
)IE:EL No-71. 6,754 J

JAIIES WILEY &.Co ~
10 & 12 Darling-Straat. ~

15 Uitgezochte li8GrlaSSM1~lle
:: E="" TE KOOP AAN:

poornd-ra.a.d,.

. . - - Gla.ddedraa.d,

;;ET nMHEININGSDR.AA D,

~n,h;)lnlna'8puleD -U~.oJ ....... 0 •

Varkendraad,
2 tot 4 voet.

DAM SCHRAPERS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische

- Waterpijpen
, tot 31.

en alle soorten IJzer
Goederen.

¥ENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.

Onderwijzer Benoodigd.
enz. EEN,E gecertificeerd Onderwijzer

voor de Gouvernements pub •
lieke school te Klip~~ist. Fra-

Leti tioch er op d.ti elk a.rtikel vejrkoobti :n:aoetiserburg. Applicant wende zich tot
'Ml'ordeD, oJt1var.obUlltt'1lV'ati de prij. ook i.. den. cudergeteekende, m+t ~etui~-

schriften van bekwa.aqt"held om

DE "LIT,!'LE DUST'.PA~T" E:~~:tse~~:;fenk,~ijm~~!l:r:~
~ ! 1~, de Gereformeerde Ker~; behooren,

Hui.ra.ad. Le~eran.oier. We~kzaam~eden te beginnen na de
! ' ,Jum vacantie. Ee'1 ongehuwde man

46 en ~O Pleinstraat 1\aapstad. zal de voorhur hebbeiJ..~,
i) '. W. T. VAN SCHA.LKWIJK.

Klipdrift, F~erburg .

, 'Juan oad. .\..
10 Uttgazechte ~onga~'Pruden, 2 81 3

jU8JI oud. ~ ..

OP DlNSD-AG,4c23 DEZER

ZAL de {)nder~~ .., de Pnblie1r
doen verkoopep; . te KUPMrTS

STATION:gemeld aati~l Eerste-klas
I aarden, zooals m~1 ~elden in de
Markt komen! personen die ze ge-
zien hebben getuigep: ervan, zij zijn
groot, sterk, in goede Conditie en
geschikt voor dadel~1!: ~ebruik.

L. P. VA:N SITTEHT.
A. 8. DE VILLlERS~: CQ., Afslagers.

Paarl, 16 Mei, 1899. :. -,

I
. " I

Nooitg8(}atht ,n Bast rdskraal
Afdeell:tl~burg; naDij lie~Dorp,
GrOot; Ci1.ka. ~S,OOO

..,..,_,.,~ •• Z4"""I,..._, ..

BENOODIGD
EE!\ Gecerti6.ceerden Onderwijser

te Doornkop, Dist. Middelburg.
Z.A.B.

Sabris minstens £ 125 per je.ar
met vrije logies (buiten wasschen).
Het is mogelijk dat het Salaris
spoedig zal verhoogd worden,
Plichten te worden aanvaard r.oo
~~ op l,Juli, 189f)'
Applicaties vergezeld van de bil de
wet vereisclft.e getuigschriften van
bekwac nheid, en good zedelijk
gedrag, van School Commissie en
Predikant der Gemeente waar
Applikanten laatst werkzaam waren,
bewijs van lidmaatschap-eener Pro-
testantsche Kerk, zullen tot op 15
Juli, Ingewacht worden door

A. P. OLIVIER,

I

CHUBB & MAXWELL,
Van Burgstra.a.t, Kaap.tad. (naast Stadhuis),

r ; r 1;1\ :; :n voorrund ee n ~I'oot en verscheiden assortiment van
11 ". 1:'·1 ~')ort Plat- vn Plaatglas van allerlei grootten, en zullen

c:.-:,',.,:,;,!, diL' \Tij afie\-t'kIl aa u het Kaapscho Station tegen de
.a.c.,:' -. ' i :'JLt·11.

1:",.,·:.:1:';11i~ van hun voorraad wordt gevraagt1. Deze bevat
1 . , ~ I ,,1,< ~,j ons., ;3:,2 ons. plat!.;la.s; Plaatglas 1 in" ~ in. en tin.;
I,. "... : I; :,1', (',lthedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold glas;
::. ' .: :', i cn ,,;;.;c soort gC::ich:kt voor do ramen van huizen co winkels,
v: .i.. "':.c, vul.ichten, plautcnliuizen, euz., enz.

lJ,· :1 .nd.rcht wordt ook gevestig(j op hun Gelood Licht Departe-
::''':.: , t:.,: i"'j"ullnen werd met het doel Let goeuu werk te helpen om het
....\; ,;, ::e Kolonie te houden. CIJ'Jbh en :;\Iaxwell hebben deze
~'<:'_'''~ 1.:\.;,[ Versierde VCn:-it{:N;.:el,~vel'llaan ue Ned. Ger. Kerk te
\1:,:. ::, d" Engelsche Kerk to Woodstock, du Katholieke Kerk,
'II' ""'''' ..~, -n dt' St. James Kerk tt' Zeepunt. zoowel ai" aan andere
"..:" ... : It·i.,cbdlenuu ueden Jer Kolonie, Uo('renhuizen, enz. In elk
.' '"I. • i , t 1'.', rk gedaan gelijk aan bet beste tot nog too uit Europa

ADRES:

CHUBS & MAXWEL~ Sept.,
P'.~. BUS 299,

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

Een degelijk en duidelijk Boek
de Wingerdziekte.

over

fl' r. I rkrlj:.;l'n bij ue Drukpers Maatschuppij y\~ ~)r:,SA~[)T !JE
\' •. c;' ,\: («. (Beperktjel'nigeexemplarentegcn"'n "Jll/hlli) per.~x-

-:';: :,I.l:· 1,(J'tC!,'ld Illge,;lote:l) r,,/Onlitlll,t</,dIJtll!(, van dat vOO[' onze wIJn-
., /.1,1' \wian£irijke boek :

II, i.: /,<"'11 il! 1/'· F0/)I,«f", W'jl/'}I/</(,Iell," door Advokaat
jj "!.:l1:'; rt laktcur van "Ons Land ").
1" "r Il, ,.\Ii.\ I: C' Onz« Jan") schr-ijft 0\'('[' dit werkje:-

i i·: ))\·,'k va n Advokaat ~L\u~ is het duidelijkste en voor Zuid
.\.... :.',l:. ·,·h, lczr-rs Illeest verataanbare dr.t ik tot dusverre over het
:....• ' I' !I,·;)L:t'lezen. lIet vereenigt degelijkheid met helderheid~ en
:. : '"' " \:" lr.msche manier van wingerd planten, wingerd bew~:klllg,
... ::. ,~. :l cu phylloxcra bestr ijding jilist wat een Kaapsche wijnboer
" <,., :. ,\ «ten, zonder te zijn bedolven onder een hoop van onvertee~-
, ,:';, 'l'unlhel<l. Elke bladxijdo getuigt van persoonlijk onderzoe~1U
, ':. ,~l' ~Ijuland onzer Hugenootscbc voorvaders. Vooral de twin-

., ',I-:IJ':I'[1 Over dl' phy lloxera zijn lezen~vvaard. "
I~':.. w lj u boer bl' hoort het" erk te bezitten en te bestudeeren.

---------------------------------------- ---
Nieuw-geopend Hospitaal.

\ ., jollbllek en mijn bq~un,'Jtigers wensch ik bekend te ~akM
..."1 ,.' k eerw speciale "tudwer van I.('ernaakt heb o~ hen III het
'., , " I uorzic'n Illet alles wat Doodig IS voor oud en Jong zooals :

',I" " f\: mdel' Klaargemaakte Kleederen, .' Water}Jruof Jasten,
\1 I'" i:, 1 I "l'dl'n, Stevd~, Scho~n, llemden, \llt en g(;kleurd O~der-
.. '.:. " SUkjl''', Dast(,ll, Boortjes, "Cycling Suits," en een dlllzend

:\:.',l .: .~"jen.
'- . ,~KIIIL;~ngemaakt hebhenue met Europeesche Fabrikanten ben

. ':l',;teld alles dl'gelijk te hebbe Il I'll goedkoopcr te verkoopen
I, . :.! KaaJ>schl'n koopman. :JO Kisten zijn r~eJ8 ontvangen, en
·;'A· .. -,',:kn !Iwt lcdere "Steamer" nog !fleer arrlVet'rcn.
~~I),,,":· :!liJn Snijderij veel grooter lIitgebreid is, zullen kleedoren ge-
l .,1.".' .. ,rd"rt [('L:CJleeuigo prijs van af £:3 per pak, gewaarborgd goed

~IUII'tel'~ cu zelf-maat voonnen worden op aanvraa~ gestuurd.
,. troo~t voor al mijne moeite verwacht ik ondersteunmg.

D. J. SCH:,EiDER,
Hoek van Gynmasium en Main Straten,

PAARL.

VRUCHTEN BOOMEN
(HET JAAR 1899).
------ --

150,000 -BOOMEN , I

Gc" Llrhorgd de soort van den naam te zijn en vrij van Inseoten Pesten
Pr~:,llJstcn en Vruchten Kweekenl Gids, aan een1g adres gratis gazon-

den.-AdreS:

PICKSTONE,H. E. V.
P.K. Groot Draiensteil, Yla Pwl (up Kolol1e.

Due aanzoek bij dell f,";ECRE

TEIJRS KAMEH, IIock van Add
Straten.
Kaapstad, 10 Mei, 1899.

RIS, EXECLJ·

ley en Wale

Nederlandscbe:30 Eersteklas hl, Ossen
--yo

Op D1NSDAGt 23 ..MEI.
Z ullen gemelde OssJhr publiek ver-
kocht worden aan •

SPOORWEGMAATSCHA • PIJ.

Kortste en Goedkoopate Route voor Reizigers en
i

Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria en
andere plaatsen in de Trans\' aal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco Marques
(Delagoabaai) in 24 uren naar Johanneéburg; en 21 uur
naa:r: Pretoria.

KLAPMUTS ,STATIE,
") ":,

zij zijn Spekvet ef/zullen zeker
present zijn. ~

J. !i£ JAGEH.
J. S. MARAIS &:~o., Afslagers.

FAAY-ii"'Ll~(~ _

Publieke Ve~ooping
VAN ....

EEN ZE~R

KOSTBAAR BaUW-ERF.
.'

In den Insolv811ten Boede~ ;an J. C. PRINS.
~j.

OE Ondergeteekendes met instruc-
ties begunstigd "Ilen publiek

verkoopen op .~~

DONDERDAG, 2fj;MEI, 1899
om ta uur vim.

Zeker Erf groot'4 morgen en
·Hi4 vierkante vocteQ.~ gelegen aan
de Hoofd-straat: gL'<.~elto van de
Plaats de la Rocho ~an den heer
'I'nrcx, "Noorder P~rl," met de
daarop onlangs g0¥llwde Fonda-
menten beplant met ~...erlei soorten
V ruchtboomen en 1fijngaardStok-
ken, is alom bekend ~als; een der
Vruchtbaarste ErveItin dat gedoultc
van het Dorp en ver~~êht dus geene
verdere omschr~virfgi'
Faure, Van E1)1.: ~ !:0., AflJlagers.
Paarl, lG Mei, 1800.;~-u--~a.I~---
Publieke Ve~kooping

Taliet loor Reizigers naar Johannesburg .ï4 11s.-en £3 17s,
" Pretoria £4 os. 6d.-en £3 4·," " II

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) naar
Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in de Transvaal
en Oranje Vrijstaa~1 1

OP ONZE UITVER~OOPING;
=,

Verminderen WI.J Speciaal die
VAN

Prijzen

Zitkamer Setten,
Slaapkamer Setten;

Sideboards, enz.,

~"'
In den Insolvente.~ Boedel van

MOIl.RISSCHAV~;R1~,Bernherdus j
Chambers. j"f,'

-?

DE ondergeteeke~~n, behoorlijk
gelast, zulle#publiek ver-

koopen op ;!
DINSDAG, DEK 123 MEI,',

om 10 UUf v.m.,
Het :na voJaleDde -

1 Lot Inkt, 1 do. Zatt;lossen Kopjes,
Werk Mandjes, ~." boekjes, En-
veloppes, School ~jwken, 1 lot
Speelgoe.d voor ki{,rleren, 1 .l.ot
Sohrijfbehoeften, 1'~do. SchnJf-
papier, Borstspeldllj't; Rellkwaren,
Lekkernijen, Geldbtiti;isje~, Si~ar~n,
Cigarettes, Tabak" ~-.anUlf~ Papl~r
Zakjes, Klad P8~r, Zeep ID

Koekjes, Nagel en ampere B~rstels,
Kammen, S~haal .~ Gewichten,
Rillgen, Kettings, ~;~Bchtlermessen,
Wandel Stokkeu, ~.: lot, Boeken-
'e novels," 1 lot Só . 'jf en Hchool
Boeken, 1 lot Fluw: ,1 lot Sjr.a.ls,
1 lot Schilderijen, j lot SchildePij
Lijsten, 1groote hooveelheid' Lijst-
werk-Cl Keus en Wenr, 2 Glazen
Kasten, Toonbank!~ .. en nog een
menigte andere artV41en te veel om
te melden. ",: I

Mede zal verkoolt worden voor
rekening van wie, Het moge aan-
gaan: {!.:'

Dames en Mail:~~ Stenls en
Schoenen, Hemden, :~its, -Flannels,
(jashmeres, Mans eit;)Jongens Klaar
gemaakte Pakken, ;J;anten, Kruis-
banden, Hoeden, ~;~en, en Sehar-
nieren, Borden, S~tels, Messen,
Yorken, Kammen, .~orstels, Toon-
ba.nken, Rakken, ~. '1l.ll.lZenKasten,
1\ liea tot eene jrmkelbezig4eid
Lehocrende te v~1 om te om-
schrijven.
FlUiE, Vil EIK: .' CO., .A.fsl&gsrs.
Paarl, 16 Me~ 1 Burastraat, Kaa stad.

KOD1pleet

Kaapsehe.Oouvernements Spoorwegen.
Openbare Vacantie Dag 22 en ~4 lfei, 1899.

:Speciale'rreineu.- Pinkstel' i l\laandag.
Van Kaapetad te 7.35 V.m. en 1.:10! Naar Wellington en i. tUl8chen

en 6.20 n.m. I ' Stellenbosch.
Van Wellington te 2.50 n.m. via Kr~lfontein. .
Van Wellington te 6.0 n.m. uia Stellenbosch. ,
Van Sir Lowry's PIlIIIl te 6.50 n.m. naar Kaa}»t&d en tUJ!8Chep staties.

KONINGINS VERJAARDAG.

8tatlons

Van Wellington te 6.25 v.m. naar Eupstad via Kruifontein,
Van Kaap8tad 3.51'! n.m. naar Wellington via Kraaifontoin. !
Van Kaapttad te 6.20 n.m. naar Wellington via Stellenboech.

Op belde dagbu zullen ~e locale trein die03t op "de Maiilanrl en Durban Weg ell
de gewone dien ..t op de. Wijnberg en Simonstown hJnen op,eheven worden £In dQOr
.pedale dieD8ten verYaDgeD~- . . i
. Voor verdere bijsonderhedén -zie -m.en...de-publieke ~pl!J.kbiljett.en.

C. R. ELLIOTT, ~irecteur-genM'aaL
KaaP8tad, 16 Mei, 1899.

DE WAAL &; CO.,
IJZERHANDELA4-.aS, :

Hel Goedkoopste Huis in de ~tad
OMHEININGS MATIERIAAL,

Staanders, Draad, Netdraad, Heliken, enz.

SCHRIJF O~ PRIJSLIJSTE~:
Adre.:-

BENOODIGD

AAN de School te N'G.,mo dist.
Vrijheid (a) E~n derde

onderwijzer(es en Cb\ een vierde id.
of kweekelingfe) Salaris respec-
tievelijk £120 en £72 pwjaa.r-DIêt
vrij logies, Indiensttreding begin
Juli, e.k. Ervaring eene I aanbeve-
llii. V . _~A1.. Q. ,1.""",:",

inl,u" ~~laoe:~:'r.
Bewijzen van bekwaamheid moet m
vergezeld gaan van a) Bewijs van
lidmaatschap eener Protestantsehe
Kerk b) Bewijs van goed gedrag
tot op datum loopende over de
laatste 2 jaren.

Applicaties in te zenden aan
R A. KNIPE,
Hoofd der School.

P.K. Toovcnaararust,
Vrijheid, Z.A.R.

P.O. Witpoort,
via. Belfast, Z.A.R.

AUWAL NOORD HOOGE: ~GHOOL. llondeuaude Ouderwijzers en
()IHlel'\\'ijZt'rt'sl'If'1l beuoodizd
te xteeukampskraal, (;root
Constantia, Eskol. Riet21lt en
Elandskloot, wijk Hoopstad.
dist, Hoopstad.

I )ENOODIGD. - Eene gecertifi-I) ceerde en ondervindingrij:co
onderwijzeres om de pl$.ats in te
nemen van de Kindergárten On-
derwijzeres, die naar Engéland ver-
trekt. Salaris £150 per jaar.
Plichten, indien mogelijk~ te begin.
nen in Juli. ,

Doo aanzoek met copiën van ge-
tuigschriften en Certificaat van ge-
zondheid op of voor 7 Juni, 18%.
bij

, PPLlCA'l'IES voor bovenge-
".\ noemde betrekkingen verge-
zeld van de bij de wet vereiselite
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag, en van lidmaat-
schap eener Protestan.che Kerk,
zullen door den Ondergeteekeue
ingewacbt worden tot op Lj Juni,
e.k.

Werkzaambeden te beginnen na
de Juni vacantie.

Salaris £ I20 per Jaar en de
schoolzelden.

Kennis van Muziek een aanbo-
veling.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicaaten
moete ri zich voorzien van een onder.
wijz.eJ,'8 2de klas Spoorw . , :,.r.:tifi-
caat Om tegen halfprijs te reizen.

A. THERON,
Voorz. \VijKS Sen. Com

Beestkraal, P.K. Hoopstad,
10 Mo.li, 189\1.

G. GRIFFITIIS,
Secretaris,

BENOODIGD

AAN Ouders en Wepshuizen
dadelijk twee (2) respectable

blanke jongens van 14 tot, Ili jaren
als leerlingen in de Snijderij : eeÓ
goede kans voor jongena ~an g_oed
gedrag; ook een voerstuurder
en licht werk: doe aanzooK bij.

1
P. R. ,THEUNI~SEN,

Snijdpr, Robertson.

BENOODIGD
1-,EN Onderwijzeres ' op de
') plaats Andover, gecertificeerd

en bekwaam om de kinderen voor
Elementary op te werken, en be-
hoorende tot eone Protesteutecho
Kerk. Werkzaambeden < te. aan-
varen na de J uni vacantie. Salaris
£50 en alles vrij. Hollaudsch en
Muziek een vereischte.

