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HBH_AWN .- CAWARDt.

ZUIVERE ROZEN SNUIF
Benevens ZiukiOg8, Orange Bloesems, en

Groene ZmkiDg ~nuif.

D ru: ~nl"(wordt ,ll"woarborord curver te &ijn~.ieebte de .&.t..
,lnI,'r1~Mn",'he rahllk ....ordt daanoor ~bnllkt.

I',> I;"w,w Zlllk,OI{'Soui! i. vooral onJ<Chatbwlr voor heil die aan i
'''I'' I", ht Z'JU bl''''h;e.U-IJ, AI onze andere Snuif IIOOft""" te ... '\40n I

Roze. Schoone, Bloemsem, Berl{amot. Orange
Rloesem. ZInking. Speciale ZInking en Groene
Sn II if __rden ;(.,~,....IK,rI.[J ,I~Il.>ftten te lijn. I

\\ lj \ nu:,·tI ~lt·l'ht.. .. dat I(lj OU~ !Snulf (JP deu proef THlt "teIIeIl,
~~ !~I't l~'vlndrll dat ze ~n of1foilh:u.r Ulldu(.l e Il \'prhf~Yf'(l j", I

~.; , ,"·iljio."~ :Jndd'O soort snuif. Onze Snui[ ill overal v~rkrijtr:bllur,
\\ I, h',lIld,'" ...,11 ,root .. nt.al i(~tuil(,,<,hri!t~lI, Men lal !Je,

:"[, l1.l1 ,Il' I'rlj" van onze Snuir Zt> 'r bAlt( i~

HER.M~N & CA.NA.RD,
89, 40 en126,' Plainstraat. Ka.a.pstad.

DEEL ] • 6,758 J DERD&~.18asr,

West.

Groot Treur:ontein, distrikt Fauresmith.
Op WOENSDAG, 24 MEI, 1899,

---- ---',...--------

~:E:~x»...:T~ I lE!..'~
vAN EERSTE-KLAS

BOERDERIJ,
Dist. FAURESMITH. O.V.S.

Hnis Meubelen,
derij

Hue, Boer-
wu, enz, enz.

I JE heer ,J~ H.,ThEluniuen'
zijn fraaiU Erf gelegen in de

~lAIXSTRAATSOM~SI-;T WEST uit de
hand verkocht ~6bbeode, en zich
verder wegens k~run(lnde jaren van
alle beslommerin~1ln wen-ehende te
ontdoen, heeft d~ndergeteekenden
geauthoriseerd ,i:7ubliek te ver-
koepen op 'j
Vrijdag, dt)l 26 dezer,

zijn gtlwone - as~timent eersteklas
~IBubelen bevat~nde Voor-Slaap-
en Eet Kamer set-"~n als in de :

V ~or~ame.r : ~abi.Det ~et Spie-
gel, M uziek Kabjnet, Frame Voor-
kar~er s~~, Zij ~'~els Ornamenten,
Schilderijen 1 FiI!.Jo, enz. enz.
Eetkamer :,M~oniehouten Side-

Board, Durnbwijiter, Eettafels,
Stoelen, Groote ~piegel, Zij Tafels,
Hang- en andere ;rampen, Uurwer-
ken, Glas en A-'rde waren, een
Oinner Servies, J\Iessen, Vorken
enz.

Zitkamer:.. ,1 Ouderwetsche
Secretaire, . Rond~, Tafe!, Easy en
andere Stoelen, ftleine ouderwet .
sche Tafel. \

"

SlaapkamersC! Het gewone
assortiment Meu4',len Ledikanten,
Kleeder Kasten, Wasch- en Kleed-
tafels, Katels, cnz:,; Keukengereed-
schap, enz. enz. e(' rt.

Verder: 8 Vette Varkeus, 1
Eersteklas Koe inlJfelk, 1 Schotsohe
Kar, Ladder's, ~'elie Machine, 3
Leggers Wijn, 4 ~ijo, Brandewijn
Graven, Pikken, .8toep Banken, en
wat meer ten ve~j!oop zal worden
aangeboden. ~,
'jel'koopin,(( te oojjiirieo'cm fij uur
I '.
l p, J, BOSMAN ~ ZOON, Afslagers.
Stellenbosch, \.
(j'}fL'i, 1699, ,i

I)I':I!()URLI~K gelast dool' den heer Cl:1lil".'TOITEI. JAI'UBG:'. VISSER, die
) Iit't distrikt, gn.at vertuten. zal de ondergeteekende per publieke

v :: go te koop aanbieden OJ> de plaats

beginnende ODJ.1.0u ur 'BDJ.OrgenB:-
1.- Do uitmuntende en alombekende Zaai- en Veeplaats ., Groot

Tl'curfontein":\,o 89 dist. Fauresmith, groot ::!,7~7 Morgen, 43[,
I\\\,l,!raat Hoeden, gelt:gen:lnder half-uur te paard vun dc Jagersfontein
'11::'" Dl' plaats heeft goed ga.nna, g'ras en boschj-sveld en wordt op do

; t ' :1' o..stelijke lijn Gegrensd duur de Kromellenboog Rivier.-De
. I;, :"'::I\t'n zjjn 1 1,Voonhuis uiet 9 vertrekken, Buirenhuis met :3 vertrek-
~,::, ;.:root W<lg'l"nhllis met wirier, Uuitengebouw met zolder en groote
:'"d. Er I"; !'l'n standhoudende Fontein met 2 goede Dammen; ommuurd
ol:: I voor :21) mud zaad, Boomga.u-d met -!-OO Vruchtenioomen en
\\"Ijl1::aard. Behalve op de scheiding van Kromellenboog Rivier is de
L't':" "It- pl.iats omheind. Er is prachtige gelegenheid om nog eenige
';,t:l:llll'[) te rnaken.

II. Boerderijgereedschap:
J E\ tra Paarden Molen, 3 Ploegen, 1 Mol wagen, 1 Schotsche Kar,

I 1\ !)!\, 1 Egge, 1Walblok, 'l\'ekgoed, Graven.

III. Levende Have:
1,<>":-ichapl'n,_gel'eed om te lammen ; 10tl Jonge Schaap Ooien;

~ r -r-t+-k las Meriuo Schaap Rammen, :3 Afr ikaanden Schaap Rammen,
, 1 ;".irl·",;,·.·l'cie Ruin Paarden, f; Jonge Hengsten (ong(\-dr~), 30
..\..Il:' <'l': [ I'aardr-n , :2 Gedresseerde :'Il11il.ezels, 1 jonge iMuil-ezel,
IV. F,en goed assortiment !Huisraad

..I'. I orn op te noemen, en wat verder op den dag dJr verkooping zal
w r- ;,-n 'l ,(Tt,hracbt. I. r . _

\'I'n)' lun dil' goedt'll, grond, Roed ,vee in de nab~heid eeuer ,goede
.:'k· II dien llf:1Jbl'1l IS dit et'ne heerllJkl' gL'legenbéld. Laat dw Olet

\' -",'. ';J d"'l:l!l.

TERMEN BILLIJK.

De A(slager IS CAREL RABIE.
:\.:: :uor (' W, II, V,\:\" Dill( I'O::iT,

I ti. ,rllltb,:21 Apr'il, )."~I(;:
Wij koopen "~d en en Schot-

sche Zaadhav~!'1 alsook goede
monsters Za~ Koorn en

Voede(1\.aver,

~
Stuurt monsters ct;.kwotalies zonder

uiistetaan
"1

H. RIE~ & GO.,
Oost x.tnden.

PUBLIEKE VERKOOPING
- \'A~ -

l\_ostbare Plaats, Vog'elstruizell,
ENZ_, ENZ.

[) r: ()nd,_·r'.:deckende, behoorli ik g'plil."t door de Execlltrice Testamen-
[;u:'" itl den boedel YRB II'iJlt'll bl,I(' AIJHAILU[ 1L\l,lIEHI:I':, zal per

; i:) . :,t' \'t~Iilll.:! ,erkuopl'n op

\\"Ul':.\~D.-\U, ;31 ~'!lEI, J89D, ten 10 ure v.nl.
I) I' ),rachtigl' eigrndom, bek()ncl als, "KRAAIFONTEIN,"

(I:., ,tr, II/le dl' 1'Iaatsfln ~wartbo,.;eh, HOlling'krantz, Kareekloof en 'Vul·
I- ":,'" '. 111aiit-" groot ",~1::?7 morgen en 38:{ vk, roeden, gelegen om-
'~':: ;t :;:'I'~1y;,11 ~lllITaysblll'g- op dtm Hoofdweg van Beaufort West,
\'..0:: ~I dil' 111C'thet boven14emelde well~llClij k eigendoill on bekend
'0', I, .: dl' "\f.,lager melden dat het veld bestaat uit Brak, Ganna, Karoo
nl ~( :11"';1l l'11 zoo goed is als verlangd kan worden en goed geschikt is
-Vc)!' , ,; SQIJrten van vee ilL~luitemle ~truisvogek Omtrent de helft
1.1:, :." "Jgol'ndom IS omheilld, ell VI)rmt twee kampen, De BllfJelsrivier
" :' ',(Jl): Ll·t gL,het.'le eigentlom en versebaft overvloed van water,
E, z.,aiLilldeo YOO:- orntrent t) of S muduen zaad, behalve uitge ...
"",..::. l\oUIn~ ..arden, wingerden en Lirnoenboolllell.

t" I' ,lok ('eli groot en !'uim \\'oollhuis, ~tal, Wagenllllis en ver-
',:., h!,ltlllgdIOlllll'll. Kr;t.aifollt.ein i'i te goed bekend om opgl'-

'," '. worden, en de .á.f3lagec zal slechts zijn plicht doen door te
/.!!", '!dt t)OVl'II~taan" l·igendolll Er:\' 1"-1: II,U:ftlIE"n: ill dl'ze gellL'ele

'-, <, I'll ("'Tl :!L'"clilkte ,l{L'il'gL'lIht'ld aallhil'rlt (lm l'en \\"l'rkl'lijk
.. "',' , ',- )11;tat.; t.' l,ekIJlIll·11.

. ;,ll,LI' tijd zulkl, word,'11 v(,l'kl'cht 100 volwa,-.sellp Vogel"tl'ui-
,'I:lIl !l1L'l'!' dan J" III,Jft in .Jllni, ,:,k, kUlInen wf1rden geplukt.

'l, IJJ, II V,lrI n'l'k JlJI' ZIIIl"ll zeer billIjk zIjn.
i: .:!'()(rt'tl' dl'l'1 yan de kIJ(Jfl[Jl'lJs kan onder l't'T' .. tl' \'" ..hand hlijVl·n.
II," (J',,!' dat ",l YL'rkouj>llIg zal I'laat.~\'inJ,'n te Kramfontem, op

'.\"i" ,Ll~, ;1 ~L I, I d~l!) ten 1U lire, V.lll,

~.,__
;..4

I'.S.-Alk bo~en die belang
heGben in Enge~he Aardappel-
moeren, zullen weWloen aan ons te
schrijven, om oR~n lilatsten brief
o\'er dew zaal,;. a~Jl hen te zenden.. -~ .

Post Vrij.-
'IH.a & Co.
\ ~

--=r- .
DE heer A. FIW. Tandheelkundig

Chimrgtjn (orf,,"n~s in het London
Dental JDHtituut)h~ paR een bezending
van J"y,·IIJke nLeUW!/UJd8Che Taudheel·
kundige Middelen onfvang'en, ('n is ia de
positie g-esteld om- zi.i{-jepatienten de voor·
deeleu van al die mttlrne verbet,eringAll
IU de tandheelkunde 1; doen genieten,

Consultatie nren &.g,UL. tot 5 n,m,
0l' Zaterrl,,~en !. ",'dn,. tot 1 n,m,

Patienten bu:tenafi~oona.chtig, kunnen
hunne visites per brie(}aankondigen,

De Heer *. FIELD,..
T::l.Ddheelkun~ Ohirurgijn,

OastIe aftpmber"
TEGENO\" ER HET NlïLiwE POSTKANTOOR

Adderley Str®t, Kaapstad.
P,K, Bus 860 ~/~~-----
HET BEROEMDR; OOGWATER.

'",:.").

Er.N !Jottel bewerkt w'i:j ~cren en de~enen die dit
lil"bruiken zullen eri\:,J_nen dat bet de gebool"

... arh.~id iM,:'lIet potI1iel4!.", zood"r po.tgeld Z',-

Nooitgedacht en Basterdskraal H~'~~~~~:!~t!~t.~Co"
Omheininls .Draad

ALEX. INN ES, Afslager.
j[ :·, ...,iJi.!';';-, 2-!- .\pril, 1809,

\.I~ -Een ieder dil' e('nig vee op deze \'erkooping van oe hand wi
,. , '1:1 wlb doen dool" den Af:.dager bij tijds er van hnnis tl! geven

TE KOOP
DE PLAATSEN

Al'dl'cling Fraserburg, nabij het Dorp,
Groot Ci:a·ka13,Qoo D1orgen,

~~
Verniste Stije~ verh.~~e

D:'aad No.B. stl3Clale prlJzen
on uit te verk~pen.

7/3 per ,;00 lb •.-----.... ANT &: Co.,
AD.

Doe aanzoek hij deu SECRETARIS, EXECU·

[J oek van Adderley en WaleTEl'I~~ KAJ(EH,

Straten,
Kaapstad, 10 Mei, 1899.

WOODHEAD,
KAA

Nedellandsobel
... 1' .' ~

Kortste en

, Pretoria en

andere plaatsen in d~ Trans\'aal.

Dagelijksohe perBOXlendienst
(Delagoa baai) in 24 uren

naar Pretoria.

Tarief yoor, ReiI1gers naar JOb"nneabnrg
tI Pretoria .£4

17s.-en .£3 17s,
6d.-iD .£3 , .." ,,

"
Dagelijksche personendienat van

Johannesburg, Pretoria en andere plaa

en Oranje Vrijstaat.

(Nata.l) naar

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen,
----------------~-

Publieke Ya.oa.ntledattea, 'en $14' Mei.
AIJiAL BOORD HOOO& SCHOOL. Departement YiD Publieke l81ten~

Wlndlmolal'1111 .. emaakt met
TOI ens. ZuUen

po,rnJ:.endan eeni.. andere P.K. Toovenaarsrust,
Vrijheid, Z.A.R.

V AN af 10 Mei tot 24 Mei ingesloten, zullen en familie excursie
reiskaartjes uitgereikt worden tussohen alle 8I:atlol~8vp de Kaa.psohe,

Vrijstaatache en Indwe Spoorwegen (met . van de Wynberg
en Simonsstad Lijn) onder de gewone vn.nMlVAJltl"'

Op den Bechuanaland Spoorweg zullen 1
retourkaartjes uitgeven worden (onverschillig
de gewone prijs voor de enkele reis; en op de
zullen lste en 2de klasse kaartjes uitgegeven
prijs tusschen ~id-Vaalrivier Brug, en de
voornaamste stations.

GELDIGHHEID VAN
, -:r-- . --

De voorwaarts reu moet begonnen worden ' dag van uitgifte, en
de terugkeerende reis moet volbrooht wvrden . later dan den 24eten
Juni 1899. Kaartjes zullen niet gangbaar zijn eenige richting met de
wekelijksche Eerste Klasse Sneltrein.

Passagiers zullen toegelaten worden de reis
terugreis. Voor verdere bijzonderl)_eden zie' pu
of doe aa.nz~k bij eenige statie.

breken slechts op de
aanplak biljetten,

Kaapstf.d, Mei, 1899.
C. B. ELLIOTT Algem~nbestuur.

LLOYDS'
AERMO
"WIl'.1I1d ......c:. :.1&. ~

GElIEEL Ylll STUL, GlLYUlZBKRD II YOLTOOIIG, BESeBlJT TEGEl ROBST.
8 rt., iZ lt. I en 20 rt. lIelen, met V.Q.ulwa"'\I.QDlllJl BnUGBW OP

USTE TOmS, Jll 20 tot tOO hoog.

H OB"

..
"".,.,·u/","nt:' .. HEBBEN OOK IN

GETROKKEN:
d. I..uWbouw, Vereaig.

J!;U_IlItjWJ ••• ••• I~
Prij., Johann ...

•.• 1896
Bpeelalen Prijs. . 'lIItelijb ProTiDaie, Tm·
tooWltelling, RoseIJ!ank ••• ,.. 189:1.
Elll'llten Prijs, W IIIjtelijke Prori.cie, TantooR·
.telling, Roseb&llk: '.. 1896
Eent8n Prijs, Elisabeth, Landbouw
VereenigiDg .•• 189ft.
. Aanbeyolen Be.PrOeiiqI D.part.-
ement der als het beet ~

gnonden iIoor de
DilIm&lD.t Boren te pbrnikn,

Windmolen wordt nu
YI!ITal!flelUl.oclr het St&len GaJftDi ......

•A.IR1l0T0RS loopen met
zijn geheel zelf-regul_
een langen, YBaten .lac.
de goedkoopate en m...t-

He'~",enltte Kracht ter wereld,
lI:OI~~1e eeu w.mïc ....

het d--r.n UOId
werkt.

neemi ook lJIC*1ig da
en It......... "Non.

worden ~hikifl per-
het toNt.el 0:--tiG,'

Il'eCleelthnike reiakOiten, of yolpa.

en getuipchifwl1,
bllllOn(ler~~eWlJIomtrent diepte 't'u

hO"IYMilII,lo.id _tel' enl., waaMlit_
per yolgend. poIIt aal

Gelieve te letten op ons nieuw ,en

LLOYD E
,4rO,jBU:,,' ........

R.GAllEI ZO, Ei,-.,
Kf)Jon iale
)(onUlDot

Werken.

Strud •• LugeBtrat.
KA.APSTAD.

Monumenten en GMfateenen v&b Marm... · ol
Graneet voorzien en opgerioht op eenig Begraf-
pIaat., in Zuid Afrika. IJzeren Traliewerk' eD
Hoeksteenen ook voorzien. . .~

,
Teelceningen en prijzen franco op &PpJikatie

, Takk,,,: Kerk 8.traaj, Wii"óer# ,,, Oi:ford frail "
Oosl Lo"de" -,

, ... P.... HET GENAS liEN .ALLENGEVB,AAGD.
~~ij~heer,-S,"fo:en maanden KNeden pt~

do ik III oen brief aan u van de goede Uwer--
iI.iDj( van UHECMA TIC£!RO iJl mijn g..-.l.,
Ik ben 00 Jar ..n oud en beb 23 jaren lug ...
leden &a.II CllRONI8CHE A8THllA _
RHEI'MATIEK en zocht v..rlichtiQg bij ....
beroemde gen_kundigen, en probeerde an.
sonder baat te riDden en bad in mijn genl
alle geloof in mt'n.sch ..lijke bekwaamheid ......
lol'fw, t~t dat ik"RHEOM~TlCURO PI"Obeer'O-
de, a tB eeue ZlJD. mijn Neul":llp 1\bemI&a-
t.iek OD pijnen in boofd ..n aangezicht verd_
nen, en h..t nieu ":' is Ter en wjjd 'l'el'apreid, "-
dat "ou-moe.ter Yan Rooy IUDper hoellemaal
gezond was van" dio wónderlijke medicijn," ell
dit was werkelijk het !tenl: elkeen clié bet
probeerde beveelt het aan, .

De boer .Jacob VIW Zijl. TlIll \1aldontem (3
uur, van Steynsbur~\, is JeDOZen van _
schijnbaar ongeneeahjk ~" VlIJ! Rheumatiek
eu Jicht, :Sooi!. zei Zijn moeder, Mevrouw
Van Zijl, aan mij, 11'8.11 er oen erger g"ylll na
"Kooru-ziekt"," zooals zij bet 1lOOlDeII, De
eer-ste dosis RHEC:'ItATICl"RO deed den li)-
donden jongen man rustil( slapen en mecticiJll
werd ..oortduroad t""!Zediend, hoewel de bu-
ren pn vrienden zeidan dat "ij niet "el"WllDbteu
dat hij Ieveu zou, ws s hij tweemaal hier, en
getuigde van Jil RKEt:'}{ATlCLRO en PIL-
LE:S,

De oude heer Van d..r Welt, v&D.Redde ....
burg, w .. rd genezen Goor ~<!n bottel.

D.· heer A, Coetzee, Braadvlei, Middeltmrg,
K,K" vond dad elijk verlichting, Mijn ZOou"
Jan, en zijn schoonvader. de heer J, A: Smit"
van Wonderbovm, Burgersdorp, werden ock
geuesen, maar' ik moet nn 5Iuit.en..-Ik blijf
uw dankbare vriend, J, C, van ZiJ1, ,

JONES RHEUMA TICURO.
Het ~ootste Zwd-Arnlra~he gen~-

del voor Jicht, RheumaWche Jicht, Lende
Jicht, Heup Jicht, AaDllellicht-pijllBD, dU.,
en heeft ve).. duieenden p:evallen, veel erger
dan oo,'pllll:pnOf>wd"n !(meU'll, Is vf'rkrijgbaar
van all,· Apotheker. en Winkplier. door geheel
Zuid- Urika,

fi'lj:NE Gouvernante op eene
I!.J plaats in de Z.A.R. gelegen
4 uren van Klerksdorp, om onder-
wijs te geven in Hoilandsch en
Engelsch aan omtrent 10 kinderen;
Ken. nis van muziek ~:..nscht maar
~t ~elijk. il.£j,(), per
jaar met vrije kost en inwoning, kan
later verhoogd worden. Betrakking
te aanvaarded zoo sJ'pedig mogelijk.

Applicaties te zenden aan
I

P. W. JOOSTE.,
Adres: Brakpan,

P.K. Hartebeestfoatein,
via Klerksdorp, ~.A.R.

ONDERWIJZER' ~E;NOODIGD

V OOR de Twee K~se Publieke
,School, Kuilsrjver, een eerste

aasistente. Ve:-ei8chÏ1D: Hollandsch,
Engelsch en Naaiwerk.

Salaris £50 per ~jaar. Werk-
zaamheden te beginnen Da de Juni
vacantie.

Applicantie8 met betuigschriften
te worden ingezonden VÓór of op
20sten Mei a.s, bij den enderge-
teekende. ..

P. A. M, BRINK.
Voorzitter Sohoelcolnmissie.

-_._

,v EGGELOOPEN

BENOODIGD. ~EEme gecertifi-
ceerde en onderv:indingMjke

onderwijzeres om <le~ plaats in te
nemen van de KiSd~rgarten On-
derwijzeres, die naar Engeland ver-
trekt. Salaris £ 150 per jaar.
Plichten, indien mogEtlijk, te begin-
nen in Juli. ~ ,

Doe aanzoek met oopiën van ge-
tuigschriften en Certificaat van ge·
zondheid op of voor 7 Juni, l89~.
bij

GEZEGELD
ingewacht

en Auditeur Ge
tot Woensdag
twaalf uur v
een Weg en
Retreat Statio

Teekeningen
kunnen ingezi
Departement v
Caledon Sg uare

JOS

en bijzonderheden
worden op het

publieke werken,

tenders worden
or den Controleur
raai te Kaapstad
iddag 24 dezer te
r den aanleg van.

Brug enz, bij het

G. GRlfFI'l'HS,
Secretaris Depl\rtement van Pu Heke Werken,

Kaapstad, 16 Mei, 1899.

BENOODIGD
\ Gonternements Landbontschool.

AAN de School te :N'G'lmo dist,
Vrijheid. (a)~' Een derde

onderwijzer(es eli (bl 'een vier&- id.
of kweelceling( e) Salaris respec-'
tievelijk £120 en £72 per jaar met
vrij logies, Indiensttreding begin
Juli, . e.k. Ervaring eeDe aanbeve-
ling. Vooruitzicht oj> verhooging
indien solicitant voldoening geeft.
Bewijzen van bekwaainbeid moet ~n
vergezeld gaan van a) Bewijs van
lidmaatschap eener Prótestantsche
Kerk b) :Bewijs van: ~oed gedrag
tot op datum loop~de over de
!aaute 2 jaren. i

Applicaties in te ze~den flan
R A.,KNIPE,
Hoofd der School.

EIsen burg, riH_~[uldersvlei na-
bij St{ltlelloosch ..

I)E--volgende Sessie zal begin-
nen ongeveer i'b de tweede

week van Augustus.
V ijf Beursen ter waarde van £25

per jaar elk, zIjn beschikbaar voor
zonen van ouders die niet in ge-
goede omstandigheden verkeeren.

Voor prospectus en bijzonderhe-
den van voorwaarden voor de
beurzen, doe aanzoek bij den Prin-
cipaal.

[
.ADY GREY BRUG STATlOK

j 2 Paarden, Ruins, zonder
halwrs, het eeoe vos met bles,
kol en drie witte poten, 8 jnr oud,
het andere donker bruin, 5 jaar
(iud, beiden getopte staarten. All~
informatie omtrent boven8t&bnde
zal in dank ontvangen en aUe bil-
lijke kosten vergoed worden Goor
den Ondergeteekende, Lady Grey
Brug Station. -

HENDRIK DU PLESSIS,

!
TEBuERS YOO~ &TEEBKOOL,__ ,

DE algemeene', aaDdacht wordt
gevraagd voor· een bekend-

making in de GouVetïl(1)Y·nl.,~ Gazelle
va.n den 16den, waarin tenders
w<Jrden gevraagd vQOr de best.e
dubbel gzeefde huiskool en stoom-
kool van af ~-J uli, 1899, te ge-
bruiken in het Bre,kwater Ban-
dieten Station, he~ Oud Somerset
Hospitaal, het, Dok -!Hospitaal het
Robben eiland, het Valkenburg
Asyl en meer . 'ke inrich-
tingen of publieke
zij van tijd tot ti'
zijn.

Tenders zullen
bij den Controleur
Generaal Vri~dag
te twaalf uur 8 u..,,'ClU.~ IS,

·NOEL

SCHUTBERICHT.

1~het Schut atbl~r heyindt zich boven
deu vel'OUrloofden tijd f'en Vaalbont

BUI'gvarkell mpl "tDrupe ooreu en ~tompe
Mtaart, omtrellt 2 jal'eu oud, Indien niet
ge o"t vl)(Jr:!ï _Eezer, zal dezelve op dien
datum verko(_l1t worden uit de ::ichutknt..J
tell 10 uur '~ morgens,

J, J, 1,[ KnC'1l BOTHA,
Schutmeester,

Botriviervlei,
l'aarrlenbel'~, l:l )lei, 189:1,

.\ AXGEHOCDE~ in ht'! Schut tR Klip-
,-\_ bak Achter Halltam, Ca.lyiuia, over
dell veroorloofden tijd en tA, worden ver·
kocht 0]' dell :.!ïsten :\lei, 18;)9 indien lliet

--------~---,--- - te\'oren gclo- t :-
L Een zwaRt wit,bek merrie Donkie

met een vaal meITi" veuleu, de OCl"1lt·

genoemde is gemeT'kt Ilnker oor zwaluw·
staart, halfmaan "all achter omtrent [, of li
jaren cud, de laat8tg-enoemde is ongennerkt
4 of ii munden oad,

2, Een donker bruin witpen~ ruin donkie
ongemerkt 7 of 8 jaren oud,

Get. F, J, YA...~ DER :\IERWE,
Schut .M_ter

Hoe 1. u Lever 7

BEHot:'D a gea,c<iheid. dl. i. bet be.,,, d,ng
dat "ij kunt d.,.n om reebt te ~omen m8t d.

oude W~ld. Daar ill mu,r eeD ..11lemeen mlddel
Wheeler's Extract; met po.t gelJ. 2., ed.

HEYNES, MATHEW & Co.
APOTHEKERS, KAA.PST A.D,

RLJTUIGE..~ VOOR L~VALLDEN.

VL"4 £5 tot £12 elk, net.-Geilln~-
treerde bladen op applicatie W.

KlLLEB .I; Co llandenmr.kel"ll, 6 I..elle-
-..t, ftJl af Grav~t. Allerlei 1I0OI'

VudeD Gp be.telliDg gemaakt.
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AAN Ouders ~en Wet>8huizen
dadelijk twee (2) respectable

blanlo jongens van 14 tot. 16 jaren
ah leerlingen in de Snijderij : een
goaie kans voor jongens Van goed
gedra.g; 001: een voorstuurderen licllt werk; doe aanzoek bij.

P. R. THEUNISSEN,
Snijdt'r, Rober~son.

,J1~
.jlII.....~~1_..;;.

'do*',..
10 il.-

. ~d,",

Kennisgeving

. . 14}Lef;
_th,OY'--~

•., II IWO..........
~ ~."..l'~-.Mt'"cl
,:'JI"
.~
DIUN'IBI
101(111-..~

: I

DE Ondergeteekende geeft hier-
mede kennis dat jagen op zijn

plaats Middalburg ten strengste
verboden wordt, on dat person ,n
die na dezen datum er op gevonden
worden met geweer of honden, op
~nd der Wet vervolgd zullen
worden zonder aansion van pf'r-
SOOD.

