delUk te Yer&oekea den raad t. oerpllchten mtl
een yolkomeDe afrekening, van .rV~D door ben
orerkocht ~r rekening VlLDde mumclp.htelt.
eD dat de 8ecretaril, bjj d" volg.nue .ergadenng
bier.-an yenla.r !Doet d'>eD.
0.. yolgeode rekeuillJen .. erden morgcl"lld

en ge~rdr
Eeu rekeulnj{"o de e.c. en H ~I bandieten

arbeid £ 11 ru. 6d.
Een rekening van de beertn I'~rcell y.!lop

eD Everett, _ellt £4 4..
Eell rek ..nio!l YUI de beeren W .\ lbc hard.

en &OOnladrertentie, petitie £8 1k,

(Voor:wchJer ~ ell Mll-prU,)
.~ .'

JU:A.NDAG, 16 OCTOBER.

AAnAlfDllSa.
:aoe.. B."cIrib. een kleurlinr pI~ilM OD-

achulditr op _. _!daebte '1''' UDl'UléIiq op
eeD &IICferëa k1eaaliDfCbarlea ZDla~

Na liet boóreD der piIlipnlt yood d. j~
hem eclat« IObD~, .. aarop bii tot _ JbUIMIeU
bardeD arbeid werd 't'HOOfdeeJcI. ' - -. ,_

1..5111UAK.
JohD Lo,...." een matrooe pleitte. on~aIrlia

&aD due miMaad, en daar li. ptlll(8D" ...u
.... , .prak de jvrie beID "ii en liet de reeb&e1'
hem mei .. II 1nanchuwiDr laan.

VIUITAL.
Charl. Dell, aZHJI Cbariel W~ die oot

DOl Ju heette, pleitte aiet IOJaaldii &aD Im
aielen nD _ lot ldeerea. Bij..... IOblllditr
bePODdeD eD kreec twee jar 1tardd"arWd;~.!lreeds drie noIIere YCIUÏIMII lIChter dea

lE. HORLOGE-El( GILDDIEJ'.
StaaJey JIOU.. , eeD ~er, die ook un

alia,u" deed .. erd acbuldlll bewooden .. n bet
.t~lea ..an ~n aar .. .,k tn ,eld .aG z~n baSIl,
den beer Tijfield. T~ atra kneg bil 'l5 rot-
ting'lafeD, daar hU lIog Jfollgd'g .3'.

DIYSD.AG. 17 I)UTOBER

WOENSDAG, 18 OCTOBER, 1899:

WEER 8TLU'S.oLRE IUNSLJ.O.
EUsabetb Slate, een blanke vrou .. , .. oon,

ICbtÏjJ te Woodltock, .tood bellCbuldigd de oor·
saak te -un Yan deD dood van 8arah Kampie,
een jonge ldeurliug meid, onder omatandi,he-
deu reeda YI'Oe£tIriDoaze kolomm. belclll'eytJn.
zij "erd yeráediP door adyokaat Ward. Vru
lanp ptlligenia weld ~boord, lIIt,ar ten aIotte
braeh~.<,d.e.j~rieeea ye~ t Y&II onIChltldig ait.

Z•• EIUUI. £I DEAFIIUA•• Ea.
Onder datum 21 September IIChrilft eeD cor·

reepondent nit .Aut.. erpen aan 't Nieu<t~ l1li"
ek.. Dag ala ..olgt:-

De TrRDIIyUleche gebeurtenialleD der Ia.tate
wekeD yerwekkea bier en in bet gebeele laud
de lenudigate bel.nptelling. .

Wie bet Diet mocht ,eloo ..en/ gewe zich de
moeite er de Befailahe, &OO...el in t FranllOb all
in 't Nederlandaoh l_hreYeD, daabladen op 11&
te I.IOJI, Niet alleeD kondÏjJen de m~te de
berichteD nit Zllid Afrika or60r alle .ndere d,
maar daarenboyen 'UD er nncheidoe-vooral
VlaaDlllCbe, ea onder deu noem ik het AIrt
toerpICM Hanátl,blod in de eerate plaata~e
bijna gerepld bDn eerate kolom ..oor de tele·
pmmeD, de TralllvuJacbe Crisil betre1fende,
voorbeboaden.

Ik onrdrijf .. erkelijk niet, wlnueer ik zeg,
dat lDen iD koffiehoi&eD, treineu en omnibD_D
eyeD druk oyer Kroger en CbamberlaiD hoo"
prateD ala aog voor .. einige dapD over Dret·
fnl, Pllerulliercier.D E.wrhu1.

Voor.! in d.. Vlaamechgezinde krin,en .taat
de Zuid Afrikuol!Cbe k .. estie yoor ,oad op de
duarde.

