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Verkooping

.e.k.,

In,

eberg,

,8 Kar Paa.lden
1 Koe d

100 Bokken
Lot Varken. ", '

, 1
BoerderijqerQedschap :

Vaahrerk,'~~ uit atubaten,
Kuipen, eli KelJlergereetiaohap

1Open Kar ' ' :.';,
'1 Kap Kar \ :;

Graven, P~n, .nz., eJlz. '
20 Legger Wij~. .~
3 Legger Brari~edD.

En wat n08 verder ~ aangeboden
\'tord"
Gl wJ KOTZE,

Secretari8.

nEl loJcrgl'te'.'kendA heeft ten laa~ste, wegens swakke S'ezondhe~d, be- J. W. Moorree,s Jr. " 00..
U sloten om zich vrij te stellen van al de moeilijkheden ID verband met ; . Afslol!ers.
boerderij, en zal dus pet" publieke vei}jllg verkoopen, op de plaats ' :,\

Malmesbury, .,
26 Ap~ 18~9. t

om 10.80 '. voorm1d4ap,
Zlll~' Ge ondergeteekenden publiek. doen vsrkoopea r-« .

1. De Kostbare Plaats met Woonhwa, Stalltln, WagenhU18, ~
:lndcn' Bilitt'ngebou.-en, .lijnde het overbliJvende gedeelte van de p1aa*s
JOHA.r\~ESFONTEIN, groot 162 ~n, en 596 vierbnte roeden.

Het eigendom heeft een overvloedige TOOrraad Water, een groote
WiingïuPd, uitgebreide TuingrOliden, en Zaailan<ten, en il hij uitstek
ge,~h~kt voor Zuivelboerderij doeleinden,

2, LE\ENDE HAVE:-beetaande uit 120 I5chapen, 1 Paard, ~O
YarkE'os,enz.

3, L(l~!'I1iGOEDEREN:"1 Kar, 1 Wagen, Tuigeo, Ploegen, Ergen,
Planken. en verdere Boorderij-gereedsohap, ens.

D. J. A.. vU' DEB SPUY,
J. H. N. 11008, ,

Curatoren.

Yan der Spuy, Immelman & Co. Afslagers.

Belangrijke Publieke Verkooping
i nS [110; WH&ELD-WYDBEIENDB G&Af!'. LANDBOUWPL.UT8IN,

GROOTFONTEIN EN PAMPOENFONTEIN,
I

i Levende Have,

Boerderijgereedschap, eua., ena., enz.
Eigendom van den heer LoU'\Q8 C. KUUN.

-OP-

DONDERDAG, den 189918den Mei,
lll-:GINNENDEox 9 tna 's MORGJlNS:-

,l H The alom bekende plaats GROOTFONTEIN, gelegen
Orn!n',lt ,; uren van Victoria West, groot omtrent4,400 lJlurgAn. Op dose
plaats 1, l'en der gerieflijkste, indien niet het gerieflijkste, P. conhuisen
.n dne ufdeeling, slechts onlangs opgericht. Verder lijn er Wagen-
I, .rs, :'talkn Buitenkamers. enz. De Landen, die in front van het
\\'oonb\Ji,~ zijn, zijn omheind. Omtrent 12 mudden zaad worden jaar-
I;k. ",~za.aid en er is water in overvloed, voorzien door een eeuwigdu-
rl~odt'7'n -;tandhoudeode Fontein, waarvattde aaam II Groot iontein" zijn
)<;~"i'rOIjfJ' hr-eft. Er is ouk een fraai Boomgaard, bevattende een groot
,'<l:itiil 1l~l[Jt'n van alle soorten, een prachtig uitzicht van de stoep van het
,~ii,-, Omtrent :3,000 morgen van gemelde plaats iJ met draad omheind.

t . ,) De plaats genaa.md PAMPOENFONTEIN, gedeelte v~
l,rrHil)r.tt'1!1 croot omtrent 4,400 morgen, waarop ltaat een WOOnh1l1S,
.LHYh, ~talkn~ onz. en Landen, omheind; voor omtrent 3 mnddea zaad,
'~Itll\'l'nka:,t het huis een natuurlijke en standhoudende Fontein.

Ihd,· plaatsen zijn good voersien van standhoudende wate!s en damt
~l\'n01,'(' verschillende deelen van den groad, zoodat elk duim van het.
1'<>;,1 voor grazen gebruikt kan worden, en daar ze gelegen zijn in he
::, rirl ..n 1";111 't beroemd Nieuwoveld en in de nabijheid van de ee1"8teklas
',f,aal -r-n .. \[dton Wold," "Van der WAlts Poort,' .C Abrahamskraal,"
"Trt'urfoTJtuio," cnz., zulk plaatsen onovertrefbaar in dit en MIl-
"n'ozell':,' distrikten, is geen verdere opvijzeling noodig.

:'tfr 1 n geval de plaatsen niet vorkecht wordea, zal de HUUR voor
,:; ~iJJ1'f'rk van 1 tot j jaren opgeveild worden.

II, Levende :Il:ave:-
:.1 .It \[erino Ooien, in Mei of Juni te lammen, 400 Hamels, 4

'I",d,:, :nt \"01 bek, onder hen een aantal Afrikaanders, 400 Jonge
jk.::u I larnels, 400 Jonge Merino Ooien, 50 Oude Ooien, 100 Boer en
A: :r\~;1 Il"k Ooien, in Juni te lammen, 100 Jonge Boor en Angora
Bf"~'!l, ',,', Kapater, 17 Gekruisde Lincoln Rammen, 25 Paarden
:n(~ri,'" i'!l rcuns ) de beroemde L.K. brand, 12 Tip-top Muil Eaels, 2
L,:-:,'kLL'; Kar Paarden.

.\, lIt'! \PC is in goede conditie, en van het aller beste ras. Zij zijn
~t' a InUacht van koopers wel waard. '

\ I,[WEI{ :-110 mudden Koorn, 1,000 Haver Gerven, 1 Bok-
W1Z':1 'it'! bp, 70 mudden Garst,. 1 Spider, 1. Veerwagen, 1 Buggy
n,t'::' :1:, ~l'hotsch Kar, 2 span TUigen, Kar Twgen, Zolder Planken,
r~~:I"":', l'rkken, Ploegen, Eggen, Vorken, Schoppen, Timmel1llSb8
li,'rt"'·,>,,: ;lp, Kamp Palen en Draad, en wat verder op den dag der ver-
Kl"<'': t,'n voorschijn gebracht zal worden.

Onthoudt Donderdag )torgen, 18 Kei, 1899!
L. C. KUUN.

G. A' B. PROBART, AFSLAGER.

VRUCHTEN BOOMEN
(HET JAAR 1899).

130,000 BOO_EN,
G~\\-.urborgd dij soort van den naam te zijn en vrij van InseCten Pesten

?r::~;lJste!1 an Vruchten Kweekers Gids, aan eeni!, adres i1'&t1s gezon-
den.-.A.dre8 :

E. V. PICKSTONE ,
P.I. Groot DrUeDSteiJ, Ila Paul lup leiolie.

~. ;J/L
3cle TR~BP~

~.
32 Uitgezoehu! Itij~ en Trek-

Paarden: iJ
~ .

OPMAANDAG, ~.ME~, 1899,
ZULLEN gexrield ~etal Paarden

publiek w,órd;n verkocht te
KLAPMUTI SrATJ~ ;' ,.arorider egale
paren zijn, van ve_rscltillende kleuren
groot, sterk, in koo~. Conditie en
8'Bschikt voor d~.l# gebruik.

! "', ",,' Di TROMP.
. .',

A. 8. DE VILLft.RS 4 00., Ahia,,,, •

Paarl, 27 April, 1899. ,.
__ t_, 'J

STE LLEW tJOSOH.
Publieke :v~rk:oopin~

•. \'i)' •

VAN;! ,

Twn aER
KOSBARE; COTTAGES.

,; ~~

van de Paaei,
: twee Slacht
een Bonte.
aan N. J.

Paarl, door
zulle.

WOlTINBDAG, den ':-
. . ' '.. . r
ZULL1Ql ge~e getal. Paarden en Ezels

te ~APWTS STATION, lI:aaI'Ollder IVerscaEtl<1ellle
van U>tm16 hand. Zij qn ïn,uit~tekénde',-c ondl*-ie
lijk gébr •• Het is de beste lot ParirdeD,
veel mQC.ije'fenomen ja.om ze bij~lkaar te In,'11nn!
door cm. heet JAN BllRTMAN, hetwelk il$lI~:zaDle

, Ai··13.,~DE'VILLIERS
Paarl, 27 April. 1899.

PUBLIEKE

Dat kostbaar en groot stuk hoogliggend bruikbaar grond, groot
460 mor6en, zich uitstrekkende van de van PlaLtekloof tot uDe
Grendel, c' Duikervlei " en "Zev6npannetjea e:..!de grondea van den
heer A. R. McKf'n7!ie. Water wordt gevonden de opper-vlakte, en
er zijn verscheidene kleine Woonhuizen op de De positie wordt
begunstIgd door de nabijheid van den Wagen, de Stedelijke
llarkten, en de wijd uitgestrekte, Weilanden beschikking.

J. J. Hofmeyr en Afslqers.

EeD degelijk en duideli
de 'Winae ....uAI.a.grD.

'I,Everkrijgen qij de Drukpers VAli DE BANDT DE
VILLIERS& Co.] Beperkt) eemgeexempiarerategen één 8hillin~ per ex.

emplaar rpostgeld ingesloten) r; van dat voor onze wijn..
boeren zoo belangrijke boek : ,

II Een Wijnboerzoon in de Franech» .....fl'Itf/ ..'II~'I1." door .Advokaat
MALAN(thana redakteur van" On8 Land ").

De heer BOFMEn "(U Onze Jan ") 8chrijft
" Het boek van .Advokaat MALAN'ÏI pet

Afrikaanscbe lezers meest verstaanbare dat
onderwerp heb' gelezen. Het met helderheid, en
geoft over de Fransohe manier van . wingerd bewerking,
wijn maken en p_byJJoxera bestrijding ist wat een Kaapsohe wijnboer
behoort te weten, zonder te zijn bedolven onder hoop van onverteer-
bare f[ltasi geleerdheid. Elke bladzijde getuigt persoonlijk onderzoek
het heerlijke wijnland , oiler lIugenbotache Vooral de twin ..
tig,bladzijden over de pnylloxera zijn lezens

Elke wijnboer behoort het werk te bezitten

V~dag, 12den Kei, 1899.
rELKE O,AME

BEHOORT HET TE WEfll f

VENST~~~:B V~ ~ I SOORTEN.MORRIsON &, CO.,
Ple1D.1ir"'-t,

-_ - i ;'_

---
DiE Onderger.eebnden, behoo~

: lijk ~ela.st door de Ex.ecutrioe
Tea~entair in den Boedel TIUl wij-
len iJORAlOfll8MIOHIEI, CUIl'1'UB
HBNt,zullen publiek verkoopeu :Het
voo~ helft ..an Erf No. 51
metejDde zulk: helft aandeel omtrent
25 rqeden.

D~ Erf is bebouwd met da
n<>OCijgegebouwen en is zeer centraal
gelegen en uitnemend geRChikt Toor
bet. ~!iy"ea ~ eene winstgevende
bezlfheid. Het Erf zal zeker vet-
kocht worden: laat de kans dus
niet ~oorbij gaan.

J. C. HENN,
Executrice Testamentair.

Stadh1lÏ8).

8, eeren
Jl&ntels,
Shawls,

g'!OOtten,
Baatjea,

Korsetten,
.H.&lIU1.8c.noenfin.Kousen,

van

P.K. :au. aee,
BURGSTRAAT (naast Sta.dhU18);~KAAPSTAD.

DEI WAAL &; CO••
JjZERHANDELAARS,

Het Goedkoo~te Huis in de Stad -_

OMHEININQS MATERIAAL,
Btaandera-,-Braad: Netdraad, Hekken, enz.'

. SCHRIJF OM PRIJSLIJSTEN:

'-; .j

.A.cire.-:-

..• C~~~'" Kaapstad,



Departement

HIERBIJ
. maakt,
nisname, dat
1] den dezer, .IllUlDO!lg

en Woensdag
leehts eene ..k ........ n
door den 'briév'nbEtZOf'Jrer
stad zal zijn, ~lnntmae
v.m., en ééne l~:nuunng

.! .~ "f ~. f .1 1] .: g r8 A-~~. ~:-.::
~.§ ~i~ Eief
f"jl ~i
~~s·li :~11
~:l ;;a'i Y!jl$: i 'S 1 t
:~i'i~~11

Toegang tot de private bussen ~ il- J i 'Ë f
vóór 8 ,v.m. en 01\ 10 v.m. zal slechts Eo-] ~ -; 1 i ~03
verkregen zullen worden door de ril
Kasteel Straat ;zijde van het ge- ..::I
bouw. ~~ __

C )ldorders, Spaarbank, Poet.
wissel eu Poetn<i>t bezigheid zullen
op die dagen nie~ gedaan worden op
één der kantoreJl van hot departe-
ment. :
op de kanto~ in de voorsteden

en provinciën ial er alleen ééne
aflevering van .rieven plaat! vin-
den (hetzij door! brievenbesteller of
over de toonba6k); en deze kan-
toren zullen ét:~uur lang open zijn
voor den verkqop van postsegela,
registratie van ijrieven, en aanname
van pakketten. ~,

De mails zulJI\p nat.!' plaatsen op
de hoofd Spoo~glijn, OD naar de
kolonie en a&ngrpnzende Staten op
de gewone uren .,orden verzonden.

Geene mails zéllen echter opge-
maak t worden !_cj>r kantoren op de
taklijnen, naar W~llington. Malmes- -----------
bury en SIr LoWt'y's Pass met de e ~ I
treinen vertrekkebde van Kaapstad ~ ~
te 4.3 n.m., en ~,30 n.m. respee- • r..""".; ~ ~
tievelijk. i 0 -= 9 ]

Naar Groenepánt, 'Zeepunt, en ! ca á3
plaatsen tusschef:t Kaapstad en
Simonstad, zal er pp elk der gemet-

- de dagen maar ééde verzending zijn,
waarvoor de b~venbU8 op het
hoofdkantoor oui 6.iO v.Ul. zal
sluiten.

In geval dat d~ Engelsohe Mail
op een van boveJtgenoemde dagea
arri veert, na de devering door de
brievenbesteller feeds begonnen·
is, kunnen brieveDi Terkregen wor-
den aan het Poet'lleate.nte, indien
daartoe applicatie ~~emaakt wordt,
en eene speciale ~verzending la}ra= wordtm" lf&" -l.antoren op ---- _
9 8unoD8stad lijn~ - ,~ ~ ot:
De Mail naar Ifngeland di" al!" • _ __ .,.,

gewoonlijk op Woe;sdag den 2 tsteu ~ 1 -~g ] .r'
~ezer verzonden ~U worden, zal '~ _ .... ~
op den 25sten v~zoDden worden, 0
oorrespondentiën btstemd otn over • .s g !
de zee verzonden ti worden kunnon J .~ Id 1
gepost worden tot pm 2 uur op den sa ;:;j .... ë
258ten dezer. t:' • ~ ~ ~ la

Het Centrale T graaikantoor te 00 'a CII ...
Kaapstad en de legraafkantoren ~ ~
~ Oost Londen, '_imberley, King '.,.' e) ~.!) t f
,William's Townir:0sselba&i. Port t ca "g ~
Elizabeth en Si stad sullen op ~ ~ .~ ~Q

gemelde dagen op zijn van 8 v.m. ~ ! ~~.
&ot 10 v.m. en v :5 n.m. tot 7 n.m. '.,.' e) ~. d ~

De Telegraa.fllp.ntoren aan de ~ _ (Ii 1=1

Dokken, hloo$raat M illstraat, . i ~jtlG ~
Bt. George'st;traat, Caledonetraat ~ \!. So
en Groenepunt z~len gesloten zijn.

De bedieningi op alle andere
Telegraafkantonlb behalve' die aan
Spoorweg !:!tatiotls zal zijn van 9
v.m. tot 10 v.m •.op alle uric dagen.

De kantoren i.aan de Spoorwcg
Stations zullen.1 open zijn a18 op
gewone weck d~!l.

lfRN DUFF;
.Ageerende P -'tmeester Generaal.

G,P.O., Kaaps
1 Mei, 99.

Wat {
P~b ; .. ,}
Tel~ralllUDeli , .•

Za&I soort nB ~gheld Uren.

,

8 T.m. tot 10 T.m.
6 n.m. tot 7 D.m.
8 T.m. oot 10 '.m.
I) n.m, oot 7 n.m ..--t----- --·----T

(

I'&klt tt n H r.m. oot 10 v.m.',
Post":,,:t. :;: 8 '.m. oot 10 r.m ..

oost P.. te Re. •... te·_· 8 ,.nt. kit 10 V.JIl.

Private b""""n I{ï v.m. tot 10.30 V.m~.30 n.m. tot 7 n.m,
tie&iatrlltlc... 8 v.m. tot 10 T.m.

•
~o

E heer A. lo'JHr, TB.!ldhQelkundig
Chirul'glJIl ('";~g~1l het London

ental Inl<tltnut) Leeft. pa~ een besending
nn dRgeliJ'k.~ "ietlw",",,'etache Tandheel.
kundige }[iddelell outvang'lD, en is ill de
positie gesteM om zijne r..tienten de voor.
deelen van al die modern" '·elheteringen -- _

in de tandheelkunJe te doea genieten, ~ !jl i1.1i i
g;~~~~~~.~~to~i~:~. ~ J'Ji!~t.f,

P.tienten bui'''oa! ....oonachtig, lrnnnen ~ ~ t lGi
bn.. .uites per briel aank ,"'"- g ~ ~ I i,Jfl
De Heer A. FIELO, ii~ ~ :lJ.~f~t!j.tI

Tandheelkundig Chil'urg1Jn, IQ -- ....... 1 I s il
OastIe Chamber" ~ -< ::::: I~:!la~j IJa= ..lot ~ ;-'!III~I:I'l:l!l'l'EGUOVElRHKTNIIWWB P08'i'KANToon _ "';::5iii; IIl! IJl

Adderley Straat, KW\pstarl. = ~ . -..!' 1"!lii'I~.!J
'.K. Bu 860 (aI:Z:; ~ 3JJj 1 1

~ ~ :I
:::Z -=a
~~

j=- .1:= ~ I .IJ. 1-.
VAN es tot £12 elk, -~.-asmll~,"""Ne bladen op applicatie W.
KILLER -' es, Jlandenm.abN, 6 rAll.
..... ftD al Grne.tnaL AllerJel 100ft
~ op beMllbaI pmaak&.

VAK
-

~""""·BVISBUI~".
BEGONBElt ..

lAANDAG LAATSTLEDENOP _ .

20 MEI} 1899.
.. I_ .&11_ wroJNI .. op.r..as.CI••••• de ......

JODg"~ lIIah ....... ....tIE ~ .
1i!d'I'tIta' net geleerde

KarPaardeD (8 THE

.A", .......--
LITTLE DUSTPAN,

""

flI::.'~ ~ TIIO!bil ....,iIUa _ &llI1IOOrIIll_1Ift-pIijb dlkte oft!blllllld
Publiek~ Verkooping ma..... iJ__ t ntePNd _.-. - te .......

: .; IVAN Geiureaaede.. _ad,lu wwk: te .lea opd. ~. plaUla I

EERSTE KLAS P. J. DB VILLIEBS, Nieuwe Poet. ~.

Jonge\lei!les en Ruins. .r ' :~~~:=~BteIlenboeoh.
.• DORn W. BA880N, 30ntberg. Jtfalmeebur·l.

. F. DuOKIT'f, Waylands, MaJmeebury •.
W. F. Doosrrr, ~onteiD, Darling.

. B. L, Flotl, Caledon.
'. W. Dncsrrr, AleD1ldendontem. Malmeebury.

C.A.:tJEDO~

Baking
POlder \.:!

aerwijzer:
qetreJ[llDg ~t

J,op·

ZATBBBla;: tad. lEI, t88t-
, '!/ ..

De Oliphants Vlei Warme
Minerale eden,

VOOr

(a)

VAN
AA' BOU~EESTERS.

Varkens, Koeien,
"'BNDBB.B worden gevraagd
... YOUr het bouwen van een
winkel en kantoren te Somenet
8trud Toor denhear M. J, Burn~

, . Plannen en Ipecificatien kUnnP'l
TU Abbot~ Bezien worden ten mijLen hnt./rl.

IleIlltbr'llin Jilelon. De laagste of eenj~ tender ll1et
. al " : noodza&elijlt te worden aangenomen.

W. J. OLn"E.
Architect.

"en 5 Nationale Bank Gebouwe!l,
St. Goorge's 8trH1tr
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Cii1J!iI. ~ 1uitiIaJiI'1II 4e Baadt
~ de YUan lB·lj.~Bepdt.$L

publiekQ ~-- HIERQDB •• ,lt 'bIIbDd pmaab
dat de heer B 1.. Man.Ii Jr. te

0... all Apnt ft1l one Land en 0...
W~ ilMIIs-teJd.e. P. aclIULTZ,

8eOMariL

AlollOp8l1ellOOlt ........
lQlMelIlOeellteedi Ter-

"jl'ld!'OD88D dat. het
..nmlea. Dit la

OWllill,PI;J!Il!NIe.'8D wij hopen dat
de utau in
lMIIIIie,binnen k9rt ... dlt ~opolle ..
einde nl ~ •. 4~t KRU.GD
heeft dit beloof4. en;~ siJn opealnpnde,
ervan pwag .~; In wt ho~den
OUI erTlUl ov8l1~' dat de 'YOlbna4
aan de.. nete~ "'8IItie een eind sal
mabD. .:'~
Mar de politie doOi- den heer eRA ••

BBRLAIN in de~ tqenomen il te won.
ierlUk. HIJ tini sl.met de slak..,..
moeien, en he8fi su~ ook pdaan; maar
hij .. IteIqg 'niet ',..1 puot 'YUl!fln

. "fze pl~8rL.~ Eergisteren wérd
een dépêche n.I1. den.r eBAKBIIllL.\Jw
met het antw.ord jan, .taI&taeoretarl~
RBITZ, voor d-* vo~ pi., hande-
lende over de: dyn#iet-kwMie. Het
CHAJlBBRLAIlI"docUJDeni la uihoerig,
woordenrijk, OIllIJacb~ onbeetemd. HU
ltaat op zeer d~ 1J...:.t6ó dun dat hij aan
een draadje m~ -.!prd.n opgehoudeo
TaIl inzaklten.; In :~u8llle :> van BIJIl

document er1reát hij it" Harer majesteit.
regeeriDf heel~ adTi" dat het daarstel.
len ftIl een ulQnopoJle ten iunate nn
den !!taai niet :pood.ndig in ItriJd il
met art. 14 der: Con'ritntie van Londen

> '. :;-. ,

selft indien het dOOJ:':jtenqoDOeM1ooarll
wordt uitgev~, m~4roorbehlud dat de
concessle in g~ ~llwen 'bedoeld
u om den !!~t aldi:een geheel ~ be-
voordeelen, en; niet'~iIlechill tot 'VOOr.
deel van de~ co~ionari.... Met
dit advles v~ zi~, tracht de heer
CHAMBBRLAIS uH ~'maken dat deze
conceesie, die in háár tegenwoordigen
vorm reeds &edert 1$93 beeiaat, een
'Verbreking der LO:lpeJll!Che conventie
ill ! Die ef zin in hEfftt leze zijn betoog.
Het antwoord van It4Iat.ec'retaril RBITZ

i. betrekkelijk !kort $ bondig en in zijn
luiste paragraaf zee aij I "Om deze
redenen ia de (Tn.nJ"P1IChe) regeering
van gevoelen, dat b.afi,r Brttsohe majes·
teita regeering niet getechtvaardigd li! om
te prOte8teere"; ~ thans door haar
geformuleerd," ,(

De letter en de g"t der
conventie behoQ\ren dQV beide
teerende partij bn ,,-~.olid te
Konsekwent te .Ij..ln Ibela.wrrilk&ifl

L• .t.lt.atllaanlgelegeJ1hE~elh11
lijk, bijna ' nood-
r.akelljk. Het pa4 niet dat 'fOlpnd
mlni!!ter maar BIjQ' eigen nieuwe
ideën bn fol'lIl.nlee~ omtl'8l1t'akeD die
reeds finaal dóor zijil~ voorpngera zIJn
afgeh;,.ndeld. l»t leftt de :diplomatiek,
seowel al. he~ ge.:>ij(l veratand , maar
lIOhijnt geen deel .uif) M maken van de
"nieuwe o.ll~~· ~~;_~_.:_

DL PieDur, nn Bedford, beeft. bedaDkt _
bet b.Jroep naar Adelaide; da. De Villien,
I>VliDC, Yoor ut lla&I' PewSYille, ell cu. G. J.
Halo, YOGr dat lla&I' UliioDdale.

