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OnderWljzer,~1Benoodlgd,

EENE g()cetti~1rd Onderwijzer
voor de' Goi~rnements pub-

lieke school tie ~drift dist. Fr&-
serburg. Applic~t wende zich tot
den onderget:eek~. :a.le,met getuig-
schriften v~n ~kwaamheid om
onderwijs te ~gev~ in Hollandsch,
EngelBch en:Muzi5j,hij moet ook aan
de GercformMrM~~Ker~ behooren.
Werkzaamh~en ~ ,jy>glDnen na de

Juni vacan...titl.·... Ef;<...<•.ongehuwd~ manzal de voork~ur .;~ben.
W. '1'. \'A~ SC . ~LKWIJK.

.Ji)ipd~ft, Fraserburg.
____ -',:--.--;,':...-f' _

Yredenbnr~:}l8~ H03g6SCbo~1.
OVERBE~ PiliN, ltAAPSTAD Kaapltad, 16Mei, 1899.

OPGER~ l~. ----------------~--------------~------------~~

a~..nd~""1:-( .. nlor.)
Matriculaiïe, ~ :.
pniversitei~ i:H~ool Hooger, .
.. "i ~ Elementair.

,,: ¥f1ziek Examina;
.~~ ..-(JaDlO'"

Standavds V';11V, ill. II, I en
Kindergarten S~l voor kleine
Kinderen tul8cndt~ 4i en 8 jaar oud.

Speoiale ~ in de Kunst:
Letter-sch~ S~hrift en Dree-
makerij. . 1 ~i . .&clJ:.Ie.:-

Mevr"W.~. PEROIVALt ",.
. ; fij Prinoi....;t.. .

~ ~, "...
:! ;

g"Bl ~ iW 11..li an:, IL'li ... ,,'. -.: ~

ZU/ïERF ROlE'-' c~8f1UTf· ·
'B('ne\"en~ ~inkiDgsl 0!'&Bge B.loeseins, eD I

(rroene ZInking ~MnUlt.· .

D EZE. xnuif ,,".ordt IfIlwaarborri nh., te .lijD, .~In. u lJ_ I.
.\Illmu,,,,,,,,be Talak wo.1h daanoor gebruikt. •

p,. I .roene Zmking. Snuif u~ ODteWbur _ beD 41. aD ~
" li'. :1i"ltr lIin. hlootge.\eld. AI ouae andere 1lD. uit lOOf teil \8''''''11 '. '.
Hnze, Schoone. Bloer-:::lem. BeI'8'&mot. Oran ..
Rloesem, Zinking, Speciale Z'nklna en Groen •.
Snuif worden ~ewaarborgd.~e betitel! ~ &1jo. " r..

II, 1 ' .... ~en slechts dat gtl 01111880ulf op cim pl'Qel lUll lII4len .
-: ,,;I j"'\'III<londat zo CIlO ooféilhaar middel en Terbc_ ~
" ,.,.",:< undere soon .ouit. OIWI Snuif is oT9ra1 nrkrijgbaar. '
II:; houde-n een groot Il&DtaI getuigttchrifteo. Heli .. I be· I'

\ " 1":1 J lt de rf1j~ vaD ooze Snuif leer !aag iJ. . .

HERMAN &; OANARD, I'
69, 40 en 26, PleinBtraa.t, Kaapstad.

DEEL N0-7]. 8,755 J

)JAIIES WILE!Il,Co
10 & 12 Darling-Straat.

EEN

KOSTB~R.·:3 E.JéN TE KOOP AAN:

Doorndra.a.d,- - .
. . - - Gladdedraad, DE ties h.......rd_ ••h .....'

verkoopen op
DONDERDA MEI, 1899

E'S

:;-ET OMHEININGSDRAAU,
Omheiningspalen, - - - - - -

Varkendraad,

- - - - 2 tot 4 voet.

DAl SCHR~PERS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische - - I verdere

- - Waterpiipp-n
, tot 3!.

en alle soorten IJzer
Goederen.

jJ(sl(Ujers.

t'lC.lJIOali'l'te N'G0mo dist.
Een derde

een vierde id,VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB MAXWELL,&

Van Burg.~ra.a.t, K.... patad. (naast Stadhuis).

T-I FBB:· x in voorraad een groot en verscheiden assortiment van
1 dlvrlci soort Plat- en Plaatglas vau allerlei grootten, en zullen
:1lt ~,'noegcn uie '7Ï.i afleveren aan het Kaapscha Htation tegen de
,-1<I:,;l,' prlJzeD.

Bl'Zlclttig-ing van hun voorraad wordt gevraagd. Daze bevat
It, l';:;., :.:lons" 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas i in., i in. en i in.;
I;t''';' ii!"d Glas, Cathedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold glas;
liuw !!erold CD elke BOort geschikt voor de ramen van huizen en winkels,
Il'~JDdah", vallichten, plantenhuizen, ens., enz.

IJ,. a.indacht wordt ook gevestigd op han Gelood Licht Departe-
m- ~" .j:lt begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
(;.:<1 11 ,h'zo Kolome te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
(j,·:')O,j,· LIl'ILt Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te
\\.iF" 1":!, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,
\\', 'J';-[ul'f:, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
~"rl\l':l III verschillende deel en der Kolonie, Heerenhuizen, enz. In elk
l't la; I, liet werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
lrJRt'voerd.
ADRES:

BENOODL~D ...
eeerde :en

onderwijzeres om
nemen van fie
del'wijzeres, die
trekt. Salarls
Plichten, indien ""';)1'1(''''''''.1
nen in Juli. ~

Doe aanz~k
tuigschriften lm
zondheid op ,of
bij . ~

p.

CHUBB & MAXWELL, Hapt.,
P.K. BUB aee,

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

degelijk en duidelijk Boek
de Wingerdziekte,

Een over

I .rI'~: I,'rkrijgen bij de Drukpers Maatschappij V!J" DE SANDTDE
\" •• :Ui" ,\ ï 'o. ( Beperkt) eenige exemplaren tegen één shilling per ex-

'::': ,1;;1' l'0·tgelu ingesloten) Vooruiibeiaalbaar, van dat voor onze wijn-
, ,:',,, ZO" ht'lil.ngrijke boek:

"I \\'li"I'ON:O<JlI in de Fransdie Wijngaarden," door Advokaat
~d, \ (t l.ans redakteur van" Ons Land ").

jl,. :" '1' lf, 'f .\! n ~ (" Onze Jan") schrijft over dit werkje :-
r , jl -t bock van Ad vokaat MAU..N is het duidelijkste en voor Zuid

'\·"~.I,11l"chl' lezers meest verstaanbare dat ik tot dusverre over het
;. ""'.1"'1)1 !tt'\' .s;ele;wn. Het vereenigt legelijkheid met helderheid, en
" .. (J,' r dl' Fransche manier van wingerd planten, wingerd bewerking,
... , ;I],ll-;,'n Cll phylloxera bestrijding juist wat een Kaapsche wijnboer
." 'lI ~k II l't~D, zonuer te zijn bedolven onder een hoop van onverteer-
, ,'. ,/ s;"leenlheid. Elke bladzijde getuigt van peraoonlijk onderzoek in
.. ; ·,·r:lJke wijnland onzer Hugenootoohe voorvaders. Vooral de twin-
.,_;";'I,i!.IJ,lr_.nOYerde phylloxera zijn 1 zenswaard. "

l!~" wIjnhoer behoort het werk bezitten en te bestudeeren:

EEN. op Ct)
~ plaats ~t1<: gecertificeerd

en bekwaam om ~ kinderen voor
Elementary 9P f~werken, en be-
hoorende tot eetf' Proteetantsohe
Kerk. Weruaa~leden te aan-
varen na do.,..·.J~~.'.•.''vacantie. Salaris
£50 en alles . ' Hollandach en
Muziek een verei& 'te.

OLOFN A:' ~~ltEYLINa,. .
.'.'j P.O. Audo~r,\

< ;lf .;- 'Wodehouse

Nieuw-geope Hospitaa1.
igers wensch ik bekend te mai<en
r van gemaakt heb om hen in het
oodig is voor ou i en jong zooals :
Kleederen, Waterproof Jasten,
Hemden, wit en gekleurd Onder-
, ., Cycling Suits," en een duizend

\ I'~ lilt p:lbliek en mijn begun
~~ d;lt Ik eene speciale studie
. :et 1:1""n lt' yoorzien met alles wat
\1. ' ';1 Kinder Klaargemaak
\\. c'l. n, Il(Jcdon, Stcvl'h, Schoen

:. :-n, ~\)kj('", Dasten, Boortj
.. ':t" li', lkelen. ,

:""Llkkingen gemaakt hebbende met Euro}Jeesche .Fabrikanten ben
••. . 1;1~ :.:esteld alles degelijk te hebben en goedkuoper te verkoopen

"Illg Kaapsehen koopman. 50 Kisten zijn reeds ontvangen, en
\", .. , ';1 1.ldlen met iodere "Steamer" nog meer arnveeren.
'. II;llf lllljn Snijderij veel grooter uitgebreid 1s, zQllen kleed eren ge-
,,~ •• 1' <I·dell tegen eenige Iprijs van af £3 per pak, gewaarborgd-goed.
:.': . ~ ~loTl~lkrs en zelf-maat voormen worden op aanvraag gestuurd.
: .' tl'oo,t voor al l/1ijne moeite verwacht ik ondersteuning.