ONDERWIJS.
BENOODIGD

ti. Een Onderwijzer in een wijk-
school te Bosch kop, 4 uur van 't
Lorp. Salaris £lf.O per jaar. Kost
in inwoning verkrijgbaar tegen £30.

b. Onderwijzer in eene wijk-
school ..te Kafferskraal, 1 uur van 't
dorp. Salaris £ I [JO per jaar.

c. Onderwijzeres, assistente in de
Dorpsschool. Salaris £130 per
jaar. Voor Kindergarten werk en
bewijs van onc-rvinding en be-
kwaamheid zal £20 meer betaald
worden.

J. Onderwijzeres, assistente in de
porpsschool. Salaris £150 per
Jaar.

Applicaties met certificaten van
bekwaamheid, gedrag, goddienst,
enz., bij den ondergeteekende te
worden ingezonden niet later dan
so :Mei.

Werkzaamheid t6.heginnen: II. en
b op 1 Juli; c ell rl na de Juni
vacantie.

Voor Il en IJ zal -de kennis van
Muziek eene sterke aanbeveling zijn.

Applikanten moeten voldoen aan
do eisehen der Wet voor gesubsi-
dieerde scholen.

A. J. LOUW, V.D.M .

Heidelberg, Z.A.R.,
6 Mei, 1890.

OLOFF A. GREYLING,
P.O. Andover,

Wodehouse
------ -----

Vr6denburg Meisjes Ho0i8Scbool.
OVERDEElt PLEIN, XUPSTAD

OPGERICHT l886.

._n4aaJLld••-(•.)nlo .. )
~·ja Matriculatie. ....

UniveraiteitM School J:1POger.
" "Etemen t.air.
JJ Muziek 1!¥amina;

.~daa.JLId ••• (iJjaD.lg ..
Standaards V, IV. II~ II, I en

Kindergarten School' ~oor kleine
Kinderen tU88Cnen4 en $ jaar ('ud.

Speciale Klaa&en in (lê Kunst:
Letter-schrift, Snelaohrif1;. en Dres-
makerij. '.'

Mevr. W. B. PEJlOIV AL,
• ..Prinoioale

------------
Stelle~bo8ch .A.fdeelingslUd,

Tenders· loor bet boowen uo
Woningen loor Arbeiden.

TENDER~ worden hiermede
gevraagd: V')vr het bom-en

van een Arbeiders Woning te Vaal-
fon~in Uitspanning. Bijzonder
heden te verkrijgen bij Raadslid-
The\L!:issen, Somerset WéSt.

IT. Voor het opr chting van een
Kamer, eu het repareeren van het
gebou w en den stlil bij den' 22sten
Mijlpaal, bijzonderheden waarvan
verkregen kunnen 'Worden bij Bud-
slid Brink, Kuilsrivier, of bij den
Secretaris.

Tenders zullen ontvangen worden
door den Secretaris, tot op een
insluitende den 25B~ Mei, 1899.

Op 1a4t,
PAUL D. iCLUVEB,

! ·Secretaris.
I .

Stellenbosch, lCi:Mei, 1899,
I
i
I
I
I

• J

WILT u eene plaa' of ander
vast eigen(1om koOpen, of nw

eigendo'll van de baljld zetten,
8chrijf dan aan aen heer.Bchonken,
"Gape Times BuildingIJ," Kaap-
stad. Hij koopt en verJcoopt vast
eigendom uit de hand~ en geeft
immer voldoening. .

-'--'-a_;",- ~-4..?--·-
B HOUD u gesoJ:Gbeid, dit i.:illet beate ding

det Jrij k"lIt doen om recht1e komen met d.
oude W_ld. DM<- ~-lII'aar _ .pmeen middel.
Wheelers Extract j .. etpt.t geld. Ja. ed.

HEYNES. MATHEW & Co. I
APO'fllBBBS, ~.AD, '

'I
{1

.~_, ci---1

I
I



; :.:1:
,j I:

:'•.. t····

1
·~ L •

t-,,!

"

.~~.~
..' i
. ,;

. ~
}

•
~o

,. ,,1 •
, ',i

"~',

•00
~

.~

l
1
~.•

.~

.'
'.I

'.i

..,
... ,
~;}
" .i •

~o
•00

~

,\.! .

•
~o.

t "',~

I r

t;:
L
i ,.

~- .

VIERING VAN.__... trweg8IL
• TtchtIgatenJ .. ,

Publieke Verkooprng Tadm .:Jr~~ .Lolo- IfÁRE .MAJESTEIT DE101'10IN.

DEh<:~ij~~:h~~ ~~TBNDJiJ1NI'den~...dor ZUN ~dele de Bur~_ en
heer C. BAUABD en anderen zal den ~p van Tier '.f'weede- sijn eegade i (~.lid eD

Terkoopen te haB~ Lo~otief Stoomketels, met lrfPVl'OUW T. !JllL) JDUenieen .~.
MAT.AP O. No. 81, koperenn#)laard en geelk~ bare ~tie eD donvel'll&ZlOD8

btllJl8D,alle ijl goeden toeit ..ncf.·. houden In der Goon Hon ~ op
District Hay, Griklllud lest, De Kete!i'.",:1itgen in de ".k. WQJ1IIDAG, daD ~. M;ea, te

OP plaataen te teribage en kunnen op beginDG' Aoht uur I ~ddadl,
aanzoek bij .' Looomotief Sul*'- waartoe de burgen met. met hunWOE.NSDAG. 14 JUNI. 1899. intendent al. besiohtigd worden. dam. vriendlohappeljJk worden

26 :Paarden Zij word1I geleverd SOOalI lij uitgenoodigd.
22 Slachtossen daar staan,\£; en de betaling moet __;::.,_--.:::.--------
10 Joage Ossen vooruit geatl1eden. ' . Awnphliih .. t.r.
10 Koeien en Vaarzen Gezegelde"'}'and81'l (in 't origineel)

250 Kapaters en Hamels gerioht ~ den Controleur en IIRTH'S Groot Circus
250 Gemengde Schapen en Bok- Auditeur.~erarJ te Kaapatad, en ,

ken op de envelóf.p~ pmerkt II Tend~ Ci1UlIr I.oniDi.l1Jb BeBChermillg.
4 Afgerichte Muilezels. voor Tw8éJ~handa Lokomotief - .. ~

StoomketelBt~ sullen Maandagmid. Hedenmlddiq-1e-3 ~ur,
dag den ~ Juni, 1~99 worden u.lMD~Voorate11iDgCf&~nworclllll
ingewacht.' k om ". woo.. nil de bui ~~oteu

Hei'" . h T&I1 Ku.petad in ... t te .~en deS(,
et IS, ~n vel'eUlO groote ..noontna te alen, 'rooria\:

hoogBte of .~.oige aude .
wordt a&Dgetfpmen. JmDU·, ZATERDAG 4\V'Olm,

,~ ea iedere awnd tot naden bekejndmakior,,. SINOL.A
Ho~d Magazijnm

Bureau van len Hoofd
.MagaziJámeester,

Kaapiftad, 15 Met
f,

Daar 2_rnog niet veel tijd is ge-
weest voar inbrengingen ter Terkoop
wordt er een veel grooter voorrad
dan hierboven vermeld voor de ver •
kooping verwacht.

Mat&p ligt ongeveer 30 mijlen
van Grikwaland en 30 mijlen van
Postmasburg, fmen kan acoomodatie
nrkrijgen in het Matsap Hotel

VerRoo/Jing ti beginne" te 10 lire.
GEO. G. GIE, Afslager.

Grikwaatad, Hay.

VERKOOP Y.AN

EIGENDOM
In bet BloeiendStads~ebjed ru

WOL SEL E VJ

Cerea-'1IIr •• a.....l ..
De hoer H. CA..&SON zal

MAANDAG, 29 MEI, 1899,
na aankoms/ van den mgiltrein uit

~aapstad verkoose»:
I.-Het groote Gebouw toebe-

hoorend aan den heer :::i. BROWN,
tegenover den Hoofdweg naar Ceres,
op een plek die den haedel van de
buurt beheeracht. Het is bijzonder
sterk gt>1Jouwd.onder IJzeren dak,
en bevat vier kamers, groote berg-
plaats, enz.

2.-Tw.HLF ElIVEN waarvan som.
migen een frout Lunbeu aan den
Hoofdweg, allen uitatekend gelegen.

Bij de Schaarste van Groad.
gebied in deze opkomende Stad il
dit een uitstekende gelegenheid voor
personen die er sich willen vestigen.

Terzelfdertijd zal er een liobey
Machine van tien paardenkrachten
met Stoomketel verkocht worden,
en een kleine Flour-mill.

Voor verdere bijzonderheden
ricb te men zich toe

E. R. SYJ'RET.
3~, St. George's Straat,

Kaa psrad, rs Mei, H!9~.

'>;'i EuGELO()P,E~
I y j X den Onuorgeteckende op den

10dt:ll April.
_Jl;enschimmel Ezel, ongeveer 8

jaar oud, laatst gezien bij de plaets
va n deo heer Zacharias de V illie ra,
(Diemerskraal), .

Diegenen die eenige informtltie
weten te verse haffen gelieven da ar.

I I. .Van uennis te' bo~eil aan den Ondor.
: geteekend- door wieu lI.11ebil\ijke
I onkosten zullen worden vergoed.

j
l D.. J. SCIlW ARTZ,

Welimbton.
, 17 \fai, 1699.
-~~~,---

Rondgaande Onderwijzer be-
noodigd te Broekpoort, wk.
Grootrivier.

.\_PPLWATIES TOOI' bovenge-
l:' noemde betrokking verg6-
zeil.! ran de bij de wet ve.reischte ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
goed guurag, van de laatste School-
commiasie on vanlic4naatsohap eener
Protcsttl.nt~che Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot op den 17den dag VUl
Juni, 1899.

Werkzaamheden te beginnen, na
de J uui vacantie.

Salaris £120 per jaar en de
schooigohion.

.Alleeu ongehuwde personen zul.
leo in aanmerking genomen worden.

Billijke rei8k08ten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. - De geslaagde applicant
moeten zioh Toorzien van Onder-
wijzers 2de klaa. 8£OOnreg certi.fl.
oaten om tegen halfprijs te reizen.

A. J. WILKEN,
V001'1. Sohool Oom.

P. K. Willoughby,
Bethulie O. V.S.

15 Mei, 1899. •
SOBUTBERICHT.

L:-; het Schut alhier bevindt zich boven
tien veroorloofden tijd een VaaJl.)(mt

Iluro{vllrken met 8tonJI'e ooren elJ SkImpe
8' ;t'li t. omtrent :ol jaren oDd. Indien niet
~<k'Jt vóór '1.7 dezer, zal dezelve op dien
l,tfl'U verkocht worden uit de SchuIm&}
t. tl I ') uur 's mo rgl!ll S.

J. J. OK KOCH BOTHt,
Schutmeester.

Dut!"ivieM"'l.ei,
l'aardenberl{, 13 Mei, lBW.

RIJTUIGEN VOOR INVALJDE.r.~.

V~ £:J tot £ 1~ eUr, Det...;,Qeillu-
'~l'l. bladen op applioad. W.

Hl LLBR • Co., KandenmabN,' 6 lAu..
1tr1Wlt. 'ftD af Gra ..... t. All... lIOl'
M~ op ","lU., ~

te dat de
re Tender

IR,
eester,

,1899.
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en wel.
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J. !LOUW.
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'I' n twee en

III ~_ echt.1ftg Jaren en
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L" Boox Il'Ib.
jDl drie jrrell
uI gedngen
re< At want lij
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. IIn dank te
voor zijnen
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lde beSo.ken
~&ar toftge_
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Groote yoorstelltJg te 8 inr.
Veelvuldige wijrigillg

't Programma.

WAA}jsCRUW

BIJdeze ~t bek~n
dat ~lder 80hrifte

missie geen ~eten, stn
jagen of sill van eemg
veroorloofd W de pla.ata
onderieteek~de.-Alle
lullen o~nkoID.ltig
vervolgd warpen.

~i W.A.
WelteTNd8D, :t.nford,

C&leioD, 17 f.fel,1899.

BEYOODI
EEN ~nrijzer v

Klas ~ohool op
Rooihoek, .~~ur van Bu

Salaria £~) per jaar
Wer~eden te be

het Juli kn.,!t;u.l.
~W.GEYE

Publieke Verkooping
TE

KlilJheuvel Station.
OP
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EN

ZENUWEN.
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E
waarv,
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ORGELS.
-l

i, PACKARD"
:a..t Orite1. ID d. Wereld.,

.
Zee !ons Orgel tegen.1&.

Wilt· zij 88h Orqel'l

(popt de!) bet blSte

Het "Packard,"
tegen .£18, £20 lOf;.

en hooger.

BehHjf om Prijzen

15
en

JUNI, A.I~eene Catologus.

Voor het b&klten 'b11 het f iDltll b,d
koek, pof! ~r1jee, pllddill8't ....

\laakt het ?OedaJI lef r licht lIIIIie:"
>4n .e~d.
Ba,.", In r.ulings-Imoh~, en d~N:"ÏfI

DOeder Toor 't bakken, de ooungetul .Jf
I 'ohtlveranderiDB blijft. BltJft nrt.;! "

Inhoudt 1'oUe krr.cht toWA hel geb:"jkt
WOl'Cll
De Royal n&kin~ Powder no 1I'~r:d.

WUden ro.lI11 wordt l'nkel door de ll·r.1

Speciaal I Speciaal I iaal I =:t~VT~:r~~~~:,~r~;~~.A::;;
. ..ua op den omalag, om do 8ubf1i: '14

RAW~ONE'8 NIEUWE SPORTING MAUSER CARBJNE ;,. .... ;:; "'~;:r~;;
Toe~ met Rawbone's Speciale Sporting ve~ eD gesteld op ; In York,l'DBD.igde St" ~,

;200 yards. Uitstekende waarde. Prij. £7 ~08.net.· .

om 10 uur 's morgens.

DE heeren MINNAAR, PlOI .... D ek
Co., af6tand gedaan heb-

bende van hun Huur-Kontrset, en
besloten hebbende hunne bezigheid
te KtUJUUVlL STATIONop ta geven
hebben de heeren VAN I>IB BPUT,
IlouLKAN & Co. gelast, op boven-
~melde plaat., na aankomst TaU
den morgen trein van Kaapst.d,
publiek te verkoopeD, het onder.
volgende:
L-Hun geheelen voorraad Win-

kel-goederen, bestaande uit Negotit3
en Smeernren vau allerlei 8OOrteD,
ala ook Rakken, ToonbankeD,
Sor alen, enJl.~ens.

IL-Hun ;eheelen VOOI'l'Md
SQ1idl,.Wagamabrs. en Timmer-
mans GereIdaobap, bijna all., meu\T,
Ean groote hoeveelheid Wagen-
maken en Timmermans Hout, Verf,
Olie, Staven IJ.. r, Hoef IJ Ian,
Boutj., StAtenkool, i Nieuwe Blaas-
balPD. 2 Aanbeeld8D, n 80hr0even,
enz., enl. .

OP den l:ol ~,:.'n,Mei werd
zoontje ~boreD: Beid

... A. F
"".' E. W
J

DOOOBER1C..

OVERLED~ te ~Iein. il
den lOd~~ )(81, mIJn

Ecbtgenoot Gi~n FranlOie
ouderdom 'l'an ~'tV, jaren 11 m
dagen. Hij dez 'betllig ik m
dank aan DnIi' ffman eu
allen die hllnne~~ beioo
in dit mijn e~lvk ..... lie&.

i!te bedroefde
"
""MARIA E.
.~ pbo

Klein D~ke~iD,
18 .Mei, l~

OVER~E~ï3 .. op Vrij~
.M.IID1JU}.eeder geliefae

llagdalena .A.le~ Liebenberg
den ouderdom VlP .. juea.t. G. J.

K romrue Ree,~I~p.Anta,
Stcllenb b,18 Mei 1

ru.
1 Lot Klaargemaakt." Wielen
1 Nieuwe Sohots KlU' op veereD
2 do .MolwageM do
8 do O~n Karren do
1 do Lichte Buggy do
2 Kar Paarden
1 Ezel Hengst, 3 jaar oud
8 Varke.s.

En 'een menigte andere Goederen
te veel om te melden.

Verversohingen sullen versohaft
worden.

DAN.. ~TUIG
< i"\r-", .....;-

HIERlIF..lJ~ll~m ik.?
te bui ri{, "'le Ill/milie

en vrieudeu te ~llUlken YOO
neming in lUijn:~root nrIi ..
de brieveu, lel~.!ramen ea
gezondeu.

'jWED, A.
Rocklanda, 16 ;ei leW.

QV EHLEDE tte La Rhon
heden in <t;:-h :oaderdom

:&eventig jal'en n~ 1:eer ge
verbmdteDl8 vaQ{,'i",ee eli yl

drie maanden mfl.e zeer ge
noote CA rHAKI~ SC8.lJlNA

Smith, na een ~i bed van biJ
dat zij met het root.te ged
beeft. H&ar h : n w ..
wae verlangeDd ~bonden te

Ik wenach oo~ijnen imug
betuigen aan DI! Buchner
vn'rermoeideD ar~id aan haar
Eerw. Krtft voor'Sijne herhaa
en voor zijD tit_;patwoorden
sproken, ooi: Dr. ~.'fDe voor
kundige beh&ndellk"

V oor&.! wenac!l:: it miJDe
dank t. bet~~ miJne
8choondochter ~ufv. P. L.
hare Il:aChte gedl(idige teec:le
gedurende hur l~g lijden.

De. H_.. v~de het h
voudig. ,

De~fdeEc
;"; J. H. L

Zaterdag, la ~, 1899.
~

KENN~GE\'
D»Onderge~k8Dde w

II~et g~ Publiek
maken 'aat hi;q steede
" Boarders " m t ~ nemen
board8l'8," t.ege~ billijke

P. ~ J. LOU
1 Mei, 1899. '~,_c _

Omheinibgs D
• l{;

MINNAAR, PICKAR.D & Co.
Yu der SplY, Immelm:11 a Co., ltJlatm.
Vendu-Kantoor .Malme;bury.

I{ENN!"n:._ VING
D E Oodergetookenuo wenscht

hiermede kennis te geven, dat
van hem een Jonge &SOh·valeJi)zeJ,
8 maanden oud, is weg'te1oopen

van de plaats ., UitkoDUlt II in St.
Helenabui, diutrikt Malmesbury.
ndien die Ezel bij ieIllOO.daa.nkomt
gelieve deze daarvan kennis te pyen
aan mij volgens adrce .. Alle koaten
ullen vergoed wordeD.

J. C. SMITH,
Uitkomst, Rt. HeleGabaai,

Dist. Malmesbury.
Uitkomst, 16 Mei, 1899.

KWARTEN Beeetevleeach te
Koop bij den Ondergeteekeude

O. D. T. DRB'tER.
Paarl, 19 Mei, 1899.

KALK TE KOOP..
INeenige kwantiteiten te eott1er~'

set West Sta.tie.-Kan naar elk
ta.tion verzonaen wordAn. Doe
anzoek bij R. M. OWEN, Somerset
West.

-'" '.,...__
Verniste t~alen

Draad No. 8.•>BPElCl&
om uit te Vel~OI()'D4!1l

7/8

STOVES,
" BOLINDEBS" beroemde maaksel.