Te Hoopatad, O.V.8.,·. beroepen cu. Faut-
owm, van Scbweï.er·BeiDcke; da. Do ......
met b_ op be~ t_tal.

n. ~ HeideJberJ, K:JC, &&l op dell
l2d,D Jam e.k. een beroep aitbreniUl. •

D!ur _.,... Pieuu bedaDkt beeft yoor he,
~ DUr da audioaea-te k Beaooa6ld

• en al er op 7 Hei eeu BielI" ~p
w0r4U1aitpbracbt

DI. W i.Ioocka, !4oIM1baai, ia beroe~ alt
t..-...dea predikant nn de Nieu"e KOU'k, Kaap.
ltad, iD de pl&ah ftD ds, D. BoeIlWl. Op bet
t ..~t&I kwam da. D. J. Marcbaod.

~rw. p!Opouent Rat ie .. I in het betri.a 'tU
J uli t'l Ultenbatr. w balpprediker georded
"OrdeD.

Het verni.a .. de Irerkpbouw:ier N.t. G«.f.
gemeente _" Mal_bary Al ~DlllII: iD
de jLlerste week y&ll Juli worden inpwaa. lUB
.. ."acbt dat profeuqr Hofmeyr bij dle pi ..
pnheid preeken aal

GeYl'llid:-Eea hoofdond.rwijl8r YOGr de
publieke IChooI te Ba.teDbql'lf, 'Z.AB, ....,.
£2510per jaar; een ond_ii'" YOGr de pa""'"
.cIto?l te Po~befa'room, Z-AB, l&1aria £110
~r. jaar; eeD balpoadAl!:! YOOr4."-'
~ publieke JJChooJ te . _, MlariI £1.10
f'IIr jaar; eeD buJpo~~~. ~~r d ....~ pOli_ tdM. te 1Uipdrin,......... !

per.jaar, yrjje kost. .. : DiIY_tiqj _ 0IMl4ir. /
"ii~r _of ODdenJjj~taJ yoor da publieke -*ool j'
t. SwJdanhabui, lIOlarl £3Oper jaar. .

( /

/
!ELEKTlES.

Verkooping

lJE Ondergeteekenden daartoe
gelast zijode zal publiek ver-

koopen op
Woensdag, den lOden deze:,

TE

Klapmuts Station
~sa5

Yettc jlerino Schapen

20 April, 1899.

Onderwijzer Benoodigd.

VERJtOOPINGEN

.DE Z.-A. TA AT,BOND.

..tll.dea ~.
" Hii_nbeer,-ODlaDp IIPrU ik ~ .. Ild ...
4en .~ OYCl' .. foadleD iD de .. If"
C!OI8DbJik, UI de YlUt k ..._ bij mU op, cif W
.ie' ,Oed aUD 1011 jaarlou iD 0... La.4_
ofticiftl ...... bIC te d08A nnebjjD8II. oueeD.oorclip ,iiyen,e aeeretaria 1011 ...,
teriD op beg niet w.ten .. acbt.. Elk li4 ....
. Taalbowd 11011 blii -.jin te .... iOII te ._
!toeyele prtjUD geare.e" lijD; bof,yeeJ yoor eie
~oe~D .aa dm..wk eli UIl de eUmiDa~
Inn! uitbe ... ld. Hopende dat d_ ..uk .,..
hei oog na dea eeeretaria komen al,

"N_ ill_jj.
HoogachteDd, 9&.

LlD VAM T J.A~II. .

lIUWJLIJmIBJOHTD.
DB 8KIDT-BERGHUYi .....op den 2'1

Aprll, dool' Da. A.. I. Steljtler.-J. Walter
C. de 8midt, c.udste zoon van Jaoob De
Bmldt, van Belle AJlianee, De Tuinen,
met Johanna (Joey), H. Berghu,a, eenJP
dochter van F. H. Berghuya, Weymo1l&h
Lodge, Groene PUilt.

OP dm lOden Arril te· OlanwUllam,
door den We Eertraarden Heer

C. F. Liepoldt., ALJlWYlI JOR.ur:na
8U1tGBll, 'YUl Kammelkl.lei, Olifante
Rlner met OATHABIlIA (JeMie), LoUIIA,
VAll DBR MBRWB (geboren Gander)
~omen dochter van den heer Gert
EniïmIl8 'YUl der Merwe, ft1l Zwart-
Talleit Olifana. .Rivier ~ietrikt ClaD-
william.

De :"1·i.".lf't1en zijn in uitstekende
Ct'CCl:tlt' I'll de aaudscht van koopers
wel waardig.
A, Ii. de ~ïllier,~ J' Co., Afslaqer«,

Paarl, j ~lt'i, 18£19.

E
E~ OnJerwijzer of Onderwijzeres

I':lD goed zedelijk gedrag VOOl"

de TII Klasse Publieke School, te
KJeno<:rg, afdeeling Malmesburr.
om ~nrl(,l'wijs te Itteven beide ID
1ngr';,C'h en Hollandsch, tot Stan-
daard vr. Salaris 0280 per jaar.
L"g:e~ kan verkregen wprden voor
£2~!?f'r jaar. Doe aanzoek bij den
ondergeteekende voor of op den
j.j,it'D Juni, e.k, dienst te begin.
Ild:J op den 10deD Juli, 1899,

E. r. DE JONGH,
Secretaris Soh. f" Jm.

,Adre6s : Pia Langebaan,
Saldanha Baai,
Dist. Malmeabury.

'.DOODBERlOHT

OP d.n Men dezer te Hall Road, zee-
plint, M.4RlA HlI8TJIB FRBDRICA

B08MAN) geliefde eehtcnoote Y&D A.
Stegma,nn,1nId 68 jare.. Diep bet.rewd.

Begrafeni!! hedep (Zaterdag) te 2.30
n.m. naar Maitland begraafplaatl per ireln.
.Betreklrinnq __ ~ menden wordeD

vriendelijk ~eJ'zocht dezelve bij te WODen.

I1A.RKTPRIJZEN.

Appelen
Peren
TamatiCIII
Pompoenen ...
Kooi ...
Bloemkool ...
Uien ...

nOlWE HoUlI:1\ "
6 Mei, 1899.

£ I. d.
009--040
o 2 2 -- 0 3 10
009--013
o 0 li -- 0 0 a
OOOf--OOl
.0 0 1 -- 0 0 li
'50--000Heofd Onderwijzer.

DE Ondergeteekende zal 'kkf:·
esties, voo", de bstre g

van Il oofd onde~ .. ser 88n de
Vereenigde Kerk S 'QOI te Rnsten-
burs, inwachten t t op den 9den
Juni, e.k, i 0

Sollcltanten gelie en. over te leg-

gen, K' 0' .. C' a
1. IT la.<; nnerwrjzers ertin-

caat der Z.A.R., of daarmede
gpli]ksl aande certificaten. (Op
buitenlsndscbe certificaten zal
een ..Aanvullings Examen
moeten worden afgelegd.) .

s. Bewijs van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerkgenoot-
schap, en

c, Bewijs van goed zedelijk: ge-
drag en loop ende over de
L'atse t wee jaren. Werk·
z;ja'1lheden te aanvaarden 10
Juli, ';l.IL

Salaris i,'250 's jaars.
J. C. LOMBARD.

Secretaris.

P.O. 19, Rustenl.urg, Z.A.R.
~9 April, 189<).

5 Mei, 1899.
.£ .. d .

.Appelen 0 0 6 -- 0 9"10
Boter 0 1 1 -- 0 1 4
Kooi ... 0 0 Ot -- 0 0 2
Bloemkool 0 0 1 0 0 4,
Eenden 0 2 3 0 3 2
Eieren n 14 6 1 2 6
HoeDden ... 0 o 10 0 2 11
Gan_ 0 :2 6 0 4 2
Una"u 0 0 3 0 4 3
Ztrnrhmoenen 0 5 6 0 6 ~
Limoenen ... 0 3 0 0 6 7
UieD .. , 0 • 0 0 Il 9
.Aardappelen 0 2 6 0 8 8
Patatu 0 3 3 0 6 0
Peren 0 1 0 I} a 0
Pompoenen ... 0 2 6 0 7 1
K"eeperen ... 0 2 6 o 7 1
T&mati.1 0 1 2 0 2 9
KalkoeneIl 0 .. 9 0 8 3
:Saartj .. 0 • 3 0 6 0
Druiyen 0 3 10 0 8 9

(V.... ~J_~.CA)

6 Mei, 1899.
'I.d. "I.d.
laO 170
1 0 0 • 1 0
o 17 6 0 18 0
o 16 0 0 18 0

... 080 000
o 13 0 0 0 0
070 000
050 0l',l'6
o 9 0 0 10 0
070 090
000 000
009 000
026 000

Meel ...
HieJiCIII
~ee1
Jtathrkoorn •••
rAIIleJ81I
HayV

Voer .
Kaf .
Uien ...
Aardappel-A
8Diker1loonea
BcMrper 11:0.
!iereHULPOMDERiIJZER GEVRAAGD.

LONDEN.
4 Jrln-(Pv telflll'Uf.)-<>P. de koloDiale

wol"erkoopinaen WareII de prUMli bedaD ala
"olgt, yergeleJten met die nnlutate yv.oopiD-
leD :-8Deellwwiite ea ... ,,_bn yli_wol
10 perceat hOOf'r, .. hrol YOGI' kleedinptoll'eD
7. to, 121 pel'CUlt bOOf'r, ye' kam "'01 16 tot
20 pel'MDt hOOfv.

Op de yellen Y8J'lrooping ".. er ,lAd ?TUI
lla&I' ,bolrYellen. WClllteliikeijYiaoie --
gewicht, .... UIl td. tot eeD , • gedaal~ ; Iich,
gewicbt,. td. Jager; extra lcM p"ll'lcht, td·
larr : kaften lUI inferieure ebn ~e bncbadigde
td. bOOlfer ; en A.a.gora yellen td. booPl"

AANVRAGEN met betuigschrif-
ten worden ingewacnt door
dergeteekeade tot 30sten

Juni, voor de betrekkingva.n eersten
hulp onderwijzer in de derde klasse
publieke school te Klipdrift, George.
Er moet onderwijfl .. orden gegeven
in EngeL~ch. HoHandscb, en muziek
(aan gevorderde leerlingen) naald-
werk ('I'ol~en3 de departementeeie
'{:ursU3) tonic eolfa en drill .

Salaris £65 per jaar, vrije kost
~ hUIsvesting. Ue aanvrage~~
woro.en verzoohtmeete deelen of Z1J
oet hun werk kunnen be~nnen blJ
.oe heropening der 8choolln Juli.

H. J. RAUBENHEIMER,
Seereta.ris Publieke School.

!Jlpdrift, George.--~------------
BET HORlllL COLLEGE.

HET A..{.lIIAwsieExamen voor d•
• 01'Q e'IHMS,zal gehoucHn 'Wor·

d60 op
D~8DA q, DEN 3(leten·MEl.

K&odiuaten die L og 1l0~ niet hunne namen
'Ilplregeven Il.hl>en ..,,~n ~elijk aaD·
IO@Ic doen,. .
~matrH:'uleerde .1to.drenten die ~n-

~b6n te stndeeren v:'Or b.et 2de klae..
t .deJ'Wij~el'!l Examen v.'Ord81l ook 1l1~
Il 'IOdigd dadelijk aanzoek t~ d~D.

J. &. WHfl'TON.

SCHUTBERICHT.
A fl!.>EELINrt STEYNSBURG.

',~EFO:ITEiN SCHUT.

TE '" rift vetkxht te Steyn.barg op
Lit 1). !rtiMD Mei, 189~' Indien niet

teVQrI'n g' u.st·
~ A'1~" &almen, rechter oor Illp,

\ill~r oor .\aIf mUIl achter eli ID~ ~,
omtnut 6 n IIoaaQen ....01op, oud.

J. 1. VL~ ZIJL,
8chl1tm .... r.

.,,--'- .
~
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JAllES WILEY &Co&om .:Jt..~v"'_::____,__
Hebben thaus ontvangen huu.seisoens ' "

'" né "Ale....~dra"voorraad Viln 'f

A.1lschei~~r
De beste't Blit

',4 ~'~" 1
gemak~e1i4kste

ingetoe*,-.

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren én Fornuis Haarden, ombeinluc
Staanders tt' ra'il"' patroon). Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouteu, ~ et Draad, 2 voet
tat 7 voet, Kemphekken.

OO~

Bijzonder Sterke Netdraad voor Varkeus
Hokken.

__ Schrijf om onze Prij8Iij~1en.

10 en 12 Dnrlingstraat,
KAAPSTAD.

•• a
Zuid - Afrikaansche•N~derlandscbe

iPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers' en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria en
andere plaatsen in de Trans'\"aal

Dagelijkl!che personendienst van Lourencc MarClues
(Delagoabaai) in 24 uren naar Johannesburg en 21 uur
naar Pretoria.

Tarief loor Reizigers naar JQh,nnesbnrg £4 17s.-en £3 17s,
I" Pretoria £4 Ós.6d.--en £3 4'." ""

Da.ge~ksche personendienst van Durban (Natal) naar
JOhu.esburg, Pretoria en andere plaatsen in de Transvaal

jjUii.op
WINDBANDEN.

Eer~t in 1888,
En ledert altijd de Voorste, .

Meer p~pulair dan ooit te voren In 1899.
Schr,ij om OIlS boek "AJles omtrent Dunlop Win:lbanden."

DE DUN1DP PNEUMATIC TYRE GO., Z.A., BEPERKT,
60, Strand Straat,

KAAPSTAD_

-V-ERBETERDE

Amerikaansche Chilled Ploegen

Ploegen voor Heuvels, en Enkele-v.or Ploegen met
Dubbele en Enkele Wielen. Ook Kleine Ploegen

voor een en twee Paarden.
SChriJf' OD1 Prijzen. en. Illu.1ira1ile •.

GEORGE FINOLAY & Co.,
Invoerders van Lanrlbouw MachineriQ Kaapstad.

KOCH EN' DIBII:.
-r::- /\ 1\ -r.:..-::'- ~ '--r~AD".L__ _c:-:),_ ..L::')._ ,J_ :::-:; _ _ ~..

Voor

Sproeipom pen KARNS,

Kafsnijders,

NetDraad

VOOR

TUINEN.
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, Matra8IJ8n, Trommels, Rei8zakken

"olie bijzonderheden op Applicatie.

De ..Ale~dra"
i

A1tIcheider, de

.Goedkoopste en
I

Karnen van af 45 Shillings.

•• i Het Oudste lJndbonw in Zuid Afrikt
B.l* BOSS &; CO.,
. '. i: KAAPSTAD.. ::.:,

Net; Draad en Omheinings-Draad.
i ;

WIJ n~men.;.;'.'dezegelegonD.eid w~ar om onze vrienden op het plaM.e-
land te; doen wetén dat WIJ een zeer groeten voorraad van

bovenstaand h~ben ontvangen. .

GEORGE FINDLAY-& CO.,
~ ~: ICAAP STAD.

'I':b.q ....... ~e~,.~elP
RIJtuIG MAKERS (HANDEN W'tIRK),

PAARL C.C.
, .

D1REQTE ~r.voerde~ van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaap~he pnlzen verkoopen. .. '.

Met een ~ten voorraad UITGEZOCHT DROOG hout, tlJn WIl
instaat IEDE.R,~jtuig door OWl gemaakt te waarborgen.

TUJIlEN:tan eenig BOOrtmet of zonder Rijtuigen geleverd.
~ '.

KLEEDERENI KLEEDEREN I !
GE11\'-1 AA. ~ ~

PRIJZEN LAAG I
J~ DE

>KLEEDER.MAKER, WORCESTER, .
J.

VCLGE1NB JIWIAAT:N'J!lD4J:NG

PASSER GBWAARBORGD I I
VILLIERS

7.endt ~t "'90r 'fleHmaatneming en monsters, op aanvrage, per post
• l\&D Aeni'l ac1refl"" Znid Afrilr,

--:.Jir.~.. ~..A. WIl"EI~l!Iiir~,
KAAPSTAD,

HEEF'f p~' het beroemde HaUler en Sporting Maguijn Gewoer
onttan~. Het laatste en beate wapen TOOr hfJt, 80hieteu VIln

'llloriei soorten 'Jokken, vooral Springbokken. prijs 1!:1 lOa. nett.
Hagel;Ge.eren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit

Dynamie4l>et'onarors, en Lont.
, ~:. Bicycles, Hicycle~ Bicycles I

~ SOJOUJF OK PRIJS LI.JCJftN. "

TRNTOONSTE~NG YAI WIJKRN~
,; ....._

EENE, . Te~.tooil8teJling van
wijnen ioor de Speciale Re-

geerings l'rij~n' zal gehouden
worden door 'den Tuinbouwraad
Kaapstado~ ZÁTHRDAG, 15JULI,
1899. Prij~n .ordeh aangeboden
voor alle LIassen van wijnen, zoowel
als van Brande1f!ijn. Speciale prijzen
voor wijn ;gep~ueeerd ,van wijn-
stokken g~nt." 'Op Amenkaanache
stokken. Voor prijslijst en inshr ij-
vinga vorm~n ~ aanzoek bij

l i.A. PERSSE,
Secretaris..;-,

Tuinboull'l'88d, Departement nil
Landbe,'Illr, ~patad.

GEOCCULEERDE

APPLIKATIES
V OOR de betrekking vah Assis-

tent Onderwijzer88 in de Gou-
vernements Ondersteunde School te
Hilbury, Barkly Oost, zullen, door
den Ondergeteekende, vergezeld van
getuigschriften, ingewacht iworden
tot op d6n 20stenJuni eerstkomende.

Salaris £150 per annum en vrij
logiEl8,

Muziek een vereiachte, doch :-.al
privaat voor betaald worden.

" Fancy Work" tl6Jl aanbeveling.
Workzaamheden na de Juni va-

kanti~ te beginnen.
C. J. VISSER.

Hilbury, P.O. Bokspruit,
Barkly Ooet.

BENQODIGD Aliwal Noord Eerste Klasse
Hooge SchooL

BENOODIGD een assistent
onderwijzer, gt!oerti1iceerd en

onder~fifi hebbende, en ten
volle ~ . oeerd om Hollandseh
te onderwijzen tot op .:Matriculatie •
salaria £250 per jaar.
Pliohten te beginnen in Juli, 1899.
Doe aanzoek met oop'iën van ge-

tuigaohriften en oertHihten van
gezondheid op of voor 15 Kei, bij,

G. GRIFFITHS,
Soor. Bch. oom.

V OOR de P~lieke School aan
Kliph~~ gelegen op 7

mijlen afstand.l!l van het dorp
Swellendam, e~ Onderwijzer of
onderwijzert, d~ bekwaam is om in
het Hollan~seM en het Engelsch
onderwijs te· ge~n.

Sa' '\ris £90 ~r jaar en het vrij
gebruik: van;eeuj'wonmg grenzen~e
aan het sc\oOl.ekaal, 'bevatende.4
kamers en _e teuken.

Applicaaf.:erk {.gelieven bij den
ondergeteeiiende, aanzoek te doen
voor den 1$den)Mei e.k. en bewijs
te leveren ~"Van t goed gedrag en
bekwaamheid. :-~

~JD, S. BOTHA
Swellen~ ..'~

28 ApJj 1~9.
:., t

T n{OENEN~ Naartje boomen,
:I::i ook de limoen <ier toe~
de Wuhingtnn Navel. Nu planliiijd
Doe in: tijde aansoek biJ
JAOS. VANDBR OBWB, .J.a.

. BlauWftDei WelliDgtcmo

SCHRIJ'. Ma. 8<mONDlf,
~ '. Bnildin'ga,"
om. het 'QIl nw
oud8 ~~Ile fiI.1eo

'1.fUlfB:DR,-Nepn mulld.. PI....
TBNDBBS . 11l bICDip. ik ill een brie! IIIUI , ...

ftIlgeD tea de ...".4•• it.,er'lciug van RHI<:LTlU.Tl.
KODtroleUr en ouso illll1ijn tYat. Ik ben GOjA,," oeli
K:aantatad, tot; Op .. beb!3j,,",11 ~og ,el",l.o MIl CHltO~

'r- rscJJI ASTIU1.A en RUEtIM !TIEr •.
llA.umAO, 8 }lB1, . ''''Alr _t "''''linhtiug 'Bn ftI. bo""'Dld.~·
levereD ·te van ~ere InUJd~n,.a probtootrdtl ..n. r.ond~r 11.&1 t.

_I .. .,. artikelen .: voor den :dienst riDdeD ea l.twi in mijD rul .Jl. !r'I'o...lI'==-~.-.... der Gouvetoement8 Depa~te1ilenten IIl8II8Che1ijk. bekw ... mb.id yer1oreu, tot d.,
Ka DOKTD"S GETUIG_IS. . S De arte Ik aal!:UlUTlCUIW probeerde _ m_c,
BD DOItDa"S GBTUIGUIB, uitsluitende het pOOrw~ . ,P d - &jj1l mijll NfJ1U'II.lll~RheuDlÁtlek tin pij .....
UN DOKTElt"S GBTUIG.NIS, ment, voor het tij~pt'rk ~gtanen ~ illhoof~ _ MDh"l'&lchl ...eniwet:f'lI •• ...,

" ...... Part. cardIfI', Za'" WalIl.' .. lkptetnbor, '~J' 1 Juli. 1899 en em:digende SO Juni ai__ il nr eD wijd verspreid ~ M Ol.
lIl_illdcftlaad_ YcrlJIijtI ~Ift hlr 1900 aa__ Vd BooT "III per hee IIelU&l r--.Jc.:::..tw:.... ~ de - :.ac~~ :::. .~ bii d heden ".. na di. ",oDd.rlijk..)f..dieijll," IDdi:

~ aan licDleD III mijoc .... plt:alcu al. ook la lilt;.. ZIe voor verder. Il~ ~~ 899 .... werkelijk h. ",nl i alU.a die 1.
81,.mahI praktj)'r... ~ bet _,a Ht. It lIJ<I dlllwijIe 'd ad--ti·. cid ; 15 April 1 'p_L--I_ be... b het &all.u...Chl'<lallcNto_1tia, a ~bet~tDioWeI e yon.vl& ., .' ts"'__'e~II~--::C pu~ au .... Ujdcaok~:: gepublioeerd in de Gouvero

8
emeo

A
ril, ;3~v-::sC:j:'':o!),L :n~:~__"'~~I:-a~a:- UI _.. ...... Bent CourloDt VaD 18. 2~, 25 en 2 P ~ IOhijnbur OIlp_lijk.rTtU ...... ,- .

•\. GABRIEL. M.D •• L,R.(l.P. aad L.M. 11.11111>....... 1899 ~I<;' matiek _ liohi. Nooit., sei sijn .......
(JZBBU~KT J[JlATIlfG'8 LOZDGB8, V 'rm- _ft tendérs zil·D·~krijg. Ken. V.. Zm ~mij, WY. .. een..np!' ...
GBBRUIKT JtlU.TIlfG"S LOZDGDI, 0"010& ....... ; U..:'-.-ft .. po _~_ z ~- r.OOtJ L_,.-
GDBUIXT JtBATI)fG'S LOZD'Gu, baar ten kantore vu. den ~_..,n. :!:1UlDe .....:;: ~BHEU~!t~

Het I. 0""- Iojara pIodcts • ...&ert ~~!.!,'- meester Caledonpl"n. d--..I cJ.li]'dende l·on-m&D .....t.;~lla,__l.....p.bet.-.tpmaaU -. ft" --_..,........... ,_ ,,- ---. r--

1• .- du OOIt hl - OaOOIal lij .,....._,. Iijo la CWT' DUMINY IIMIIeci~D ",wd Yoort(i'c~read ==~het nrIOMOCD .. .-.. .... Wt.,"" 'HoeiiIu ... ....tU&iI • • • ; , ~ L-_ --'_ ..._ -.
CDAodI_ en aIleell pcft al •• -.. . pro Hoofd Inspekte~ hoewel CJ. .......... till ..._a.... . CIM
VQUlTUltT O:NGDlVmu ..llU>, ai'- Di. nnrachteD dM hij Ie...eu -. _
VdtsTuXT O:NGDVBJlllllJ), Depariement van Publieke Werken, . '" ,... ..... aw, en ~e TU de r--.
VOLSTItlmT OKGDVDlllU>, Oaledonplein, KaapRad, u.cht. Tall de a'_!.TlCURQ •
Keatl"ll'.HL" I.ooee&a het ~ pMOam;'" 15Aprll, 1899. PILLEN.

