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TE 1(I I all DES \'OORYIDD.\GS,

Het volgende :-
Zeker ERF ~ o. 2, met daarop-

staande gehoowen gelegen in de
Kerk: Straat, Malme8bury, behalve
ten gerieflijk ~\...oonhuis, zijn er ook
drie Huurhuizen, die een goede
huur opbrengen.
Ook het .gewone assortiment

Hr ISRAAD. bestaande uit Stoelen,
Tafels, Kasten, enz., enz.

G. W. KOTZE, Trustee.

1 WnED:&u Hn;aJ .-'&,... !fe~ O~ ou YQl·ID. "~"'=~r;=~=~~~==~4~-
Gewopden, Weduwen en WeéZen. ' ,

.! Dat 'beroep' vond ~eerkJank bij 008 Volk.
PredibateD, Bond.mann •• velen o~zér ~ eD. Ioncle!11D
en opgezonden laD den ~ der tommiuit,

Die .om kan .ord~ besehouwd ala groot meQ de zeef b@D~rldiBl!
oue meDlchen in &aftlDer~ng neemt. Maar vergelekellj met de. Bood en de vetlwoilstiJllJr
OQrlogaangericht CD met ~e beboeften der tallen vau weda~-en en weesen reedlliQAIUOOQI'
en die Dog lallen woroeil kemaa~t,jt £22,000 gering te. noemen. '

En Diet eeu dat vc>lIebed~ ,al beeebikbaar .Iijn voor cle VaD bUD
vrouwe~ en ki~eren. Immers áan de gewonden, zoowel .als au de &!'ev'anll~11~iODl4111l
heeft de Commiuie reed. ~ngeveer t.,40(} 'uit de gekollekteerde ~m moeten b8tedlllll

Wel is wur de termen van het oorspronkelijk beroep op 00. v~lk lieten
vrijh ...1d om van het daarop verkregen' geld laD te \Venden voor óngewonden ~lr&DlI!'eIlIt'D.
toch deze ongélukkigen hadden groote onvervulde. beboeften. ~iHonderden ml)eItA!,.
kleed. Bijna allen hadden vol.lagen gebrek aan zaken, die ala geWon, levl!lD&.beu.qjMjligtaedien
worden beschouwd. De Commil8ie ~voelde «Jat zij niet zou ~elen io den Ii!lf1SaCligt!ll
vaardigen geest van ons volk, trok Zij zich b~t lot dier. onge,llJk~ifien .
echter geen geld dat wal gegeven voor btlt eeue doel afZQDdetenvooe
zich zelf. Zij vroeg en ve;k~ daarom uitdrUkkelijk ftJ'lof van _iga in~leke"rs
bijdragen te voorzien in de ~r dringënde behoerten dér~. Zij " .. ",,,.... <
.Iijke geschenken voor dat doel -:.niet alleen UIl geld, maar ook.an ~ereD ! P~~I zoos).
vru<fhten, groenten, tabak, beschuit, kWI8eDI, enz. 1 l~

A)zoo kon de COmll1i88ie de gevangeuen gedurende ecnigen tijd ~h maar nu
de oorlog zoo lang duurt, en vooral nil het ~ der gevangenen me~n . < . _ ongeveer
vijf honderd tot eenige duizenden is geklommen, blijkt bet roor!: de Commi .. ie
onmogelijk haar liefdewerk voort te zetten met de middelen, die zij i than. ter barer
beschikking heeft. Alleen ter kleeding (zelfs op de goedkoopste manie~ VaD de thana
arriveerende gevangenen zal zij een paar ~llizend pond behoeven.- Velen ~de vier of vijf
maanden geleden gearriveerde gevangenen zullen' weldra nieuwe kleeding nood g hebben. Voor
ordinaire dsgelijkscbe bencodigdheden zou een bedrag van honderd nd per week
een 'zeer schrale som zijn. Daarbij is het mogelijk dat cr nog meer ',vaogeneB zullen
Lijl'0men.· . I II

De Commissie gevoelt zich daarom genoodzaakt een nieuwe beroep te doen~P de Chriatelijke
milddadigheid van ons volk. Zij vraagt verdere bijdrsgen, niet alleen voor de Wedu"en en
Wezen, maar ook voor DE GE\"A:Sm:SES. Zij verzoekt u om op bijgaan lijsten eli ook
anderszins giften te bekomen en ze tm eerste op te zende~ aan den Thesaurier :~!

. II'
. Den heer D. de VILLIERS, li

PCltbas No. 440 ii
. Kaa~tal~
Men voege daarbij een schrijven, meldende dat het geld voor de let'aIl9~Il'zoowd als voor

de weduwen en wezen is. Afzonderlijke verantwoording van dit fonds zal gEfcbieden door de
drukpers. , . !!

Een ieder geve met vaardigheid en bereidwilligheid en llsar zijn vermog~,. de rijke uit zijn
overvloed, de arme uit zijn nooddruft. ~ . ,

Rekenende.?p uwe 1!riendelijkc m~e\~erking en op de vrijgevigQeid van ohs volk, . .
Noemen WIJ ons, namens de Commissie voornoemd,; II

U Eds. DienstwilligeD;:~.' HOFHl!J Voom,"", ••

~C. 1'. SCHUUl'ZI ~S~retaris. .

PORTERVILLE.
t --
. (lP \'lUJijAG, 6 APRIL, A.B.

Ze L L EX opgemelJe paarden
pllbli~k verkocht worden,.op

het dorp Porterville. De trclep
bestaat uit; Prachtige Ruins en
~errIt'~ geleerde en ongeleerde uit
de beste stoe~rijen ~trOlcken en de
aandacht waard. Als men slechts
let op Jen naam van den enderge-
teekende behoeft Diets meer gezegd
te worden

D. J. SCHWARTZ, Ja.
P. J, R1:TIEF, Afslager,

PI' luetoerg.
-- 7------· _-_ ----

IJJl8Is~uruEI•• tall'lbller I' , ... flJ
ID BrandAis.ruUI lulscblNIJ.

Puulieke Verkooping
vax

VASTGOED,
]~ HET DORP

MALMESBURY.

DE ondergetsekende, als Trustee in
den Inrolventen Boedel van

ER~Y'T ALREin Yorxo, zal publiek
doen ver koopen, op het Dorp ~lal-
mesbury, .

OP

J. Jr. J[."!'TI'd..~ Jr. 9" CO,j Afslagers.
Malmesbttry,

1,') .Maart 1901 I.

• "i 11

Opzienbarende Onthulling.Atdeelingsmd FraS8r~rg. Ao IV IS een tijd geleden op deONZE~GROOTE TENDERS. · kende ~~ei:~~~~n~~~~

SLUIT-VERKOOP
'
ENDERS zullen ingowacht wor.' ~ot ,nipte ~en en staart. De

• den door detN>~deTgeteekende e. bn dien terug beko~en.
tot den 19den April, 1900, voor de mIts ~lende .dese advertentie en
behoorlijke reparatie van den weg alle &Il i ere kosten. .
loopende vaa Fraser.burg tot op de I J. F. LOUW.

STEL.L,ENB--O-S-CH·--.--- De geheele voorraad moet Sutherland pms. 'Zeek ' t,
worden verkocht. Tender&a.n5 zullen twee ~de P.O. i Riebeeks Kasteel.

.__ , borgen moeten stellen.

Publieke Yerkocplng MORRIS.ON &CO ~:te~a:: e~~i;;:t ~:~~~o~nd,: A~QJ.U'PI~
. \"A~' , nemen. OP ! sten ~~ber 1899! o~ de

. , .. ... . OP Jast, . , e plaats ' Btrijd;omt, JD het
."otle·goederen, Sme.rwarln en Zij bealoten hun PI~lnatraa.t besigheid te A J BOTES' , Distri Ste~n~ een vogelatltud's

hlnndeeren. Zeatien Ja&l'" lang hebben • • '. ..' ' .......t§. ,
'Istbart Huls.. ublle.. zij een zeer voorname plaata bekleed in Seoretaris. wvfJe et oge vederen, bran -

het handelsleven in de Pleinstraat. Bij Atdeeling~raad Kantoor, ,merk 0 duidelijk. lodien niet'~o8t
het begin van dezen grooten opruimings- "FralK'rburg. 16 Maart, 1900. binnen weken Yin ,datum de~,
verkoop ~08t ...ij dadt'iljk verklaren dat ---. _. . , en' de nkosten nu adverteritie en
er verscheidene maanden zullen verkoopen Hoe 1. U"IlII' Lev 't ...'
voor onze enorme voorraad geheel zal zijn BEHOUD IIW ~-.adMid, elii • IMI& dia, .het 100 Id nle~ be~d wordt, .al
opgeruimd. Alle D:ielJwe goed~ren die ÓM IIIj lau' doea _ ,.abat. ~ iJaá •• 1 dezelv ala mjn eigendom be-
aankomen voor denwInter wllen In dezen .. War.ld. Dur .. -- - aI,J.II.1$i11 Waehouw worden voor de onk:oaWn.
uitverkoop .begrepen worden. Wheeler's Extract I .. ,_ ...... ~. .. I! II ,

Onze voorraad beloopt tot HEYNES,MATHEW & ~o.! .. C.A. L.ABUSCJlAG~E ..
iets als £18,000. . .t..P?TSRnS. JU.lP;ft.AD. S~~rt, Stey;na,"burg.