ZWEED SCHE

onze Pr~z .. ,----.....------.....----
WOODHEAD, PLANT & CO.,

George's Straat, Kaapstad.St

DVNLOP~ ,

WUfJl)BARDEN ..
Eerst in 1888,

En sedert altijd de Voorste,
•Meer populair dan ooit 'te -voren In 1800.

~rij£ om OM boek cl AJleR omtrent Dunlop Win:ibs.nden."

DE DUNLOP PNEUMATIC TYRE CO., Z.A., BEPERKT,
60, Strand Btraat,

K.A.A.F;STAD.

r .....j
Patron. van alle soorten en gehalten altijd in TOOmLa,d..

Hagelgeweeren, Rifles t'D BeTol~ 'VaD eeDige soort.

Krult, Dynamiet, Detona.tora. Lont en Lont Ontetek.ro,ialtlJd 111voorraad
i ï _
' . ---'

i

CO~ aet nrgJ'tOt&)u )qutJI lUIes, 11/&8 tegel _ ~.Ifdt PlU"I.

VpOR

Scheldt uir
met Hoesten 1
Elke hoest mu.lrt Uwen keelllll'fl

en meer geprikkeld. Elke :,0011 d~
het bloed lIa&l' het vlies uer IOIlfll
stij,an. .8oud.p met UWeD kotl Q

laugen op der;~""ijzoe te IiChc_
Breng de deeleu ID nut "0 geelt zeda
kaDI om te heelell. Gij moet ....
hIp hebben 0111 dit te k1llUle1i -. •se nit &eYiAda ba

Appe
Perez
1;:", ...
U1l&YI
l.imo
Kool
RIOM

~
Pav.tI
UieJI
BM"
Eeadl
Ganse
Kallro
Eien.
BaMZ.
KAlY'a

Aye".
Kersen
Borstmiddel

Bij de M1'ItO dOlls be2lnnen nhl:lfel
rup,t; de prl1tling in d., ~eel he':Jd op; lie
&&I1nJ wordt minder hevig, de hoe.:
Yerdwijnt. Wacht niet to:Jit !oat
oDtsteking en tering venchijnt,doel
maakt een einde MD
uwen hoe at sonder
llitneL
A,.er'. Kenen :SOnt-

middel pneNt omdat
het heelt; het pat
naar den I114!t~ van
dell kwaal; YerlaCht
de ontsteldDf en be-
_rkt _ 'l'oortdttren4
D8l'Itel. Beg int ~Ij
t.ijcle, het Is het ~
yoorbehoedmiddel tePII alle ....
loqk1V&lell.

. Wacht Il voor goedkoope IIalllna.
Ziet toe dat de llMlD ... \1u', cbem
. Peotoral," ID het glal \'&11 W.~
pbla&elI. I&. ,..........

•. J." I.yw oir e... '-""ell . .lar,. t.~4.

~~;~-

~·,)1.
POl.l.tp
Ui6Il.
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Z. .A.. Bijbel vereenig1Dg.

V OOB ,aedkoope en doeJmatip!lt
bell. palm an Geung·BoeNr

'"'nÓêIe m_ doh bij boveng'!melde~
~Igiof, door de 'I'OOrndere!l in JU
reedt njlPricht. .
n.,M 'roor Holl&.DJtlChe t.~tJII'

~e Blaadjee.
Voor PrijaUj8te1l

0DIlerr ,teekende,
E. PI}.~A.Aa.

se . 3tllIil
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ONZE SPOOfiWEGEN.
OSZE gon vernameuts spoorwegen spelen
een zeer belangrijke rol in onze koloniale
staatehuishondkunde, niet alleen omdat
"r zulk een groot kapitaal in steekt, waar-
voor het land Terantwoordelijk is : maar
ook omdat ze thaw! een van de voornaam-
ete bronnen zijn, waaruit 'e lande ka!!
voorzien wordt. Het jaaT'verslag van den
algemeenen beatierder der spoorwegen
ligt voor OOI! in den vorm van een lijvig
blauwboek, uat vol is van belangrijke
feiten welke de aandacht niet alleen
van onze wetgeven verdie~n, maar ook
die Tan allen die met zaken-kennis over
illt gewichtig onderwerp wel18Chen te
epreken.

De totale opbrengst onzer spoorwegen
in het jaar 1898 wae geweest .r2,~;)3,'):lO,
en de nitgaaf was £2,012,390; dus een
cmzetting van niet minder dan £4,965,480.

Twee feiten in verband met de exploi-
tatie in het afgeloopen jaar springen
dadtllijk op den voorgrond, en hoewel de
heer ELLIOTT voor beide feiten een ver-
klaring hdefé, nochtaW! kan het niet weg-
l!'I'redenserd worden, dat ze geenszins een
gelOnd9n toestand van zaken openbaren.

\'KOE"! ltAKI;;T. Indien er some lieden gevonden mogen
19 MeI, 18!U. word.en, die de schuld van dezen onbe-

~ ~. 2d, nediienuen toeatanu aan de Afrikaander
o 0 10 regeering wenachen toe te schrIJTen, dan
o 7 J- -H....'·ULU"''''l1 wij ze Ill" aan, dat het rapport
~ 1~ 1~ slechy.a loopt tot den 31lten December, en

dat de tegenwoordige regeering eerst in
October aan het roer van zaken was g....
komen. De twee bedoelde feiten zijn :-
1. Vergeleken met 11)~17,toont de totale

opbrengst van 1898 eene vermindering
van £117,807, terwijl ue totale uitgaaf
voor 1898 £IU,075 mter W88 dan in
1897.

2. Terwijl het gewicht dar vervoerde
goederen met 167,18' ton is toeg'f'DOm"n,
is de som daarop verdiend verminderd
wet £ 75,178.

De heer ELLJOTT goeft de volgende
Hr"<:larirg Van het eerste feit-waarom wij
f'Jit'llijk de hare aan Lelde einden hebben
l,tdn brandflu ;-De vermeeruering in de
uitgaaf is aan verschillende oorzaken te
wijten, o.a. aan (a) ~eer passagieI'll
(789,756) en meer goedere* (167,186 ton)
,qmi ..n H~rvoerd ; Ch) de prijs van steen-
ló.:>I". ill to"genomen; (c) vermeerderd"
t ~rbruik van steenkolen wegens het doen
loopeLl van zwaarder enginetJ en de in-
voering van aatomatiache rammen; (d) de
vermeerderde hel1ltelling nn engin",
waggons.en trucks. TUSllCnen twee haak·
jes un hier opgemerkt worden, <Llt in de
twee vorige jaren niet vele reparatl61
...erden gemaakt, omdat er groote schaat-
8~e aan vervoermateriaal wu, en het de-
partement dUI! verplicht was om zoo Teel
werk uit de enginea, enZ. te halen als ze
met mogelijkheid konden doen.

Komende tot het tweede feit erkent de
heer ELLIOTT dat hilt voor het parlement
zoowel ale voor het publiek onventaan-
baar moet zijn zonder een opheldering, en
dan geeft hij de volgende verklaring :-(a)
.. De vermeerdering in het gewicht ill
hoofdzakelijk te wijten aan Zuld-Afri-
kaall8Che produkten, lOOals graan en peul-
Truchten, landbouwprodukten, steen-
kolen, mest en hout; (b) de geheele ver-
meerd.ring van 167,186 ton bestaat uit
goederen die tegen: een la~ tal ief ver-
voerd worden, SOGala liOldbouwPt9dukten
tegen td. per ton, terwijl 56 percent van
d" total. verm(.erdering ill in lteenkoleD,
gruia en andere mineralen dilil tegen ~d.,
id., en ld. per ton per mijl vervoerd wor-
den, het grootate gedeelte tegen het laagBte
tarief I (c) in 1898 was er een aanzienlijke
ver.nindering in het Tervoer van de
.. midd.1 " klu goederen naar de Trane-
nal welk vervoer winstgevend is; en
het grool,8t. gedeelte der goederen' naar
de Transvaal gebracht, werd vervoerd
tegen 7s. 6d. per ton minder dan in 1897,
voii.ns een overeenkomst met den Vrij-
ltaat en de N. Z. A. 8. M. I (d) in 1898
wae er een vermind.ring in het Tervoer
yan goederea OTer lange wtanden en
een vermeerderi'll ia dat OTer korte af-
st.anden.

De landbou wen hll-ben klaar blij kelIJk
gebruik gemaakt Tan het iage tarief van
een half penn"?Jr ton per mijl, en heb·
ben de wijlheid van de vPrlmdering ge·
reohtnardird. De Ipoorwegen hebben
niet door het lage tarief ieprofiteerd,
dooh de Kolonie wel, en d1 t Will de orl-
.;iotlt>lt>bedo ..ling".

Nh~tteren,tuande dele opheldflring ti
een lIing I,ker, dat wij niet 100 kunnen
i\Ilngaan. Milt groot genoegen hebben wij
dan ook onlangs kunnen mededeelf . dat
de uil«aaf in de afgeloopen weken un-
m.rkelijk aan het afnemen ia_

Onze lpoorwegen hebben in 1~98.£4
131. lld. percent verdi.nd, tegen £6 28.
6d. in 1891, dUI etln vermindering Tan
£1 81. 1d_ percent. Dit ia ongeveer de
helft minder ian d~ie jaar geleden - de
hoogete. .

ÊeD anuer punt van belan,In elit rap-
port is de ervaring opgedaan te Port
Elizabeth waar de regeering het w.·
nemen der ontlCheepte goederen
nn de jetty heeft ondernoma
ondt'r een kontrakt eenip jaND p7
leclen door air j lJiU &InWaIGa ..
OOIDIPI.ril '" opa""'~ lilt .......

O!' deu: ),,"u de~·'Overl86d...tti. .Mow-
h~a'", (r.lA teerbeminde !DOe tIer

_\~ErT\ ·8\RIOiD'.sA Louw (!?eb\))1!11
V,n ,l,'r 8P'IY) In dei ouderdom van 75
j3r<"'. ,li";J ~ ltren'rl.

LJ, b~~.·aft 0 8 zal heden plaats hébben te
4 uur n ill, op het Ned. Geref. Kerkhof te
~0wbn:.

H. O. Louw,
A. DRBYER,

K"boren Lonw.

HET BEROEMDE OOGWAiER.

E~.:--;bv' ~.,!bewcr k t \'\'0" ,lerIon ~n dee enen die di;
.:0 Jr~.:I:"o JU1~rlD crkt'l :U~Q d.,t. bet de geheele

".u :I I' 'I;·t J><M.gel<13 ... oador poetgeld 21.-
\ r!'!.rlJ,",ba~· b'l

HEYNES, MATHEW & Co.,
Che:nisten, Kaapstad.

......--., 1::\ uinu mt't e·o kaal kvp.. kumt maar Il"''''"' r
D do -r de \\ er eld. Da.ar Id nog bOi':' fOOr hem

, Whee le r'a Capillarine ~bra,kt, bet
.: .~·.t·,l:l""r'lLiddel in u""!.&od I met P?at-

.c":" " .. -~eaten HEy.sKS, MATT1U.W J;
r . K.~rl!lr~i. l'bcmisleo en Droog isten.

.MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

WIEêWII: IUUT.
19 Hei, 1899.
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l'llRT ELIZABETH.

:' }!Er-(Per teloi{T!lllt,)- Een nu groote
t.-nt.)()o.Wllltn~van wuI werd heden gehoad~n
op .:s produkten mulu, .Huc .. el d•.. oon .....l
".: ,.r:nirdert 'fn de ~rlJten "rl) wel gabana
~•• :d. :nll'.r 150 balen (meer dan de belft)
".,.eo. 1UI meelleCeeld".:-d. ni.t ..arkocht tegen
de ?'l,.en op ,id open marcl ge..~gd .. Er lie,: CQ&;lge'1'Ui mur de '""nuc"_ .iJa be·
pcrltt t~o •• <olge van de Tera:inderde "oonrUI·
d'lD, De pri)un bhjTan onurandet"d.

LO~DES.

I' ~fEr-(?"r telegraaf.)-Oe derde leriJ
Lood.ooeb. wolTerkoopingen Toor he~ loopend~
JUC el!ldlgddb~deD: d.~pqjten. ble"en &eerbe·
nO(ilgtnd. Ailerbeete aneen""ltte \oonden een
""'I"lit~&n~Tan dne pence; IneeUlYlfJtten, mld-
d.JIIOO~t en lnferienr een Tooruitfan" Tan twee
en eee bihe 101 dne pence i ge"auchen 1'&Cht
tO lam Tetwol een Tooruitillng van een penny
lo' dna en een t.~lve pence; Tetwol en wol
Toor Itleedlngstukllon een penny T:>Ol"'il.(tlLg,
Deae IIl1i'c"en lIJn genomen In .verge 'ijking
metd. prUilen... 11 de vorige TerkoopiJI",
D. TiJldeMri. no Ter koopinqen is bepaald

cp dea 1~d.n September, en de lesde lerie op
2i! ~oTember. IJ. lUIklI .1aiten bli belde Ter·
ioopl~eo acht dareD te voreo.

BEZOEK.

HOLlJJ(OSCHE BOEKHANDEL
~ACQUES DUSSEAU & CO.,

8, K•• kac ...... c,
K •• p"a4

DE ZUID-AFRIKAAN
VERIEN,QO MET

ONS LAND.
Z.\.TERDAG, 20 MEI, 11:!99.

DE CO~FERE..'lTIE.
Dg veel b61proken conferentl. ttl8llClhen
pr•• ,us!lt KR CO&R, als vertegenwoordiger
nr. de l.A.R., en den hoogen commiJea-
l1a,ala "erteienwoordl~er Tan Engeland,
III op WDeOl!dl.i, al deler, ',e Bloemfon-
teiu gehouden worden. De Uitnoodi&fD'
lJ uitgegu.n VBIl een 0 :afhankalijke de.'de
putI,l-preaident STBTN, van den Oranje
v rijataat, en preeident KRTrOIiR eB lir
Á1¥RED zullen elkaar wat Itatua betreft
op 1161~lcenyoet ontmoeten. Dit iJ de
IlfBr(BI~lch!,id, hoewel de Cap' Timu sloh
troost W~' ri~ gedaohte, ~ deu ootma.
tini een inro"pini ia VilU den ImperialtD
lactor, Walin/aar de heer CHAl(BlnL.U~
I1.ri!lgt aioh ipdurig III Zuld.AfrtWDlCht
r.a:C~D. 1a't !rort, de b~eenkomlt
!lj e~u Haa~8ohll vr~dea-()onferentie in
lt lL;~:n l, :1. Hoe belacheliJk zou
~.( kllL]{en, om te zag,en Jat daar
Rueland Ou li: &Cgevr.ariligden naar de
Hugschs conferentie heeft ICelOnden
~Imell met Engeland, daarom erkent
Ruelllud, dat ~e majesteit de IUJerein
~!ln slle RUNen ~ Dit Il'Jumeot wordt
ech~r met be kkin, tot de Z.A.&.
g~bruikt. zonder at men aclJ~nt t. besef·
fen 1:,~ ~~k: de wering II.

Wij ....enseu.n deoonfuentieallemcces
tot, ea VfrtT'.ll '.II'8D, dat er blij ""Dd goed
"oor hid-AtrlJa. uit ieboren al wordeD.
M.n ui du no. wede~dlOh een politiek
"ui t1'IY"!):A .tlDen moeten volgen. De
__ lIWllet 0111 dit duel \e ber-iktn II)U

·.... 14 ltD, ptAt .trot", ....

conferentif' t'J hebben, doch een vriend-
peIijk onderhoud, waarin de ge-

heels ~ufdetijk beeproken wordt.
Moge de l"loferentie de herstelling vn
vrede en J'DAt er vertrouwen in Zuid-
Afrika ten gevolge hebben-dit en dit
alleea hebben wij noodig voor de natuur-
liJke, gMtadige en gezonde ontwikkeling
Tan onse gewesten.

Wij hebben nog veel over deze zaak te
IIl8ggen, doch zullen wachten totdat de
conferentie afgeloopenjis, en wij rueenen
Jaar.toor de goede zaa~ op de beste wijze
te btJVOJderen,

ontaIa,teD raken
schap van air JAK

Zij die belang
ling! un onze hulpbronnen-
en wie doet zu~ ruet?-zull.n m.t
vrengde de volgeti\e verklaring van clen
heer ELLIOTT vefidemen, vooral na lie
Itiefmoederlijltd bl<lhandeling die OILZ8

steenkolelI tijdena ~et commlaaariaeehap
van air J AKKS is t e.benrt gevalleD, "dat
hij geheel bewust i~<yan de belaJl6riJ&heid
om Koloniale 8tee~len te ontwikkelen,
en dat hij geen 1'1 i4en ziet, waarom lrij
nlet binnen kort reheel onafhankelijk
zullen zijn van kolEli uit Wallis.

Aangaande Iiëhtft: spoorwepn haalt de
heer ELLIOTT 4.e op ]iie aan Tan den heer
Ga:ORGE PAULING; den bouwer Tan de
Beira nauwe rijn.,jDese opinie komt

op een afkeu~ ~g van lichte spoor-
wegen; maar men ~ijnt er Diet op selet
te hebben dat de ~~ lijn een doonoer
lijn is, terwijl wij "'JUer iD de Kolonie

. ~_1I1 A d~er I .~ d_ier I
lichte spoorwegen ~:ontwikkeli ...... ."nen Pray read tile Cape Ti_ ~y by day'
voor de verafgel~ hmdbcu'W8nde dis- Superior to tacw, that toD'
trikten noodig'hebbflP. Howlt UÏrouJh a prrett ot ita OWD!

Over het algem~ genomen, zegt de ' 0" dit a •.4e of Mr. John Bright wiU
heer ELLIOTT, zijn"houten aleepers ver- shortly adorll ~IIII" blWl1iDp in St. Geqrre'.
ki6llijker dan ij~, en daarom geeft ~t'ia tU (ift of certam Johanneabara
h>l aan het depa~rt~ent van landbouw ~i>Ï~lata for the daily articls on " P_ &Dd
\I how to procure .it." The pedeatal bean \he

den praktischen wen.~, om boaschen van uaiqne ioacn,tioft, "Good-with raernti4!lna,"
dennenboomen' aan '.~ planten, die later and it hu beeD'&lTlUlledthai IOlemaweDOe be
voor sleepers geBrui_~ kunnen worden. maint.W!ed_ilellt eooup e"en to impreu

'h068 in E.aglani--daiing the oeremoul, in
Er waren ged urani·;e aet j~r Diet min- the expect&tioo t6at the celilbrated ruatling ot

der dan 96 sterfgevi Uln ten gevolge van the A.ugel of Peace may be beard from tbe
ongelukken o!, de ~er'8chillende lijnen: prrett.
op het wetJtei~ke stJsel 66, iniddelland- How' are the mi"bty tal!eu! Sir Jams'
ache 19,oolteHjke 11\ l Dan waren er 436 Si.vew~ht would not. appear to have a ~,le
gevallen van onts~. i~ en 28 waariD frleod UI th? Colo01:iI t~* cr:ambe ,·epet.1a of

,_ . d d rd the Innes Liquor n,ll nlgbt, bke tboee of the
obstru..tlell oP. en . gevon en .we en. virtU8l! of tbe Preeid8JIt of \he Tran."aal, or
Het getal v,ee lO het !lar door tremen ie- ".the straight tips to the '!o"eruor and Genual
dood wae 737 en 194tt,erdeu gewond. ('?lnmandiog tbe Troope UI cape Colony, are to

Wij vertron wen~' t de verbetering, be allowed to go-on UDDotioed. Vide ysterday'.
w:aarvan wij hierb ien gewaagden, zal lead,reU., made ap of the lOrt of querulollZ
voortgaan er., U)8Jl& D, wodat de staat ~naiion and baI:.... itipg a b~'uder or
van OIU6 spoorwege.nBtaand jaar voor- pauer.by ~ oal.lide the Poboe. Ooart
d 1· za!'" .mang.t hysterual womeDwhen tbe cue u over.!le 1ger • JD. .'" .