•- HooteD, HecKhbcicf ... K_. t Uh'." ..... _. _ 0. oude heet T.ua DD WJJI.!, ...... w......
'ochii. BUkj.. en s-. bij alk........... 'ENDERS nll tt=l7An wor werd g_ door _ ~1eL------- _ '1 z en . ~- JH 11_ A. Coll1'Ua, Bnullhlei. )liddaI_"c.c.

OA OF SCHRIJF AAN den door den,. Controleur en ~ _d dadelijkywlicHiq. IlijJIIOOO Ju .....
.. A dite -Generaal~tlvoor oóderge-' .ebooD."d.r, d.1IMr J. A,8.". -. ~~'K "ULLEB u ur.. I· i U"r~"l'rwdorp... erdc ...k~_ik ...... ' • UA ", nOfillJl(iendleD.8t to om 12 uur op i .Iui ....n-I. - i;f UW ~ba ... ynand, J. C OIl

45 El41 STRAIDmAAT,WmAD. den vermeIden daim:-. ! JCNES RHEUMA TICURo.
Telegrahch AdnI: " llell1Ull.~ Weg van L~·. h Station tot, ,t'" JC"""t .. Zuid,'"rri"........ ~id4ei __

P.K.:Suel33 Vl..... berg in" e brengen en J .... ,~ Kbe"",.lid.. IU_-tuobo lio11\, .....
""'fSg_e .~. .; , JiC'ht. ri"",. JI<>bt, Aancuioln-PIJD&,.-" '...OM ALLE EN EENIGE SOORT begrwzen.-12. J, 1899. .: ....* <!.,ill'odeo ~... ,.)l.". ,Ml errr du I.......

j V 11 biisond eden kunnen, ver- ! _on~'" I1't'nll''''.. lo "nJI'\.ow all. ~Muziek Instrumenten. 0 e lJ 'r' _ ... "/i..~.;.." ~kb..l , ,AI"...
kregen worden. ~f'Ilhet kantoor v:an

Muziek.aleBenoodigdheden Publieke Werk., C:.Ldon Plein, Zaad Gerst,
Kaapstad. .' _Instrumenten Reparaneen De laasste ot 8BDlgl tender zal Schotsche Haver.

Stemmin 0' niet noodza.ke~.. \ worden aange-
o- nomen.. Kaapsche Zaad-Haver

R. MftLLKB.versehal"-· eenig ding in JOSE . NEWEY, Witte en Geele-Mielis,
de lijn van Muzi"~J van het grootste H 'dinspecteur van
Kerk Orgel tot de .T, '<lsche Harp. ,-, ublieke Werken. Meel.

I
,i •

., 1,"

'OLLEI:a'_

Ilroot el l1e1ihlDdel 'lltH:
HudelsbllJeu,

KAAPSTAD.

Stoommeel. l\Iielie·
Melk, enz.Verloren of Verdwaald

V AN de plaa~ Weltevreden,
diatrikt Paarl, op den 23sten

Mr.art, 1898,

EEN LICHT YALE;" MERRIE EZEL
met zwarte streep ever den rug, ge-
knipte manen, en getopte staart,
omtrent 7 of 8 j~ oud. .

Schutmeesters' of anderen bij: Zaad Hondetaers
wien gemelde EzelllDocht aankomen, . I

gelieven kennis te geven aan den I OOS T LO N'DEN.
heer D. F. M!.RAlS, J.ZOOB,Paarl, of _
bij den ondergeteekende .. onder; ALF. W. BAM,
bovenstaand adres, door Wlen alle: ,. .
billijke kosteq zal betaald worden." ' Prodnkten en Commissie Agent

JAN MOSTERT. ' No. 21, NIEUWE MARU,
...., K.A..A.PBTAD,~--

H. RIES & GO'1
GRAANR. MULLER'SPrijslijsten worden

franco gezonden op aanvraag.

T.k : M noofd StraaL" P'lt, Bua8811
Pon EllIt.beth. Kaapstad

LONDBM

Tandheelkundig Instituut,
BEPERKT.

Ulster Kamers, Gr~ntemallktplein

Verrotte Tanden gestopt in to~ hun
vroeger natuurlijk gebruik hersteld.
Tanden Zonder Pijn volgens
ieder bekende methode uitgetrokken
Goud Stopsels.
Kunstmatige Tanden, passend ge-

maakt door luoht-zuiging, alsook
zonder platen, voljens het stelael
bekead als Bridge. Bar, fin
Crownwerk.

------" ... -

Alle IIOOrten van Produlrten j{ekocht en
verkocht op Commi8ale.

DE onderg~teek,nde vernomen:
hebbende dat Jde volgende hee-

ren bevonden zijn ~gejaagd te heb-
ben op. zijne plaatSen" Twaalf F011-,
tien" en " Papkuil, l'ontein" ill het,
district Villiersdo!W, namelijk: de. ZUID-AP'RII\.AANSCHE
Magistraat, van :;Caledon, Piet! KO~INKLJ1KE !JAILDIEN81
BloemmestelD v® Caledon en
Y'/illem Hutchison "donVilliersdory>, o. II CASTLE MAIL "M ••.. Ic ••• l.pll
zonder zijne toestemming, waar-
sch.uwt deze heere}l,in het bijzond:er DB Btoomboot.en dezer Lijn vertrek,

bl" al d ken van Kaapetad naar Londen 0111en het pu lek ID t gemeen, at den anderen Woeoedag, te 4 unrn.m', DIll
eenig een die be~nden wordt te Madeira en Plymouth, te Bint Helena eD

jagen op boven~melde plaatsen Al!08DfÏDn aanieggende op de bepaalde tu.
zonder zijne, schriftelijke toe8tem- l"eclleDt*l<1en.
ming, ten strengste zal vervolgd )(ay JG- TANrALLON CASTLE. :X"l't DI '"
worden. Cnva Tu vmlP.

.' >.. Ilayl'-DUNOTTAR CASTLK, K.&pt. HAIUIlIiO',
P. ~. DE KOCK. JU'le 7-0.AIUSaROO:l. CABTLK. hp!. J. C,

ROBDnIO",
JIIDc21-HAWARDIN CASTU:, Kal't.IlIGB!,
.July 6-NORHAlI OASTLK. Kapt. I\I!iD~LL,
July II_DUNVEGAN CASTLE" KApt, ". !in

,

Alleen .het be8t.e materiaal ge-
b< zigd, en alle fooien zijn gebaseerdop de billijkste schaal, overeen-
kOID8tigmet goed werk.

EVERARD DIGBY,
L.D.S., &.O.S., Eng.,

Worcester,.
29th April, 1899.BI JBELS.

Goedkoop en Stevig Ge bonden Aange~omen
OP de plaats v~ den ond~rge-

teekende : tee Jonge Eze]s
de eene zwaM; en. e andere bruin ;
de zwarte wat trooter da~ de
andere. ~

De eigenaar Iqtn hen terug
krijgen na tJctalinglvan koeten.

L. P. VAN !DER SPUY.
Een8g~zind, i

Klipheuvel Stati,.
2 Mei 1899. I

AAN HET

EItn BGttai JOor Eltelud YlaLu Pllma
AVONDALE CA8TL~. Kal'!. S. (' HROII'J.OIII

trent 11 May, .
DUNOLLY CAIITLB, K.pt. \I' HLle;;. omlren!

12 May. .
TINTAGEL OASTLB. Kapt. nHm (,rutrcnl!.i

)lay,
BR.UnU,.R CUTU, Kapt. CBJlAGllJ:. ,..wIreD!!

JUDe,
GA.KTH CABTLK, KapL. WAIWL". om\ronl:Z:

Jone,
PEIlBROKB CASTLE, KApt. MAJI,I;HHL.omtre!ll

6July.

Voor Vracht of pa.age ve~ met
lIieh bU de Agent.en 'nil dfi C:.sTLI
MA.ILBOOT KAATSCBAPI'lJ, (npkt~

HOOFD "BIJBEL- DEPOT,
VAN BRT

ZUID AFRIKAANSCHE

BIJBEL GENOOT~CHAP
7, KERK' STRAAT,

Nabij ADDERLEY STAA..~,
KAAPSTAD. :'

Enw. L. NUTTALL, Secret.iFis, .
P.K. Bus 215. (

Telegrafisch Adres: "BI1B&L8~"

PRIJSLIJSTEN FRANCO.

Bijbeb in Hollandseh, Engelseh,
enz., in voorraad gehouden.

BENOOOIGD

"

Aardappel loerelL; .-'
EBNE 8e~/4um

Bonum in J...l~ve.tim· ud manden
in nitstekende . ie om DU te
nlanten.

A. ~G. Bij den
f7.B~ Re O.'lULBBBBB

, . IC ·· ,.... 1,·12 .ApriL,} ' ;. .
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~ door de reperiD" bier aulleu koaam
of -in lad ulld. nn Juli of IDhe' begin 'RIl
Aupa\u ••

&Sn ludlër, aeoumd JOIeph ~,werd
hedtlll ID &rnIItt pbncht, beKbnl¥ 'RIl
achakina ...an een ge!denrd. melll)', 80phia
Oenan. De man wem aangebondeu op be,
.poorweptatlOn naar aanleiding ...u lD.tnIotie.
on''RIIlen Uit Klmberley. Be' m-le ui
teruggellOlIdeu w"rden naar de DialD&llbeldeu,
waar haar f'Dlllie woont.

Eu IUkechon'flng werd hllden ""honden op
J ..II &ut, een n1l'0!r, die gedood werd bjj de
goederenloodaeD door een locomotief, dl"! onr
bem been gJOg HU llak de ralla <l"er met sun
rug naar de locomohef Het ondersoek werd
ultcelllelJ voor medisch gelolgenJa.

DBPECUE VAlf OII.A.DSBLAtB.---ANTWOORD DKa TBAWSVAA.L.

DB TRANSVAAL STAAT VAST.

rELEG~AMMEN
OVERZEESCH.

\RHODE~ EN AUSTRALIE.
~ -----
I ,It' Mu - {&titer) - De beer

li 1 "," I "oft cell ouderboud gun..d m.t den
\ &.lI "bOK 1U1D1.terTau landbouw, betref

IIt.,kl<ehlll! f1\11 deo bandel LutllCben
en \1 nka' lit Belra

Een a,1.nmat1i"erop den troon.
, ~, 1 \[EI - (ReutM) - Ibrahim

\ • mJllru"n .nlau;,'!! v"rhet ala een ge-
ol 1 I rd Kit, hene r Un den sultan van

;;, I " be v oud dat laatMtg"noemje ont -oond
e< p" ... l!nat,~er "JU pluts bad Ingeno-

:: I r a 1 m \11 ou lIJn eskorte weden
i, r de n aanrnatrger on 12tl v..n

"UI UI.- II ieu ve ldeu De o,oraeble.eoeD
l.&f \) JlJurmaa ter.~

Verkiezing van sta.dsraa.d81eden.
PORT ELIZABETU, 5 MEI - (Ile..tm' )-De

Ult.lag .....n de elekries lD tie municipale W'JJken
nos l en 7 -erd gwteravood om 7 uur bellend
Ilemaallt Voor 'IIIIlJkDO "werden de beeren
Smart, unffitb en Goldsboeough .... rlwzen en
de beer Morgan werd veral.gen Voor wllk no
7 werden de heeren Pyott, Brown en Pe I 'fer'
kosen en de beer Baf"all werd 'fllu4&gen

BULAW.A.YO,• }lEI.'- (~.)-De.,_Ja
.... u den beer B.hoo.:,heelt hler ~.m_ be·
Tredigioa geJ-"en. •M'D I.loofs flat hM .. a
groot ....nchtl tal niala.n ...oer B4Iew.10' 4a$ "
bet lpoorw.goeliWum toor Rbodeeia lA! wordeo.
Vier Iunen kom.n t .... ID Buie_JO bjjeeo. De
Iuu Dur de Vfcton& wate"alleD uI door .a,·
geatrekte boutbOelch'_loopea ea ook d. _.
delijk .leeDkool".ld ... UQdoen. De bonw 'fU
de Ijjneu .. 1 'feel ItoDtAnt pld lU h.t laDd
breDgen e

Bin:cl.lr, de tun, die belMrd ln lIainauaa'
opgeIlId werd, la gJatt~D O'ferled'D.

~
De <lwelOrverleng1D.g.

--óo+--
BULAW4YO," M.I. - (&.ur.) - Albi.r la

bencbt ontnni'D ct4 meS d. aardwerken ...oor
de G"elo· e>nGwu.afye~leD,lnc ...el,'Del. week
een :uw YlOl iE'IDw, ia.I wordeD.-ESN GBSOHENlt.

lieé ltallVansche kabinet afge-
treden.

.. " \IKI - (Ut.ta) - Uet Itah
,,' .. et,. af!:~tr.xl"n w"geus oppositie

, "u""- te,vll de Cbrnee ...ehe polmek der

De ed heer Herholdt op reis
UlfTATA 5 MEI - (S[MC.aal) - De ed

beer Herboldt I. JUl.t V&II hier Tertrokken. De
'fergaderlOg~n met de blanken en naturellen
w&ren zeer succeevol HU werd overal aeer
goed ontvangen De landbouwtentooo.telh a
h~p aeer !l0ed van 8tapel o. naturellen 'fer'
toonlng Will! prachtig De laodbouw ,.al nu
groown voorUltgang makeo onder leldtog ;an
den heer Herbold~ Een perm.neDt tentoon
Btelhulfllterrelo zal bier gemaakt worden Het
geld wordt zeer bereldwllhg gegeveu De
vollende tentoonstelhng zal pla.1Il nil den In
Yaart VIUI t 'folg.m j J&ar

DE PHILIPPIJNEN.
, " i \[.1 - (R~uitr) - D6 Pblhp
• I I I '. ,t_l. _tl bet onderhandelen

• 'ei leil k~ed"a durell voort, boewel d,
l:11 :\..1I.ll b.:t .fnemen 18

Durban stadsraad.·leenlng
4 '1.1 - (.IVu'a) - De tenden

)H"~ corporal,,, ;,jl perceut leenIng
hedra>!en .nR~uW Het gemld

• lt .. " 1. II) I. IOd Tendera tegen
yo.] -aO 1. I~ tullen b7 peroe>nt ont
" ~I" borep bet mInimum brt volle

EEN PROTEST. ......___
Ó$" ~KLUKKEN.l ')LBB!:RG 5 lIlEI - ("p'l ""tl) - Eene

pubhekd veronlwaardlglngs vergadermg wNd
beden 10 eie staduaal gehouden, en blll!ewoond
door al de vooruul!late Illwoners van bet dorp,
om te protellleere~ tegen de verplaatllmg van
van den .taf nn bet atatlOn De volgeude
re~oluh" werd a.angenomen Deze 'fergadenng
bestaande Uit b..nd.laren en lDvloedrllke beerell,
protesteert ten .terk~te tegen het n~ornemen
der regeennIl om den atatlemeester en ataf te
verplutscn 'fin Colesborg statIOn eD de IUn te
wHkeD Olet • guards de vergadenng vra.gt
eerbledlgll[k ....n de ~geenng met de voorge
Btelde veraRderlll!{~n te Culesberg station te
wachten tot bot Pllrlemeut bueenlwmt

BULAWAYO,&1:ha:H&uur )-Het I_benk
un de DomlAlkuoi'lhe .ulltoera. die gSieerd
bebben a.I. bClllpltad.erplee'ltoen ledUr8ade 6
J..ren, bedraagt £~243, welke lOm aal unp·
wend worden om feb g_hlk' tehllJa lD Dula·
wayo op le rlcbten
A..n de Mer'en I~' twee onlelnkken "'001'("

kemen, nroo,. ... k' -dear hei oatploffeu 'fan
dynamiet Ecill blanie man geDaamd Jobneon,
werd gedood el) tw .. b1ren IewoDd.

\.

\,,'liltrouwen in Rhodes
HET OO!lTaACTVOIIITIUNII.

4 la l.yoll' du'YaD aloot de reanmg ln
~r 1893 eeD ooDlract met d.D laeet;.L G
Von~D, waarbu bU wft'd ..ap'-1eld .11
~ .... ' p4Drende UI J&reD ...(Ior het teU
IUt1'08' a.neo 'fU " IDODOpolfe. ~Onder dit
oootract ....ro bet recht aan d.D asent yerleend
eeu _tlcbaPPU te ltichtell eD hil werd ~ ••
Ieten .. ken IDUlmalll .Pril". ...oor dyn.mlet
..... , te .teneD, bedrw.1'D4e, ID 't ge'fal no dyo.

Transv.aalsqhe Toestanden. :~rI,!! ~r,,=t6.ter;~lk~ -::o!~
beialeG op d1JWDiet nrkooh, bo ...en een bedrag
....0 10 peree .. ~ ....11 het lurpln., welke werd
..... tpetel. al. de baIane Da aftrek ....D .pe
kOlten, .IUtage, gewGAII aftcbrU""lIiell en rente
teren 8 perceot op bet bpi .... 1. Verder nr·

JOHASNE8SllaG ~-De De Slartdard mrd bood d• .,eDt doh binn.D 2' jllU' t.bnek.D te
J.Ó.A be b d • d .tlohteD ala teeg_taan eloor d. rei1l1eU... nu

D,!!yer. New. beeft ~enmorgeD nc t •• • d !.braad te Id' ban d
IDvl"ed vaD een p.nlek op d. LoDd.DIChe .u YO ,rwU e regeerIDI, len •
markt heerscht, beweeu veel of welnll mag be- ~ruge opncbWtg, all. DOOdIIl~ materialen
teekeneu mar bet Ja eeD ....ntorende tutor aeu ID'foereo, en .. $er beaohikkiDr ....n den
meer ID de sItilahe, ~e ernatIl geDOl( Ja om be. ageat .tell.n,.dle d. opbren~ der "erkooplDI
zoJ"fdbeld tft, ....rw-,lfIl:eD B.t Ja oall!OI.luk te =.t.=~:gm=!t:'llen tieIl, waar:-n
verbergen dat de ilhloei d.r npltal1llten Il" ..- behal d be et.J,ed,..,.D
brulkt IS olll eeD-'4ih.Ja lA lI.t I..... n te roepeD'I6&· per kJat, 'f' e lOm tul",,"oor de ID'
Het wordt 'foorze~door aemmlieD nleaw.bl. g.'foerde materialen, d. balan. te warder. terIlI'
den dat de gedr","n der m.uoben dill ned. pgtI'fen aan deo IgellL
begeeren dnld6ll1~ ~en de tijd il gekOmf'D ...oor DB COMVBNTIBEN :VONOPOL11l3
m..nDen van aUe kWaeo en Dahonahtel~D WIer 6. Barer ma).klt. regeenng la ."'YÏeeerd
belanrn verbondeu, aun met deo banotelllYoor d.t het duratellen no een mooopohe teD
.poed no .en s_t om am.u te !lp&nuen eD gDDllte ....n den ..... , Illet noodweDdIg ItrijdL
..Ill '{emAtlg3eb een -,-bel te .. nden naar Londen met arilkel U na de conYeo'le 'fan Londeo,
sterk protestClflreodll! teg.n geweld.dlge tOllIIIlf. IDdi.n UltleYOerd door een concetl'lon.rta,
!lCbenkomlt .tor 'IIIfwudennl ..... pohtleke mlt. da' de cooceule bedoeld Ja ID goede tronw
ineven tot ...oordeel .....n d.r. .tut ln b.t alg.meen te

aUDe. UlO' tl8nt'Oucb, ~t yoordeei ....D deD COD·
O8IIlooarll .

8. De ...raae welke aáeh DU uo mu ...oordeed
w"l of bet dynlUDl8t monopohe, aooala oltio
'foerd onder het OIIntlSOt met den heer Vorat-
maDD to' 'VOOrdeel "all den Illut In het &11f8'
meen II, of ten ...oor4eele .....n den con_lO
n.m

7 Uit b.t rapport YIn de commlM'e 'faD den
Tollnraad aangeateld In F.oruul 18'J7, 0111 on·
denoek te doeD naar de nlhoenng ...au bet
monopoli., Wa&r'ftoD Dien een. 'fertlhng Vindt
bU de documeDteD ...oor h., p&rlem.nt gelewd ID
Apnl nu d.t JIIU', ".mr", ik de ...~ende fel
... : De mutéohaPPtJ _Ike de regeenogugllnt
pmacbtiJd was te 'f'QrmeD, werd ge..llebt oDder
deD _m Zuid Afrikausch. ootplofbare stof·
f.n fllbnek (beperkt) ZII voltooide nut de
"'bn.k bIDDeo bet 'udperk 'fin twee en eeD
balf Jur, ToifeDIl bet contraot, malf ID October
1896, beweerde au dat _, ID.tut w., 80,000
klaten dynaml.t per lur te ...er ..... rdlgen, ter
w,,1 de beboefte 'fU bet land berekeod w.rd
200,000 kilteD waarop de nlt ...oereDde raad,
.trijd met h.t \,;Inlt .,.n deD raad ....n Septem·
ber 189-l-waarbjj eenlge afwuklng 'f1D de
regol.tl" expreeeelUk .... rbodeD werd-uD de
ma,tacb.PPU eeD ...erleDIIDg na tlid nu 21 )IIU'
gaf, ...oor d. ~nchtlnl nu een fabnek welke
ID .tut 100 liJn ID de IMhoefteD ....D het I.Dd t.
'foonleo. Ooder de gooa'tpte om.tudlgbedeo,
en aanDemend. d ..t de ...oornitlichten door de
maateob.WU aanpkoDdïp teD 1'011" verweaen·
Inkt ".rd.D, berekende de oommIMIe d:lt ...oor de
...Ier ).reo 1897 to, 1900 bet Doodtq sou .Uo
430,000 II:Jakn lD te YOerea bonn en beh.lve wat
de mutalhappp kOD ....rvurdlpD. De bebude
lUll 10 de rIlnek 'f.1I de IDgeYOerde dyn.mlet
eD oalplofliol' gelenne w.rd nrkl •• rd te b~
Il.... n Dit bet een'foodlge prooee ,.r. ac tot
patroDea te m.kn, .. rwOI wat uDpat bet be
trekkelijk genng deel dat de maataobappu moeet
fabn_ren, he' bleek dat .1 be' Yere_bte
rnw ma"'naal _t worden lDgevoerd, dur bet
Diet ID den It •• t kOD wordeD ge ...ondeD, eu dat
het ....en oDWa&raobUalUk wu d.t Inln het ge-
nl lD de _te toekomat 100 sun. In ...erbaod
daarmede merkte d. oommIlISIe un . .. Bet Ja
du. elaideluk d.t d. regeennp'frllDt Diet 'Uo
belofM ID het ooo'not lemaUt I' DagekomeD,
_eljj.k, dat dy_lilt en udere ontplofbare
.-,lfeo vernardJad _el.D wordro iD wodanige
hoeYMlheded ala 100 YOOr&leDln de beboefteo
der Z.id·Afnlt:aanache Bepnbliek."