Ieder artikel moet worden verkocht. NEE MT KEN NIS. ,2 , rtt 19OQ. ,
Al onze oude boek-klanten sullen de ' .' !r·'·- , . .

minderingen gedurende de verkooping. Verandenng' van ,Naam. .VERLOREN:
De afdeelingen die te gelde nilen wor- .

den gemaakt zijn de volgende: -Dreuen, J H T 0 den h.! R.. G. LUB,BT
bedrukt katoen, mouseeooe,l zijde, Man· DE heer N. , '. HBUNISSBN • 2 jonge r,*d.
chester goederen, fiannel, dekens, kom· heeft den onde~teekeode' bm' zii lijn beide 1 j~
baarsen, kousen, handschoenen, onder- gelast publiek bekend.i te atonen A

me ='h 8taart:.e .
kleeren, 'orsetten, bloUlJell,ICboen.!D en I dat de naam van sijne p1aats oua, en! un.ne n, en
J.aanen &Dcy-goede.u, uitzetten, uitstal- B k (L tt N 6 7 maDen af~en.} Is ie~d
goede;;n, karpetten, liaoleumt, aardewerk, ra watder, °Leeen Q.", -~a ) weet, .ij;+~gelieve hij q.en
glaawerk, lite. grenzen e aan uwpoprt, lW, es.'. ~., . tel' geven.; ; .

ling V;iotoria West, niet langer
bestaat, en .ijn eigendOm zal voof't.j r B.1W. LAllBBR'l1.
aan rkend' lij~ als Alto»&. . I Ja. I

! G. aB. PROBART.·
Vi~ria West,

19 Maart, 1900.

IB NU AAN DE~ GANG.

~~n i.(P heelen Winkel-voorraad
he:;taande IQ Negotie en Smeer-
~&rl'n als:- . Dress stoffen, Chitz,
Flanr:eletten, Hemden, Stevels,
~an8kleeren enz. enz. Koffie, Sui-
ker, R~,t, Zeep, Kaarsen, Jam,
~ . P"pf{:l'rIJen, otten, Pannen, Ketels,
e.nz" enz. te veel om te melden.
( \' erder liet gewone assortiment
~1lJ3meubelenbestaande uit:-
YOorkalIler en' Slaapkamer~ ,

"UIk", Stoelen, Tafels, Glas en
Aarde werk, Keukengereedschap,
enz., PDZ.

Verkoopmg te beginnea precies
te 1':1 .re v.m.

DE ondergeteekenden daartoe
I(clast 'door den heer M. S.

HrRWlTZ die Stellenbosch gaat
verlaten, lullen publiek verk:oopen
aan ZlJne woning ADdrin~ Straat
tegenoveJ: Beyer :-ltraat op ',

Woensdag 4 April aans.taande

ONZE GROOTE SLUIT·VERIOOP
I

Is NU AAN D'EN GlNG. ADBB$.
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'Paarden. Ezels.
Publieke VerkoopIng

TE PUBLIE:
CAJ-J,E DON"

OP

Donderdag, 12 A.pril, 1900
VAN

14 Eerste KtLS E/els,2 en J jaar oud
10 ,,' G~'res8£wrde Ez!-'Is
8 "Merries-
6 " ' , Jo. ge Ruin Paarden
2 "GedresseerdePaardpn

3 i:ul" oud
2 Eer'~te Klas Blauw Schimmol Rij

en Trek Paarden.

Vrienden, bovengemelde Paaroen
en Ezpls zijn alle in eerste klas
conditie «u Ut: u.urdacht van koopers
waa.rdig.
KOM'!' DUS ZEKER E~ KOOPT.

, J. G. FABR1CiU~.

DEMPFRS, MOOHE ~ KltlGE,
Afshule"1'I1·

lonta;u MUQIClpalitelt.
OPL~GGl~G VA~ BELA:S'l'lNG

KEX \ I~ wO,rdt gege\~eD in termex;
van sectie ~o. 12, van \Vet 4,.)

van 11>32 dat op een vergader1ug
van de ~lonta.~11 Municipaliteit, ge-
houden den 2listen Maart, 1900, een
algem»ene landeigenaars. belasting
is opgelegd van drie farthing !{) in
h~t f, en een speciale wAterbelastin?,
van een halve pOt,ny (l,!) In het £,
op de waarde van alle belasthaa.r
eigendom oilllwu de Monta~u Munt-
cipaliu_.~!, en v-r-der dat ue ] ste
Mei, 19UO, werd va:;tgestt'ld als de
dag waarop die bet-stingen ver-
schllldigtl en betaalbaar zullen wor-
den aan cd ~lllnjcipa.le Kantoor.

Op last

J, UáYILTO"" WAL~ER,
Secretaris.

MUllicipaal- Kantoor, Montagu,
~;Il "aart, 1'J00.

KENNISGEVING.
nr; heer J. A. DREYER maakt het

..puhliek bekend dat hlJ al zijn
brieven r.aar Durbanville hebben wil.

---- ---~----~

Tho,mas' PhosphateD.
DE ondergeteekende heeft nu in

liET DOK E:-i IS !IA(;.\ZJJS een
groote hoeveelheid vali 'l boven-
genoemde, tl' ko')p te~ll lage prijzen
zoolang- t'r geland wordt.

Landbouwers, wacht niet dat't bij
u komt, IDaar k()Opt op de vlaats.

Bij de ver'raglng Var} i:'chepen in
de dekken en de schaarschte van
spoorwe:.:- trucks loopt gij gevaar te
la'at te komen eu h..t ploeg seizoen
nadert.

W. PORTER,
ti;3a Brec ~lraat.

GEVRAAGD.
I~EN Hod:i,mid.-Voorbijzon.der-
i; heden, doe aanzoek onmid·

dellijk b~ ,
DAVID ~KEN0'EDY,

-~ 'Malmesbun

GEVRAAGD
I"E~ Tllnmerman.-Voor bij7,On-

1... dNheden, doe. aanzoek on-
middellij k bij

KCrrZ f.: & WEB - R,
~hlrnesbury.

DE

ZnidAfrikaanscheOnderlinge
Levens 'Ierzekering Maatschappij.
r;l'III!'Chl':!,( bij I'....rlementl! Wl'I. l~,",'i,

(';tl""tl:id ,,, l,~~.)'1/,; J,' Ond,'rli"g' .-t-su.
r·p.:,,.., Jf.zrtt,ch.rp'p" t"£lfl til' Kd~p

d~ G,j' ,18 II opp) ..I'

Hoofdk.aDtoor: Darling Hraat, hapstad
OO/oepende Fondsen - £2,228.710.

J.'I),l;k.~lj j Premies
1",1;"," "" i Inter•• t ""0,551.

SPEC'[.\L!'; JWiE:\SCH,\PPE~,
• K'CoLI'T' ::-ECLTRITEIT,

Vk!J ~.!)'l \'. ~ AI.LK HEPEHIU~GES,
OIIOOTt: I.l)SC~E~ IEiJgkg Df-IE J<\!R.
vl:!.m;(i~BE r.-\.L!:W v.~S VOR()Ekl~Gr:~,

Ji,Et; (;L.ur;;s V, 'f1R :SO!.~ \' KHBEC RISO
VRIJ YERBWH' ES REIZ"~,

ALLE V()OIl.DEELt,S RE <IvOREN A.A~ OE
LEOES,

GEAL\TfGu U1TG!n:."....
ro II:EN pEKSuuSI.IJItE AAS"I'R!KELIJK·

~IIEID,
Tt'!l.scBEST!J[lSCIJ~: f<j)srs OP VOliDE·

JUNO,
LIBERALE WAARDE ,;[.' O\-EH<U\'E.

WILLlAM MA &:;HALL,
;kcn tari •.