JIn dit il niet 1ipwl,1& pmeeud I In weRe·
liiklMid bouden ..el'lObtiidelle yereeniginpu nD
Flaminpaten ach' in elke cittÏD.I belig lDe' de
."..., op welke .. jj .. de Zu", Nederlandache
beYOlking de .~nooten nit Zaid Afrika &l)D
kunnen stenDen tn huo moeIIiiken eo barden
Itrjjd.

Uet bet .erJeeDeII YUI .. a t ik ,lQU.. illen
aoomen seckliikoo .tean i. meD int_ben al
flink begoll_.

Te Gent .... 11. Zatord~a ..ond een talriike
menigte AallllrMtroomd in de .. al der notarleaen
om er een yoordracht bO te .. ooen, lIere ....n
door dn beer VaG Deth, eeD broed"" ....D den
te Bru.el yerb!ijyendeD alpmeeDt'II OOIIIul yaa
Tran..,aal, tenrriJ enkele Drell later, in bet
Alh.mbra tb_ter te Ant .. erptn, lieD dnilendtal
ptraoIIen eeD meetiDI bjjWOOOdtiD, .. aar Yer·
leien ..oordiaJn Y&II alle ltaatapa(tijea het
.. oord voerdeD eli o .•. ~ adru petemd .. erd
dat tereJnk l1&li preeident Kneer, aan .tutU3·
eret aria lAyde en aan koningiD VictalÏa il Yer·
,lQnden.

Nor dttDselfden daa yood in eell geheel uder
midden eeD ondubbeJzinuice betoochl' plaatl
ten gODite yan de Afribaod.ra. De beer Oi~
telll oud lid Y&II den Allt .. erpechea ._te-
rud, bezocht, ill eeD II8Iel8cbap nil ... jona
TlaDnaler, den beer El'I&nln. Dit Pretoria, 111
nn eeD t..eetal VlaalJlJCbe Yrieodea, bet d_·
cratiach '_tmaal, door de leden Y&II da
poli~eke ..ereenigin, "De Jouge Geu"Dwacbi"
hon yooraitter aanpbo4lllll.

Nadat de beer Gittens iD een Irone welp·
paate rede deu jeol:llgen Afribaader 8&11 da
talriike aanwes~ da_ en __ bed _,..
.teld, nam dese t ...oord en 'Pm in aJoedYOlie
.. Oorden sijn .... te owertaigiag Uit, dat _jja yolk
100 bet poooduakt wordt de -PeDA op te
nemeD, segerierend nit den etrjjd lal ..eeter·---.EeD lIOhitt«eode o ....tie .iel den, aprelua 1 of
beter het TrRDllyaal, dat bij yerbeerljjlrt ba<l,
beurt, eD 100 groot .. erd de pea&drittl toen Da
nog een ....n de unwea,e V1aaaatcapainden
over bet&elfd.il onderwerp het woord geyoerd
bad, datde yoonitter den weDlIChDitdrukte, te
Antwerpen te ND lltichteD, bij d ...... p_
ruchten ....a een wert.lijk yerltlaarden of be
gonDeD oorlotr, eeD IOOn .... n "8anita~,
een Rood Kruie Y&II Trao.YUi." ~ "seaen dat d. aanweaiabeid in oa. Iriad
ien beer EIYm.. II&Dwelilb .... bekead ...
worde. of dit reeda yencbeidee a,bJId·
IICbrj}ym aiob bij b.a aanbodeD tea liode hem
te oniieryracell oyer do toeeteDd der .. 1IIOeIl.
reD in Zuid ·Afrika ell oyer de .. ....chiiaIit"b..enen.,. ..elke de pIIe.r. '_11 ióaaea
oemeo.
T" lIOtte DOl be& beriob$, dU in ....,...-deM ~ .wen eerlang __ .. e _~0_ ~de oodenrerp ~ beJep ..oNeia,

tenriff - ~ Ant ..erpn YIIDau al 6eaIOt.a il,
be, .... bil ... door ltI .... UII'1OI'dt. te ~

'_ IDjadeha aR te áea, _ .ook op
, _aier 8&11 da A.friIraaad4ft blijk te

de.Dip ~ ...... 1IMIIbMr......,.. . .

'.

19 OCTOBER, 1899.

STELLENBOSCH.
".ICIPALITEIT.

PUlES KA.
Yaft un ~TUI,(J"d~. t.

III Octol"'r, 1~~~1
Gitteren "lUI OUI een blijde d.~ t<)"11 "IU.'

leeraar, dl. R. J. "an :>iielterk, 'an d,·tl I.An·
881 bekend lUIlakte lI4D de g~m",'nt, .. d.,' I"J
voor bet beroep lUI&!' Rbod~6 eo Gnku.,.~"d
bedankt beeft, en dat bij beslot~n I...,.ft il"':
onder onze gemeente te ar""lden oild"r (;",1·
genade.