I

D. J. scilNE (J)ER,
Hoek van Gynmasium en Main Straten,

PAARL •

VRUC~-ITEN BOOMEN
(HET JAAR 1899).

150,000 HOOMEN,
G,'~ufhQrgcl uc S ort van deil naam te zijn en vrij van Inseoten Pe:oten
Pr:"l:.i",teu en Vr chten Kweekers Gids, aan eenig adres gratis gezon-

den.-Adre8 :

H. E. V. PICKBTONE,
p, • Groot DrulnsteiJ, Jta Purl Iup Iolel1l.

, ' . ,lit _v;_,
_ Veikoopiog ! VAN .

NOOI'tdil·g·"l.t i B 'd k al -r --l KAREIIAJESTEIT DE
, . 6WUuH leB as r· S ,ra...,.p~;~~r:~ Bu,arem-U.

'....•. . ;giQ~ {JiMd!al~n.:,,:~
OP - 1·

ZATEBDAGr 2'1 *EI. t899.__ I

.. ··'Sf,trfuë- Eull, JU: 3 Jan•.
z6 do, Purdu. 8;e. I J&I'O.
12 do. lentes. j .

De aandacht van oen ~de~waardig.

JAN. J. LIi. ROUX.
W. H. F. A.LEY'N, .Af8lager.

Caledon, 8 Meil1899. ,:'
~----~--------

DE

I

Cl1"ka

Receptie' en
Qouden in den Goon Hon H~ op .

den 24eten Mei," .,
Acht uur 's nan,iddlld.,:·

ltaartoe de burgers met met hun
dames vriendaohappeq1c warde.
ditgeDooaigd. . .Doe aanzoek bi] den SEC

TEUBS KAMER, Hoek van A
I

Straten.

TA,RIS, .EXECU·

erley en Wale ~ondgaandeOnderwijzer be-
i noodigd te Broekpoort, wk.
Grootrivier.

Kaapstad, 10 Mei, 1899•.•

West.
APPLIOATIES Toor bovenp ..

noemde ~ verge- ~ .:
zeld van de bij de wet; ver8Jachte pe ~.
tuigachriften. van bekwaamheid en
gpeci~. van de laatste BOhOOJ..
cOD1IDl8SÏe en vaDJidmMttJohap eaner
B,l-otestaatsche Kerk, .unen &ol"<'
~D Ondergeteekende iDgeWaOht
,,!.orden tot op den 17den dag ft1l .
Juni; 1899. _ .
;Werlaaambeden te beginnen, Da

~ Juni vacantie. .
j Balaris £120 per jaar etl' de

whoolgelden. .~. .
!'Alleen ongehuwde perBODflIl ·sal.

180 in aanmerking genomen worden.
Billijk6 reiskosten, geatMld door

kwitantiea. zullen verjoed ,..oideD:
~N.B. - De geslaagde applioaat

..Qoeten zioh voorzien van oud.r-
wiijzers 2de k1aa_ ~~eg',cri8.~
oaten om tegen baIfplija te reiSeD.

A_.' J.WILKl'N,
Voorz. Bohool Com.

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

__ 1_5Me_i,_18~ _

KENNISGE VING.

•Nederlandscbe
Somerset.Zuid -, . :.lfrikaanscbe Publieke Vel·~ooping

VAN EDSTEK.I,f.8

Huis Mabalen, uJend~Ban, toer-
derJj Gereed.p 'I, en!.

SPOORWEGMAATSC.

Ke:>rtste en Goedkodpste Route Reizigers :,.en
GQederen van de Zee $r Joh~:l.nILeSlbW:1rPretoria en
a#ere plaatsen in de Trans~aal.

Dagelijksche person~ndienst
(Pelagoabaai) in 24
naar Pretoria.

DE ~~r_ J •. W. H TbeUD~n
ZIJn fraaie ~rf, legen inde

M.\J.NSTB.UT8oJI:.D$lrr: EST uit de
hand verkocht heb é, en r.ich

Marq.ues verder wegens klimma ' e jaren van
en 21 uur aUtIbealommeringen ~hende te

ontdoen, beeft de ond~.eteekenden
ll88.utlllonaeelrd· Publi* te ver-

HroOtM!fn op 1 :

Vrijdag, den 26 dezer,
zijn gnone MIOrtimeht ee~kIas
Meubelen bevattende ~Veoe- Slaap-
en Ee'; Kamer setten aijs in da :

Voorkamer . Kab!Qet alet Spie-
gel, Muziek Kabinet, flraaie Voor-
launer set, Zij Tarels (JrnamenteD,
Bobilderijen 1 liano, eDlZ.enz.
Eetkamer :Mjlbonie~outen Side-

Board, Dumbwaiter, 1 Eettafels,
Stoelen, Groote Spieg,. Zij Tafels,
Hang- en andere Lam~n, Uurwer-
ken, Glas en Aarde !waren. een
Dinner Servies, Mess;n, Vorken
enz. I
, Zitkamer: 1 '~derwetsche
SecretaU e, Ronde Ta~l, Easy eDPrij zen andere Stoelen, 1 KIeme ouderwet-
sche Tafel. ;

Tarief ,oor i Heiligen naar Johannesburg
.£,

178.-en £3 17s,
6d.--en .£3 4',

" " I " " :Pretoria
, .

DagelijkBclie personendienst van (Nátal) naar
J dhannesb\· .itg, Pretoria én andere plaat$en in de Transvaa~

I· ,...-, . !......- • -.-, -- !

en;Oranje Vrijstaat. . - \ !
OE oude firma van GOL

MBIBlNG is DOg te vinden te
No. 21, Simmon88traat, Johan.--
burg, en handelt als voorheen ala
Markt Producten- en ~
Agenten. Alle goederen lijDdé
Producten. "'Levende Have,' of
anderzins aan hen gezondPIl heb""
hnnne persoonpJk opzioht; en eeDe
spoedige afrekening na. verkoopÏQg.
(lEBa. -MEmNG staan boven awm
in spoedseeerd en vlijt:'" .

Zendt al uwe goederen ge-
address aan Box 4355, Johan-
nesburg.

Tel. Adr MEl1UlW.

OP ONZE mlTVERKOOPING
:E»eze "Iieie~.

'~ ~

Verminderen wij Speciaal! de
VAN Slaapkamers: aet gewone

assortiment Meubelen !Ledikanten,
Kleeder Kasten, W~ca- en Kleed-
tafels, Katels, enz., Kt#Ikengereed.
schap, enz. enz. enz. ,..
Verder: 8 Vette (Varkens, 1

Eersteklas Koe inIMeUr~1 Sohoteche
Kar, Ladders, Mielia ,i Machine, 3
Leggers Wijn, Azijn, !;Brandewijn
Graven, Pikken, StoeR Banken, en
wat meer ten verkoop! zal worden
aangeboden. r
Verkooping te beginn$ om 10 uur

\ p, J. BOSUN &; ZO" A.fsl&gers.
Stlellenbosch, !. .

6 Mei, 1899. i',

DE aandae
de

No. 350 van
Gouoerncmei
12Jell o':lzer,
uitgaven, w
publieeerd w
1899 van Z
verkrijgbaar
Kaapstad,
planting, v
kraal Planta

OH
Onder

Departemen
15 Mei,

LB8 CURREY,
dbou\V 8ecrotaris.
an Landt>onw,
899.

Zitkamer Setten,
Slaapkamer Setteh,

,.

Sidebeards, enz., enz.
Zaad en Planten.

Le~ t.ooh. er ok» d.~ ~lk .. r~lk.l ve:rkoo'h~ DUN.~
-wword..n, o1l1V'er80hlllllt-ww..~~. prIJ. ook I••

wordt geveatigd op
rings1cenniageving

92, ve1'8Chenen in de
Gautte"""'h.n den

n de twee volgende
. het tarid ge-
voor het Seizoen

en en WoudbooJD8ll,
den Boschopzichter
Planten voor ver-
Tokai en Kluitjes.

DE "LITTLE DUSTPAN,"
,~o.D1pl.e't Hul.ra.ac:l ~Yeran.olar8,

\~\ '46 en 50 Pl~instraat, IFaapstad.
HET .GENAS liEN ALLEN

Llkdoorn.l
Llkd~-r-n. !

U.llltdoo.... 1
Wh,I" ... Likdoorn ZAlf .láat het, dood '!iI_ ...

Met polt geld 1•• lOd. _ potje.

HEmS, IlTHEW il Co., WPSTlD.--c

J-- ~

;

\ Speciale 'rreinell.-Pinks~er l\'laandag.
Vu Kaapetad te 7.35 V.m. en 1.30} Naar WellinJCtoJ en tUB8chen Btatlon.

en 6.20 n.m. ., f;wllenbo80b.
Va.n Wellington te 2.50 n.m.\via Ki'r. a.aifontein. 1
Van Wellington te 6.0 n.m. Jfa Stellenbo8oh. i
Van Sir Lowry's Paaa te 6.50' n.m· :na.ar Kaapstad en hen 8taties ..