-I \1 E I - (Rrvt..r )-De Dult ....be
w II trou ...en d." mot16\6n van den

it"~ J[J ti~!l lofrede op Jeu k-I er te
ie i .... /" Z'ilu1I!J e~t dl4l de

". IJ<Danll~n b..lD uIIken 5~anl! moeten

De ~01/",,1_ ~e~\ -Het verdient opmerkIDg
dat de opt'taddage btweiJ"g ond.r d. nltlenden
beperk' b!UU tot dil ollder onmiddellike It:on·
trol.. l ..n aommlgtli goud kompagnt.ea .taande
werkl.eden, ~rwur bet onafhaokelUk. deel der
u.tlilnder be"olklU r met 'fftr!.rouweD de werk-
zaamhedlln ?ao ,t;lksraad .n reaeering af·
wacbt

Er IRalle uni dd de kUDltmatlie 0pwlDdlnl
VBneen l'edeelte d~ goa.d pollllCt .... uMlf &al
opbouden Wl,Dneer 'U lieD boe z.lfs in bun
etgeo knng mur mia geeatdnft belltaat 'fDOr bet
opkr"gen ....n oorlof! In ZUid Afnk. De bnef
v"n de beer Jamea'~.y. gewellllD ~oorlltter d""
'rnnkamer eo "o~rTaleebt EnlJelaehlDAn, aal

I ~twufeld ae br~pan'lf88Itdnr~ der born.t
,,,kera doen bekoeJAiD Terecbt merkt de heer
Hay op dat de tu.n ....Dd.g8ICblllen geell oorlo(
rechtvaardipII', en aat bet roekelooe RODw.sen
om ZUid Afrik .. In ~or en ...Iam te IIIItteD om
kwelltlell, dl&, goed ~boawd, alle ID der mIDDe
kuonen opgeloat worden

Het kamp te Ladydmith
, • \[ I I - (Rp/"" ) - De mad"".

Wil" ""t:l reun ~ 'Ii an ~taat voor oorlog
.lA' 1 hd " o!(crbui' antwoordende

[·L~t \1'llr'!'.chL1nJI)k. Wll~ dat du regeb

t .H ,~n te Lad"IT',tb (:\at"l) EOU

,!.lar l~ pluto, LO ,eeI.trategl'" h
.. <-i \1 et lxltre~~lIlg tot deo I:e.oud
i" lO I v,n b"t I<amp aidaar koo hJ

, I~ L L" Je eru.t.ge aandacht der
'u "Ian~!

Ter dood veroordeeld TIJD OM TJtPROTESTEEREN.-t:'I,t;~IIA,.E, [:, MEI - (R,lt~r) - Charhe
M••• n;;all och~ld"l U"' onden aaD bet Utt den
trel' wer!",n van een nl\turell"n Illnd op dil"
JL H)!Id van 17 J an Il werd gistera vond ter
dood veruordeeld De Jurv beval den beAcbnl
dlgde ill de genade uu bet hof ..an

CRIMINEELE ZITTING.
Ten gunste ,an federatie. Kt.llln:RI E\ I) MEt - (Reuter) - BIJ de

atmfllumg la de iPheele rol afgebJLndeld pe
hal ve ,en zaak dw worgen onderzocht zal wor·
den Er WllB niet •• an uuJ,ten~ewoon t-~laDg
Ue zwaarste vanOIsseo waren vau 3. en 4j Jur,
wegens .tmfbaren manslag ~eu .! o.turellen,
eo , Jaar tegeD een naturel beschuldl~d van
moord wat teruggelrol<lIen werd door de Jury
tot .Irafblren man. lag r.ee EnropeaneD
kregen leder IR maauuen wegeDs lDf,raak 10 een
wlUkei

liet onderzoe" nl1llr d~n dood ..-an vier gevlln
genen dw In het gezoudbeldl\Compouod om
kwameu do( r :Coude In den Dacht van deu
.!5.len A pril werd bed"n berop.md liet oU

derzoek tooDue dat er rUimschoots kleeren
w..re, vCl"lrekt door do regeeflng De
dlstniIU •• ", c"nltateerda d.lt dd dood bet ge
vol" We..B'an hruncho pnouffiunlll, en een mp
port" erd t1'tuovereenl<uUI""g opóemllilkt

1-- I
.r )llASSr:SlIt: RO, & MEI - De ~Itl.nders.

peIltie alln de konlngtn ts beropend, eo word\
bl) .. e munen gelee~nd.-

AAN HJt.T AFKOELEN,

, i \[ f I - (!l~ulPr) - Het fe ier<lle
111 'Cl lUI i \n.t'alte heeft als nlt.I.~
l1'lt ..n ten gU[l~te van federa.tie en

d, lf egen -

Rhodes verhoeriijking

De petitie ontva.ngen
4 \1.> - (U,du J - De heer

1 h.! hgcrbul' "prekende zeI
ju t ol! lt: t1otva.ngen W~ cn nu

n~ IU uVt:rw~glng genomon

A;LWEER
SAMOA

)1, I -(Rm'"') -De Bn'"cho en
Á l1"r .. Lw che IO'4ul~ tt.) Apla (_smoa) bel.

O~ I,t.lllti van tt' ll'<'nen geproclat1leerd
) I lf' ue ( 1!I<Ii li Wt 16l!rde Je proclarnatl~ to

~!\ ... (":)

J._Lj I ~) 1 vt.:rtrckt mor~en met Je \ ril'"
/" I U",kK

~, l'lln I d vnauHloft COOceS!'IC cp,," Il

u .....t J;), !('J lran~vaalr.al'Doet .. !'ter'~
t 1 D ...elJ.!l I 1 J.i voorwaarts kVHlt.:ll

Lf

KAAPKOLONIE
O~DBRZOEK GEVRAAGD

YM EKIS'. "MEI -(Reu!er )-Eene pnblieke
veriad"n~lZ 10 verband DIet du aaDbedtog un
den heer lthodes b!f Z!fll teru6keer, ui L.ater
d,,!!11vond gel.onden woni',n

N A1'AL.
TABAKSBELASTING.

PII:ff'R\lAKITl.8t Hv 4 \IEt-(Reltter )-De
rQgeennl; viln de lutd Afnkaau8~be Repubhell
heeft je ophetilng van d" bIJzondere belllltJng
op rnwe tabak bekend gemaaKt Op Tertooll
vaD een cerllficaat vlln deu rnag .. trut of velo
kornet Termeldende dat die tabak 18 geteeld I
de KoiooIe zal 't! 10 d~ r&pubhek wordeD toe
gelawn ,ru vau bl)WDder" lD"omeudo recbten

iransva,alsehe Volksraden.

PRAATJZS'
PIE fER.II \RITZHURC, ;, MEI - (Rmler )-De

MowlC" corre8pondeut van ue Tw.u meitH d,'
d. plaat"elillle hotel bond er. vele aanzoeken
.oor aC')mm )d~ll. olltvaD~eo vanl peraoneo aan
den Rand en er 18 geen twofel, te oordeeien
... n de bewoordIng de.er aa"~oeken, dat een
exodus u t JohaDn.,sburg verwacbt wordt DE OIVIELE DIENST·WET

2 l~
PRETORIA, " M&i -De raad w.. hedeDmor·

gen met da ClVle.1~Ddienst wet bezig Er
onl8tond dllCuMle ;b.... r d. beteekenJa nO be'
woord • revtenng· •• 11 IPbealgd lD d. we'. D.
slaatMecretarta erk~d. dat he' woord eoroa
beteekeDde " preela-ot eD ..... 1aeCretaril ... 0
80mB .. ultYl>erend. raad." Hu son ua de
band ge ...en de .lIIIOhruvlo, In d. 1118OW.
grond wet te ...oegeD. Beal.ten w.rd h.t woord
.. regeenng" ID b.,~.1 onder beapreklDg te
ver&oderen \n .... tapreaident "

Er WIoS biiden m'rgeD een ...oontel "oor de
regeenng Oql de !JfID' hurgwn te h.lpell door
kleine pIU,"D tI'.'f.n, ef. betab.n, waar ...oor
verapreld sde aijd over eeD tijdperk 'ftOD 15
Jareo De regeeriqg II nog Dlet tot eeu be
slUIt gekomtn tea;,nDlte 'f.n lae' ...oontel, dat
vau den stu-':~rjI komt

DB WINST
W.t betreft de W10l\ g.mukt door de maat·

tellepPii d_ deo Invoer 'ftOD oDtplofbare .~lfon,
ai-' mee lDbeenp 'f1U1 de WlDlt op ontplofbare
1~01l'eu door haar gemukt, bevat het rapport bet
...olpnde: LI Deae lDVOIIrgeeft d. maataoh.ppu
bDlkapwooa l(rOOW WlDItea die Diet te "1'f8
loun aUD bij d. WlDBten op ontploffillrpeWen
door de __ bappg .,.rnardigd. U w. oom·
m_. ",ndt ad de veralagen door d.D .t .. tso
_ten. eo haar YOOrplecd, da, dil wID.ten
der maat.8ehappij op oatplofbu. platlne eD
PJar ~ uap90eM en betaald door den
.... " d per kin beloopt, waarYUI aleehtl 68.
per Id., "'001' de regeenlli fUll· W.D_r d.a~
benkeDinr toep,.. wotdt op d. 430,000
kineu, .pa'" __ am ..... ,...,... .. -dt
-rier "olpDJe:J8Na ... WOrdeD Inp ...oerd, krU,
JPII wO ala reeal"" lI&t indieA de .taai "' ..ell
an""""e &00 d. teba&kiat er wiDai bij doea dell
~e 'fU £~,ooo. terwijl indie. de _l.-
IOb.PiI aalD eloM, ete -.u .tecb" -.n WIIII~'ftOD
.£101,600..ut, _ yenoltil 'fen '£75i1,000 ten
udeel. 'RIl du .... L De WlII.t ..&It. d .... t
&OD maltea door .. U Ink.,oeren lOG w .....
tebjjnliik na 1900 nor ~ter w_, nO "...
'f8rDIeerderde eo"'J'UI.

BU .UOltll: Dil. COJIVI:JfTIE.
8. Vol,.... 'I'OOI'p&II_d" !.Ijib be, dUi ODmo-

plijll te ap'- to be'wjjtelea flat b.t mODopolie
ala soen nitp1'Ollfcl, eea ,..rtx.kinc 'ftOD artikel
14 der Loud"""" __ tie wu, dur bet geeD
IDOIIOpoiieWIl yoor de alpmeeDe welTaIr' ral:
den .... t, ell dur b.. geea .tutllbelangen dion·
es. door de repabliek ondbaok.llJk te make.
YID baikDlaad80he ......... 1, ter~i1 lae, lilllUl'
oieel _ ...... ieI yoor deD ltu' rekeDd
.... bOOCIerdea I. dal.adea en.

9. u- _jeatei" ~ ~te eebter
niet bare '-boaWlDp!I -'RIl d"aiaak bekeDd,
omdat ID APnI 1897 eeDII OOIII.. iIue door de
,.......u. der Z.A.JL werd £a.. ~d 0_ alle
..ba ".Ik. de IHItWlkDUaI der IDiiDinclDaV18
bel.maaerden, ID om lOodunp IIIDbe .... 1Dpn
" doa ala .tnkDD lIIOPIl om "erbet<eriDreO
ua .......... Jl.. bet OOI op d' OIUtADcIÏf'
lteCIeD ta.iIare.,.. in bo.,.......-'" rappon,
...nroafte lww _jee_tl réireeriar da, eeDige
be ... ' ClDlalBiIaie nM' lOG ,,_i_ het
.a.bnik ftD he, .... 1 af te kemu, en Itl
ltoopte lW de ,.....,... der Z-.A.Jl, oroafhaak.·
ljjk &00 baDcIel .. - i. aake dele ... brnikeo, en op
_ 'f'OCIftiel 'RIl cIa""""e door baar II&DP-
.. do

ORANJE VRIJSTAAT .
KO~I~WIN S VERJAARDAG

-----

Brand tE' Bloemfontein.
~\ "f' 1 ~ ;.{&I - (~jJ'\C"'fll )-Op een
n .re <er.a l~[lDi: g.bo~den 2 deter werd

f'n deu K !Hen v8rJaard3.~ vaD ba.re mil
'. k, n n~ln te vter~n door een kODlUkllJk
e <uren en 1lor volr-.pelen In den Ba

m " r r ".rJ te 'ens De.lotell dat de be
~:1 d (' mm ...~te !lJ~ er \ olJuonde lnscUrl}

r ."0 kwa.m ....n g@machtlgi tvU worden maat
r"", in tb trf' f n YOQT eeu permanente VleTlDg
:1 f' n ,f anderen TOr;]] \TaarOVer later zou

~n 1~..II..~
II. rip Id Il eren werdeo als COmml8!le

• 1 I- bb TW' r U u'8011lO' C l
t ,nwrl tt,r \ I, W Kott~ J J D de
\ I ro,.er dr LlluL""r 0 Smuts F

lt &u,.ou w .r W l 0 'per L
\\ erdmuller 0 lhte ,\ L Br .>dzl~k

r OE.IIYOS1EIS, 4 MEI - (R~uter) - Drl
wo~,"g van eeu "poorwegm"Li ward beden door
brand vvrDleld Zl)n vrouw werd slecbte op bet
I.,. ... te oogen bhk gered, d ....r ~ll lag te .Iapen
toen de bran,J UIlbrak

Z -A. REPUBLIEK.
Invoer va.n wapenen, enz.

PRETORIA, ol Mr.1 - (Reulu) - ID de
'i1lll1'.,. ,ur<ull m~llkt de regeeTwg bekeDd dl\t
f lil d"n datom der afl<ondlglUl!" af (28 April)
Importeurs un golO'..ren, pl.tolen, revol"era en
Bodere fUnr'A"llpen8 IU 8wa&leland en certificaat
moeten toonen van den komm'luuaQt generaal,
bil gebro~e w&u'an ne (:elmpotteerue ioederen
In beslag zullen worden genumen en een boete
... 1 worden opgelestd, d.e do waarde "'llQ de In
be~h'l geuomllo goederen nIet ma;! o'ertretJen
Ep" bel ... tmg .... u lo" per loop zal ...oorta ~e
I..~d worden op alle Ingevoerde "nurwapens De
bQete ...oor het nl8t beta"n der belultog zal
do ... lfde alJo ..I. die voor bet DIet vertooDen van
eeD certificaat .... n den kommandant geoeraal

PRETORIA,', M~.-De eerate raad beelocK
beden mOrg$! om Lilt nltle ....nop trak .... ' md
de Kupkoloflle te'; ...erolenwen "091' eea jaar
nna! den 9den M_ D. ltaatl IIII01'8t.arJa kOIl'
dlgde aan da. de ~nng blDnenkor' een trak·
tallt met de Kup IëIn .Iulten. He' debat op de
Clnele dlen.t wet ... rd ...oorip&et en h., artl'
kei wunn wordt qbrgeateld omel. beerabteD
te beletten ppalttel:te bekleedeD ID d. direoti ..
nn maatacaapplJlDt, of S..ore&an.eD, aren-n,
enJ, te aUD, .ondetl "erlof d.r regeertDC, wu
DO\[ &aDde oN. kift de rud nrdaqde.

DE PI~NST WET.

DE HEER BtrRGER BERKOZEN.

PJlETeRIAj 5 M&I.I- HedeDllaIIlÏJtIIai ".rd
In den volkdaad b" .rtikellD d. oln.le di ... t
wet, Civiele lJIIamb~ ultalaltendtCvu k aperen
..II bestnnrdeta, ~rektenreD ol .,.II*-a vaD
maatacb'PPUen• he~l ...e waar d. repering IUIU
wenacbeluk beachOáwt, aangenomen, m.t_.
'ferandenng ,..D II uli ...oerendeD" raad in d.
.. regeenng."n.. heul s:Ilb61k burger werd b.rkoaeu all lid
....D den nlt'l'OllreDdtn raad

Bil de diii:u.I.~.de Clnele dleoa'-wet rerd
bot Ix-sloten1dat .. cln.le ambteuaar ...erkiee
bur sal weleD ftIOr "0 lI.andiJaas als .blllu·
presldeDt, titnlU hU te ...orea aune bedlDkWl
lO gescbntlë un 4en daataprealdent &all .....
zonden beb~n •

liet d~nallllet 'l'pont.I, lI.formlllee~ door
den prlll'ldetlt, dt_ streltklDf waar'fU nl.t pol'
bh ek gema~t IS,''uI ...olgend. week ...oor den
raad gel~d word~--+-----

Progressieve methoden
Cd II'D (.,ESTR \.FT

'!lAGF. 4 ~{EI - (R.u.iu) -Ilo bllJkt
• 'lIJ, Il!'J .aturell<.n, tegen wier [J ...... t"'D);
je re~"trat.el'ist door Jen Bond be, _aar IS,.m... ',b.hoor(JD aln ~elltof\ en of reed~

, " ;_ 4b < rtrn"'''en pen.neo Zu waren
,.' - _" cl ,or d., prOilretlAldVen De mee,teu

e ,.... bl ~ende;.lO bezw:lren zullen betllre-
I ti" rIl De Ilj.t ml waartlCbllullilctooneo

, I" f ro~r<,""eVell een meerder beId hebben
"" Ir" te;en ,en over de b.... l. Il:'eeafdeehng

lJ .... l.,l ro.di{&l\Od bof werd lZlAteren eeD
~ ~ 11' er ver ..orde~ld tot Vl)ftlefl Jur gevan

, n, ra' "0'l"U' tIl,.dad jill nnrandlng un een
f ,)~._rhtIlN')" W Addo

Wegens een misvorstand.

PRETORIA, 4 MEI -(:!teuter )-Het blIJkt dat
bet weg"n~ een of ander mlsvenund W&8,dat
men unkon-:lqde, d~t het Portuge.)§c~e mnlliek
korp' Ulet de tdnw,)1l8telhng zou buwonen
Oflielael wordt aaD~ekondlgd <I ....t bet korp.
tegeuwoordl': &al zun

Municipale zaken. LIEFDADIGHEID.

I J7 lI1F. ril 4 'oh I -(Rml~r) -De
• 'NI<'eltl gen , >or ,lu wlJken n08 4

, i i. 1 heden pi .. !. lJe .t~mmlDg du~rue
·f 11 r til (j,tt mldd~st rr w~rd ~roote

IJ:' ~lB dell ll~::t ~elegd I u leder\)
• n kllud'u""t u,t~evalkn .

J IIASSE~lJl RG 4 MEI - (Reuter)
WlIl~n de heer J'l.obert :-;tro~.n die Dinsdag
o,erleed h"e!t een Ilom van !.!I)OcJ lIeleg.aeerJ
aall het' NorWich bOMp.t311I, .£ 11),000 aAn bet
Johanoe,bur.: ho.pltelll en i WQ aan Kelly 8

IIome

ID E en andere zaken PIETERSBURG SPOORWEG:

~ \[fl - (R .<la) - T ...Nl
i.n b. ~~n , lor h. t bof bo.chlll

tlilm dj tw heDoen gok()(bt vour l,;',
~tl \\ L rden n:lar het "-pt cll\le hof

PIETF.RStëRG 4~IEt _(R_uur)_Debeer
Wayo, de f\lo{ernecno be8tnurdolr vau de PIelers
bur..c 8po,,'wel;m ..alacLJLpPII, IS In de .tad om
voorboreldtn"ell te treffdn ,oor do openlOg der
f, ot "telt"n" lil,," v"rwacbt dat li" dc ;:,00
gasten zulI~u worden uIIgenoodlgd Yrjjstaat4che Volk.\t.~

1---
(R+·Ukgro"&1Mff ]

i --

SPQORWEGEN.

BLOE.FO'TEIlf, I ~ - D. raad II nor
SteedIl o ...er de .pê!orwegen aan 't beraadaIapn.
Delen moTten welld er eeD mot aantal r.ola·
ti"" u.gedi.Dd. • wt,rd DOf ..... ltIaaaliDI
it_bondeD

f'r 1"11 Hol)lll~ tw('(\ I tJfO?eanen diu
I i, II n ~ .talll b~klaa~d ,.n strafbare

• jn)f het Il ct beboorlqll honrleh
eken k ... ,men bedeu m.ddal( bun

'ur hun zaak terug verweten
i,' w,' I m, t .t2", beboel of

n" lien 're," ".,f en Roblus m~t ilO
...t'". m l.~nJPrl

r I T1n de .tra'''I't!'' dlO morgen begLDl
• 1- r ''''an .I~rhl. tit" ul<~n up waarbIJ

ter- )000-""" tr ,kken ,un AI de DIl!!
, '~n Iocaal beh!)g beh"l'e oen geval
t 11 rb. r'

OVERLEJ.JZN.
JOllASSESnlRG 5 ~hl (R(,.ur)'-

Men Darragh Honw n,n den reclor ,.u de
Engelscbe k~1k 18 g1Mterenayond overleden na
eene korte z.ekt". un .".kheld en onlllteking
10 de hl'nenen Z" 11'''' vroofer prmclpale Tao
het St Mary d college, Jeppestown" ---t KOELBLOEDIG.

JllIIASSE'RI RG, [:, MEI - (Re,,m- ) - EeD
brutAle lDbr ... k werd gtsteren te Rooiepoort
gepleegd Een man dr:>ng be. huts nni den
munkapltelo blDnen bIJ wens afwe"lgbeid, nr
teJdll' aan den bediende, dat bU een vnend w..
~ den bUB, bad oDtbut en gtDC DUI' epa
bo ....nbmer, om IDeb D..te, te Jecpa. BU
brak eeD k;,e open, Dam er ~ eu eea,.
]uweelen lilt maakte Iioh aU de ...... I

I

1

XlOUWS uit de Baai
I f' EIIUlnt! 4 'hl -(R, ..lrr)-Op

,.- <. r.adeno>! vau d. I'urt E.lll.at>eth· Angl\oi{
l \ .... IQl.lt ltlth)n ~{)(':h...tv "'Isteravond ge

I "Ien ...erd b<:-sioltH.oen Vlscbkweekeru op te
'~n te (lordon Flllm 1lI de Vae Stud .. 's

rt Ier 11'n ..erwacLlt dat de foreH~Q elOTOn,

.,....,.... _ 'foa1ftll_11lik1D 1"'011&
.,niJba ....... ;::L~ ftiK_
en~iike"~."=.:__-YODel, ook de

lIOIIlIDieSie, tW nM leD CJW nawe
lea yoor y.. t'UI'ClÏiiDC ia bet te.wa of ..... tI iD lIIlIiie PNP hue" •

Mda f.. teluk .. U.1ooa ".. YQUr 11ft 4011
( ... opinw yerder beknch¥ dool ', ..........
nppors 'RIl 1Ir. Loe"Y, d_ d. TraDlnaliabe
...... rinllepabli~ ID ;J.li 18t8) -IÓ ...er·
klMlde da, er aulke etJ'lli1celblokken ID du w"
W8I'QI1 ftlI 4e Y8f'I'II8rdigia, "ell oatploliap-
.\often lG d. Tranan.aJ, cT... bes bfjna OODlOSe-
'Hk WIl eeD"'_ (lik indnatr ... dur te IItelIeD.
Zti waa .. rect1'oogea tot cl.. f"r~ireltklf1l dit
de t.bnek DI.' '-antwoordde UIl het doel waar·
...oor 10 ops_ht _, en dat er geen geaoade
yooraR.ieht811 WV8D da, .. daaiaall lOU beent·
woorden; da, er goede fl'ODden lÓa te r.'oo ......,
cb.i de koou.kieun niet aan de "erpláobtlDgen
...an hUil kon,rak' ...okledeo, YOIgeDI betw.lk au
YOOr of .p "Apnl 18:16, moeeteD oplichten,
rohooaen en lD w.rkende orde breDgen een of
meer fabrieken ...oor CJ" .... rnardiJriDg ....0 dy
DalDld eo •• dere oDtploflilllr .. ;oft'D, 'fU WO
Unipll aard en k".ltscit eli III lIOOdanig6 hoe
'f.. U_ld .1. lOU YOOralftDlD d .... .r8llDbteD der
z.~, B.epGbIiek."