I
~ VAN: . I

:E]E ~"t, Ei'J7E KLAS I

Lev~ndeRave en ~oss~
) Goederen'· ..J

*_1.· _~ :Dordnoaaw.=l1ë:
telQ "riel, .., ... "II..,.
eoia_, Il'_' til' ~OlYI_"j
LadybJa!,Dd ...~

t'ai)lNdïIlf .",u~'p4re...
De koIGODet

Thaba oN_u Op~ srrol*l
telde, 'YOlpDa eeu
kéinICbe sUde 2,000

Bet' bliJkt dat .... kolCllnne
doQl' een blDJD_lo
,ftI'd aaggeftllen, eJ4
oac;h~ t<tnlg trok io
Bloemfoo4ein. Men den geb.eelen iOO1l~~

nacht door tot li uur in i morgen I

kampei8Nf toen om ~;o ell pa'ard te
doen ui~sten. Náuw4iJ1m. bepll het
echter te~hemeNn. of •• Republikein- ,
lObe ka eD op8nd.j:l een 'W. i'o,,~Skélij
richt boaib.,dement o~ hei Britach.
kamp m~t het gevolg \ dat men dade-
lijk be81OQt, althaN het !kon1'ooi met de
twee tijd~Qde batterijen ikanonnen 1'oor-
uit te senden. Dit klinkt echter- raar,
daar merl lOU gedacht i heb~n dat de
kanonnen bij de acbterhoiede gelaten zou-
den worden om de Repllblikelnen tAmlg
te honden, ,lAtere blfliichten schijnen
ook aan te duiden dat de geheele kolonne
feitelijk den terugtocht "eder aanvaarde.
Men wu echter niet ver gepIln of lq8D

bevond, dat een Repllbltke~tl8Che macht
in een IItrategiache po8iti~ had poet gevat
en deu terugtockt 1'&n de k..,lonne ver·,
sperde. ~n hevig gev~ht vond plaatll,
de volle' -bij zon lerhedeq waarvan nog
niet bekend zij~. Van ~ twee batwrijea
(12 kanonnen van 15 ponjl bommen) ont-
ILwamen lIlecbte 4 kaoo~nen, en hoeyeel
manschappen la onbekend. In een &uter
telegram wor·lt g=,wag gemaakt van een
aanvraag om overgave ~oor de Republi-
keinen, -Ioch Wdt hf't ant.woord ia geweest
wordt niet ges~d. .
06n volgenden dag arriveerde generaal

FaBBOH op hetltarveld en vond wel een
groot aantal doods paarden en eenige
gelsuenvtllde 1014aten, d®b de Republi-
keinen wan!in verd wenen met de kanon-
nen .en het geheele konvooi. J
Van den kani van Kimberley komt€het

bericht; dat lord MBTJtUBlf met sijn
macht teruggevallen ia op Kimberley
Warrenton, hoewel er tie Veert1eutl'oo-
men nog een grook ~epublikei.nBche
macht ill. Wat de bedoeling Tan deZê
~wegiQg is, weet men ni~t preciea. Som-,
mig'lIl denken dat het i.a :om de aandacht
af te trekken van &en nootdwaarUche be-
wegiQg van een kolonne onder bevel van
lord KITCHlINBR, die ~ Pri_ka 18 ge.
trokken. Dit klinkt echt4tr oDWlW'lChiJn·
lijk, daar de beate malUer! om dit te doen
jo.i.at zou sijn ,om eeo ecbijnaanm te Veer-
tienetroom.en voort te seU8n. Intll.,hen
is dB vraag: wat ia vau 1~r4KITeS.JlD
gew9Men? Hq arri1'eérd.$ meer eSantw.
weun geleden. te P~ eD l8dert heeft
m"'n niets meer Vln hem ~...rno~ed. E-!D
tweede giaaing naar dit i beteekeoi, "an
den terugtocht van lord MBTIlUBN ia, dat
CH militaire oQrheid 1'eraom.eu heeft dat
Mafeki~g sich. heeft, ov~ne,n tenge-
volge van het ~m~nt dat op' 27 jl.
werd ~nneD. De Wmle verklaring i.
dat bet 18 tengevolge van een &publi·
keilUlCh kommando dat Zijll venchijoiDR
heeft gemaakt te Paarde~berg, tea .uiel-
oosten van Kimberley,: WUT generaal
CRONJB sich overgaf, en dat men vreell~
dat dit kommando de coQlmno.icatie met
Kimberley te llagel'llfootleln ~of Modder·
rivier zal beJl'tIigen. Boe het &iJ, deze van een w.,lirlll't'lIt:u,,,,,,
onverwachtoe ~ht ill ,heel merk waar- : w&arin hij GiLLll>VVll'

dig. r;nlk een
Van MafelrlDB heeft ~n oiet.a andere· etap in dien

vernomen dan dat· een :.bombardemsnt' tegen wurvoor
. alle ka t 27 M rt be reeds gereed I "D df DIlvan n en op ~ 'Was ~Q- de twee lt-genii lullen ~

nen. .Dit bericht "'Vaal in Kaapttad m". d~ narneD ..
reeds den 2Ssten. Den 30Jten 'Werd een ' Om di~ plan te il
tweede telegram no' Pret9ria ~erzonden, nooJig w ..kll de BritIII
waarin van hetzelfJe hombar le ment aI te lJ't-k*~n eli dial
wordt ~proken, docb dan worlt erbij. in Mom:-co. in 't II1II
ge1'oegd: ~'Deoitalai illnog niet bdC6nd." den berek!'nd,: IIIal dUI!
In het huill der K'emeen~ in Eageland Dalen· Frankrijk woHt l'en bail
heeft ID80,' .... -;..,..A of eeninnuet-kolonne: ge..ronr bedrijvigheid aan Uen dag geif.._u-.", IV' 1togeb4nd daarentegl'D h....fl he! grd
op W~ il, docb de mini" wilde geen deel ~n ,;ijn troep~u in tuiJ .\trih.1
inform.ati~ geven. De O~ ArgU8 ge- yolge.. To-D.ay is "r bboa !!~ P
voelt oog&ro8t en 1'erIaoa't naar een ge- geaeh. m.,..r in Engt'lliLd, \ ,)')ri
rustateRenden wenk. ~ bbel agt oorlog: io ':uid·Afrika ~acbl m«l!
dat P rt-_1 t d F~ijk <bt de, Brit.."(?hefjdOIonv6l'll
. 0 ~_ oegeetem .heeft dat oor- n€'lijk!was; doeh nu_rtd~n""rt mtt,j
logamateriaal VOÓl' Rhodeiia te Beira ~- ale he~ Brit8cae l..ger io "·~the, ~~
land zal. worden. ~nige"ekeu geleden ut te -Wn dan ill het ...a;lï,;chi)lli~k I
w88 er een gel'1lcht omt~ een, Matabele de kralilit' van de vloot voJ. gr0<,ta411
opstand, doch men dacht: dat dit alechtl ovenJObat ill gtlw ,mIeD. !
een voorwencUel 'trU. Portapl i. een $een ander t!'e~"D ~an!!fll
neutrale mogendheid en men lOU m"-8oen worck oawd he. te!~£r~m,r¥j.heer haIDberi&in alID OQ pr~m)i'
dat se niet ZOQ toelaten ~rnateriaal AlUtn~l11!, vraaende of zi~' iC"","n
door, ~~ gebi~ te laten YerTOeren, in- meer ;.roepen te VPI"!'cbal! -r;, nl~1!lil
dien 'et beatemd is '9<)\)1' d~o oorlog :met wendit voor gebruik Ill' ZUI J..Wi
de Re'publieken, m.a.'W. ~or W. PLU- Ook hteft To-Day ge>!r,):l'!é rC"lefJtl

j

IlSIUt'kO.e. ' toegelapven dat eeD w,..ar,t~U .. :!l.j( &at

de~-=n ;..~",1".j" " "jALLa_~BX~ reed en houd ..n (1111 ~eri iUDV/iJ"

" een· , de lUog" .. J:.." IJ, i- w~
V _ ..r..... ~ I ien!

, Onder den titel "Voor IfeHChtigheid' en ~*lllb,!W~:.et ~na 1l""""L ilj' .

vrede" bl nit Holland de wVewinpzon- A.J. 'weiding wt Jen ("'1:':: zong'll
den""." '*!"'P ;, dé ~.... nnen w"""n .I.•' ",,,,le,,,, ""
woordigd BQ hetj ...... ' . . nog ni heeft verliiteG ~.II,'d<_,p~
en wat D8I8t de! kr.ch_ .~..'" etlbitie van RUland op PerZ]2 .." ,;t. {)~=
ditberoeiftD te.... ~ doet ecl:.ap ituschen 'FrankrIjk -:; J __ '"

zijn, bl he feit dist 't pt.eeQnd. door de ~ deze dingt'D ~~..1 ,<:;!l~

keur Ta wat flolland ~D8D op- EngelJrln.. d en op het va."!e!"lll ,-ar:1u~
le".!rt 0'- het pbl,ecl ,Tall, ~bap. T
politiek, tf~~eld _ JaandeLWU .... ~ ond.' de I(~
",Goden 0, et de lilt, vae: 10DpYeer ~ Iemtnd •uit ~et di,:nk' ....:_~:l 0)111
onJ . ~ oQd.~ 40~ 1'1'aagt~f men de ,-0111:,.,.,-: k V).' IJ

n.n ~:.~~ ..en..~ Kamer '.der diatrlkJen kan laten t€u"k '1+ ~~
Staten~ ~ 11\eeCI81e4en -.an :bet Ja1tp et geproklam~t'r j !:i, ,J'" ·.i

hoopte, ."HelaMID in Bolland, all.1C nillteDhebl.J~n b··~ :",JjJ di:
Raad van )State, \64 ~le+rantn toep 0 bet Engel.Ache \'.:~ ;- d~
1'encbU1eOde unheniteittID1 de _.. er de Krij'srsw,'; ~.'''-'~[ 0111, ~ . 1 ~O
en een un..a1edeD <ftD iB iD rechtda't nit'[L.;~l :: ,ztll
rec::b1t~iu_PIII'e._ ' WH ootva.ngen .1..:, ",.:Li.; J

ol • 'c" dJr'brie.., met de volll:"'jJe;, I" ~,'heJ!
tri""__' In lOm mig .. " ~'~1\.-~u •