Mijnbeo,r,-Negen maanJeni geleden getuig-
de ii"'iD é8n brief MIl u VaD jle goede uit"'Ar-
~ VaD ;RBEUMATICUROi iD mijn geval.
Ik \en 60 jareu oud GIl heb ~ jareu lang ge-

MIl CHRONISCHE i ASTHMA en
RHEUMATIEK eo zocht verlichting bij Tele
beroemde geDeMkuDdigeo, eJÏ probeerde alles
wader baat ~ vindelI GIl h4d iD mijn geval
alle geloof iD mell8Chelijke ~Ioraalllllf·id ver-
lu.on, tot dat ik RHEUMA~IC'GRO probeer-
de, en iD __ sijn mijn N~ralgia, R.beUllUlo-·-----_.---------
tiek eu pijl! 'lD iD hoofd eu "'ngezicht verdwe-
Den, eli bet nieUWlI il ver ef! wijd verspreid,
dat "ou-lII88Ster V III Rooy jullper beellemaal

via gesond 'IrU Vlll die wouderlijke meclici,jB," GIl
di~ ...... erkelijk bet gevrl); elkecll rue he:t
probeerde beveelt bet MIl. ~

De heer Jacob VaD Zijl, ~ VlakfOlitein (3
uur VaD 8~rm~, il ieneuo van een
schijnbaar ongeuee.!i~ $~ vu Rheumatiek
en Jicht. Nooit, Jel SIjn -.oed4r, Mevrou ...
Vu Zijl, MIl mij, ..... er e$ erger geval vali
"Koort.-siekte," lOO&iS zij 'et noemelI. De
ee1'lJ~ doIJis RHEUM.ATlCUJW deed den lij-

jongen ma.. rustig .p"n oDtdle.Jcijo
werd l'OOrtdureud toegeditma, boe ...el" de bu-
reu en vrienden leideJl dr.t Iijj niet venraebteo
dat ~i leven zou, ..... bij "'-_1 luer, eo
~ VaD de RHEUMAfiCURO en PIL

De oude heer VU der W.lt, VaD Redden-
burg, _rd geuellell door 'eeI1 bottel.

De beer A. Coet&ee, BranClvlei, kiddelburg,
K~., ?ODd dadelijk verliC1Ïting. Mijn r.oon,
hu, en sijn aehoonTader,'-d4 heer J. A. Smit,
TU· WCIIlderboom, Bur~, ...erden ook
pII8IIIID.' ,maar ik moet ~ aluiten.-I!: blijf
U1I' daak'bare YrieDd, J. C. 1u Zijl.

JONES RHEUMJA.TICURO.

f( fj9JJsclre Oouve rn em en!!J Spoo rwegen.
Openbare V,acautie Dag 22 ep 24 Mei, 1899.

DE Ondergeteekende wenscht aan
het geëerd Publiek bekend ~

maken dat hij nog steeds bereid is
" Boarders tt in te. nemen onk " Dag-
boarders," tegen billijk~ prijzen.

P. J .•J. LOUBFlCHBR.
1 Mei, 1899.

KONINGINS VERJ.n..a~"'JI.n.'J.
Van W elliugton te 6.25 T.m. n~ Kaapiltad via
Van Kaapetad 3.58 n.lI1. naar W via JU'IIla.U'OntA~.
Van Ka.apetad te 6.20 n.m. via Btellellll>ot!lCh.

op beide .dagen zullen dienst op . JD..H..I."UlLIU en Durban Weg en
de getrons dienat op de SImonatown lij opgeheven worden ell door
epeciale di.naten ...AI' .... n_

Voor verdere t)ijloncilertleJEID pla.kbiljeUe, .

. , Directcu.r-generai

Aangekomen
OP de PlaatBMiddelpute,·.ciinrikt

Hay, een Licht Bruin Hengst
Venlen, omtrent achttien maancfen
oud. ongeteekend.

Indien hetzelve niet gelOIt
wordt met vergoeding van adver.
tentie binnen zes weken Tan af
clatum sal hetzelve als mijn eigen
dom beachouwd worden.

C. LIEBENBERGt
KUklelputB, P.O. Oam~ ..,

20 April, JB9Q

"_'.,



.,

.;.-_

lannen van"fie
STEM'l:'
.AznphJtheater. PARTICULIERE[ riohting ov~ la.Wt toe~~oo~en::{' Ball den 1

eigendom 'fan de mumCtpal.Lt';1 V<n r lI.8J'ht
V&Il de municipaliteit va.n G:"" n~ I'''J: ('[J,

VaD Zijl; VAD <laar o... r &ulk ).n,l en o,-pr IIiI
J:Saj~loaae, in delu:.stgeDoemde m .uiclpl\lit( it, va:

VIUl van .l.n.ar DaAr en la'1~8 een weg ,
het einde van dell genoemden tr.m 1ft~ bij dl

bij QIl88III R<>ad, binnea de municipaliteit,

.0.8-1
BDkele ~, '1 Ich': ... of duromtaa' Jaar, b..

gilll:leDde iD 7 op eeD P 10 JVd- of durom~. ~
.. laideD 'fan hei Queaa Boed eD iD de muiai,_utt.it

--------,.".. vaa Groen. en Zeepuut: 'faD daar J_up , .... BC*I tot .... CJ. MIIIanu.
' ~' ~" tiDg bij.den hoofdweg, VaD daar den booIclweg, -tdirade door een ...... uitiD.IrKENNIS" GE VI", ~"JU" met dQ Jwteen4n tramweg ..-rdieeiDd"opd hoOfdweg inde muiaipalitelt

• ", YH Groen· til ZeeJnmt. . "
: ~~t TJU.IIWJ:U No, 9 f.

Bij der.e wordt beketnd gemaakt dat het in 't plan H, gt ~,' het" Mill. S,.ndicaa, tEnkele doorloopeade lijD, met wiI.. I", 0 mijlen,~ fa.rlODRlt 1'28 Ohainl, of daar-
Limited," als de beheerders van een ma.a.tRchappij die ~~m!! I worden ge~d ,'0 omtnDt laag, begi.DeDde in &aD.Jutting met Tramweg f'lo. 9, ~ een puoj;"10,ardI of
geregistreerd, om aan het parl~ment verlof te Tragen tlJd.nl( , eerstvolgende r.lttlog 'daarom, treat ten ~,van het O,l!tDloetiDgspant ... nQueen. Road en den hOofdwtog:

Groote noorsteltin a te 8 uur. een particuliere bill te m~n lUdl~nen ten einde verlof te ~r' nen tot het ~uwen, ,,,oortpazade van daar la9~ QuoeJ1ll Road over deu ~ Boed DUI' het pbied v~_~~
~ inrichten, onderhonden en m werking brengen van r.eker'O.ltnu~~nn C~D!JIII~~ naar s.. Point Railway 8,nclicaat, Limited, eli eindipDdrf eeD p1UIt &O,arda of .._.-_

Zeepunt en binnen het stadsgebied van Kaapstad, en ~,'n~[~,',de munIClp.htel~ "an omtrent van 't noordOOIItelijk einde van het Zeepl1Dt wa,8fMioa,
Groenepont en Zeep'lDt, om die voorgenomen mutechap'PlJ ~ naCLZ.r &&llgecluld rJ. 1'UKWl!lG No. 1,
de genoemde maatachappij, wanneer zij geTormd i~ 't DJ&cbti • te Jftaatsen, neer te ! L_' of d
leggen. in te richten, te onderhouden, en met ellectnache ;Dl8C!5am-ehe of and~re kracht Enkele$:t!nde lijn, met wiuelR, 1 mijl,3 farIODJ{II,3.61 e..... 118, • aarom.

~ sb. te laten werken, r.ekere tramwegen hierin nader beachreten, ~~ al de noodtge .~, t.reDt laq. ,,' e iD aanli~iti~8' bij den Tramweg No. 7, bij h~ ont!Jl.l8nnJ{llpulit
kana.l .1 .~ rit.ila I ten, rb 'aD den re .. den weg ur"lndende den KIOOfW~ en den Vletaria.-Weg: voort-wallen, glooiingen doorgravingen, gooten, afvoer en, ",a~ ~ , p ~ v. m- r.:t V&D daar' =.... den Kloohng in oo.telil·k. rio ,tina. eindigende ~ij deo Kloofdingen, werkpla.a.tsen, :"ntoren, palen, 8~daarda, m,denr ijUJel" .• t.1gII_l'I, 't'OreD,.... .,.

punten. kruispunten, wt.aelB, bmglflln, plaV8llell, d.po~ .. ~~tionl~ el.lldpDnten, k de munio' teit 'fan Lap.tad. ; .
en alle andere toevoegingen en werken noodig of W8l1lCh~lJklÓfI.lireet of Indl1'8Ct daar:. TRAlIWEG No. 11. ~
mee verbonden, b!nn,en ~et v!lldlrome~hap. ~n Papendorp ellf'Y ..jó:d., , .took, te OamJ'~hu.l: Enkele doorlO4WeD<»li~D, 0 .miijl, 01nrloQRa, 1'72 oJt&ina ol daaromtreDt laag, be.
in de Kaapefdeeling, binnen de mUDlclpalitei.t van Ka.a.Pi'tad..e!.EDen ~e mDLIOlpah :gianeade iu .auslnltiDg met Tra~weg No. I, op een pDth 10 ,~ ,.JI.~~~~~
wit van Groenpnnt; en voor andere doeleindeu ~ee ~_JODd!D-Iugealoten het laidooatea va, den Kleof .. eg hij dea lIJDOfNek, ia fa manwpahtelt van AAa .... ",:",'

volgende-(dat ill te weten): ..: ~ '~.'" 'foorigaaade van daar n.- den Klbofw." eindigende iJl ~Iuiting met Tramweg !io.
I. De vorming van genoemde maauchapptJ toe te I~n,. 'lUCht pld te vormen 11 de Kloof bijiua Kloof N ,I. il i . '--'b't an Kaapet.d

doo!"middel van uitgifte va.n &&Ildeelen, stock,obligatiea n o~gnJ' took, of door alle of op n wer , ..... n . emanwlY-rl v •
door eenige ervan. • -r~ . l'BA.JCWllG No. lai '