B. W. V.AN DIJK, Sa.
Middelburg, (Vink Rivier),

Dist. Boberteen.
, . 16de Me~ 1899.

; i
i. Jongens Publieke School

Stellenboseh,

BENOODIGD

DE ~

GEVRAAG{)

KOLOllAI£ IfESKAI£J\ clTRIlT
. ·-~·~MAA1'.acHAPPIJ.
Nt 4, KIRKPUIN, KAAP8TAD.'."' ,w-"__ v. 14-

r.~ .. A4hJ JMW I ..FID.urr~ ~.. ..

ZUID AFRIKAANSCH COLLEGE
RAAD.

•. ,-#

VOOR de ZuitWfrikilansohe
College-School,-Een Leeraar

instaat om onderwijs te geven in
Ho1.1aod<!ch,Duitsch, en Fransch.
Een grondige kennis van 1~t Hol.
landsch is vooral vereischt, Salaris
£250 per jaar. De betrekking te
beginnen na de Juni - vacantIe.-
Aanvragen met getuigschrften en
eertiticaten in te zenden niet later
dan den Isten Juni.

JOHN PROCTOR,
Secretaris.

_, , l .q

_'~iUiIOIT .1 JlllRT,184d

x..pS~ .., .... ....
ae.ft touu ... - .

Z..A£ri1r. College.
16 Mei, 1809.

KENNI~GEVINO.
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NU X. D. TiJD

OM le P!aDteII eD M &ai- f' piu. ~
KrooO [)"nDeD. Dito 8pardeaDeD. Bup-

...,:I voor Groeoyoer. 'treio_ YUl II LOeI.
'''1''1'11.'' ~ 111-- - 1114lOOI'teo
Groeo te Zadm ....

Te koop bil .
J. B."iTOUBERT':'

Dwan i. CleG W., NrL

... eld. jerbD, _ bekwam w.ni dei .....
RMriDr ~:h., ~~8Ilt de tOeaeaiDI
ftD ,... PlUUeD; ZGetap eD K....... ,
oDd... ~.,~rw.udeD. .~ ...
lIeD lij.......... ~d.GI.lller,;'"
...... 'faD l1plactoD~welke rineJidqor_
... -.- 'faD ut betrha af ' ....
lICIaikie nn "'OOI' beeproellDf ~ be-
1Cbo.."d, :&-'I OO~. ftrich 'ftCIr
de lfIlode ftIl 1897 ~et een >l'l.werkt Een Dl'O.r~~ndlerJl~mtlilA'
pJaa en reslemeateD ....oor eene arbelu- liJb ....naohten af,,,er,~j'gerdleBt
kolonie eD noodicde jlen eerw. BoIlB6»." de JuIneIijb uu\,enJUl!!!lIaIlUl

Dlt-D1l L.W.T. "'OOJ'iPrleUa-die iD hee die waarlijk het
ODdenoek Daar geeohikte plaat3en lanp WflDlaht te btn'orclle ....il~
de Grootri rier de hoofd-n.dener der
oomml_e wu, de 11nod. bij te wonen en
het plan van ..,n watenoor uit Groot.
ri riel' un de hoor eIIIl'W. 'Yerpderiq te enz.
ont~weD. De iDdrak dien hU maakte In aDa 'YaD ll. Dins-
wae 100 pnltiR. dat de 1'OOrttell.n der dq kwam een &in IaIU 'Yer.berd
beidakoloai 1_ d bn worden opp'Ya~"n clul'C)ln .pyen

ar , .oomm e we, en .... e- wlj due ophelderlJ:lg~ rDe bedoelde &in
!lO.. ea en t.let8ll weM ,.lcleUJb b~- luidde ala ~:-"H.t;.,,.'YeD 'YaD llcea-
drapa te nap1l ftIl de gemeente leden U8I ta iD d. haDden TIIjq: (ien lloenti.nad
'YOOr het doeL De ramiDg YID eerw ....... n het diattikt ~ ni~qn de handen YID
ScHBODBR bracht de w.ten09r uitgaaf den miDiater van land~ ... " De clrarur:-
op circa £',000 @ £5,000. Mn de «e- licentieraad Tall ')'IDl~~., TlQabj en
meeaten zou gevraard wordeu' d h Ir. de and.re naAlJ:'ellen~strikieD (N.the± ft e Territori8l) ta niet ~8Il"",cI lOOala
der lO?, bijeen te brengen, rwijl de die ftQ de ,an.,dere dia~:~ der Kolonie,
regeerlng beloofde eeL) lam n £2,iOO maar d. Hoofd-Magf " IUIeIiltdeplaati
niet te bovengaande voor te eten on. In van den licenUe- dIJ het u1~
der de btl8proeilopacte. k4pl nn JieeIni .. aan b. it o~

Htlt werk un de voor werd begonnen Hij oefent deselfde !!t uit al8 de ...
"erleden jlW' in de maand Juli. E wane lioentierad8ll êIl , ta MIl sin oot-
•• n men deel ,.laten, zonder h .__ MIl
la nu &OOver ,."orderd dat bijna 8 mijlen licentie toe te stran of ~~I"

er Tin klaar ta. Het water loopt in de In de natnrellen~ DIal pe
"oor voor bgna den ,ehee~n ~fltand. De drank laD natu!"e1l8ll.~ ~ worde:'
voor levert op het oogenblik. omtrent zoodat aUe llcenf811 m,\;. dit 1'OOrbehoud
seven honderd gallons w.ter per uur en uitprei.kt ~ordeD. ft;~el 5 van
de berekening ift dat de "oor, alII liij klaar proclamatie 343, l8~~l'l bepcUt: "Geen
la, ~lijln omtrent 25 mUll -Il bedwelmende drank. waMen 'Yer·

oen .... ODI kocht, gepren \) oYerhandia'd
aal levereD. door den houder, 'YID aoodani
. De ,,~r Is werkelijk een kanaal en II ,licentie aan eenig nat!' :, teDaij hij (:

Circa .tien voet breed: de waUen "n naturel) eeD Terlofbr:e '; 'YO(\l'1egt, ,etee-
sterk I op Tele plaatsen ja de wal ""U kend door eeD magis 'deD clnger Tall
klip leetapeld tot op een hoogte nD eell .het bri.efje machtigend, ,)en speciale hoe-
15 ot 20 voet. Op vele noodi .... pi t reel~eld d:an~ nn <U. IOOrt te verlrriJ-

. .. - aa I8n g~n.' Dit IS de '...et, doch het
xijn .Juuen aan(J8bucht e1'. kan men &1 spreekt van zelf dat dl~ ,wet IOms ont.
het water dad~lijk a!keeren indif'll dok!2n wordt, hoewel all. mogeliJke stap-
noodis- De 'roOr la voor alle tegenwoor. pen (Jer omen worden o~, lalb te 'Yerhin·
dlge nreiaohten geheel doelmatig: 'Yer- deren. .~
beteringen die later kunnen aangebracht In Pond,?land reikt tflen echter geen
worden zulleD niet I""ot noch kostbaar drankliceDt,l88 hoegeni'Jmd. uit. De
~ 0 d.....· " Hootd.Maglstrlult CUar ~ft lDltroktitl8
I\ln. Il er ......voor zijn er nu ulteegevjln "an het miuisteriêele h~d van 't depar-
tl8!) 50-tal erven, en toen de oommill8i.e telllent geen licenties .~t te geven' en
KA\:amas 12 dagen geleden verlifOt, ware u deze I08trulrti61 wo~~' n'auwke~rig
de erfiKIudtJrI bellig hunne enen voor opgeTolgd. Dit veroo t nu reeds
ploeg 0I.l Zl.ad gareed te maken. Er ziju 6enig ongerief aan het, i&end publiek,
nu reeda tUi8Chen 300 en 400 mor !l e~ meu erkent, dat in deen verande-

d' ge rlOg gemaakt zal moeten.;:: worden bij dtl
on er be8p!'Oe~ïDi, zekere vrondeD, die verdere ontwikkeling "Jn die strekeQ
wat kUppeng zijn en door de commi8llie ~eg, b.v. Port St. Johli.'f, zou een bloei:
gereaerT'e8N, niet bijgerekend. ende oostelijk!' ;·.eehavtlD.lvorden-en dit

Zooal" reeda :vroeger door alla mede. is heel waarschijnlijk. ~
gedeeld, i:a1 de voor l~ mijlen laQ8 aijn '
wanseer klaar, eD iran circa 100 kolonis- De ge8(lhie4e.n1s hetl1aa1t zioh I
ten 8"1SD van ti tot 8 QlGl'pn glolld geven. Dé' Timu fJj Africa, t'l'nden 29 .
Wij vernemen dat de geest <lie ~ ko lo- vangt een zeer lesennv~aig artikel
nisten (allen waren vroeger werluaam mat te vragen:"Kan.e8ni(f.t*\jtel-llo.be-
aan de voo.r) be&iëli,- allerlo.t- • ...:I1D'llt1'" staaD~ da~wU t;bInli v~ p ancien ...."_.... .. - ... -organitoeerdé agttal le te~ de 'l'raDa-n.a1
Meli begint met zODlOpPtlr en eiDdigt. &taaD, welke een verdaQ'h~lijke over.enr
met sonsondergang. Da 'CónTen8r det koms' heeft met het.ko~'plot van 189!ir'
oommiuie meent, dat wat de werkerl aAn Nadat dtl 8chriJnr aaD8'#nd heeft, dat el'
de voor betreft, de arme~blanken kWH- niet meer velen van de If(igineele aanleg~
tifJ epgelolt is; Mell heeit niet te klagen gers van Johannesburg O:N d4n Rand ZijD~
,.,had av ... onwilligheid of luiheid. D.... daar zij nooit de ~oellPlf hadden bona...fliU burgen! der TralllJjpal te worden,
Treel TIlO~enln die meendeD, dat men geeft hij flell op80mmin.B ~n tje "pie .....e"
oD.lle arme IDenlohen niet tot Iwaar wer· zooals men lie gewoonlij,. in den mond
ken JOu krtJgen, iJ relogenstraft. De der jingo811 hoort, en ver,'plgi dan I ' ..
kolollie.ton hebbel!. aan de "OQI' acht "Wel, wat aOnóllllefei~i" Toi de groote,

d I .1_ b d iOltrooming n.n goadllóeke~ h.. ltemrecht
maan en ang ...... an ieten gewerkt, en in de TnweT8IJ ge~eliik ~luij8bur, doch
.ouden nu veel Beid kunnen verdienen bij ~n de oieuwelinrn, oDd'e~~e illllpirati. TU
het aanlegpn van nieuwe spoorwegen, dell heel".c.cil -&1Itloiee,~eo. t."'ken
all op andere wijle. TG 'Mn 'tereeoigd' Zuid- . onder de Brit·

lQhe "Iag', "t'... ··ocnheiDioirflb .' ~jjdelijke 'op.
zooala .men weet wordt er ook eene lIwe!ging' qU '.,.Boer-~ ,~eu ~

'YOOt gemaakt laD de noodel'li~ d~l' lijb Q'01lll811118, wOzxit..$ Il akellik-h...HD
riner OYel' .plaa1Ben· door de oom~ ~I itlw_t:~O' &Ddt' te 'bnd.l.D-

."Erra4C,.-a ..a.-",MM80 ~ n._ ..be~M.
m.t.ie TÓOI' bet doel .aangekocht:. Het iillie~n, T&D 'i lan~,' !liet 'fOOrdai."
werk .MIl. de' ,noorder·voor .werd 1~~~iIrd Zuid-A.tri..q oud~'de Briteobft "lag'
pleah.t.i1lJik besoBD8ll dill 27..ten April ~n_ finaal ~ l\i, bil de."..~ aiel

t. _.....-' -'- yeili&b.id Ter~."oI1ia~ KAar Mu klf,aglB.~ me pallI, gauvu ~Il toeBpnuL8n,. Een m.n ~tde ~lut~ TU 4f.1t.~d 'bijna geheel
,. eente klip ...erd door den voorait~ der lID &Iop de 8Ohoudera lier Bri~lle MhI .. WIt.'

Horr IVDS,,1rD . BftHH'IDBL' commiaie, ds. MA.BCHA.NtI, losgemaakt. Wij erkelUMlDci.teen pTael ~&Il afachaw ODi
~ \/AA' v.pa 0. T"de:a 'haar 10nD'llt bezoek heeft de ~Y&Dgt biJ 't lezen Tan de.. Vali.lijke pkhe·

_ ~ .. I e- den. De uhlander bef.eiUl~telijk niet MDI
oommilaie w.. r drie plaataen gekocht en lliir. hootd~laatinl n.n 18" Nel. per jaar, tenajj

JACQUES DUSSEAU & CO., tte.U IV nu aoowat een 2-' mijlen van bij er ioe geckqogeB "o[d~ Goor de. "etl
d d rd Md De ~lutiu,,' wordt JiPofd&akelgk ge-e, Kerka........ oenJ'll'on aan e noo env e. Daar dragen, d~kt en ind_irekt, d~de mijnindaatrie

Kespa_cl lAl een tweede arbeidakolonie g9stic'lt welke bet eli,ndom II YU Eueleebe, Fr&IIIIOhe

!!
!!!!!!I!!!!!',!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!!I!!!I!!!I!!!!I!!!!!!! worden en tenn! een endingstatie voor eo Doiilohe Keldbel.g~en, "tln ,wie de niUu-

de butredl~ .....n wil de meeaten der den YOGr'0 groo~ pd.. lte: de goed ~tarJd.

DE ZU! D-A FRIU AAN dieD.~ecbten zijo. lIeG it eTen ,~laobelijk
nA plaatsen gekocht lijn. De noorder·voor Tan het 'bel .. tiog .tokP4')ije' te eprekcm, ala

aal wel een 30 mij len lang wezen voor zij het la om bijdragen ";oor oll~rwij. ~ el.lobeD,
klaar Is en men hoopt 3,000 lllo!,!eo terwiil meo wei~ert de taal "U het!aDd tJa het
onder belproeUng te Ic1Igen, en all81 t.e- medium Yanon erwijs ~ er~IL'~

zamen-noord en luid-plaat. te genn De jongste ~t1e.
aan 300 huisgezinnen. Den 30sten April Maandagnacb.t werden )even personen
wu er uOl1dmaalniering te Zoetap. Ds. te Johanne.bur, ge~ genomen op
G. VAN NIB~( hield de actiepreek, een laatbrief van dlln;r"taatapNoureur.
:terwiJI de. MAacHAND het formulier lal Zij staan beechuldigd • hoogverraad,

looit! aan ollSe Wars bekend, waren en' de eerlte tafel bediendJ. Er zatNl en de ee1'l!te crimineelef' anddroet heeft
"'Jf Jed~!l der rynodllie arbeidakoloni. IOOwat 180 uondmaalgaDgers laD; 1TUr- giateren de zaak op ver k der verval·
r:omml18l8Dur Neui (10 lUll' rUdeDJ YID -n.n 10mmig •• wel tot de gemeenton ging uitg8lteld tot oYer .• dagen. Ver-
tP10gtoO) ~weeat am het gedane werk V'_-""_-'t In Upln n behoord.n'. het IICheidene der gevangen~~d8llvroegerd I ~ ~ ondergeschikte betrek en in het
aan e watervoor van de arbeideko onle meerend .. l echter belltond uit arbeids- Briteehe leger. Dit iJ ln~ ~tkort allee dat
~ de plutl!en Zoetap en KabtQ~ UJ1 kolonisten ml:· b.un i.milien. Er lijn nu detlnithf bekend 11 aanf:iande dese ge-
~ IUjd~ke lijne der Oranjerivier te in- bij de ~ meDlChen op Kakamaa en heimsinnige zaak, doch" gerachten zijn
lpelte<':,,~' en tegelijkertij~ met de .Zoetap. Gedllrlg komen fir nog pel'llOnen menigvuldig. De eersteh"pruk WIl dat de
~rleldlng voor ~ t.olonte .. n dl noor- :aail. De oommillie \eeft beeloten om gevangeDen Brlt8che offiijeren -waren, en
<lel~kezfj1ie, op door de .mtnirtde aan· ,,,co"'.e- sI-h' •• e_ .......'-en te on'van"on handelende op dit geruc*, ging de heer........ ""'.. ........,..,& ...., Greene, de Briteche reat~t te Pretoria,
~ocht4! pUatl8n, een aannne te. mak,n. ""n perIOnen die niel tot Kenhardt en narr deB pr68identom I~ spljfte ke.~en
!lt J~~n der comml"ie dIe de reta on· Gordonia behooren. te geven over het aandee~dat Britaeh.d-
_IllPU ...areDI dl. B•. )(ARCSllD , eieren gezegd werden in ~. zaak te hebben,
(Rilllieboach) Toonltter, W,' MtTlUU y, Tot 31 Kaart ...... er £3,~ ultge,eYen waarop de pl'8lilient, mtt';sJ;In welbekeRde
_ (w ) G T' _ Vt--aX .oor eeD ....oor-leojJte van CUOd 7l mUIen. diplomatleche voorzic~heid en een
-. orcteter • . ..... lo' -- d d k k - ,(lLdQelktg), en. de nd8tUDf'6 Wt. J)aarvan...... oor gtlmeenten er er voorbeeldig gevoel Tan" "fair pla,.' ant-
lUb R .a..···W ') bijJedraI8n o....r de .£1,500. Daar het. wOOMde, dat hij niet a01 lWlJl8Dlen dat

or.ln "uvm~ eet, en werk lie.oo 1litbre1dt 8n er Dog aoo"ele de beechuldigden Britao* othcleron wa-
Sl;:l!ollU.S (O.4tJ)&oorn~ Da. _li .. UIl108bn zijn, ta hei hoor 1l00dit dat ren, voordat snlkl b~..eu.....u. Een
~D II un Iaet Iliad ' .. ~. "~.. wt1elr Blen ....oondurend mUdeliJk Toor dit ander gerucht ildat dell~noneiA -be&ia
laapttad t1Ir1la~, ~ .in eea 4. loft-IM'" doel geeft. Met genollien waren meDIOhen te la~ inlcht1"D. OD,1

dlriloud m.t !lem .ebben -.rt .. a ea =-wu op het prachtig ....oorbeeld ~m:~nen Ql88n dll~,repUDliek op.telil_ OlDtrent d.eae bel&nl'1kt onder- ~ deMJl O.&. door Caledon ,.et. Ds. Het feit dat df) poUUe~ "fier maan-
llelnln« Ternoman. n--al' ""n VUlieradorp wu, Tol- den lang met de auk bt~ la, it in siob-
In de syttod. TU 1886 wa. er op cl. _u , ' I8lf eeD atrullleot, ~\r_wapl'lOhijnlijk

'"n!h hae lIerIte beeehrtriJlcllpaat be- ~ eIIl oo~::-~d:!IG~~ dieper wortelen hee~ het publiek
trtft.llde de VIlle blanken k....ue, da, rooonl'~ft 1'OO.n

r
.et behulp en IDede- tot OOItoe ..... t; eD .~imen Diet o",.r-

Utr.~ alk...t.. de -_._, haaatiB op lo.. ~ten gohandeld
tMtb8ll, om .... wu ftIl Il werkiIII CleJO ketll:enadaleden heeft hIJ ueett.' In ltaatlp~ Bmuta heeft

me' tna.qen pJlCtiu,,' ftIl.e ~ den rataa .£100 bUeeacebraoht. de Trannaalache ~ een bekwa·
.n'WOO·di~n leerur ft!! PADdeboIch h l....-L. ~ ._ wi
&1 ""rd. .. 1. •• , ---Il _L.-. ...._~ .a de De oommilR. e koel. tert de hoop om m.t men reo tare- ........_7J!(W_.er, ul ..~_ _ ..... _ baDdm lie auk Teillg l~ I

Qal ~dun. In _ tuac ........... o-mbet ftD 4lt jur M kanneD rappor· . Ue .,erdere, ontwikk.tln, aaJ wet alg.tebecd·.t'lltu.m pé de ~ ft1l teereD dat e~ een paar dulHnd ~tldltu meene belanptellinl qe~ht ~.rden.
~. '@T"!~~ rIll"! lrm,ens iorlohdDf lo de kOOrD M ltabmae ,.wonnen lijn.
~ werd de 1Ut: ui de id-- De N. G. Kerk DD ,elak pweJaCht
I,!adtll b ronD "ooral l1Ml' Wlnc worden bl het besit ftD .. ik een on\'8r-
~II UIte t06lpraken van den ...... _ ea .. Uopocrerenden arbetder in
)(1l"11~1.dk .et·edrU op" de 4_-pooeen wiJnpard al8 dl. B. }(J.R·
~II ~ d1! Y~1lI 'faD .Ut anDe eRA_D, eD ill eerw. 8cHMDBR heeft aJj
bltDk~ o.\1l1kU;c ..... ha de anoa de di-*- nnek.rd van iefUd, die in
"1Il1~~ "' er w.oet' lIMl~.tapp.ut het altbreD,eD ftIl de ....oor TlO Upington
'&II dill precHkabt tan 1oDd.~ ID 'Yeel praktiaclle bnni., o.&. u.trent de
Atl Werd besloten .. n OOaUaI.le .. be- purdhei4 ftIl den trODd. heeft oppctaan.
lIOeUl411\e1l einde de ... ~" et.w.n. }bat 1SoWlW ...... t ~. het taraktlr en
&en Toontel om in de pm .. ten coUee. d. ~eid der- werke,.. am de 'fOer, en
-. "oor hei doel in te 1II01el-, y1.t iD It.e*.it Ilem plukt, natll1ltlijk niet IOnder aar E
hilt W\('1f. De oo.mmiaale ~de alt .oei'" la opoaeriq, dit poetlo.e werk ..... ~ De ~1. ~r::=~~::
ti. 8. M411CU_U' (~), W. JOO'Yer te breopD teten een ~tpaf..,... CI~ ftrp8elleD
k~UT, D,i. B01'!IAl B. IlVUitt, C. lChUoltk d. b.lft lniaMr ClaD .... noot ::ce:.:.;:..
t, LItJoLD'l' .. PoOa. K~, W de ,....me ut kon ,._._ ftIl ~ "".. ""~,_ ....... ., ~ a.."..· ~ ...... "'*'i.

Drui~ lu.tscIlappij III da Sa.,dt
de Yillien.Bn.Co., Bepeltt,

H IER~EDg wordt belreDd rm-b
dat de heer W. L. 1. BcHUTZ, tt>

Galesben!'all tweede f4ent "oor 0,., I..4
en lï~kbWd i. aangtlllwld.

C. P. 8OHULTZ,
~;..

DE h- er oso. E. BoULTON! .ftn PriDe!
A.. r-ort bedankt hebbeu<1e .le Ollle

agent, lOL verzoeken wij CUM kliellten
lien rot de'} htMU' ::l.l>Bi 1C~ te weni811
in .JId z.a.j[dn rakende 0D&f beGIl.eid.

C. P. SCHULU,
SecJ;8taria.

Kaaps,al. l~ Mei~ 1899.- ..-....------
VT...RJ{OOPINGEN.

A.B. er VILLIIR8 ~ 00, ArSLAGJ:BS,
1i li, - J,. Irmutaft.&Lle, !lOKeleerdepu.rdm ,
3. llel-l'l\Arl, Nldl6-1al purqea. ,.-!CRt VA...... Bnt ~ 00 .. oU'SI..AO.IBI:I.

_".

P. J. II· )!!J(.!N ~ ZOON, ANLAOIR.
;, \r'l-~ "uen~, e.SD IO&IItal melkkoeien en

tU .•,' b.ne_ oenig.. geleerde paatdOIII 84 eaell
a: eeue h"""",lheld ~ II08<I_D.
lê ll,,-Mlllen," WMl, l1li0 p~btlge ~.

,...1 l1l:lfli " l,_ 110< lBnIA. le'Nllde b..... 1.
\1' fil" KLE¥., AJ'SLAGJ:8

1: l.~-...'...edoo, H ...x,.. ~tIG, IDVliei lil

• It: 11,1- ;':,.don. 3~ fra&tA l!U'Ite klaa __ CC e5
:jQ lo ~:.I.L. "'''''''( a.!1en long.

A Bt>U(HlASN, AlI'~UOER.
:' llec-' ,,--1. I....., aitjJ»atreltte"f>laatooen an _

'"" , ....c&Dd op.., ....... oden P~I:.
C &..<1.81&,ArSUGBR.

II '",;-}: 'Ct T",nrfonw.m. &t<;leali"l r-
a:lC C'I', ... :roed, ht'.u.a ha,... ~ III
1Icer-"':.J .•'" ,,., ·.".;h.p.

AL.U.. l!iS.3, AlI'SLAGIR.
11 ~8i-.K.rA&i1oDICA, ddeeIlnC "Q~

~ OIl "I'OpiatruiaJl. ,'. ,

J. W !I00alll:KS JL ~ 00_ .tJ8LAOSB8.
I' :!lei-li:weepeerf<)nteln,JilalmeIblU1, leTeDde

a..,,, boer1le!l)i~' eu.
cl 'S PROE_BT, Al"SLAGlI:R

jj !i,s...;ttrootfoBtei.D. • .. tpd, IeTende ha;
rmen ..
!l.~'~ë.3, :!!OOilJli ot K:Rm!J:. Al"SLAGBRa.
IJ l.l<l-Ca.!adan, Jf ecuk klu. )00110 paardcm.....,.

IdARKTPRIJZF..N.
KllPS·U.D.

pml-i'

w-l"p<'len
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~
Pmn
t'l8ll ."
ÁW'Ilea
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laI~"en
j...,.~
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l!ioemIool

liTKW •• .lRI r.
, 11 Mei, 18911.
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herpem ."

l~l,n
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.u.rd.oi'?"I.n
Bloeuoo! .. ,
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n01:GI )uuT.
17 Mei, l8~.
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o 10 1
o 0 8
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o 1 7
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o 0 1
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W~DERDA.G, IS MEI, 1899.

DE .\RBElDSKOLÓ~iE~ l)"l:R N. (J.
KERK.

W~U8DA(}, 17 Ol.-

. -
0... Malherbe, vau Jatrenfootein, heefi MIl

bereep OIIhanpn naar DouaIaN.

-
(V"," iOqfII ....... , drJ; i.;" ViUiu.,a.

,..,AWI B~ IJl Jl~p.)
I

lC*lereu te _dea hebbea
JoIilUU_,aq mDeD onw cI.IllY"'"

nadere bjjr.onderhedu Y&D
OOIIIIIIliITliehabdel eier firma pbr. MeiriDt

1raVTOOr cleWm Y&D Ml
JoIWlDelëuI~1lHi reform·oomi*, zich verbou-ne_ ian Tran.TaaI8Obe

op dm Slata .ItIai ... r-

LAllfoDt7:1O.-Op deD
~jjD prachtip "'PDI ge-
.. O~IIII. De riTier

De landIDUI il ....rbeusd
daII,,,tNlIIf.·-Cb,.,..

0111<111111" likwidator iD de
~am,bd Puat a.m.

op een iweetal
iD di' Dlllllme' ge-

liaeo.
in ona t'OriC nllllllDer

in de acbenotie mei.
n_.li;'~.nYIDd8ll beer Gideou F. cia
olldlenl,obana d811o"vledeDe wu nl.

ala per abail T8I1Deld.
IUtCl.I:I~BI:N~IWlWr: wordeD tenden re-

YI'UId in de huar ..... een
r.eker .tuk .rfp.ehi gruacl, gel&;
geD in de atrl~ Tulbach.. De pnd moet
.Iachte IP~. wordeu "oor \'eeweide doelein.
den.

PUBSON ~ D~br. r,

Ad~. ~jaiIIia'.:.me ~ deu "D aktie
... III -~ _., _ .~ yoor £80.
Dear eie ~ YUl bet 't'tII'b&Itfd niet iD orde
wu IIOU bet DDOdig _ i iD iIlikwideu
~. ~rt te~. ~erlof .... nrleeDd om
bij 81__ te ,~ 811 de TerweerdeJ
- tIiaaS ill b8t bat. AdvoPat Benjamin
't'I'OIII DU - del ~UiDg tall dea ~
Itraat \'u port EIiabeth .... cjommi_ria om
de ~ YUl. den Jr_J.ger ',OP te (lemeD,
dur hij w.- aiekte JUet inataat W&8 naar!:f:W~, eD dat !le laak "Iine die"

~.
JAOOB8 ft. CLEGBORN iii HABRIB.
n- waa _ aktie voor sc:badaTergoediDg

w888111ovenchrijdiDg.
"t.bvokMt Graham, Q.C. (met ad". Joubert)

vU~ klager; advokaat 1nDea, Q.C. (met ab".
piDgtOD) roor "_eerden.