De 001II ..... riDC ...oon .Ie YOI&~te rappor·
teeren .-" OlD "'OOI'J!e&Ilderedeneo en met Ht
nor op d. opm. Dltpdraln door d. Raad
DyDalDllt Com..,. dat de w.'u,. politie 'RIl
de reperin, ¥lien d.. oootnlo&eGn oog.twufeld
lterk II, weDfl4)bsa". co.nmile18 aan te benieu
dat de auk ID handeD ..... de recht.pleerd.
I,hieean Y&Q den .tut pate1d word. teD einde
te ,..rak_a. of het CODtract bn ::::=:
.oideo. Ida.u.1I be" .. h uwe .
... ..... I.. _tag ~ ~ riêlJt
dUID jrtIldeD onder utikel lIi der reial.tiea,
nlmelIJk De reponng ui alob voorbehondeo
(,,) het rech\ IncHeD de belangeo no deo ..... t
Inlkl 'ferelaoht, om bet .(entaohap ...oor den
bande I In bueknut. dyD8mlet, p&trooeD CD
..ndereD ontpiolling.kl1l'eD alt de haDoteD vaD
..ooruoemde pena •• n, te Demeo, eoa. , (lo) OTer
te nemen deli dadeJUk.n In'foer ....D dynamlet
PO ander. ootpiofliosutoifull teo voordeeIe no
d. muolDdUitne, onderworpen "'0 eeD IDvoor
beluuDII no 20a per trist, of r.oodanire ...er-
minderde IIOm .Ia ....D tijd LoL tijd l1l8I worden
n.tgeeteld. Due protectie .... bel .. tllll, die de
ltuwnkomllten aanalenluk ROn ...ermeerderen,
lOG teraelfder tud voldoende beeehermlDf geven
UD eenlp Iqdo.tn. 'faD dien aard In de repn·
bliek."

TILBUBOEln1.n. t
11 De nrwacbtini"'u Harer M.]e.teh.~ re-

, •• nng dat de "'ieenng der Z .A. Rep~bhek,
.on band eien ...0l,en8 dele regulati. Ja tot op
b.' hGldlle oogenbhk DOg D18t Yerwese~llIkt.
N ..... rloop ....n buna '8 m.andeo bea .... t bet
mGnopolte nog lO.Jder eeDlge verudenngt

12 In Allf11Itus 1891, ...roet( de regee"Dg den
eersteo ...olltáraad eene commlUl. uo l. Nllell
om be, rapport der '"" '~enDlllCOmml."', be
tre~ende dil mllulDdoa .. _, n. te gaaa, eD djt
Sltacbledde

Betreffende bet rapport gedateerd 16 Octo·
ber 1897, dat werd opgeakld door de .. oom·
mlUle nn deo ...olkarud, beboef Ik Die' meer
te lI~geo d..D dat bet blnkt dat de oomjnllli'
klurblukeluk met recbt geïnformeerd w.rd
aangaande de prUl 'fan dyDlUIllIIt, mllU' bet
raJlport gaf aaol ...d!og tot eeD Iller bel~Uk
debet In den volksraad, Ind.D loop w&llru.n,
leneraal Joubert verklaarde d.t "bet ~ODO'
f;lOhu feiklUk nIet moer eeD ltutamooopoh •
w., maar een Llpp ....tmonopobe, omdat bU de
meeate "'lOst er bil maakte." Generaal Jl>ubert
~, voort met te &etllren dat de redeDen ...oor
~e ...ernlettglDg 'ftOD het oootnc\ met d..,. beer
LIppert nog b.. tonden eD bU drukte de boop
Uit d.~ de raa4 bot" Ltppert QUa. VOnltlD&DD
CODtraCt" .won ...eroletlgen, e ...eD&I. bU be~ YToe
p:ere LIppert cootract had 'fermetlgd Ioder
daad, Ik yiod III du .l'Ifnmeoten 'faD dIe leden,
dl8 bet monop9lle on ,'erateundeD, geeo pogtng
om de feiten eo cu fen te wederleSII.n die un·
gebaaH weMeu om aan te tooneo dat pe I'le
nopoh •. mutscbapPU een euorme WIOBtma"kte
aODder di~ de Sl.&JLter WIDat bU badl Ein
delIIk werd de voigeDile resolutie gepas
_rd op deo "dell No,ember 1894, met
eeue meerderbeid van ééo Ilklll,-" oe
eerate \'otlrllrud, ID ... nmerkloll nemende
hoofdIlluk 7 van bet rapport der comm",le be
lreffende dTnamlet en ontplcffiogutolfeD tb'.n~
oud,er bescbouwlng, en dil memon .. de~t .. f·
fende, verder ID aao,nerkln( nemende dat met
referte tot delll r.aak eeD contraot I:ealoten wae
tnllscbeu dil relfeerlug en den beer L G. Vorat
mann , ...erder, IDaanmerking nemende bet rap
port der commlAlle en de r.rklaring eD fet,-n door
'f,J.l!Ilbilleode ledeD"I'OOrgelegd, dat de ~b&p
PU DIet Iltiptelnk 'folgeol het conlract beeft ge·
hudeld, &QO beslUit hU den uItvoereDdeo raad
ta geluten deu r.aak In banden ....D JeD ..... te·
proonrenr .n udere Toohtageleerde &u~tetten
te .telleD tI:ln elDde ~It te Vlnd.u welke .tappeD
knuoeD worden genomeD In due uak, eD daar
Da Dur guod nnden te hudelen ten eliDde de
mIJDen til yoorzlen 'faD goedkooper dyil&mlet,
het"u door ID"oerlDg op .... rlofbrief)es too te
l.teD, oDderworpeo aan de gew')Oe InToerbei.,
tlDgell, of op zoodaDlge .ode::-e wJl&e alll de
ul'"oerende raad wenscheluk m., achten."

EEN AMDEilE BE8CllOUWIIIO
13 Hilt blnkt d.t de ...olkaraad d.ae zaak UD

de discretie vaD d.o nlt"oereoden rud overliet
AI dat. echter tot blert.oe gedaan Ja, l' de ...er
minderIDg 'fan lUs In deo prUil "'lUl d"nalDtet,
hebbende de mutac:h ..PPU toegestemd af te &leD
....n i),., toU .le reg ...enni"'u een gelnk ~,
stJnde bet J(tIbeel" bedrag ...an de OOlDm_e
waarop au aanspraak had, eo dl' muk' bet DOg
moeieliJker dan OOit om to. nn"'n lD olk op-
alcht het mooopohe kan WOrd'D beeebQDwd ala
eeD .tula-monopohe B" II w.... r, dat de
regeerlDg gerechtl&d II op een gedeelte D18t te·
bo"engaande 21) percent nn de nette wlBlten ,
maar aelfa IDdleD groote IOmm.1I hler ...oor aab
de reperlog betaald w.rdeo, he'CeeD naar ik
'ferneem Di.t bet ~yal ta, 1Dpy~ 'RIl het
.toel.. 1 nn afaohru ...eD. kan mell moeielbk .... n·
de houden dat leD onlllk.r recht 0:> een !dlllo
deel .... n de wloaten nn bet mODOpolte he' eeD
b"JI(J "le ataa1emooopolie mukt.

NOO GEEN LU'POaT.
14, Tot op bet oo~enbllk III er Dog Diet eea

""pport ....n de rechtageleerd •• drillenn der
regeenng repobheeerd, boew.1 er op Ui No"m·
ber 1898, gedurende e'tn dllCanle tD deo Voln·
raad op een m.morie 'fU de mc."btner, waarlD
geTraagd ".rd om de vertu •• , yen h.'
monopohe, door deo Iltulllproenrenr beloofd
werd dat h.t rap(oOrt eertanr voor den raad IOn
worden geletld.

VERlI.lZIIiG.
15 Barer lII.j.. tele. reseenDg ~eemt On

met Y8rbuiDg da, ft regeert,. ftD d. Repu.
bliek deo YOlDraad genaagd heeft om het
mODopoll. yoor .. o ....relere tijdperk 'fU 16)1IU'
toe te .taan, lD rnil yoor een .....rdlfO kletne
nrmi~d.tinl ....n 6&. per IriIt in den prys"'lUI
dyn&llllet, 4U dat er plaD beatut tenel£&ór tjjd
d• .eoneeNie te ...erlDdlfOu, zooch ~ bet feiteluk
bOlteD de mach' der I'III"nDg rAn aUD het te
...ernieiigea op eenipo grond waarop d. poeihe
der ~.PPli thana in ge ...... \ut

Pil pal.J. NOO T& HOOG.
16 UI\ cilfen door de repennp OOIDmllSle

nnohaft, eD reedt aanpbaal~ blokt het, dat
eelf. na CIOn"mieru 1'8rmiDderÏDI nu 6a. per
kilt, d. Prilll door de muttehaPPI) te worden
gllChatgeefd, DOl 2ba. ~t 801. per kiat meer &al
aun dID liie waar"oor d.lI8lMe k_bleit var.
d1n•miet Iran worden lD..... oerd .n 111JOOUl·
neebnrg "ele98rd. Op 2 )(l,OOO kiat.en, die,
IOO8IA bericbt werd un de yollrnaad aommilllie,
....rbnDkt W.rd.D lA F.bruari 1&97, lOG dit eea
"rliel b6Aekenea nu £260,000 a .£300,000 l&Il
de IllU.indDltne. De .. nde OOlDmiMle IOhatte
d. gemiddeld. )urlnlncbe coalampt18 yoor de
ri.r jaren 1897 to' l!OO telen 260,000 kUten.
VoigeDl bttMlMe ratio 'RIl -renDeeJderlDl Ja
de g.III;"Id.ld. )a&rIUlncbe COllI_pd. gedq.
rende de afgeloopeae "'Ier jaren 'fU Let tijdperk
Wa&M'oor de OOD_e oonpronke.lUk werd to&-
,"taan 36,000 IriateD, ...ertepaWOClt"direude lIt-n
Yerhel 'ftOD ~37,OOO ~i £626,()(lO, tenrijl, ID
dIeD d. OIIncelll18 ...oor nos 16 jllU' "erleaad
word\ al be\ jaar!iJlncb .,.,U .. YOOr het eina.
vaD dit \jjdperk DI.t minder lijn dan ....n
£687 ,&<lO tot £825,000. zel& indiea aleahtl bet
1"OOt.er (édeelte 'fU dese enorme lOm een w.
90nd naar de aohatkiat kon _ rederÓk yer·
ond ..... l1en dat de be~lDf gelegd op de .....
meeu. beY'011riDCY8nninclerd 1011IUD met dat
bedratr·

8&ITICU G&VQ&UX.
17. Tot du YemI .... ft de !'rOlkaraad b.,

bedoelde YOOntel nor Diet .......,-, lI2K.
eie o ....~ CIUr'RII ....t aitpatakl tor.
~: ..... lW W..., .. opdat_
~. ,.,... ~..ï.it ............. ...-. -
....... __ .. _~"'" 0< .

rIlOrur. j
18. Iadin de JllJlllriac:l de Z A.ll.. IOU

'I'OlhOtICIa ID het ~ .. YBD
den \jjd w..,._ W poh. t.oelVIII.Qlilrt
w.. -* bet .- n ...... srdea, dat
majeReiti ....-wc aieb b.t , vOOl'belu»ndt
baar p.._"OteO .. herbaleII, nML 1pnataande lOO

daDig. "'er1eacinr, eD h.t~t met 'ferllaAD
wordeD CIa~ barer ma)steitl eertIlI op lIIDl~e
wjj .. d. ~d nn de ort neeJe OII~e,
of de .,., daarT&II er t.

19. Ik ftr , dat 111 har maJeMelu II!.':-~
t. Preioria ault lie_ten om 00 oopy 'fan de,",
depieW te o ...erbandaprt UD d. regoollcl der
UA.

Ik h.b de eer te aun I ~ r

UW"qnderdaoJgQ dje~r,
J. C~UlBERLAI'"

---I
ANTWOOap
---I

Bet 'folgende II het lUltwoOrd 'fin de Tru.·
naltehe r","nng op voorg.,ade depêcbé.

Pretoria, 9 Maart, 1899.
Aan d.D heer W COIilNYNOl1J!l1llGUENS,

DntacbelAg.-Jot, Pretena.
Edele beer '

1. III heb d. eer onh&.'\:I1"~ te erkeDDeD van
D. brief 7aD deD 6d ..u Flbrn.n lulllUeden,
wurblllDgeeloten wu "en rlcf vau deo heu
ObamberleID aan &une exoe eoll" den boogen
OO8lml_rJa gedateerd 13 J ~nari. 1899, bo~ Ai;:
kelijFb. ~IfIlODOPQlie 'fi. oD&plofbue .Luf
Ml ID dele repGbtiek ~

To ID paragraaf EI vali die ID_leve word' gil
.. dat de ~ 'fao aro lIIaJeaivtt \lllI

Bnitar,. g_eh_erd I. da\ "de tol Itandbren
gUll{ ~aD eeD mooopohe ten onate vaD den Illowt
III.t noodw.nd.g teren.tr Ja met art 14 der
LondoollChe con'ilutle,"" w.naeer nltJ;eoe
feDd door eea CO_IODlr mill de ClOJ'ceNl't
bedoelel ta ID loed. !.rou wnToordeele V"Dden
.laat 10 het ..Igemeen, en le~ .lIeeD om den
oot:oelllonartS te beguDlt .. De kWll8tio In

o'f.rwpg'Dg DemeDde n I Of bet monopohe
.11l ultc-fend onder bet tund contract, ten
'foordeele VlD d.n staat ln et .Igemeen 18, of
teo ...oordéolle "0 den oonl act,nr, kollt' b.r~r
m.) .. t'lts repenoq tut conclullle dat b.t
voordeel &an den kant.... den cOlltracteur IS
eD dat gezegd .. CODCIIII8le'erbal"e ID Iltrud lA
met d. Londeuache c.>ove*le

DE OIlTIt&iINli
3 Geeoe grondeo word gego'fen om un te

toonen ol' w.lke wuze ha r wllJ .... elt. regee
nng tot de.e I tlte coDe SI' gello""en IS,II<'O
ooDelnsle dte oor de ... rei,erlDg Dldt dOldelIJk
Ill, en niet In o,ereen.te mlDg lO met adYIe8
door haar mgewoonen Igen. dat 8<1 flell II
nocb .... t conlract 'foor t verv ....rdllf"11 .... u
ontptofbar.. 8Loft'~n, llocb de wuze waarop h-:t
nltgeodeod wordt, In atriJu met art 14 der
Londenscbe COn'fentle De lI:e..Rt en de .trek
Inng ....D dit artikel, ZIJD dUlo:l~luk teu
dat vreemd.hngen die fuer ,..onen de ..eI.wu-=:-,-
haodelarecbten, eo oblaga!.ies znllen hebben en
gerueteo als burgel'll, bet~n het ger.11S onder
lIet be.taande monopohe.

Somerset Oost Elektie-
Petitie.

DO~DERDAG. 4 lttlU 189~

1)e"e wat! eene applicatie YTlItI ..aJe 0111 OI8n
order om de OOWtnoet Ooat dllk.le petitie te
~m"ud_r"n en een datllN Tut te ateUell ...oor
be\ T('rboor derselve

$Ir n..nry Juta QC, (rut ad.,owt Graham,
Q f. , ..encUeen ..oor deu apphcanl, ea ad.okaat
MUle, QC (met advokaat Currey) 900>r den
~ndeat

~Ir Henry Jnta UI de, d.t bel ee:111: verwchil
tusscben de (>Oraprankeluko scbeduie "an bglOD'
bedeo en de gealtleodeerde scbedule, die m.. Da
zoebt In te dienen, bestond III de toe~oelilDI T&D
een naam, die nn Alfred Tbom .. Olivier. Ver·
lof werd 000; gevr1l&IId um .lle bUlOnderhedeD
teln!([ te treklr ..o bet.r"lliIUIl: ue acrntiDeeruJg.

tAdvowt 8earle laMeen leien bet.ed;gde 'fer'
k~rtng .an uen re.pondent, Dleldomde dat hg
beiboorlUk 'ferkote!l __erd op deu 23ateu Augoa.
'"II b..tsUedcn, up den 16den September
,....ebe"o IUD nUlD ILl de Gazette .Ia h.$
borjboor1uk verkollt'n lid van plIriement voor
&,lm..not Ovat Op du ~&eD Oetob.r ....
~"tlonUIS eene petitie lil, "unn ....rill.aid
werd, dat wegena beweerde corruple prakii,ken
aan den not 'faU l'etlpondent "Ii (de pe"U.OIlft-
r~) beboori" k verkouD waa

Advokaat Searle I<elde dat de ull8praak II\-do

'illk C,~t« ril Botha gege'eo weru 0rdeD 19deD
Oecember 18:J8,lEO eelle specl .... 1 ho om elo.ktie
petll.e. te booren zat lot bet ewde "'I\n Januari
1~99 Geene .t.&ppen werd eo genomen door dea
pIltlUOLiarJa, om iI~zaak te lateu 'ferbooreo door
dit Ilpeciaal bof D~ rellpondent meende, da,
bet nld £on toegel.ten word,," dat
men de peutte DU koo voo~teD,
~ ...eracbeldenp van luue ...oor-naamaM
!)8tDlll'en bilt dllitnkt 'f .rlaten behOeD,
en bet WIS nu onmogeilIk ben op te aPereD,
en I"dlen de pellhe nu geboord w"rd, 1011 hU
!jr vooroordeeld worden lU ,une ...e~.
li)e r",~pJI>dent vraagt derhal vu, dat de peti"e
ftIl de b!LLd zal gewezen worden met koal.Pu.

De b()<}fdrecb~ J..elde d.t bU ....n gcYOeleu
"as, dat de r.Il8k lndien le geboord w.rd, ...oor
I18n 100 ..-oltalhg bof mogeluk zal gehoord
...orden In d.t gc'fal mOCl~t er tud geg."1D
"orden om m"t de ..ndere I't'Chten te come-
pond_en

Advokaat Searl., argumerleerde dAt bet ge'
lieel verkeerd W:ul dal de reapondeDt op d_
*1)&" lOU b<lmo.Hlukt wordeu. VcrscbeideneD

de gelulgen w, ren v"rdwenen eo ladieD de
nu geboord wordt r..ou de r8llpoaden'

bevooroordeeld wordeu UI aline ...erd ..
Tegen bescbuldlg1Dgflo W-arIn lDledlead •

tn t w" moelluk te "Ien boe op deD "tel
&&ollpraak kon gelJlwt worden 10dl.1I de 1ClfD·
tin_nag opqegllven weru

Recbter llucbaoc.D D.. ageDt 18 DIet 'ferdw ...
lien?

A.dvokaat Searle Neen HU WIUIvaD ge"'~'
Ien dat onder al de olDlllwdlgh.dfln er '{een.
jl'rond WIIoI Toc,r ul ...... 1 DIt ultlltel wae plteel
DUItengewooD eo roadur vl"orb ... ld. Delll ......
feitelIJk eeD semi cr.mlDedo aaak, en ltellic
beboort een zoodanago Jl.&llk "00 Ilpt>edtg mop'
~Ok .urboord te word ..n Ook w..nln de om·
lta."dlgbedcD Dn geheel v rand er .. ~II Dlenwe
Ireglst.ra1le 'I"llD kiezen "onu plaatl en eeD

11ET (. L ' I • ST Illeu we bill w.. gep .... eerd, waardoor -_,..
5 ~e'(j rt'geerir' hn ~t 1 c~lemmen dllt deelte \an dit du.trtllt 'lil erk ..luk U,MII~

het ID de." dbangt v"" ~ uV k .. "..Il..of de con werd, en nn werd gevraagd dt.e pehtie te _.
_ie bedoeld Wlllm goede trouw len voordeeie booren, ~ood ..t tr eeDe elektiII kan plaa.
.... n den Iltut In bet ..Igemeen, en nl~ tilcch t. bobben
om den oooces~lonan. te begURtltlg$n, m~r Recbter lluch:J.nao Det JIStnkt werd leatlte
boewel het ....n dit punt Ion dhaugen (bet,;<en Januan_op dezelfde "IJl" 0pgMDedeo
1'011_1 de ~houwlng TaD dil gouveruement, Ad ..okWSev1e_ Ja, hlOt dJatrikt - opp-
als reeds seseKd, UlOlthet geval IS), seJfa d... medeD worden, maar eeD DIeuwe realltrau ..
kar d~~ reperl"l1 met I'IlCbt beweren dat bill werd gepAl'eeero, en or zon een PbeeI
alecbte de repubhek &elf kan en moet oordoeIen nlenwe kl_ .,.n klezera weaeo
wat "'oor ha&Tbet beate Ill, en dat ID zooilauqe Sir Henry Juta lelde daL or geea kt.llll WIll
'_IJUlDg &Iet .lIeen f1naoclÏlele con .. derllhea de &aak gedurend .. dit termIJD te bovren, 100'
In aanmerking moeten ge Domen worden, maar dat de reapond.nt genoeg tijd "OQ bebten GIll
ook .Ile olDltaodlgbedeo die ".D helang zlln ot ZUDeverdedlgmg gereed te maken
kuooeD liJn ..oor bet laad De maatstaf wur 1\a nog Wl\t argnmeDtAtle, ..eide
raede die belengen van den st ... t ID bet lDstand De boofdreebter lIet Will .ll.iJd het
houden vaD dat monopolie bebooreu te worden begtnsel tu dit :,of III lake elektie-
Remeten, Il' DIet .00Mer, de 80m gelds teil petiti"" de grootste moge'nke genaveD te
nauteDbu welke de regeermg onhanjt of kan geven voor bet onderaveken nu elke
ootvangen .... n bet lJlondpoho, .h wel bet vour auk "unde de eenige ...oorw .. rde lD elke
deel en welTuri welkle het land ... 1 mlSS"n uak dat de rel!p?Dden' ID g..enen deele aal be·
IDdlen bet monopohe g~noeUeerd werd D. ,.ooroordeeld wordeD In dne "_k 11 er een.
rtlgoenng "an de Znld :i\fnkaanecbe ",pubhek bewering van ..ooroordeel, dat de re8poDd.ent.
18 gerecbtlgd hare el".e to.lobten te beLbeu eemgo geluagen ...erloreo heeft die gehoord
uogaaode wat van l>eJ.angII voor het land In konden geweellt .."n JOdlen de ualr eerder 'l'er-
...erbud met dat mouopQtle boord werd Al wat III bleromtrent no sec-

, sen II, d.t IUdteo bet Dil bet ontterzO'lk 1_..
~en wordt dat getuIgeo dit, betlcblkbaar warea
~roeger ID litet Jaar, DU niet verkregen kanneD
worden, daL d.n .oor bet bof goed In gedachte
ui gebonden wo deo Er II cel. ter Diet geDOIIIl
grond on. de ..Iekt·e.petltle te weigeren, UIl
elk ..enl Ill~t IU zoo"er bet de be-
scbuldlglUgen raakt waar 'foor de g.t...-
me verdwenen ~un !Je oontp tWllfel die Ik
hId WAIl, 'lf Dlenwe b88CbuldlgJOgeu acnda t_
gelaten worden, maar ZieDde dat de eealge be-
scbuldlglng eenll pet'500<Jiult.e beeohnJcl:i&iD' la
en er geen .prake lA 'fID getntpD ID dat ge ...u"
die ..erd wenen zun, wo bescbonw ik taft heW
dat die beschnldlglng &al geboord wordeD. Be~
hof dl derbahe de apphntle toeetAIUI ..da,
de nak zal ..."rboord worden Het 11 oJllDOle-
Ink nu eeD dAtum vu, te .tellen maar h-~i bof
ui op eeD ...roeg~D datum deD dag bek.ead 1IJ&-

ken - waarachlJDI!Jk 5&l de verlri'llDlL lil JDPi
plaat. bebben ----'----

A.A.NDDJ.ENXARKT.

DE RECIITES EN VOORWAARLlEIi
4 De beer Cb.mberlam erkent dat de r('pu

bhek 't recht beeft ee'l IltAat> monorohe daar te
.telleD "'001 bet 'fe"unbgen 'I"In ontploffing.
I~ffeo, eD hetzelve te doen uttoefe ..ou door
eeD kontrakteur Z')()lllng de 'fsrranrdlglng een
oom ti<k n:"Olfa.clnnr II (&ill IQ bet tegllowoor
dig g~val) bandelt de "'I'ubhek i'oIs~kt bill
nen do perken 'Van bur recb t, eo b"eft IlJlelf
en uIteluItelUk, het reebt te bepalen op welke
...oorwurden de Tervaardl~lDg &al p~"ltl! heb
beo.