2. De genoemde maatachappij macht te verleenen om op;~ I&nd Jloochlf 1'001' de Eokele doorIoopr<UI lijn m" wi .. J. 1 mijl, 0 Flon,., l~ chai~. ()f durom.
genoemd tramwegen binnen de grenzen van afwij.~g -..n¥" . en op 'd~ hier achter treat lang, betrinD8lld" ia a&IIIlait,ing lAlt"t Tramweg Net: 10, waar d~ eindigt op den
gemelde plans, te komen, het door dwang te verkrijgen, te te O".1teJ.gllnen,en te Kloofweg, ia iie municipaliteit ~ Kaap.tMi: 'foortgaanfe van daar In een Doordootte.
KIlbmiken, ell dil personen a.&II wie znlk laud too behoort .e. te betaTen. . richting langs den Kloof".,~ eiadigende bij oet tntlDOtltingepant Van Kloofweg

3, Je genoemde maatechappij macht tt! verleenen.ta ~mell , ,,,n waar noc~chgop te en Laren_trut, iD de BlDaicipaiiieit 'fan KaaJllltad. !
breken, te verbreeden, af te wijken, en te verandereD de operv~ en ~m~nfen van ' . T1lA.~O No. 18.)
wef{en en straten, met de bedoeling te maken. te leggeft, te ~~wen, In te nc ten, te Enble doorloopënde lijD ~ wiaelplaatsen, 0 ~ijl, 2 furlongs,O'19 ohain. of
onderhouden en te laten werken de genoemde tramwegen, ;, t ..1___ '__t ._- I...M_ ~. I 't et Tra:1 N 12 dese . di'""

4, Te machtigen en in staat te lltellen de genoemde mq.~happij te bouwe~, te ~m .. ,.u JaIlg, ""'t!U&n e ,1D .. us Dl :og m weg o. ,waar em &.

PIa.a.tse!I, re leggen. in te riohten, te verande. ren te verbreeden, 1!e, ~. r,ken en te gebru. IkPli het oatmoeti~ant KlOofweg 8.l de Laren .traat, in de m~paliteit
' - toe vool't~e van dur langa de'l KI~ .. eg $ar het ontmoetiDpJ»ant vaa'df) hier ondllr genoemde tramwegeq ol aerugo nn hen, m6t ~ , om Toegmgen dien:weg IUtBl1I'DIide Ro.d,eindit;,de in U11111litmg ,. _ Tram". dien de )(etro-

en uitbl'8idingen te maken. ' ., - ,i.~" litan Tra 0 LiJn' 'oh ratelt te bD • d u-:-I_1:teit V
5, Te voorzien iD een beletting van tl1lll!ohenkomlt tin vernt derIng nn genoemde po m.... '. ompan" I, Il voo ~iawen \D e Dl--.t<-.... anX'actyGrey -Straat, tramlijnen en werken, en strafbepalingen te lltellen v?Or ~erge!i' '. ~'fertredingen. Kaapstad, .•
6, Te vCl"llchaffenen t., maken Toorwaarden,regehllgen,ln~~iiJiDgea op grond waar· TBAKW!G No. 14~

van de maet8cbappij al de voorgenomen plannen lean uit~ll_,.~behoorlijke voorzorgen Enkele doorloopeDde lijn met wiJulplutaen,O .Ijl,l fa.rIODg, 8'7'1 china of
U.I 'ND ,.tG, 29 MeI'J 180(\ kan nemen voor de veiligheid en het gemak van het publiek. ~ ,i daaromtrent lang, beginaende in a&nalaiti, g met Tram ... , No. 12,10 ral'de oDgevMr
Jfl.11.11. ,tl. ,_ UV 7, De regel~ V&llt te stell"n waaraan voldaan UJ n.oe.;e~worden in glval r- ten zniden TU het (,DtDloetingspunt van Kloofweg en15

11
tutraat,in de mlUlÏci-

noemde tramwegen met electridtfoit word<!n gedreven, :. J I . . paliteit nn KaapttAd, Voorip&nd. van dav ia een' Iijke richting lange de
8, Te voorzien in het oppertoer.icht van genoemd.,. w~~ door plaate&IIJke en Lorentntraat, eindigende in aaDlluiting m~t den beatu e tramweg inKloofttraat w,.ar

andere antorlteiten, en do voorwaarden en bepalingen voor. ~~j't'ell ~rop wegelI, die thanl eindigt in de manicipal~t VIUlKaapetad. !
,.traWn ~Ioten, grept'els, pijpen, draden, toestellen en ande~ '!Iken en dingen mogen Copieên 'vau de teebDiqgen en doorsneden vao geno+mde tramwegen, te _en met
hewerkt e3 veranderd worden, en voor de herstelling eli: het ~1'erhoud van wegen en eeq Boek va.n Toelichting, bevatte6de een lijst 'Rn de n+.n der 8Ïgenun of VaD hen
~traten waardoor het werk gelegel' is, ' : JL ,die a-oht worden eigenaar te lijn, pachteN of beweerdlil,J*lhters, of bc-:TO~. Yan al

g, )lacht te verleenen aUD plaatselijke autoriteiten F E~~ regelingan te mak.n het land waarover de f'DOeDlde tram",-eglJl moeten gaaat·en 'Rn rJle plaataehlU auto-
in verband Illet de vool1{estelde tramwegen" '~ '~ riteiten, ,,~antoriteiten en an. pnblieke li'\ham"; w~ria dat i••ftelegen. .ijn

10. lJe genoemdema!l.t>.chappijmacht~verleenenaanalui .. ~tever~~i~gcnm.t d. ~:eei~I8g'd.bi,l deD· klerk van d., wetrnend. nrgad ~,', In KaaJlltacl. OP. heUD, 19beHtunde tramlijnen op punten aangedUid en v90rglltAlld I~ ~~ bell:hnJvlDlf van de,jU 89lJ.
Ilenoemde tram ,vegen, l'1l d I\' ingende ",,,,,ing pollie!'"' te .erl~e; iover beatunde tram. L .:..J

'. . .. J' G.ed&gteeliletul, Kaapstad, 19 Jf~ 1800. " I,lijnen. ; '~;
11. De genoemde mnatsc:lAppij te machtige.n en i•• ~ 4!; ~lIen to~len e11 ~. SILBERBAUER, WA.HL, c!d: FULLBB.

talingen te heJIell \'oor het Yelvoor van plUAfPel'll, bag", ~ tgederm, DUDnen 1nl
aodere koopwarelI. , ' ~:." . . •. . Par)em~taire .Agemen,

I:!. Te vool'zien in de oplegglllg van strafFen voor vwecJ€m:'~do ml,ru1JTen, Inge. " BnreautNat, Jrupa.d,
sloten de verllindering van het vellige werkeu van den gel oe~tnr.mWllg, en voor het
bren~n, vlln ontplofbare ct gevaarlijke ..toifen op de eige~do~r~ "an geDOemde D1&IIot· I

8eha)~~JTe \"oorzien in do "plegging van .t~en op ~ifdie de betaliDg 'Vl\n PARTIOULIEBEI BILL.
wettige tnicfen en ollkostcn trachten te ontdnlke.. : ::~,..

l-l" De maatHchappij maeht te "erleenen om bijwcltten:tctiJinaken regelende het
verkeer np du genoemde tramlijnen, en het reir.en in:en ~ ijl wagen. vatt de ge_
noen.dl' maatschnppij on voor ,le verhindering van benadBelini ..~ 't eigendom va.n de
maatlj('happij ; eo te voor:~ien in 't ~traffen van de overtredingon~¥dergelijke bijwetteD.

lj, De mlUltschapPIJ macht w geven om te verkoonen t41i 'llkhunm, en op andere
wijze te l"'lIehikkcn o"er dil genoemde trnmwegen ea andere ~els en.~ndernemfngen
de m:t.atschapl'ij en w.!rl.:l'egel inll~n nan te gall". !l!et andl~ro ~.t,\!ChapPIJen.