.._",., '[. 1 ~ '" lJ ~
ceomri, elie brieveo g""'Jt>'"'~ ''i .,.!C~ !:l
der ~o&en en aangt'£c':J H:- D-.; I
den:.idochtel'l beho()rt';) .J/,- ,~c~

daanaande beecJaeefM A tem' wantzijhebb":,,p,eo1'!'I!'l
....... .__ lL._~ __..., " " 'I'Jll1__ 0& 8C_ een._.._fde Jaoc 'den vrede eo d.. li,,-ilWt.@l

_lfbeW1lli D'm __ meer ..... lI01lbJI- Jaod 'de mannen, L&.:l! ~,~~a:ld I
nen pl8fl'8D op, U1CIerW ÓDdba~ tet,bl ,..,. en zendt de g...t, ••:"1-~.j~.~
volbbM'an. Toch ""ONt llU ..., DaU: Qoeupeerder, P. h., ' ij' .' ,

gwanden een ~. '"owdt.IW. .
~ ~ !

WOEN~DAG,
:~(En den volgenden dag indien noodig).

u'EN
.l.1I leiden tot tstan<1.al\d'
en BoR-:wleoh, op de
diatrikt JUchmolld. n."u,,,, ••_,I .. Tl"'IiIM'D
sullen «se ~ool:k.,nr n........n

IIChrijven t.aJ) dcl1 heer
Bichmond, en hem t""'lDen
stellen. I In !( ..val van qetroqwde r.r-
eonen i. b.,t 881aris .£50:pet jaar 'en.: jU.,.
vrij., Werlwoalllbf,lden ite beginne~f! op
den laten r.&Jlst: ~l;,

, i
j_c : lb. :

~ ~d..! ~ .. cl.
priaa 12 li 0 ~ 17 te •
•••••• 9 0..,.11 0 •
••• ••• 7 0 - 8 10 cl

···-I:~:!e:
::: 7 0 0..,... 8 10 cl

6 10 0 -- 4> 10 cl
••• 8 lO Ó - • 10 0
••. 100-800

'" ••• 600..,...600.=:g g: ~ l~ g
" li 10 0 _ SlO 0

ft " "kon ••• l&.O tOO
n ". "Jr.on ••• 0Ié) 0 016 0

Z..ne inf.near kori ••• 0 I O..;_ 0 6 0
" 't'w. ••• .. ••• 1 0 0 +- 1 10 0
• " . korU: pbr. Q (I 0 ~ 0 10 0

VJ.,goed ~huper_laDg 8 0 "'0 ~ • 0 0
uPddellII 1 re 0 ~ t 10 0

n " kori mid. 0 lh O· 1 0 0,," ",.- 0" kon ••• 0, • 0 T" 0 7 0
i,,!eriear ...' ... 0 1 0 ~ 0 [)

".101 .•• 100+-176
" " kon ot pbr. 0 6 O";_ 0 10 (I

S(*IoIIIII (jo.. .op ..) li 10 0';" S 10 •
.iDal eJI hard 1 10 0...... 2 0 0

: cbiab OJO-06()
8ta&r&wii 2 0 0.,... li 10 (}
,.·BB .•.••• 100-176
" liclltil wjjfjee ••• 1 16 O.;_ li 6 ~

ClODker ••• _. 0 18 0 - 1 6 0
inferieur ••• 0 7 6';_ 0 16 0

,..Extra 11ipc;e1U'e witt.. eJI wof,- "&ne~"

~rt-;"'lteerdeIL .WD DOt...,:, I
t •.d £.cl

Wi$ieu ... 6 0 0 6 11} 0=- ' 0', 0 ,.... .• 10 (>1 b' 0 ,.... 1 16 ~
8&UrteD ••• .. 1 7' 0 ,1 10· 0
Zwart.eD ... ... 1 n\ 6 .,... 1 6 0
Vale... ••• ••• 0 8. 0 .,... 0 16 9

BUlDBII.-De .... t..~' ~eeleD .... ~t
hu pn.. &(in .er .*ot ~ pet' Jb•.~OPr
;roede .cbaap't'eUen ill bu .... ~ere pru ....
ook )apr" I

Wij DOieereD :-

TER PLAATSE

VIJG'ill BO()M( ~~fdeeling CaH~don),
OP

18 APRIL, 1900,

lE ondergeteclkende beh.oorlijk gelast door den heer J A~ G. HU~h)
, die r.ijne plaatsen. mt de hand h ...efli reekocht aan het Koloniale

Gouvernement zullen publiek verkoopen.
1. LEVENDE H.HH :

6 Eerste KIM geleerde Ezels (6 jaar oud), 2 Paar Eerste Klas Ka~ en
Rij Paarden. 350 b,; ...rite KIM Ooien (4,en 6 tand), 200, do Hamels,
goed voor tien Slachter, 100 Bastard Lammers, 30 do. Boeken,
,) Eer ..ste Klas Koeien met Kalvers, 4 Et'rste Klas Vaarsen, 30 E~~te[r

Klas Var;'"ens. !

IL BOERDt;RIJ<3EREKDSC.U,p:

1 Eerste k las grooto Bokwageu, 1 Eerste Klas Scotch Kar,' 1
Eerste Klas OI"'U Kar op Veeren. 1 Eerste Klas Nieuwe Kap Kar~' 1
Eerste Klas Nieuwe Zwarte Ka; Kar [twee sitplaat.sen), 1 Eerste Klas
I.ruiveu Kar, 1 8erste Klas Johnson Reaper, compleet, 1 Eerste Klas
"pan Jukken, oornul ..et, 2 Eerste Klas Span rUI_ eo, compleet, 1 Span
Wagen Tuisen, 4, Paar Achter Tuigen, I Nieuw Cbrlebton Zadel, 1
Ander Zadel, 3 Kruiwal!ens, 2 Span Zwingels en Kettin~, 2 Lloyds
omdraai Ploegen, Amerikaaueche Ploegen, Opstellers, 2 Zweed.sQhe
PIOt'g~n, 1 Blue Bell ,1ubbel~VQ.)r Ploeg, 2 ,!ijngaa~ Cultivator8~.1
HowarcPs ggge, 1 Voer Machine, 7 Leeren, 1 Trap Balie en Onder B..he
1 Druiven Machine, 2 Lvggers Azijn, 1 L)tHalfaumen, Trechters ·en,
~mm~rs, 2 lIogsheads, LIt deeleu en Latshout, .. 10 Ijzeren Stoep
Stacdnrds compleet, 1 Lot Kuip duipen en alle anderen soorten hout,
Sm ds Winkel Gereedschap cornule- t, 4 Koorn ZIften, 3 Zit Bausen,
Uam Schraper en Lot Beeate Vellen, 2 Zoop Potten, Koperen Comfijt
Ketel. 2,000 Bo~ Dekstroo, 1,000 Zakken Kaf, 2 Kuipen en 4 Leg~r8,
6 en 2 Legger Stukvaten. '

lIJ. GRA;<l'EN:

30 Mudden Zaad Ha 70r ,')0!MuddtJD Paarden Voer,),) Mudde~l Rog"
10 ~luduen G Hst, 60 Mulden Koorn, .

Akers te iKoo~i .
, ,

Newlands Stati~ Gelev~id.
P. J. van der !lrIERW(

, Newla.up.
__ ~ ..,..i __ ~_\;.

TE HUUR .. y'
TWEE woonhllizeD, e~ bevattende .!r1If

. vertreklu~n en net ingericbt. Giit.-
~D in Zion Straat, Paarll. J

JJ" DB VILLIERS, .~'
Zion Straat. .~.~.