~". We wish it to be clearly known t,Jiat we
ALL6;~LElX. cliatilJc~ w.owll.any 'Impatby wh~te"er wi~b

-~ ~ the feeling which dictat8B the repet.1tiOnof thu
De P1ketbv~he ele~t1e. . psrLcular _ne la \he pr... at regu1ar'mMrval..

Het hooggel1lchtal pt. llalQ giateren de No ._at paper _aid recur. to it .veQ were
zaak van een steIl\Jpne~er ~en twee an eoemy the IMlrsonbeld uP. to opprobrium,
kiezers voor schadev"goedlOg in verhoor, mUllb1_ wou1d it be ueed agamai'oDe wbo, at
en gaf nit8praak tel ...guna~ van de-.er- all eTents, WIll ~oet iUldeQlitedly the gladia!oOr
weerders, de eischel al de koeten te be- pa.r acelltmOt: !Jl. tbe IIO-called Progre8llS"e
talen. De heeren ~ Beer en Louw party.
~chr" ..en Nil brief~' n den mali-strut .The paper in. question i. ev.i~entl¥ deter-
van Piket bill.i na d . ongste kieaing, be- mined that wha~ a, ce18b~ted ,di"!lle call •. i~

i k' • ldhed bij future" DDauth_ilcated unmemorial tradlUon
wAren'!e (at ze, ere Qnger_ege eD of Dutch disloyalty and batred of tlaeir EDJllab
ue stembus te '\ erlort.f viel hadden plaata fellow colonistS· aball be .built tbere and
gevonden, en Il~h~de ~n onderzoek. by the .... hee_"erybody ~lae bein" 1lD.

De magIstraat-wet v.nder ru-.ng---etelde oeremoniously warned all the ]ealo...ely auarde4
een onderzoek in, \ toch de prokureur- ground on whicb' extreme prejudiee a eng"ged
generaal weiged6 te ~volgen, en daarop la fut lY ii O&Il be Il! layUli tbe malno!ent
bracht de' atemopn("~er een aotie Toor foundation.
schadevergoedla, ; ~n' de heeren De .Dr. Bu\h.rfoerd HarriI'. "edit~r" fol'C8l hia
Beer en Louw in. '.f; reUen to .the concilllion that DOthUlgbut war

Het getuigenis dáO.n de zaak werd at- with the Trann .. l will luit hil book. ADy
gelegd wordt in ee~ ;.•ndér kolom gepu- .ttempt by any ót tbe Oo"ernment.8.of South
bHoeeru, I18men met Jfen orsomming Tan Africa to lirioa about. peaoefullOlutl?n of the
de uil,8praak van d,,~~oQfdre()hter, Wij e:Pitior difllclllt;r is 80Mred ,taDd tieri.ded, and
vertrouwen dat dlil7of:&aakoDder de aan- any.tatement iD public by our r b1ic lDfII to

..... the e1!ect t.bat war ia, if pouiblll, t.o be avofdeel
Jacht d.r reieel ing ~ kom.n, want zoo- meeill wiUl Loftie'l moet .. ".re _ure.
ala de hoofW-ec.hter,Aerecht aanmerkte,
ongeregeldheden TIlzrl~ien aard b.hooren
niet voor te Tallen, e~' '!l:omen ze voor dll,ll
behooren 18 Itrengel '~gestraft te worde~.
Onze kieswet en regi! tatillwet verdier_o..l
amendatie, en wij h\..pen dat de noodige
amendaties gemaakt ~llen worden; doch
teielijkllrtijd moeten. <wij .r op wijzen,
dat het Toor 't PUbl~' . i8 om toe te zien,
dat de wet uitgevoer ,'o.dt, en de heeren
De Beer en Louw bben het land eeu
dienllt bew~en 1i0Q!'.: de ~k onder de
aandacht te brengen. ~:

Sir James ~vewr1&,ht.
Sir James dUit. Ulana een ander

denntje! D. Oape lI,nes kent zijn Bir
James nog nilt, en'J~aaJ[t zich 0 I wo
booa over de IIpoedf.i omkeering bij
den ridder va~ .. ~e der meeat oor-
logzncb.tige reoflute ; nitlatiugen", tot
.. vrede tegen elf,iln ~rijll toesprake •• "
li de bekeering vanjJjr James oprecht?
Of moet men aann«'lflen dat het nog
dellelfde air Jawes ~ die uit het kama>
der tegenpartij vred:£" epi? Indien dit
h",t geval is, W\n za t zeker n.iet meer
lang uuren Toor dat ht~ft dat kamp wordt
geset-reeds beSp6U"J men de ontevre-
denheid Tan de GCJpe~im(JS.

Dit doet oIlS den~b aan de profeti-
sch. woorden V~1l ~J!b heer Schreiner
in 't parlement, dat\:tlr James niet meer
lang schuil ondlr ;-let regenscherm,
waarond.r . hij za:;, W. Tinden, en dat
Il·ij dan weder ond~, een ander regen-
scherm aal willen i~nipen; doch dat
hij tot op de huid ,~()()rnat zal worden.

De Ca~ Tiinu 1Illiir James uit En-
geland terug en If8Itl1lilband' heb~en-
wij willen hem in EnÏeland laten blij v.n
en meer vredelieve~le toéap~en nn
hem hooretl. ~;

De heer Herh~dt ontkent.
In een telepm ~ de pen van Kaap-

stad ontkent de h~ B.rholdt al de be·
achuldigingen die t~n hem ingebracht
sIJn door lir G?rdol.i~prigg lD Terband
met de T(mbuland~e, en hij daagt
hem uit die beechul&tnien te bewtJaen.
Inteiendeel verklaaft hij, ~t een der
perlOnen, dien hij wordt Pn'UId
te hebben ala u.r Solomon
te 88841rt!n, nUf i.komen, ua-
geude dat hij Mn ondenteuner vau
den heer Salomon en dat de )let: .'
Herboldt toch zijn i moest gebrui-
ken he Il- (den aangesteld
te krijgen ala een Ook deze
elekti~-onwaarheden dUI gelogen-
Itrait.

nflol'I'.."~r.r,,Hl,r'r nrklt&art, dat
verlies wordt uit-

WIlSro·Dl"U"'.U de heer SAUER
Port Eli_heth wu,

uan"" ...,.,.,~p'ter kennie gegeven,
J uni aal ophouden

zullen wij dan
88Jl andere DillateD-

t. bestaan.

•
STADNIEUW8..... .OD aD, IUbjeotll l1li& OIMIP lil... &Dd

o.an. JUaOdeS. .. a ~" of the ehief
oofláll!*cial eo_uUy of Roath Africa, be, of
00.... IpOIre Iu~ leUÏOD OD the IDOUOD· Uia~
the lIÓaë ehould 10 iInoJJommju.. of Su/ply,
bat .. oaJy OOIl&ribuUoa lo tbe de'-l.e .... an:r.:::dDof reere~ tha~ tIië'Tr.IUrer had. DOt

ftred a pueprie ODhi. political patroL ---.-
Poor LoNe I It. naIIJ too bad to be Op de 4s.te jurverpderiJ2g van de koloniale

áhraja mÏlalldentood. w_kamer, B. Woelllldac GIlder preeUliUIII 1'an

The idea of ~ hlm of joiDiDa the da beer J. A. Ram pbo_, werd MD aeer
GOIIIlhatsat ranD. Bla1a1rpot (Doea be aM bevredireDd rap~rt 1.II~ttAIerd. Het batia
reCI ink, bJ UIe wal?)' it Overf!oWÏDI with laldo yoor bet Jaar bed~ £16,9(;7. BeD diYi·
aa.ilk and bODeY, aDd peace &Dd goodwiU ~s dead 1'an £BO per aaadeIIl .... cd ".rklaaJI1 en .Je
all, &Dd more IlUticWarly towards hia neiJb-, IOID 1'an £6,340 bjj het reMr1'8fonda .. voegd,
bo1l1'& o"er the "\taal. . . dat DU 'f'_eerderd la tot £71

1
650. De ~

It maJI d"IDOD.irateahu'; DUerly de_ ~ fondaeo onder bebeer vu Iele Dmer beclnpn
bralDleM 8ou~ A.f.riCaaI are wben they uaana de 'lOm 1'an £1,492,758. De aftredende
iJUciae tha~ be la .tirriDc up aDrUi.· . cli.recteareu en aDcilleDrellwerden berkoaen.
He onoe told wl ~hat Fairpla, WIll an E"!Jl.Uh Donclerdarmiddag ~acl-tjjd: bel drubte

word wbiol! no mere A.friJraDder eeald hope to uur 1'an den d.tI, werd die tramdieoat op de
II'8t to the meaninJ of. The panicalar cape z.panUjjll in de war gll£~ door ,Jat .. :1
Ti'"M deiniUqD of lt he ~ ~beeuhllÏve -,an cle...gtaigen la Darlibgatraat kapo* raakte.
copyrigbt of. " Veel opoDlhouU werd door het onpwal Ter.
. Ho DOW does ~he AIDe for tbe Cape T,mu ool"llUb. ,.
definition of oabl8IfZDII, &Dd Jeedi.ac artic:lee,
aad tb. COry lanJ..Uageof 1IilenOe, aDd equ.1 De beer en mevr. T. J. Jlufu!eyr en de beer
rigbb for all, aDd it anybody WUlta to tread OD 80 J. Hofmeyr zija giatetJamiddai _t de
tbe tail of h. -t, wliay ..M dODt I Uli tol Goor""" naar Ellropa varl:Jiekken np een nij
fisbt," bIe. you. ,lang Qiertje. .
It is dis~ ~ &l:d reUaWiDa to

hear from him tha~ tbe ~ of all hia De De Beers maatBcbappU beeft eeD stuk
writinp is Peace wilb a very Iarp ~ve rrODd nabij Woodstock .ta~ pkocht met bet
P I Wbo would haye thoU(1R it" aoeJ koaIkI.mers ~ bouwen" '
One \hinK is eYident. It la nrgenUy ~ Het ZeepWlt tpoonr't( .~t (beperkt)

and deairable after tha te> get En,liah properly i. beailllie lijn iDorde te b!'8Áien. Het is nOl
tau,bt in the lIOboollof thia benighted conntry. niet bekaad wanneer de lijD Yoor verkeer zal

~ a full-blooded patriot--( DO not full- worden geopead. ". t
blooded, that IOWIda a bit gory, does it DOt?)
118 a patriot, Lofae ougbt to move a redactiou
in tbe Ed_UoIi IfZnt nut _ion, to remaiu
operative WlW the departmeD~ I\,.)rt(Zniaea the
teaching of En,liah, 10 II to mUil it llDpoIlIIil;!e
for him to be miaoonlil'lHlllanI more.
It 1I'onldhue \he ellect, at IlIIUt,of ta1'ing tbe

n~i'y for explaaatioDI next da,; &Dd any·
thing that teDda!to Ine Voubie and time for
a man wbo regulate. \he Empire out here
shonld clearly be reooarnÏled as a matier of
national importance.
The .Legislature, under the oirca~staaoe.,

would giTe their complete support. Verb. tap.
Mr. AlDOIIBailey is to be congratulated on

the magnificeot impreaion be hu made on the
ProgreMivea of the OODDtry,and we loek for·
ward at an early date to hia lIIumptioa of the
leadersbip of ma party.
This is whit tbe Spt'céal CJmore.tpt»tdent of

South Africa la reported io the carreat _e of
this paper to laave written "bollt bim, and it
will, we feel lure, be gratifying to bim to lI8Il

bia en~usWtio critic'. opiniOrd reproduced.
,. In the election oonteata for the W8Itern

Distrieta now proceeding Mr. ÁmOl Bailey is
cnttil1l a lioe IIgnre, aDd II for bla epeech81 at
Mowbray, Woodatoclr, aDd neigbbonrbood-
well, DOluch speeob81 ban been made at
Capa electionll for many,yean.
.. He la the mOlt brilliant of all tbe Progreai1'll

caniidatea, the lOundeet and moet acoompliah:'3d
politician, earn8lt, independeat, and oótspok~n,
H. will be an ornament to the HODae of
Állembly, and tb. HOQa8 il badly in want ?f
luch ornamenta, for it bu been deteriorating
for yean, and geta worae and worae 8'gery _iOD,
the Bood not having improved ii, but the
re"8r&8.
" . • . . Ha oratorical triumpb lince be started

00 bÏl election tour ~\Te been extolled by tbe
wbole ColaDy."
Tbe communica$ioo, ,.,e note, was dated

April1st.

Standbeeld Van Riebeek.

KElUt EN SOHOOL.
PRBBl3B17RTJUI.
ZONDAG, 21 MEI 1899.

Groo~ Kerk.-'dlorgen. (Bol ........ ). ..
J P 1'an lieerden, '. namiddllllll, tea "80 !IN
(lioBaadIICb), dl. J P ....Q aeérdea (kiDder-
preek), en " ~"ODcU(Eupla.ab), CUSteyiler. .
~ -·.Ko ..... 811'.. TOIIdI, da DeBeer. - - '..
~panl-·sKora<ena, en 'ul'Ollda, da. Dla

Pleeall.
BanO'f'entraatKapel._·lIKorgeoa en '.. 1'liliiii

CU Boome. .
~bui..-·.Ko ..... en 'uyoDda, eerw_ :
N.B.-.Jaarljjk:aclae oollecte ten Mh_ ftIl ~

de opleidiugwaChool 1'OOf aeDdeliageD te Wel-
liqt,oD.lt... Kefir, Bree.trut.-·a),lorpDl, .. .,
- D Boeman (afllcbeidpreek), en '.......
S'8O nur, dL C F J Hllller .
N.B.-De jaarljjbche collecte ten bell.,.,..

1'an de opleidiDgucbool te· W·m ....._- 'fOOI
zflDda!iopn. .........-
Ned. Geref. Kerlr, &neaba .... UaaL-

~ dienateu. 'I ~ 10-80 are,
dl Muller, en '. avond&,6'30 ure .. D D_.":
(afecheicU reek). ,--
Sl 8te~':.~._" Korpu, 9-30 en 'uTODdl.

6'30 uar, &:ïi C Botha. '
.ETaDi· Luth. Kerk, 8traad.traat.-'~

10-30 are (HollaDd..chl. 811 'uvoucU, 1" aar
(EDpleoh), dr. Zalm. Zo~l tez:.t-ao
--8caadiDavii. dienst, S·ao,da.l.lIItrup -Woo.I~ ,.
Ktook LDtherache zaal ZoDdapchOol, &ea a
~, 811 'I&yonda, 7 uur (EnpJIcb) cia.
AWlb1ip. '
GroeDepIIIll-'1 KoIJVDll, 9'fli (BollaDcllcda).

ll'l~J (Eapllcb), '1I1"011d8, S'36are(~=,
ds. l'j J BribDmer, MA, BD. Zond;__ .
ten 3 11ft n.Dl.
Znid-Lfrikaaaach Geaticbt, Laoptreat.-

's H~ ten 10 ure, en 'sa"onda, 6'30, lI8fW
A J P!Ifller.
ZeadiDgbrlr, Woodatock. - ,.M0fIItDI_

'8 avond&, eerw. De Villiera
Ebeaeaer Zendiagkerlr, Bn_trut --'I x....

&8DI, 9'30, ea ""'onda, 6'30 eerw JJre1V
Vrjje Prote.tanU!che Kerlr, Bou~

De m_ter 1'an bet booggerecbt.ahof wu Avonddienai,J te 6'30 nre onderwerp:_
gisteren druk bezig, Er W&nll! niet ll'inder tian .'Kattb,w .Arnold u " BeligïoWl TeacIIer"
_tien verpdering811 in ÏDB!>1"enteboedels. 08nr. a: Balmforth. '

WIjnberJr.-.'.llorJreBl, ten 10'30 are (BoI-
Naar wjj vernelIIen uDeiJ morpoOOhtend de hndach), as. Z J de~rl 811'Inonda, 6'30!IN

ofJicienm en maDlChappen ván h"t Nedefi&D4--1(En."e~, d.a~ L .I::I.CIlDl.yr, BA.
ache oorlopachip .4.fieJ. dea dien et iD d. SunOll.lltld. - .Morgem (Hollaadach) ea
Genformeercle kerk in de .A,d4erleyltrW alhier uvorMk (~lach), cU. G TUI Liogea. ,
bijwona. Kalkbaa...- I Namiddaga, _n.:l are, cU. ..\

JL Hofmeyr.

Ds. A. Malher~, van Jlferaft'ntein, is te
Oouglau beroe:l' m.~ 7 ItelJUDenteg8116 voor
d~. McLachlao. .~. de DOminatieliiii namea
d,. G. J.!Wh f'&rijdeDbu~. P. H. Rou
(Bloemfontein), $. J. Perold Knrrayabarg),
11erw. H. A.. Rou, Wil lb. . met ~
nlObtmlUL]sdiensten b"bulp~m. De jaarljjk-
~che bUaar werd zlNL,k óU4el1lteDDden bracb~
.£ lbO op. 19 jon~eliedeo werden aa.a de lit-
meente "oorgeateld.

. r-:--
Campbell.--Onze ouderwijler, de heer oath

FW on8 verlaten. Hij wu laD" onder ~
Wff betreuren lijn h~ngaan.-Eerw. IJ. A. Roax', die !tijna een jaar de MD-
dinggemeente te Kimberley beeft *rbeid,
denkt biDDenkort de diaaantTeWen te verla'"
Bij ZijBafscheid heeft eie .. elDeente hem eem,e
~en v~zeo ea Jto.ibvo geecbeaDD
aangeboden.

Eerw. Pienaar, van Bea.fort West, ÏI ..
B8IIOOD8llelddoor deD ltilrlleraad der zendinr-
gomeente beroepeu.

\'EREENIUDE tIEN8T. '
OpWoelllldai, den 2fs~, lijude de t.achtipt.e

",,!jaardag. UG bare m~teit, zal er een yer-
eeoigde diens\ wordeD ouden iDde Groote
Kerk, Adderleflt-raat, te inuen 'smol'pDl
tea balf n8&*l are.
~n~.ex:~IJ8fMft zal dienllt bijwoDen; ea

daar hIJ ulet later kom kan, m_t he~
'fT~e our bepalen.
Vencheidene leeraren uilen deelDem811aan

don dieDst, die' minder een unr dareB aal.

" Th. tale ÏI olel, but leK. aDeW
Hay De"e 19unl heart. to P!"Te u true."