I li, T ti 'wrzien in het "ervoer fan dc ma;! en van f'dJtJ~, ~ de w.genI nn de ge-
llOl'[lJ(lomaa.tst'happij, : ',~.,_, '

17, Tu '·oorzieu III de rf'gelinp; door a.rbitrat!e Tan g~schiif~,:ea V&lJt te ,.tellen et:
te bppalen de bedragen bet.a.alb"l1l' ala vergoeding voor :geaqp~I'land, monlng poWer
cn IIIl,i~credingen wat ook, ' !~' I ,

l-), To voorzien iJl de bekrachtiging der voorwaardet\ "aa",' Id met ph~ataelijp
~nl "l'lt.ei1.cn; do -j.!"enoemdemn."tschappij te machtigen con~ en over8akom.ten
0 .. 11 te gaau DleL plaatselijke, weg en andere autoriteiten In I~~en J'IlMttch.ppi.jlll
en pers(Jn~l}' , .; ~

- - .--- Hier vulgt een beschlijving van de bovenvennelde tl'l'mlijflem
Eerste Assistenlo CJnoodiQd TRAMWEG NO. I, : ' ~ly
voor de Gouvts. School le Enk, lo J'JUIIOOpeldélijn mut wiwls, 1 mijl, twee f~r1on~, r;~8chllin, of charom.

trent hili!" bq(1nnell(lJ bij ("tnlp'M Baai, ia het veldkêrnlJ~1' tan P"pendorp enFicksburg. Wood.tock In de Kaal'sche aflleelLng, op een pal"t onge".ee~ ::I7B ard. ten Ooaten va.n
,. . ,!lpn ZUid Dost·lwek ,"an ue nlla van ,Ipn hem' Child )[aralll i v gaaRde vandaar IIIAPPLICA IJ r. ",,"!' d" 'HW,;_, ~ O""plljke liCHtlll<; UOOI' pnrli('uhel' la,nl.l, "~ndllar llalÉr en ~~ K roon land, vandaar

genoemde llt'tr,'kk'!J~ \~,'r;!l' 'I'I'! II.ar eli PVCI: 1"'1,1 htJlwurclJde b'J de rnanH'lpllhtmt van Ka.a.pstl)'i,,;vandaar naar en o~~r
"an de biJ' de wH H·rt.'isc!lto I(ct II :::- i'al'llculwr IUllO,vU:Jdaar lH'llr en oyer land loehoorende ~ de. z~agll~oemd. mumCl,

. .' fJulitcit, \'uIlJa ...r :,""" en over land behOOl"llllde tot ue KóloUlaJJ ';i!lgeerlng, en vandaar
8Chriften van bek W;Jarn hcul ~rll!t '. 'Ive!' lawl bdltDJl'~Ulu M.n d~ genoomdo municipaliteit, ltaal' Jlll;' .{~digenrle op eeD pnnt
drag va~ de laatste "choolc()m[/WI~J- "P het ge~oemue laud 10 yard. onge'\"cer tea Z: <?c ~Itn.va~. ~ Kloofweg, bij den
en predIkant der gemeente W;I: r l'.lo"tne~ blUUtJUde gre.llleo qfor. de genoemde munlclpah"'tt. . ~ "
applicantie werkgaam was, PIl Vitll TRAMWEG No. 2. " '~
lidmaatschap t'enl!:' l'rotc:3tantscho Eui.:ele cloorloupeude lijn zonder wi~FeIB,0 mijl, 6 furlongS c~n8 of daarom-
kerk, zullen door den onuergetee· tr-ent lan~, IWl;"iuneu(h' bij Kloof Nek in de municipa.~litf!it; van' star' Kaapetad met
:L d' 1. d l'ell verbillding mC't tl'l\nl\Vt'g no 1 waar deze eindib't, op e~n ~1l1~!~gt;lv..er 10 yard. te
Aen e lllgewacut wor en, tot op huid Oosten van den Kloofweg, voortgn.al'do van daar over aan g._
den 18 Juni, e.k. ooemde 't",nicipH.lit~it. iu Oostelijke l'icht:rg naar- JalUt VIUl daar OVer

Werkzaamhedon te beginnen particulierland ill een Oostelijke en Noord Oostelijke richting. op of bij een
na de Juni vacantie, pont ongeveer lbO yards gelegen ten Zuiden van de centrale li de "Dle1lWe .traat

S f'p het eigendom van het Ga.rden~ E~tate Syndicallt in de " municipaliteit.alaris £13;) stg. per aDm:m. TRAMWEG No. 3.
Kennis van Muziek en vrouwe.

liJ'ke handwerken zal de voorkeur E!Jb·le door!oopende lijn met wissels, 1 mijl, 0 furlonjs's. laag of daar-
hebben. omt!'ellt, beginuenueop een punt ongeveer 150 :'ards gelegen nn de eentrale

h)11 nln .I" "D1e,lWe" straat op het eigendom van het Syndicaat ,in
JJillijke reiskosten, gestaafd door d" mUIlIl"lpalltelt van Kaapsta<L in .a.a.nsluit!ng: bij den trat,n der.e eindigt,

kwitaLties zlIlleu vergoed worden. ,v(~'l'tl{'aall(i" vlln daal' ovel' 'par~lCnhor terrem 10 .N~rd Oofite ting na.ar en over
NB -D I d a li t I Jeu ~Inltell" weg, va:lda.a.r In :\oo~ OosteL;ko nchtmg ov,er 1'''''·0''''1'''''' land naar een
' • . 6 ges aag e pp can e I'uut III 1"1'1'<'1' Orange Street b!J de [)ln-engrens van de Tan h~ Molteno-

!noet, ZIch voorzIen van een reserVOir, ",,"daal' langs de Upper Orange Street, . aanaluiting met
Onderwijzers I'poorweg eertificaat, cle bestaallue tramwegen bij het ontmoetingspunt V'ln Street en de
om tegen half prijs te reizen. .Aunnnuale :,treet,

p, BOTHA,
Voorz Seh. Com.

Fick8bnrg, O,V,~,
18 ~I~i, I"~'\).

WIRTH'S 'Groot /1'\JUCUS,
OnderKoninlWjke Bescherm ing,

HEDEN-, DINSDAG AVOND,
ID iedere avond tot nadere bekendmaking, TRAlrtWEG No.,3,

Enkele dOOt'loopenÁe:Hjn, m.e~wi~I~, (I mijlen, I fnrll)n~, 6·n eh ains nl Ja.arol!l'
treDt lang, hegiUDende ln,a.a.llI'loltlDg bij Tumweg No. 2 wa"\r dIe el,ndll<'t lil d;: IllUui.
cipaliteif vaa Groene- $1 ZeepnDt; voortgAande van daar lang8 ~ueenl Road "aar dJe
aanaluit bij den hoofdweg, d~. lang.. den hoofdweg eindigends door ten IlallilQlti
met deo be.taaDde trem"eg biJ het eindpunt, da.arran op der boofdweg IDd~ !LDIl!'
prJiteit "an Groen· en Zeepant.

. TRAlrIWEO No. 4.
Enk~l(> doodoopende lijn met wiI.els. 0 mijl,2 fnrlongs, 1'28 rh&ins d~.

trent lang, ~innende in aa.nsl'liting me~ Tramweg No. 3 op een pnnt J' ï yard. ei
daaromtrent, ten ooaten:;van het ontmoetaugspunt. van Queens Hemd en d en "lIofd ..~,
voortgaaode van daar I,nga QnPens Road, over d~b ~tl'&ndweg LJll.arhel '''::endotn '"
h.t se.. Point Railway 'yudicate, Limited, en e!~dlg~nde op (en puut :"J)&l'dA il.
daaromtrent, ten noorddollten van het uoordoostelij ke einde VIl'1 r.tt Zeep unt 5poor .. eg..~. ~

Oopieen van de t.e,keDinge~ e~ doorsneden van de.. bov 'ngeLOe:nd~ J '()noc~~
te ZAlDenmet eea BoekJV&Il ToehchtlDg bevattende een !Ijst v .n le narn . .: der tilt-
au.n of aangew.n. ei'gen&ars, huurd~, of be~~ers van "I ~et. la,nd WU81"OTer ·de
tramlijn moet pID, en "n de plaate.blke autoriteiten, wegau'onlelten en ..nderl pu.
hliake licbamen, w~nlciat plegen is, lij .. ~ ~ij d"n klerk nil de wet;..
vtllde vergadering iD ~Jllltad, op heden, den l~d.n){81 1899,

Gedagteekend Kaap.tad, 19 Mei 1899.

SIL-BEBBA.UER., WARL & FULLER

Veelvuldige wijziging van
't Programma.

Prijzen: ;) sh, Stalls, 3 sh. rit ;
Qallerij; 1 sh. Maleier8·gallerlj.

Speciale Middagvoorstelling op
Woensdag, ~4 Mei j Zaterdag, .27
Mei, bij welke gelegenheden k~~-
deren onner 12 jaar tegen halfprijs
zullen worden toegelaten.

~a,a, .. I.
Publieke Verkooping

VAN

Zeer Kostbare Vastgoed,
Spiders, Karren, enz.,

Parlementa.ire .Agellten,
Ba.re&n.trllolt, KbApttW,

WlftERW'EER
GROOtE UlTSTALLING

TE

OP

O~I 10.30 V.M.

MOHRISUN IN G~.)
BIEDEN NU :e:UN

Klanlen J:Verrassende Prijzen

DE ond~:,geteekend~n met ins truc-
ties begunstigd uoor de

PaarlBche E.'H'cllteurs Kamer, zullen
Publiek verkoapeo op uo,engemel-
den datum:-

I.-Zekl:'l' Erf gelegen al.~ hMen
naast het Union Hotel, groot 3llï x
lbO voeten laet de daaropstaHode
net gerieflijk en suffisant Woonhuis
en Buitengebouwen, ~tal, enz., met
Prachtig Tuingrond annex.
II. - Vier Onbebouwde Erven

(Stands) annex geschikt voor hana
delatands. Daar dew Erven zoo
bijzondere gelegen zijn en wel in het
bloeiendst'e gedeel te va n het Dorp
is verdere omschrijving overbodig.