DE 8TAAT8QELAMGEM
6. Het mODopolle I~ ammuDllle en ootplof

bere Iltolll'n In doze repnbhek Itl acbteret-n
'folgenll onillt.&.n nit de weltlge condille
w.. noor de Gro.dwet _n 1858 de eerate "'iU
Ietle be"at, op welk~ bui. dit tot .tand ace
bracbt werd Door den!!,"olltsraad en de grond
we' werd.n lUldere belaqgen d.D bloot ~eluellJke
...oordeelen ID aanmerklDll genomen Er bestun
.tut8monopolIe. dlo g~t. IIOmm.o geidIl ...oor
d.D .tad IDbreogen, ~ die In de OriOle "an
"'fll.o peDa&lnll ItrelJ~n OlD "den Iltaat In het
.Ia.meen te bevoord .... en" Bij...oorbeeld hel
oplnm monopoltl' M.. t aan den .od.rea not
.un er deDkbeeldlge l.tamoDopoItM, die lIe<1r
achrale oDmlddelluke ~lde.luke 'foordeelen af·
W6rpen, .n toch In de boogste mate dlen.hg
aun yoor de belaDgeU d~ ..... ts.
7. DetrekkelUk 1'OO~e bedoelt de regeft

nnlJ DlIIt te erltPDDeD da b.t heataande mo ilO
polie den ooDtncknr eel nltalult TaD
'foordeel. Indien de flJeenng dit mOMt doeu,
IroD .U bewg_ dat dt p"oJrtreklringeu _.nu
den beer OhrmberwD IDfOrreot I\Jn, eo tlat" de
fiDaDcneele ...oordeelen 'f d.n ..... t niet ~o.tag
.tonden terenonr dl. deD contrautelI •. '

!Is. PU liT
8. Hd • "oor de.. eer,og Diet dUidelIJk

~, welke mate bare i kom.t ...u li!t<i per lriat
dynam18' aan d. mn trie, het ItMU _0
polie minder 60ta JJ. kt. De aaa1E bea~
lreode "olpDl bet I neergele,d ID para-
graaf 6 'ftOD de mll'tilen cmder beantwoordin"
kan bet ook 'beweerd w en, da, de h"'_pu,,,
VlUl6&. I'IIr k.ia' plaats 'ff,dt •• teD voorlee'e .....n
loln .':.'lt lD h.t alge _," aelD illcliea de
rt!l(eerlIl' we_ht .1 inkOlDen ~bD
Uit bet monopoUe, aan munlHuatne.la een
cncbenk te ge .. o. Da. nil h.' derbalve DOC1i
herroepeD worden, noch ~ het beweeril wordeD
dat b"t daardoor ophor't een botta Ifik ~tI Alu.cdru .•,
mO!l.vpoh. te aijD. I ADghADtl

ON.JUISTE a+PPl.T&.'(. Avora W,.t •.
II In de dllf ..... Dte Jar:ifI'II"n in 18 •• 1 Buqea

m_e ...e onder beantw~lill" wordea aaDh-1 BantJell Deep__.
IlD(CIII gedaan Uit de ryporteo der coman... ~ .•,
0.... regeerutg w.DlCht ~ te merken daarom· I Bd:m. .
trent d.' d. heer Cbarnllerlein .. If Di" Iltljd ~eIt ••
de jaiath.id 'fU dele en erkent, (\n ID bOIIIOl K.alll ïieeb
nrband daarmede de I Ditdrukking "bn· s- a-ta ._
sond.r .Ieeht pinto nl." Apart ....n de I P'1eoch B.nda
kw .. ti. of de beer C rlaln dellll commlRle I GlnbePg _
altijd lI08d .entaai en dete rapporten O'et j Glen Deepl •••
IODII liet reealtaat &tllI D .... rlreerde 1m oovol Gordon (Ne.)
doend. intormatlII (eeoei Dak w.arop cle regee JobaDDCiabur" Cooaol ID'
rmg nld wenteh' la te$)' .. I de "geennIl \'(.1lImoonta
aich hepa!ell~' de 0 ...:lung, d.' bet IIChUn&I ~UPI~~ oee
all den &riel 'RIl deu Chamberlabidat bet, Ko~ Cu:'1
I"narljjk ild. kitea 'n rnoemd 'OO1'oor·

1
N:. <:Jomet. •

1raardeljjk ua te nemen! No meer, dbe rap- MaJ' {'-",,,,oIa'::
porten haH.IeIen oYlér ,*ne cooditle 100 ala die, New Ji1orict...
'f1'08lIer beetond, .n DI.tl;c-.>aIR l1li DG beataat,l Roodepoort OootraJa
en dit laatlte alIeeD ialhler nu werlt:elnkl BandfoutelOI
belaag. De voorgelield herYOrfDlol( T&II !act Band ('101l1crleol
heataande _\net &OD 1111verbrekiIlf ...esenl BobintlOll (Jlllmond.
YlU beataaDde eD to" 'Iade recbtell e.n dUI Slmmcr I!oMse
diree' beatetDd lijD beyooroordeeleodeD Sallaburya
10'floed Dl' te oef.nen dID goeden naam eai WltW'1Jl-.tJd (JlDli,t) ..•
d. welnari no a_ .bliek Wit. ~ .. •.... • ...-.. w0I'0PIten •••

T..II 81jM•• E I VoptánJle Derp
10. Op bOY~. ,randen beteboaw'l

deze ~nDg aa, dei regeenng YU bare
ma) .. telt 'fU BnLtu)t nie genchtiJd II te!
te pro\elteeren _.. Jl" duor baa.r pdaaD
wordt '

Ik h.b de eer te "lJ1I,
Uw gebooaame dienaar,

F. W. REITZ;
S....~etariL

UAf'STAD.
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010 I
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G
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010 0
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1 i7 6
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• D 0016 0

1 9 0
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a 0 0
I 2 0
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~ II 0
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li 0 0
:I 3 0
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JOJUlinSBOB.3.
I )(el-{Per tetecrut->-lUrld bh) ft nrU.

VerkoopeD -Alexandrlll 7a Gd, ADJlhan. IV. !Id,
8a1mOralI 7. Ikl, B.ul)"" 3t. Gd. Bo"&D1U 8S.
Id, 1IaI.D Reeh fo7. Gd, Dnekop' h.lId, East Bancia
al lh 9.i, Frellch RlLn,i. 3" lid Kn.ght I',.,Dlnla
4!1, l.«olWpoor1.ll h ft<l, Lvrl,·nbarJ: .'nm. ,._ I.,.
DIarnOtJ<H tI. Gd, )Ill lel.i". "0 f;kl". lH lld,
tr-Yaal DIamond. Il. Tion<lerooft Deel'" 57.,
BudfoDtetn. !~.. aJlIJI "Ipl. II ,ti..1SallIbur,.,
6111sd. SimIlIer' Ea8tI &, \ ogel DtqII 26. 3d. Wat
8eOtIePC.Ort Deep' I&a. Wit DeePI 40a, ClIartAn
7fa.

;



I;a..A....A..~T~.IDe beer TLo::..,~.;. .. _t er
--- _rd om deu br. Le Bou te be1ettea

lIUNIOIP ALITEIT. ~den nner booinG te bppeu. Het_
-- r-u llel ugen geled.. dat -cr. heer Le Bou

GEWONE VERGADERING, GEHOUD.MN de wet te bUlteD PIl _ tlaanA Jt!,,1lkte hij
OP DIN81'AG, 2 MEI enkel wat hiJ ride ua de nH". Jicht le W..

le1'1WltJI!II Vlei
De "ool'Zltter __ lIII"nom ..n met do aan-

merkIng VlUI den heer Mmoa 'r ea !leId,. ct"t
.IJ lUet blJelkau kw.meu 01:1 guuat \e be" Ir
zen

Tegen ....oordig waren de heeren J I de VIl-
liers (burgemeester), J H Durr, J J Min-
naar, J }O' Phillips, J H Bltgnaut, J J
Moll. J Stern. Ste ph Minnaar. H L Mm-
naar. G P Step"" c'e aecretans

DE Sn'D~"{AL
Do vooreitter rapporteerde dat de stadszaal

met de t .. ..., acht.lrste yertreld...... ..erhuord
w.... 'oor pen maglstraal.hof tegen £20 per
maand voor zooillllg het gou vernemcnt zulitJl
mocht uoodig hebben

In ant .. oord san den boor G P Steyn.
""'Iue de voorart IRr dat alle schade aa~ebracht
In de zaal door 't gouvernement moest ver-
t--I ,"ord.n

voorart te rln., ... n brie! ran don plaat-
... lijken magistraat onder ander ..n , den raad
V"'ll:' nde dun laag'ten koopprijs voor do zaal
en aangrenzeude l'ebouwen en gronden te
moldeu

De voorartt e r z"lde dat dit een groote
zaak wa.. en ,r o..er met wo dadelijk kon be-
sloten word en De raad kon ook ntet het
ug£ndom van do hand zetten zonder goedkeu-
nng van bet pu bilt k

De bn{'f 't werd naar oene comrmssre veRe-
zen 'oer rapport

S( HH.:T \ ERJo:E:'IiIGL'I;G
D.. comrrusxie WIJl!Z:pst..Id ID verband met

h ..t aanzoek der schutters ,er""nllZ:lllj.; om ver
lof op \ an der Poel. Plein oefeningen te hou
den kon geeu r rpport voorleggen dW' er g ee u
vergad. rtng gebouden werd

D.. h.. -r Phillips Wilde dat de commissrc ten
"po.,4I1I('t.. OHr deze laak rou be-tuiten
daar de "er""ntglflg g....rue met het schieten
wen,...bto te be"mnen

Do he". Durr .eld. dal d" cot.mnssre !(een
v ..rgadertrtg kon houden omdat c r gl>en 'lUO-
rum WilS

"lU" E PIJPt':"
Do hen 'tJoll vro.~ ""t N l'e\\ord.n was

van b..t aankQl)pen vali ru"u .. , pijpen
De \OOlZlttN z..ld .. dat de rand 111 duze zaak

Jlloest hand.l ..n nadat "en algem. en IDBpek
t ..ur llan/l:(>Stpld " L_

o.. hen 'loll Zpi J. da' hiJ zich i<Chaamd..
als raad.ltd ..."nn .... r er f'en br.J.nd uitbrak en
z.lJ ruets er aan konu ..n doen

" .. nOfol...,n~p aanmerlnng ..n ...erd ,...n deze
zaak afgestapt

BEDA:'IiK1"('
Brll'f !(elezell ,.n dt'n straat-opzlC,ht ..r d..n

heer" A Joub..rt uJne tx dank lUg ..oor de
betrokkllljl; IUd,,'n ..rde w"gpns Zlt'keltJklteld
HIJ ~I\kte den "OON. I'n d .. led~n eu voor
al de strnal-comlI!lS'le 'l"OOr<J. "",-de b.>band ....
hug en hun trollwP hulp
De brH'f " ..rd lUHr de Ktrank"mmlSSle ..er

wezt>n
\ ERZmKi':'

De heN ( ( -\. <J.. \ !l1I .. r- j j ZOOII
schrpef een brt ..f d"n raad vTlendellJk ,enwe-
kenuo d., Iwcntll 'oor hel v ..rroer van pas ....
jl;wr. aan den Iwer ".ruIC h t""" ..slaan &an

, hem OVN t .. mak ..n danr biJ zIJn kar "ekocbt
en Zijne b..zl",hPIU 0\ er" ..nom ..n hnd

:\aar den sooretan.'i Vf'rweZf>f1
De h.... r S..ptlmus d. \ il!Jt rs d....d aaW'.oek

pen .t""p of pa y, nll nt 'oor "'Jn mem.re
gobou .. te Ip~ ..n De ,tOt p zal nJ "Jn voor
vo I~anl;"' It hpt puhlIek III het aljl;..met n

De b-er (, PSt. Y11 lO"d.. clat I.. h.... r D..
VilliPTS zIJn ;;..bouw to op Il.. "ht'IJmg !Jet
optr ..kkpn pn nu w .. ",cht~ hiJ d, ,to< P op
mumclpal. Il ",rond t. pl .... t" II IIIJ I'prpkPr)
WIL'I erop tt ",PIl

De h.... r Plulhl" "", "ar ;.;'vOt>lrn d lt al,
de ~t«wp ~t maakt '\lot rd do "'tru ....t 7.t~r nauw
zou zIJn pn ;';lvol;; lIJk 1.0 I d .. wat.r t.. nk
-ltet mOllum.nt , .n d"n hr \Jala.lI-ntOf'ten
wPII;jI;l'rUimd \Vor I 11 1( .. la<h )

:\&ar do stra.at-eommls.'iJH v~rwezen
ZHKH

I It hpt rapport 'a. dPII ,1I.tnkt.-doktl.r
bleek het dat • r si. cht, .. nl;';" ;;..",11,,11 van
ma.z( lell "urf'n

'\( HT POLI rJE
D.. hr ~ J lIunt hoofd l",n,tal ...1 ,chr .... f

no~~pn' nlt t hf'trt-kkll il; tot d 'lt lI",h"lIJk
h..ld nacht polIti" aan ttl ,tplh n da.r dit,
fiJt n aan ht t tOf'lltnH n '" n po til blJlla t"lk~n
n""ht !(pb..urdplI

D, h,..,r \1011 ,,, ..' ook '.n f'e,.Qt 1Nl dat
polIt'" noodzak, lIJk ".;

De ,oorzl!!' r da<:ht dat indien N tw .... m.n
Ht n aang' .t. Id "prdPII ZIJ d.an '.n paard ..n
ruOf"stell \ oorZlf>n ,,( rd. Il Ht t dorp werd
stf"pd"l ~root~ r '- Il aUt "lort. n \ an mt'nschpn
VI, Igd ..n zich , n d .. Paarl zood lt .tapp"n
lIlo ....~tt"n gt BOUl( n word('n om dt' onJ.e .. n w£'t
te handh" pn

QA hp, r Durr 0\ pr d, 7.<\<lk'pr kpndp 7...1
<I. u.., d pollt .. nok lPO' ,I a ulgP,t. Id wor<l...n
OpZl('~t (IV r lt lr In hn ~r tt hf hbt n \ er
d..r kond. n "ktr kiokj' ll<.o",t1m,ht wor
df n \ (JnT tt t 10" \ t- Il 'an 11~rrn hiJ hr tndf"n
Hf't" zou bt .. t liJn I I.aak II...H
~!t tt ~ Tt\: IJZf'[l

0.. h r PI dill' kla;,>.;I
...trad hdt 1\ tt.: \r::H: .......dr
\r,w.! .. IJ)
j)" I~ r I) rr r II I I"

'''J I< ktn. h

\

HJ I.,

VI •

kl"ll.! I, pr 0" r dit
cif''' mor..:t nG, \ III Zt"kl rt

,.urdt

DI' hp r I I 'Ill 'lt kPrk r'ppurtA't r" dHt
d. h". r D Hili.;) dn .. populI, r lx>ompn I IJ d,
n"" r- ;.;phIkt li. I II <I.t le h, I r 'In I. Roux
.~ II I k p m llll 'f" n "mild ""1'1"1-1 had

" ...ar (It (Omrol'q ,all d~{'mpf'IH beo1.1Jl;heul
\t rlAPr.t n

h
Hl ITI I(

J
lilt ZIJl

... Il prIJ I J" \ Il 7.IJlp']!" I Ir 1I111'p,"t,Vl
til \lll 1 ) fT 1\1 rn"tltl r III (0

" rtl t r t If, I ~. I "j
DR \\lJ \ "H'HI I)

I,t

cnt,n.~f'n "t
D. h.... 1 Ph"I,!", \\ II "

l\prd niPt ht tril f:7 Il I n v \Il Irrul llff> .. kf'n
m,ou:.nod .. dat d I I"tln~ 'co r I \1"1 mop.'
h<-t",lId zIJn

P.. h....r Du' ;" kom' n '.n I" f I..d,;(.
p".,..,n, n ,h ...... t, II dat de ra ui ;;...1<1 1I00<h"
h9O'it

De voorzltt ..r ... ,,1.. dat <li 1" .... m. I du d...
cU'Mllalr ... uItzondpIl I. wd n .. t ,. r tondf'n

De heer I 8tpvn \ rt)('" ho. ,rtlk, I lOmo._t
v~"taan .. ordpn w-aarllp «If' TOOrr.i'tt. r lilt
woordd .. dat kl"Z"'" m ....t ' ...rpllcht w.rt n O~
helastlIlj); di.. III \J"art i!' h. "pn .....rd Ort.
maAnd."" ,oor AUjI;ustus t. hf lalt u om ~nr
NICht t krIJ" ..n ZIJ kond. n ,t ..mmeu Hl
>""rd de belashlljl; N'n da~ "oor ti, ,.ZIIlj.;
...."'t bet.wd

Het voorsW ..... d ...n h.....r DUIT wprd UIl

!l:~nowen en de roJgeJ1de leden tot ....Ile rom
.m.- M ...... eld om te helpen met bet op-
t~ del- lijlt de heeren J J MlD.IlAar,
J. H. Blipaat, J. pbillipe en 8 J. MiDUar

VOOIlEEB8T GE "lEG
'oor de betrekkiD. ~"'ll algemeem n Ul-

spektenr werdea met mmd... d'n drie • I der-
tIg awlikatle8 ter wel geleg, J) n _ten
kwamen van ~ eD voohl.ed.m, moala
Observatory Roacl, Woodatock, ZoutJ'lner,
Zrepllnt, IóItmoDMtad, WIJB.berg eD Ronde-
bosch Arderen w..rdeD mgeeoDdtlll ..M King
Wilbams Town. Bulawa10' Barkl:r oost eD
WeUmgton Er wa. slechte ~ wt de Paarl

N adat de voonttter de applibties gelllll'lll
bad, ~erden ZIJ naar eene commll1lD9 venr~
zen, bt\awnde Uit d. heeren J J Mmnaar.
J H Durr, 0 P SteY" J F Philliptl, J J
Moll e~ den burgemeester
HIerop verdaagde de vergadenng

NIEUWS UIT DE PAARL.
JONGELIEDES V.I!:REENIGING

Dinsdagavond weru de g wone w"kehJkBche
v...-gad ..rmg gebouden De beer Panw be-
kleedde den voorsieterstoel HIJ opende de
verrichtingen met gebed en lI;eoiacbt veoral
.aan ds Moorr...,. en zijne echtgeneete ID bun-
no beproeviag N a bet zingen V'&Jl t"ee g~
....ng.-erwn. las de voorartter een telegram
un ds 'Ioorr_. dat zIJn gade seer ~wak
wa. en hij DIet Uit Kaapstad kon komen om
de ..erp;ad enng bij te .. onf'n Er .. erd een
pang besloten dat ee n telegn.m door d..n
seer ..tllllS III naam der vel\*'DtgIng. &ali ds
Moo.,....... verzonden .. orde .aar diep gevOf'I
met b..m in IlIJUe bepreevmg verzekerende
Het ondenv ..rp dat bespreken werd was "ka-
rakt .. r trekken m bet leven van Tbomas"
Aan de dl8CtlMle namen deel leden J R
Lou" " A Kng .., H L Minnaar,]i En-
gel. John MaraUl, M GlbboD8 en eewge ... -
deren Lid H L .Minnaar .Ioot met gebed

VOETB..tL
Heden (Zat.erdag) %lillen 2 'oethal wwtrudeli

c>pbet .peelt.elTeln plaate Vladen, al. wal.lneet
de eerate en tweede .pannen van Welhngton,
deun de Paarl lollen ontmoeten De eenta
.. ed.trIJd l1li1om drie oor begl.nen D. vol
gendtl 'I In de Paarlaehe .plllDeD -Eerst,!-H
van der Sp 'y, J 8010mon, J BooYI'IO, C de
,Vllllel1l W il de Tilhertl, A Mnkutter, J
n~'8on L PhllhpA, Attie oe VI"len. W du
1 It J CalT A J de Villi"", li aacpt, A
Mlllllaar eD De Joogb T ... oo. epAn G, lUid
111eer P de Vllhera, A F Hotflllan P J
Retief R ~tornMOn W B Phllhpe ~ Holf
man A MaraiS D Mmnaar Malan fto .. k J
de VIIIte,." G Retlef, Ryn ..yeld en W Habn

8rADSZAAL E'S KANTORPr
Een groote en goed .ertegell"oon:llgde ver

gadenD!! "erd op Donderdagayond ... de eetzaal
van het Lady Grey het!!1 gebouden, om de
w~8cbellJkbeld un t verplaal8~n der pubheke
kantoren en de .tad .. 1111naar bet marktplein
te bupreken

Dr J ~f Hottlnn '>ekleedde doo VOOrzit
teratoel eli onder de Mn .. ea.gen .. aren d.
heeren J J Moll, dr Weber D r de VII
I cU 0 I Dr,,)er G WIJheim de 'tIlte ... ,
C ""Icbt J II Durr J Jl Hhgnaut F .T
Pbtlhpe D J SchneIder. D J A VIID d..r
Spuy Sertlnu. de Vtllten< A (; de VIII18111C
~ de .tlher. F J Reit.! en&

I'!en rc.,,11I118 voorgestelri door den b~r
WIlhelm de Vllltel1l geaecondeerd door den beer
C A de \ tIlter. werd allngenomeD de Weil
.cbelukheld al.oo de noo,lzalrfl"kbeld nIhpr.
kende dat bet po.t en ~18~raa!kantoren, ala
ook, IDdlen mOJelUk dat demalllAlraa.Al!aDto
ren naar het nurk'plelo lull.n vcrp)aatst
worden

[,"~n blad'Jldo van bet :Uac u'''rIpt van ouen
correspondent IS ooa fllet ge .. ord~n - RED 1

Aan d. hand werd gegeven te wllchten met
den aankovp van grund Toor mal[18traab
kantoreD to,d.t cr eene ver.;ó\derIn,l' V:ln 881
dent bUI.hollder. g ..bC>ud.... LUDom te be.,nllen
omtrent het optrekken van Illeu .. e putJlteke
gebouwen op bet mark'pl""

De alieme>ne ...enseb I~ dd t ,leD Paarlte
ten lukken w3g een kul"."" .. 1 gPl>9Uw op ltd
marktplein te verkrUien en bet lO III bopeu
dat ook dt"g~Den .. OODllt"btlg aaD de ZUlder
Paul ue wel.cb"IIJkbeld hit r...-an lullen 11.n
poIat UIeIl uan tucb In dit enkel ~eval ccn8jie

ie.&lnu mllg "Un

OPSLAGKOGELS
lO liK PA~(,EWEEK 1

LNft Jun"" nOK' IndlPll "II ..-..nt hiJ
d ,lOll' muglSt",ats kantoor Is afg ..bralld
d.. t rl'chter llllcbanall t ...... dagen 'oor den
brand h..m ah ,"'ne vain: ;,akte m,"lukkmg' oor
J,~ ,mde I)('.dlou\rde (oordeel ..nde naar zIJn
t"..'pr ....k biJ de .Iwtlllg van bpt rondgB&nd ..
hofl Epns op oon tiJd Itet J UlllU» Van zich
hoor.1l III wIJI..n Het D..gblad • (onzallget
,:edllchtenls) o, ..r ""Il pobliek gebouw op de
m..rkt H..eh Junlus .. et I1U m,,,,r Invl.,..tI
biJ OIU<' parl ..mef.tMledPlI dan toen' \\ ..laan.
dl' zaak I' .."nyoudtp; buurkantoren !(emaakt
"UI d.. eu de hofzaal The Town Hall·
IOV"'1(elO't alJnde In En~ ..I.ch .tadbuu;, v..r
kocht ian r;oun ", ..ment loor dat emde ..n
ppn publI ..k gebouw op ue markt Beloften
llllk ..n schuld ,n mog~ JUDlU" mmmt'T ElJn"
p"'('htl~e b. 10fton aan de Ond.-r Paarl v..rge-
...n

J)fl WllltN ,...rm ,kf'n ZIJn bejl;onn('D De
"wtbal "pel. r. makt'll zicb klaar om dit J~ar
,pn bluf t< ,Ia~n en nlAt alloen de tw"" b..k....
,oorI, d. n Jáar "e1l'Onnen te b.>boud"n maar
lr ook 110" Ill ....r biJ tt' doen }Iogen WIJ
h. d ..n 0' er ,..,.. maandpn V""'9m ..n dat l hun
K' lukt I' ,n dat ..11<00 !l:elOond (n ,olkomen
zoudM y"rlU" van b....n..n tanden of toonen
tilt d..n st liJd zIJn ,:ekomm. . .