. .De ~laratie IIette uiteen dat klager NIl

winkelier w... te Zouirivier, eD de verweer-
den W&reDkooplieden in KaapItad. De Ter-
weerd. ~~~ verkeerd_elijk eo oDwettiglijk
oyenchrijdiug ID dea winkel \'u klager eo
"enrijderden goadereu ter waarde Y&D £26.
KlaI(er eiachte £100 ICbadeVergoedina.
UIt da getuigeaia bleek dat klag.!r een

JlCOOellfllaker11'88 en geld au de verweerders
III;lhaldigWM. .Venreerdera &regen iDforJll&-
tie dat !dager m onderhandeling w... OlD ~jD
achoenma.ken winkel te Terkoop-. en dear
klaget. huo oog. eea ~o1ijke aom gelds
IChuidig waa, guagen IIll naar &tjn winkllI en
nameo ze.~ere gooderen in betaling van de
IChuld. ZIJ gaven !dager een kwitantie .voor
de goedereo die ~j genomeo hadc!eD.
Het. ~of 11'&8 van gevoeleo _dat er goene

overtreding Wall gepleegd en g.f uitspraak voor
verweerders met kosten .

Daama verdaagde het hof.

KERK EN SOHOOL

, DINSDA.G 16 MEI ..

Te Acl.elaideieop 17 April da. D. J. Pienaar,
n.n GleDlynden beroepeo met 181temm8ll. Op
de rroaIjj8t kW&lll8o;di. Pienaar, A. F. HalaD
Franacbboek, B.odman, Riebeek Ooet, JOllben:
J')U.bert, Noorder P&&r~ eo Bc.hof,8teynsbarJ.
Op Det tweetal da. Pienaar 18eo da. M&Ian lJ.

De Kemeente n.n de Vrjje :Kerk n.n ~
~.nd te W vrender Park, Edinbul1, waar ""le
Zuid-Afrik&&II8Cbe.~udenten ter kerk pua,
~eeft oQ1auaa een oieuwcn predilwlt ~
10 de plut. Yao da. T. (Jorrie, die naai LOOiIen
i. Tertrokken. De oieuwe leeraar, da. Jou
Hall, H.A., werd op dbn 278ten April iIir-
goud door de Vrije :Kerk riug TU EdiDbq.
Het is zeer wenachelijk dat ooden die tot d.
:Sed. Geref. of Preabyteriaaneche kerk ~hooreJl
1"'1 hUDDeltindereo oaarde universiteit of u-
dere lICboleo te Edinburg .. oden TOOt ban
oud8!wii'\, hln zullen aanradeo zich &an ta
.luiten lila laden bij Warrencier Park kerk WUI' .

zjj eene ~k.'OatY&Dpt "uilen hebl~u en
vele ~d(ceQoteD zqJ,lenontw~ioo. Het illook
raadlUlQ dail at~_.iie Dá&r Edinburg pall
voorzillD zulleD .lijo \'UI certificateo TU bUD
eigeu predikant, heD aaobe"eleope in de !lOrI
. \'UI da. .:ac eo 'UD kerke:-iad, '...

De beer KerrilLan Terdi8lli lof "oor cle buide
door ham te Dordreoh' aan " lIdrW 'tU dr
WqDlID pbncbt I .

DI GOI'V&dEXII:5T1 L.UrDIOt7W1CHOOLte
EiHnbn'K al heropeQd wordeD in de i ..eede
"Mk.T8,~ Augultna .. Er zijn 1) ~urzeu ter
WIl&J'lo'YU £25 per Jaar elk, ~ikbaU' yoor
SODenTau ouden in minder iegoede'olDlt&ndi.g-
beden. Zie de kenniapTiDi elden yoor·
komeode.

STADSNIEUWS.
Een TUur-proef ltertrek, waarin de stede-

lijke .rcWe':eD aullen geborgeu worden, is
aangebouwd ID de v88tibuJe Y'&I1 het atadbuid,
De seer .kCllltbare 4o.kumenteD diepeD wel ioed
bewaard te worden.

De verzameling ';hildnijeo, die op de Ora-
hamaa~ exhibitie Tertoond werd, en !a-
ter te "'o~ E1isabeth en Durban, ia ua ~
I~ gearrIveerd, ..eo al, soodra &0 iD geree<i-
Leid gebracht. 18, ilJl de ~xercitie-aaal, c.Jet!on-
plcw, v~rtocod worden.

De "oorbereidaele" Toor de _lIuUi .. _
het standbeeld nu Van Biebeek nadereD d.
"oltooiina. Eerrilteren eo pteren W&reDde
timmerlieden druk beaia' met bet uprichten n.n
eq platform eo ".iaod." Tall ,J.itp~,"ÏI
TlakToor h.t ltandbeeld, waar C¥, \Oeaclóawen
plute .ullen, kapoeo nemeD. Toepng tot de
.iip1á4tatn we"" ~tkrttpo .door uituoodiginga.
kautjOi. r Ret- IlIaHotm· il ltelkmd Toor deD
burgem_'-r eo raadaledelI 8Il andere lwoge
toHchouwen. Het mllfi•.k.kortiJTa4 het Loyal
Lacaouhinl. .J;IDgillWdl .al d. "flirrichtiopD lIlet
!(epaa~ *!l~ek TerleTel'ldipD. Hoodera TUI
DaÓJ- word811..v1n&llhtbl1.Dneaitplaatedn iD'
lenOlQer." D~ .... kwan "oor 3 uar. De
eenmon. &al preclel om a· uur e8lI: &anTan;!:
nemeo. Het mo.&j..kkorpe_han· at 2 uur tot
3 uur een nitToeriD¥ g&"D 811de Tarrichting.n
~~~~ ~ ..t het ,pelen. na het. Engeieehe
'YO~lGU. 1-. _..- . " .. "

Eeó~,,:erpaeringder 9hrutelijke JODieImp-
YereoalUglllg dar ~.euW'e Kerk, Il.aapetad, werd
Kchquden op .10 dezer. 0. 'TOOrm\'ter·"PeDd.
met gebed. 49 lechD waren tegenwoeq.
:!fOtor.. Cler vorige verpderiog gel_n ~
,oedgekeani De' 'VOOrzitter gaf kennis T&D
afwezigheid "'OQ~ IY-uge w.aa.nden, Tan ~
Blinde n&&l'" Eoropr.. t~ ga&Il. De bart.f.ltike
"eJl!lChml der Y1IreeaiginK1"81'geaellenbem op
Zijl reja. Een geacheok werd ~em aangebodeD
door de ledeo der vereeoia'ing. ToeD werd hei
werk behandeld. Voorlezing; J. i!::'1X, getiteld
"De aerate "kus." Recitatie: J. Pretoriaa.
Proef_bTift; den heer P. J. NeathliDK, .. De
bemer koDlt van Cbnstus." Eeo nije Toor-
drecbt, A, :Keulder. Debat; .. Welke il _
betere pw:.a Yo<>rhet theoloKiache seminarium
Kaapstad of Stelleobosch?" Opener P. i
Nee; , \i.Il(l; oppooeDt J. Roux. Uo de diacuai.
werd barteljjk <leelgeDomen.. De oppooent wou
met:! stemmeD, De heer P. J. Neetbling slook
met geb6d. 1>. Nel, eecreiaru.

Gevraacd;-Eeo oodenrijzerell yoor .e roor-
bereidende klas derjoDKomaopenbare rehool te
8telleoboech; eeo onderwijzer YOOrStandaard
IV eo V UIl deaeUde !Iehool; &en derde ooder-
CWUzer( eli) te N'GoBWl, di8trikt Vrijheid; eeu
kweekehng op deleUde plaat.!; 000 ieeraar &&Il
be,. Zai.d·Afribatulllbe Collece voor lIoilaDdecb,
Dwtacll eu FranseIt; roogaande onJerwijaer lID
ooderIll'U.18'_ Toor wijk lIoopetad.

spoorweg naar het Noord..
·Westen.

Bij de bllflerm_ten ..-ptie in de Good
Hope Hall op deo &'fondTan kooiDiÏD' Yerjaar.
dag, .... het mllaieWrpe ftD het lite Liftrrool
~ment de Terriohtint..m _t eeue mUielI
uitToering Tera.&Ilpumeo i ook luUeo er
"ooal .. .wkUIl word•• RelPeni.

Vaorbijoado1'p, 12Mei 18t9.
AGII lLUt Ed~.
MU!lbeer,-lo uw bjjTOeg&e1 n.n !I dezer,

trekt de het.r J. N. Moolman te velde tera
do heer D. J. nD Zijl en mu, uapande oue
telegrammen &&Il de Terpdenna te CaIviDia"
pLoude... Hij 18et wii 'uo ook Terterllllwoor.
digen T&D Calvima. Ja, en wii ziio er trotach
op en kuonen met de TOlatenjjmoedipeid CleD.
heer Moolman zeiKen dat C&I..inia &Il.. waarom
lij genuyrl eD verlarJ&dbad, door ODatoedoeu
yerkn;1ren heeft, eo "ti lIulien 1liee8a Toor hul'
DOgdOen wat in OBI nnaopn ill t.e d08ll eTell
.Je voor ooe eip .. distrikt w!.&rinwu ";onea.
.llL.moriea ZUn zelU oPrétrokkeu lID word ..
flink get.eekend, waarin i"TnI-"'Ci w.rdt om
Terleagiog nn deo ~poorweg Y1t.D'.De Rea; door
Clanwilliam en Yaorhiioadorp dilltri.kten, YID
hier langa het ooordpuot n.n Boltkneldsberv
naar (JafYinJ&,eo n.ndaar naar Hoa.toudr~
lanp de ViacbriTier, eo daD met de Viachriner
en Zakri"ier af naar Keohardt.
Ik d( .Ik dit .oontel ie zeer aaantlmeljjk, daar

het CalTinia ook áIS middelpunt inaluit.
Nu mijaha..r Moolmaa, wii ~ u ook QJ"

op ooze beUL _meo te werken om m_o~
io dienzelfden peat op te trekkeu 811~
teekeoeo, afplen TU eig8llbelut be-
trekking tot OBH plaataen vod. ~ ruar-
YOD dietrikt. Ik heb geen lUll! 400¥. tijd l1li
h.~ is ook nillt noodig auo ~mft'1riog8ll"
waderiaggen. /
Ten Illotte , Geooemde ~n811 ZijDiD CII·

Yinia' diatrikt opge~rokke', eo ow! \'UIdaar ter
goedkeaJ'ÏIIg toeeezond~

: t:w dier;, en yrieod,
P. B. VAN RBi.TN.

I._
tlEXTIES.

K ~PSTAD8CHE ELKKTIE.

.De ,erkiezmg van eeD IIICWitiGileellid \'OOr de
en...oordigiog VIlU Kaapatad in de we~

Ilde !ergadering, Tond l.tinadag plaate _
e.kenmekt door een total. afw~bPl

nil oPiewondeohtlid. Heel weinig belaDptel-
lini w..nl in d. \"erk.ier.'Di 1)eteooo eo bO
Ke\&l ui\gebrachte ,stemm.n I"" dan 00II:
oiet groo~ Het aLmmeo gq &eer,.til _
orde!iJk toe. ~ vCkmdeling sou llO')it kuo ..
bemerkt hebbeD dat er eell parlemeut&ire y"_
k.;Ring &anden gang war..
Gilitermidd&llwerd een &&D"'DK pmaaki melI

het telleu TU de Memmen, en de aiirJag wd
om ~'30 ale TOlgt.bekend gemu.kt :-

CARTWRIGlIT '" 1,8i:':
HARRIg 961

CREWE TE KOK8TAD.

KoU'l'~, 17 Yl!a.-(Beuw-,)-De beer Cre_
IprU giateraYoud eeoe vergadering TU kie...
fOJ eD eeu motie n.n Tertrouwen w hum ward
met jt'OOte meerderheid Tan stemmen uoae-
DOmen. De TergaderiDi *tond yoornameJ.ijk
nit dorpelillgen. OngeTeer 15+1 peno::eu w~
tegesl'lroordi{l.

RA.NDEL D NIJVE1UJ.Jm).

GOUDUITVOER.
Woeo.ada( werden per de BritrA ":I2,:tr6 alii rww

lOud Dittleroortt lIt*lbat 'Jp een WUrdAI na
&63,l.3l!.

NATAL'S dP(Y.J)RWEGK.s.
PIIITDK.l&IT1AII.G, 16 Mei.-( Per telegrul.)-

o.~~o_de weckei~'• ei:~.:"" "11,~ tegen £Ji.307 in deSe.IfIW
weel!, ...... .wige jaar ..

~~~
, 'l'- LtnllPOQL lHf LoKDlI::1 Ell OLOn _..

Wt*~_1 raD" mutecbappjj ~ ~en braad tet-
... ~ rato'., i!l .UId of op he, plattNulll.,
~ 'fOOl' de ... t.c4appii~""'_"t,.
Di ,.... William Ba1 lI.de tAk' bMa~
...... 517, InpsIPcl-AlrY.

r' /'~
t·
I
'.



JAMES WILEY IL
10 & 12 Darling-Straat.

BIEDEN TE. KOO,P AAN:
,

Doorndraad,-
alIaddedra.a.d,

NET OMHEININGSDRAA D,

Omheiningspalen, -
Var ken draad,

2 tot 4 voet.

DAM SCHRAPERS,

fl;,{
~:

Galvanisch IJzer,
Galvanische

Waterpijpen
I tot 31.

en alle soorten IJzel'
Goederen.

"

REGISTRA_T_I_E_V_A_N_ifZERS.
Klt:SA I-'DEE LlKG, NA:\lAQU ALA1D.

FISKALE AFDEELl.\'G, VAK RHYNI DORP.

Kennisgeveving van den ('1.Vil'lcn Commissaris, d; een Hof do~r hem
zal worden gebouden 0111 JL' l~,;t van K zcrs te hersien, te
urneudceren en vast te ,;tellen.'. jJ

.~' ._,'

HIERBIJ rrC::icLit'dt k'cnni,,;acvinc, dat. do C iele C.ommissaris in de
r'l 0 i'j •

hoofzaal zal zIJn op de n ~tj5ten dag van lei,) 890, ten elD.de de
kiezer::ilijsten yoor tIe Afdl'eling Van Rhyns rp, finaal te herzIen, W
ampndeeren en "a::it te ,.;tollen. Allo per~on . wier eisehcn geweigerd
zijn door dl'n rrgistrccrende beambte, of \\'ier amen ges~hrapt z.ijn _van
de voorloopige Ji2"t wogens It"t toelaten van gen hen geda'be obJectIes;
en alle per"onen dil' schriftdijk geobjecteerd ebben tegen het recht van
eenig persoon opcrenomen In gezegde ,erlou ge lijst om aldus opgenomell
te zijn, of tegen brt recht van eenig persoa . eis~hende om zijnen naa~
~ereg1,;treeerd te hl'bbl.'ll ab en pnrlt'mellt Ire klOzer om aldus geregI-
streerd tl' worden, en alill pl'l'SOl1en teJ wie aldus geoLjecteerd is,
mogen ver,.;chljnen tl'n overstaan van dl' Civielen Commi8sa~is op den
dag en ter pla<lbte \'oormdl! ten ein hunne gezei!do Olsche~ of
objecties te hewstigen. Alk eisehers e hetwi::iters ï10eten verschiJnen
hetzij in persoon:of door ~eo('n speciaal i gescbrifte gemachtijden agent.

Gedagteekend, dell ;ldell dag van )Iei 189~).

LOTTER,
erende Civiele Commissaris,

Van Rhyn's Dorp.
, I

I

VENSTERGLAS VAN LLERLEI SOOR. :
,;~ !

'.
~ :

CHUBB & MAXWELL,c ,,
.i, f :

:I
l.;i i

. t j
, ;-~~~) ~.

V'a.n Burgstra.a.t, Ka.ap.tad. (naast Stad'huis),

HEBBf"~ in voorraad een groot en verscheiden assortiment van
allerlei soort Plat- pn Plaatglas van allerlei grootten, en zullen

met genoegpn die vrij afleveren aan het Kaapsche ~tation tegen de
laagste prijzen. .

Bezichtiging van hun voorraad wordt gevraagd. Deze bevat
16 ons., 21 ons., :2G ons., :3~ ons. platglas; Plaatglas tin., t in. en tin.;
Gekleurd Glas, ('atltedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold glas;
Ruw gerold en elke soort geschikt voor de ramen van huizen en winkels,
verandahi'l, vallichten, planwnhuizen, onz., ('nz.

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
Geloode Licltt Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger~ Kerk te
Wijnberg, do Eogelsche Kerk w Woodstock, de Katholie'fe Kerk,
Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aaP andere
kerken lQ ver:>chillende deelen der Kolonie, Heerenhuizen, eni. In elk
p-evdl is het wOl·k gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
in~voerd.
ADR.ES:

.( ..

. ,

CRUSS & MAXWELL, Dept.,
P.~. BUS 299,

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

Een degelijk en duideliik Boek
de Wingerdziekt~.

over

TE \'E'C':rijgen bij de Drukpers .Maatschappij VA~ DJ.:S,Ur'7t .
V'LI.H:R, ,\: (").llh'perkt)t:cnigeexemplarentegênéht shiiling per ex-

emplaar (po.;t~,ld jnge,.;lotcn) rl/lllïliU,e/alllhaM, van dat voor onze wijn-
hoeren zoo bela'-'4"rijke bo..k :

".].,'01 11',)110("1':"'.111 ,ill ,I"~ F(lii/.~,.l/l; Wijllgaanlell," door Advokaat
MAI..\:\ (thans redakJ3ur van "Ons Land ").

De beer n)F~EYI> « Onze hn ") schrijft over dit werkje ;--
. " Het boek van Ac1\")kaat ~L\l ..\\' is het duidelijkste en voor Zuid

Afnkaaoschl' lezers meest verstaanbare dat ik tot dusverre over het
onderwerp heh, ~elezen. Ht+. vereenigt degelijkheid met helderheid, en
ge~ft over de I' ran:lcho mamer van wingerd planten, wingerd bewerking,
wIJn maken en phylloxera bes.trljling juist wat een Kaapsche wijnboer
behoort t~ weten, zonde:' W zIJn bb'iolven onder een hoop van onverteer-
bare '{'l,ut .geleerdheid. Elke bladzijdezetuigt van persoonlijk onderzoek in
~et heerliJke WIjnland O!1zer Hugenoo~cho voorvaders. Vooral de twiu-
tIg bl~(hIJde~ Over de phylloxera zijn lez~nswaard. "

Elk'3 wlJoboer beboort het werk te bez.:.tten en te bestudeeren.

Speciaal! Speciaal!

RAWBONE'S NIEUWE SP~R riNG MAUSER C.~RBINE
Speciaal!

Toegerust met Rawbooc's Specinle ~porting versieren en gesteld op
200 yanls. Lït~tekende waarde. Prijs £7 10s. net.

Patronen V1 " alk SOOrten en gehalten altijd in voorra3d.
Hngelg'lweeren, Rifles en RevolverR, van eenige soort.

------------------
Krult, Dynamiet, Detonator::;, Lont en Lont Ontstekers, altijd In voorraad

Colts met vergrootglas laguljn RiAes, 46/35 legal Hef I8ll1lilderde prijlel.

EXCELL tt.NTIE sia
D MILNER, I

Ii.ldder Gr Kruis Tall de Hoopt Aaa- EENE . . , Onderwij~
zienlij Orde van St. 'Michael eD St~ voor de Gou· ' pub-
Georgfi, Ridder Commaudear van de lieke school te Klipp.rift 'diat. Fra-
Hoogllt Edele Bad-Orde, Gi>uver1leur serburg. Applicant wende zioh t.ot E1IERMEDE wordt. keun",,,,,_
«n op 'i'bev!;1!h.ebber . Tan Barer IrAV 0 . e~

-"~ -r"fI":1.. d d ....~ 1.. d t t g "'- en vereen-omsu- tcr'm_Majl!llteta Kolonie uë ~p de Gotde ~A on ergolLl'<'e!\.ene, me ~ Ol - W N ' . ....
Hoop, in Zuid Afrika, +11 VUIl de schriften van ~kwaamheld om van et 0 40 van 1i'''~', dat 0
Bromt bieden en da .Aanlioorighcdeu onderwijs te geven in Hollandseh, e.ene ver~adering van d-u á fde!
dllarrd ,en llill'tlr )l:'Jt'st,itti ijoogen • h . k lingsraad van Hohf.rtsou, LehC . . .. Engelach enM.uzlek, iJ moet 00 aan II 00>
omen aria, euz., enz., e~l, do Gereformeerdo K\'rk beboore». lijk bijeengeroep. •• ~lj I{('huudrn ..

- I _- i \'II erkzaawheden te be,.!innen na de de~ 9den dezer vene bela,tlng ~

DE petitle van de commissarissen 1 d drie achtsten (-S3) van l'l'D pen
d

~

.. li' . P te Juni vacantie Een onge lW e man nl'

.
er un.lClPa telt van . or r- zal de voorkeur hebben. in het pond (£) sterling gelegd'~

ville toon eerbiediglijk :. geworden op alle belastbaar eigen..
, 1, Dat uwe petitionarissen be- W. T. VAN SCHALKWIJ K. Qom in dese Afdeeliog daartoe

geeren onder de werking van wet .1\ lipdrift, Fraserburg. onderhevig, een derde van zoodan
no. 45 vaf 1882 gebracht te wor- bel~ting te worden be~teed .!.
den voor! deze Municipaliteit, ten .~ I~'V. J:..)AA' ~D h fd _JI '-Jl J.'..j _\I v 00 wegen, en tweederden aan
volle; I . EENE Ondérwijzeres voor de takwegen, en dat gezegde belastin

2. Dat] uwe petitionarissen de Private Boeren School, op de vervalt en betaalba.ar.zal zIJ·n.•• ~
commissarissen zijn der Municipali- } k too d ~ _.,rr ill fd li P' plaats van dën heer J. M. de Kock, let an r vau en vpcrl'larts op
teit van., ortervi e, ft ee mg 1- Remhoogte, in deze Gemeente. den Isten dag van Juli, 1~~i~l.
quetberg ] gekozen voor 3 jaren bij A lik t te h t IIlll Klas Op last van Jen Ra,'td

genomen?ordt: het i. Mngen'amenvcrfriasehcndJ'engste ~erkiezing overeenkomstig pp an en moe nee
• oor de.m-_L enU'~rkt•.·•.·.'It. maar z ker op cle· '0 4 Onderwijzer Examen hebben af-....,.,",' artikel :31\.-an wet no. 13, van:rot> " G. W. BORClJ ERr" .
NIEREN, LEVER, "il INGEWANDEN, 1 d kenni h bb n 1 O.Jmaakt het .y.tccm d~gdlJkoch,)on,vcrja.agtver- 3. Datl de greozen zooals zij ge eg, en ennis e en va .
koudbeden. hoofoll'ijnentil koor t scn, en geuec.t I 1 .,kt II bl" te Hollandsch, Engelsch. Hand werk~ Afd li d Ka ntoor, ::Secretaris,
hsrdnekk ige hardlijvi,;hciL l'AIIFQll;"IA ,~T"O"I'wtl

e
a
te
lls
n
;)T" aan, zu en ,IJven, en Mu..zielc. " Salaria ..~_4.0 per jaar ReoPbel'Toraan,

",\,N V[JOKN is de ccnig-l' mf'dt;CIJn va'l 7.IJIl SOtorL _ ~ '.- i-lID

oou gemMkt,""ngem",,"voorJen sman k en' an- "De ill1nl·cl·I)all·.~I·t zal bestaan en vrrje logtes. WerK te aanvaar- 15 M . '1890neembaArvoorde DIM!! .• "k,,!' in tljn werk,fn ~ ~ den bezin van Laats Kwartaal eI, ..
bel'l1nl,1nattig in zijnt:g,·v"l~~,,,.hel i. bere:': nit con i.litgestrt'kueid van een en D-
VIlU slccht s seer l(ewlI.leen """'gcll""lllt· mater'al"Il, I f 1 van dit jaar (October aanstaande). ---
:c:,;~:c~~d~~t~r\I~~,I:~cnll;::~'~~:l~~'~~;;'_~I;II::,ol;~~een h?lV)'J ~nfijl. van a,. fletaltegeln- Applikaties te wor-den gezonden Divisional Cou~cil of Robertson.

woordl2'~' l~ aglstraatsuo Slet f
meest popul .ire gene, ..~smiJdt'l ;;emna.U. lJ an den onder~eteel-ende v""r 0

\"RU'IT NAAR centruru,l eu zal insluiten en zal al a ,.., ..... vv

C
lif . St V'· '.zoodanig1. meent-grond als ten op Zaterdag, den 3den Juni, aan-a hOfma lo roop van UQen, t' staande.zuiden ~:l.n het dorp ligt en builen

de omschreven area." Ds. S. P. MALSERBE,
,Vesh~l ve uwe petitionarissen . .Philadelphia.

8Ill~ekeni dat hp~ uwe Excelll'ntie • ------ .
moge he~agcn, dÓor4f.l.maeht li toe- staats -Gymnasmm te
gekenrl i overeenkomstl~(-rle' voot'-I . .
zieninge] van W~t 45 van l88~, PRETORIA.
ODS hetl vt'l'zock van deze petitie OPROEPING geschiedt mitJ
toe te staan. d li ~~,i . . . ozcn van app Icanwn ,oor

.~n l~~e pet iuonarrssen zullen de ·betrekking van:
blijven 1:hdden. D t i W'sk 'I h t

f ocen in is unae aan e
(Getcekend) Staats-G~na8i\!m te

L .. 1. TORrEN, Voorzitter Pretoria.
A. BHESLER,
W. A. DIX •

i R. P. MALAN,
H. (;. LAMBERT.

Boeken voor de Scholen in EEN pecertificet1rd Onderwijzers
de Zuid-Afrika. v~r een P~iv:att School. te

BoschJ~smans RIvIer, afdeelmg
Robert~on. Salaris £40 per jaar
en vrij ~ost en inwoning. Plichten
te worflen aanvaard na de Juni
vacantip. Applikanten moeten 'be-
kwaam! zijn om onderwijs te geven
in het ~ngelsch en Hollandsch en
.M:UZIEKf en moeten opgeven tot
wel le K~rk~enootschap zij behooren.
Applïfa:ties v~rgezeld van copijen

van ge~Ulgschrlflen en certifiooten
zullen Idoor den ondergeteekende
worden! ontvangen tot op 15 Juni
1890. I '

A.anglmame La.xatieI der Na.tuur.

Z.-Pad
tot op

3.-Pad TaD
Oorlogakloof
logskloofen

'.-Pad .,!IJl
drift, bij de

G.-Pad VaD hOO3k
VaD Toorn,
Achterpl......ta, . tot naar
Holg1t.~t. '. '.

G.-Pad ian Calwta ove- Jachtvlakte,On-
der Downis,.:&jetfonteintot naar an-
derluwt' Zand1{.,erftot bij Rhenoster-
rivier-drift i~810ten.

i.-Pad vau Mi~r.loof over Spitskop tot
op de lijn v~ipplaat en Driekuilen.

S.-Pad van Bie~j,~ontein tot aan den an-
derkant lijn' ~ Zoetwater.

D.-Pad van af.·{i·iijD.· Weltevreede over
Kliprug tot Ji. het pad vun Oorlogs-
kloof. ;~

-,k--
WIJK AljfER-HAl'ITAM.

I.-PIu! van boekjo.llnJen berg OVN Toorn,
'I'afelberg , N~tgedacbt ~ot in bet pad
VBn Houboekj

2.-Pad van ':'oor{[over Tbeefonteiu,Brand-
wacbt,.K1ipf<i#tewtot op de bovenste
hoogte van ,~d.fontew.. ' .

:J.-Pad van TIHefontein, Mat.'esfoutew,
Sl~erfonteil¥ tot op de hoogte "an
Vrolijksfonte~ ,.l.-Pad van Well,4ldacbtover Driekuil tot
Klein Rhen~er on van Driekuil tot
Middelkraal..•.

ó.-Pad van w'~.,edacbt over Grootrivier
tot BrandwaQt.

ti.-Pad VlUl H~vicr over Uictfoutein,
:S ari si" tot )! bet Bokkevelds-padbij
Rondekop. '-{ I7.-Pad VlW Rietf1ntein over Rietvlei, Hou-
hoek tot in Jjt pad van Toorn.

!:l.-Pad van Kr!{1.padboven Rietfontein.
Hrakrivier, ~ora, Rheeboksfouteln,
Kamdanie tdl Loeriesfontein.

tJ.-Pad van <le~laauwboogte over Kop-
pieskraal tot 1(oeriesfontem.---WIJK O:mt;R-ROGGEVELD.. ~

l.-Pad van on<kr b.necbtsoonkv,an hel
water tot op~atJesfoutcUl bl) t hUlS-

hek. ft
~.-Pad vau Bln~p'fout~in'sKruispildOVl'r

do Hoop, .r:..j·i....zijn-land, Harteoc-est-
fontein, .:\iellli'tplaat8tot onder de llo'll-
hoogte. , ,

3.-Pad vall 1lat)slontein'. Hek overKnil-
water tot !\~lldelpost.