VERDER:

: , IN
~'

ALLE SOORTEN GOEDEREN.

XBNNISGE G. N leuw.te Oe,.. ft Mant.J. '
Nleuw.te Waterproef.
Nieuwste Gemaakte Ko.tuam.
Nlfruw.te (7cJe Ka.ta~lID1
Nleuw.te JaponDeD
NI.uwste )(.qeD·JaCket.
~I.uwste KiDcIer~
NI.uw.te Bobel ft BcDtmaDtw.
Nieuwste Hoed'. ~ Tom O'Shan"n
Nieuwste XaDtea JDO!!e-artikelm
Nieuwste Platte 8~botdeD
NI.uwlftt B1I.... ct.lrapj81
NI,.uwste BIer.!_ ¥";
NieuWste Flanelle~ Ón,lerkleera
Nleuw.te Lag Klnd,rundeJ'lC*l
Nieuwste ZUden HeQldeu
Nieuwste OonetteD
Nieuwste Kuilen
Nieuwste BancbcboeMD

I Nie Jwigheld hl. B.uchiDi'
I Nieuwigheid inZUdebaudelUlIl~
Nieuwigheid iD Slaien
NleuwiA'held In Fucinatol'l--
Nieuwigheid iD OhiffoD Leblf
Nieuwigheid iD ZUdeu 2 kdoe!o;,
Nieuwigheid iD H&l£I'kat-tOeD
Nieuwigheid iD Oordele
Nlt: uwigheid ID Zijdeo ~!II~'
Nieuwigheid ID MOUllelne Jurkj....
N ieuwlgheJd iD ZijdeD Jurkj.
NleuwJl'he1d in ,zijden" lDd.rjorr,if
N leuwlgheJd iD Boot.HlIlldtchceDell~
NJeuwll'held iD A'fo!loaandJc:hoeJft
Nleuwf.hefd ID Draaa.brllidiDg.

NleuwIWheld,iDKleediDg"'l'Ill'!'IIleI
Nieuwl8'held!Ja Kleed1ng,foohiDgI
Nieuwigheid iD Zechiell-ntitto

, Nleuwll'heJd in.N,tten T3!llmrtjflj

SO Amerikaansche Spidel·s ec
~aITen, 2 ('ape Carte, ('n wat verder
ui worden aangebodel!.

Fa.ure, van Eyk & Co" Afslagers,
ld&l'!, 20Mei, 1801).

N,B.-Plan van ,Erven ten onzpn
kantore.-F. v. K ,\é e,'.

door dwug te Yerkrijgen,
de IJ4dI08Dldetramwepu

te meldn teekeainpu. ea
~ sijn of reehten

----------.._____
Dames worden uitgenoodtgd ons ,M&g&zijn te bezoeken.

MORRISON
1 - EN co.;

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GL.AS" EN.~PO RCELEJN- MAGAZIJN

ADDERI1EY EN D.A.BLING STRATEN.

in geval de pDOel:Dde

door pta.t.eJijb eu
1Ic~lri;VAn W'aaroDd .. , "agen,

sa.ken en diDpa -.n
en .trateu lt'UI'door het EBT -, On,tbijt-, en Theesemee; 1\>iIeta.rtib1en en' a.u. 8OOrtoo ANde-

werk 1D groote,~. t-
Hange" en !~,I~pen, V10er ~ vuor de Voorkamer, Tafel.

lIUIUeIl ~ ~;:e;n 811 aIJe uiahoud- Benoodigdheden.
A._ V=~en 8~~ ~r:t, peohikt voor Trouw-, of Vtrjaar-:!:ft P MD r~teit. J olltTanpn een lading VIllI hW)..,.....- ort. '.

I'VICTORI.iA.NWA .m:WHlTE OIL."
~ ~;f60· VUU ROEF,

IN PATENTE ;"FAUCET OZZLE" ~N KANNEN·,
DB :BESTE OLIlC II' '

1

TRAMWEG NO. 4

Rondgaande Onderwijzer benoodigd
te Tafelherg, w:C. Vechtkop

Rouxville.

APPL1C\TJIo;:-; voor boven-
geno\'md,· IJl'tJ'\'kking Yer-

gezelt! van dl' I'IJ de lId vl'reiscbt'C'
getuigsclmft I'f: '·a,n !lI'klnwmheid
en goed getint!? "", cl" laat!'tr
Schoolcoltlmi,,"IO' cu l'redlkant der
gemeente Waar ,\pf":":Ir.r II \'l'kzaam
WM, en "an lidll1:l,nt~chap el:'ner
Protcstantschl' hrk, zullen door dL'n
ondergeteekt'nde ingewacht worden
tot op den 20sten ,J Ilni, e.k.

Werkzaamheden t" heg-iunf'n na
de Jnni vakant ip, .

Salaris: £1:;,) ['l'r par en df'
aohoolgelden.

Billijke rE'J"I'II(I:'n 1.;1 ~tnafd door
lnritantirs, zuik'fl '('I"'!':''''r! l\nJ'den.
N.B.-De .L'"",l,ll:!d... :1!lrlicant

ttloet !ich voor/, Il'!] '·;1 n C"'ll' Onder-
q!erB 2de kla~ ~p"()nl"('g C'prtlficaat
om tegen half·prl.i~ te I'f'!/"'n.

P. E. BRADFIELD.
Voorz. Seh. Com.

J-:ukel" doorloopende lijn, met wiMelI, 0 mijl, 6 tn"lt1IlI<Nl.~:U)W~ha"DI
tl'~nt lHIJ:[,bl'ginnende in acns,!uiting met tramweg No,
Jar'us tt'll zuiden van de centrale lija van de nieuwe
"Ganlen, Estat" Syndicate" in de municipaliteit Vb ...__~....,..,yU\.u-O.{UA,uu.
daar O\·er particulier land na.ar de "nie'~we" lItraat, , "
Hofstl"&f\t, langs die Hofstraat, en eindigende door een &Atalui
tra41wegen bij het outmoetingspunt VIUl de Hof en ae Orange

- TRAllWEG NO. 6. :
Enl.:ele dOOi'loopende li~n met wiae1s, 0 mijlen 3 furl~ngd,

trC'nt lang, ~lInende te Calnp's hui ia het veldk:orlltltsch~ ~,.I1.J.pe:ad()rp
stock, en de Kaapache afdeeting, in &All8luiting met Tramweg
V&l'd~ongeveer ter OOIItenTall den OOIthoek nn de villa tan '1_~"':W'.~~'
Esqui'"e.: voori~de vand.a&.rover 't aJgemeen in een Noard Wi"~~Jlte
particulier land. emdlgend 4. yards of daaromtrent ten Ooatéa
"cldk""netl;chap va.n Fapendorp en Woodstock in de Kaapaoh. al4184:<P1I1

TRAMWEG No, 6.
I-: ,dceie doorloopende lijr; m.t wisselII. 0 mijlen, 7

omf:,'lIt lang, beginnende in ~1t1itinl{ met Tramweg N
pu', I. 1I11I>.'iJVeer • yards van den ,¥ictoria-weg, in het ,
en \\",odstock,. in de Kaapsche afd..,liDg, '!oortKUnde va¥a.ar •
:an~ !Uaar bIllten de Oostgrens van den Victorfa-",ep', nn ~daar '
culivl" land binnen de grensen n~ de municipaliteit Tab
land toebebool"llnde un de Koloniale! regeering, van daar ~
Victoria. weg en den Kloof1teg, op een-pnnt onmiddelljk boTen
L..'"elluemtlen"erbiodingsweg met den Victoria-weg, van daar
l'l'I",indingsweg en deu Kloofweg binne"n 'de mnnioipaliteit taB AB~p~U,

TRAlrW'EG No. 7. -~
Enkele doorloopende lijn. met wiuela, 1 mijl, 2 fnrlon;t,

!'·..nb Ia.og begionende in aansluiting met Tramweg No. 6
'Jn'moetinf{l!pllllt van der. Kloof\Ttg verbindende den VIl~'n?I .. -"'l!IIa,"'!

III de monicipAlitpit_ vlln Kaapstad; voortgaaode:nn daar Ian,.
jp I, ikt! richting over de grens van de mnni:r:liteit van d:róen :
I{elrr,ebij het verbindirigapunt van den 1(1 eg n deu Qaeeml.
paliteit van Groen' en Zeepunt. . .:

TRAKWKO No. 8. ' ..
Enkele doorloopende lijn, met willlela, 0 mijlen, 4 furloog'l, ~7~,elu~i!J,t

omtrent lang. beginnende in aanaluiting met Tramw~ No.
ontmoetingspunt van, den Kloofweg ~ den Queens 'sa.! ealGJj~r,.~ ..
~inl[ ?ij de beatu.ude tram",..~ 0Iltm0e~. tr.a WOgnnW
AOefCI .... , illde .aai.""'" ... ' .........

te maken, regel.nde bet
van ~oemde .DlMt,

aan de 91fJeDdomDlet1'tan
oYertrJding nu sul1te bij.

hh&illl ol daar-
eiDdil(t, op MD

V&ll Papen dorp
particlllier land
en o'ter parti,
van daar over
vel'blnldlllde den

Yan lien
genoewden

BETf RE WAA~DE ONltlOGELIJK'.,
GELIJKE wAA~DE ONWAARSCHI~NLIJK.
K~UZ£, F~T50£N EN MAKEN ONOVERT.R.OFFEN.