Bride of Abvdoe.
A lut adieu Wil beard that DiCbt
AI Hero's name _ o'er (h. _ter
Checked Wil the Jlow of lIéIJe'. qhl,
ADd 101'8 WIA loet to Bwtoa' daqbter.
FOM youth I dear maid! wbo WOa1d DOt,bo ...
ID early prime a like eDdea,... /
Bath lDiUeCI the v!Jew: of ibe bow
Which linked thrli". aH:r..o.. for .y.'

Still from the rra.ft ot the yoq Greelr
A ..oice COlli. lib tbe liviDc teach.r,
That wayward bearta fer Lo... may _Ir
lIut conataat IOU alone lhaIl reach ber
Ah, be lo".. _t wlaolil'. ,be belt,
And lea". to God ba neighbonr'lI meDdinJ ;
Who f..,. tb" wbat be needa rep'raaed
hgreater the biJ friend'. otr.Dding I

8coTT1IB LlULU..

THE PITS.UH BOBDEBEAti.

De beer T. J. Hofmeyr heeft bedankt all lid
vas bet beeiunr van 't Bomel1Jethoepitaal; daar
bij denIti &ea minata 6 maaaiitn afwezijr te Eijo
op rei. in EnroJX.. De' b~ Hofmeyr werd
door de regeering tot lid' ~aoemd eD het be.
stuur heeft bealoten eerw. Jlalmforth all zijn
op1'Olrer aan te be"elen. i

Er beatut. plan te Kaapatad eeDe vw-eenigina
van arcbitect. te "ormen. .

.GE1tiENGD NIEl;TWS.
DE beer 0 J T Dreyer te Purl maakt in 08n

ad".nentie iDdit nummer "eod dat bij hem
kwartl...1 beeI_nyleellCh te koOp zijD.
TI ALICE heett een $.eb&ar zich per

oUleluk met eeD re.olver I _ouder,ge-
IICbot.eDeD is aan bloeciverli. OItorveo.

i!:-EM aehimmeleael I.. '9I'emloopen ....u .
beer D. J. ~w.rta te W,ffiagton. In eeD'
td"ertentie 'tTUit bjj aadere. twcLtiageD.
PEUONl:N, die bik nood~~ebben, T'bld.,.

ouder de ad"erlentii.a eea ~biedll1l in cUt
artikel van den beer B M pwen te Somenet
Weal .
DE heer Mouton "eetigt IDeen .dvertentie

de aandacht er op dai jagen,~eten ellE.op aDD
plaat. ~ eltevreda te StanfortJ (Caledon) "er·
boden 1&. •

DE mail· en tuuch.n~ Daar Europa
nemen tbana groote getallen ~era 1'an oue
strandeu weg. Met de Braidlc, ,fie Woensdag
vertrok, ZijD niet minder cUD 700 Pasua1era
afpreiad.

TW'BEnEIUNDIL lokolD()ti"f - .toomketelt
word811 door de Kaapecb.. GOUTtnl8lDentl
lpoonregen te koop aangeboden. Zij liggeD te
Uitenbt(e. Onder d. ad"erlenA.l ri:adt men, er
aanvra.ag 0111t.eoclel'll en nadere bijsoaderbecleD.
EENOoIITZNRIJUa, pDaamd Poll&lr, korWrt

aan dat. bij een t.eleirafili:h iD.trnmeDt heeft
ver ..aardigd, waarmee "'n 1000 woorden per
minuut UJ kUnneD abeDdeu. Er zijn almOC
SeeDeopeabare proefDeaiqn met het· Qutm-
lDent genomen. . ,.' ~ ,.
M4ollTILU'r (met lrale .kruiD): "lndieD de

belft .aD wat de ,.tw,ea ~ u nrll:laren
waar la, dan moet Je gewet.q .100 zwart w_
ala je baar." Gevangen.; "IDC',n men illllWlda
sew.ten moet achatten naar lIijnbaar, dail heef.i
U Ed. acbtbare peD ,ew.ten hj>egeDMIDd";
Ilfbll!N bij iemand in deD, olIItrek van St.

Helenabui een eael komt a.doopen o.éreelf-
•tommende lDet de beecbrjj~ door dM beer
J 0 :~mith iD een ad "erieDtie iDdit DIl1IllIIer
1'an ,';Il weaeJOOpeD elel ",eveD, wordt hU
....rsoCbt daarYan aaD diena idreI kuw. te

.V.S., beeft bedanIri
iibarg eo Ficbburg i
1lI') voor dat naar
Aliwal Noord) voor

--l
Ds.. V&Oder Merwe, I'D Britatowa, il ..

Gennuton, Z,·A.B., be~n .

Ee~. proponllDtDetOli beeft bet beroep
naar Zutron uDieoome

Tala oeDllure ia, moreover, DOtlimited to tbe
membert! of the South .African party j tor Sir
Jamee 8ivewrivht--uoW the other day on~ of
Mr. Edmllnd Oarrett'a 18l'del'1l,bad on Fnday
l.. t thé 'flail cl the wrath of bla fOJ!lller
.upporr.er poured out ODhia de.oted· bead. A
few montbe "KOwe were all IóOldby tbe readers
of tb, CaJH Timt8 that Sir Jam. WIA our, be.t
adminiatrator tbat be Wil our fure~oet
debater, and,' aboYa all, \hat be .tood frr .~e
progreu cf Sonth .Afrioa.
Were DOt'the electors of S&6"...nboaoh uaured

tbat tbeir only chance of aal"ation lay iD tbe
retUrD of Sir Jam .. u ~eir lDe.ber, &Dd QUI-
1I0t every reader of oar local Hanurd lee 'bat
,mangat th. memben of Parliament wbo voted
oonllaaoOCl in the Go"erDment of which Si,r
J amea Wil admitted to be by both friend &Dd
foa the brighteai ornament and lDOIItabl. aDd
inaueotial member, wu F. Edmunll Garrett?

Sir J 'lllea haw,however, lOlt ma _t; b.. la,
from a purely Parliamen~ poiDt ot "iew,
jown, aDd h. is abeoot. To a Pro~1'M8i1'llof
Mr. Gurett', tIpe la not tha the tilDe to bit
hilll, od it ne.d acaroely be uid that tbe
ooraaioo hu bten .. i&ed upon. Moreo1'8r, SIl'
Jam. bad .troftgly deprecated. r8lOrt to anr·'
on tbe part of GrMt Britain towardl ~a~
Tr&IlInat •

Conaeqnently, aipifioaDt l.in~, are thrown
O"ltaboul ",fter-dinner lpeeohee aDd8nanclial
pre-OIICnpatioDl,"auG Sir J~ea il told tbat" it
may be ,vod to throw od on the .tronbled
watA!rs.but"thia la not the kind of oil that.
ser.Iteabl •.

Wbo, theb, e&ndoubt that t~c lalt thil1l. the
S.A. Lea&...... anti! »"peace In ~u\h Afnoa?
Who can dOllbi th~ uy attempt to 'brow oij on
our troubled watera ..-ill be met wiUlthe jee~ ~
aibel of tae Vic~.Preeid.ut .of that JX:>htical
auoaiaiioD of wbieb Mr. Cecd Bhod. la now
tbe Praaiden'? ADd who, 1II0~er, can doubt
th&t gratitude for paat ...,.icee to hla party is
abIOLuteJytb. laat thing to be looked for \n tbe
iJldiridoal wbo hu been guiltyof behaTUIIJal
Mr. (tarrett. did to hil predec8llOr in the Viee·
Preaident'.1Ihair of 'be S;A. ~e ?,
Mr. Garrelt beoeechu Bir James Sivewri80t

not to lDake any more ~peecbee, .nd to t .ke
wp-be ear.. not for wbloh port. We, on our
part atter tbe fenent •p,...yer tllat Bir J "mee
will 'd.yote the time be ba. uow aL bi. diapo;u1
to preaching peace in Sout.h Africa tbroUjt.oo\
the 18DlJthaDd breadth uf 01'01&'J:lnt.a.io.

ozer "oor de derde
(Burgersdorp)! lZIariI
ro~. onGerWil'"

. triner. Jalaril £~.a



J FDEELIMGSRAAD tan CALYINI!. ,& ·EBNB 80~ Magn
", . . Bonum in baJ~ ~ud mandU;:
in I mt:stekende conditie om nu te
n~.

A. FITTIG,
47, B'lrgBtraat,

K 1\ll,,~1 Bd

'feg en Haltprij:I Tegen H ilfprlJS!f
Polrintt Vergrootinp!l, nil ~voerU op de h.s,

~IJe BIl :n 'B&men ?all 'duim Vergulde LI, e
~ uecba 16/-, 1rUI'dé dubbel fOOV",,!.. lieu

BeD.. groote -..ortiment OUTer! en w.ler..,;
8cqllderiJC!D, ~aut Pbolographien en Pb0
p~_. to.

1lpeclale NDdrscht wordt gewijd ""0 Sta
O...vnrea. fAlllen '/6 In U:l 32 <I atm. Ramen, lt.
dniin ~lIed. !:Ilumhou( en YcrguJde L, jstcn, l n 2
pleet, .Jooh&a 16/.. ' .om

LUT U.·,p()BTlUIT I. BD LlJST fKTTiJI BU

TENDERS voou "r ltKPAREEIU;:\ VA:\
AFDEELl:\C;SWEUE:\ .

WIJK \"OOH·HA:\T.HJ.

TE:\DERS zull ..u ontvangen ...r-rdeu b'J
0.1811 8ecretans van den Afd...,llllg~raad Calvi-
Wa, voor of tot op d ..n :tti.t.,o )lt'i, lt!ifJ,
voor het ruparee rvu ('0 het ubtandhoudell
van de v'llgl'ode .\fd ee li. ;sw "): .. u , voor lwt
tijdperk v..n twaalf maand .... , b.'glDn"lld e van
af den datum "''ikLrOp de l'er':itt' n·paratlt.' aan
gezegden raad zal worden ,;••ra pport.e 'e rd -
I.-PlUj van l'alnlll" over K..rceboomfoll-

, e in. '.ïakfoDt"l1l, Boschkloof tot uaa r
Bl~u w krantz.

2.-P.w van \ïakfunt"in OHr Kr~ltzberg
tot op :"\O<Hjen.;poort. . .

:J.-P.w vau Calvinra UHr Rivierplaats.
Oorlog,;kloof tot op de lijn "an Oor-

, 10;.;s1l.100f ell Blocdz uu; e r~ontclll. .
•. -P.w vall. ('"l\'l'l1<1 .OH'r 1IJ):,'rho<,k~z'Jn-
• dnft, biJ de \'1"1 tot naar Holr ivu-r.
5.-Pad vuu hoek r au d\'ll berj;, Uit. het pud

van Toorn. bij Je pot ten laug .. over
:\chtt'rplaat.~, ~L.ltJt_·.~fvntt.·ln tut naar
1l01gatsdnft

G.-Pad vau ('alv11ll" OH'r .IachlI"lakt." On-
d-r !>OWllL", H ll·tront('lll tot naar au-
dl'rkaut Zi\lHI\\ vri tvt hij Rheucst er-

. finer-drift lll~eslutt·ll.
;.-P.ld vc u .\1H·f',.k loof ovcr :-;pltl.kop tut

op de IIJl! "all h.l!pplaat 0'11 llri..l<wll'u.
8.--P;Hl van Hit'~Jt'~ltJllh'lll lut nau deu all-

derkaut llJI1 v.ui ZI)t·t",,\tL'r.
£l.-Pad van "i du I!Ju \\',·lll'HO'l'd" UH'r

h.hprug tut lil twt pad vau Uurll)~"'-
kloof.

WIJh. ,\('I! rt~H-U.\\TDI.

i.-Pad vun hovk va u dt'n l)t'r~ un~rTuorll,
Taielt/t.r:.::, \u()it~,.da(_'ht tot III het pud
vau Huuhuek.

~.-Pad vuu Toorn ove r Thet,fuutt'lU, Hruud-
wacht, Kuproutvm tut up dl\ bove ust e
h(:H)~tt-' van Ëluud ...f L' Il tt.·IU.

:J.-PMl vuu Theeioutell' .. )!atJ"'foutt'lIl,
Slln~ .•rf on t e m tot up do l.JVObtt:~ val.
\' rolijksfouteru. .

4.-Pa.d van \\'dl,,'dacht over Drn-ku il tot
h.lt.'lu Hht.~no:--tt'r e u vuu {Jr tek u il tut

! )hdddkmal.
~.-Pad \,<LI W,·II",JacUt OH'r Groot rivier

tut Bralldll·"cbt.
t).-1'ao van Hnlrrvur ovvr Hlt·tfuut ...iu,

.\.ifl.'l!t:' tut III het Bukkl'n.1J ....-pad tJIJ

Hondekou.
7.-Pu.d van -Hletfllutt.'lll ovvr 111"tdel, Hou-

hoek tot III bc,t pad vu n Toom.
8,-Pad vau lxr u i....pad bovr-u HIPttunh-'in

Hrakr rvr-r . ,JaU..:ura, Hh\.'t.'buk_""routt_'iU,
lvarudaute tot L\)t'flt· ....funtt·1Jl

[I.-P.l.d \<111 du Hla.ltl""tILK_);":I" ov.-r Kop-
pll.;-.;kr'l.;,d tut Loe rn- ...f out cin .

l.-Pad van oudvr n.nl,(,bt..;ilallk LUl het
wur cr tut uf-! 'LI.tJt·~tuutt'ln ltlj 't l.uis-
hek.

:!.-Pad \':111 Hll).·mfpllt.'lIl· ... Krur-p.u! ov vr
do Hoop. :\.n-,,-zljll-lall(_I. lLlrtt·lM't· ....t-
[o u t er u , ~it'uwpLlab tut lflHkr dl' HUU1-

hOII·'tt'.
:L-Pad-'v<ln \I.~t ;t, ...f·UIl!dll·" lll,k uvvr Kuil-

w a t cr tut \hdJt tpo:o;t.
-i.-PMl v.i n h.!lliwater, Kr ui-pud . ulll dt,

ho,.k rau dt'll. h('r..:; tut .-\dltt·r.b.UP t'U
u-ru z Ill,'t ti.· vl.ik af ovor l>foo~t·bt'"r~
tut -het Kr ui ..pud ou der .:\L·htt'fYl'ld-i-

poort
lJ.--l'ad va n f)r()o~l'n\'lt.'r 0\ I'r ~':l.llld_ ...f01l-

t e iu , UllJt'r!JLI. ..~~.. , ~1.lju,·lp(1 ...t tut
Rooikloo: op d., lijn ,. III :-;uth~'rlaull

G,-Pad Yan BOYt'n-[>oWllh u,'I'r hllp~at,
LLll~fulltt':lI, IllLrdt'nl~ tut HVOIIt_....
kr~1spu<H' tot :';tlllkiulIt,·iu hiJ Hhn'-
DU ...tt.'J··_[\V Il·f..;-dnf t

.. -Pad \·~J.ll ~!IJdl'lp()st. OVl'[ KIt-1Ufoutl'1I1,
Bo:-.chhlL",kralltz u,','r ht·t zand doof
DWlugdnlt t)\'l'r P~)faddt_'r ...foutt'lU tut
Let_·uwfoutl'tn.

o.-Pad yan U(~i"..lk U,'I'[ Hrakiulltt'ill nil-
dt.'r du Ez\.,!ht>r~l"-"lIo!."" (J"L'C .\11Jdeldnft,
:O;duruml.lkuppl,-'''' tot wa;tr het III twt
e;rvt.t pad \'all Cal\'llll.~ t_'11 (_'~._'rl·'" komt.

't'r .

:~•... .

, J

'r'.; It
.t;·
.t
L·...~,,.

\rU K :S lIUIW-' J!" !lU{-l{\ IC(jEY EL!).

l.-P,ld \.UI {!nkr-DuWlu", tut UllJt.'r-
Klli.'<:ht .....Uiluk

:!.-Pad LUl l.lh·Ulia tJ\'t·r K.dk~<4~ Kll'''-
kit" Kllprl.h': 9', ,'f Hr<J,k.follti.'lIl tot u11-
dt'r Ut' h,)o":',, \ ,Ill Hrakfvntt'lll.

J.- Pad \ .111 Hl,lallwkralltz U\'t'r Schooc-
kr~l tut tIp ,It.. 11Ju ....;\U l'uln!.lI,L dl

l·l'rl·".
.l.--P<ld '·,111 (\Il(tt'r-Du~''-lll~ O\·l·r :\ltlllttl!l"-

drdt luf .lll-Z ....,\rt-I.IJI1-IWr ~ Op de llJll

""" Wdil.,tJll
WIJK. 1.\ II)(J\nl-:l:-HIII~K.I·:n:L!)

l,-Pad \';111 l-\~~l.''''I,ltl ..,-dnif UVt'r )-[atJI· ...-
fuutl'll1. lleulpl.J..Jt ..., \'t)}.!._I'! ....trtU ....fOIl-
telll. h.upn-~t'r tilt h..lrd,'lllot.'[..,foutt'lll,

~ _ Pad \-all hrd,·fllUt·r ....!tJ:ltt'lll U,'l'C Ht)-
t.'rkluut tG uall DtKJrllr1' }t'r IJlj de
hru~,

:\.-P,l\\' \':1(1 ll~t'\ dli ...llrd·t I}\'t'r (;root-
tIJntl'lll. Lt!'IWrlt.'t tot a,all dt' IIJ11 \'.IU

I.ut.'twatl'r
i.--l',ld ....all ~\I h.rLJ1"p:l.r1 Vall h.,lrJ •.:I1l0t·c

O\'t'r Z(Hlt.lll, Hraknn~'r tot Jl.lar

~:bnd-\'Ic".
W!.l K \, IUD-IJl I~T-B( IKK.E\'El.Il.

l.--Pad ....all \'U I:'yll"'-P"~'" t)Vt.·C \\"illt'Ill"'-
rJ\'It'i 1)\"I'r\" ZWtJrtcug tut Haaf l.t't'U-

w,'nt.'t ..Jntl
::!.-Pad V<l1l \Ill'nlvrl\'l(·r O\','r L~ru"I1-rl-

\"Id, Uurll}okluuf tut aaa HL)~,'vel,b-
dnrt. ,

J,-P'H.i \-,In '\Ilt'm ....-fl\'ll'r O\'I'r ~ril"bt.'r!!.
I'H 1>ouru-\·ier-LH:_'r:.( tot u..lU Zout-rt-
\'h·r...-Jnft.

4.-P"d \"n ut-rl\,,'rHlnit o.... r Klomp-
ho()m. POLt,i.'lohuo~t 1--' Uit, o\'~r Potklei
tot "'a.af Jl \,;lll H.h....t'boksfontplll lll-

kom t hon,~ dl' ho()~te \'<I.B K.oopJllans-

kloof
5.-Pad \'all (:.H;·n-rI\'lt'r (l\·t·r Butfel ...dt'l!