•

WEGGELOOP
U1Tdendienstv8o M. J DI

Kraaifontein. op den 2
Maart, een Jonge Afrikaaner,
name ABBAHA'Men een ho'tte~)t
meid met name. Fwru. Waar'
noemde Jongen en :Meid mogen
komen gelieve men ~ goed te
en kennis te geven. a&n

M. J. DE'KOC~
'Kraaifdntein .UWI'''JVlIk

IV. ElUlSRAA.D: i,
Een vollediz Assortuneuf Huisraad bestaande uit aJn volledig 'sete v

Voorkamer e- ,Mf"U b-leu, 4, Slaapkamer Meubelen, oompleet, alsook eeue
volle voorraod, Irisper S en Kombuis Goederen. . ,

Het is onmul{elijk al de goederim van den heer nOGO te noemen
maar zooals de Heerea .weten heeft bij eeue grooten en Vóllen Stock van
anA Boerderij gereedlfchap 't welk alles in eer3te klas orde is. De
Huismeubelen zijn ook de aandacht van een ieder waardig •.

K.O:tw:T A.LLEN EN K.OOPT!
J. G. HUGO.

DEMPERS, MOORE & KRIG~, ~
Caledon,

30 Maart, 1200.

WEGGELQO
~(EN vaal schimmel i menie
Jl .met kol bles, had een
aan,' 3 jaren oud, geli!,ve .....,Anll.m

. moge $Ankomen daarvan
Afslagers. g~Y.~naan de ondergeteekende,

I billijke kosten ztillen ver11éfMl
worden.

WM. DE LANGE J.
Noorder Paar].

2 April, !900.Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
PAASCH-VACANTIE, 1.900. BAZAAR.

!JE NIEUWE KfR

Perlh.
, I•. CL .. CL

Enn. S, 12 1IUl. _Jl'UftId 't'dte I) 8 ....:.0 9
(}oed tot '.P!'I' . '" " . I 0 7t - 0 n
Hort tos midd. pM't'eW .. tt.e 0 n,,;_ 0 V
Exira .apel'. l~ lIU1. karoo •• rte 0 '7 - 0 8
Goed toi .'1 • " ,,0 -:- 0 1.
ltori to$ 1DidClelm. " , 0, 6 - 0 "1
Zware a1echt.. .ett.. ••• 0 r.t - 0 $
au•• en lI'ekieurde .atte. ... 0 • - 0 41
~ s" Uiteubtltle 'Deenww. 1 9 - 1 1~
Superieure.. " 1 8 - t i
GOed ti. " 1 7 -1 8
Slecht.. en met onkrttid I " ':"" 1 •
0" Jae' Iud p1fUlCheD droog O. 9 - 0 11

.. • lO tlecht 0, 71- 0 $i
!lu .. en geJdearda .--beD ,0 • - 0 .l
Zwane ru_ ... ..éltea •.. ,0 8t - 0 t
Wi*lauiIru~ ••• 0 7 -0 8
Wiste ruw. _ ••• •••' •••0 6 - 0 "
'JIoftlDltuDde DO&eeriDIIeD· "f'Iij "... ...d!

mét ...0 t4 tot td Iqer ' . :
BonaR'" - li....te doen,D geen yni(

op bet OOIIIDbIiIr..Oue láatoate;.o.delllCh. mUl
brief deelt mee: "lAer -. 1'I'U(;'ldeme
olden ~ DU jaiaC t.. Ioopeo YOOl' tuJl4l!r.
Iuce 1DIIHIf!..-.&eD,'tU goede leD,t.. 'eo Inrali.."
Op d. p... l9b markt 'tU DiDdai werdeIl 18
beien en t1 Akka ~- en 8 h&lea 'ID
35 akbn Yel'kDcbt. De ~ ... swak,
de u.nr8ocJQ prij.. 11 ..,. 18. teD-pua"
'tU eie koopera. BDbIe afwDderlijb ~
YaD mooie Dienw....... ~ ~ Ooit
werden UDPbOden ea ~ ~D
12td tot lSd., a bokjeahMr.wee lU tot lSd,
OYel'eenkOi¥U, leagte en kwalitei'-
Wij iIoieerell:-

~----- _,----
\
!AN 9 April tot en met ,16 April.1900, zulll:'n EXCURTIBJIN SPEOI4LB

FAMILIE KAABTJi':S worden uitgegeven tmsehen alle stations ~D

d~ KaapBcbe Gou vern~m"nts (Indwe ingesloten) Spoorwegen (uitgez9n-
dard plaatBelijk op de Wijnberg en Simonsstad Lijnen) tegen de gewOne
goedkoope Vacantie ta.rieven.

GELDIG HEIDSDUUR DER KAARTJES ..
De he8nrf'is moet hegonnen worden op den dag ~an uitgave, en de

terugreis mOtt zijn voll,ooid niet later dan 9 Mei, 1900, en er wordt geen
verlenging toeg"staan.

Het zaJ. aan de passigiers veroorloofd zijn bun reis af te breken
ll11cenop de terugreis.

Voor de v~rdere bijzonderheden 'zie mpn dQ publieke aanp'akbiljetten
aan alle stations.

C. B. ELLIOTT,
Algemeen Bestuurder.

OE Bazaar ~ '.~v.erband met
Nieu we 'Ker~ tot

van het fonds, zal gehouden wbJ"dim
in de WHJHTZAAL, "".

~ OP..:V\UJDAG"
.Giften zullen worden

zooals gewoonlijk. '
De )jazaar zal geopend

HIili-Klf uur en gesloten worden,
Zeven· ure.

Een groote verscheidenheid
in de Kolonie ,gemaakte
in flesachen gereed voor VelOZeJl<U:[fJ[.

VerversoWngen van 12 tot 2

Kaapstad,
30 Maart, 1900.

BOLINDER'S BEROEMDE

ZWEEDSOHE STOVEN
cé.:;..' __ ....~.-1I'dÁ~d

a....Verandering van Prijzen._.~ .~ , ..~.; ----
l\.Jl gtyojg(~!lan _uijzondere,. Scbakingen met

--"l

Per lb.
• •. cl. .. d.

Zomer !ride .. , 0 15 - 0 18
Zomer eente ..• 0 13i - 0 15
Tweeden ••• 0 9 - 0 10
LoItbn .•• 0 I; -0 st
WiD.., kidt ... 0 Iq - 0 16
Soper winwr _. 0 12 - 0 1~
0rdiDaire wiJd.. '" 0 10 - 0 11
Sap,1a.Dg blaow .-n. (OVS): 0 1~ - 0 Ist
Lug/blauw (ongéIor1ewd) ••• 0 121-·0 l3
ltori Wow (pbmpl) •••.0 11 - 0 12;

del Fabritanten.

Wij kunnen niet geslagen
worden in prijzen.

De Goedkoop8~ lD de .....

Croote "Voorraad. Alle Grootten.
Schrif om PriJsJjja1i en Cataloltue.

'VOODHEAD, PLANT & Co.,
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

J. C. 'SMITH r& Co.,
Bolt, 1001 en Timmerhout lagazijnen, '_ • .

• (OIontaI)" 81 Amerilaanach '--'" '
STOOM' Z~ÁGMOLENS. _.,

~8,Broostraat an Ri~bookspf~< .
~IC..-,,,,".'Z'AD.- _'_, - _'- -.

fIW ~ " ,-brirtf - \IG ................; .. 1IdOh,....
Weigerti alle ill de p~lliDlf!II!ft~..:~~~~·.
virbljgbur bij Apo~ lea
alle ~1Mt-. iJl t_ grooitp, 1/1' ft 1/9. '

Depo\;n. DOWIS BiLL. LOlDII,
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.AF8IlS.A.ANDERIBOND.-ZA~"DVELD.T.AK.
, VerpderiD& rb~ Dro1llDMb:Mi, ·P

1iZatenlaft, 11 deeer. .
" T.eD.~ z.v.n~twinti& IedeJl.

De heenm Dirk Kotzé en Bugo KotJ'Á alo-
"Wil zich aall .us nÏ<>uwe 1edeD.

Met. algemeene ,stemmen ~erdeD do bi>er
8. Mostert als assistent l"oorzitter eG de boer
J. C, Brink oh secretari~ gekO&en.

• op YOOI'Iltel A. Brink-S. ~08tert werd. de
~lijkhE'id besprok~n bij de regeerrug
aaasoek te doen een v<!rvoorbaar badhuis tu
IJJI&rpoort op te richten tot gerief voor bet
publiek. " dooDe voorzitter steld~ voor en eE<np&ng r
al ~ leden aangeuomen: om (indien niet t.~
l..-t) te vragen zijn invloed te gebnriken bil
mja excellentie den gouvemt>Ur oUlZ.ucell.
DaJDens de&e vergadering te be_.gen ge~
:raai Cronje en zijne mede-ge~nen niet
uaar St. Belena toa zenden, daal' zij toch ruet
besehouwd kunnen wordt>n "I~ misdadige""
wel als dappere held ..n ..trijdende voor de
n'ij)1eid VaD bun \'"1Ide.rlalld. ,
, Den MlCretaris werd jt",la.<t het, ~U1t der
vergadering aan a.ed, den ~r~ten minister op
te zeilden. ..