Zieonn WIBTEa' VOORRAAD Van~Wj&88en, Ove:'~
- Ja.en, Pakke.Q, Xam,ll4ten. Stevela. -<NOllen Hem.

- - ' . den Gii. e~. T

':AJtrcm,
ly Kei, 1899.
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Geboortebericht.

Voor het
koek,

Maakt het
en gelOlld.

Beste in

J.angename LuatieI dar '&tuur.

, eenige kwantiteitAm u, bef·
set Weat Statie.-Xan DaaJ'. . elk
D 'Y81'IODdeD worden. 'Doe

.... bij R. li. <>WO, 80meraet
~est.

HEDE~ (20 Mei) !!Chonk de Heer
~ UIJ8 een frisechen zoon,
-' D,' dankbare ondertI,

A. DREYER. O.I.T. zo.
A...~NAD. DREYEB

. Né" v.d: Fpny,
G,mI,a.si urn. Paarl,

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

]
'l r:\-.\ LI.EN v~u een zoon ..op 17ue~
) ~LHI)UW s. J. Vun WIJk Pretona.

California Stroop Yan Vijgen
li"" "erhelljft 'ioh OTer de wijle 'lUI berei4iq

zoowel als over de resultatell, W1UlDeef de
oprechte en oorsprel1ltelljlte

CALIFORNIA. STROOP V1ft VIJGEft.
If8nomen wordt I het i.&aIlgentam en "erfrl8ohenci
,oor de smaaki,en w~rkt ,-.eb.t maat' I ·ker O~ de
NIEREN, EVER, en INGEWANDl!:lf,
maakt het .ysteem degelijk IIChooD, TeJjaagt yv.
koudheden, hocfdpijnell en koortsen, ell genest
hardnekJtJlf" harJlijvigheiJ. C.U.H'OUI.l 8U4XlP
VAN VJJGIUI iS de eenige medecijn uu IijulOOl't
OOIt gemaakt, &ani_m voor den _k lID Ian •
aeem caar ~UOr de maag. zeker in lijt: werk en
bepaald nuttig In aijne ge1'Olgen. Het la ~d
'~n slecht .... eergezcu.Ie en aangenaam. materialen,
en IIJoe vele uitmuntende hoedanighede u recom-
mendeeren zich zalven aan &lieD en hebben heS het
meest populaire genOOlll1liJdel gemaakt.

VILU.GT NAAa

California Stroop van VijQen,
,.. sw, -.G4I' U. .&...1.. ,.le, n•• D&L&II .......

I '._' l'l I ~ .l.-u ~lei wl'r,{ ons een frisch
V """LIJ" t;'eboren. Beiden wel.

A. F. DU TOIr,
E. W. DU TOIT

Geb. ROUX ouer 1....
~ enbiWJbr'
kiDC tot eie U. Repub~ den heer
CB.AlIBDLAIlf popenbutd In liJn jODf'
.. IDtwoordeD op ~ 'heIIl In het
Brlt.he hail der pmeenten;pdaaD. De
*- Bloeafont.eln te wordeD ,ehonden
OOIlferent1e tUIehen P..... dtipt KBUGJlB
en iiir Al4UD KILDB, nrWaarde hiJ,

sIJn pedkenriDg, en hU hO[OP.t., dat
men tot ~ be~ oploED& IOU

~ 'WIWdOOt- het p~ .an oDr1lllt
eD wantrouwen lOU Word'" ~
Ook Aide hIJ 1119!lbewiQl."ld. bewoor-
dlac, dM ... Bri ... :~.. etdaan den
.. ftIl pk'oQw!Mhl lUl CU Z.A.&. kon
allegen m toch ee. OJld~ ftIl hare
ma}eet.eit konlngin VICTOIUA bUJnn.
Dit is duidelijk, en nu w'. wij preclea

welke poeltle door den ~ CIUJIBO-
LAIN wordt opteDomeni ~ wij b«wiJ-
felen het of al de B"'t8ch. oaderdanen,
~e het stemrecht la ..le·rr.nq.al ei8chen,
of te wier behoeft aulb ~rdt aedaan,
dit helder en klaar lnaien. De penorganen
die duen eiach .tellen, doen in elk ,.Tal
nl_ om een duideUJ-k--bepip op dit punt
iJl8lU18 te doen viod..., int!lfJ8Ddeeldoen
SIJ wat ZIJ .kunnen het T.-k8el'de denk·
beeld te Tenpreiden. De 'SW" b.v, Ter-
klaarde nog eenip ~ gl,h,Jcn-be-
IpNkende het antwoord ..... d.n Bmechen
resident op deselfde ~ 4at het thana
lem aiJn, dat een Briteche ~ndenlaan op-
houdt een Britechen onderdaan te zijn
al. h.Q den eed van ~llwheid.JI&D de
Z.A.&. aftegt, maar dat· ZiUb ni.CmHl'
het ge'ftl &al zijn, all uit .~ Transvaal-
eohen eed werd genom$ de clatpu1e
bevattende een afzwetiJ;lg van getrOu...·~
heid aan de mogendheid wier oQderdaan
de mauwe barRer vroeger WB8 geweest.
En juist het verspreid~n ftIl aulke
drogredenen maal..t ~t aOQ noodzakelijk
de bedoelde clau.ule, of~ daarmede
Olijbtaande, in den eed 'rilhetrouwheid
te behouden. ~~.. '

Allee BOhlJntthana Dl" wer~en tot
een vreedzame opl~ln Engelaad
:IOOwel ala in 7ouid-~ Het ~.ft
ou_ter te beepe\:l'fI~, dat er onmiske ••
.bare bliJlmn slJn,da~ er ééd uit&onderi.g
op deae algemeene atellin« ia-namellJk
dil bona,/iJk RBODBs-HAR1UIHrliek. De

____ ,1 Cap' Timu zette een lUUr pzicht toeu

I!
!!!!I!I!I!!!!I!!I!!~ '" het hem eenip dagen seJeden aanse·

wre ..en werd, dat hij pene Treedzame
oplOlliDl der poeitie be.ol!derde, maar
.integendeel .. tegenwerkte.iHlJ verklaarde
'sich diep gMchokt en ~ntwaardlgd,
dat iemand het in zijn breln ko. kriJgen
te denken da~de ~ Ti;"~ Diet .teeds
nede, TNde heeft gepredikt.
, .r:a:- wat is de werkeI,Jkheid? WIJ
wijzen Ilecllu. op een paar teiten :-Toen
het . d,werd dU men l)eaig 'wall een
TrieDde1Qke' conferentie I tu_hen air
Á.LJ'UD I!lLNBR en pnaltlent KRUGBR
te bew.rkltelUaen; lCb.reef de Gapt;Timu
dadelUk een artikel met den!titeI: "Goed,
met voo!'W'8I&Men,"en dé voorwaarden
die hiJ stelde gingen Ter orb', indien erop JtoaiDglDs verja&J'Cldg.
lOU worden ..ancMrongen, auUr ._'~. -- Hoewel .Dl~ koDÏDIÏRB Terjaardal
f~tie onm.qeUJk te mabn. ~r 1lO.'~ li, toch lid om Land Donderd., ala

..." haald h t sto--.=f.-,·· d geWQOnlljk worclea uiqJege ..en. Ondermeer, &UI . e e a~"Je 'faD . e de omatapdigheden kan het echter gebeu- .
erkeDninB van den lmperuuen factor ren, dat correspondentie8 en lanp
dadelijk erbij, 80ed wet.endJ:ditëlaarciQOr '.UI_,I'tA1'U ... die laat inkomen, Diet T60r
- indien door leta - de weênten en Zaterdag gepubliceerd zullen wordea .
arJlterdocht van de autori~t.en ·te oue lesen guanen de werlrarl op Dna
toff. pwekt lOU worclea; En llU:, ... * Land kantoor Itelli« een hal" TaIamtie.
nOl TOOn dit stokpoortj" in te lIePIJi;
hoewel hij reeds behoortl onrtlliad te
aUn, Ilat mm aioh Die~aanlllJn drosre'tIIl
.toon.' 18th Ha" 1899.