Ilt ,kallllg r1ni lA nlt t ,chtergebl ... ( 11
Loopt Klj nil m d, n " ..ond SDlufdoo.-straut
nf dau hoort g'J ....n do Illlktrhat1l:! IPts geltJI>:
('t n .. 7...... Hpt IS d.. ,katm" ring Pr- lul
lt mand dad""Jk aan d.. ..~e, conf ..ren
tl~ denk... "'ant bH r m..n""n zich ,olk ..n
tal ..n natlen r..moch""n ~n progrllMlef oud

man PU "'UIlW J0Djl;ehIlg en Jon" ....
r JIt: ..n arm ",hoon t>n mt.nd..r Ran

'l ..nlIJk Hwr lIlaakt m..n g....u ond ..r .. h. Id
, ," p"rsoon d.. ""Il r"lkt dpn ander <II' h~nd
I I..held ....hand ..n " v p) ZI..t boe jl;oad pn boa
lu.fpltJk .. h..t dat lOlJalleu ook r;runpn 'chaat
.....n llJ,j"n Cri>u<! pn lI .. feltJk voor li ..oor do
Vl:llld..elh'J1.ld.." P" d.. "i'Ortlll~ jl;rollnd.
msar <I" HIPnd ..liJ"" end..,., ..n Ir.n"mOt>dl' £
"Imld( I",hl'r 0 WPt:' I

~RIl ft, Ir, ..k ...nd .. kOt~ of paardestal I' /l:o.d
')(lr , ..n b.nauwd .. borst -1;00 Zt>l(t ml'O
ZIJII "'IJ Paarl" .." 11 dan no <,v",n am ..cbtl~ ,,"
liJk d.. lod ..n III d..u t. d Vll.ll '."h~mlJ' dat ..r
zulk" stall ..n op nn moete'. ~houdpn word"n'
{)f ..trt~ leu ZIJ 0(' PI ~7A""~U1i1r{n ,.an varRut

...oord"hJk. pNwnell' (f de l'ellr voor allen
...... n &an~1nJl4m L' "t"IJfelachtl~ ..n of hd
zoo uJ.t£rmHh\ ~Qzond l<.; ls.ar zullen ook de ~('-
I,~ nlpn ook wel 0\ r ",rschill ..n • (,Iuot
homUH"K tot M ntf'ntlilP

Zal Junlus nil t al hiJ ....n~l ~obltkkpn
t, .p"rp, h.,..ft III de nner onder de Lady
(,r ...v bm" guan staan (11 t ..ll..n h""v ....1 'an
dl d ....""I1,,I .... n alrt>d" afg. vrot ZIJD en
cl lil '" Il" kipille koll ...kto h.nd'lI voor t ....c..,
k. nUI'l>l"vlnf'I'n weellOlJdo 'an de brug. ""n
mpt OeTA' woordpu pr op ." ~bu"'ll1p: I
I-Ik n dl" 1.lJn ley ..u op &oze "ru~ ...~t L'
7... lf rantwoor .. eItJk er voor -II I I. . .

fI,l h tiJd oat I..,...h (,rtyb~.!ah .. nl"t
m. PT 1.00 stl"fmo..derhJk b.>handpld ordt
\\ ...1. rom z~"n ....IJ bcloften maken buld
m..t wa..,r> 0 J rnlU' t

SCHEEPV AARTBERIOHTEN
KAAPSTAt)

A.lIW&IWIJL'<
Me, I-RoClroa. Yan New Yark

I-O.ilra, nn Natal
I-Vmdnt.o. Y&II Galeu! til.

y EJlTROJ(J[&N

}Iel ~- \arora, 11&&1' de knot
4-lIarguerlte EU.... nAar Nlenw Cal~doD

LONDEN
Hai -( Per leIf'gnoaf.)_ De c.n.brnok Ca. tie

onder .. eg Daar de Kaap, Yerltet Had.lra ""'I""
". -nlddAjZ om 1 aDT De Clan C"liaboilll verliet
Li~~"..,l ..nor Zald Afrika "'" hedeftlllOl'J!'!D
6 II.,-{P..r t.eletIraat )-De Greek _liet Tt'JIe-

rifte heden (Vri~) -rea oas 10 llar op de ail-
Nil.

Notnl. oongrea Tau da ,"lde <lie-
rea vergif~ v~.g, t"rehoudea te
Dord~, m I de ata.luaa!, ol' don 19d811
April, 11!19.
lI..t DCIiOgJ'ee ~nde te 10 uur .. m , ea ten.

,e ..olge OIl CM fwesighei4 van den p_dent
(de hr liee, LI V, en deu uJgemwDeIJ. se-
cretans, ilen h4ifir Palm ..r), we~Óell de heeren
B'IIP en iAndeli!ilbn respektieveliJk gO&uzen ale
..oorsattet on .rewllI, om hot Cj)Djp'811 m
.tut te ~Btell'" mot zIJn voorlooptge werk.&UIIllI.d_ ~ ~n=0ende .-Illgllllen wenl ..n verte-
gea aI4 *ólgt, nl -

.Bn.IUi er, P. 'R de Klerk
Oost WUch~6k, P J de Wet. ]i. W V ,

E Y a.,k ea It M. J O...yling
Doven-UantallJlL li A l'beum_1L.
Loot..kJfof, J;:Ji Btgg8
M.iddel~, J !j~berg
Boven-StormWg, P F' Andel'JlOn, P R

Botha en lP H ~robbela&r
Roodektant... ~ M van Rooyen en J G

nn Nlek8.\'k t
V~""N.Loota.
Macuula, no;'r. lo E LePJl&ll
Kagga jlb Viji};nner, J M Malaa
Doven Zwart ltllg8llD8, A Cooke
D~n, PI,Meyer
Een bMf we~ gelezen nn den pr ....lden.

dell heer Lee, li,W V , w&arm hiJ .IJn apljt
te kennen, wu CIiit bet voor hem onmogeliJk
...as tegenlfoorlfSlJn. en -&ann hIJ ver-
dei 't conpee gaf omtnont Ir.ei:.ieen hIJ
donkt dat moet n worden OJn do bclaa-
gen V&D I*t. oo~ te bevorderen

De bOl't' And~ las cdt eea bnet van
den hef'r Palilllér, alJl:em8lO.e IIeCJ'fltana.
die te. ~volge "- uek verhiud ..rd .....
tegenwoofqig ((Ij ZlJA, eA hem verder ge-
last te aU.,. paPllIl\ln, waaronder ZIJD Jaar-
hJbch verJag, or,de tafel te leggen

Het rongres ~ toen o"er tot het kielIeIl
nn ambteéi&reD 'vbor he.t volgende Jaar moet
den volgenden Ul~ dt heer Lee, L W V ,
d.. aftredeade Pid-ent, w"rd BOnder oppo-
sltte hork'Jfen. heer Palmer, alg8Dleene
secretaru, .erd k BOnd", opposlue herko-
zen, d.,. In af~eld van beide &... ren
..... d de heer lit. gekoze. 0111dtt. VOOI'Zlt-
terstoel 10 te n~n en de heer Clark werd
tot secretana beDllOllld

Daar hf!lt co~ toen wettiQ; llooon-
.tttueerd W'&II waraen a.dr_1l gelezen, de
afgevaardig4 ..n ~om beatende, van do vol-
gende hc~ea .....D. .tadAraad VB. Ilord-
recht, de kldeel~.r..ad, de Boven StOI'1ll-
b.>rp; ..ereeD~~ ~Wa&l'O"r de voorZItter 111
g..p....te be1l'oort4Jl8en antfroorade

De h...,r Andetlion, ten behoeve ~n de
Indwe compágtlle. hoodlgde de leden wt om
bunne koolJnlJnen to I..d .. e te beluchttgl'n.
Wide dat oon t~i.h df'n volgenden morgen
te 4 uur zal geréIHI zIJn om oe afge ..... rdig
de. daarheep te 'tflH'oer,c., wed ..r m den na-
middag tenJ&keer.JjIde te 4 uur

De heer 'De Wtlt, L W V , noodiJzde ook
de afgevaardigdeuj ten behoeve yaa de t .. ee
plaataehJke ~reeliikmgen. Uit tot een dIDer
te 6 30 In den avoud. lautwplk ook m..t dank
&IlIIlgenomen werd. J

HIJ' JaarliJksche ....~as n. d..1l al~Qee-
nen ......r ..tar'18 werd toen gelezt>n, en nadat
t verslag gécntlSt!.etd wa8 door ver8Cheldene
Ipden die d" band~t(l,zo vaD den secretans
..eroord .... ldep .. egeas het lIUDoop;e I van pol-
tlek. werd de volilende rosoluue al" ..meeu
&angenomea -

\ oorg"8teld door dell hr 0.." e' • L W V
Jl:l'8eCondeer't doer ;den b.,..r MaI ..n , Het
rapport van de a;l@!emoon.. """rIJt.... .. ....de
met dank aangcnolnen. belaalve wat de polt
twke punten '.Jetreft, ~e"'IJI het congres Il""n
politieke orglUllSatf& I. en :llcb met goen poh-
t I..k '"~n",,ht te beajoelen

D" noht!ell van d0 laatHte \8rl Jk.cbe vm-
gadenD!( ..-Broell gmezen ..n goedgekeurd

De volr, ..nde ht.~n werden tocn gekozen
...u. ...,r r""t>llng&-COUlml8sle -Blgg., U,," ..t
L \\ V Loot!I Van t.;1..lrerk Botha en ('lurk

Daarna verdaagde:.het oongrl'8 voor VIJf!Ion
o lDu~n

!l;atlat k ..t.eo~e& ....eder btJ....n kwam la.
rI.. ,..",.ctan. voor Il',In scbnJven ,.an den hr
T 1 Hoole" all Ath"rstone GI1lhamsstad
0\ er pon onderwerp f.ellll&lDd " PrC>f'fheuun-
gt'n voor On!!;oolert. •

De ..olgeade r8llÓlutie voorgesteld door
uon heer C1lU"k g_lln<l.eerd door lien boor
(ooke w..rd. lllgem""n a&OW'nomen -" Dat
den .ecretarts gelllH~ .. orden aan den beer
Hoole te ... htlJven hl!m, lUIJ1leu bet ",,~res.
dankende '()QT Z14n laee.-éSante "11 leerzaam
scbrlJv, n en d.. b~p Uitdrukkende "at hiJ
"Jn toe.t ..mmlllg zal g9\'en zIJn .. hr1Jviln te
.loon pubhc~ren LA ~e voornaamste mettw>t-
bladen van dd Koloolie '

De onderwerpt'n op het llgenda-papler .. er
d~n t""n bf>~dpld

'oorp;e.teld dool' den h r \ an Rooy ..n,
;l:... &Cond""rd door ~n b r (ooke - Dat
Ut' b.. loolllng op JalIlhslzen yerboogd ....onle
Van i. tot lO. H

Aang.mome¥
\ oor~teltl door &u h"et And ..rson ~,

' ..celldf'erd door dell \ Iln Hooy ..n ... ll~""
mf'f'n aangE!Ii(>men ~ Dllt. aangezlf!n nlle
..erpeDlgtngen thunne ... ter.II> be.t llPbb..n !i,O-
daAlI CUl ougi!dierte. rut le roeien ID de toe
kotnllt woal. m h..t verleden op d.n door hen
Illge61agen "'E>g zal wÓrd..n voo~"'S"'1ll

\ oorjl;~st .. ltl >door tl.·n h9l'r De Klerk, ge ...
eond""rd uoor d ..n Ir""r Gr..,.IIDg - D"t
het gouveru",m"mt ,wzoeht warde 'IJIl to<'-
I~e voor heli Ult~I1Dg van oDjl;edJPrt~ dit
JaAr te v..rm.,t,rder"&r~ daar b_n laau.te JMr.
toelage onvoldoende"(tlll! en dat het gou,. ...
uement bedankt .. orden voor ZI.!" onderste I
DIng tot dusverre ..

Algem""n aangenomP"!
\ oorR"",t"lttI duor d..n I,.."r De Klerk l'e

secolld ..prd doOr dt'n h<>er (ooh - Dat d ...
r..g.."rtng '"rweh. 'tar.!!" om ~n bill ID t(
ttll"n~1l die e(gE'narett of occul"""rd"rs vall
"rond al ...alr y.... litld ..nue dlt>r.. ijt'vonop.ft
"orden verpUcht 0111 %ld. biJ een verp;lftJ
gmg. ..erE''¥lrgtn" &I\ll te .llIlten ... dat zoo.
dalM!(e !(rondl'!fI;..ruuH of bewoners teil mm.te
dno pr"", en Jl'8rlIJU &a11 d..n •• cretart" van
7.00dam!(Il ,ereentglQlJ; ov... handl"en mo","lell.
m y..rZULDl waarvlln ll;IJ b.>bo, t moeten "'or
d..n met ....n zekere IIOm R"ld welk geld zal
word eli tx stet>d ..oor .1P<t gev".. v'" pnJzen
,.,.n de I~dl'n die d", l"lu" dwr ..n y"rm"l"n

Tot st..mmm" g..l!racht ....,rd het voor
,Lt,1 afg".t.,md, 2:IJn4o de meerdcrhe)d daar
tel('"

\ oor~estQld door <wn b.... r GreyllDl'I " ..,,,
condeNd door d.. lI h......r {lark <11 al"pDlc"n
a..'1n~(' lOmf'1l ...!. Dat (.>(l. geko9Wll commlC;

.lf' doo" het parlemel!-; aange. tel u ....orde om
!(etlll~"" op t ....lOepelI eu "etuljl;enlS lil t ...."ID
n. n III 7.ak, d" (Om.dlle vrrll97..en ti", d" bo....
rNI lIjden doot de wild" dl~ r..n III de garuochA
Kolom.. {n 0111 p"'n fllldd ..1 or tep;en Uit t ..
nnden ~n ,oelrts dat ..Il" \erp.m~ng ..n IIll"h
n rbmdell pet~lP' te J"ten t.,..k"nen. het Ran
,t ..n,rn 'an l>Oód"'lgt;l ('omml""w ondersteu-
nfi'nde"

\ oorgpet ..ld .door d~ h.... r Clark ......con
np..rt! door d. tt h...,r »fpyer. pn aang ..nomen
Dal .."n tut~Ot'rend!> romml"l" b... tRRnd ..

lilt I, drn \lUl' h...t prlemf'nt, lx-noomd •.aI
....orden door het C0IIflre5 om to zorgQl'1 dal
,to ~ongr· ...hfoslUlten voor bet parlem ..nt 11-<'-
hracht worden. die oomrru-",e zal b""taan
lilt dn.. IOON, nam. IJk d.. preSident. d~
h.., r I ce L lV \ dc ..d hoer De Wet
L \\ \ pn do h""r:J T M~ ..no L" ,.

\ oorge.t .. ld door d~n bo('r }Jtgg., ge"eoon
d""rd door de. heel Malan r- .. J'}at draad
hetnl1llt 9n draad vCl,lllrotqtoolert.. betnllljl;en
on .... l... t Inli:f'vberd ,,",rde en over de kolo-
niRI. ~poc>rwe~n T.od' goodkoop mUioIeltJk VN
VOf'r wordp" ...

"a e..~e dli8cll ....le werd d""e r"""III tU! tl~
r~etrokk"n ,

"oorp;..,.u.ld !lOOI' d~n heor van Royan. !t....
"econdeerd :loor dl'n -heer GrcyliJlf: Dllt t
conjl;res onder :cIe aa.ht van bet ~oovern ....
mMit wt'lnl1C!tt te b~gen Gat do vl'rnlehnlJ;
Yan Jak'halseu geen Vfhneerdez*lg van IIltllZMl
t'n an.! re II>!Gkttln "..,.,rzaakte

A"ngenemen' •
Voor~flSteld !loor d~n hl'tlr Loots, p;t'lleCOII-

d...,rd deor de~ hwr "ft Niekerk, Dat ee~
gedwongen aljfemee.f, h'ondeJlbehud.ing door
het gouveme_nt Uil;e~oord ui wOTdeo, de
helft van de opbrq,rt te .. orden ht>st-d
yw beloc)Jll.ng~n vQGlr bet whllelen van on-
gediert ' II

Aange~oment
'oorgest~d door ilen heer LoJt.Il. g...-on-

d..erd door df>n lIeer'; Ilteynsburg Dat de vo-
gel bekend de op de

WORCESTER.

Op onzf' ''\&I'IiJ.k.Ilcbe roalJnen.tootoomtel-
ling, laatstleden Donderdag alhl~ gehouden,
werd onge .._ 6li,lóO Ilia nwJnotn vertoond
Ov"" het alpmeen WIUIhet distrikt Plet lIIOO
~Oftd vertegenwoordigd als verleden Jaar Over
de £~ werd aan J?nJwn nltgeloofd

hUlr volgt de prlJshJ8t
I..o8IIe rozIJnen -Iste klasse, V'ilftl~ zakken

I~ rozIJn_, 100 pond elk. ~rste priJS,
£H5, A P Ha.mmnn. 2de PriJS, £7 lOs • D
de Vos Rabie. derde priJ", £3. J 8 MaraIS
(Robertson)

Tweede klll88fl 2ó zak) en 1'lI1Ii9 rozIJnen,
100 Ibs elk of nJfhK k.i~tJes vlln 50 elk
IRte P~ £7 lOs • geen t_keDing 2de priJs.
£F;, D e Vos RabIe 3dI_, nrlJZ<lll .1.:2. J S
Ml J MaraJ8 (RobertRon)

Darde klas..e - 15 zakk.lD 10Slie rozIJnen.
100 Ibs elk, of 30 kistjes van 50 Ibs elk
l.to priJs. £5, A P Hammll.l1 ~de priJ"
£3, De vos Rable. 3d" pnJs • .1.:1lOr;, P "
MaraIS (RobertROn)

TROS ROZIJ1'\ES
KI ........ Vier - 100 kIRtJ'" tros rozIJnen 2.i

Illl'I elk £15. A P Hamman .!. £1 I(),;
It III :ledon (Robert.()I\) 3 C3. L P le
ROUI (Roburtson)
'IJfde kl ..... 1> -50 k.i..tJ". tra" rozIJnen. 25

Ih.! olk I £7 lOs A P Harotn:an 2 £5
P L le Roux (Robert.son) 3 £2. G J
Hamman
Zesde klass .. -25 k18tJ"" tro.rozIJn ..n, ~5

lb. elk Iste pnJ8, £5 A P HaIjIman 2ó(
prtJ' • .£: j, J J Hamman 3d.. priJ' • .1.:1lOs
P L le Rou", RobertSOIl

SULTANAS
Zevendl' klM.e -:l.5 kl8tJ"" BlIlt"llas 50 Ihs

",d ..r of 150 kL.tJeti VBn 25 lb. .eder ".,.,11
competitie

Achtste kl&'!Se -10 ku;tJP ~~I':1n"". 50 lllfl
leder ol 20 k18tJes van 25 IbR looer 10'1.
priJ", £5 "een toek ..nDlng drto t .......de prtJ'
10( n nu £3 aan G.1 I P en A P Ham
man 3de pnJ". £ 1 lOs, !l;een toekenntDjl;

!liegende klasse --5 kistJes Sultan .... 50 lb.
leder, of 10 klStJ"" ..an 2ó Ih, lste, £ I
jl;een tOOlkenntng dne twoode prlJzea van £2
aan dezelfde mededlJl~ers al. In klllB8e acb t
3de, £1, geen boekenDIng

KRESTE"
KIa.'<SeX -Tien kL-tJOMblauwe kronten van

50 Ibs leder -Geen lll8ChrIJVIBg
KlasseXI -5 kt"Je~ blauwe benten ..,0

Illl'I ledo:r 1, £3 ge"n toek ..nlllDg. drie 2du
prtJzen ..an £ 1 I tie 8d aan d.. drie heer,.lI
Hamman ..oornoemd 3de priJ". geen toekon
m.g

KI"".e XII -10 kl.tJes Wltte krenten
~en mschTlJnng

KI"""lóI XIII -5 kistjes witte heil ten ge 11

lll8ChnJVlIljI;
RAPPORT DER BEOORDEELAAR8

KI .... 1-0.. h<>oord", laan< .. aren yerwond. rd
.Iecbt~ vI"r l~ndlll!Z:(>n tI' Vinden Sleel,ts
10 een geval ...aar ue ....nte priJ' werd to .....
jl;ekend aan A P Hamman was de standaard
Vlln de kwalit.,.t zoodantg dat de beoordeelaal1l
,olkomt'n t.. vredon waren .zIJ hadd ..n ""er
geaallleid btJ 't to..kenn ..n vau den derden priJs
'''ngevol",e van het bliJk baar ""brE'k aan voor
IIorjl; III het scboonmuon der roz~Jn..n "all
stell~els en andere zak ..o

Klas II en III -Dezelfde Mnm ..rklng ..n
~eld.n hier

De beoordeelaaJ'1l betreuren ook dat ZOO" le
monsteN te vochtIjl; zIJn ...aardoor de rozlJ
mm onmogehJk zoolang kum en goed bltJ ..en
&I. 'oor d..n bnndol nOO<bAl<"ltjk 1< DHe
aAnmerking betreft alle kl""8en van I"".., ro-
zlJnt>n

Kla •• en - , eli \ I -In d,· klassen ,oor
tro.- of rl.......rt tafel rozIJ ... n Wl\.', de k \\ alt-
t"lt .I ....ht. 10 tw...,... drie gevall ..n wat voor
dNI standaard verelscht "orllt In d .. anderA
"e\1,llm1 bevatteIl de rozijnen veel ..... ved
vocht naar Qnze meenm" veroo1'7"",kt door
t... pakken voordat de vruclIt behoorhJk droog
wa..

D_ beoordeelaa .. wen.eh"l1 de opinie 'lit to
"'Preken dat mdl ..n de producenten III deze
dl"tnkten wenochpn te ...ompetoor~n met goed
!l;evolg "I"t het l'Ielmporteerde nrtikel. ZIJ veel
mOQl' zorg mOf't.. n bestoo ..n aan het pakken
en de proportie der vrucht Do t.. kortko-
mln.:en welke do beoordeelaa~ np het oog
h..bbec g..brek lUUl kleuren blos &nnoodlge
opemn!(,.n III de I""en roz'ln. zoor or,llllatr pa
pier gebruikt III h..t beldl't'd. n der klstJ""
een te !(TOote tarra. lO vo>rhoudlOg tct het jl;e-
"Icht De bt>oordoolllBn mnken d"T'" opmer
ktng:en Ulet ID oon gl'Ol't .-an VI]andRChap
ma .. r ....nvoudlg om t .. "'IJTAm op <t .. afwezljI;
held van znlke voorwaardpn ,,1. onontb.. ..rhJk
zIJn voor het .. elallIgen deT"" lllduRtrtP

SultanAR en krent.>n -In d,·ze klassen wa,
de r lmpetllte feltehJk III do hnndem van {'('n
f..mlh., en do Inzendingen war ..n allen van
Illtstekende kwahtelt ..n ""gen "r goed Uit
HI''' IS wonderltJk dat uez .. kl"" vlln vrueht
ntet m<'er aangekweekt wor"t 10 't alg,.meen
Hpt 18 d..n beoordeelaa" IUUlgeruwm te ,r
kennen do volmaakte schiklungen .. elke ilO-
troffen waren 'oor deze tentoonstellirtg als-
mede de vnendehjke hulpvaa.n:llWteld door
beambten iMltoond, aan de beoordet,laars 10 al
bun ...erk

VERKOOPI:SGE"
lu den namIddag verkocht d"n he ..r .,..

LIDdenberg V>ll de rozIJnen per pubht'ke VOl-
hng nJnde de voornaamste kooperH de b.....
r(>JILawrence d: Co. J D c..rtw~ht.t ('Al
(Kaapetad), en de beerer V Hal'nS nn Hall
I: Co • Worcester Tr08roZ11nen haalden van
3id tot 4d per Ib, terwIjl slechts eell.lge'
... kken 10tlfKIrozIJnen. verkocht werden tegl'n
2td ...

Seden I I Donderdag hadden W1J hier
praJh' ~ weder liet den laatsten regen
bracht de ~I'''[nner vele V1sschen af zoo groot
ala hard"rs ...