De verglldering brengt haren bartf'hlken
dan)[ toe aan de drie hui.geziunen te Drum·
melvlt",i voor hunne moeite in verblLlld mét
den bazaar gedaan, benenm,_o; al de ander.e
dames ..n jonge dames voor hun on'l'ermoel'
den ijver en hulp.

'lI. c. P. RRDOK,
Secretaris .

KAREEBdSCB TAK.
~olulel1 ....ner vprg~£'rinjl; van gl'noemden

tak, gehouden te Kareebosch, op 4 Maart,
1900. .

De voorzitter opende de vergadermg lDet
gebed en sprak de vergadering toe.

!'<otul~n V&D vorige vergadering gelewD, en
op voorswl P. vsn der ~lerwe - C. Theron,
aangenomen. . I '

Een petitie werd door den VOOM:ltter M&ll
de vergade~ voorgelegd, door hem ontvan·
~en van den Murrsysburg Bondstak, vragende
dezelve te laten teekeaea. De inboud der
petitie is om dM. raad \f' verzoeke!' 't. salaris
van den secrptans te '(t>rmlDderen bij 'In]t18

van tenders to rragen, ! ..
De vergadering WI\S tigemeen VAn 0l'lIl1e,

dat wanboer Pt beiinoeiilW; moet plaat .. vind ..n
't algemeeu moet gesc.bW<!€'n van al de 31Db-
tenal"{'n van de-n raad, eD niPt sl.-chts aan d ...
van den secretaris olIeea.

Op Voorstel Jo'._Retlef-P . r an Mr ~N-W",
werd bee-loten do lzaak onvoorwaardelijk tf" la-
ten in handen .-ab onzen vertegenwoordiger,
de beer J. L. "all Beerden.

Verder werd déns eeretaris gelast om den
"'os leidendo van Brandkraal naar Schietkuil
onder de a&I1dacht ....an den he"", Van Heer·
den te brengen, en hem bellend te maken
dat dese vergadering van opinie is, dat ge-
nooll}de weg DIet meer nh een hoofdweg be-
hoort erkend to worden, en gevolgelijk ook
niet meer behoort schoon!l,emaa.kt te worden.

Hierna gaf de voorzitter ....n verhaal van
zijn N'~' Daar Europa. '

De heer P. van der }ferwe ,1elde oen dank-
betuigiujt voor ..an d..n voorzitter voor zijn
interessaat verhaal 1U~1l de "e~nng ge!!;e-
ven.

Voerlesing oor d.· l"olgeud.> l"er)l;aderillp;
werd p;egevun 11 den I,....r F. vun deor )l ..rwv,
't onderwerp hem door den voorat ter te wor·
den toegezonden.

Y.erstkolDende ....-rguderiug u.' ..-ord'·11 ge-
bouden te Kraaifontein, \lp den :ldl·n Woon.<;-
~ in Juni, 1900. .

Do heer C. Tberon -Ioot de vergadering met
gebed.

F, U. RETn;r. Jr.
Seer etans,

Afdeelingsraad - Steynsburg
Sotule11 van ....er"'a.dering gehouden op 10

Maart, 1900.
Tegen .. oordig : -.Do heeren H. T. Bekker ,

J. N. La.bu~Tfl", }[. .J. llarais, lf. J. Coet-
_ en J .. J. Oosthuisen.

De civl ...l" commi-saris afw"l\i~ z ijnde werd
de- heer. lI. J. Coetzee tot voorsit te r ge-
kozen.

Hoofd"<'gt'n. ~- De ...pg·in..pt>ct~ur rappor·
t_rt dat hij d« :'tlidd ..lburg en :\faraï..burp;
wegen op den &t"n dezer had gei.n..pectoord
..u ze in goede orde bevonden had, met uit-
zonderin~ van dat )l;edeelte tu"-,,ehen Clifton
en de T'itspen hoogte.

Aanl1;etet'k ..od ..II bt-,Ioten da taan d ...a con-
traeteur k ennis gege" en word" de gpm ..lde
....etie van den .....g onmiddellijk op ontvangst
Van keruiL"I!:l'Vlllg te repar('{'rel1.

:'tIet betrekking tot de Burgersdorp en :'tJol·
r"tepo 'are;l;en rapport, -e rt ,le ..-..~·in'pect..·ur da t

"-'''-.__lrij bij het inspekte ..ren dezer wegf'n door d..
militair ..n verhinderd ...·n., buit .. n het dorp te
gaan, en deze ""~Pll waren diensvolgens niet
gi'iBspeeti't'rd.

De heer Coetzee b.. richt den raad, da t zoo
vpr hij over de w"!!en " ..komen was om dez"
.zittilltl: bij te won ..n, 1.0' in "oede orde Waren.

AangeWilkend Pil hf't niet in'pecteerpn Van
deze w..gen goedgekeurd ond"r de omstl1u,
~bcd ..n.

Besloten d.lt d.. 1'>"('re~ tI.,u """g·;1\sl>"c,
teur "erscha.lfp, ...a~r· notXhg, m"t wo,h.
nige docnmentpn aL~ hf'm in staat zulkon ,tel·
len de noodige pas .. an 00 militaire tt! krijgen
OlD weg ..n· tp in.'!p<'Cteereu.

n...Iot ..~ dat ....anneer dl' contracteur \'an
de hoofd"pgeu d~lv" tot de p;oedk('Un~
"lW! den "',,)!.in'p<'('tf'ur heeft g"repar,'3m.
't Wrag b...t ..alhaar "oor het k..-artaal f'indi·
)l;pnd.. de1lt lOO ..n <Mot .. r; bfotaald ..-ord ...

T;..k,.-egt'n.-IXo ~retaris rapporteert. dat
ov ..r.,..nkqm.,tig h<>sluit bIj de la.atgt" zittiu~,
hij aan d.>n h..", Johnsou ..en k ..nni.'Il:",'ing
~ ..po:;t h.-.d om d..n Bulhoek·..-op; te r ..pare&-
l'en.

De hr. B<>kker. meld<"lldo dat. niets aan den
weg ~edl..an is "I'worden. werd """Iotl'n dat
de he ..r Jlekker ;.;pmachtigd ....ordl' dl' "'''I' in
k....esti.. 1.e laten 1'f'p"'f'eren op ko,wn "an
d",11 contr.jCt ..ur .an den ~emf'ldpn ..-..g.
BeRlot~n dut wanneer pen contruct('ur van

.....n taklV1'!( kf'nni'll:p'-iltg' ontvangt zoodani·
lI:"n ....~ te rf'par('('ren. en hij bliJft in g....
hrek 7OUlk~ te d<wu biu)};'n den bepaalden tijd.
in zulke ge..-a.ll~ hpt hd vau de wijk waarin
v.oodanige w~ Io"'lp!!pn ~" gemachtigd worde
zoodanigl'n ......!!: tt' latpn rppar ...'""n op kos·
t..n van den 8chtprbli.l ... nden contractenr,

De, b"l'r Oosthlllzpn 'L'llpport<,<,rt. dat hIj
JIl<'t d"n be..r .\ .. l. Li"beul>t'rg ....a, o"f'rel'lI'
~ekomen d ..n wp" "an d .. gn'U,; d.., nid ....1101I:
op Honing.krantz lot Zevenlont ..m voor ol\)
te repar ....ren. t.· "'Md ..n hda"l,l nadat .1.,..
...eh·" !o("""par,·..rd " ",,"·or<l ..u en door ,k'u
"·ev;.in, pect .. u r gO<"<lg,·k..u rd.

"aJ'!l:"tf'Ck"ntl
D,' -h ..,·r l')o.,thULZPU rapporteprt. dat hl)

met C'a,'per Lak.~lHi o\""~rPt)n~pokonh'n 1\.a.... nm
d..n ...eg 1"an dp gr,·", d.·1' "fd ....hng tI' K" ..I
tot dl' "r~n, ,';tn Z"venfont"IIt" "nO'r £11) t"
r"paN ... ren, lf' worden h"Ulald nall" t, deTRh'"
~N"p"r""rd i. ~......ord(,1\ ,'n door lkn ,....!!.-
lll.'pe<'rpur g(>t-d!l:,·kt'urrl.

Aa.nget kend.
De h ' ()óst hlllZ"ll rapport .... rt, dat, hiJ

mpt d..n ""pr p, .1. ROPUI;:t'1l w ...., onr" ..n.
jI:"kompll 4"" " •." ,-"U Klip(onteUl tot Klip-
plaat"fonlt-in tt, rl'part~lrl-n en dpzel\"'t" tot
den ,}deu ~pt,·ml,,·r. 1!00. in orde le hon·
d ..n "oor !:ii. op r), • ..-oll:pnd .. r-o~dihps, Ill..
£~ nu het~ ..l" I,> ....£lrdt:n. dl' ....e!l: rijml" g.. rt~
pa~f(1 ~t:n\'oTclt>ll ....11 nu Hl ~Ot~ .. orde! PU
£2 nA h..t ..-pr,tTl)k'·n Van d ..n lIjd.