SI""I"kker, Dwar"nvlt'r-dnft. HOIl,k-
_ kop, K ..re<J(,m tot bOYl'n d~ hoo,;te
-,,:. "" \'au ";dl!c·~,klo()f.

f~.-Pad \~aIl lot'n-nnt'r IUt't het uud.·t'
pad un·r 'llt>m ....-,nvlf':-.;-dnft, ,SChUIU .....-

hl~'~t" ,,{ H'r \ "" I.'JL,kop, Doom-
n\ït'r tot tu·t pad Klomphoom,

Aan alk pa{l., mUt·t t!ot·hoorl IJkt' ;d't'1l1,'f'"
p\'ruu..a.kt wurJ.'l1t·u ...l.l~ ',-'11 JIlO,'tt'lI LH'-
hUOrllJk upct'\'lll<'11 1-!"l!,fUbd w(lrd~·ll.

Tt'udt_'r~ mUl't~nnt·t i!t':oilutt,tl hnt·fj'·'" 1l1gl'-

zont Il wordt'll) ,,('hfl'\'t'n ,. Tt.'IlJt'f" op dt.·
couvert

Tt'nJ.t'ï.l.lf'o klil'U ,dlt't·uIIJk \'I)or ~t·lWt·l"

~~~:',':: :':":"'11:: :\,',:~,:, ::"1:' :,:~a::~~:·l~.,::::
!UPIl, diU '\.h-'t (lil' ·t·kl'IHl I ... iloor t \\'t't' ~Ot~dl'
bor1:;~·D. ~"'llt'1.:"11 I l't'U kOlltraKt a,all tt· ~ua.n
~oor de o..'huorl'J~ll1t\ïwr!ll~ \";Ul dh'U tl:'l1-

der.
I Id,.,!,

.\. S. !.tWW.

Kan t !lor V.lll dl'u\ idl·t,lllh~..;r<lad,
CAhu!I.,. '.1 .\l,'il~~.~'

TE\ D( \'1 If( ~I

T£\1)I-:IL"; \ 1)(1l( 'HET HEl'.\HEERE:\
\'.\ \ .1':< a:\

Ik,- dt' ()lIdl·r'o!Ptl',ndl'. tt'ndt'c llltlrmt'd"
"ooc lwt rl'pOJcl·t·r,'·I\n 11l~t.l,Hdh(ludt'Tl \-oor
é:n J<l.!r Y<lll (ft.. '0""'4 lU "'Ijk (uf \\'ijkeu)
\0 . \·(dl.ls Hcht'rtl·ntll'. ~pda.-
tt""rd \1 .\tl'i. l"~)(', ::l thh Land," '"'.lor dt·
bom \',lU 1.--- Yt)(lr 't~t'r WIJk.

:\.amt, "~llU" f .
\\'IJ, dt' l)lldt'rl.:t'l\'t'.~lrJt.'II. \'t'rhwdt:'11 on ..

Jn...'dWt'dt' Hl .. "l)!Jdl'll. ':our di' t"')wurIJJkf'
\-'olbr'!'llC:t'll \-.Ul r'f(J\ L'J ...t~dll\ tfndl.:'r.

(;t,'('Utgl:m

(
B"r,; l

llHll\(; l~.\m Iltl.~n\l, \()(,j{

1 S~r.1
HIER)lEDE ;':""h •.'dt· k"UH"h'" Ill' III to'r-

men nUl s .. ctle :!rJ.:) n\1 wpt H, \'<111 1...-., .... 11. d~t
deze raad \·()()rn~m.. ~
h tI d

· ,t, h .\''tlt' lwla ....tlll:l, tt'
~ en t'oor ('lt rilfl'll,"" ~all I -t .' 1-"" ~ I

alle Vaste EI '~ndoOlru, ," p"r .... "jJ

en Distrikt l'~h"lOia 0,' ):..I.,:.·n III t II"rp
1 I '('nt' ','r~ath'flll' tt'

worden jil;ehoudt~ll tt!D k~"ort' \'IUl d,'n }{t'''l-
dent Mag';"traat, op Zat"'ia;.:, I .lub, l'!I!I,
tea 9 ti.re s voormJdd",~~.

0p lust. \
~ S. LOrW.

~ Secretari,.
Mntoor \'an d.·u AlrlC'elinhad

Calvinia, 9 lIel, 1899. '

D.ISAAC
Grootste MORRI N & CO., TENworaedluoor

IUU1U"UjA" van
zonder

.!wordt, tot
",,1"liIU.U~,~en SIsten<olide Essehenhouten Slaapkamer. I. Goedgedroogd Hout

Excellent A:F........·w.Fft, .. 1:l

C>:.1& E::t._ell1 :JWIa:;_.
van Kaapsiad

naar ua"""'. Eilard en terug.
2 Per van SimonsstaJ

.IU,aPll1alIltLichthuis en te- G. BUDRICKS,

aan onzen P&1eis
klanten good be-

Pua naar Kaap 1 vou BST

IC1JIIIUU'''' en terug. Groot eD IOjdn Portret Vergroottngs e
..",>url.v'i Pass naaI BclilldarfJ LIJstenJ"a,hr1ek, n

2éen sa, ~T, KAAP~1'AD,
Doe QW Portretten +oor Vergrootingen. met voliedlj!

l!ddreI op de PoK, en alle undach t ... 1er lI&Il
~wor:len.

minimum
slecht8 voor dei! elk geval

gevraagd
tijd.. voor het

VaJll één post
en terug tusscheu
Po~t Daoger

KEN.NISGEVIN(; •

"Side" en Schot:
,alsook goede

monsters Zaad Koorn en'
VÓederhaver. -

1

Stuurt fflons/,ersen kwota/ies zonder
lui/stel aan

H. RI~S & CO'1
Oo.i; Londen.

I E oud" firma van G~Bi.
... lhnUNG is nog te vinden te
No. 21, Simmonsstraat, . Jof:larn~.
borg, en handelt als voorheen als
Markt Producten- en Co;nmlssie
Agenten. All~ goederen zijnde
Prod~ten, Levende Have, of
andersina aan hen gezondf'n hebben
hunne pe1'8OOnlijk:opzicht; en eene
spoedige afrekening na verkooping,
GEB Il. MEIRING staan boven allen
in spoedaseerd en vlijt.

Zendt nl uwe goederen ge.
address aan Box 4355, Johan.
nesburg.
_, Tel. Adr MEIRING.

Tenders
op ~n
verv~r te
per week,
~tanford
Lichtbuis.
~eIldt~r~ror'm(eJjllen".TlIf.,..rR vormen

aan het
inspecteur
Kaapstad,

kantoor
2; Bij

COjlln~!l1"18 Bree-
d-n Ci-

D, en bij
vrd, voor

DEZE ILLUSTRATIE IS EEN BERLlJKB AFBBELDING VAN DBN

" DEFIANCE" SUA.PKAlI,ER ZET
Bestaande uit-3 vt. Bolide Esschenhouten lQirenkut. met Spiegel ~eur; .~ rt Bolide

Esschenhouten Waschtafel, met m~ blad, hoogen rug en h&JI,4doek rail;
3 vt. Solide Esschenhouten KleedtateW"et PleAt GldeJl Spiegel op spillen.

Wij b~bhen hesloten het Publiek te overtuigen dat. h~" goed huisraad ftD OM Mg- ~ goedkooper
koepen kan, dan de gewone ingevoerde ~elen die in deze markt worden verkocht.

Getllusireerd Cn,talogus en Prijlllit franco geptMt op G4MNge.
A.ll" Goederen door ons vervaardigd worden door «Je Kaapsohe Gouvernements Spoorwegen vervoerd

tegen 20 per cent miuder-:aan ingevoerd huisraad.
,.

O ISAA'GS & GO r-i~:a~!::~~~!::r!!
• ,., . ~, K A A P 8 T AD.

, WEGGELOuPEN

OP den 2den Mei, I.l. een Bruine
Paard met kleine kol voor den

kor en drie witte pooten, omtrent
8 jaren oud, laatst gezien in de
riohting van de plaats Klipfontein
Porceleinberg. Hesren Schut-
meesters en Vrienden bij wien ge-
meld Paard mogt komen aanloopen,
gelie~n kenais te geven aan de
heer J. W. MOORBIE::l, JE, & Co.,
te [Jl}mesbury, door wie alle
billijke onko8ten zullen worden be.
taald.

P.s.-AJlé boeren die -belang vielen
hebben in Engelsche Aardappel- den hoer MorIon
moeren, zullen weldoen aan ons te Nos. 4 en 5.
8chrijven, om onzen laatsten brief De laagste of een
over deze - záak aan hen te zenden. noodsakelijk te
Post 'Vl'ij.- nomen.

H. R & CO.

niet
aange-

TANDHEELKUNDE.
DE heer A. FIELD, Tandheelkundig

Ohirm'gÏjn (onlangs in het London
Dental Instituut) heeft pas een bezending
VaL rkglllijke "itl1lWl'rwet,c~ Ta~dheel·
kundige. Middelen ontvangen, en is iB de
positie gJlBte!d om zijne patienten de v'JOr-
~eelen van al die moderne verbet~ringen
m de tandheelkunde te doen genieten.

Oon8ulta~,ie uren 8 v.m., tot II n.m,
op Za~n!) v.m" tot 1 n.m.

PGtienten buitenaf woonachtig, kunnen
hunne visites per hrief aankondigen,

HET GENAS HEN ALLEN iRoom A;l'scheidersen Karnen.
.\lilllhH'r.-\~~en maand.'n gel..den gduig- ; '.~'------------

dIl ik in ct'n brief aan U van de goede uitwer- I
klllg ,-"n HHEL\1ATICt:RO in mijn geval. i
!k ben bO jarpn oud en heb 23 jaren leng ge- :
ledpn aan CHltO:\ISCHF. ASTHMA en ~
i: II U' ~I.\ TI Et-; "Il zocht "prlichting bij vele'
bl·ro<,mde gon""skundigen, en probeerde alles Afscheidet\;;;.·]
wndpf baat te vinden pn had iD mijn geval ~.
a lit, b"lovl in menschelijke bek ....aamheid ver- ;'1';
Inr"1l tot dat ik HHE;r~IATIlTHO probeer- De beste e..

i

.'

de, ell i , peus zijn mijn :\eural;9a, Rheuma-
t i..k "Il ;>iJnAll in ~()()fd ell aangezicht verdw&- ..
110'11, en Iwt nieu,,", is "ef en wijd v,,"preid, gemakkelij~
dat "ou-mpost..r \' all Rooy amper h..elleDllUlI ,
" ..zood wa' nm die wunderlijke medicij!l," eD I
dit WiljO Mo·l.rkelijk. hf"t geval; eUu,-en die bet I

prob ..,'rde be"eelt het MD. I
D~ hper .Jacob van Zijl, "an \lakfontein (3

Ililr van StC'ynsbur~), is genezen "an een
,cllIjnhaM ongeneeslijk p.cval van Rhenmati ..k
"11 .Jit'ht. .\'ooit. Zf'i zijn mO<'der, MenDuw
Yan Zijl. Ran mij, w..... er l'en erger geval vaD
.,Knort.,-zid.tp." ?,()()al. zij het nOt.'mOIl-. De
,., r,t.' elo,i.' HHEI'\L\ Ti( THt) d...,d d..n lij-
d"lldl'll JI)Il~lln man rustig, ~Japt'n £'n J:Il;Pdicijn
w('rri voortdurC'url toeg.-diend, hoewel de bu-
"'Il "n nienelen z"ld.-n dat zij uiot verwachten
dat h,j ll'\'l'n zou, ....'" hij t ....""maal hi..r, "0
I!t'tll~do "an ti" RHEr\1ATICFRO eD pn ..
u::\

!lt' oud .. h.,PT Van d..r 'V"lt, "an Redd"rs-
hn rL!:, wf"rd ~f'tH'lRn door een bot tp,l,

Il" h,','r ..\. ('oetz",", Brandvlei, Middelbur",
K.K , vond dadelijk vprlichtin". Mijn won,
.Jan. pn ziju schoouvader, de heer ,). A. Smit,
lan Wond ..rhoom, Hur" ..""dorp. werden ook
I.(('np".'o. maar ik moot nu .lniten.-lk blijf
uw dankharo vriend, J. C. van ZijL

Departement Jan _ Werken.

GEZEGELLE tenders worden
ingew~h~ door ~it Controleur

en Auditeur Generaal·i te Kaapstad
tot Woen~ midflR'" 24 nczer te
twaalf l1*r voor de~ aanle~ van
ecn Weg ên B~ lonz, bV het
Retreat Station. I

Teekcningen en' lJzondel'heden
kunnen i,ngezieu wo-!,den op het
Departem~nt van publiflke werken,
Caledon Sq nare. ;~.

JOSEPH NEW~Y,
Hoofd IDllpekteur, Publieke Werken

• ',I

Departement van Publieke! Werken,
Kaapstad, 16 Mei, 1899. 1

~.l

'fE ND ERS zulle!.' o~vangen wor-
den doo!" lien Qontroleur en

Auditeur- Generaal vodr den onder-
genoêmc en Dienst, tot. om 12 uur
op deil' Qatnm ,.!;drimelU. Toe-
voe~ngen te ma~eiD aan de
VriJwilliger Exercitie Zaal, Kaap-
stad, 1Juni, 1899.

Volle bij zoLderheclen zijn ver-
.krijgbaar Mn be,~ Publieke Werken
Kantoor, Kaap8tad.

De :aagte of eenig~ Tender niet
noodzaeklijk te worden aangeno-

r. J. PIENAAR.
Malme8bury, 15 Mei, 1899.

De cc Alexandra "

A1ich'eider, de

Goedkoop$te en De Heer A. FI ELO,
meest door onze- Tandheelkundig Ohirurg1j n,

Oas/le Ghgmber"
TKGBliOVERHE'i' NIlI:&~B POSTKANTOOR

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. Bus 860

Z.UI[).AP'RI~AAN8CHE

KONINKLIJKE· MAILDJENS'Iingevoerd. ~ Boeren gebruikte.

De li CASTLE MAIL" Mut.,e;J:tappll

DE Stoomboot.en deser Lijn "lettrel·
ken 'YlU1 Kaapltad naar LondeD Olll

qen anderen WoeD8dag, te. unrn.m·, DUr
!lad.,ira en Plymouth, te BintHelao' 'lO

Aaoenaiou aanleggende op de bepaalde tllto
lCbentijden.
)la1 10- TANTALLON CABTLE, ;Kapt DI LI

Ooua TIU.v.a~.
iJ.1I4-DUNOTTAB CASTLE, hp!. HUI.ti(l'.
Jrune 7-CABI8BBOOI. CASTLE, Ka.pl. J .. C

11.01111(110".
Jfnne21-HAWA,RDBN CABTLE, Kopt. R:Ger.
Jillly 6-NOIl1LOf OASTLE, KapL. RJlIDI.LL.
J'I1ly 19-DUNVSOAN CABTLI, lKapt. W.lUt

Karri~)l van af 45 Shillings.
£:
CJ

OA OF SCHRIJF AAN

B. MULl.EB,
46 EI47 STRAIOSTWT, WPSTAD.

P.R. Bnal33 Telegralbch AdreI: .. BellUDl.'

OM ALLE EN [ENIGE SOORT
Muziek lnstrumenren.
Muziek.ale Benoodigd heden
Instrumenten Reparatieen

Sremming.
Bxtrt Boeta I.EUlllld ru Lu Pllmu
AVONDALE CASTLE, Ka" •. S. C JlItOWJ, '""
. treat 11 May.
~UNOLLY CAHTLK, Kapt. WALLACE. omtrelll

12 \lAy.
TINTAGEL CA.8rx.., Kapt. HAllil~. umlren: Zb

Ha.v. •
BlU.BHA.R C!lTLE, Kaft. CUAGHI:. omtrent i

Juut',
OARTH CASTLE, Kapt, W.uDD, om'rent 2z

JODe.
PBIIBROKE CASTLB, Kapt. M.t.R5HALL,emtrenl

6Jnly",
Voor Vruht of puage ve~ mei

aioh bV de Agenten 'ftI1 de ci.BTLB
MAILBOOT MÁATBOHAPPIJ, (Bpkt~

JONES RHEUMATICURO.
H"t grootsto Znid-Afrikaansche genlM'llmid-

d"1 voor .licht,· Rhenma1i@{l Jicht, Lende
.Jicht, Heup Jicht. Aaugezich:-pijnen, enz.,
pn h..eft vele duizenden gevallen, vool erger
dan t-~vPu~t'no('m(lpn jl;f'n('Z(ln. Iii l"~rkl·ijJiZ:baJlr
\';lll ..lip .-\poth,'kers en Winkeli ..rs door r,oheel
I.uid-.\frika.

men.
R. MiiLLER verschaft eenig ding in
de lijn van Muziek, van het grootste
Kerk Orgel tot de Joodache Harp.

ULLElR'S

Groot el Dellwdel Illlek
Buclallbwl,

KAAPSTAD.

JOSEPH NEWiY,
Hoofd lnspooteur yan "

Puijlieke Werken.

BIJ BELS.EEN VREESELIJKE HOEST,
EEN VREESELIJKE HOEST,
EEN VREESELIJKE HOEST.

VE,:RBETERDE R. MULLU'S Prijslijsten worden
franoo gezonden op aanvraag.

·f Q..+. j 'ommcrci;\! Rnad, Peckbam, I J Juli.
" \\"Ilardc Hr-r,-lIl ben m... r zwak c.' In om mijn ,nocl

\:It te ~1X't"k('n, m.;;u.r ik wrnsch u te t.lólnlr-n. Uwe lO.£et'lgee
hd'lhC'fl ....(If'IIII:Tt:n ~cdaan dOOf mij tI: Yedo •• eo, yan een

":[r(":~;~i!fn!~,~t4'd~;;I~:'~I~':e::iu~P~~tiDu?t:r~~'l.d~
.::('.lj\;,_I~ \(.nt.:·hC"~mrt mij niel gelijk hem. w.at ik ben nu
11"1( in hc-! IC\'C'11 waarv . .of' Ik ..lewi dankl w~lkc operatic
..:t'Tl!.talr.l ~t"f'd tt' ~t. fhrtholomeu!I Ho~pitaal. en niemand kon
,-en vft;'t""C"lllkcr h'l<''llit 1;(.'h ...d hctlbcn. het ...·a. ~omtij.Js ~OO erg.
dat dr. .1.".rdOf)( \.!dll"d IIltl!Cput werd, l>e: lO!ll'inlC'n du: lee' ,
nl {"q"ill.., ('1\h.Hd ~ ,He"n, Itl;n lIM''1<l(ht, en Ik wt'Td in .t::tat '
~C" .. tt'I.1 r.n dC"ICI'c hC"rljd te wnrJrr lontie moc:-itc.-lk beD,
m']llhcC'T. ~t;lr'l\L"" (fe Il'H::, I. HILL."

Goedkoop en Stev~ Gebonden
AAN HET

BIJBEL-DEPOT,
VAl( HB'"

ZlilD AFRIKAANSCHE UKXON LXJN

BIJBEL GENÓOT~C}tA p KONINKLIJKE
.7, Ktl\JC STRAAT,

Nabij ADDtRLET STAAT,
KAAPSTAD.

-----+
EERw. L. NUTTALL. Secretaris,

P.K. Bus ~15.
, --

Telegrafisch Adres: "BUB&L8."---,
PRIJSLIJHTEN !FRANOO.

HOOFD

MAILDIE:i~T

UIlOI 8TOODOOTllU TSCRlPl'V

EEN DOKTER'S GETUIGENIS,
EEN DOKTER'3 GETUIGENIS,
EEN DOKTER'S GETUIGENIS,

.• K,outh Pouk. (·3.r-.lIII, ZUIJ \\'alli<j')8 ~pl~mht:-r. l8qj.

li. I'cn InlkrJ.I..l11 I.Cf:r ~crhl!jJ miln get~t(J!N:brift te mogtil
C;C'\('n .,,,,r It ....·C 1IIt ...lckC'ndc Ycn·a.;ltdl'-tln~ Yan H~
I ·"rr\'!C'" ('Jl ,l !'eh het nu \'fOOt de LI;..t"te :licht Jaren ,.oor·
1(..'- r .. ' 1"11,1,,11 p;:'!\C'lItC[\ In mijne hottpit:lkn ah oolr. in miJn
"r" .dt' pr.LIT',i.. CH \ Indhct V<lU l{1't)o-t nut. Iir. liJ~ dik_i)",

:~~;l~j:;n~~~';,~j~\;v~:~\I~::':~:~;c~~~n;e):~;;'::c::cJCi:":=~
L.,&I,"l>!l'" !('n ~tcri. ..lt hd puhHcl <lan Jat lijden. is aan
, ,tnz,.-1l. H~·'IH hltt~. \Vlnter HO('~t uf ~Qi" .. andere 8or ..t
<Jn~cj.lho: I., .(~ctrt'lj",' de t[ ...·e. '