4.-}'ad vau K~~....ater, Kruispad, OIU de
hoek van dl berg tot AebtE'rkopeu
terug met \'lak af over Droogeb<>rg
tot bet Kr lSpad onder Achterveld.-
poort. .5.-Pad van DrÏJcgerivierover Elaudsfoll-
win, ()ud~ll1ats, :\liddt'lpost tot
Hooikloofpf;;. de hju .van Suth~.rland.

G.-Pad van E(..;,,<en-Dowrusover Kapgat,
LlLngfont.,in~.Harderu~ tot .. Hoone-
kraalspoort ')<)tStinkfontem biJ Rhee-
no.ter,~vierl\jj:lrift. ~

7.-Pad van M.iii1-clpostover Kleiufontein,
B05chluiskr~z over bet zand door
Dwingdrift dYer ~ofad"rsfoutein tot
Leeuwfonte~ .

S.-Pad vall B~ over Brakfontein ou-
der .de ~rgta.ng8 over Middeldrift,
8cbimmelk~i"" tot waar bet in het
groot pad ,-lGt Calv,oiaen Ceres komt.

California Stroop van Vijgen
Men verheugtzichover de w ijse van b~reHing

eoewel all overde J't",uJtaten,wanneer de
oprechteen uorsrrtll1k·,lijke

CALIFORNIA snoop VAlt VIJGEN.

CALIFOR~IA STROOP YAII VIJGE~ CO"
dia all"" cl. ..ro.Ic.ri"g .". ".t oorsprc .,.. lijh.n e['!.t. grot ...
\\"eigcrt alle in tit; plaat!\htt'lling-en rn nuruuak scls
Yerkrij;_:baarGijAl'othek.:rKenWink.[1" r" in
nlle 1'1:I.&18en,III twee l,'TuottCIl, J iiI tD I:IJ.

Depot-3l, SNOW HILL, LONDEN, E.C.
- _._--_.--_._----

Bq ~oort dat alles vafstof is.

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

Diamond Dyes overtl'eficlJr.lle andere in
Kracht, Reinbeid sn Duurzaamheid. Geene
ande:ren zijn even goed. Wa.cht n t.Pgen
verval8chte kleurstoffen, omdat zij van
goedkoope en inferieure materir.len zijn
gema.akt, en slechte, flauwe, vlekkige kleu-
ren geven. Om van succes venekerd te
'lijn, gebruik blechts

DIAMOND OYES
oor het verwen vl\n Ta.bberta. Kousen .
Vederen, Linten, «'!.ren, Tapijten, Enz
Enz. Wij waarborgen dat zij meer goede
ren pak na pak zullen kleuren dan eenig
ander kleunel ooit gemaakt, en meer bril
!ilfor::teen duurzame kleuren te geven.
'lIs aemakke!ijk mel
DIAMOND DYES

le verwen.

WIJK .:\OORD+O~DE.R-IWGGEVELD.
.r--l.-Pad van Qbder-Downi,,;tot Onder-

Knecbt.lb~;
:I.-Pad van C~'vini.. over Kalkgat Ki",,-

kie, Klipr~Ii.;'over llrakfontein tot on-
Ue,' de hoot\·,evan .Hrakfontem.

:J.-P..d van. ~uwhantz over Behoor-
kraaI tot 0,) de lijn van Cah'inia en
C~re8. r'l

4.-Pad VBU(ti1?er-Downi"over ~Iouton,-
drift tot JaH-zwart-zIJn-bergop de hJn
van Willist ' ,

\\'UK ZC%iKDER-BOKKEVELD.
J ""d van-R evelds-drift over Matjes-

jiolltein, .' plaats, "ogel.truisfun-
teln, Klipri#er tot Kardemoersfontein.

:!.-Pad van ntirdemoeTSfont"inovel Bo-
terkloof tof !lan Doomrivie- bij du
brug. . ..' .

~.-Pad van IC)ggeveldsdriftover. Groot-
fontein, Leti~wriettot lUInd.. hJu van
I.",,' water. II'

~._.• "J van he;'·,b.ruispad van Kardemoer
over Zout~, .Hrakrivier tot naar
Ela.nd.vlel.i'

WIJK .:\OOR;.t-OOST-BOKKEVELD.
l.-Pad "an Y~1 Ryns-pa.. over \\ïllem. s-

rivipr oV€lr~ Zwa.rtrugtot naarLeeu-
....eriet.d~t"'"2.-Pad van W ilems-rivier over Oroen-ri-
vier, Oo~",~1kJooftot lIAIl Hoggevelds-
drift. . < >{

:J.-Pad vau 'Wlems-rivier over Gl'8.8berg
en Doorn-I).'ier-berg tot lUIUZont-ri-
"iero-drift. tol

-l.-Pad vau zJ~t-riviers-drift over Klomp-
boom, Pot~isboogte uit, over ~otkl.,i
tot ....aar p+.dvan RbeeboJu;fontemIU-
komt bove'l\.,dehoogte vall Koopmans-
kloof. ~

5.-Pad van GlJ>en-rivieron'r BuiIelsvlei,
Slaaiakker,>J.Dwa~-rivi"r-drift,honde--
kop, KareJ"jOOmlbt boven de hoogte
van 8chietJ~kloof.

G.-Pad vau u.:!oen-riviermet het onder
pad over Wjllems-riviers-drift,Scbuin...
boogte of '',Ver Van Zijlskop, Doorn-
. ier tot j1J het pad Klompboom.

Aan alle padeatlmoet behoorlijke afleiders
gemaakt wordeD',,,,en sla.ggatenmoeten b<.~
hoorlijk opgevuld\en gL'gruisdwordeu.
Tender. Inoeten,}net gesloten briefJt'. inge-

zonden worden, ~hrcven "Tender" op de
couvert. .c
Tend"rllllTSkunf\lln alleenlijk voor geheele

Wijken tenderen,tlllaar ruet voor enkele pa-
den. .,'
Occn tender z~worden iu ontvangst geno-

men,die rut.t ond~Jtr 'lend is doortweegoede
borgen, genegen<I':P ~n kontrakt aan te gaan
voo: de beboorlij~f.uitvoering Vllndien ten-
der. ~,..,op tast,

\"' N. S. LOUW,. .f. . 8ecrett~~.
Kantoor van d. Afdeelingsra¥,
Calvinia, (! • i, !B99.

Overal verkoch t, 6d. /Jer /Jakja. ,
&en col'ie v..n cen mooiklein boekje,getiteld
..l:!uccellllfulHumeDyeing"francotoegczowlen.

Verkrijgba.arbij B. G. LENNON & Co.
P. J. PETER8EX &: Co.
HE7NES, MATllEW & C 0

KUP~T.&.JJ.

TE bek.omen bij de voornaamste
--··Boekhandelaars in Zuid-Af·

rika tot de daarbij vermelde prijzen
D. Aitten.-Geschiedenis van

Zuid Afrika met een inleidin~
over de Algemeene Geschiedenis
voor de scholen in de Zuid-
Afrikaansche Republiek. Twee-
de druk met 7 kaartjes uitge-
geven door de Ned. Zuid-Afri-
kaansche Vereeniging, 3/6.

J. C.Vermaas.-- Nieuwe Methode
voor het onderwijs. in het rekene::I
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelw. Prijs 3/-

J. C. VermaaS.-n.eKenoefenin-
gen ve:.lr eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste gedeelee
der Niéuwe Methode voor het on-
onderWijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieu.ve Reken-
boek, ten dienste der scholen m
Zuid-Afrika .

Eerste stukje Is. 3d.
Tweede stukje Is. 3d.

t C.VermaaS.-Antwoorden van
:le voorstellen en oefeningen voor-
komende in het Nieuw-Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Znid-Afrika.

Uitgave van J. H. du BUSBy
te Amsterdam ~..1 Pretoria.

TE...~ER VORM.
..........,___

TE~DERS VOQ,Jt HET REPAREEREN
V i,,"i WEG EN.

Ik, de Onderg(.{.eekende,tender hiermede
voor bet repareeii!n en inst&ndhoudenvoor
één jaar van de ~egen in Wijk (of Wijken)
~o ~ ~Olger.s advertentie, geda-
teerd'9 Mei, 1~ in "Ons Land," voor de
som van £--,_foor ieder wijk.

\;:,'
N~tee~eniDg f ..

Wij, de Onde~teekeaden, verbinden ons
hiedmede in "sof'dinm" voor de behoorlijke
volbrengenvan ~"ve$taanden tend"r.

Getuigen: ~ .. Borge~[.. .. ..

lIEF! niG ~ FlEU.8~O VOOR
" 1899.

HIERMEDE '" biedt kennisgevingin ter-
men vu sectie ~ van wet 40, van 1889, dat
dese raad TOOrIl'?eI18 is eeue belasting te
hellen TOOr deD~nst VaD bet jaar 1899, op
..ne Vaste Eirmfpmmen gelegeDin 't Dorp
eDDistrikt Calriijja, op _0 Vergadering te
worden gebou~-!ten kantore TIUl den ReL-
deut Magistraat, ~p Za~, 1 Juli, 1899,
t.en9 ure 's TOO~~

-~Op ,N. 8. LOUW,
8ec:retaria .

.lfdeeliDprud,
1889.

Tenders! Tenders! !
T~OOR 't wa&rdeerenV ~ V&8~ eigendommen in de
afdeeling van ~lui-
ten de de dorpen Philipstown en
Petrusville) zullen door den onder-
geteekende worden ingewaoht tot
op den 1 Juni, 1899. Tenders
moeten gemerkt zijn op 't couvert
" Tenders voor waardeering van
vaste eigepdom."

Op Last,.
H. J. DV PLESSIS,

Secretaris.
.AfdeeliIijrsraad Kantoor,

phiIlpstoWD, 8 Mei, 1899.

Oplegging van Belasting.

Asserament of Rate.

r~--OTICE is I;f'reh:- gi,cll in tenni
L' of A?t No. .+U of I ""'9, that
at a Meeting of tlH' Din-iOna!
Council of Robertson.duly ronvened
and held on .thc ~th instant, a ~
of Three-elghts (~) of a Penny
in the Pound Sterling "'~
?Sses~ed ~ll?o.nall. rateable Propel'tT
III tlti.,...-l)lvlBlon liable thtl·('t()-On~
third of such rate to be Je'oted IjJ

Main Road, and Two-thirds to
Branch Road purpose" and that tht
said rate will become dut' and par.
able at the offioo of the Secretar, on
the h;t day of .luly, 1899 .

B'y 0rder of the Council.
G. W. BORCHERDS ,

8ecretan.
Divisiontl.l Council OffiC€, .

Robertson, 15th May, 18n
Municipiaal Kantoor,

Po*terville, 8 Mei, 1899.

Bij de applicatie moeten overge-
legd worden:

Bewijs van Lidmaatschap eener
Pl'ot.estant.sche Christelijke Kerk.

Bewijs van behoorlijk voltooide
academischo studie.

Bewij:l van voldoende kennis der
officieeie landstaal. '

Bewijs van gooo zedelijk gedrag.
Alleen applicanten van beslist

christelijke beginselen komen V:.lor
deze betrekking in aanmerking. "

Salaris £800 per jaar.
Indiensttreding I Juli, 1899.
Reiskost.en worden billijk vergoed

indien de benoemde buitenslands
woont.

Deze applicaties L .. ~. :1 wo,'den
gericht uiterlij I,; tot '~'" 1 'Jll Il Mei,
1H99, aan het kantoor van den
Staats Secretaris, Afd. R, met
vermelding op den omslag: "Docent
Gymnasium." .

T. J. KROGH,
Onder Staats Secretaris.

Gouvernements Kantoor,
Pretoria, 19 April, 1899.

D4t ol CA5TLE MAIL" MI!

-- ~ -----r---- --- -- .~,-~-----~-- - -- - ----'_-
Aardappel loeren.A'QVERTENTIE.

EE~~ Solede HOLL:\NDSCHEFlR~dA
'.) In NEDERLHiIl III DAMESMODE-

AUTIKELE\', zo('k~ in de vocrnaamste
steden der KAAP KOLONIE, den
ORANJEVRI.ISTAAT, en de ZUID AFRI-
KAAXSCIIE REPCBLIEK, in relatiën te
komen met prima firma's in boven-
genoflmp vak, hoofdza.,elijk voor
de echtte Corsetten merk P.D.,
Zijden ~iuten en Zijdenstoffen, Glacé
en Stoff~n Handschoenen en verdere
aanver,\~'ante artikelen (midden I\n
prima I ~oorteD). l'e firma bestaat
27 j'lreiJ. Aanvrage om informatie
te I'icht~n onder letters EL v. E.
aan li~t!kantoor van deze Courant,
alsook, p_an dc Nederland5che Bank
en Crediet Vereeniging voor Zuid
Afrika" te PRETORIA. Alléén op
prima I1eferentiën worden monst.Pr-
zendin~en toegezonden. Corres-
ponden~ie in de Hollandsche, En-
gelschel Fransche of Duitsche talen.

Age~t~u of andere tusschen per-
sonen ~omen niet in aanmerking.

Onde~jZëres-Bello~igI.

EENE Sc~eepslading Magn1llll
Bonum m halve mud mande!

in uitstekende conditie
n!anten.

'A. FIrl'TIG,
47, B l11'gstraat,

K88Jl>!tad

2.U ID-AFfll ....AAN5CHE

KoNlNKLlJX;'; .M.ATL[lI~81

flontagn Pnblieke School DE Stoomboot.en dezer LijnveJ'thl.
ken van Kaapiltad naar LondeDII!!

den anderen Woer.adag, te 4 unrn.m·,_
Madeira en PlrmontIl, te Sint HelenaIII
AsceD8ion aanleggende op debepaalde.
schentijden.
May 10- TANTALLONCASTLE, ;l,"ptDIll

COUJlT1u V"BP.)fay 'I'-DUNOTTARCASTLE, It&pt. HU.llflOJ.
June 7-CARISBROOJLCASTLE. hpl. J. t

ROBINII(l>'.
June21_HAWARDK~CA~TLE. 1\"1,1.RI.Ill.
July ~NORHA)f CASTLE. Kapt. Jl.ISDA1L.
July 19--DUNVEGASCASTLE" Kapt. W. B.t!

BENOODIG D.-- Assistent. voor
~tandaard VII en School

Hooger werk, bekwaam om onder~
wijs in Hollandscb te geven. Sa.laris
£150 per jaar.

Werkzaam beden' te aanvaarden,
indien mogelijk op 19 Juli, doch
zeker op 9 Octeber.

Applicaties I'let wchriften van
~rtifica.ten en aanbevelingen voor
li) JUDl te worden gericht aan

Ds. J. C. TRUTER,
. Montagu.

..KlUI Booten lour En~eland via Lu
AVONDALECA8TLE. Kal" S. eHBO"',"

trent Il May.
DUNOLLYCAlSTLR, Kapl.

12 :May.
TINTAGELCASTLE, napt.

May.
BRAEMA.RCASTLE,Kal t. CRUCHE.

June.GA.1tTlI"CxSTLE,Kal,t. \\'. BlJ&~. omtrent

.June.
PEMBROKK CASTLE. KAI·t. )!AIL'H!LL,

6 July.

Voor Vracht of Pailll:l.ge
sich bq de ~enten van dl'
MAILBOOT M.U.TSCl1APPIJ, (Bpit~

UfiTON 8TOOiliD(jOT li id, '1 ~;ClJHPlj
CBEPENJiI,:.T '

Vred~bnrg leisjes H~ogescb1.))l._
OVERDEElt PLEIN, KAAPSTAD

OPGERICHT 1886.

J. A. KOK.

BtaD.daard.--(Benlorll)
Matricula.tie,
Universiteits School Hooger,

~ El .
lt tt ementalr,
tt Muziek: Examina;

Btia.ndaard.··(Junloril
.Standa&.rdsY, IV, Ill, II, I en

Kmdergarten School voor kleine
Kinderen tussonan 4 en 8 jaar oud.

Speciale Klassen in de Kun.st:
L£,ttpr-schrift, Snelschrift en Dres-
QU!.k61i.l'

Movr. W. B. PERCIV AL, ()K Mailboot.n ol.. ·, /,I"".'Il!"t,a!'rIJ_!~
tr-1'1r kf'n \''';l J-. ·."i" t... ·1 r;3J>,T I::lor<-

Prinoioale ria ~·lIodein.,om (,1'[1 I".,.!",...n \, oel:tolollll

____ ~ "Dur n.m., Me ouaer tl.~~lll~~ndc

BENOODIGD VOOR KNGELAND.. . M., 17-BBJTO!' (TWillScn'") "'i,t. GlUnU

EEN Gecertificee' rden Onde-I·J·zer May.31-8COT(T\\'int'kn'wlK,,,·t MOKTO~ ..~.• " June H-NOR)(A:S (Tw1O tj,,,,.,,) ha!,t. lU,-
te Doornkop, Dist. Middelbui'g, June 2!S-MKXICA.." Capl&lD)lAl<Tl'.

Z.A.R.. July 12-MOOR,Ka"t. T"f"'~

,,_Sal.R~s mi~s~ns -:£125 per jaar lCUhA BVO~i;", I' l)o..1I, .!itils.u.~D

met vrije 'lOgies (bUlten wassch~n). GAlK.A. (Twin Sere ....) Ka;.1. BB.};}rHli., -

Het is mogelijk dat het Salaris GOO~~~A(TwinScrew) Kapt. ~'*,ELrr ~

sp~g zal verhoogd worden. 18 Mei.Plichten te worden aanvaard zoo GERMA.N (Twin~rew\ h;,;; " L·· .,rt:l
trcnt 1 June.

mogelijk op 1 Juli, 1899. OREEK (TwIn Sere .. ) K:q.

Appli~ties vergezeld van de bil de 1}A8~~u(;;"InScrew)Es! t..\Rll-nG~. om-

w~t V8l'etschte gétnigschriften van 2Il Jun,. ..-b k h 'd OKULPH (Twin Sere...) Ka; \. HAG,'f-
e waam el, en goed t.edeliJk 13 June.

gedrag, van School Commissie en Ee:J VIJl d" :.(> '~dJ!'lpij'. m""e 8--
Predikant der Gameente waar boo~n u.I S()CL, .. :'!PTU~ "cn&(.(I!l~

Applikanten laatst werkzaam waren HA}IBURG 1.01 L UH d~ a.."J,kouu;1

be" lid~D ..f.D~1.- ' dele M.&il8u..:mbuoI4mWIJSvan ~w.p eener Pro- RbTOUH.K.A..A.HT.lEt'Un.aIDG
tes~t;Itsche Kerkj zullen tot op 15 pngbu.l' voor ZeilMa&Ild~u,..ordeD":;
Juli, lDgewa.oht ""orden door reikt ~ een vermiD.ienn~ nlD 10

-.. ". ; op den Dubbelen p~pn ;". nS
. !.. P. OLIVIER, RMTOUBK.A.ABTJES ~ EAVIW'

P.O. Wit~rt, , lang!! de ÁUST .. orden nitj:ere~poct .•
~a B t Z &R .. ~reia binrcn Drie ~,kn peráll]tIlIf
• ua e ,. ~ . IJOOI'IIO, of tho O.. U. :MIlAUiChappiJ ::)tOOC ~

Llkd I Vc.;;rVncht. of P&ll8&~dve oeG ..-W.
OO..-n.% MIl <le ltantoren v~ de .{;ninG8~'"'~~~~;~JlI'DS% ~'Obppij, Adderleystralo~.~

Wbeeler.Likdoorn Zalf .~Iaathet dood elk. .Iag.' .1Gedrukt - Uit«egevendoor d. ~
.11ft petit PId ~. 1011. _ potje. V•.a;.c~ ... Vu de s.'1Ilt de ~ fil

BIft" ........ • ,c;... ~ ua bet i;a.nwo
r,...__,'IIAI". • GO., WPaT.lD. • .. _ W..... " ~.

'\BIi '
j . . . .~

1 !'(, JBoscbj~smans Rivier,
P.O. iOude KrRal,

Rdbertson,
i

,L.'l ...lN

.: A 1LH! ~)~1
UN'XO:;'~

K(l~INKU,1 hE

Gill QOllege, Somerset Oost.
BE~OODIGD een Onderwijzer

in Hollandsch, assistent l'ro-
fesscI' ip de kla~sieken, en Opzicht,P,r
over K~st-leerhngen. Applican ten
moeten! houdera zijn van een Uni-
ve~i te~ts-graad.

~ala~is £200 per jaar, met vrije
logtes. ~ oor verae~e inlichting met
betrek1(lUg tot plichten enz., dOb
aanzoek bij den Principaal.
Aanzo~en met getuigschriften

aan den ondergeteekende
15 Juni gezonden

Gill Corporatie
.....nTTT""Y'''.>T. Oost, 2den Mei, 1899.

Onderwijzeres op de
Andover, gecertificeerd

..... I~aa..... om de kinderen voor
op te werkeL, en be-

tot .eene Protestantsche
erkzaamhedeu te aan-
de Juni vacantie. Salaris

alles vrijr Hollandaoh en
J.n'~:t.,'~a; een vereiscbte. .

FF A. GREYLING
P.O. ADdo;er,

Woaeholl88,
, J

•



De ,-olg ..ndo bellln~nJke brwf p;enn WIJ lil
IJn gpheel
Mijnheer,-~hJn lUlndadlt werd ~etrokken

oor ".,n Z1I18nOOO111 IlW bilm wuar1l1 u zegt
at d., tiJd L' p;ekom ...n voor ..Ilo p;pmatlgden

-iIlm hun kra('htt'n ann tf' w.'nd ..n t."fl ('Iude...,n
'ramp t<J weren dlO gehool ~'lI<i·Afnka ._
!lr"IJ.,>i,- en dw t.,wpe~obrllCht wordt dOJI"
,,,,kt'r,, onverant ...oord"hJko pprsonen OUI hun
ielgen. pllUlnen tt' bevorderen - tt' wot.,n,
'Jtun t~,kken mrt goud te vullen t ...n kost" van
p"t bl""d ..n <i••n on,l"rganp; v,lll IInd.'r ..n, op
M.t>lfde wiJz" als ZIJ dut ~..,mg" J"rt'n gplMPn

en.
Onget..tIJfeld zoudlOll .I" Jlllll:""" ui. zij l'en

1log ..nhlrk 1l.lda"ht.-n, g....n oorlog tu,,,'h ..n
rlU18v.",1 "n EnJo(eland kunlwn ,,,'n,('b,'I1,

"daar <l", ?..k"r vPl"mt'hng, I.....d, ell"nd" en
• VEREEI'lIGD ZUID AFRIKA. armood" voor duizenclen ongelukkiger v.ou

P
-8".0 16 MEI -In &nt"ooro h'brengell. of trekken ZIJ zich dual" niots va.nIET£RJI.t.JU•• "'I" , '. .. h t ..~ _,d ID t.de Yan deo pa,.enleur eftStel"' nan "oolunl!t- .'J wt e ""I""'"~"_ ..... er ..n't,od °rohef !aierbuls 'prekende, ~ei de beer y:g~l<l kunnen Riaan. EvenaIK JU 18lJ.? trncht..nÊ- ho. dat d I nn de toe~praak ge· ~ lUJ "N'r de r4'1l:eenng op alle mogehJko mImi ......:"'1 N::II 1riendlCbappeluko relatiA~ ~rl'n te hi'.'deren door gn,:lven te bedenken e.

w-b-e:u DaL .. &oou het behooroe.· of' die wijze d .. wetgeVIng t.. beletten de noe-
m.' are. uren. w Toor allen en ~ dige hervormmgen in te voeren Het WM

~~ld.Afn~ohl. t.:!n!::11 eo onse e~ene / ....n ..."lbekpn<1 feit 111 .189'; dat do volksraad in
~ ~. keD lo dit land II er rnlmte','t bejl;ln van Ja.nuan 1896 zou verJl;adpren..li,~:~nw';.e.cb tiel indie' ~il .,ede en Jimet hl't dool een bl'ter verstand hond mg tus·

,.oor ' .• b uro . ;:a p h.ndbayen ma.r er Jd .. oude en nieu"e bevollnng tot Rtand te b""n·
onI. lA uo 1::-0 frto~ "n-en ..~ral "at t gen en hot .. d om dit te v~rhlDde.·e" dat .de
lOuden orree""V e lf 'len .·0 d k '1". opwmdilljl; op dat OOII:enbhk te voorschijn
'>etret. de oat1lrel~-LDdlen "e~o:t~ ernl~:"t~ "'erd eroepen" daar hun doel beter f.!ediend
tUlIIICbende blulle.~nd ~jl Pbestaa egn~;"'erd ~oor de ontevredenbeId over dp regee-
lOk, dat die r.lat"l ~u en Uyen Il li(. n aande te houden en de IIlvoenng van
b.t wa.', doel!flt~ .Ued dat ::n ;e~ra~:/::~h('~:mlllgen te beletten. Hl't Wag toell dat
Zuid-Afrika \ot. .sou ... 0 tad_n~~ de onteer ..nde bril'f III Kaapstad werd geschre-
rel keude ,.an TanpDyt&a naar K:pe Ik r ven door RhodOli en Co. en door dr. Jamf'son
federabe ... n de kolouien 'ID ata rjjJ.: de e verd llAa' Joha.nnesburg f.!ebrn.cht werd, (·n daar
boudeo .ou lOO :-~et gr=~te lJ.t d~er_; ... "erd aalljl;eboden ter ondorteekening (.An ver·
door eell - reelke ..er.n Z 'd Afr k. den> Mhillende personen behoerende tot hun khek
beS d~1 no n man IU UI bit ;; Die ~rsonen ...upn te vorpn aa.ngewezen als
num ..an .taataman "aaj,bg e~ d~n s .~:t~.de leiders van :le bewon(ll'll van den WltwaterlO-
mOllt 'Ou ...oor dat doe, en In len su • ; rand terwIjl zll DIets va.n diAn aard waren,
eene doel ...oor OOIIen badden, en "lien stl'tMlfden ,maa; mannen d.e 'I'OOruitgeschoven waren om
..rede en orde. in bet land te baDdhuen, Jan hd~i te trachten hpt land te venuetlgen t"r wille
bU geen \wUfel boellenumd aan gunde "1van J"rsoonhJken winHt. Deze bnef ....erd
groote \08kOIllll\ Rn het land. ). toen naar Kaapstad teruggebracht en een

kopte werd naar de Londensche "TImes" ge-
KAAP·NATAL SPOORWEG. III011denom te worden gepubliceerd tt>n emde

- het 'Engel.ch publiek in bewoglllg te brengen.
PIF.T-nll.t.JUTZBUBG, 11 :MEI. -:- Een aan~l HIJ werd meegenoml'n VlIIl1 Mafeking en <laar

kl"w..- ...etMKItwerpen "erden IIlStera~ood I ,'door dr. Jameson, aan r.ijne manschappen
laterbw. _. BU bet debat op de bill ..?Or.: voorgelezen, een t1roep ~estemde jonge
..erlenging au .ten fpoor"eg .... n PlIC~rym8 manllen. De strekidng van dien bnef ...... dat
naar UmaiDto, lIel de procureur.pn~raalln .nt vrouwen en klnde~n in ge1'an.r verkeerden t~
woord op eene Traag <lat de Ie4lJunglwet 'ran "ordl'n beleedLgd en vermoord door een troep
..erleden jaa.r bedoeldd . bet o;ebruik van. blooddonttge burgl'rs en dat lIiJ een beroep
£~,OOO ..oor .lIdere doelllinden dan ...oor be dede.n op dr. Jameson en IIIJn mat18Chappen
bounn nn den Kaap Natal .poorw8ll. Due om bOD hulp.
"'leering .. u beperig de booldsteden .... n d... Men denke rach mannen die no~. een
tw .. koloDl"1 i,:,- ~ing t_e .brengeo en e, sprankJe oor III acb hebben, en lIulke dingen
..... geeue afwiiJDDI QII di. polit:ok few_to doen. Znlke mannen moesten voor de rest

, van hun lel'en door bun medemetUlChen ge-
Sn.u,," _HUellih boofdpon_ren..-ulil, IIChu.. d worden, t>r in p~ts daan~ wordell

del, ia de ~ wereld ®Or YO)C)rlaren "" IIlj v...rbc.·rlIJkt door de Jmgo partu._ En nu
.. brnik. ~ -'~ -wtl trordt ...r ....,0 petitie aau de kOl11l1gln van •
eo aDd nacllboo&d. Alle apolhekere ,.erPpu.. gelaod t>-ogeateld, die even ..J1ialeidend Nl:.:.:..r-...:-..m:&.rlWUi·lldlo -Na'-" nlIch,i_ aP die brief, ~ het pu~k op d&-G_ -.AuT. >' MIfde wijca. bedriest. w~ Mt __ ,doel

I u '

VREDE EN ORDE.

TELEGRAMMEN
OVERZEE80H.