H ..k\:pn ,-' ne hN'r I.ahu",·a ..'llP rapport .....rt.
mM betr"llklll!!. tot dl' h<-kk"u in zijn .. han·
d .." gt>l"t(!n bI),. r),. laat.,te ut t.lD!! voor !J(..
handehnll:. !lat hl) rI.. h..lan!!hehbende partij ..n
d.....,.omtr.·ot k"nIU, O:"~H"n had: dat ..-ier
....I\U d" h..kk"l1 In £lrd" !.;I'pl..at.t zijn g.-war.
den "n m..n mf't t ....... aud ..r" bezig ,.." ...

,bnl,;"t ....k..ud.
H"ifill~ ('('ner h..L.,ling.-IW~lot.'I1 dat op

de ~e"'Qll" I cr;;ad,·nng Van den mad te "'OY-
d ..n gehood ..n op r) .. D Hd"n "pnl "an.t., d ..
mad e..u zoodanig.. belastm>:; ~al leg,gN' "I_
mog .. noodi!: p:.. '-ond"n word"11 roor d;n d,t'l1't
....an het )""lr l!l()). . ,

.Achtent""l~e i'lo>la..tin+;en.. - DI' !'l('('1'8t.ano
oT.l"rbandigde t>en Iij,t "IUI perwllen die adl'
~~ IIJU m..t hUD~ b..l""t~ ...n op dMl

~.teD, dezer. aantoon ..nde hedr8j1; achterstallig
op ?-it'n. datum £&7 ; •. 3d. te zijn.

~ '-~UI<Sle ""rd be.;lot .. n dat <Hol",hoe arut
,o;::..r 1"Il~.. t h .l;-d.' in't'DTderi.o~en en on>r an~ worde voor

\..." w. }". !'\ESE:'tL-L'i:\, .
~.b.jl_ Sffr, ..tan, .

• .. - .... , H :'tla,ut, 1000'.

DE "1"IIáchtende eD ~de eigell8Cbap-
,_ :"I ~berlain'~. BOMbUdde1, &ijD &aU-
~ am... , en blJJV'eD~ g_aiagea ,~
bell het tot een r.nat.nng Villi. het publiek
pmaaki onraJ.- • koop bij alle WiDk.eIien..

\.

.\

,

Voor het h1&keD 'VaD ~et 6j..-te brood
koek, poffertje., pu~ ens

Maakt het T~ zeer licht" _8"'tk
eD guond. ' I

Beate in rij~nge.kracht,en ~e eenlp
poeder voor 't »a.kket), die OIlUD"'tut.4oor
lo.ohtnerande~Dg blijft. Blijft ~ eD
behoudt TOU. lt.ra.oht totdat hel pbraikt
wordt. '

De Royal ~ l'owder van wereld-
wijdeD roem ..,.ordt e~el door d. &ya)
Balrlng Pow le .. MaatlChapptj van Amer{b
gemaakt. Let,! &OrJr911ldlg op '. maten
naam op den:, omalag, om de aublt.it1ltle
van ll8B~te goeaeren te Terhoeden

ROJal Balipg POlder laatsch)
le.. lotk, ~enW.Pt St., .1mIrik&.

(naast Amos BoardiDJjt·fIuis).

Kunst TB!Dden passend gemao.kt
door licht, zuiging als ook ZONDER
PLATF.N. Trekken ~n stompen on-
noodig. Gouden, Zilveren en Witte
Stopsels. Pijnloo8e trekken onder
Gas of met iaspuiting van Cocaine.

Iedere Departement is in handen
van een Speeialiteit, met buitenge-
wone bekwaamheden in zijn bijzon-
deren tak. A.lIeen het beste material
gebezigd en alle termen zijn gebas-
Boord op de billijkste schaal over
aankomende met goed werk.

Alle Tanden Gewaarborgd
N.B. Hollandsch gesproken en be-

kwame dames helpsters altijd
gereed.

IAAPSCHB GOUYERKBIKHTS
SPOORWEGBlt

Tenders voor Reuzel- en
Parafine Olie.

,TENDERS worden gevraagd voor
. de levening van de volgende

blies vereisebt voor den dienst van
bet spoorweg departement geduren-
de Ge maand September, 1~OO :-

4,00:) gallons reuzel-olie voor het
Wfstelijk Systeem

5,000 ~allons parafine olie 1'001'

het Oostelijk Systeem.
Tendervormen en contractvoor-

waarden en andere bijzonderheden
kunnen worden verkregen aan de
spoorweg magazijnen te Kaapstad
Port Elizabeth, en Oost Londen.

Gez~elde tendera (alleen in het
origineel) geadresseerd aan den
controleur en auditeur generaal,
"aapstad, aan de buitenzijde ge-
merkt "tender voor olie" zullen
worden ingewacht tot 1'2 uur 's
middags van Donderdag den 26sten
April, 1900. c

De laagste of' eenige tende, niet
noodzakelijk te worden aangenomen

W. SINCL.!IR,
Hoofd Spoorweg MaffcuijDfDeester.
Kantoor ",n dell Hoofd

Spoorweg Maruunmeelter,
Kaapstad,
.. Maart, 1900.

D. llid lfrlbllscll. 0..... 11... lI".s-
,.rz.kerIDllutscIlaJPIJ.

H (}(ifdkaIJtoor : Darli'UJstraat, JUw.p.taJ.

KENNISGEVING AAN DE LEDEN.

KENNIS wordt hierbij gegeVen
dat op grond van de .Acte

van Inlijving va.n de MaatBcbappij,
de Directeuren nominaties vragen
voor de vervulling van den vacant en
zetel in den' Raad, veroorzaakt door
de terugtrekking van den heer J..G.
STEYTLER.

Nominaties zullen worden ont-
vang-en tot VRIJDAG, den 6den
April, 1900.

WILLIAM M!RSHALL,
Secretaris.

Mutual Gebouwen,
Darlingstraat, c

Kaapstad .

fr'. F.,.,

, .

..........._.__ 1

ti I 4

AciIT E."tl. ZIBtlGSTE
(bank VU' de JCaap
~VAD leden,: pJaou4ell' ;0). _...__._----.------

o-. EN!.:j'EGQEN !i
Aan Inlegr;:"'" £100,295 6 s
It 'J oge-

vorderd in Takbanken 3,ó93 7 6_____ £160,888 18 It

" ue.chermings
l'ond~ ...

" Aanll8houdell
RekeninK"n

" Win8~enVer-
li811

M,OOO 0 0

1313 9

, .. 6,772 "11
\

Gcauditeord en oorreet
bevonden,

P.•ti. H. WILMOT,} J.diteun. I

" . F. STUIP.a, l
~ISST EB VE8~S B£u::mlG. ,

,G.GOHL,~.

Dr.'
Aan ~hermiugt'fonds "oor erer-

"geechreven bedrag. volgens
wluit jaarvergadrring' _IlO
Milart.,1899

" Behee~OIten
" BalaBl1

£11,886 16 '8 PL..O.EGEN.

'-'.• ~ J .;';, " '. I.

1898... jló,810 15 6
6,076 0 11

£3,000 0 0
2,114 Il 6
6,772 "Il

Geauditeerd en corvee.
: bevonden,

P. G. B. WILMOT, ) ,
W. P. STAllllD. ;

G, OOltL, leQmariL·teIln.

, AUDITEURSilRAPPORT. '.
. wij de onder~eekéDde AU:dite~1 't'&1l de .. SpaarbAnk VaD! de Kaap

de Goede Hoqp " .~Doemd onder de \. ooniening yan Wet No. 24 nn
1894 certifioeeren : ." , .