\. t ,AItH-H.I. ,\t •.!.,. L,R,CP. arid L~i. Ec.iinbDf'-g.'t

GE~RUIKT KEATING'S LOZENGES,
GElffipIKT KEATING'S LOZENGES,
GEBRUIKT K'EATING'S LOZENGES,

H("t I" nnl,!f"\'("("f "-0 Jaren ~ded("n. '!JC'dert Keating:'. HOCfit
1OUI1~\"!' hd et'r .. t "t'm;Lt"t .. erden, en de: yclloop ~1.dD I
;,;, "rOoI'''' <i_Ill""It 1 .. \"(',n:n. um~lt zij on~ ..enaard z1~ iD
~ld \ rr!o .... cn en ,;:enl.zcn ~an Winter !'locateD en Bronchitis
eli r\ ..!hrna. ~n ,IHeen I(tcft a: rerlus~tng.

VOLSTREKT ONGEEVENAARD,
VOL£TREKT ONGEEVENAARD,
VOLSTREKT ON GEEYEN AARD,

KC:-lllr:'.,:''' H~ ...t L,,~itn hd onlCt"'·en ..ud.~ :;enf:'!!"-niid~
,·rvll' Hac ..tt'lt, H~M"hh~ld en Kcdon(te ....teidhedcn .orj~ 1'1JI'.
1"< hl ,Ij Ullir.Jc;;, cn Uottd" hj aile d.poth'!'!te:r-s.

IBBPBRKT. r

Ull~r Kam,ers, Groen~maN~plein

Verrotte Tanden gest,opt in tot hun
vroeger nat.uurlijk gebruik hersteld.
:randen Zonder Pijn volgens
leder beke!lde methode uitgetrokken
Goud Stup~l8. .
KUD8tmat~~ Tanden, p888end ge-

maakt door lucht-zuiging, alsook:
zonder pla.ten, volgens het 8telsel
bekead ala Bridge, Bar, en
Crown :werk.

TENTOONSTELLING VAN WIJNEN: 'frD.
GEOR~E FINDLAY &. Co.,,~, '

In voerdeI1"van Land bou:w Machinerie Kaapstad.
EEN1-.:. Teutoo~stelling. van

W1JDon voor ,de S'pecIJ.le Re-
w'eriDgs Prijzen ,zal gehouden
worden door den Tuinbouwraad
Kaapstad op ZAT~ RDM'}, 15JULI, i

lSG'). Prijzen wordell aangeboden I--N-' -------J:~I,io·.-d-------..;.............----------·--~~;::~:":::;~:!S~~1;'et Drp_ en Omheinings-Dmd.
stok:.cn gcént oP.. ~.merik~n8c~e W IJ nemen ~.ze ~egeDheid waar om onse menden op het platte-
stokken. Voor priJsliJst en ~~8hnJ-1 land te. ~.' n weten dat wij een seer groota. TOOrTUd van
Vlngs vormen doe aanzoek bil bovenstaand heb~ 01't-fangon.

A.A.PER:!~~t&ris. GEORêE FINDLAY &
TUinbo~~~~ek:=:~V1lIl « KAA :PSTA D .~. :

I

LIMOE1iEN, Naartje booman,
oo~ ide limoen. der toekomst,

de ~aahmgto. n Navel Nu planttijd
Doe m tijdj; aanzoek bij
JACS. VAf DER }{BRWB, Já.

;lBlauwnllei We1Jiugtoa. ,
li .
li
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No 7
AaCIri. 1Iariee (kIeuriiBg), .ad

~ ra r-U~~!·gapplikatie-'~or-
men tan Appollos Matbie en
hem Ingeleverd werden Mathie_de
hem llat hi) lIIJll YOrIIl lIlvulde met de
na k~ CMoIu.a, maar dat
beflehUldigde) niet tegenwoordig ."..
zelde hem dat bij self mln ,",rm ~eTDld ~.
maal' :Maries ,ru met tegenwoordig W~8I
had op bellJe vormen ab getwge ge8ekend

AppoDodlatbie verkla.orde dat hiJ IIlJa "Órm
toekende lil tegeawoordiaheid van BenJIIIIUIl
Carolus Wanes (besQlnildigile) was met te-
genwoordia

Areild Ábel M!de dat hiJ een vorm van B
Carolu.a kreetI. W_ wea met tegenwOOf'-
dtg tOeD hij ilea ,",rm teekend.

Geene getwgen werden voor de verdeditPng
opge..,peII

Beschuldigde zeide dat hiJ 3ó ~aar oud .ea
en aao de Paarl geboren wea BIJ eene oom)it~
vergadermg UIl 5IJII8 womng werd ~ ~
steléi om an:Ienut te regutreeren HIJ was .r
op tegen op vormen ala g..,t~e te teekPllen
doch de heer Van Jer 8puy selde dat de beer
De Villien gesegd had dat hij zulka kon doën
daar hiJ (beschuldtgde) een oud gereglstre4)rd
k&eller was

De magwtraat
daU

Beschuldigde Ernst ~an der Spuy
De m&glStraat van welken De Villien IJprak

de heer Vander Spuy met u
Be8Chul~de Karel Okkert, watter ander

VIIJé bn dit dan wees? (Gelach)
Beschuldigde werd onder borgtocht ~esteld

van £100 voor ziehselven en twee securtteiten
van £60 elk

Biero," verdaagde het hof

mest HIJ beeft gezien dat Diets groeit ....aar
een &llCbhoop "lIS van v..rbrand .. illest Daar
kgen stond dat planten pra< ht'!!: !;rO<len ...aar
.. ater loopt kom. ade van een me sthoop

De heer ~L.yer we>e, uiderm ..li •r op u lt
onze gronu !(roote b. h.,. ft had aan potasch
en door verbr uiding zou ru, n ruee r potusch
vetlfrlJ!!en

Op eer, v~ UI d VOOf7~ttH dat
truck lading me ,~"( bt ton

"est op es Us ui... tezamen
bLd..d.U ~waUl

op "" n. \ r>mj!:
de heer ~Ia;H d

Door den heer van der Bijl: Bij h.n..de
d.." vorm aan d klad op bet Pr.PMI' Bij
vulde dl" twooden vorm m, omdat ~huldig-
d w. pr naar hem k.. am HIJ kon niet ele
K:-druktf' woordeu lezen De YOflIl Y8rlooDd
\\ ..< K' t .. ,kl nd toen Will"mse tegenwoordig

Dtlt' niet Jl;t'110t-'~ inform tt}

paald .. opime UIt tO' pr k..u
Het voorvt- I .... ru t. rUI()( t r kk Il tIK 111

~te \lUI het am nu. ru ut III
werd

__......
NOMNt:q 4

Jacobus P Fd'rtwn, ~.Jueurling stond be
schuldigd van o~ een \.,,~ aLs getuige te heb-
ben geteekend lIDndet ~ hij bij bet invullen
er van tegenwoordig ~ ..

M H J U)) veJ~~t v"rklaarde dat
applikatu,-vormOn van d~ volgende rfllOl"eD
door hem ontvaj:lgen ~e'tt.n Jobs UnIUI,
Pieter J Fol;"tu\D Sut J Ndnan Bastl8.D, Mar
thinus Bosch MlUl d(j~s B Fortwn, Ben
Jarnm A du P~ Il ter Havenga De
vormen waren allen ife~kend door neehul
digde als getU)i;e G:l!t$e zocbt de appll-
kanten zelf op De. h~ Hendrik van der
Spuy WIUI met hem 1l'nan BastIaD seide
hen dat __bl) zeIt de Vtlf,Dgevuld had maar
beschuldigde w~ wet t nwoordig BastJan
wetgerde ID getlllge 8 t~ wOCl'rdigheJd te t__
keqen Unas zlude ~ rt.t beschuldigde DIet
tegenwoordig will' Weil; hU den vonn teekende
Pieter Fortuin lelde di hij zIJn vorm ID

vulde maar blbscb~ WBB DIet tegen-
woordig
Carolus F ortuin zelf~t hi] met zelf zIJn

vorm ingevuld ;bad huldigde HaveDgiI
en du PIOlWlSzeiden tlIitt t beschuldigde wet
tegenwoordig wijl! tOOl'~ bunne namen tee
kenden \

Pieter Fortuin veri' lIje dat hl~ Zl~ vorm
bij de womng fian QiI Fortnin invulde
Pieter F ortum BeUl Carelu» en Hendrik
Carolus waren teg~C)f)rdig Beschuldigde
kwarn eenige ~en <4.rli,a bil hem Hendrik
Carolus teekendlb wet ~~etutge

Door den heer Valf ~k HIJ kon goed
schrijven Hij !WIde ~'bechuldigde dat hij
ZIJ naam geteeliiend bM I

J ohannes I nll,ll verltf!Y;tlle dat biJ een vorm
uitgeschreven had ID ~}Jgenwoordigheld van
Benjamin Carolvs B~ldIgde w..... DIet te-
genwoordig ~,

Pieter J J Fi>rtUlU'J1aarde dat de vorm
door hem getee'end ~ oor Benjamin For
tuin gegeven "]!I'd t chuldigde WII8 met
tegenwoordig tIlJ had JI!OOItaan beschuldig
de gezegd dat hlJ dea vorm ingevuld had
• Carolus B Fertuin (etltlaarde dat Jacobus

FortulD tegenwoordig wit! toen biJ ZIJIl vorm
IDvulde Hll ~ deu ~r Cy. !1;ezogd dat
Jacabw. Fortum: (besch:u~d ..) daar WBBtoen
hll toekende

Marthinus ~h ~f4,,falde dat de vertoon
de vorm door If&mw~! ')Igevuld ID de tegen
woordtgheld VIlA He~ Carolu. Bescbul
digde was DIet t..gpn~~lg HIJ zPlde aan
bes( huldigde nada t ~ ;teldkornet biJ hein
...."" ge .. ee.t dal hiJ d!fnn geteekend had

Pieter HaveQga ve rde dat hem w-n
vorm, dien hiJ teeke. door beschuldlgde
gegeven werd BenJA~1 Carolus w.... tegen
woordIg toen JIIJ dim __._toekeude HIJ ....a.
zek ..r dat b< sohuldi8t\<> ,nooit t"genwoord~
was :c ~

BenJaDlID du PlessJ:II;"'tirklaarde dat hiJ den
hem vertoonde vonn ~tl~kend had In tegen
woordtgheld v"-n lJi;_~ilmm en Hendrik
Carolus ~ i

Geene getlllglJll "e.--.Hvoor d, \erdedigmg
opgeroepen • ~

Beschuldigde zeldo ~ hiJ op d£' ,armen
IL, getUIge teek ende ~at hiJ "lAt dat de
Ill'phkanten konrlen!!IJlt. ln en Ulet WL.t dat
hIJ verkeerd haádeld ..

Uesehuldlgde .erd !IR borgtocht gesteld ,an
£100 voor ZiCh :teh ..~ t .......VHn .1.;,,0 elk

"O~~R "
John Fltzger@ld JIJIt.""~ werd

dtgd van <>end~rgehJ~'(jvertreding
~f H J I,~ zelde ~'{, ct"n 8pphkKtu~-vorm

VRn Abel Safe,.,. biJ hQl ijJlgezonden werd HIJ
gUIg Safers ove:!" de a;t2,~atle .preken en (he
zelde bem dlLt biJ 1.e1f~~ mgevuld had HIJ
z, Ida ook dat t\IJ tiJd ~"t hebben een nn
d..ren vorm 111 1.. vuID:!ll{jm hiJ zou zulks biJ
zIJn hillS doen Get~~lde hom ct"n hnlf
uur tiJd geven) m~lf' weigerde Safers
Z<'lde ook dat IJoe,;chu met tegenwoordtg
" ... toen hiJ d~ vorm ~ Id£'

Abel Saf."" r..rkl .... td dat hiJ den \Urm
rprtoond llIet mg ..vuld noch onderteekend
had

Door d ..n he'1" 'an )IC,.i. D" vorm ....erd op
de toonbauk ~'Wlaa~ &n 'an "lne 'Tten
den zclde dat "'J dle1ti:l¥_;P-teekenen H Il n ,d
den beschuld~.. Ill~ .,.Iezegd dat hiJ dell
,arm getookenJ had ",'

lohn Fltzgefald ~ beschuldigde werd
voor de verdejiigmg ,f~eroepen HIJ ver
klaarde dut hIJ een ~1j'_l'n bil d"n heer Do-
man ....as In de kant~had hll rObL.tratle-
vormen Snf..-j vroeg regIstreerd te wor
den Oetulge Jl;llf he en' arm "n later
,and hiJ dien op de tO(l~nk IDgevuld HIJ
dacht Safers lutd diell Zfllf luge,uld 'Il daar
om t""kende hQ als ~tw.ge

Door d ..n héer \ lUll <;er RIJI HIJ krE'eg
ut' ,armen .an Topnw .. Snfer haa h"m met
gezegd dat hll dnn vou.;invulde noch zag hll
hem zulks doen Safln }',elde hem echter dat
hiJ kon .chnJveb '"

Beschuldlgde.zeldp dIt hIJ 2~ Jaar oud WilS

en te Fr .....erbu}g gel~ "'" HIJ Wht met
dat hiJ tegen dll wet eldE.'

Borgtocht w.,.d geS! op .I.: 100
eu twee borgen van -C' Ik

Nc \6
Joh mne. PIlIlar h~ e;:1nd, rgehlke 1eschul

dlgmg tegen hlim '")
~f N J 1. Y"' v"rk~ dat apphkalle 'or

men door MartJllnus ~~h en lo", ph I< ortum
mgE.'zollden weraen ~) ~ar"l1 geteekend door
den beschuldig.!.. Maf,~J;(llu, Hosch ,..,Ide h..m
dat hiJ slechts ~IJn n'!';':III!kon schnlHU HIJ
had d. u vorm volg~ ,een !lnuer COPIJ !(e-
",hrev ..n ell beAchulchf'tt w " met t<'gcmroor
d~ ~

De magl-,tr ....t me~ op lat :\Llrtbinus
Bosch zIJn krutrOigem~~ \.au

Door den h""r 'a~~k H IJ b." ond later
dat BoS( h onu~r de ~~ ....et kwam d,UIr hll
..en kiezer w ...~ voor_411'2 HIJ k..ntle twee
Joseph I<ort 1D~' III ~str\lat Op deu da!(
uer 'lbJ"ches ""Ide hit ~n notltl. nemen van
bt>sehuldIgdfl i J!:etUlgi)l omdat hiJ mhntolt
gepl..egd had

Door den hlll'r \ ad BIll HIJ h IU ook
ozeplr. (zoon van den

...as uoor

T \RKASTAll 18 MEI - (Spu.aal) -Twoe
hond"rd en dertig burgers woonden ne wapen
ocbou"lOg bU die z~r goed afgeloopen IS
Morgen zal er scbijfschleten IUII voor pril zen
Er .. 1lS een meolgte toeschou .. ers Bet on
ifllnstlge weder verhInderde Telen op te komen
Up het muktplem worden eenige toeapraken
geleverd door geoel'lloAl Du Ple8l!I<I,den Il1IIfI8
traat commandant Venter den biter H C yan
Beerden LW V ,den heer D van Velden gene
raai \ In Heerden (S~rkatroom) Vice generaal
Hathngb en commandanteD Eratlmua en Lom
baard

TELEGRAMMEN
OVRBZEESCH

Een zonderlinge wijze van vragen
om toe&temming.

\I A1U\:TPIU JZ~'

LoNDIIN, 18 MEI - (&uter ) - De oorrel
pondent van de Ta"." te Pelring IMIIOtdat Ru
land ge"e"erd beeft ChIDe. wel,erend ant
woord aao te nemen betrelfende de ultbnllding
van den ManuJoe11J lpoo"'eg tot Pelrin.

DE VREDES-CO!."TERENTIE
LONDXN, 19 ME1-(ReuUr )-De vredel

coDfereDtle II heden In den Baag ll8"p ""' ne
beer De t!tael, It IMlache ~e '",nt L I, ,oden
'Werd tot prelildent 1(r.1<t Hn

KAAPKOLONIE
HET OOTTAGE-HOSPITAAL.

EEN ZELFMOORD

UITENHAGE, 18 MXI - (Reu' ... ) - De
Joogste bazaar voor het ootta&e hospitaal fond.
bracht bU de .£600 op Er II ou een lOm nn
'£4,000 'roorbanden, en lil den loop van deze
.. eell: aul en tend>ln opgevraagd .. orden YOOr
den bou,", un het hoapltaal

Een treurig ,enl .. n Mllfmoopd had eenige
dagen geleden k Addo plaata Een onge
trouwe dame, Emily Edward., 50 Jaar oud
sprong ID de nner In verdronll: ZIJ en baar
auster Yertoefden te Addo voor "0 verande
rIDg uo lucht, en de laatllte dagen 1'oor haar
traglllOh elDde acbeen de oyerledene s-tvllJk
aedrukl

Een koelkamer voor d'l De :&eers

RegistratIe =--zakenaan
Paarl

'()~IMF R 2
KO'BEKLEY, 18 MEI - (IWuuJr) -Eeu I~nk

land gelellqn aa, de spoorweg Ill&!te Wood
ltooll: 19 aangokocht door de De Been voor de
oprlchUng van een koelkamer Het I. baar
onmogelijk geweoat om geacbikted arend erg,na
bil de dokken te Kaapetad te verkruPIl tenge
..olge van den bolte~wonen prul en de onmoge-
IUke voor"aarden dl" dur gevraagd "erden

S
TypheU8e koorts te Kimberley

HARE OORZAKEN

EEN GSSCBII. OVER BEGRAF.t:NlS

Js:I.IIBEaLEY, 18 )(EI-(Rewe,. )-Op de ..er
gaderiog vali den Iladaraad leide de meehscbe
gOllondbeldabeambte een laa, rappor voor beUtof
fende dol ..erapreldiog Vin typheu,"" koort.
(lJO!, nUl' bU meed .. U Iveroorzaakt werd door t
drmken van water dat ID .. aterlralpen of WAter
zakken be .. aard .. ordt HU .eroordeelt tevea
het ventrekken .. n melk ID llM8Cben die ID"
acblen In I.lelre kamen ZIJn gl'brulll:t

De raad benoomd. een mediache gewndhelda
comlDllllll. om met heoll _en te werken 10 auo
pogingen om dil &lelrte te nrdruven

.t:eli gerechlqedltlg UJ er .. aanchflOllJk ge
voerd "orden 'uuchen de bOllpltaalcomall ... e
en den raad O1'er bet begraven .an armen De
raad zond aan de COmmlNJle een .ekemog voor
begrafen_n, die de COmml18le .. elgerde te
betalen. De raad "II nu nIemand meer belJra
ven vóor ,bOBpJlaal betaald beeft

bil den

QU'EEssrows 18 MEI -(&mer )-0p een
geestdriftige openbare ..ergadenng gisteren
.vond ondl'r vooultterschap van den burge
meester gebouden .. erd er lxsloten dat een