Pt..T Buuana, 17 lW. ;-á&.Nr.)-De~ ..=.,w:r~eo:=UC
op bet fhaDd.bol' rif, Aa _IL
~a1 .. ~, _lo; ba ti reCWiDP
!,..""!~!I" ~.P 111 ~~ .__ ...... _.,,~_ lfoor uw ....... &'.....,.

Bir FretJml. ~ yttrde'l gedau door
de alMpboo' oálw-.aIaip at te trekken, maar
IlODd. ,.~ ... "'erbud &loer bei ICbip&t... ióiY .a~r.
"I " .. ~ ., rif lilt oD.-Teer 2 aajjleo
id ,w~~p.~. U i. de oor_
~'áll hrft ..·' ~iJ~ o".komea lWl
ïarepu~' , 41 ~b.'foeren.

.0BAlfJE ·lUJSTAAT.
.lf t.ATUltB~Jllf.'l"WtST.0_ ,

'lIUD DE VBOUW!

lUnBtl, 16 llal. - (&Nur.) - Gi.tereo
morru iA de l'roette ontstond er f'en t .. ilt
t1lll6beD .-.I"lfe ...turelleo 'fan het ,ewoooIlik
ico .... ~iliiikt QII Bere&, oop" .. r G mul
lIlflaUt tu~ "D WaarTaD Ltthóboro bet
erkeDde hoofd la. De twilt wu, lOOala Ilewoon·
Uilr h .. pftl la, l'eroonaakt door een ...rou".
lIéIl "!'iJ' Jenoht _. b.t genl", da\ biina
~e 10 een optoerije. Stokken werden
lr1'q]elmillit eo .,.pcheideDe lChoten weroen
jeJOd', ilebramDleD .n hulleD werden er bil
tilt lp' opploopeo, maar tot nOi tQe is nDl
IIeohtl1'&D Ho !DID belleDd dat bij p .. ond ia.

19.
De "Times" OTer 't 1mper1ali8me
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'tnen
lt Op
fd,ee.
H1or.
.n Op
: van
lOny,
~ is
1gen.
ari()e
anige
aan
aao

l8ting
I, aan
'IS op

Lo~D&N, 16 lila. - (&uur.) - De T,_'
ze,t In een bOlOuder artikel aat het ~.
.. ekke.d Al 'iJn om '- sien boe J&aa cle Alri·
kaanden deo beer Schreiner m.t aUn imperia·
hsme zullell .teunen, en lIeiooft ,.erder dat d.
Gmla In TI"&JI... aal seer peobikt la om ben op
de proof te .tellen. ---

TROEBELEN IN OHINA.
LONDlillf, 16 MEI.-(RauImo).-Twee duilend

m&n .un naar KauIung lIesondu .n Yler kaaon·
neerbooten sullen met beu II&IDeDwerb1i} all..
t~ ..olie ..an een iA..al 'I'&D de oa-'-nde'iqen.

FR.A.N80HE .lRIEVlillf.
Lo IfD£x, 17 JIh:l.-(&.ur.)-Drukte .,.0

bezlgbelli beeft deo b .. r Bbod. ~erp1iob. IlÏJIl
... rtrek 'I'OOr.. nip dagu ui. te ..... eo.

De T,mu corl"MpOndent '- ParijI .. iDt dat
een comité ..an FrallllCbe IADdeelhOlld.... iD
Trannaalacbe maata-!bappueo lijll op1'MIat.iD1l
bil den beer Delcaale, Frau.cheJl buiteol&nd·
schen mrmster, beef' gemaakt otb bll_ Krie-
..en b..kend le maken.

~taris.
KAAPKOLONIE. ltoll1ngins verjaardag.

I'

o .'.oBuronlulIf, 11 JIEI. - (Spul(J(.l[).-De
SOIte l'a'ja,ardai 'I'&D de konio~ .. l hier ...
rierd woid'lr Giet een hic10le carnl ...al en een
fakkel.optocht DeDe,..tI."bILbtL~Jl-.eell-'rinder
"fancy·dreu" bUeenkomlt.tsoo,

LeftD8T81"Zeker1ng en zelfmoord.
P.BToJU.t., 16 MBI.-(ReuW).-In bet hooge

hof werd pteren de .p~IAlk leboord ID de
Equitable Life A.uranoe Oompany VB Gluck-
maD1l·J&«)b. De maatlcbapPiJ werd geduIId
op de Intin, te Jobanntlllburl( ,.oor '£1,000, op
ct. le ..ena.,.nekerinll polla TIn de onrleden
Ale:under Olftokm.nn, die selfmoord had ge-

~

door "eraift In te nemen. De recbter
'I een '\'Onnia uit te,en de mu.t.cha~Pli en
eu teekende toe. appél Uil. Bet bof beval

d., bet ..onM lOU .. orden ...ernJetigu ten
8uDlte 'I'&D de maatlcbsppu met do koaten.

Een betreurd sterfgeval.
LIOA E~N8GEZINDHEID.

KrIUII.L~Y, 16 MBI-Inntg leedwesen wordt
geyoold In de stad o .... r het onrluden 'I'&D deo
i.eer Wilkee, pnnClpaal nn d. publieke 1Cb001,
aan de "jpbeuse kO?rts. HU"u lID bet bete·
rea tot Zondag toen de &iekte een wending lWIl
en hU stierf noeg hedenmor(tln. De o .... rledene
.. as slechts welDiKe weken IIlileden In be\ huwe·
lUk be ..estigd me' m"J Cornw.U, uoebter ....0
den ex-burgem_ter.

Dr RUllAel, boofd-bulSdokter no bet Kim·
berley boel.t.aal, ligt ook te bed aan de lLoorta.

Op eene vef'lladerullr 1'&n den BaconaIield
tak van de Z A. Liga, gistera ...ond, .. roordeelde
kapitem Dro"n, een ..an de afJreyaardildeu
naar bet recente coD&Tes, de politiek YID de
hga tegenover d" Tranuaal en bl~"rde den
beer Uarrt'ttt voor de .. uae "aar ,p de r..olutte
betreffende de nltlander grun.cI Ile~rd
werd (nameluk onder doodacbe atilte), betgeen
hu ..18 etJn dlJ'ekte beleedllpng "1U1 huone bureo
beechou"de. Zulke won moeeten In haDden
';ln den beer ChamberlalD gelaten worden. Dil
tegen .. oordtge houding ....0 de lip 50U waar·
ochuolUk me.r Inraad dan geed doen.

De heer Dlackbeard "eder legde de bewerine
vao dtUl beer Brown en .."rded~e den beer
(,arre'c met .. a.rmte, .eggende dat ae uit landen
alle '" mpathle verduMlden "elke au konden
betoonen

Z.-A. REPUBLIEK,
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KDIBERLE\. 16 Mt'! -(& ..ier.)-De laeer
WIIlr.e.. "erd hedenllllddag onder veel bilIken
un belangwtelhog btlgraven, de begrafenia .....
de grootste die men aeder\ ..eie maanden in
Kimberley bad gealen en ""rd hOa-woond door
all" kla"" ..n der gemeente. De kist wu let.ter·
Iqk bedol·en ooder prachtige bloelDlltukkeo.
Oprecbte .ympathle wordt ..oor .une .. edow ..
gevoeld. die slecht>! geiurenlie éen maand Ion
vrouw W&8

PI\ETOJUA, 17 MBl.-(&t.ier.)-De verkieung
nn een ltd ..oor den tweeden rud ..oor den
Rand ill bepaald op 28 tot 30 JUDI.

BRUTALE INBRAAK.
DE WINST VAN EEN GOUDMIJN.

ONGERUSTHEID.
INVOER VAN STERKE DRANKEX.

BUKUSDeBP, 16 MEI. - (&uier) - De
Tran ..... aIlCbe toestand is bier het onder"erp
Yan den dill; ...erontruatendo btlrlchten doen de
rond'- en er wordt met angstige ftpanning ge-
wacbt op uieuwa.

De 'l'Tederecht.er In de .tad dealde mee dat
een belangrijke Alk is banllendo tU88Chen de
Swa&ielancf Corporatie, besittera ...an de CODC8S'
llie ,.oor den in ..oer l'aD sterke dranken, en t"ee
\'&n de h&ndelahui.en, een ,aak wurbU de
tegenwoordige k!feetie van de con(.'~S8lea ultge-
mukt .. 1 moeten woroen.

I,

r~tary. Begrafenis van den heer Wilkes.

l.

a. RAADSVERKIEZING.
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BRAND.
PORT ELIZABETH, 16 MEI - (ReuW).-

Gisteravond brak er een brand Uit In bet utai.·
Zlln toebehoorende un den beer Ingram, acbter
IUn "lDkelln den Wehternweg gelelleo. In bet
maguun werd koffie, ena ,geborgen. De brand.
weer rukte nit en bluschte bet 'luur lpoediK·
Een beer dIe blelp atlet .un band door een raam
en ontvmg vencbeldene sneden &an een ,uner
armen

JOB.t.NJlf!l8UI\O, 17 MEJ.- (Reum-) -Een
•eer brutale diefstal werd gisternacht Il'plet'gd
in den groown Iaken"inllel \'III de gebr. Payne In
d. R_kalr&l<l 160 pakken kleeren .n eeu hoe-
...eelbeid OIIIl<Ol'JOGd werden .. eggenomen. E..u
F,t slo~ w,:-G uit de ...oordeur .. ...uW eo de
lDbreken moe en eenige nren aan liet "erk
aOnge_~. .

De jaarlukaobe ..erpd:~nn de Trealnry
Gold HiDe '!f1Ird belen' . lit gehouden_ IJe
llCiueele wiOI' bedraatJt .£80,365 een vermeerde.
ring bijtde l'Orip twaalf maanden van .£60,708.
Twee dividenden tot bet bedrag vnn 12l uet
"erden ....atv .. t.eld en vorderoe 461,500. De
dlrek~nren haddtn besloten ~edurende drie
jur £260 bO te IIngen ..oor de Ulstandhoudmg
van Ik.bolen die zonden "oroen opgerlcbt voor
de Ultland.rklnderen. ZIi konden bet feIt dei
1'00rbll,ien, merkte de ...oomtter op, dat ali een
groote MdelUk. verplicbtinll hadden JegeDs bun
beambten.

Een beslissing in zake Innes-wet.

E

lENS I

GRAII.Ul.S8TA.D,lG MEI - (Reuier.)-~eden.
morgen werd bIer een uak on4erllocbt In b.~
hof ..oor de oo~tellJke distnkten betre1lende de
Innes dranlr.wet De recbten Barry en Solomon
_temuen o ..ereen III bet oordeel dat eeu ..oor·
wnroe, gehecht door een hcentiehof aan licen·
ties, d.. strekkmg hebbende dat geen vrtkoop
nn bedwelmende drankt.n un naturelleo me~
verlofbnefJe &al 8edaan wordelI, behave In ge·
vallen 1'&n maandeluk8Che of wekelukscbe
dienstboden van Ecropeanen, u/tra ~Irf" 18.

vertrek·
mlt'D om
.ID·, lllI&l

eIe na eD
wde~~ SCHIETWEDSTRIJ D. RHODE .....rA.

Kr~G\\ [! LlA.M!TOW'<, 16 MEI - (Reuier.) -
Op den t .. eeden dag bil den "edatrUd van de
FrontIer Rltle A8IIOClatIOn WIUI bet "eer ongun-
stig Er waalde een hlDderluke "md, hcbt en
..eranderluk. De wedstrIJd op de noe bun
WQrd ..olellld,gd. Wapen, leder '8"eer, afstand
~I ~). 50) 600 ) ..rds, ~ ..en scboten ..oor ieder
"IIWIe De ,,,,,.te dne "mnUJ'll waren H. J.
H01a.l1 (K W T nfle club) 90, £3 en ~ouden
meuatlle Iuttenant DIck (bereden politie), 88,
£' 5, en ulveren medallle, J. M. Roeaau
(\Velhngton). BH, £2 !i~.en bronzeo medaiUe.
De V ICtoI LU wedstrud 18nog lllet afgeloopen.

Kr"G\\ rLLlA.MSTOWS, 17 MEr. - (Reuter.)-
BU den voort.ettlDIl van de wedAtriJd .. erd de
\ Ictorta wedstrud oeëllldigd. Het weer ....
00001 ma.&rer stond een bel'lge wmd. De eente
;:truswmne,. "aren J M ROllAou", WeUington,
1~ punten, £3 r J Coet&ee, Stockenatroom,
71 puaten, £2 ;., A Robertsoa, Oost Louden,
71 punteD £2 5R. De afstanden "aren 600 en
2'~) yard •. tien schoten op 600 en ..... en op !nO
yard.

; t DB U

Rhodesia's ve:rwelkom1:ag.

HET LAND VAN WHISKY EN
MIELIEPAP.t UiRI~'(

J '

I. '.n,
I 'dH. L!
'. II' H~r

BULA.WHO, 16 MEJ. - (.: ' r) - Op de
verpdenog 'O&ndeo atadIT ... .! VI' gisteren "erd
bealoten een telegram v.n ...~ .. ~Ikomillg lIoan
den beer Rbodes te leuden bli IIUn aankomst
aan de Kaap en b ..m bi! Ijin lankom.t te Bula-
w.yo een adrel .. n te bieden.

Groote IMiaendinaen lterken drank komen
aan daar men ,..rwach\ dat eene belaating van
10; per gallon binnenkort zal .. orden opgelegd.

Vencheidene raken van beweeroen moord op
naturellen IUn Toor bet bof.

IS Palmi!

NIEUWS UIT BULAWAYO.
BUL~'VA.YO, 17 MEI. - (Reuter.) - Het

werk la met unr ben.t op bet Red en White
Boee eigendom, dat Onlangl iu een maatllchtpPU
lIeilot.eerd ia. De ontwikkehng nn de Devon
.u Grant pat SDeI ..ooruil

De landmeten 'Un belig Ban de nieuwe
spoorif~n.

De som .....n £350 II in het Gwanda distrikt
alItelI gekollekt.eerrl ..oor het 6edenkh08pltaal,
makende een iotaal un bona '£1,000 '06rledeu
maand voor dUI inricbting bneen gebracht.

!f<V" 1nl
C,'.BTU
(Bpki). VAARTUIGEN VOOR

BAAI.
MOSSEL-

MOK8F.I.BAA.I,11 ~fEr - (U",ier.)-De bark
D,n'" k wam Iller gisteren lilt I-OOllell un met
oon ladln~ 1,110.. \teheel belltemd "'lf)r dece
haven Oe I:lde 'I aart ,,&.II all ..ertrokken. Hel
I' Diet de hark A {,:N. zooal. gIster ID de bladen
werd gemeld. dill den von gen dag aan de slef'p-
boot getY!wrl zou bebbeo yoor 77 dagen ....n
Adelaide te ZIJn vertrollken me' een I... t tar"e,
meel en r.emelen ..oor deze ba Yen. De k,plteln
van dat ..&artUIg wa8 ~eclurende de reis gestor.
veu [Nie "a. het d ..n? REr. I

Wil bebben bier ru" koud "eer bet beeft
Iinds middernacht gerogend, terw,;1 de bemel
nur Illeer rellpn slaat

De aarl"bl88Chop 'an Kaaptltad wordt ... n·
d~g van Oeorge "IJr,,~ht

Natalsche Parlement.

MUNICIFALE ZAKEN.
I"JRr EIIZA8ETU, 11 MEI -(Reuter) - De

municipale, lektles ..()Or wllk no j had gisteren
pi .... '" De .tembn8 "erd • U(,nd. lleo~nd,
met den lllUhll da: je be~ren Cb.,I .. Caner
Adam (~ulbrte en WIlham Oouws herkoa
waren Blerm ..e :lIn de elektI"" '1oor de "el
ochdlerl'lo "Illr.en rJlleloopeD. Daar er op "
oogeobltk geen burgem_t.r II .... de ..tada·
klerk stemopnemer De nl"u"e bnPgementer
,al hedenmiddag gekozen "orden.

P,'RT Elr7.4IlY.T1I 17 ~{EI -(&uI<!1')-De
heer J C Kemale.- I~ ge.o/en "le onder·burge-
meester "egens aftredlug van df>n heer "·et&ell
.1. burgemeester, daar bl! b.,.. eer1 da& lIJn
dienstLIjd ventreken 1& De bUl'I(e_ter zal
D let gekozen "orden ..oor bet 8Ulde der maaud.

Inbraak en dlef8tal.
) 0 :)100'

ar~lI voOl

)ffiBt '."

:-'<'MER.'IET STRA."m, 11 MEI.-{Sp«óaaJ)--
Het Somenet Strand poatkaDtoor .. eld gi~te~.
avond opeogebroken Oe laden IU de toonbaDJ[
werden op"ngebroken, mur gelukkig.ft'd er
weiDlg Ileld Ilevondeo. De dief werkte bink.
baar gedurende den .torm die gedureud. deo
n..cht beel'1lCbte, en moet zeer tel.urgesteld
~o..len >lat hU zoo slechts 18ge..Jaagd
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NAAR ENGELAND.
"1\I,)'iSSTA.D, 17 .MEI. - (lUtoUr )-De Brit·

ocr.e oo-Iogwboot f'oz la bedennamiddag om
balf "Ilf unr naar Engel&nd .. rtJokken wur se
oal nltbetalen.

Regen te Caledon.
('AI F;"~. 17 ~Ir.r _(Sp'cutal.)-Prachbll'

en doordnnll"ode regeD ~J.in oYer de ~le
afdeehnl gevallen Mdert peren. Het .. llI080
la ,...1 beloYllnd.

het hoofd "De litem detl volb" pa-
d. "Standard et ~ewa" van

J olbf,lUUIeblll'g tal van OIIl'N8poodtjoties, waar·
trelke wijs. de ClIDl:ustmakers
. gegaan, en hoeveel, of liever

men moet bechten 11&11 de
llK)(l(j'lI&am,deuitlander-petitie aan bare maJ-

koniDgin mét baar 21,000 onden-l<e-
De correepondentie werpt ook boel

"al~b'l!Ilt de wijllO waarop. de mijn·magr. a-
lI&ll de mijnen opruien om

vergade~n te houden ter onder-
D~"'\.I--e van de agttatie. In twee uitgaven
~:n,t:i:i:~m: blad, die VIIl1 11 en 12 deser,
.. niet minder dan 12 corresponden·

somllllge waarnn over oen kolom laDj!;
de beruchte petitie en de kun.tmntl ,"

w(>1 een bewiJs dat een zeer I(r'.ot
Jobann8ilburgseb8~volking g' en

"".i!'bI,th,i .. beeft met de kapltalisleB-beweiollDg.
biet een van den IU·

den hal .....n het rollou met
van over een kolom lanl(, w.....rin hi]
dat de wl'rkend.. kJa,!!He lUIn den
hell moot vel"Vachten Tnn de k ....
Het 1H een gevaarlijk ,pel vt>Or

rt .. '.... '.r.rli •.n .... om do kapItalisten lil hun rpvu-
beweging te .teunen, vant hobbon

"A::~... ,.. t·~n !'eD!! de macht 111 handon, tian ...uUea
ir.IaMe uitmergelen 7.00 ver

Het enthuslasm8 bij de ....rga-
de mijnt'n, bellChou .. t deze cor-

als zUI"'er kuWJtmattg, gemaakt,
maar III de geede gunst ...an de ba-

zelt te bliJven, en ruet het ...aar gevoelen .."a
d"!J. werkman. HIJ toont aan Uit de gllNchi....
d"llf18 van andere landen hoe kapitaal .t .."d.
pa;.tIJ heeft gekozen tag,," de a;rbelderakta....e.
V~l>r den I(e"onen arbeider ~. I1'r Illet v.oel
b" #In Uit zIJn bez.tten van h ..t kl"",,'cht ))(1
k~Jltaw.t zal .Jacbt .. mo"r mu.cht over h"m
(d(p arbeld(lr) krijgen en hem ",.brUlken "IR
rnfiJdel om zIJn pohtwke dC<lle'uden t., ben'l-
k~. Do cOlTe8pondllnt gaat voort eli zegt
,,~.aat miJ toe pen beroep te uoelt op de
wÏ[fklieden om voor Zich "",lvE'n te denkellR, (odOM eli Co. ZIJIl lUet, en kunm'n nooit
"1l'Pnden vall den arbeider zIJn !iunne be-
I~en ZIJ te zeer ulu'OnlooJlcnd. Kan d,·
l."pw verkeerlln met het lam~ Kunn"n "IJ
uMlvell VtUl doorn,," "n vIJg ..n van dll!tol ..n
v~"ac"ten i' -L....t u lIll't mlNleldl'n VUil tw 1'

plQelen kie" hpt mmd",,' KrugenMm .. lA " 1
v{Jkl"" ..hJkor rl"n kil PItn.h"ID" In I H!lO hau·
d'\Jl WIJ voldoend be"IJ' van dil bedoeling,·u
d~ kapltah.ten. Snijdt lIlet "('Il roede NIIH'

Ilt~ men u zal ll:e()S"I,·n."
:'\
"I,Onl' of till' do" lI·troud"II" M hrlJft III 'pot·

t~den trallt OVN de .. Jo(ncv,'n" \\'IJ gpv.m
h!jr e{'lUg" vall Uo ~"'V"" door h,'m go·
~md. Opvot'{hng- W IJ el"l'hf'n d"t 111 d,·
"tr}olt'n vlln dit !.md l<:ng,·IRCh h(lt IDe<hum
vI[Jl onderwlJo' zal ZIJII, pvpn,,). I.et DUltMch
hO medium L' u1 d .. ""hol,'n III FllI(eland, "n

~

SSlSCb III di" vl\n Ituhe Kl<l8rtlCht.-WIJ
• hl'n dat. led,'re mlJnmngnaat het. ",eht zal

bell bUfj~er vlln den .taat h, wezen ?,OO-

lUll: hij verkIest, <'Il mdwll hiJ h(lt noodlg
"l'ibt zijne phchten aan dit Illnd verscbulcllgd
t~ ontduiken, zal hl I daardoor lUet zIJn bur·
IINrracbt verheumn WIJ el.ehen verder dat
¥ tIltvoer ..ndo raad m ....r gouu zal koopen ten
o.;rde de lIlt't betalende mlJn"n betalend te
~en, en dat kaffer-arbeldeTK, mdlen lIlet
"",rkrIJgbanr, gl'fabncoerd zullen worden
'.I
" .. 1 Blogos Lawousk." schrijft o. n.: "De
IULpltalisteD zIJn Illtusschen III stMt ge .. eest,
d'9or hunne betaalde agiteerde"" ..n door mld·
<trI van gefabnceer e gpruehten "an oorloll; om
Jfbnne aandeeien terug te koop ..n vall het pu·
i;.\iek h'gell de helft vau den PTIJS,"aarvoor ZIJ
V li ...eken geleden verkocht hebben. En nu
l'Ordt het noodiJl; voor de kapltah.ten om h..t
t}lbhek verder lilt te mergelen. Xu heet
~r d"t oorlog oumogehjk L' en de priJ" vnn
\jwdeelen stiJgt."

-: "CItizen" zegt dat de toestand van za,kf'n
", .. eeggebracht IS door de Ultla.nder-pet.tte,
~dersteund en bekostLgd door onZIChtbare,
.nnr llIet onbekende draadtrekkers. N...mnna
~h"en VtUl de pt'tltle gow ..ten te hebben tot-
~t het feit bekend gemaakt w£'Td, dat P,"II
~tlt e IIH't 21,000 lu,nutPekpnmg""llan d.· k~
l',;1lljl;m gezonden 1\ as .. V ..rgun miJ", z('gt dp_"
liorrespondPDt, "tl' ,-..rklaren ter lIlformlItte
'1&11 de Ilntcho IIutorllelten, dat Ik in mIJn
11'Z1t "absoluut bt'WIJS' heb d.lt \'""cheldp'lo
i andteekenlllj!;en olld,'r die p<'tltlP door één
;~UII valschehJk gemaakt wl'r<l.'n, dipn Ik KRil
I)()('mrn en MI no ..m,'n ter g..leg""f'r tiJd Ik
~,,,n ook oowIJzt'n dat nsml'n ond.., vnL'<Cbe
'JOOTW"nd,,,lml v,·rkrpgt'n "'"nll'n "

.. :\1 D Gluckman" zPgt "Ik ga , ..rder
jn zegt dut 95 per"pllt van <lf' I1ltlancl.,l'S ID

'!tit la.nd gpen stemrl'cht WIllen ,'n qat 95 ~r·
,-,:",t van d.. Olldert .. ekenaars van d.. p<'hhe
_~n de kOlllngtn penvoudig jl;eteekellcl hebben
~dat ZIJ v ..rphcht waH;) zulks te doen of-,
In anderen omdat ZIJ gevraagd werden en
1aarne hunne nam~~papler wilden zien."

. "A 10VN of right" komt ook I'r op nl'er dat
,je ,prga.denny,en van mIJn"'erkN''' ,gpdwon·
~pn" wIlren De arh...d('l"S mo('ten nRUr clo PIJ-

~:.r.:n van hunne bazen dansen of ande" IU on·r nade gel'llk£'n.

"p(\~t'u)';" schrIJft "Rr 1.IJn Zt'pr wnllll~e
l"erkhooen, die IlPn~" p<'tttlC !U1I1 d.. Bntl!Che
4'1l:eenng h"bben gl'te..kend om P<'wgP nndere
ed"n dan om hunno verdien,tt'lI te behou·
den"

"EE~ W1JNBOERZOON L"i DE FRAN-
SCHE WIJUAARDE:!I-" door advokaa.t Ma-
lan (tha.ns redakteur van , On.. Land.") Prijs
Is., postvnj. Verkrijgbaar bij de drukpers
maatschappij Van de Sandt de ViIier. et Co.
(beperkt.) Wie eon geed en nuttig boek
voor een WIJnboer wil hebben, dat niet alleen

_ veel informatie over het maken van wIjD
EEN ANDERE LEZING. geeft, maar ook vooral over d .. "PbJll.nera"

I handelt, die moet zonder Verl'lUIDl dit werk
_ -lfOOOVERRAAD OF OPRolUL Ib..ite1len. De aanbeveling door ~n ~. beer

, J. H. H..nneyr (OmIe Jan) aan dit. boek gege-
PUTOJUA, 16 ~ (.ReuIM-). I Eenige Veil, ia reeds YID ze,U een bewijs ....u de waar-

.... u.WW bldumorlen in de a-.1.,.,.,Ut de er na.

de ~ tepa te boden,
iAvoering door deo pnsideD.t.t. ~1Il:n~=~::ft1kDieJelfde .... Dell wven ..
...oor het le'f'llJl 1'&D de
die in at.1Ikbn geeobeurd
aohrikkelijk 0Dg8Yal op de Natallija.,
de arme &Wne kinderen die ala WMMll
acbtergebleTen en uu obget1rijfeld gebrek
deu, e'l"eDala 'VOOrhet upt.ige lijden van
vrouwen eo kinderen in de onrvolle
gena naar Kaapet&d, en voor de vetrml:lbrdiillll'
van al die maDDen en vrouwen
la.od, on hebben meer eBende
ooroWlokt dan een pen kali beacbliil'en.
die een inzicbt weoacluln te hebbeu
aobrildting~n en de ooraaak van den JIIlat8DQle-
moord, moeteaJt.et boek lesen ,..n BeloDi
de plaats self g~

En lIullen al die veraohrikkingen op
over OM gebracht worden door een
verantwoordelijke JlDgo'ft P Hadden de
ken van den vorigen strooptocht een
meusohelijk gevoel overgebouden,
lets van hun millioenen heLben biii" ..m-,tUr.ID
voor ·IQ .. ed. en w..ellen die
feJ.,"cht worden door hun
•• ,ID manschappc n die
steld te werken, door d e
ontvangen bij bun poging
b.reiken mgevol!;\e de roepstem 111

H ..t I. moeilijk de houding van den
Chamberlaln te begriJpen. Hij moet
twiJfeW £n ecn positie zIJn om to weten
hij ~""11 recht het>ft !lr""ldl'nt K rug,'r te
handelen op do WIJ"" woal" hij nil doet.
van beiden Hij gebruikt zijn pOllitle
doel ~eld te verdien ..n op do aUllld,l)t'll'nllDi
of hiJ t~o.cltt 011H " .. n ()()rlo~ op tA
Wanneer hiJ mocht sl:tr.pn, dat d"" het
van de gevall ..n"n wraak roepen over
hoofd

AlA de wetten Vlln hd Il1l1d zOO IIF'ilK., ..na

zIJn "oor de nu'uw" bevolklllg, boe
men 't dlUl d..t zoo,·"",1 ,an hen dIe
men met molK, nu hun fortlllll biJ hO'lId,er(l~n
"Il dUlztmdpn kunn,'n tt'lI1'n. ('n ilO!(
hun dtllzendf'n mak"n, tt'r" Ijl dl' oudp
n"r. om hun bp,tuIIII "or,telt'1I ('n de
ttn~ zt'1f geld tn kort hl'pft 0

])(' llW(', (_·nz ,
W ~f l<:DW

J.lIlp,ulTd,,·lel, !) ""1 189':)

"A Brth.1t 8ub)", t" r."lI;t "In z('cr
tiJd en 1.01I,1,'r Vl·"1 llllK'lt(l kau do
pettti" OOIt tilt ~U1d·Afnka gflzond'lIl,
kplId word ..n 001 1"'11 te toonen dat de
..ll•.('u komt ,·"n de kllpltahHten dlo
ziJIl van ....'n geldzuoht, ell er Dlot om
welke verw",,,,t1ng ZIJ \ ..roorzakell, zoo
m"ur hun doel bereiken".