Met betreL,:J.ng toi de roZiJnen-tentoonstel-
ling DOf!: dit De lO_te vertooners hebben
bun voosraad lUt de hand verkocht. nnda&r
da. ook !lat er lUet vele koopers Uit de stad
en elders warell

GOUDOPBRENGST.
D&; MONARCH

BULA.1UTO ~ Mpl - (Per
A.Jll'l1 opea ....n voor de Mnnareb ml!u',!Il' tODllCD met C7U7de beh&JIdekI
,_. .1S OD..... P.Mi, ~ lOp1" feL I

I

VerJ;1dcnlll .. ........,.._ VUl de
8telleqbuJcbo •• ~, PbOWleD op li
Jdell_
Tep,~ eie ~ P J Boawt.

l'OOnltterl,lI,n Ted.a eie --. J. W. B. Pick
_J. b. Anp
De ...... VUl eie ..... "erpderiag, lP'"

boudeO op 18April 1_, WardeD ....... 811

~
De ..... a. MCKeadriak 11II'IICheea ter .......

~ ftl'IOekeode deu rud ..~. hem _
raiIhtC VUl poad te makea, eo tAle te Jat.
SlJIl .toep met traliewerk in te IhaiteD, ea
een brug te laten maken oyer de mUll.HllpUe
aloot, voor ups. woaing ÏIl de Birdetnat
Een oolllDUUle beatMDdt. lIlt de rUdaIeCl_

Krise III Fick, werd aI.....,..w JUt lUCht
om te handeJea met déa heer - MclUadriok,
betreffende ZIJD aauoekJo: op de roIgeDde
ve~aden.ng rapport te
In sUe de atraatlampen WlIIII'OYerlda«'hten

-..!JA1Iliekomen, besloot de rud daD koatnk-
teur bmnie te genn, dat er vele _pea +
die lD den Iaat.ten tijd met MDgeetoke1l. SIJII
eD dat door nalatigheId "lUI den Iamp-opi~
ker, de ruiten en lampen ~ gebrobB
.. orden, en du de raad lD t. vervolg hem,
dell kontrakteur, "oor schade durdOOr ".Jl'-
oorzaakt, 8&ll8prakeliJk zat houden OOIt
hem telnelden dat de opZIChter ~ dat
hIJ, do kontrakteur, ID 't vervolg JemaDd
mOf't aaDl'tellen, om de Jltraatlampen met olie
te vullen m zIJn tegen woordistheld.

De heer Hauptfl8l!1Ch versCheen ter verga-
denng versoekende de", rea4 een t.ljdrage te
geven. ten emde den " ..rJaardag YBD hare ma;,ea
telt de kolllDgUl op :u Mel _taande f_
tellJk te neren

De raad gaf hem ten antwoord dese Mak In
overwegmg te nemen, en hem Ia.ter te mei.
den. hoeveel de raad daarbiJ kan dragen

Met betrekkIlljl; tot de klacht van den op-
Zichter In zake twee brnjr,p;en m de Andrmga-
en Herte8trat."D. "n een sloot 10 de ~
atl'.at, .....erd besloten dat de op&lchter den
kontrllkteur moet gela8ten. gezegde bru~
en sloot tot "IJn .. tifacbe dadeliJk m orde
te la~n brengen

""rder besloten :lat de werkende oommlBSle
ID8pectte moet houden II: zake de brug, Ulgen-
over de wonIng van dr Haul, met .,olle
macht (mt te htllltlelen

Gerap.porteerd dat de heer M Zerf pilaren
voor zlJue Oleo"," hUlZen IJl de Birdatraat,
7.onder 'f-erlof verkregen te bebben van de
mnDlclp4litt.lt, h....ft gebouwd

Werd besloten .jAt de werkende oomlDJ8f...
Inspectte zal hoodell, en mdien gevonden dat
"emelde pilaren bUlt8ll de mUlUClpale liJn
ZIJn, raJ?port te J....u ....n den raad, waarna
de noodige stappen zal worden !l;enomen

Met hetr.ldung tot de hondenbelastmg en
W1nkel-reh'11ltratle te worden mgevord"rd voor
bpt Jaar 1899, werd besloten den heer John
"ortley aan te stellen al. belaatmggaarder.
op eene remuneratie van 15 percent op het
t >drag a1zoo mgevorderd

Verder besloot de mad al degenen die nog
lIlet bU"l1A mUPlclpaJe belBSting 'l'"oor bet Jllar
PlOdillende 31 Angustus 1899, en hnn water-
hela hDg voor het Jaar elDdtgendo 31 Decem
~.... lBW, h..bben beta.lld. eene laatste ken
nL.genng te !l;eVt>n..door middel 'l'"an den pu-
bhpken alld ..pper, en zoo Ulet betaald bmn~n
,,,,ht dag1>n van zoodanllZ:e kenDIsgenng, de
'''''r"tans te macbtlgen J!;erechtehJke steppen
t ..!ten d6llulken te nemen

~Ioten do beeren Shepherd Bros kennl8
tt. i'rven, de "likken door hen ge"orpen aan
d.. andl'ra 111Jd" \"811 - Ictona brug, behoorltJk
10 de jI;"t..n h.m aangeW.,T.on te laten werpen.
• n 'II"! op de 0ppt'n lakt,., rond te stroown
Uok I ...n te ,orzoeken aan den persoon die
gemelde bhkken verwiJdert sbptelijk orde tt>
"eveu /l:oono bhkk..n langs de straten te laten
,allen d'l'lr d ... r ...atI h..n verantwoordehJk za.!
houden voor alle ongelukken die da&rdoor mo-
gpn kom ..n te ontstaan
8..010t..n de wnt ..r-COl ' ... ' .....0 bIJeen te roe-

(X'n ,oor V rijdag 5 deT.or ten 2 nrI' nm, ten
Plllde ....,n rapport op te trekken m zake hnn
ono<'rwek Verder w..rd hesloten den kon-
lr Ull, r te V<lW"k ..ll met het grUIZen der
straten dadehJk een aanvang te maken

De volgende rek"ntD¥en weMPn voorgelegd
en do ......Tetans gelast d87...lfde te betalen

&>11 ~kel1mg \ an landmeter TindalI £2 2s
Do J \' Schabort £21 Do J C Juta en
(0 r" 4d Dc> Higgo Bros £21 l6s 3d
Do Robertson en (0 .1.:34 l':;s Bd

Sehul"ken ln treinen.
PASSAGIERS OSBESCHERMD

.\tIJnbeer -.\tIJ dunkt het _r noodzakeliJk
dat de rogeertngen hare p.andacht WIJden aan
bet f"lt dat schurkerijen III de treIDen meer en
me ..r toenemen N let alleen h..bben reuagel'll
on8augenaambedeb door onbeleefdheId van
ambtenaren t .... crduren, docb het rel&en tus-
sch ..n Kaapstad en Joh~nnesbnq IS zeer on-
l eillg Ja haaat eellc omnogeltJldtl'ld p,eworden.
\Oor t rellpectabel d...,1 van het publiek, dat
eens 10 den trem 7:IJnde voor hondf'l'den mIJlen
onb""chermd 0\ ergelaten wOMt aan de roovel1-
d" hebzucbt pn dlerltJke 1'l1'ten van re!l!:en<le
.churkeo wier rpt.zen lI;eel1 ander doel HChlJnt
te bebren dan roovenJ en onteenlljl; ran biJ
zwhzelven reIzende gebuwde Jufvrouwen Men
boort haast ougoloolllJke VTIJp08ttgheden
tluL'iteren van schurken onder de p-gters
DIet alleen, maar ook van RchnrkerlJ onder de
conducteurs met vrouwehJke passaglers In
bOO'terre deze geruchten waar !6IJn kan ,i ntet
T.eggen. maar wat Ik biJ ....n vonge gelegen-
heid Il ..en trpln l\I\ar Kaapstad w,,~ etg.m
!l:ellWll heb, geeft WIJ rec!en veel er van te ge-
looven

Nu miJnbeer zejl; aaIl wien de oorhJke en
respectabele man zIJne mdlV1dneele vronw of
dochter op weg moet toevertrouwen als zelfs
VB n de opZIChters dpr traIDen aan 8Churk-enJ
doen I'n Zich met woorden en ~en ongeoor
loofde vrIJJ>O.tlgh ..d .. n veroorl, v..n P Dat ZIJ
..an alle bescbermmg ontbloot EIJn (goede
ambten ....r ..n er natuurlijk uitgesloten, WIJ
Willen ~aa.rne i;eloovl'n dut er dezulken ZIJn)
getUIgd h..t volgende f..lt Een avond omtrent
b9t midden .-an '\pnl nam ik te Kaapsted III
den (4 up) avondtr ..m naar Johannesburg
plaats Te PrIUs Alhert statton werd m het
zelfde compartiment Waartr. Ik plauta had,
pt n ma.n binnen gelaten om plaate tA nemen
.ho hom door d~n conducteur van den trein
pt'rsoonliJk nangewewn werd PIU had de
noomdeliug plaats "eaomen of een der 'l'"oor-
bijgangers nep (m t Enge!JICh) "Heeren pu
op da&r 18 oen scburk biJ Jullie mgeklommen •
hiJ IS een dief en he,ft mIJ een £20 bestolen
en zal ook u hestelen Heeren (liet bl v..r-
d,'r ,olg ..n) draBj(t good r.org voor uwe !.Ilk:k .. n
• r IS een zakk ..m oll"r In uw rruddpn ('(On
.churk ...,n du'f en hiJ zal uw bestelen z.oo-
Ill. hll vele &Ddpren en ook miJ ......tolen
heeft' Tot nil" verbaztnjl; ant .. oo.-dde de be-
scbuldtgde blerop goon enkel woord, dat ver-
hoogd" de suspicie en ..erontwaardiging der
l£lZlgers ~n zeerste

"IJ prote.t .... rden (nrrudd"hJk tegen de t0e-
lating van F.,..4kenroUers In 0118 COmrpartl-
me..,t doch d.. conducteur hield Zich doof ..n
on .."n;chllUg Toen "'IJ d.. be8Chul~de door
be .. eegrod ..n..n dwonl'len "" nomparttment te
..erlat"n vroeg hiJ d..n 8tabonmeester, di.
JlllSt voorblJgtDg, om dIem beschermIng, zeg_
gende. dat het nu ,eker de tweede of dprde
maal lS dat de beschuldiger ZIJn karakter m
't pubhek aanrandt ODlDltldeliJk nel de be-
HChuldi~de hem m de rede zegg ..nde "N_,
het IS DIet de t .. E'8de maar 7l _er de 10wte
maal dat ik Je beschnldig en ik herhaal het"
.,.aarop preker znlks .. eer met wan: e em:
beroofdpn nIleen ellZ:en, de beschulliigiag her-
haalde De beschuldigde zweeg! De .tatlQll-
m_ter. UI stede d~ paasagle.. te be ..ealitr;en
tegen het gevaarhJk beroep Yan dezen IChun
troostte daarentege_ den be..chuldlgdo met d~
woorden "over 2 mmuten vertrpl-t, de trem
ODdan za] Plemand 0 meer hindereD "

Mijnheer, wat dnnkt u zal de toekomat
baren .. ann.... zuID het gedrag 18 ..an bo.-
ambten aan _r zo~ en beecherl1llltg het
gouvernement de rewgera toevertrouwt ~

Ik ben,

EEN REIZIGER
Klerbdorp, 29 April '99
[Het blijkt rut dit "erhaal P;ee1I.8&mS dat de

beirchuldilttle .... rblijk 'n alf ht Drakter
droeg R:o]

.:..__.,....... ....._-

COLLIIIa, RILl. IN 4ND&ItIN '" E!Ua".
op aan_k> van I.Q ..okut BnchanaD werd 0.

pro",uoueele order 'I'oor .. kw_traLt. fi.naaI _
mukt O'

lIPUIDLla t:!. IU.L_lJf

0., ull&Oek nn achokaat BeU)amID wfll'd
pro"lBloneel ..onlllB rere ..en op eeD OYenleD
komet voor 'uJ6

aiTIll' "8 V.lN NIEKERK
Op UII_k van ad ..okaat Maakew werd

proYllloDetl "OnnlB ~.. ". u op fleD .. erbaat
voor £2 750 en het .Ir.ndr"ll onder ..trbud
executabel ysrklaard

DE TAAL DER HAREN.
0.. bloemen, ...&alor- en vmgertaal &1JDoDé

Zf'Gr goed bekend, maar het af'rekell door dil
dracht der haren, tot daartoe zIJn WIJ nog me'
gekomen, daarin I.I.n de Chin_on (de vrou-
.. en natunrliJK) 008 nog verre de baáa
eente IS het gewoonte dat de CbinE_;h~
vrouw haar schoon met olie van leli4n
fnmeerd hw zo:> optlte.!kt dat IIlflII--'-ten
ste ongeveep-haat ouderdom daanut
lelden Een" ba!:1" 18 geheel andore
seerd dan e..n "k1elD mel8Je" Der
eeuwen mgevoerde gewoonte getrou",
het "Jonge mel8Je" de baren lIIOO op a
daardoor~UII door de harentaal--b.a
gen "Ik ben nog vnJ I" • "Ik lOek_
man I" 0.. gehu .. de vrouw geeft dit de haar
vr~emde I daardoor te hanen dat .IJ ZICh de
."nkbranwen afschll8rt en ZIch de tanden
zwart maa.kt Het rou een erg vel'JVUP tegen
de etikette, tegen alle ,,8IlVOlr-n1'Ttl" IIIJn
wanneer men" Amor.! hogen," die de natnnl:.
boven ,te DOgen heeft gespannen, &o\.t willen
behoude" en de tanden hUIlDe elpeabei!nklear
!tet behouden I De wedowe, die weder trou-
w..n wil, \Ylndt de hanm om een ael.ildpad-
speld dIe ZIJ hon&<.:ltaai pp het lIChterhoofd
bev ....tigt Dat ZIJ d_ W'élUlChzoo door "de
haren" open en vnJ bekent beboort m het
nJk der r.on tot den ,,goeden toon" Welkt!
Eun:.peesche vrouw .ou &lch m dezen toeatand
np deze 1nJze nok JUet YIUl dito taal willNi be-
dienen P Eeht.,r men kan door de baI'en ook
eveugoed biJ d.. Cbin.e8che vrouwea rutg&-
drukt VUlden dat ZIJ olltrooatbur &IJO al w__
nen ZIJ ntet De weduwe behoeft ZI(lIl dechte
d" harem af te l1IlljdeD en ronder lIObeiding ze
naar &chu",n te ~ llmen Lut men JIll

"eder &angmel"ll steekt men KO dan weder
op t.ot een !mot, CL. nri men daardoor &eggen
"miJn &mart lA ruet meer sno ditop "-en dan.
wanneer de bal'f'n wedEr lang gen~ z'ln, 18
het. dank EI~ de honsonwl In het hear It&-
stokt>n.. .pe.d r.eer jtemaldrehJk door de tAaI
der haren te zeggen "Ik wil gaarne laten
troosten I"

Men &let hi"ruJt dat de bewonen \'lUl het
hemelache nJk, voora.I de vrouwen, 01lO n~ m
~elfll dIngen ver voorwt ~n I Dat men hier-
UIt laere I

ILLIKWIDE KOL

WAIIfWJUGUT fI' RIICI.

Op aanaoek nn wvokaat BeoJIlmin werd
VOIIDlBeer .... n ..oor £bt 11. 6d ..oor wvi rt-
dun ea materiaal ..eracbaft

RER ....J41LIT.l TIE
De boedel ..an J Jhn Humaan werd i,..ha

blhteerd

rnENBRALE MOTIES

RUGO N KOLONIALE UGEiRING
Op aan_k van advokaat Molt.ao .. erd d.::!:t~ der arbitera een order Yin bet bof it

nr ZAJ[E DE PETITIE 'J.lI J.lCOBCS A DE
K~UK

Op aanzoek 1'&n air Henry Jota .. erd len

nJe "'" t.oepataan PetrUi Fran~.11 PIIDIIr
oproepen-te ooraak ~ toonen wuro .. ae lit-
afiUlnr nn"1l commll81. u ....eateld door dtl
afd_linpud nn Vlcton. W_t III een ..uI\!
dlBpunt, nle~ ter zijd. UJ worden guet
IN DEN BOIDEL 'Ál! WIJLEN WILLUIl C

KNIGHT
Het bof .toDd het ..erwek toe yan aclYODaI

H JODee 0" traIlBpon te mogen gev.~ nl
.. ker elfendom
IN D&X Jj()EDEL '".lil '" IJLE!I PETRUI 5

CIL .. II~:R!!
Op ull&Oek ..an ad ..okaat IH Wui w.td -er

lof geaev.n zeker eli.adoll! onder Yerb&odte
put een

DALT EN DAT ... GIi;8LER.
De .. '!ral een applikahe om eeD IDterdikt

I'IlIIpoDd.nt te tielettell geIJrulk t.e malceD "u
!lekeN boiteli met den num en merk der appb
kanten

Adrokaat Inn. "oor appllkantsn &d.ebal
BenJamin ..oor ... pondeDt

Het hof Btond 88. Intenhki tOI betael.e fill
kracht te WordeD op den I-tea J ODi

B..&.YU I" ll.lYU
Deze WIUI een appltkah. door de YI'OII8' om

den man te ielaateD £30 te beta leo tur etnde
Dar Instaat te B\eU.n ea. actie "oor eeht..lCtet
dlDr teren bem IJl ~ .tellen

\d..owt Cloee ..oor applik&Dte &droml
BeO)&IDlD voor I'MpOndent

Het hof relutta reapondent om £10 te btu
len UIl de procoreu""v&n applihnt.8 tU , .. edt
Tall kQllten te blu ..en oyent&8n
kLS'M"B t:!. 8OU1 ti il~ICJ.l'1 CYCLI HCTOJT

(LIMITED) •
Dez,) wH ... n appllkahe voer 86n order olll

bet MDdeelen fIJlIter d~r maatactt&PP\J te "Ii'
.... en door ..enrudenDI nn den naam nil ap-
phkant

A.d"o&Mt Graham voor apphkaDt Iir aer]
Jnta, QC, ..ror retlpondente

Het hof w_ dil applikatl. nn de bUid mei
koeten

Daarna ..erdaarde !.tet bo!

NA1tIAKWALAN U.

1 KeI, 1899
~ftJDhr.er,-aet heeft alhier frea.. geregend

doch nog wet genoeg om te !runnen ploegon'
Het weder ureigt nog De Heere geYS meer
regen 80mmtge boeren probeeren echter .. at
te ploegen

WIJ verbeugen ons ove'; de heerhJke resul-
taten der verki~en Ja, de redistribntl&-
lllll zou het swaard ZIJD om de Afrika.;mi".~
partiJ den DAk te breken, en wonderlijk, Jn18t
die bill za.! nu de verlO8llIDg ZIJn der Alrikaan-
d,," lUt de !dauwen der progrtlIIIIleven ZIJ
hebben het ten Invade willen aanwenden, God
heeft I-et 008 ten goede gekeerd Moge 008
'olk t>n onze regeenng hierv ..n toch harteltJk
note nemeDI

T.e Ga.nea .. erd onlaag. een Bondstak ge-
sticht. ap~tig dat de vool'Zltter en aeeretaris,
\olgel18 DllJn lIlZIcbt, IlM't de r..cltte penóllen
ZIJD en nu zal de tak binnenkort maar w.... r
afbreken. of blijft lie ~len, d..n profeteer
ik groot nadeel voor Namakwala.ud NB Ik
profeteer dit Lot op mIJD woord I

De veldkornets hJ"t.u lIJn reeds klAar, de
obJectIes mgeleverd en velen lL'IlIen met
1!Cbeeve aaageZlcbten omdnwUen WIJ heb-
ben hier oon PaIU' bemoelZleire Rhod~bld-
ders, die OWl hea.st lD alle gOede za een tracb-
ten to dwaraboomen, doch %lJ beteekeDon m~t
veel

D. Ronch booft on. ook veel geholpen met
r~ad ..n 1aad III %'ke de IlJsten Z OIl"" bad
onlnng. een ongeluk De kar sl~, nabiJ
liondeklipbaai, yan een W8J ID de nner, des
mOl'Jl;en8 'roog Ds R.,nch 'prong UIt en be-
l "'am lóeen letaal ~ VoorpaardeD nelen
over elkander, en verlli1Wer.den de aadenn
op den loop ~ gaan De kar lB weuug be-
schadigd We~08 het dikke ZMld

De regeenng elACht de pleende vanen te-
rug Ve1~n hebben wet oio terug te betalen
daar de oogst DIet e1g~n wa. ~n 18 ~
ZlIZ:de rep:eenug te peut~!lDeeren ..no wat con.
81deratiA te gebruiken

WIJ bebben weer 00'- ~ppell m&gl8traat,
"n v..rtronwen dat hiJ nilet een .._partiJ-lDan"
za.! ZIJn, ZOOaIa d' bt"'r ~ngo •• IJn voorgan-
ger Een m~ra2lt, of eel1tg& rechter moet
"onpartijdig' ZIJn, anden mag hiJ bst' recht
..erkflOreD

WIJ .. aardeeren ow bI.cI ten zeerst. bMr
editE-n- Ga. voort, help uw volk Ml' laad
t'or, &.k 18 gewicht~. awe roepmg f'deI. ow
g""I." pnJHna......-dig1 I

De wijsbegeerte van rlen
Schotschman ,

~leo zegt <kt een oude &:hot.cbma.o (!OIl

avond In een blduor opstond -et{ om dadel1Jl
tot het puot ~ komen. de ...ol~~odt- opmer
lti.ngen maaktn -. Er IIIJD drte dageD di.
ik nOUit goed kan ve .. taan Tt'n ,,,,.. te.rut
om Jongell8 met stokkan naar groene • pytll
loo ..~n, tefWIjl, mdi_ ZIJ willen ".""bten de
appels liJP ruilen worden en afvaJJe.. "'"
tW'eeC~, kon ik DOOlt ve ... t.aa.n waarom m.n
oorlog JDaa&te ..n pIkIonder doodde tefYI)'.
mdien men stil thu18 bleef men In beboor~r
ken t'jd een natunrltJken dood '" Il .terre.
ten derde, en dit IS bet belangTlJlute ...
allen, kan ik nwt zien waarom d. m.anofll!
moeten roudga.an achter de vrUuW.U aa.ng..
:oen mdien nJ Rtll zatf'n. rie vrouweD ach'"
hen zouden koopen.. "Hoe waar I' I da.t de dood
tot alle menscheu komt tot rommtgeD ~
spoedijr; die, de kenteekenen van d. oad""'-
de ziek~ veronachtzamen. rood&nljle t..ek...
Dell ~I. ffln afgem.ltte pIJnhJk ~HO<'I ID 0""
morgen, hoofdpIJn en z.,Du .. acbtlgb.~d r'"
sure smaak ID den mond eDl' A Den filJll
kf ut.eok§nen d&t het phY"leIt... hd.&&!ll li!

orde 111 en met lIchtvaardig I",h&odold bPbooct
te worden Mevroow E. Ryan. LI,prOO"I
straat, Hobart, TII8m.aJu6. sehree I op de.
4den Maart, 1898 -. H ..t gpctt lil IJ geDOl'-
gen te lIlOgtm getwg"n van d.. groote ~oode
boei~, ';hMt"n en de henteU ..nci... .;:rL )Chap-
peD van Clemente Tontc Een korIRa uJd
I~eleden stelde ik het op den proef .D Ot'TonJ
'dat het eene herateIling teweejt br.. n! n.r
alle _dare medlcl,JDen nut telOQl; .. aren a
IWILSJaren lang lijdende aan e<'D 1•• era- ....aa1
lwodra ik Clement.! TODlc gebruikt" 11~,.()(lId'
ik IDIJ beter Ik gebruikt .. b.'l l!edurPDde
maanden, 811 gebl"llikte het zooaI ()Or~.""hJ?-
~, en "tI; 1Sfl,...,.. .. 1 ik miJ g ..b 1 benMId ....
lben overtuigd Jat er geene herbaliwo: un ~.
Invaa.l zal w_n _ Ik bhJf hoog .~ht"D<l ::tt
uwe, E RJ'UI, Liverpool-Itraat, Hob&rt ral"
mamI-AdY!!"~~~I!!!!!!!!!!""!I"~
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