adres van verwelkoming aan den heer Rhod ....
7.a1 worden opgesteld en dat dit door -loinbnrge
m_"'r zelf zal "orden aangebodeo

Elektie-vonn1s8en bevestigd
VJ..:RKOOP VAN EEN IIOTEL

D.. anuere

KllliBERLE\ 18 Mil -(Reuier )-Door bet
hoogehof werd vonnl8 geveld In de appelzaken
tegeo de maDnen bescbnldtgd nn persooatle
te Taunga bU de vange elektie, en die op ecn ver
keerde lIeCtle van de wet vervolgd zouden llUD
terwIJl verder het bewus niet voldoende zou
WelOn om de veroordeehng te rechtvaardlgpn
Bet hof hleU het ..onDI" 10 dne gc vallen
staande en ~f 10 de belde andere het voordeel
nn twufel

Een voornaam h01<l1 Let Queeo ft werd heden
III openbare' koop gebracht als n -:vel.arande
zaak maar .. erd op £7 600 weH lOge houden
daar de som va', .£11.000 nooelig was

NOG EEN

WAPENSCHOUWING

SCHIETWEDSTIJD
KI!'IGWILLIAlI8TOWN 18 MEI - (Reuter) -

Bil den schlet .. Arlstrud van de Fronller Rloe
ÁIlIOClAtlon werd hedenmorgen do dorde wed
strUd geelndigd .£60 ID pruzeo brouzen medaille
rn groep tropee 200 500 en 600 yards Jeven
schoten op ledereu abtaod Eente dne I!
MackenZie (Ooat Looden), 91 £3 15& eo hron..,
med"l le J T BlUIBOnrW elllngtoto) \11 .£8 1511
J T Lannaghan (Komgba) 90 £3 De beeren
MsckenzIe en Bauon schoten eeD kampatrijd
" .. rbU de eente woo

Dol pre8ldentll wedstrijd .. era hedenmiddBjf
beelndlgd 500 en 600 yards heo scboten op
lederen aftltand Eerate drie .. lDnaan J H le
Rous (WellIogton) 86 .£5 en ~deou
medaille D M Clear (Oost Londen), 85, .£4
M S Kemp (Tbomasrlvler) 82 .£3

Er stond den gebeeie dBjf eeo ~ .. lad
De groep trof.t08 10 den ander wedstrIJd werd
jle'lfonnen door UotIt Londen met 632 punten
Tbomaanner bad 615 punteu en Kinill'llhama
town 609

Spoorweg-oonferent1e.
NOO1l0 WESTELIJKE DISTRIKTEN
CAlllUK\ON 1~ 'MEI ~ (Sj)"CIaal) -Op de

spoor"eg conferentie, glawren jfebonden, werd
bealoten dat dol noord westelIJke dl8trikten
betoordeeld zulJen worden door bet bouwen van
drie lichte Illnen VictorIA Wellt naar Oamar
von, De Ju;r Bnt.town en een hoofdIllP ... n
F~ , da. voorkeur VlUI bouwen ",eyen
AI WCIIdeII ua eeD _traJe Ilin ala den ,rqotakD
~eI ~ .. 1IDcIe ,

r
~
BIc
Sn

[1UvUr-Wtgrulll1li'" 1
DE BURGERRECBfFN:SA DB

JA.lIESON INVAL

Px£TQau., 17 HEI -In deo te!'!!!tn raad
de ducOMle voortgeae\ over het ."'bg d;
COiIDlDlMle benoemd om 'la te gaan p 'll'ell<.
!1Iae bet blll'Kerrecht IS toekend na d
JaDl8llOI1 mval et>

rI'ea alotie werd bealoten met IJ e eo
~ 0lIl alle bnrrerrecbten Da den JaID
iL"al ctoepkead, van nul en g""nt wlL&r:i':'~
verklaren AI de personen die bd rageo
gtynd van militaire dlen~ten gedurer to dOP
lIl,lIll,moeteo biDnen dne maand.u btl be .. ea
VlIJ die dienstl'n Jt.yeren , H dat .lIe ~
..,bten die verant .. oordeluk z IU 'O<Jr onr6gel
_UCbeden gestraft of Onlalagen aul en word.1l.

:VE VOORSTELLEN VAN PRE~I Of "T
KRUGER

NA NEGEN JAAR VERKIESB\ c\R \OOI.
DEN EERS1 EN VULKiSRAAD

BIEDE

••

NE~
Omh

Pa&Toau, 18 MEI Heden morge~
wIlrden de gedrukte voorstellen <an deo
preald.nt ier tafel van den eeraten rW g
I~. ZIJ luiden als vol" t e-

AAn den "OOr&ltter en leden ..an den tenteo
'I01braa<J te Pretone

Muoe heerea, ZE de staatsprrs dent h""tl
mu oPlledragen lUUl uw vergadenng 'oor le
18IIgeo zekere voontellen die l E n!ltvolge
artikel 4 van .UD rede over 18! I aan u .. Ter
gadenng ~8IIIICht te onderwerpe.

1 Z.E wenscht een WUElglOg van de 'lret 4
van 1890, arQkeI 9 secne 2 (wet op de
bo:rgerrech&ell) In plaata 'an de peflode OlD

tien Jaar dle lil dat artikel I. gtn~md.
w(lnllCht ZEde periode op 'lf Jaar <ut le
~lIeo, wodat iedereeo die zicb ID d I l&D<I
veaiigt het Tolle burgerrecht door naturahlatle
bij de wet kan verkrijgen na ne~~o JUf De
t..eede MOiie van art :J sou daD ala volgt
lUlden
lie overgangalnl'alificahes voor den eenleu

volbraad kunnen ook ..erkregen wordeD door
he.n die gedurende VI'f Jur .erk ",,!,aar 110
"e.,eed voor den tweeden volksraad b t..e.u.11
na den eersten volkraad III o'l'ereenkolIlltIg
de liOie" .... t te IlteUen door de wet

o.lyenpne blUft de "et onveranderd

J W-' betreft de OOWaarplaatsen _telt le
v r dat de regl'erutg ge mac h tlj.,'l! ,. "d. dIe
beiwalU'plaat_, WUf'e&genaan oppervlakte reet.
teil bobbeD, te verlroopen bl) ach. HlDg aan d e
ellen..... 10 plaata ... n bij pabheken Ye,
koop ..ooall vut&eeteld wordt bU volluaadt
~lUlt

Ik .ersoell: u eerhletl." de voorsteUea Ib
ovenregmi te nelDen

Ik heb, elc
W REI
Staat8iecretam
Pretoria '7 Me 1'1l99

D8 voor&ltt-er zei dat hiJ Qt> ml!MlVebet,ejf.~
de verelscben vsn het bargerscn ..p geleun lw!
Zu atelde een wlI&lglOg van de .... t Yoor en no
zou de behandeling dier mlS8lve tot eeu
volgende &lttmg ultl!tellen

De beer Barend Vonter &el clat de voorstellen
overeenkoBla\tg het reglement \"an orde H Ullr

$Pr Wel m_ten Ilggeo v60r ue raad le III

behand"lin" koo nemen
Daarbij bleef bet Noch de preslC:eal Doelt

eeDig hct:van den Uitvoerenden raad ,.u uU""'i
toen de m_lve .. erd lniediend

HE
-met g
laagstE

B
16 ons
Geklet
Ruwg
ver&aJd

D
ment, ~
geld I

Gelood
WlJul:M
Woo<l£
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Mln - (Reukr.)-
van Engela'ld bebben

eigeneloollD~5n der kerk over
Ingetrokken UIt eerbied
Iln, buiten lIlt.ting aan

LoNDEX, 18 Mill -
verondentelt DUI' II8Illeidilili
te Johanneeburg dat Plet'bl:na··Pl"llatJ8I
dreven ,un door .plOnneD

De StandanI. ... gt dat
aamen.wenng schUilt lil te
bednegeluke zaak
pe J[ormn9 P"IJ geloon

iou.. II gezet met het doel EntelllCble
lI:omst ~ unleldlltg van de )lUa&lllMlf
te ..erhinderen

De Daily New. hoopt dat
op VQlledige en eerlUIl:e
worden

lDeuteken
wonden In zun
wang open De
gevaarlijk Ken
een Sweed, II ,,.,,llI'r__ rd

- (Reuter) - De heer
lid vaJl den UI

be<dellm,olllren oyerleden D ..
belde vollr.' .... :lell! en de ultyoereo:le raad ver
daagde hun rólttinj ----

DE JA1rt!lESON-BURGERS.
PRETORIA, 191M;1 -(Reuter )-De beeren

Henderson en Naudé zuo aangesteld ab alge
meene bestlerde.-(der Nat_le bank

Er bestaat heel .. at ongenoegen 10 de stad
over het raadabetlult betrelfende de Jameson
bargen, en er zallwaarllChunllJk e~n pogIng ge
daan "ordeR om ~o zaak ",eder te openen

BLOEJU 011TEIN
den raad 1u he:leo
deehog voor van air
deze hweld .... presIdent
Bloemfontelo te ontmoeten VE~

vPKE"NRIA, 19 MEI-
wonden beid o"er de be'we<an.llejll&llleJIl&
ou geheel verd
hebben er
naam yan
onder de D£Ilen
De pollt.e deel· mee
beer te arresteereD har
deelnemer aan bet "n'mr"""

Er wordj; onder he' pn
OYer bet beslDlt nn den VOl1'r~.tl,
rechten van de burgen
Inval burgen Zl1ngeworden, varnjletlLlld
De vraag wordt ,"opperd of
hebbende vt'rklezlDgeu de p('e4ident!l"e~l,iez,iDIf
IDgesloten, DIet tengevolge
nul eil gwne waarde "orden

Een ingewikkelde zaak

PRETORIA, 1~ HEI - (&uter )-GI8t.eren
.. "rd 10 het boog~rGChtabof ultllpraait gegev"
10 de appelzaak 1X0n va Standard bank De

lo daagdo en klager In h.t lagerbof voor
"an ~IO op een halye .£lO noot,

nde de lUldere &elft ..erlaren geraakt glet de
OtYerzending door~de poet, en hll bood een ver
band voor lIC~vergoedlDg aan Ultllpraak
'l'erd gege ..t'n ten: gunete van de Standard bank
1:0 bet latrerhof WiBrdbet appel toegelaten met
de kosten waar400r dus beahst werd dat de
~ank gebonden "lall UIt te betalen op een balve
noot mIte dat "en verband \ ao schadelooMtel
I~ng rgeven .. erf

LoliDEX
M'he ZUid UrikaaDl!Cb"
avoDd gehouden

I>e beer Goscben
htelt, die Dr4!t1i4ieElrd·e.k,l)n~lig~l,

GEEN WERK.

PRETORI.... 19 MEI -De t .. oede raad 'er
daagde beden weder daar er geen ,.er~ 11''' ot
voorlIltter en leden klaagden letterl Jk ore ce
hcrhaalde~e gen en hopen daL het pabtitk
&&) Yera at het Dlat de scbuld van deo
raad II, der regeerlDgNIeuWlf uit Swaz1eland

BRElltRSDOar,~19 MEI - (lleutu) - Ten
"evolgeo ..an g~rekklga berichten deed hier
bet gtlrucht de I!ondle als &CIUde toa.t_.and tilit
onhetl1!OpateUen& moeten worden beschou "d

De ver.)Qllrdag ,aa de kOnlDgln cal bier bin
nen twee --veken generd wvrden Er .. 1 een
coneert gegeyeu .orden de consul uI receptJe
bouden en voor14 bal en ve11mapelen

Er wordt ge~ld dat Bnnu een conoeaale
beeft toegestaan "oor het verschaffen van werk
lIeden Men be'wUfelt of bU daartoe prech
tlgd 18

Een geval van vermoedelIJke vergiftigmg 10
een der bDltendlstnkten II IDonderzoek

De proclamatl'" der regeermg over de vuar
wIpens werd met geeatdnft outvangen

DE CONFERENTm TE BlOEl[FOHE~ c
P!KETOKIA.19 MEI -Men hooft ht>de~otlicletl

aangekondigd da~ pr~deDt Daar BiOtin
fontolO aal "un 0 I ~Jfred M ner!<! 001
moeten p den êlhte .~r De pre.udenl ""
waarschunluk van hier .-e'trekk.n )p deo 3Jen
vergezeld vao de beereo W Imaran en BurglOr
vali den ultvOt'lrenden raad CD den beer :»mul..
den s~t.Bprokurenr

Eel
DIVERSE BE8Ll IT! :S

PaEl'OJUA, 19 MEI ~ln den ""r.len volb
raad .. erd een bnef geleun van den ~ raJ .c~en
oolllul deo raad dankende voor de mOlle VIII
deelnemlllg, IUUlgenomen In uke I et at.ter~en
van wuien president Felu Faur.

De diacD8816 over de grond wet .. erd u ge
steld totdat de memones aan de orde komen

De dl8CU8l!1eover de loterU ...et .... Ike door
den tweeden raad naar den eerSleD ~aad ver
wezen was werd'" ook UItgesteld t.ltd,t d,
memories aan de orde komen

Men besloot dat de regeenng eer .-.. tgeslelde
l!OID op de begrv>ohng zal plaa~D e "ordéll
betaald aan den J ohannf'ehurg stad raad <>or
een hal ve aandeel In de marln vporCDxsten en
hooten

Spoorweg regulatlea werdeD aan ~euolneo
"aann 0 a voor:tl8nlng gemaakt" rdl 1., ~Ile
spoorweg Iunen <iadel"k moeten ombcLDO"0
deo

Men besloot dat slecbts amblen. tn cD III
cleren van de steatlJartJllenc de ~ I'" ccn lullen
betalen op de kOllten van he lJ< ~ ..-eo <an
gou ..ernements bnlzoD geoccupeerd d )Ur b.o

Een p:otest tegen de verkletm~ <an deo be€r
Uys, hd voor Bloembof w"rd «rITeZ n 0:;>

een comlte voor rapport
De regeenng verzocbt d~n rru I der.

de wolfabnek concessie lt! \ criellIe ,>u
Jaren Een warmo dlSCUSSIO'0 dilaat
rmge leden bescbouwden dat Ic
bloote speculatie was Men was
beslmt gelr?men toen de raad erd....., l
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Mans
WolJ&l
kleede
anderE
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dan E
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maakt
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ONTEiVREDENHEID
REITZ AAN DEN RAAD

MISDADIGER8 MALAN
De 1

JOHANSI-:8Ill Hq 19 MEI - (Sj cUlal )-Het
raadsbeslnlt vootloopIg het stemrecht aan de
Jameaon burgers.ontnemende heeft YeIII onto
nedenbeld ver"'pkt Elkeen weet dat grove
onregelmatigheden plaats baddeD doch men
voelt dat bet pUbliek DIet mag lIJdeo door de
fouten der amb~enaren De volksraad heef,-
dan ook voorneroena het bealalt eentgSzmS te
wuzigen )

De relleermp lDI8I!IeVe omtrent nltbreldmg
..an het atemrecb!~ en de dynaDuetk .. estle werd
gl.teren In den rlad bUlten de orde geregeld en
onbepaald uitgesteld

8taats,",cretarJf Reitz hield jPsteravond een
rede VOOPEnge1sl:hen over kardIDul Rlcbeheu
die zeer werd toeg"l uir h t Voor de eente
maal sJOds de ,*er Reitz bier vo~r Enlfelsche
vereeDlgIDgen op'trad ondervond hl) geen belee
dlgIDg of onbef6efdheld Jegens bet volk drr
republiek

rwee erosltg~ trolley ongeinItkan waan.ao
(eol met dood.luken afloop badden gIB
teren plaats Het gevaar 1'001 voetgangen
.. arat hier Bteedj. grooter en 11180 meent dat de
,tad.raad beter lOO doen door bet ..ervoer te
regelen dan d~r deel te nemen aan polItieke
agitaties "ooal8 -eenlie dagen geleden met be
trekklDg tot l.av18eerenden raad voor deo
Rand

De clnte
10 het bof op
T .. ee
den t
wegen a :ht
dagen tuds
maakt aan lek:k~rg(>ed

(Reuter uleg,-/;

"
Afrika
ouden
geeft (
WIJD li
behoor
baregt.
het he
ttg hla

E

Natalsch Parlement,

BLOEIIU'OIiTEIN,
Plaataelok 18 de o_p!rell'ond~liheid
en men hoopt dat
sldent Kruger eo Sir Alfred
&al oplonen

PI~TEK)lAaITZlllltu I' 'I
gehoudl'n nrgaderlog wtrd Iv
de begrootlng8rede geb ude
geraamde IDkom8ten voor I
OIeele Jur naar men Hrwa I
q,erlrvlren r:nllen wordH II
dl. gewone uitga Ven "" r I
dIe vau het Tonge laar wile
.£173495 maar de ramln~ d r
ultea<en met £26,dl. o<erlr
voor.ut er £ I a~\) 00 bt-ta.
komsten voor de gel ..enJe f
gednrende d. laatJOte voorl\""
worden overgebracht naAr J
het :.nden no(>(1I1(ui ZIJD te
~n om die rekenlIlg te heta
Pu d"ei uitkomen dat er ~edu

drie maand"n van dit Jaar 000
me Nat.a1ache produkteo tot
tM,720 UUl de Kaap .. areD .-
m de o.-.reenmmattg dne m"
.onp )aar toeo er nOl( geeu con
~ £1,4.'1 bedróeg
BM cWIU varducd

-VIhoofdrOn goo_lf
door Yoor Jarea ..-iJ

n,,,ojidel~-alt,oo, ~r -w[~
apclJUMlkell11..erkoo~
nT..... ..--..... -hte '"'

oonIProIDkeliike:iu.Dil ....Illrl--A

PBE70KIA
CollIlJII eenlgen
lICbaldlgd 'an
l~late:J daar
IlU het goud van ADllInlië·baI
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