,.A Klmh..rh'y "hit .. Sh,v"
trv" .ehTlJft lilt Gormlston
"11I"n ,. otell ...nar die 21,000 Italndll"",ken'lg(!ll
,','rkT!'1li1'1I zIJn. Ik. ?.nl dN
plau !Uln d .. bund guv"u, Laat
kliaM J". U1tr"lkell, WllUrvoor ru"n
mOf.t "'IIl!lOt,k doelI, leder appltkant
of hiJ do p'·tttie IUln d" konIIlgIll ~e·te.il<end
IU'eft Oil Ik b"1I fOT lIPk"r van d" !!1
t""k,:ulllgen zull.'n aalll ..tenhJk IDmd<'f
den."

Een komplot C'tltdekt. ,
REEDS VIER MAANDEX oeD.:

!
Brltsohe ex-oftloieren geari-

resteerd. ,
D~V:AN-HOOGVERR~AD. ,
PRF.TORIA, lG MEI. - (S,lecw.al).- I~ \er·

neem Uit officIeeie hron, dat zeven BrIUIC,*, ex
officlCren goAteren te middernacht te J oh4nn08
burg gearresteerd zun geworden op eebe he-
schuldlgIng .... n hOOj(verraad De akt~ vaD
be..cbuldlglD[ beweert dat dOlbeachuldlgden 10
dienst van de Z. A. Liga waren en mtwnen
aan"lerven om tegen de republtek te ve,bton.
Zu werdeD o.,ergebracbt naar de Pr~torla
ge"&ngeDIlI met een 8peClalen trelD geJurende
den nacht. Er hoerscht bier tJen groote 8,,118aOe.
De 8tnataproenreur heeft beWlJZ"D dat het
komplot reeds Vier maanden nao den galig IS.

DE GEVANGENEN NAAR I'RETO~IA

MET EEN KOLENTREIN VERVO)'.:RD.

8ENSATIONEEI ..E ONTHULLINGEN
WOR OEN VERWACHT.

P"E"ORIA lf. MEI - (Specl;]al) - Ee30n
morgen bracht een kolentrelD der N z.A.S M.,
waarachter een personen Wll8en was aang~baakt,
ze.en personeu Uit Johanneahnrg alhier aan,
wa!U'Onder .ekero •. Kolonel" NIcholIs 'f Kapl
telll " Patter.on en enkele voor bet geven van
getuigenis bestemde heden. De t"oe ,hoveD'
genoemden waren heden Dacht op eel1 laatbnef
der Jnst.1t1e ID bun wonlllg gearrest.eerd jlP be-
eedlgde verklarlDien van door ben In dienlt ge-
nomen menschen van .. le :tu op zekere ~eerge
logde voorwnarden de verph.btini hadden
bedon~en om de wapenen op te nelJ'en ~en de
regeenrtg der Z. A. R. ind.en daar '>tl bëvolen
Reeda maanden W8.8comm~lIarl8 Schutte, u"erli
bUgeslaan door commandant Van Dlun eu
apeurder Beathe, beZIg het komplot te volgen
Toen gisteren genoegzame bewU58n voorbanden
"aren besloot onze regeerlDg op voororaebt van
comn.issarl8 Schutte tot hBt arresteeTen der
samenzweeruers onr te gaan. Voertdureod wor·
den nog door de pohtie antoriteiten ins\rulr:tletl
uitge ..aarolgd en senaatlODeele onthulliDgen
kunnen verwacbt worden Waarscbunluk zal
het voorloopig onder1.Oek zoo spoedig n;!ollelUk
aan ..angen.

eDE NAMEN DER GEVANGENijN.

PllErORIA, lG MEI. - (&uter.)-Dt volle
namen .,..n de maDDen beden morgen te IJoban-
n08burg goarreste<lrd, 'Iln als volgt :-

RU,;UARIl FLOYD NICUOLL", gewezeD cavale·
r ie onderofficier.

GEORGE PA.TTEIUIOS,gewezen oavalen<! onder
offiCIer, lancler8 of hnzaten, een Ier.

CUARLt:8 AOAR ELLIS, ex·vaandrlg ~ cau-
len'l, eeD Engelschman

J (JUNALI,I-:N MlTlll ELL, ex sergeant.maJoor
Royal Horso artillerie, een EngelJchman.

EDWA.RD JAME~ TREMLErr. goen Iluhtllire
dien.t, een F.ngelllCbman. , .

ROllER I 1'001.1. IIOll I'Kil, die ID IDdlO eD
Mataboleland di.Dst beeft gedaan 8018oQrlaroffi
Cler, Eogolscbman.

J tAS FRIES, dlo in m,lltalre dlena~ I" gc
weeal, een DOOD.

De manolen wereen gellrre.teero op "'In bevel
nn den "taatsprocureur tu""eheu heu eO twaalf
uur g1&teravond. 80mmlg~n werden op ,traat III
arre.t geDOm'1n ~n anderelI III pnvat~ wOllln-
gen. Om 2 uur hedeomorgen wardop zil III
een lpeclaal rljtu'g geplut.t dat aau ~n goe-
derentrelD gehankt "lUI, eo kwamen om zes
uor te Pretona san, waar EUIU de ge,angenl.
geplaatst wcrdeR. Zij r.uUen morgeu roor bet
bof gebracbt worden op eon bescbuldiJing van
hoogverraad.

Het gerucht dat kapitelll MlICfarlane, VIIn
M.tabelel.nd gearr<llltetlrd Ill, I. on "aar. ,

Men 'l'8rlll'..~ht verdere onthullingen op mor-
gen. De politie beeft de zaak ger:lu1)Cnde de
taatsta vier maanden ID banden Fehad, maar
11'&8 eent zeven dagen goleden III .Iaa& lIe-
eedigde verklllrlnilen en bevelaebnfteu te ..or·
krijgen. Hoognrraad is een m18daad .trnfba or
met den dood

De beer ConDynghame Green heeft Ulet de
ge ..angeDlII be~bt, ,,00&11 cent vermeld werd.
lIiJ ging bedennamiddag bezoek aReggQn bil dd
regeering en betUIgde ZIIO leed .'lezen ov:er bel
gebeurde, vooral lDdien Bntache o.n?,el'.en, of
maunen die -lo uniform van ~ konfugln (lO-
dragen badden, er In betrok~en warJln. De
president aDtwoorode ~at bU olet lOU geloovon
dit ..ij Hrlt.lcbe offiCieren IUn. voofdat do.t
bewezen w.s. HU boopt'! de zaak soó niet de
..oorleltelde ontmoeting met den boofen com
miuam aft'ecteeren .

Iu een onderboud met den stutll40CretaTls
ontkende desen dat de regeering .,~ !lllh-
taire "'OOlbereidielen maak; op de grtnzen, of
ID andere dooien dOl lands.

DE AFFAIRE VERWEKT EEN
SENSATIE.

JOllA.NNr.~lICRO, 16 MEI. - (Reuter )--Zevcu
mannen werden glIteravond gearreat¥rd door
de spearpolitie op een beacblildiglDg .n ~oo'I-
..enUd, welke, naar men zegt, gegroud IS op
hun verband m~t het tot stand brenger! van Mn
kw .. i militaire macht in de Itad met h,! oog op
oorlog. De affaire heeft een Mnutie j"'ent"ld.
De .. ,..ngeneD .. erdeo beden morgen Our Pre·
toria ...erw iJdft'd .

VERDERE BIJZONDERHEDE."i.
-1

JOIIASNEIBCRO, 16 )JEJ.-' RtMier.) - ~o-
ver bekend zun er geen 'I'IIrdere arrestalILr
gemaak~ maar mell ..er"acllt dat meer penonen
bedonavond in .Trellt sullen "orden ieuomeD.

Men be"eerl, dat een COrpl O)C)kin Natal
wtlrd lIe,.ormd III ..erband met de beweging In
Jobann".bnrg, wolko leidde tot ® Arreatati",.
De affaIre be~ft eeu groote I18D.. S, In de ltad
"eroorzaakt.

_ V lIIIGbOOa -u da, Ik 100

Il UDktOp,.1I8¥ .!e:-.........
ait ~ dcpa.

.... U'4... • de taal ftIl ..... aU op
eD .... cle ... ~eo
beer W. J. Bi.nW, Jl.A., ill .. I·

ajju.beeft - '\'OOr
eiken WVIIII Bol Afri·
h.\ ftr doortutMlCl onreeb' ""

millluIiIsUIISl ftD .n t.pn de Bollaod-<- ••~
eo alle ware 'fIAIerIadera.a_I 'I'I'iHUD, _* 0lIl .-1.·~~!!!=~~:--'_1of llDDder.. n ....,W!-.r(lale ,., ....".. DelMO -.l

OIR lie taal 'OWplIéIItad te maken
s_el Eapl.cb. in alle -rakken ftD ~r
wjja. Eli _.., en 'I'00I'&1 bl! ODd1tf'trij- eD
alle and .. oimle dienat U&IIMIIIl. AJa_n
nauwkeOnl op d. bandelinpa 'fan dr. Mair .la
.upe.riA~o' ..aD ood jjI let, ClaD il bet
meer !lae duid.IUk dat bU waard. heebt
lID de 80llaudlclle tul eo lIW8 Ne.... b.Nft
...oor de BollaDdlCh Afrilraanaobe beTOlldDII·Dr.
Muir m.. ,.\ ala een .utoriteit liob hel reeb' eo
dil macb~ \Il !DOlleD loeël~ea de Bollaodtobe
taal 100.1 uie\ te "'Tb1'well, .lie d.a tocb offi·
cieel ~kenlOOII u, maken. Ea \0\ dat doel
la dr :M.uir Iteedl buii eo wercaam.

Want Islijne werkdadigheid ID" b.topleiden,
vormen en \081'W1'-n "&0 ouderwtl ..... eo ouder·
"Uze..-n ..euder keuull ftD bel HollaodllOb
geen )Iprekend bewnl er vaD? Wil ..oeleD d.
neIgIIII om dr. Moir te "'rapu of bil. aiob
DIet VIII beWDll~is dat lIk1h_nWO ,.an bern,
laoll v6er daL bU .nperinteudeoL ..."n ond.rwlJI
billr .. erd, zlob bebben beliyerd d. BoUaod·
IK!le tuil door IIlllkun ing eo IOOrtgeliilLe klein·
Ife... ttge lX'IIi~eu te WIUeD ItDOren'! Eo boe
ver aon idr. HUif eD de t.II_land .... _~ bun
kleingeeahgen bekrompen aaeloi p,.ordenl om
de HoI;landlCbe taal betecokenl~ te mUeD?
Wo .. ..o.cben bier Iud ,or Orei' ail te WiideD,
dat niet ver ..ao onu greuseu 'wee ltateu be·
stlerd ..n offioleel gereaeerd worden door middel
van de Bollandscbe taal. !'liar wu "'rllen dr.
MUIT OIR in ,une boedanigbeld ill lIapenut.ell.
dent 1'1111 ouderwiJ. een ?uderr.oek ID watelleu
of to doen 1D1t.ellen, ( ..oor he' g"val bli n""
Diet op de t 'O~" Tan nken la milL den in,.l~d
en uItgestrektbeid ..;m dó Holláudaob6 taal ell
bare hdhebben) In Lae ..."le .... n dil boofdpla.t·
eeu, daL &lln dorpen ea rteden .. ur er .. n of
twee of meer tlollandecbe kerkt'} lIe.... \lgd
Illn. Ik mil .Iecbo, lOO .... r ik op mun geheu.
gen durf afga&n, kerken met Holluldaobe toe·
hoorders iD Port Eh .. both, OOIt LoDden eD Ik
meen Klllg Wllh.am.to"n. ~Il neemt meu de
gekleurde r8llllen 'O&naU. k'-en en talen 10 de
Kolooie, ow niet te .preken YIn Zuid Afrika,
dan ..Indt men dat kn m!U6te negel"Lienden ...an
bell &leb Y&nbet 1!0llaDdaob btodlenen,terwlil bet
.eer 'on"aancbllnluk Il! of één nude in beL
Engelaob tcbUl. II.

Waarde heer redacteur, met .1 die Iletuigen
..ocr oos en de bebandellng un on., met de
mlBeomnl! van onze tl\&1 door bet "boofd ..an
het d"lmrtement van ons .taataonderwUI·' wordt
In OD8ver"onderlog opl{e"ekt o ....r 00. ~uld
en onlO verdraagl,umbeld llet kOll\ mil leen
kiemen 8trUd om de ware kleureu bter niet af te
scbllderen. Wat wu oDder anderen Iiefat nlet
aanroereu wtllen II, d.t men nog nieL \ot de
ontdeklunll gekomt'n lA, dat die "taal", onze
Afrlke.anocb Hollandlebe taal, niet "wil" en
"zal" godood ...orden.

De kielDe "Z:ICb lelf groot w.nfsud." air
Gordón Spngg, beeft onl eena Qnwelv08(elijk
betiteld mettdJmons of igDorance and dna. of
preJudloe". Maar wu wenacben van dieD hoft.·
loken regel van 8:r Gordon Sprigg geea a-lmlik
te make:l, t.e meer daar bU "root.e opolferinien
doet om ook. de ltem ..an den proow-eur .... ne·
rani te smoren en baar te beletten ... n op te
gaan tot dij' gehoorpleru 'I'&D de ita&I
vao de welgtlvende vei-gadering. Wo beb·
beo bo~ bU er ..anng ge.len dat 'tgeeo de Hol·
landscbe tul tot nu toe te ....rdw-en had toe te
scbqiven lO •• n brntale bekrompen beid. Zu
k ..n,"~ of Wllo"" bet DIet leeren dat bet een
d. , " ·t recht of 4e recbten ... n anderen te
r. ., lp, en '.et Il! daarom dat &0 lIMu OOI'In
I.._u , ... " ... Uu wa,rde van &nderen met waard.·
gen lDlUI tstAf te meten. Waa.r aO gaan eo waa.r zll
zun ...erbeelden zu &Icb altijd de eeraten t .e·
&en en bet grootste recht te bebben. Eo llOO
laDg ..an dien kaaL me' dien maatetaf 0111 en
onze recbt..n 1100 gemet.eu wQrden, ,,",es ik dat
de -w.re !&menwermll, waarnaar wy 100 ...orig
UItlIen, en "aar ZUid Afrika zucbtend op wacbt,
nog lang .al 'órtraagd worden.

Met U!f ....rlof,
(; w dienat" . dienaar,

N. A. J. VAN RENSBURG.

:

STERK VEROORDEELD DOOR NATAL.

De George overwinning.

DUImAN, lli MSI-(.lleuter).-Hvt j)erit.:b~
omtrent de arrestatle ..an Britsebe offiCieren te
Johannesburg beeh hier een 8ellaalle ,"vroor-
r.aakt, maar ben mt'n vém&lll dnt zO blUkbo.r
11""" Imperiale offiCieren zlln, nam de opge"on-
denheld af, en de band.I"'U16 van delle on'l"('
.nt",oordeluke ~rIOneu I', bet optreden tUI·
lICbeu de ImpeTlal .. en de 'l'rans1'&lIhcbe regee
TlDgen, wordt aan alle kanten .terk verooro".,14.

LONDEN VERBAASD.

mWDES ZEGT. HIJ WEET ER
NIETS VA~ AF.

LOSDES, 16 MEI. - (/kut.r).-Dll arretltaUe
'Ian de mannen te J ohannoaburg heIJtc hier eeu
groote Bocllalle verwekt. Het hencb\ .. u
boolema:d ou verwacht. lie beer Rhodo! r:est.
hU hedt niets Vlln de .,lllk veruomen, on beide.
bet Koloniaal kantoor Iln de b~er M,'nt.~u
White, ue TransvaalfIChe con.ul'"llner~l, £lln
heelemaal zond~r IDform .. t1~ oVllr u~ till".

.FOEI TOCH'

LOSIH.N, lG 1>\1:1 - (Rrutcr) - E .. ne ver·
gadonn!! to ?olllibourno (AusLrah,') gehouden,
h6<!ft een rtsuluttu vlln ~ympalh,e mot de
TransVaal.che UltlandtJ,., gep",.eerd Z~ if
van denwJfd~n IDhoud al. d.e "clk" onlaugs tb
f)\)dney gepaallOcrd .. erd.

WEl;T ER NIETS VAN

1'1I:IEIlYAllIfZnUH(., li :dEI. - (R('utu)-
Do arre"Lull". te J uhllollnellburg hebben blt'r
vcrballn!l verwe:"t. Nlels u bekend owtront
zulk (.,." orgaDlll8tle als gezegd wordt III ue£e
kol, to l.>t>.LUAllIII v~rt..a",l wot do lnlweglng

O~ PRI~O~[£R~ VOOR 'T BOF.

PRETORIA, 11 lilt:!. - (lkuter.)-De hol ..... 1
w88 bedenmorl!ell .tam p"Dd vol toe n d" re '0-
lUticmal!.ers, dlo er zeer slordIg uitzagen, In de
hank geplaAtst werden. j';11 werden formeel be-
.chuldigd van hoogverraad, doordien Eli onge
veer 2.000 lDaunen badden .."nge"onec om
wapeDen legen de repubhek op t.. nemen lJe
kroonvcnolger vroeg om ulht.el voor 14 dagen,
betgeen toegestaan werd. Uit d .. oorcdlgde
verklann~"n hllJkt dat het plan der be·
.cbuldl~den "'lUI, honDe mllnschappeD
III Natal to wll{>8nen, en Ihtll5llCben
het fort to Job lnnetiburg te veroveren en het
t .. houden totdat de anderen zouden aankomen.

Do regeenng verklaart d..L he> wllarschun lUk
I. dat de Kruger.Miloer ontmot:tlDg bIllneukort
ui plaats bebben.

Des pre!UdeDtM hervormmg~ voor.tellen wl-
Ion Uil den raad word"n ,"oorgcleg·l vóór zUn
vertrek naar Bloemlontein..

..,.

WAT DE ENGELSCHE PERS ZEGT.

LIJSDES, 17 }lEI. - (Reuter,) - De Tim .. ,
do arrest.a lies te J ohann8llburg he8prekende,
zegt de geheele £aak III erg verward en dUister,
,'n de beweeroe samenswering Inkt slechtA een
hersenscblm te we.en.

De Sta,.dard zegt Let Dieuws heen een 81ecbt
voorkomen, en IS verbaasd ov"r de af .. ezigbeid
van offiCl<>tlleinformatie.

De Da,ly I'leIDS en Monu"9 PoNt raden bunne
lezen aab huu oordeel op te scbortell.

8 Mei '99.--......--
GrootbolOh "lJk Fonteln8 ..lei DO. á,

dlltr. Rlyendale, 13 Mei 1899.
.Aan den Eddrur.
Monbeer,-Een plaatsje ..... p. om de eer te

hebben d~ kiezers ...an de Genrile afdeelinll
gel.,k te wenachen met bunne oyerwinning di •
zU bUden JODpt.en elektie strtjd bebUJCl h.bben.

Nogmaala dank Ik u "'&0 harte, Afribaudera,
dat iH 100 pcbouder aan aobouder ~aao ~b,
om df recbteD van Zuid·Afnka te ,..nledipn,
Verder daDk Ik u oek ...oor de eer die iii lAD
den beer Vau Huu_teen t gedaan bebt. Dat
J:'" I.ng III hbt geheugen ...an OOI ware Afriban·
den billven. Mogeu .. U d" eer bebINn deu
beer Van Huuaeteell lang In de w.", ...ende
v~adenng te bebbeD tot beli ....n pbeel OOI
land on volk.

Mede·Afrikaanden, lat.en .. u de p~e ....
partU toooen dd 'II'UItre'leu ,.oorreebt en gereel.-
tlgbdd, en dat "U on. niet door de lIeldmamau
I.ten lelden .. aar heen 'u onl grill .. ilIen beb·
ben. G root Il! de eer ...oor de AIrikaaader
partu, Diet waar, ID zoo 'n !;rltieken tijd 100
eeu.~elind te weun? Ja, duro, kUDDeIl wu
.. aa.rltik trot.aob zon; dnemaal bova ...oor de
Oe,xge .fdeelwg I Van Huo»teen IS uwe
Atemm~b .... ar(hg , bet is seker dat bli"'oor uw
beugen &al doen w.: bU leu .

De uwo,
WELMEBNEND VRIEND.

P.8.-Moslel_i .dd __ t.«r gehen o.er te
nemen.

Transvaalsche Volksraden.
(&uier t~legra", ).

DE MlJN8CHOOL-WET.

DCRGERRECH'l' NA DEN JAMESON-
IN,Y AL.

ERNSTIGE ONTHC'LLINGEN

PRETORIA 16 M};l.-De eerste raad bedt de
wet op de 'm!)Qscbool In tweede lezin" aange-
"omen er een clausule un toeyoegende d.t de
supen~tendeDt ... n oDderlll'UI er bet hoofd toe·
~Icht heeft.

De raad nam daarna bet rapport Ir, behande·
ling van de comml851e III J uit Il. benoemd om
te onder:toeken op welke "l1ze llnrgerreebt i.
toegestá&n aan penonen na den Jameson-lDnl.,
Het vt.'rslag gaf ernstqe ontbulhngen o..er de
onwetllgheld van de wUz:ewaarop per1lOnen bet
hurgerrecbt hadden verkregeo.

Een warmo d!ICume volgde, .. aarbli de ledco
de verantwoordelIJke bAlmbten kTlti_rden en
<lemeemng ultapraken dat ZIJ vervoiKd mOll,ten
..."rden om een voorbeeld k atellen. Het debat
.. 8.8nog mot geeindigd Wen de raad 'f"daagde.

PRETORIA, 11 MEI. - (&,,'er) - De uit·
voa6nde nad was gIlIternanlldda" be~lg met de
be"preklng van de dyoawlet-kw6l!tie.

NEERLANDIA'S TAAL,
CALEDON.

[" NESal.A.MDI.t.."]

lo grijZe WlDtenniaten,
bellcbermd door HollaDd'l duia,

Slapen de groene weidco
m de ruste van Oud-Holland'. twa,

De grauwe steden riJlen
alJl Noten ln vroeger iljd

l'lt .tattge stille gracbten,
waaro ...er silver &lijdt..

W aar lndie'~ ~terreo .tralen
over do Iaoden beneê,

Onr de ruiIocbende palmen,
o...er de bruir )ode -,

Waal do 1l0ru.uglD van bet. OMien
pnjkt ln den licbtenden dag,

Daar bloeien vrede en 1TIjbeid
ID de acba&nw VaD Oud-Holland'l rla&.

Van een corrupon<kflt.

DK Relief wal onlangs bezig um In deze
gemoonte t., collecte.ren 'oor de .rlnlidskolonle
te Kakamlls En Int aller hllJdscbap kan Ife·
zeg. worden, dat z!ln work m~t ~egen IS be·
ktoond 1l6worden .Met vreugde en dank ge·
waagde hU van de ge"llhgh ..' I r1~r k"rkeraMll'
leden om hem in do gemeen,., rUl1u te brengen,
eo "an de harteluke ont'l'angst die bem biJoa
sonder UlbonderinJ, onral tebenrt Il gevallen.
De som door bem gecollecteerd ia o.er de £100
gestegen. Delle 101D50U ongetwiifeld nOl Yeti
hooger ~e8tegen ~un, had de. Retief 'tJan tiJd
om bll leder hUIl &d.I1 te kloppen. OoI. Wil
verbinden 00. over deun ultalag cn hebbt.n
geme&nd er meldIlIg van te moeten maken, ter
aanmoedigtng van andore gemeenten bn welke
nOb aecollecteerd moet worden. Om on&<)
arme geloofagenooten te holpen opbetIen, en
tegen algeheeie Vl:U1I1lnng op maat.lcbappelOk,
Int.:eciuoel en geestelIJk gebied le IJe"Men,
mag men Ilch '111',,1eenlgo opoffering getl'OOlten.

Us. Hefer, '08n Par~, IlJdeodo aan rh~uma·
heKe puneD, ie thans met echtgeDOOto alhleT,
aan bot bad. LI. Woenadag kwam hU bier
UD, en kan reed. getulgon van baat gevonden
te bebb ..n.

De PlDksterbidetooden worden bier ledart
l!emehaart alle avondon gebonden. De op·
kom. n 'ilO ~er bemoedigond. Reed. ..an
den eel'llteD 8'l'ond WY de &&:lIgebeel ge ...uld.
Een allder gun.ti~ l.eeken II, dat reedé nieuwe
8temmen ID den bld.tond woroen gehoord.

NIL den groeten regeu '\'In de lutate w('ek,
bebben wli IIOmmige z:eer schoone eo lIDgenatDe
dagen gehad. Sommige boeren ooginneo .Iwêer
naar regen t.e verl&nllen om don grond voor
nen ploeg week en zacht te bouden.

As. WoenJdag bllbben wu ook hier (D.V.)
onlen dankdag voor de over ...loe(hge rllll8D8
heinde eD ver III 01111l&nd genllen.

Oud· Vlaanderen is herboreu,
Oud. Vlaanderen III ...eer vriJ,

Na eeu .. en VaD 'VOrfruulcbiog
dool Waalocbe dWlDgel.a.odiJ.

zooeh Da langen poolnacbt
me~ bloemeo bet .. Id &!CbtC)C)lt,

ZOO bnf. Zleu m Vlaa.oderen's beemdeA
<'\e vrijbeidsbloem ontplooid.

l'lt dwseud keieu JUICht het
0ll Am&Joeba'. ~,

lo dUeDd plooien kDet.t reo
de hanen ""BD Afrika'I vlag;

Het wit is Zuid-Afrika'a silver,
&et rood is Zuid..A.frib'. 1[01ld,

.lIet bla.uw: ui Zuid·Afrika'. bemef,'
bet groen lS ~'. woad.

Waar Noord&ee dekt baar boorden
met grauWJge _elftcht,

WNI' lDnJiDde'l atraDden
bMtrult de ~ nacht,

Aan Tafelbaai en 1Ambeli
Oranje-t'IvlA!r eD Vul,

En MD Weet.-Indië'1 Ja.t.e
_ weerldinke N~'. tul.

EBN BEDIENDE VaD het BoJaI Botel iA Joba.o·
netlbnrg kon bet Iliet erg uUea da& iA _ aer
bovenUJen eeD dana IOU. .ju, ..... ~jj Diet lAD
koo deel nemeo Om. p1VODCl but wat op
te becren, lhooide hU met ...re""e laud peper
op den u.i.o.... Watbï ... nnebtte ge-
beurde. de ~.. _t .iud igen _1'00rda* bet
klokje geaia(eo bad. ~ r.lJeurde, w~1lat'
W1jIncbijnljjk ni.\ ~ ~h.1d, ol. dat hU
.,.,.. paomen werd 'ID ri ..r maanden
arWd .. "eaWdiID bell•



---De met de joogste mailboot ontnua: ..
DieUW1IbladeD besteden wol ruimte Mn de lie-
IpreltiDa n.n de

fRAN'BVAALBCJU SITUATIE
en het gnat zouder r.cggtln dat de Rhod_pers
en de uHrn-JiDgobladen, geen stoen onaange-
roerd I.lten en Dl&arelk lUiddei grijpc!D om de
Trao..v "dscbe r~et'rmg in verdenking te bren-
gen bij hct Br.tsehe pllbdek en langs dien
"eg den heer Chamhcrl~n te ~teunen in zijn
optreden tegen" die boeren regeenng."

Trouw aan ziJn opdracht om "aar ook maar
Je ~:..rlJllI:ste gelegenbeid Zicb 'VOOrdoet, de
Trau,v.l.d~dll' regoermg III oen slechte reuk
t .. breugon bij het llnt..che publiek, en op die
WIJ"'t de sympathie van bet Brltscbe volk te
winnen voor de kapItoljsten kliek (de heer
Rhod." Ix'ZIt een-zesde van de aandeelen der
UI.Ult.ch.lpPIJ die de Loudensoha "TimN" urt-
I(e..rt) Wijdt de "Time." een halve kolo!l) aan
de j>ospreklllg VIl.1Ide Mon"ypcnny aanranding.
zaak.