Na den preek bedankte oud,·rllllé IIu' h.i
hem, nameDS deo eerw. "erhrll.,d .." .:'-
meente, yoor ajn besluit. eo hoopt .. 'l.,' ,j"

Heer de liefdeband tu ••"hPD h"rd" ," e'-
meeate steeds DAuwer mocht l!lnd"11 (Jlf) ! I·
kander tot zegen te .....LPU, pn da' ,I, " .. r.",r
.teed. als ('('11 helder Ii<-bt rlllwht " .."." ,,,,,'
de ge1llt~ente, en VOOTKI om 1.W],·11 '., ~'WIl"ll

voor bet koná.grijk der bemt'I,·n.
..De ouderling veJ'ZO('bt de ,""m,~"JI, I. f' , ..

hJk lJtaande te Eingen Ge •. !II. I.",t.'. ,. r·
"Oeh, dat u geest d"" I....r"ar -".,.
..... rna de leeraar op kort.. Illl,"r _"1'.", ..
wijze de gemeente bedankt .. ~o<,r b,·' ',,·id,..
blijk.
be YI'BAI is reeds bij mêlljjl€'PI1 Op~(·k()lj!O"

Waarom £Ill on£e le.raar '·"11 nil .. ", .:....\,'1 •

Beeft hij reden tot kla!!,,"' W,·I ".. dr
ge~ ut een._treoFÏjte trw-tulld ,,,oor 'Ill
kOlllllv, maar &edert zijn arh.-,d ),.. ,. 1"1
hunne han- g_oJlllen DIP! ZH' }"I,,·,,: . Il

lieIeIe, ea eie gemeente it nu .t il.
ID dep ayond .. 88 hidn.r in riP kerk ,,"" !,.

leeraar de broeden hartelijk Uill1,",oI..:d. "fil

te biddea voor den treuFÏjten t",~lalld ""it'
in Znid-Afrika verkeert Bart ..liJk "tl • r,,·' IC
1I'IIren dan ook de gebeden lp Pn,-k., "p..:'
&ODdt!D om deJIlII II&IIU!D tp mrn;.!"'l til·' ,110
gebeden. nu. God. kinde~n v()Or dO'Jl • rn·(ln

aM' genade. Wel heelt Israël ,·,·pl '··"··"·I""·d
0J! lijD nize g"had op d ..n ..."I! ,I,." .1.· .......
tlJll; lIoe yile Mara'" ...aTen H t()("'h llWt " ,,1'1

.... Dooit verlaten ";lll 7]111 t."'.

... MD hout waarmede d.,. \t:lf.·p Il \ til \1,r,1
eoet g_aakt werden. f:n ,.1 ., ol" .. /I

middel weutl om de rlonk ..r.. n "Ik .'. '>,~
'oyer Zuid-Afrika t .. drwn "'rd", /B' , '

et" dan 11:_ licbt OpjlR&1l om .I" ,1".. ',' ,','.",~
op te klarenY JR, 7.pkprl'lk. ". ,,' .'
kindenan "ich ~f.n m'-'n~(':l . ~I ti " " Il
der geaadeo b~orm{'n mr'~ 1.11'111' 1 n
tot Hem "'80 .i",n cl ... nl..lll l,,,,l· , ..d
heeft: .. Roudom .1,,"".1,·", "IJl .
soo ÏI de Heere rondom 71Jl1 \ Il:\.: \

tot in der eenwi~Pld" .1.•. I, . f

~, ...aat dat jl....la"ht ,,,c'
door bidden en 'rlllIten. Thll n",,"·..r
verootmoedigen E'n h<>lijrl,·.". ,',.,
_ ODgeJ'echtitz'bedell, dIll, ",·r·· 1

áeh aangord_ tot d"n ,trnol "Il ',,'

l'IIlli l'.eQen: "Z .. ijlCt' ,•.. ,'- .':
OIUItuimige _ zal stil "ord"11J.~~~:':~in:~j, ';;':w~·;:::, .:. ~l:~
paaide yenchrikkelijk nm,,·ld,· T·,· ,., •."
loe JaebbeJa wij DOl IL~ hpzo,'~ .!o·f ! \ .1n
de &00 gnreeede rmrinkhanpu. "\I.: ,J ,1 ~l' r
ea daar op' JW)mmf~fi pJaat""n N fllr ' .... r·
_ In bet district uit~pbr"",(l. m.'o' i. Ill"
vendeld geworden door <I •• hromm'·r·
De flOU wordt nu r('('ht ",ann' Il ,I· '. ",..,.

hitte laat &ich DU reed. Pl'1l ~P."'·}"" "f' .1,•
_eft 'I'I1II eie OranjE'riri ..r.

Heer ~, bJa.as, h:I:a.aA. <I... h....!ll,1J r{l('

ala gij brt hiertoe ~ h<>ht. PO I •.d het
tGCh geen aad1Iidelijk gNuid jI""PP I" ,j...,n
bedntkteD tijc1•
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