. Dat de Balans ,teat van de gen de 'Maatschappij tot den .3Iaten
December 1900, voorgelegd aa.T1 en '. bud door 008, en ~fioeercJ'
en a18geauditeerd en correct bevon,d ,n, naaf' Ollie ~Ilblg étll voU•.
digen' juiste balansstaat i.en behoorlij ,. ia opgesteld; c1at hij ~ ware en
nauwkeurige opgave is van de zaken 'F maatae_bappij, 'en dat de nt1'lM~·

gingen en inlichtingen door ,ons gevra~, gegeven ,sVB en vpldo1t~de
geweest. hl ·

, lil • P. G. H. 'WILLMOT,! '
li 'W. F. STAMPBJl
!

f,

Kaapstad, 16 Maart, 1900. ~,nl~IIi'.u VRIJE
...~,,,,,,~rrnl'lG~D

l'tGEN
.populair zijnJ

;', . j

::fIlh' 7... .. -
, '"

c .-

"

Wij certificeeren hiérbij dat Kol , e:Sf¥t8 papieren tef' waarde op
't gezicht ~an ~tjg duizend ponden a 'mDg (£60,000), te W'eten[£30,OOO
in á.e/o Kolo~.iale 8~ts papi4!"'n en ,O,~.in 3l °'0 Kolonial. ~t&ata
papleren, zIJn gei"eglstreérd ID de 8~k regssterl ""'- de K~e, tén
name van de Thesaurier van dfD.Kolo, 'e, inbewaring "oor de 8~~
van de Kaap de Goe~e aoop,.~n terlI!~ i.9'&n~eotie 7 nu wet N'oi~ 24. "&D
1894, en dat de certificaten bIJ OD8 qn,lingediend., ~'

P, '
#ENRY:. DE 8)llDT,
. I Aasiatent Thesaurier.
4LBX. POLLOCK, ,
~: Hoofd Accountant.
lj • F L,. BEC~

Inspecteur diteura Kantoor,
Vertegetlw rdigende den'

Contra ur en AuditelU' Generaal;
'Bewaarders van orgen. 8o~~er, Kaapstad.

': ' '

1_ I"

LBAN O.El'rII
ryn! Co1Jlpan!. (S,A.)

KAANTAD.
~d.,D,~ DuBlop

" . i

':,Gehoekte IJI818D
! ' .

:Studaards.
"8B,0" __

------~------~------.~-- ' .

'1

. • . STATISTIEKEN 'fOOR 18~9.
Ontvangen vau Inle~rs ... i'"
Terugbetaald aan Inleggers . .. i I ...

Interest Toegekend op MJt8Sloten )fekiniDgen
Interest T~e\end op Relenini,'r 0 I •

'op den 3lsten December ... i •••
Bedtag in 't Credit van Ialeggers:-

. Afzonderlijke Pe1'8Onen. . ••
Maatsohappijen Fonds

.~: £68,~ 17
60,310 ) 1

277 9

9
7
7

.. ;'

"

:l.

5,182 2,..
130,318 1 6
35,977 4 8

---- 166,29~ 6 2
Vermeerdering , of Vermindering ill

leggingen :--
VermeerderiDg Afl'onderlijke Pe
,80Den
Vermeerdering Maat.sohaj>pijen<

Ontfangen voor Afbetaalde Ve,rbanden i
Belegging in Nieuwe Verbad.. ;
Vén(cbillende Pe~en 'WOr Versehul

l

Pigde Intereat .
Gou~~epm Pad~
Kas Balans
~ingaFonds
Behelersonkoaten ...
Wi~t en ;Verlies I.
.Aan~ Bekeningen geopeud aedert V
~ill Rebnin&8D Aeopead ged~de
Aa1st;} Re~Dgen geelOt.eD, Pl~e
Aant+l Bek~n open ,31 ,necember: .

AfZODderliJke PtmIOD8D.... . I
Ïda'_ppijen' •.. :
takken oDge'Yorderd \ l

Aantal Verbuden open
Aantal Verband.aoholdenaara·

, C

,

9,283 14 11
4,481 12 8

13,765 7 'l
29,136 0 0
180,84~ 13 4

~J.D.
4,473

60000 0, ,

~15
85,000 0
2.11* 11 6
6,779 4 11

, 39005
5s6
459

o ,9
o
9
o

4,416
250

l~l~O

...



Ko t

, , .ir» hu I d
, " tnt be (lnt,,,t vI.·' •

te I'"~ - ... ·!,~vl lA' .... is door I
."' " ol 1\ • .,. Kun'&rley, waar

\ .1.,1 ... :1'" h ~)()
'..' : . ,dlkl t te .tw.u, II
n',~' l !)"le:tcoJts uneven te-Open8

L -j' ,

\. _.

\ I 1 ~ ,,~d~r
! . l~"

Algemeen

1'1:[1 . ~ /. ,. \1 \AR D'[5
I ~1-: .v I.J ~ :

.J "
'. r. I - (a Il .,y,) - De seer
.:.rlal' "l.k" ia antwoor op

I, rI.l ,ld III edeel in en viln ue
1,'!l111 rs 0l' de HU' van d e t .
~Ill~ J, r 'Z'JlJ Afrtkaan he 4a en

·"chten· dIl, r ÁllStr hé egtlVdU, lC~b"ei
•• 01'" IJ "~ il rnt't bce ge 'YO eu van G t

~l' ~t: ...r 'L) ..Q hut TUk.

LSPO~T ~CHOONGE A

EY KOLONEL.

\; ri' -(l'.uter ) -liet tro pricbit>
')1'1" 1< uaar J~ Kalp vertrokkeu

',,- l' i i rd e.i.
"UJ~)I.}ot~:11 .ue t J.GJO paarden rer-

-t- ,I t in' ~ i une air li" K p."'I\!\

\1',,- J: \'rLI IV U: r: L.\:-; OER". MALLE G

DE 'L,tpnl -(Reuter,) = Dr ie t r p'
, ·.·l ..! ';,er J 1::( v-r tro ken Ya Lyttle.

\\. II'> .,.:t(,n I I ~l uw Z\'t'I*"H.J, 0 ar
I.J \r·l!\J. I ..t 'Itln man n 1,IUJJ paard 'D,

'I. til vlifJe Seo Zeelandsche
·.··lt fT' W ~!l t _. le a va.~ onge-

('1"-'lll: lt.' ,.:" stlnfr

r: x ~[I)I)II: :1'Ur:'''t:'-.\XD IS SWAZIE·
L vx O.

i.,D ',)' .:7 ~[llrt.-(R','Her.) -){d:1 gt
~j: ~_tI· er ......_ ~ i r t t" '} oeder "an deu
CH:I" : ITl Z ilu.aud. d.e bn "Iln ar de
!\ ; ,:;-s,'l .)rJ.\_:l~, l?eran;eD geuoureu werd door
ir; ~"~'J'1! k- ire n

'-I,0 il L J,~ dc' b, .. ik in Lad van bi!
, " \ LI ','r I ur d e u z ,jf l sn ei,~ met

, Co :.!. " • f, m" re t er dDv<l oorach op bevel
<..! .. ' il: . ~ 1

\1." ., ,I" }.,.',mblV'Ji, ~lkete te JWIt.
'l~" .t. (, J\ dL.1Ut (IJ Jl ,:duluiLlJfl met LUDo •
• J;Ij._!,\ dl :wj....re u w r.Ien O(J~ gcd d.

S x ,~1:\ I I" .L \. \" () f':
FI., r.ii

i\:) :1' .\f '1111. -

EEX OYTV A 'GST VOOR
YORKSHIR

E

'r' f le te 'cn bet
"""., h« r a nt'-e-rei n~ h-

'., I I;.." bm,l' u ultAu~lrali .

·r.-;:-~ Jent ~ '~Jr~jft
'<; 'I ~ • J~ .' r .:-ft"' 'l.t.:udc.
~t:r 1("'-(' h: lp~a.1l rhJ

" 'lr piJ i 'II] rn
. ~Clll!p:U-ldert.:[I

'iU ï t I lj ,~. J u t t ..:(~ i(d~~n \\'P[J

IJl,' \ \

..Ij ,,' ~ I ,\1, ,-, -: I~'I) '~r ) -1I~t ver
.1 \ Il i er ;..., _ H dil 11 I~ ver.Ier
! dl' ":-~-IL'd\d t _ 1'.( vol e der

.. r I, .o('l.11:~~l.Icn dloJf.!P re~"tsk-
J .... r-j •• t

! 1 ,. I' .. rr:-f..{'. ,!J"'n uao~ege
j -\. '\ 'Jp t _,.,.~.Llf h:-~u';tja f.~.

• t I r~ J 1,1':r uv; t.vu~ honI ru
n .. ·

.v . I I'" ,\ pril -(Heu
11 r ,I" I I I 'JI)/Ia.nd.. en

, )'I llJ,1 ,11'1 Eu~il,c") die
, u u i: de l'r ri 1{, I·
, I II .. r uD,(tlkolIlell.

e j).g!/~6
t voleende. D REBELLIE IN n

\ i.x ,\ 'dJ--:n..
a

, 1,I"f dr·,' ':I I [',UI:, alhier
J!I 1'1'.', ell I, L65 m vnsc'iap-_.

r..

:n,u'"
lilt (, l( ";>; \\ïlilo! I
'"I ~en<lr al Huller.

JL,,,', r ""0 v n' de p~
'" I),., f v I b rou ~'OD

'. I ,,' I: "1.tflllC!Je politie.

",.v
11.

;,

GERUCHTEN EN PR.B.TJ

-.[0;' "0:", 1011i'''1h,'nit n nMICb id ne
" "·t ',,: :.l:i -d ''l di~ [luIs had-

, • t 'I,' !~.' vau L'lth'~'nlltt. -
o '5ewoud h~llj ba-lc.len de Hollan .

----~-------~-
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