:\f('u 7.11 zich herinneren dat de heer The-
ron. van Krugersdorp, verbolgen over een lA..g
produkt dut ID de "Star" WU3 verschenen, en
wuarm do boeren h..lusterd werden, naar het
bureau van dat blad gm!! eu den editeur, den
1,,",1' Moueypenny, goed op zIJn "tabernakel"
gnf Theron werd door deu landdrost wegen"
d.,zl' 1I"UraIHIIDI(, hoewel zeker geprovoceerd,
veroordeeld tot een boete van £20 of drie
rnuandon tronkxtruf Nu meent de "TImes"
In <1.. 7." zebeurteuis, Iet.' dat nog onlangs ID
dew Kolonie gebeurde, 'lo ook vaak ID Enge-
laud ~ebeurt, "een openbaring VIUl den geest
\J1Il wetteloosheid Jer boeren" te ZIen, en
,,""11 beWIJS dat het gewone politie-stelsal van
Johanut',bur~ :'1('l Instaat I' dien geest ID be-
dwalIK te hou..en.' \\ u.lI'lIJk als het met ....ILS
om <l.... rnsllge g..volg_,II 11elke zulk een mOtld-
wllhg oprUl<'n van h.·t llnhche voHf met 2..ch
mag br"llgeu, dau mag mt'n lachen over zulk
zot geklap

In de OpllllO V1\I' d,· "TImes" IS dIt IDCIdent
voldoende nm I... n de Trawl\' deu oorlog te ver-
klart'n, wllnt hIJ laat dadelijk d ....rop v"lgen
"H..t ._ dllld('IIJk dllt zulk .....n sItuatie DIet

(, .houden Ol' I..! ~Iel III ~erballd met de 'oor onlx>p""ldell tJJJ kun uIlren zondIlI het
zIng vn'I ~en lo"pekteur Le! aanbod van ~rootst(' genUIr nlt't IIl1l't'n v..."r de Tra1l8VBal,
~ouven,,"ncnl om aankoop Vall het s'aJhUls eli llla.lP \001' al d" staten "n kolomes van; ZUld-
ter over\\eglllg een~r peUlle om eeno \tlr!;ade .Hnk .. " Als jo:ngeland oorlog wil, al. d" wdlf
nog van re'ld ..ut tHll.bouders te u' le!(;en ue Ilt't !.un v..rslmden 'Hl, zlll hij nog altoo. een
trcif"nde ht! verplaatsun der publleke k ..ntorcn voon" nd, ..1 kunIWlI nnJen, hoe bespcttellJk
en de stll,haal Ï' \prgezocht h.,t ook al maK wezen }faal' zal

TegenwoordIg al d~ Itdcn b~hahe de heer"! n1('n d.lU kunnf'u !lllnspraak maken op de "ym-
J J ~llUoa,ll ;!pathl" van AfnkaalldprH' De heer Chamber-

~f)tul~n v,m de (OmIDIS.I" f:elcztl!l, dell h<H, lallJ dwnl bet "ar .. lint woord op deze vraag
\Valter P ~~()onts fils .1I'pekt~ur nanlJove ,~t,. 'llId"1l Illvol'l'ns tot lllten;ten te gun.
lende '" Er zIJn gelukkIg nog Engel.cbe blad('n dlf'

UJPP"rt J"ug~nomen - Dlct ouder kapltaltstl'ehen IUvloed staan en
Be.lotclI e 'Ilu vergadert".: V30 resIdent !JUl. ~,oor recht ('II ger ..('htlg~eld durven IlItkomen

h "der. te wle,.;gJo op li "'~I t~n Jl) 111'0 des':' D•• ,,:\.Jornllll{ Lender Is <'eli vali beu Dat
,Z:Urmlddag' 0111'" hen .. hellkbeld te he.pTt-" bll(l "eKt ID zIJn ultg.lve van den 29sten April
Ken dd publieke bntoreo op 't ~[arktpltlu te" Ih,,·tk,olgednd., -"Del kbrolllhen ooRrshodprong\'an
bouwen :_ Pt w&a 1:"\n~~tuurIJ (e,- eer AS, WleD8

I·l pl,lIl1l..n ,lu" g.moeg zIJn ZIJII tÁ8k W!lljen ISDuo secretariS werd I:e asl 'In I uen ml!(lstraat' I kt I Z I Af k
te .cbnlHn d3t de. gou~erllement. IllInwek tot. e:

k
'"IJ IJ<19

b
'lonkrust III ,uI(L- n

d
a aan te st~

k L t t d d ui k ' Pil en pu }(' @ oplme 111 on en op te rUlen
!UlO oop \ao " • a' IlUIO, vuor ~ pu IC e,\ llltJkbaar wordt ,.Is middel "001' dat doel de
v< rga !erlllg zal !;ele 'd worden 1 •.

Do blleenroello~ der ~or,.:aderlOg door mlddel~Pt'l" ~e~rul~t ":rt wil men eenvo~dlge~P HI,l
van Un. L""d An de Kolomst te gescbIeden I n"eml ""I I'er 'b oneYPS"tannr,tVBUede " un ....

! .om (t· • 0 lannes urg " r t... r tgeeren en
.. t. !("IIJkl'rtIJd .Joru, lIle"burg correspondent van
~d" Lonu"n "TPIlPS" te ZIJn, en hIJ neen_c d ..n
....."N'r f:d (;arr"tl ("tantum," "llDpe"Ullisme,"

(I "ur .I,,, heer Il R )'ur" rC81lIen(-ma!l,.tw£l1 i<'potult su.ldPft' rnulorum) en mll8ltt hem edi-
IC tpur 'an d., ,,('ape TimOR" en terr.elfdertljQ
; K.I.'p,t"dsdl£'ll ('orr ..spondent VRIl djt "Dally
ttl:'\pws" t~ll dan ~aat 1111,," lIatuurllJk flot AI
d.lt ru..n , ..rd.·r uoodl~ hel'ft I' een petltte en
;.. h••t ....Id., .I~enleu" ~erkrtJ~('n die spoedig 'lf
, l T\ aard~f>ll t.~r e(' Jl •

Hpt schIJnt, vol~ens mcdedeellng aan de ElI-
,.·behe blad ..n UIt Rotterdam, dat "r nog ~

~IU~ zal ~pdl"ul worden om toestemming te
f'rknJIl(,1l t ot lIPt IlltnoodIgPu van de repu.

'blj('kt'll m ZUld-Afrlk .. ter blJwo'l.l.llg van dc
':vr"d ..,-conferellt", lil dpn Hn.ag, daar het Ne-
d,·rlandsch pub hek p;hul met tevred"u IS met
Il' l1It,llIIt111g dpr II'Pllbll<'ken

I!\ E~GELAro;o

STADSRAAD.

Op 'foonliel ftII den h.. r B_ L, )lh.Dn.. r,
_ad .. rd door den heer lIoll, ",erd
toepataan. ____

Ge"one vergadering gehouden op Dinsdag,
16 Mei.
Tegenwoordig de heeren J I de VIlliers

(burgemeester ), J II Durr, G P Steyn, J
1-' Phtlhptl, J I P lhtlef. J F' Ste) n, J J
.Moll, J J MIDnul', S J AIIDu.ar, H. L liJn·
naar, J li Bliguaut. J P Retl~f en do secre-

EEN B&UGJE. '

De beer J. P. du PI_il, Noorder Paar~
aanzoek pr" l,"n, over de sloot voor siJn
te pi".... ,

Nn! ., ..rlu,k! UIOiul. verwt!~.IJ.
"1111ElNING.

De i! ,I' E. SZ, III der Spuy verzocht
gUllll'''' cell ourn 'H"'g "tll.1"llIk"
.0UIl ... I .. tu trek~1 ti

D, I ,rS }fil' "8Idedat
VIUI (lo" heer \ ,. eSpllyeen OIUI''''"III.11I
en du l. r"»' 'r 8po~ "lid" dezelfde
ten ala" , " 1 '_1. hebbeu

De voor nr ter seide dat de raad geen
had het V~Izu"k too te ataau

De heer l\l1onl.lllr antwoordde hierop d",t o
Van der Poeleplein dergelIJke omheiningen
b'.1ulcn wuretr:

Ve heer Jo'
zulke aanzoeken kon tn ... laan tailton een
JaarllfkllChe betalln~ Uil verstond dut de
hermug lJ!) deo heer Van dur Spuy tot
fraaID)!' rau bet dorp zou zun

Ve heereu Molt en Phillips w areu tegen
toextaa n van het aanzoek

~Iet!! werd IU de zaak gedaan

tan"
~IEë\n: II<SPKKrECR.

Ve comrmsare om de verschillende applikaties
'oor de l>etrtlkkmg van algomeenen inspekteur
te overweKeo. rapporteerde uaC llJ eeu" ver@'ll-
daring' op 6 Mei h.J

Op dl" vorg ~!"rulg Mille de beer DCArrdat
hU dun heer I";~uou"", • en der apphloantenJ
p"rMOOnIIJ" gt'.pro~on had, en hll koo h 'm met
Yrllmoedlgheld ..I. 1I'"r.>ekleur aanbevel en.

l)llllrop bes loot dIu 'l'r~"derlng de heeren
~Iull"r CIl :-\"')l)l1e< ,'10 te oevelen en dat de
~lluze uu d ie tWOd heer eu ~uJii.all wordu

Op de vergad~rln!l der commieere werd verder
besloten dat eeue speciale' IKad..rlllg \1111 dou
raad op 12 :\fCI zou geboud en worden, wanneer
ook een verzoek van resident huiah ude ....,
Yra~ende OlD eone vergadering van lunsboudere
In rerband met de ,erplaat8luK del' publieke
kantoren en stadbuis, u... proken zou worJ~ll

e'J)I\IISSIE \ AI< LASPERIJt-:S

De commisare van publieke Iauderijen rap
porteerde da t eeue v~rglldt'rlfl.! gehou.dt'u werd
wllarop de heeren il L \flrlOaar, F J I' RelIef
en J ~teljn te'(enwoord'g WIlren

Deze COIDIDI>KI6bevond dat Zlf Old In de
klacbte t"I:<'1l de-n he .. r D II u~o kou trede"
daar de boomeu die bil geka!'t had ol' prtvaat
elge ..dom 8tonde~

De comm ... le rapport,', rJe verder (LIt de heer
J (I le Roux overMchrlldlllg gepleegd bad door
bulLeD laags de rt .'er te b,m well '110001<een
.1001 gegra.en ba<l om ald .... r maeblllerwn up to
neh ten

Ve commlSllle IOU aan be velen dat d., heer Le
Roux de buthm lOU ,erwlJder~n en de .Ioot
wu dekken Uok, dat 'I t1l11S vsu rubheke
stra.('B zou worden verwuderd

Vo b(er H I. ~11""aar .. ce. t'r op dat oud"
hllkken, en. In het boscb to ZUlder !'aarl ~tl
worpen werd"" lIkrJ" moest eene verand"rwg
komen

~ene lango d,8CU""~ v )lgdc en cenlg" yoor
.tellen w"rdeu gedaan doe b op vcr~oek van deo
heer l-Ioll w~rd eCII bnpf .,n deu he~r Lo Houx
golezen voor eeu u".lult lI"uomen werd

I u dien bnef noe, d~ h"er Le RLlu" om
ver8CbooDln~ '001' de oVf'rtredlug dur hll dacht
dat gemelde grond kr'j(Hllund w,. eu 'an het
gonvernement beboordu ZIJIl doel "aM ('CO

'turbine' te werken lil de .Ioot dl': hil liet
graven wa. voor pijpen be,t"'" I lOodat ar g~"u
venpoehug langs Ju n 'Ier LUU ZUil

Up vool'1ltel J J :'ollnnaar-J P Retwf
werd b....lolen dat de ,.creta,," ....n den Le"r
Le Roux sohi'll"" "1]oe overtredJnI{ te .take.l
anden lOU de raad bIJ bet hou6~er",'h[shof aao
loek d""" hem d.. OV"!1!ehrilChl>Kle beletten

Up eeo vraag van d"n heer (, P bielin,
.eld. de St!cretanó dat de beer Lo Roux de huL
ten venvuderd bad

De heer H L .Minnaar rnaakt-J no" "elll!(e
aanmerkingen omtrent de biJkken cn Vll"rlI~,
doch de voor .. tter riep hem tot <le orde da,"
d ~ zaai: (100 1IOIdehU) aige<laan was

~l !lIET\ EREESJ("~G

De comm~"'le voor Illgeme ne I,eza'h, Id rap
porleerde dat lIJ be.lott n bad delOlfJe voor
recbtp.n "P Vanderpoel. "I. lTI te verlt~n('1l al,
vroeger door de ConcordIa l'lub ~ehoudell,
docb dal .I" r:ud met verantwoordeluk lOU '!)f.
\001' eeDlg ou~duk dat mag gebeureJl

De beer JF!' Rrltl8f dacht d4 het nieuwe
gebouw op den heuvel aan de andere zUd~ der
nYler In gevaar ltJn zou

De heer Pblillpe ~erschllde van den beer
Relief, en .tAld" Yoor dat het rapport der
comml88H' aao6enomen lOU worden

liet voor.~1 werd door den beer J F :St, un
geeecondeerd. cn aangoDolDen

I)\EHsrA\.S

De brief van deR beer ooptImus de "dlI"r.
moest blqven oventaan, Jaar Je ~traat Cqm
rr 18.'!legeen rapport daaromtrent tlad 'oor te
leggen.

BOU\I£·.

De beer J P Rp-Ilef rapporteerde dat bil den
heer Scbnelder bad toegest3.ln eentge hoomen
te verwuderoD

OSTSI AC.ES

(,ert Xlet.k} .t.ond be.couiligd zIch (3) InId
rUtbtl!; In d" .traat gedra~en le bebben. en (b)
deu politIC dIenaar In z[Jn dler.Mt t~gengOlltaan
h, hebbo:!

~a getDlgenls werd bU onscbuIliJ,;
en ullt~laf;en

•I

~L\AXDAG, If, :'I~!, Itl.) F

ZIJ" E(lES
ECD brit f van den IDagl.lraat wer::: golez

.ragende dat de raad beter de Iimiereu der
wc.en ZOIIduidehik maken, duar het de pol
rUOt:dlJk Vlei te woten wanneo~ Iemand weg
overtreding op die wegen te bcschuld igen
sloot ter opbdJerl1l~ een copy In van (~n*
die or.l!ln~, voor bet hof dieude.

\' oor uuuficuue R~ngenoweu
l\id~,t::SI:\!d- ~

De \'oll(ende rekeningen werden 'v,,,,,u,,·,,u
(apf 1''''''', ,.dverlQtltlc., i2 R. , FlOdlay
.Iop cocl.:. £~ Ij~ ran RIet i.! 5,

HlelOp glog de rud In COIDlte en werd
d. 0 bour ~Ioll DIet vergund &ll'h Uit te drukken
oIDtrent bet uItgraven ~ao kIel III Aur"lstraut

'-'PECL-\.LE \ ERGADI::R!~G

, )'

,i... , ''.
• j

MAO ISTRAA TS1!IOF.

CRI.MIXEEL~ ZAKEX

(!IF~ST\ f Rl.AA I

Be lo.., DUD", RIJk cu K .. tJe werden schuldig
bevond.·n deu JI~I,at \an den heer C Br1~""
£onder reden 'crIaten IC bebben en gcvoIJI>I",1
elk ..W. te betalen of ét'n mllaod barden arbeid
1e ondt'lrgaan

BeIDe en Don~ hadden de,1 Hede nr_toord
eu moesIen nOl( verder tu. betalen of een
harden arbeId do'n

Josepb Jacob. werd dronken en lOuder een
ticket 1fI een trew fnllll!!, lIe\ olldeo

\ onols J I),. of 'even d,'g~n
zoo [;EDA~S DUONKE~Setar

De secretans rapporteerde dat bil, vnlgens '~egen. dronkenschap moesten SaraL AdaID.
beslUit van da speciale \'ergadermg', e..n advtr eo Roy vaD Heek 5s bpta!en of zeven d 'gen
tenue m Ut ... La,u.! en D, Ko/"'uM h~t pla:J.:se~,' harden. arbeid eloen, en ?has van der Veut.
en den beer Schoones geechreven bad dat 'JID Lena Cloete En \Vdlem 1'001 lOd betal, u of
applicatIe aangenomen' wa. (Een nrsleg 'an tl"n dagen harden arbeid ondorgaan
de speciale vergadenng zal !D,)n aan bct emde _Willem BoOi had nruer polttle· dienaar
van dIt rapport VInden) Kumeln togengestaan en werd gevonDl3d lOs te

betaleu of hen dagen barden arbeid.\\AT,. Ril Il !\t.

Ds W _\. Joubert l" Ic " cr' ,r de Yos
verschenen op de vergll ~t rl \; I. trt.lf ndf_w~er
pIJpen dIe over deo' rl r P Ilrl kf'rk grond
gelegd IUD, waaromtrt r { u I\, lr. I petltlcl lIlI.!'O-
zonden werd

In de petitie d ,. ,,', rlr~k. lid was door
InWODf>n In PastorJ ..! r .lt 'NI r I ~e'Vr .agd dat
de raad een boofd PI I' ! Pig'" d HJ ",traat zou
leggen Zooal. hN ti! 11 • w" rn "'tln ZIJ hun
toevoer PUpen over pr! '" el 'el1dom leg,;e",
wa.a.rdoor 8om8 moe/!! khtJl:ll l"t;[(/ortaakt wer-
den Thans was hl- t 7. )O~t r L;'q,;alln Jat de N oor-
der Paarl kerkeraa 1 h, " !.' \ - ,",ol I, "I ten kLln
trakt te teekeoeo waarJ"O' 1'1 \ (I pllcbt zooden
ZIJOde pupen na drie maaoden kenlll.guvmg te
verwuderen Welhcht wor,lt er oen nieuw kerk
!;ebouw opgetrokkeu en "I zouden dan zonder
water ZUD Met bet plao de piJpen later tot bU
het etgendom van deD heer VI1 k'en te ver
1~I"OO, zou door het too.taan nn hUil vtlrzoek
hlCrnan een begIn gemaakt worden

De wel.,.,rw he", Joubert .elde dat bU en de
beer De Vos gekomen waren de memvne te
.teunen omdat belde partIjen ID lQ('ellllkheu'
gebracbt werden Het was moge1uk, dat er
""ne ~erandenng op bet plem <ou gemaakt
worden en dat fondamenten louden gelegd
worden De pu pen zouden da;] eon~ blOdernI'
'I In HIJ hoopte, dat de raad het !DogeLI:': lOU

VIndeo belde den kerkerlllld en de meIn Jnall.1t u
te hulp te komen, waot dezen ware onwillig
ecn kontrakt aan te g':'lun D00r de verlt::HJglfl~
der boofd p'lpen lOU all~ moelllikheiJ UI den
wc:; geruImd worden en belde partIJen bevredigd
'!Jn

De voorlIlter dacht dat de zaak nall' de
wd.terfornml~l() ml}e~t ver" 0zen worden

De he~r Dur- le,de dat de !ukieen" bu,ten-
gewone was eo d""rom <Iloest de mad dadel! Ik
"rover beslUIten

Op eeoe vr~,~ zede d. J Guber!, da, de 'aak
llIet bll<ondere ba:l.t verelt'chte

De vuorLLtter Zf>lJe dit ht:!t 'rt!rloek mut a.au
IJe<ehng \80 den ra~d zulk. to~ te .taan nul'
dH C()mml~le k0n VerWdzen word( n

De beer actIo! !JelO"eerdedat d~ ID,'mon.h.
ten mo""ten vermei I h "b n b" \ eel ".tur ZIJ
DPmea zouoer

}-~en lid Iq kql~t.:11 reed~ watt r
Ve heer ltd.cf wllJe d')n rn~ I er aan herlnllc

ran dat de LOWuner~ van Pastonelaan VTnCJer
e' 1 Jllim PIJP lo ·geerden en t",'n Inwd"~,I"n de
helft der ko.ten te hetalen, doch toell de ko.ten
~·(·tJoemd werden \\ i1d~n £1) Dlt't er voor u"gaan

De heer J)urrr .\Id de 'aAk geen 'poed 'er
"I'ebt dan stel Ik voor het aanzoe!c naar do
watercomml"~le to 'el \!VlIZeI!

f)e beer 'ledl "0' )n te""le en aanger-omen
IJ. Joubert daukte d~n r""d voor de ){oede

ontvaog_t eo ,elde dat bIJ trachten zou doul bet
water en de sloten lO de .tr ....! leIdende naar
~Iorgen.ter lilO wonlll~ tA bereiken .ond~r to
"dleU (I,el.ch en applaus en eeu ,tCOl T ...ee
vliegen lO een klap)

t IT~OODI[;I\(.

De b"er" P RetICf HOOg verlof do vur,:" Ic
nUl( te "er laten Te"ellJkertlJll .. "d~ bIJ dcn
ra:ld ...JM tIt n hch lam ullno\dl~on den volgenJLJ
da.~ ti \ f~eritt T l!<bcden aan zlJno woning hIJ te

CIVIELE ZAKEX

!_ l' Malberbe r= F R0880UW voor il 10.,
goetln"D verkocht en gele_erd III Maart, Iii:!!)

Clt"praak tcgen gedaagde oet kosteo

Vruchtenkweekers
DE ()rENl~(;

I:~X!(~E BESLLITEX

W"Rl ES I ER, J 7 MEI - (Sfl''''I(<I) - 'Iet
.J1'l>rlIJksco lau<lnouw congres werd hpden bl"r
geopeod toen :!t> afgevaardIgden tegenwoordig

Tot \'oorZl tt er werd gekozen de heer

Een adres wcrd den bpcr Loun.llllr) aange-
boden door den afgevaardigde van Ondtsboorn
Uet ad re. was geteekenC: d',,,r ba'lSt alle vrll"b
tenk week er. vcreenl;':lOgen

I:en .eer l>Illge discussIe vond plaats over de
,Iao"telllllg van een a~ent III Eugeland om rlen
vrurhtenbandel le behartIgen, cu ten laatstt.!
werd eun vonrstel van den beer Vnn der BUl
aan!l('nom~1l do regeerlDg vragende een agent
ltl Londell aan te stellen alsook eeD Ir'pakteur
a:ln do ~K'l1p:oc:J vruchten voor verscbep1Dg te
m'pecteeren en een regeenng. stempel op go .d
gekeurd!) Huclllen te zetten

Verder \\ orden re"'olutles aangenomc.l dl.! re
geenog vragende het dleost-personeel U I 'p.lor
"eg .tatlOn. waar veel 10 den 'ruchten bandel
gedaJ.ll \\ordt, te V'ermeerucren

1::~u fI..,~oluta~ tegen do i(],\oenn J T"aa plt
vruchten ~ortt'n eu pLint!:ln, In'l,~lJracht ouor
deu heH '[ullel' (()ud!shoolll), werd verworpen

De Insekten rest ulll "~r<l. nad ..t het beglIl.
eel daar~an goedf:ekeurd was, raar de verscht!
leuuu r-creelJlglugeu tcruC' ver"o~e() 'oor uver
wegIng en comment:lar

Ook werJ beslolen ,jeo tUlObouwraad te 'r I
gen w~er een moedeq LlOta_;o ['dl vour', parlo
ment le bren~ell
Op yoorst,,1 "an den heer eloHt' wLrd een

reso1otle alrJ!:;cnOmf>n teu t..(uostfl v!&n het ~.\ l Tl
vaï prUT.pn voor \\ IJnen uie een Iekue (Juuel
dom btrc.kt hclJu~n

!let congre. kwam om half dnp nul' weer
bll"'en, toen eeu 1&llge dl~CIJR!'>.It. plaatK ~ur,1 o_cr
h, t ~nten op Amerl~ ,au.cO, 'tokKen, (n len
Ila "'-tu wl.:rlj eelle rrso)utld aangc~omeu bp de
regu€nog aandnn~ende tet rapport 'iW de
unl.lOg. aangcsteldQ COlllITlISSle te pubhccerell
en te "'n>prtlden onder de vrucbten kweekers

r'erder Wl -cl e(n resolutie aangen<'lfJ'en bIJ de
re'"'tH"'r1Tl~a'1ndnngende het vervoer tnnef vali
kolo llal" me't te ,.~rl3I\en CR prodnemlr,gen
tt: ma.iH,!D met het ,orbrauden \ an mest OUl
m. er potl1!lch te krIlgen

~ a nog een prul. rebolullO~ Van ffillldcr bel.mg
glllg' meu uiteen .......~~

,' l ~
.'
'.

...

f REGISTRATIE.
lIor VAN Hl:\ 1:;11.

\ olg,n, V1ok"ndlgl1lg~n v( r'cbqnende In de
(, !UI r rtl' IU""ntd Ga,:dtr lal de plaatseliJke mag-l
,tra.lt ~ In de na~olgeude afdeehu\:ulI "i' de
J ..I.~_FilLhtt r ge"'()('~do datuws I.IIU hof V3.0 reVp'le

houden 10 verband mot do regl"tratle van p,:rle
mentalre kiezers -

i'tutte, helm, III oe bofl!..l, 'I' ~I) ~Iel
KD,""'1l1, 2'i Mél
Qu;enslown, 25 lit el
Herbert. :?, MeI
Paarl 26 )[el
Stellenboscb, 26 lIfel.
,. anrhllnsdorp, 2t, :'olet.
Tarka 21) Mei
Beallfc.rt W lst 26 :'o[e..
(,eorge, '1.7 Me.
W !Jnberg 2~ 111el
Rlve~aJe, 2~ Mei
_\I[,..rt, :10 TItel
Fraserborg, .'ll) Mei
Bl'1tstown 3r) M'e.
Pnns Albert. ., 2 Juni.
Jansen1'ille. .. Jonl.
Aliwal Noord, 6 Jnni.
Calvmia, " ,,8 J oni.
Namakwaland, " 12.Juni.

wooeu
UI.: \ )IJrZI tt ..

...oorden
ti ,likte III

Ef.~ 1>1 t R

lJe h,>or I n"lI, '~cretarl8 v~n de UI~llOtbeek,
Tt rf.ocht dil Ir mld lel .an een Lrlef da~ ZIJ mo
l-:~ n tOt golated \\ orJeu cell deur tw· ..._liOCben Je
I,e.bm·r ea de ulbllOtheek le plaat.cn dIal'
"'nm" bo~k, Tl wf'g~~rlra~(_JI werden lunder dat
do l!lbhothekarI" zulk. knu bomerl<cn

De voorlltlel' Llaf een u,tleg van de .......k,
...aarop uesloten wordt de 'OmIDIl!8le der b,bllo
theel< tue tt> Ilton ,le deur lil to bou ...en op
eigen onk,,,,tcn

Ef ~ :litt R

Dc beer ,r \ LOllw ~Io,eo.tl'aat. 'roeg
vorli:unotI4t et"n muur op d~ ll(_'h~ldH)gTan zqa
eIgendom lan!;. le .traat op t..' trpkken

Saal' d" COIIl!Ilu;glevan algemoone bezl~held
verwezen

TOEI,ESTAA~
De hl' Jenklf,g n0'i verlof langer In 't hUISJe

achter het ... dhuls ~ mogen blu"en tegen de
huur lOoaIs bl) iet blertoe &an deD b~r Jonbert
(dr ... i oplichter) betaald bad.

de lOJ'g n.n oaden ell l'l'ie.Ddea ja en. b.
J'8cI[.!.DdI!~'baJye een beDijdeuwu.rdige. H..tAij dat ;,uJ

geemJllo1eerd .I1J.D iJl b.ntoor, 'Iri.Dkel of werk·
kamer, de wer.kurea .lIJd 0YeI'II.l ang, en de
betaling 1.1 dikwlJla DAUWelijb ge.noeg VllC:!r
hnone beboeitell en vervelelId bJ.DDell8hOlll
"erk, dat "egen.s 't It1imaat _ oadeelig III

voor hDDDe CODlititiltie. Bet il derlulve Diet
vreemd dat velen 'fall die Jonge vrou"elijke

zoo J k k d "erkOJ'll, hwme geso.Ddheid .,.erfiue.n.
UH sla s lo wer gelulJ,.zoodat degenen In het geval "B J0Dg8Jufronw J. de Jongh,

JIO ll"g geg ....n waren weten konde" Jat de een JODge dam~ WOJUl.Ddete 17, lIell_traat,
heer I'neron, die oltoos zIJn roord hpodt, ge- BJ'1I&IIIlo.Dtein, die die.nat doet 111 Joballnshurg
komen W&l;. I ala een lJ!.ode-maabter, hebbNl wij een voor-

Te half vIJf stapte bet geachte lif binnen beeld van ~ guo.D~,
tot genoegen van ollen d16 tegen,,~rdig wa- "elke veroorzaakt "erd door dat ZIJ te vut
reu I "" m de biDDeOllhuia bezigheid. ~ JODge
.!'lIettegenstande de vele regens w~ de op- dame gaf, toen mj ondel'VJ'lLagd weni door een

komHt tameliJk goed en boven ve'1"achting s""";&len rapporte'lf, het 'fOlgend vjlrhaal va.n
De beer R. P. Botha werd tot ,(oorzltter ~geval:-

gekozen, die met een korte en ge~te aan- " "'lOr ongeveer 1.2 maanden geledeD leed
spraak den heer Theron introduoeerde als de ik aan mdig6lltie, gebrek aan bloed, PijDe!)
eewge VIUIonze leden die gekomen ~. m den mg en a1gemee.ne "wakheid," ...ei.de 'ZIJ.

Ond ..r groat geJwch beklom de b",Ef Tberon u: bee eer ik
het platform, en sprak over al de br;:dende "auJne nen gaven IIIIJ plJ.D, en "'8O.D
kw'ost.les met "'Jne ge"one welsprelren eld. HIJ de beZIgbeid 111 den avond nm..t, poelde ik
sprak bijkans een our IJlnu Ee~ ~ mij geheel rutgeput_ De 1II~- deed de

--." slaap ft.D IIIIJ WlJken m den nacht, en IIIIJ.De
werden gedaan die tot genoegen van ollen tong had wet tte Ideur die 1I1Jbehoorde te beb-
.mt"oord werden. I ben_ Ee.D na.uuddag werd ik 1500 ongeateld

Een motie van dank en van vol vertrouwen dat ik lII1JIl "erk _t verJatt.n eu naar huia
werd eenpang NDgenomen. I :L_ oei. dat

Xa een bedankje aan den voorr;ltter~1 lw zleb moest gaan, en toen "all AA van gev en
de zaak ernstig "erd, derhalve raadpleegde ik

zeer flmk 10 d.,.. stoel gedragen hoeit, men een dr. 03 medicijnen welke hij miJ aAJ deden
volkomen tevreden wteen. I r.-OllJ voor een tijd goed, maar de ult"erking

Te zeven uur dien avond zouden WIJ dan verdween spoedig "eder, en ik "erd eve.n erg
andernmal hergenoegen heb lym dezep talent- als ik vroeger "all. IIt kreeg la.ter een tonic
vollen .p·eker te hooren, daar ZIJn r!ele be- mediCiJn van een apotheker, maar die deed
loofd had voor de V J. Veree~mg een IIIIJ ook geen goed. Toen lIelde eene vnendin
voorleZing te geven. I van mIJ een .l.w tegen ~: ,Waarom stelt IlIJ

Precies te zeven unr wa.s d" geacw spre- ~_L P'u_ P&l P I ~
keI' tegenwoordtg ZooaI. "IJ verwa ht heb- Dr, Wi.Iliam.5.)["w... .... or e eop e
ben was de opkomst wet groot, daar het nog op de proef? Ik heb ze gebruikt en ze hébben
gedung regende en onze publieke st n door miJ oneIndig veel lIut gedaan.' Ik nam baar

raad aan en kocht een bottel van deze =nbet velo water meer op dammen leke dan op den hur Andre" Kidd, een plaatee . n
leu; anders.

Ds. Botha, de g'IIIChta voorZItter~r ver- I'a,pgthtltelr. en 10 hadden zulk eene goede rut-
ik .Dogmeer daarvan kreeg. Na-

acwgmg, leidde den edele beer Tber m een zoo"at ner bottela van Dr. Wil-
lIbtte toespraak m, en verzocht de J e da- pil.la gebruikt had, SI,. roelde ik IIIIJ
mes Truter en Burgen om een dueq op het ander menach. MiJn kleur verD&-
klaVleI' te spelen. WaarlIjk bet wltSl een ge- ik la.D-
not om ben te hooren, nn WIJ well&C~n mej sliep ~ebeel ~oedr en leet! IWIt
W Hur~ers van harte gl.lnk met haa~ talent- de pIJne.n, die miJ vroeger 1500 .zeer
II dl IIt voel ID alle opZiCbten ster-

vo e ochter , m188 Frances, en ook 1158Tru- en kan nu IIIIJ.D"erk doen ala
ter, die hierdoor getoond beeft, dat ,ZIJ haar le
wprk als onderwIJzeres goed verstaa~ WIJ .a.nder vermoeid te gevoe n
ho h .........li,. va.n den dag. IIt ben zoo ver·

pen en 6~ weer eeruo te hoo n. wat de pillen voor IIIIJ gedaan beb-
De edele b""r Theron betrad nn, on4er groot ik verscheIdene vneaden aangeraden

gejuich het platform. te gebruiken, en ZIJ vertelle.D IIIIJ
De geachte sproker zelde dat bIJ terbaasd pillen hen veeJ goed gedaan hebben."

was toen..hiJ den bflef ontvmg ....&&fm meu nlw k~ d f "__" __L •
':lem vroeg om ee,j1 voorlezmg te gev~lU, daar nu een _emeen er en e,., - ZIJ
hIJ maar een a.chterveld beer __ . n....h de geest, en de on.zelhuchtige ge-
d I 0 J linr.:::-ha" van personen aooa1a JongeJuffrou" Dee voor ezmg ovor " nzo onge~_ p, en dwzenden anderen die vroeger liJ'
"as .tellig een Vali de beste die hier ~egeven waren gebjk ZIJ, dat Dr. Williams pink
zIJn. ZIJ werd met alleen op een ...elfpreken. for Pale People een zeker geneesJDJddei
de, dUldellJke en boeIende wIJZe g$onden,

te k ' .till di voor IDdigeshe, s"akheHI, tenng, of "de-
maar ZIJ w.... v,ms 00 eerzaam, ., en e " lever en were.n ongesteld beden, rheu.
~:r~.boord bebben verlang"n bem reer te SCiatica, h..mbago, aangeZIChtspiJnen,

Het vocaal duet gezongen door meJ.iVilJoen erysipelaa, beroerte, St. Vltus
en mISS White en ook het klaVlerstuk ~an miS!! en de etge.Daa.rdige vrou"elljke
Cressey heeft veel blJgedrageu om ons,een ge- zooals ongeregeldheden, hyste{ia, eoz.
noegllJken Bvond te verschaffen. I .Mannen die verzwakt zIJn door overwerkt of

Ds Botba beklom ten slotte het platform bwtenspongheld, worden ook bersteld door
en bedankte vooraf den "eacbten bprelter voor bet ,gebruik daarvan. De pille.D die m Zrud·
d jf ~ Afrika slechts In glazen bottels verkocbt "or-e moeIte en opo ermg die biJ ~eno en had den, toegedraaid ID een lNlA,.,.,.hen O_.I.~, met
om tot ons over tol komen, en bIJ kon em de .... ll. r--_
,'erzekermg geven, dat WIJ dIen van dl.1Z81001- d"JI' vo en naam (zeven woorden) gedrukt
urne leztng genoten bebben Tevens be- daa.roy, m roode letters, "orden ID voorraad
dru!kte z.eenv ook de dames voor hUI! aange- gehonden ~OOI' handelaars m het algemeen.
name mUZiek, WBarna WIJ hoogst tevreden Ult- maar ID t"IJfelachttge gev.allea-lJ!-het._t 178.
een gmgen, met het be$te vertrouwen, ,dat WIJ vOOf zes bottels of 3s, 3d. voor een bottel te
bmnenkort weer het genot zollen hebben om zenden direkt ll&Il Dr. Williams MediciJD Co.,
zoo 'n leerzame leZing en aangename Imuzlek 43, Langestraat, KaIlpstad, W8JlDeer Ill! post-
aan te h :>oren ,\7IJ zullen veraonden "orden naar eewg deel

WIJ weten allen belofte maak schulq. Nu van ZUld-Afrika.-(Adv.)
Ja, WIJ rekenen t'!r op dat dr. VilJofln zIJn
schuld OWl zo.! komen ~tJuen, daar hU reeds
lang Ix·loofd heeft lUlll dc moeder-gElineente
een voorlezmg te geven Nu, WIJ zIJn nog
wachu,nde, en hopen hem spoedig te "ooren.
r"'ll .

I' .'1' • hllDS .'el." l,,, .. eglUg aan d ..n gaug legeu
~ol1dag-meuw,hl!\d"n In Amerika puhllcee-
r"" dt' \ oornaamMte dagbladen ,'en Zondag-edl-
41<' en IlU ZIJIl 111 Engeland ook eemgo Ultge
"'I'S V.IU dagbl ..den begonnen met de pubEca.
tie van Zondag-etlit .. s. Er Is een .terke be-
wP!'lUg 111 het leven geroepen, un men protes-
'1"Nt heftig 111 sommtge bladen tegen dm.e ill.
,o<'nng \.Hl e~n Amenkaanscho begmsel, w.... r-
oor dl'n Drm(>n drnkkers-dlllvel zIJn rustdag
IItnomeu wordt De :wrtsblsschop van Can.
erbnry heeft het Zondag-Journalisme sterk
f~.okeurd De kwestie IS ook ter sprake ge-

"'",,"t In het Bnto;cbe parlpn.ent en de lIUIlIS-
~~"r voor bmnenland,ch" zaken verklaarde Zich
1:"ge'l deze , ..rmeerdcru,; van IIrbeld op den
~onuag .KerkeliJke u van alle secten laten hun
tern teg<'n dew ,erstonng van de Zondag-
(ust booren

'. De anti - ntualistJscbe bewcgmg duurt ook
-.pug ,oort

Ol' U1eU"l' rol door den hOH Rbodes op een
• lPeet mg vlln het hmlsle!;er In Londen gespeeld

ordt nogal ,eel besproken.
D,' (, blJleesc hp-kw".tle IS, zoo ver Engeland

:t reft, nog lang lIIet beslt.t De Inwoners
an het h..m..lsch f1Jk .chlJnell mnar mm Inst

fll h..hben aall Engeland ,a,ten voet In (,bma4l\ gfl\en

JOHANNESBURG.
Van un C01TUpo-rwlent. ,

12 Mei, l899.
Welke verandermg hebben er DIet' wooer

ID der laatsten tijd albier plaats ge~ P s&-
dert lIet beItin des Ja&rll Wal ID alles eeil voor-
Ultg..og te besPlIuren, waarvan de ,,~m" ID
Januan een toeken waa, en men da<jbt dat
het nu een tijd van bliJveIlden voorspoed zou-
de ZIJn, doch alles 18 uu weder omge.uerd,
eD men verkeen op het oogenhlik m ~n _I'
kritieken tIJd waarm donkere wolken boven
OUB hoofd hangen, en welll&Dd "eet JVat er
nog hlonen korten tiJd kan gebeuren. '

Ue reden van dien treurJgen toeatand <vanza.
ken 18 wet ver te zoeken. I.n den lf.at.ten
tIJd waren de wen _r verbeterd, en men
begon zoo tevreiien te SIJn, dat bet ongeruat-
hetd bIJ een zekere kliek begon te vetoor ...
ken, en toen de pnlllldent een bezuek aan bw-
ten distrikten aAegde en IxlZadigde toeflipraken
van tevredenheId vernomen werden, :tn die
kliek zoo e~ oDgernst tI' worde.n, dat de be-
ruchte petitIe (met ol zIJn handteekllrungen
di .. Inramen, niemand weet van"aar), Cito,
CIto, aan den heer Chamberlain moest 'gezor:-
den worden. Want, dacbten ZIJ, "IJ Jtebben
t~h ons program reeds lang klaar de
Transvaal, en daar ..ue klassen
gaan worden, moeten "IJ
mogelijk kan onze kans voor
loren zIJn. WIJ hebben nog
('n stemrecbt om OWl te helpen de
onder te brengen, want ....IJ
hebben. Het stemrecht komt er
op &aD, derhalve moeten WIJ nu
keo voor dat dEI zaken mISSChien
men onze plannen wachten
voenng. Immem, "... onze Ilouv,~m,ear,
Alfred Milner, Q.1et reed. (JP een
den heer Chamberlain, en was
Greene, onze Br!ltsche agent te rr"UJnl".
DIet terzelfder iiJd tegeowoordig P
troepen wet al biJ duizenden ID de
w<ll toegernat, "" sIJn er wet
wateren die spoedig hier zullen ZIJD
~ereed en ID orde, waarom zullen WIJ
ger "pchten P Nu IS de tiJd.

Doch WIJ zullen s~ Zien wat
lueht-u.,teel"n en plann.m zal
"Star" !'leeft ook een bulp l[elO'el~en
do "Leader;' -dis-.bea.ami;-
eerste blad geschreven
het vuur aan te
.ander plan
dat er ller'eIlE,ldll Vetrgadell'inj~n
gebouden worden door de mlln-'WElrk,ersi
moeten de berncbte petitt~
om het stemrecht schreeuw n. In
wook waren ZIJ wat sttl ge orden,
dat zij bun dool bereikt den,
dra het laatste lueuw. nn tona ve.ftl,[}m,en
werd, dat d" donkere "olk _t l[ebl'l~kE3ri
dat men hoop ~ft op een gulnst~e,n
van vrede en geruststellinll:, zIJn
gISteravood met een vergad;Jring
m-mlJn begonnen. waarvan een
len lUIdt: de PlItltie te onl~el'StA~lUlen
leen hnlp \'lUl bet Britscb .. gol~VE!rn'em!lnt
verwachten.

De menschen zijn in de laatste
ongerust geworde.n en zijn
IIllS!IChien nog vlll'keerd lronnl>u Ult41'lIal',1l
oplDle 18, dat al~ de papieren
sche zaken op ~e talel va.n het
"orden. na de vabntie-dagen,
heer Cbamberl.un gezegd Il! l/:e'I'OI'11el$.
meerderheld der stemmen voor oor.<>g
Yaar de ~tSqI la"aai·makers hier
wel zorgen dat Zij in tijd van gevaar
wal staan.

De tentoonBteUinlt was tamelijk goed
als een ~ecea bescJIouwd 1I'Orden.
maar "einig vri8lllden van elden,
Kolonie, en uit de ,,~lijke lIf(JIVU!'Clé
_inij!;.

Het weder W"&$ in den laatsten
~stig, met een vroegen njp en
hebben gl8ter Wit _ageD gehad die
kom was. WIl bebben in lang Biet
drogen zomer beleefd, de putten
ui~en en ~ral hoort men

Ca'a:, ~~ ~~ ~1qng1111l-
- NPIl ~ » 1NIIIC& na

I

\~DERE LANDEX.
:) I lt Hu,land komen nog steeds benchten
fUll Iwt Hee""IIJk IIJdell, wegens bonger-
~ood. V.lU do lIlwoners der oostelijke deelen
;-f.;lll d,lt J.lIld
.' Dt' "FIgllro" ';'llIt nog voort met de publi-
\.tw ,an het getlllgt'ms \'001' het hof van cas-
;r.t", afgele!(d 111 de Dr ...yf uS-l.&l1k Ondel an-
'!I.. ro h"eft majoor Forl.lU"ttl, dIe gouverneur
.1,1" \',111 d.. !!PI !lngem, waar Dreyfu" oPf1;eslo-
;i'u \IllS ,oor het \erhoor, verklaard dat hiJ
.l, ert Ulgd 1<vlln de on'chuld VIUl Dreyfu,.
II;; (h erlgel" h er geen blJliond ..r llIeuws

den EdIteur
\IIJllhe('f,-\\-anneer de onweers-wolken zoo

~n dt'll pohtleken hemel verschiJnen en za-
..jIenp"kken, geltJk nu, en wanneer *IJ beden.
~n wat e..u ramp en ellende zulk een een
.1.'weder. de oorlog, wannoor het wtbarst,
$&<Jr on, zonllIg, u"H'Jk ,aderland, Z - Afrika,
l><11 teweeg brengeu, dan worden onze gedach-_ril lU ons vermeDlgvuldigd, en clan verdrin-
.~'n ZIch \'Tugen als de onderstaanden ID ons
jfelD -
, 1 -Zou Engelaud, wanneer ZIJ Transvaal
i'n oorlog ,erklaart of UIttart, meenen dat
1J bet recht aan bare ZIjde beeft r

~

:.! -Z,,, het Engelsche volk, dat zlcb een
riSten-volk noemt, uan DIet meer geloovell
epn oppersten rechter, Ute rechtvaardigheid

~ recht hef heeft, en III WIens hand ':I.t lot
j:jI!r natlen IS?
,,:,j -Eli kan ZIJ dan voor een oogenblik ge·
'bIo,en, dat die opperste recht.,r bet zal toela-
~[J, dat 7.IJ Transvaal vertrapt'
? I -" "pt Engeland clan wet, dat ZIJ zlch-
~\llvo 111 mlna"btJng zou brengen, wanneer ZIJ
~n \ r{'edzlII'm vnlk ols de Transvalers, op
IW'1r"den \!ln fortulllZoekO'1's en avontun ..rs*11 oorlog aanzegt?
~ij -Heeft Engeland al er aan gedacbt, dat

~lIn.'Cr cr nu Weer oorlog komt met de
~ansvaal cr lets zal gebeuren, dat de wereld
"IPg nooit !;PZIf'n heeft, dat er dan zUllen ver.
;"kken d"rtlg tot VIJfttg dutzell.d boeren of
~nkaanders ten strIJde toegerust, met de
pstc Europeesch .. wapenen VOOrZIen, met een
.-Ioof op God. dat HIJ hon de ovenvlllDUtg
',I geven met een hart dat klopt voor \ TIJ"
I"d ..n \'.ld"lrlandsliefde, roet bet Vll8te voor.
'-)f'men liever te stervpn clan zIJn vnJhetd te
~rllezen P Heeft men al bedacht welk een
• ",ee,lIJke slachting er zal plaats vmden? Ach,ft IS vreeslijk er aan t., denken.
",,",6-Is bet met boog liJd dat de pers, de
Afrikaa.nsch" pers. die het wel meent met
~lId-Afrlka, heel Engel.md doet ventaan dat
~t DIet maar zoo voor bet nemel1 van Tran&-
vt:W zal zIJn P

'". :'-hJnheer, dusr IS DIet alleen eeD tijd om te
, maar ooi: een tiJd om te spreken, en
bet IS boog tiJd <''lt men openlijk

kunneo den Heere wet genoeg danken,
t haus ""n Afrikaa.nScb mm19tene
met €len goede meerderheid m het

ftrlement, en ik boop dat ZIJ in staat lI11llen
"en spaak ID het Wiel te 8wken, en zulk
raml' als een oorlog In Zwd·AIrib auIlen

te weren.
maatachappeliJk geblel:l lijkt de toekomat
nu woer wat beter.

,sarom wordt bet weer zoo donker op
gehled ? .Maar glllllklrig, de Heere re-
allen moeten mediewerk0n ten goede
Afnïaanecbe volk,

voor opname.
IIt beD, 8II1ll"

~. J. VILJOEN.

LEV~N

.eisje
vu .SW

JohaDDesburg.,in

AAN A. M., TE P.

("Aut prode_ volunt ant delect&re poetae.")

Heil u pelgnm, die de kruine
VaD !lcn zangberg bebt betreên,

En vandaar de dicbtvnurapranlten
Spatten doet naar 't dal benoon.

Het! u, gunsteling der muze
WI~n de Ziel van dicbtgloed blaakt,

En Wiens speeltwg, zacbt llietokkeld,
In het diepst der Ziel miJ raakt.

o boe zoet is miJ de hzmn.e
DIe giJ aan den grafkuil ZIngt

Van een broeder, wiens verheven
zang nu m den hemel kiinkt I

Hooger hand bestiert U" vmg're.
Waar SlJ dezen lauwer necnt,

En dien, met beklemde Illela
Op bet graf U"" GIJsbert.& legt

Sla vnj UIt de aadlaarswieken
Stijg Hteeda op tot hooger sfeer,

Gaar u paarlen aan de sterren
Brenr, die paarlen tot ons noor.

Nimmer ZIJ uw diebtvuur smeulend
Wijl de zefirs vroeg en spi,

SUizen door de eikenblad'ren
Van ons lief ZUld·Afrika.

ZIe slecbts om u, over 't landschap
lIt'1IfJOÓ.,ri'I'::-t"----l' er h als UIt de hand van God,

ZIe de rgen, bloemen, stroomen,
Bro van 's dichters Zlelgenot.

ZIe d sterren hunnen reISweg
Yo en langs d' w.zuren baan,

Sla b t oog, ID stille IIIIJmnng,
Op de beldre zilv'ren maan.

Hoo~ de voog'len kwinkeleercn
A~, de morgenster vernJst,

En ~t donkerst van den morgen
Of naar 't nad'rend licht verwiJst.YJ glJ dan de hartesnarenN et door eng'lenhand bespeeld?

Wo t wet dan de harte"onde
r Gods e~en hand geheeld r

W.. DIet dan van zelf het tlichthed
UJt een vaak geprangde Illel?

Wordt dan 't kruis wet licht, dan dierbaar
W.at eens mmder ons benelo

Ja, voorzeker IS de dicbtkuWlt--
Boom In Eden eens geplar. t-

Zaad door God gelegd in 't barte,
Kiemend onder 's Heeren hand

Voelt gIJ dus den boezem z"ellen,
Welt een lied u rut het hart, ---~~l.

Bro..der, laat het Vl'IJliJk vloeien,
't LeDigt U" en_onze smart .

o ontwikkel toch dIe gave
Die God lJlemg;een onthoudt,

Hoe aanbld'!IJ Gods gebeimen
Waar de dlcbter ze ontvouwt .

Hoe wordt menig levensraadsel
Opgelost "aar '8 dichters oog,

Dringt door "oIk, en DIJlIt, en nevel,
Tot het God Ziet daar omhoog I

Dan, ho.! worden 's levens banden
In een oogwenk niet geslaalrt,

Waar d~ dicbters vnurpi;il opwaarts
't .Mikpont in 't .,.erborgen raakt.

Dail, boe goed, hoe zacbt, hoe téeder,
Blijkt de Heer, bij 't helle hcht,

Dat met dichtvuur ra' ontsteken,
Waar de roede nimmer zwicbt.

Reine liefde b" kut~ .. · I
B _ lJ
IJ tuchtroé m..in I

Die geheimen leidt glllltadijt,
's Heeren geest den dichter in.

Daarom broeder, beek die PYl!
Die God menigeen OIlthondt,

Luat ~ laTe DUjDe ziele
Wát III ftD Gods trouw cmt'f'ouwt I

8. I W. B. B.

HAY.

\ug£meene~d.sverlP :lering, p,ehondell toe

~

tzaP den ten April 1899.
e heer C. enter leidde de vcrgadenng.
opende haat en legde bet doel bloot, nl.

de, registratie te bespreken eoz.
Pp voorstel 8 R. Venter·D. J. Kruger,

"dril besloten dat el.lo:e lIgeerende aecret&ris
v,rkozen op een ~eene Bon~rgad&-
n~ varant"oordelijk bliJft voor de notulen,
VMOr 't publiceeren daa:rvan ID "Ons Land"
enl voor de boeken, op de volge.Dde vergade-
"" PJ te geven.
_.ve OOJDJWllSlO inzalr.o de .atmhkatJe rOOI' tIEIn
.f~t" geet\ een verslag, -dat goedl!;ekeurd
~dt, aIeOOk het verslag omtrent kt ge-brt!k -" de HoUandache taal op het publie-
ke::p.ntoc De heer S. Vooter r.aI de .r.aak
v.iIler enderzoeken.
~ voorstel van den secretaris-P SruJma.tl,
kejude de vergadenng het besluit 'l"&n bet
c~ goed met betr~ tot h<'t fond..vl. rogu;tI'atie-doel.emdOO.

en heer S. K. Venter geeft verslag van
de .. erkzaamltedea van de oolllJDÏsaie, aange-
st4d door bet distriktsbestuur, II'. zake de
retliatratiC'
_ ~p voorstel Vll.D den heer L. SDIJIII&D·T
V ter werd beIlIoten OOIDJD1lla188 ar:n te atel-
Ie om "erkMam te ziJn, en onderzoek te
d D&IU' perwnen die geschrapt ZIJn, en di.,

UB kun.Den dienen als getwgwm bIj de hof-

~oontel van den eecreta.ns-P SniJmau,
besloten aan den ht'er BR. VOIlter op
en, met ziJDe mede-oolllJDlSSl8leden te

reken nm aan den heer Gle, OIlZen pro-
ur en moen noodlg aan de advokaat
to~ te vragen bem te belpen bIj de Ter-

van onze partij voor h..t hof.
e 500retaris en dIl he!-!' --n..ru.a,d "erden

"" t met het opstellen r.ul een petl~
d a fdeelingsraad en dil' bij de eerstkomen·
de yergadenng voor te I.eo..

qp eeu "enk van de.n ~retaria werd '-Jo-
ten den Postmansburg-tak bericht te zenden
V&It de verrichtmgen van deze ver~

De heer L. do PI8S1i18 teekende liJ als 'd
V1J.Q den Afrikaander Bond va.n dezen tak.

:!'fa E'en bedankJf' aan den heel' en mevrojJ"
v. ~. Walt gmg men wt.een,

I J A JOOSTE,'
1 8ecretaós

ELL lOT.

Dl&triktsbestuurs-vergadenng, gehouden te
Elliht op dan &ien Yel ~899.

1)genwoord~ De voorzItUIr, B van Ni,..
ker~e, C. YIJburgh, T. M.ijburgh, P. MIJ-
bu!J!l en de secretaris, T. v. d Walt.ne voorZitter opende de vergadenng met

g~'beer G. Mljburgb stelt voor, met het
oog1op de ...fwez~heid van de distriktsleden,

lel' eenEl emst~e aa.nschrirmg tot hen
"0 t genebt

enomen
\" rgesteld door den heer T. MijbUJ'Kh,

g n~rd door d8b beer G. M.ijburgh, cla.t
de ~retans k-ru.. moet geven aan de tak-
ken~e nog achterstallig zijn Gobenya £1
Is. ., Rljno &; 4d., diatriJrte.stortmg,
Em ol.;lI'etwa lOs

Dfjor dp':} roc--zltter werd ~Q iemaallt
dat leie heer Hf'Orholdt op den 18de.n d_ te
:hali~ zal ZIJn, en de voorzitter noodigt het

ek UIt dat het moet oplJIDe.D WOyeel DOO-
om den heer Herheldt te ontmoeten
t ali!;emeene ster .nen besloteo om a-

b P de Wet, van Dardrecht, nit te nDO-

a1geuleene stemmen besloten dat de
~tl!;;V~~ iedere t"ee
n zal ou .

D. beer G MIJb~h IIloot de ,?,rgadenng
Dle~~gebed ('n verga.de~ verdaagde tot op
den 'jeE>rsten J oIi.

T. H. VAN' DER WALT.
8ecret&ru

LUP8T4D,
17 Xei 1898.

J[OLOlJU.LB.
< K~ V_~

Oolonjal OrphAn Ohamber .1370 0 0 .1880 0 0

~a::'~~.ll11d OP~ ttll 0 0 ZS6 tt 0
Soutbj A1rican AMociation !lOO 0 0 lUO 0 0
Board'of !!:"t'lCuU>1'I (8Vlit) 160 0 0 110 0 0
Cyferpt Ce9J 0 18 0 0 II I
..El1ia t-ll!1Ulce 7"-i:l 6 8 Q__ 0
EqlUttble Jl'1re 67 0 0 61 0 ()
l!:qalt4ble Fire and Marine 1 0 0 I I 0
Oolonál Aanuanoe 0 18 0 0 II 6
Port 1'l.1abed! A.II!uranoe 0 I I 0 e II 0

!f YatcbC!l • 1 14 0 1 111 0
8 A ng._ li 12 0 :I 14 e
K eTram. I 7 0 1 8 0

li! InT -.U_lOlIIJtLD.
076080
OU 6 0 13 0

. 1 IS 8 1 li 0
I 17 6 1 lA 0
I 6 0 I 7 0
466.60
o 17 0 0 18 3
li lOOS 11 0
1 19 9 li 0 0
770780
I H 9 1 16 0
o 18 0 0 19 0
288190
(t H 6 0 18 0
3 5 0 3 (; 6
O'S 6 0 H 0
o Jil 0 0 11 II
3 11 8 3 III 0
II 11 6 6 IS e
I 7 9 :I 8-0
li 19 0 8 0 0
1 9' I lO 0

G&BBOaDlIJUIOauppun,
Habla&n,

U NAtIOnale Dank, St. G_~t,

JOHANNES8URG_
-{Per telepaa1.)-llukt lwak. Verltoo-

:... Au.lOI'lu 328 lid, Bantjea ConIOl. SS. 3d, Be-
ld, Main Beer. 40. 9d. Eaot RaDde '" 7
cb Romde ~6a, JohannHbtug Board Elte-

KUJght Cent..ua 49, lid, Lace Diamond.
1& Id. Roodepoort Central Deepa 67. 9d... "...,.....t.·,". 6~. 9d, Rob1uon Central Deepa 10e,

gute 7h Id,

A..Al'IGUOllL. J_

ROM,... n LI "eroool
It--OllUlDI!.O.ytln Londen

Canabrook Culle, van Lond~n
• "'-.""''' "UI>. ,.wn Naul

" ..n de Zoal',.,
IndIaD. "liD a.ny

"E1ITROJ[]tJOr •

ca.ar LonCI'III.
~ Engel&lld.
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