To tM &ulo,. _, " Ou La.J,."Dat het een drogreden ~ b&hoeft pea v;
1__ .. be........, want zooala .... reeda inonae 81a,-The S",,.. wit.h ita uaal diINPrd for
_ -- .. " t.he trat.h, hu ..-utly Iliated illat .. oat.h of
vorip ult«a .... hebbea aanpteoDd, is d. I,~~=~reoen:dy r.qoired iD.ibe ~
ultDoodiglDg uitcePan 'ftll een onafJwl. I i and wapreoeduted, aDd t.hai ba
ke'''b derde partij, .n de 1.' Tept-.nwoor- UJe FreeState ItrUlgen onbeini ~ ......, • ...., n.>t reqai* to "_"ce t.heir fonaw &lie-
dIger ftIl Engeland en de ~ A. &. aullen pnce. li ia ~,~ore, te POW OU
elbar precies op gelijken ;voet te Bloem- that iD uie United Sta_ (poIIibl)'&bo iD ... ,
fontein .o.tmoeten. Wij ~ebben ter op- ~'bed.CIOIUlJt~::;=~tltte ~ .
heldering de Tredfl8oOOafe_tie die iliana En,Ji'hmeuL t.helr Tauuted "kimmeD," te tile
te Den Haaa Terpdert ia,l +angehaald, en pri~ oS:citileDllhip wit.hout lOCha f_ of
BU tracht onae tIJdpnoot er uit te komen _th, it ia more than u~uabIe to ~
door te ..,.n, dat er di~ TenohJI is, dat :::. 'tD~~ w~=il~:i..!:,·
men te Bloemfoatein &al.! onderhaade1en wit.h the eo-operationof .truarn Ii'riq WitIaia
omireD~ de ..-Itie ftIl' "ritaoh •. onder. ita borden,.awald (b8peoialJy !lO loq uKr.t""""" CbaaaberIaiU'1I KUMlllinty preMDaioDI .&re ao'
UDen in de Tran8Yaal.~..~.~llaar dit heeft withdrawn) be prepared to IIlmit "1oue to
nld mei de YIUI te 0' of d. afge- tM ",hta of bUlIhenhip wit.hout !lOme ~
---'I ....en elbar op ken Toet ont- Ifl1U'1Ultee for hia lo:yalt;y.Such penou uy... ~'O& editor of the Jobauneabarg~, who p.-..d
moeteD, eTeDaia de afge~cn op de t.b&t barJhenhlp in tb. Traaan.aJ ia not ÏDOOIIa-
conferentie te Den Haag;! Hei feit dat de petible with falty to the British CI'OWII ....
. de nnaitie n.q.aekere BritllcJle _apt the elau of mea who woWdbe ~

r- sible to t.he ftuachiae, ill the abtIence of ID O..tIa
oJ!lderdaDen geldt, b~ iiir AlJRSO of NII1UIciatioa.
Daar Bloemfónwin, en l'f't feit, dat dese AI reprd! the oath required in the Free
onderdaaen in de T~ '"'0 b-..... State the OoDltiiatio. ( .. amaded) preYidelc. ,.'11 ~-' ........ a.1IhrJl haye ~ ID or.t.h or lOIeab.
pneident KRUGBR claiar.! En komu ZIJ premile of allegiaDCe to thia State, bJ .ldaIl
te Ipreken over zaken $kende de Lon- dath or which promile tIae peI!IOD to be aa&a.
den8che C'OnTeniie,dan ' het zijn all de raliMMitIIW.ll b~ oouióertd aItIl takt:r: le ~

J'e~ GtIII abartdOftl!d (afltasd M; dM:IC ,. fil
twee kontrakteerende k ziell) all airil rilhta enjoyed in, and aU aidl

Daar. de ~ \latiu and allegitutu IDhlclI ~ ,_. d", ID,..,
war is omtrent de ~t.""r S.-reigll or 8w.e, and .hiClI OU!a ol'
-llen _ de ..-Itie {»romile&hall be iD fol'lll" fo11o_"l-I ........y ..'II ....... ' (or I declare IOl8llHll)' \hat t.he tItiJII of lA

~~ijJ~~·twitee'D&4~ttElJ1. Onder de oath is, _rdillif to m)' relilioua - .......
aula .. fal, and promiN) !IOleaai:U1 iD aU a,riPt-:
D-. ill""", of tIW ~OII, tDil10 ~ I
tUcl4re tJt.al I a_ ~ \hal 1allan ~
and maintain itA iÏadepeadaoe, IIbaIl .imU
myalf to ibe CoDltitutiou, it-e laws, aiICl law·
ful aullaorili. of tlte OOUDtr)', and lIhrJl iD ill .
reapec:ta CODdac:i m)'Mlf u behoT. a fait.hfal
burgher of t.hiI Scaa; 10 help me uocl I. (or
Tbia I !IOleamly declare.") .

DOOD BERICHT
\ ~.~~, Ill:jn tecd.·r~liefden echtgenoot
\ 'o'IC'I.AA'; WILLEM DUBOIS, dil'
'I' :." :,,1. :< d"1I 1~ :\lei, li!~lg, in den
.: ! ",I ru LI II ;,:\ jaren t) maandan en
; '':'_'', !lI '''.''1 laTl~ en pijnlijk lijden

\ ,. I"'" .1.1'11' ':U lj maandou. Tevens
h,.:c:: i;( llllJU lnrtelijkeu Jank toe aan
.I,.,. ,MwlWr,~cu hael' De Beer, en den
::~"r F. [lr~.""r. el'! undere leeraren ; ook
,j,: h.' ..r en mevr. L. Slabber, den
Ce" ei: mr"!'. :'Il. Lanbser, den heer J.
I" :...dr, d"1I llt....r T CeLboD8, dOD heer
en U:eH F. Grand, ook aan alle vrienden
-n- 'Jell! ,')0 ~etronw hebben tijgelUaali
IJ Z; 11 llJ'ieIl.

De bedr oef.Ie Wt'dnwe.
)1. (' M. DD nOI~.

~"boren Heynoman.

De bedrrefde Echtgenoot.
J H LE ROL-X.

Zl~~~dag 11 J(ei. lE:;9

Municipaliteit A;1li1iSt.ClOrj
Mon~,

19 Méi,

CALIFORNIA STROOP UI YUGKII CG.,
<t .. (J1l~.,.<t4 ~~"'}:"".!1(la" 1.1 oor'prolbl~jI ••

t. ieM. g••••.
W eigert~.·, in de plaat .. tellingen en namaa.kaeIa
Yeri.rljlloaar bij A.PQtbek~fI en Winkeliers in
alle plaatsen, in twee grootten, 1/1. en 1/9.

Depot-3'2, SNOW HILL, LONDEN, E.C. Royal lutsch A. T. ROTTER,
II AKElL. ftIl .CM beroemde Ko1oDi.le
III " IlI'1lE8" fill" CRIGHTON" ......
bellied <mf de geheeie Kolonie. Zadelaop
order PmaaJr;t Vr.Il £8 eo meer." Oud. _eli
.eV.'" opgemaaki of .. kuur ~
Ttll..- patroDeD TItD de tbaDteu.

TU.G:EJN
JM de ni,nwe 8ohu1flrtreIll',
IChaven te voorkomen.

Vraag om Prijslijsten
aea, D.A.RLJ:NG.~T,

. KAAPSTAD.'

()
n:kLI-:DE:-i aan zijne wonin~. No 3

JIl.g .. rstonte in VillM, Breda Straat
(~~l Jelt'r, GIWRGE McLBLLAN, (e.E.)
III ..:In 5,"tllt' jaar.-Diep betreurd.

[I~ bt'"rafeQI~ vindt pla.a.t8 heden
i1",.""gl naJuiJtiag te 330, naar de
lJ 'II :n.ry beFa.afplaats.

Fatn ile €Ill vr-ienden worden uitga-
coc;Jl~d t·,t bijwoning der begrafenis,

Het soort dat alles verfstof Is.
'erk•.
worden

den Controlenr
te Kaapstad

Ni~ 24 deMI' U,
aanl~ van

enz, b~ het

O\-t~nLE[)E~ til La Rhone Tulbagh op
heJt'n on den ouderdom "an twee en

H"t'~r:.: ,artl:l:111o een zeer J-rfllnkkige echt.
yerb:nd,enis va n twee en vijftig jareu en
'c., '.;:1.'i:lll,·n miJn(' zp"r !lt'liefde echtge-
n > ',' \"lHARJ':' Sl·~~",{.~ LF. Roux geb.
::;::-..'. _. na ..ell l:l'klwli vsn bijna drie jaren
ca' I:] mer het l:loot .. tbld gedragen
Lee:' fh.l'· h,·<·n.:aan i:u. vrede want zij
Wo" '.,: Ic,:p,;,j ,.nlhouden t~ zijn.

. ..: ',', t : .> 1':1 l"''';: ml inl'Il IUl.l!{eU dankt-
~t: .. ::c ".,n 11<. Huch ne r voor zijnen
·r.YC .... ,,·t Je" arbe i.I I an h aar LeI!teed. den
E-:.' :-'::e~'. 'l')r ".Int) herlr'ililde bezoeken
t'~ \. ,,~r l.in tn," ...t"p()rd,~n haar trntge-
~J,' "'e:' ,,'{ nr I'«yut: \'001' zij Uil ~oeea-
,':::.: ':1:' ht>; .. lr:dr;in".
\ < we".dl 11;: mijnen hartelijken

h:;'; '.' he' >!"ell a!l.n mijne zeer geliefde
~':C ....... ,) >·r )[CJllf,. P. L le Roux voor
b' ,. 1.1 'e:, ;, ..laIJ1ll:e teedere verpleging
gf,LC\'~ ~é ~~r lang lijden.
[I. He,,: e vergelde het haar honderd.

MARKTPRIJZEN.
JUAP8T .t.D.Brilliant I.

Duurzaam I
Economisch!

.IIII17WB lUBT.
20 Kei, 1899.

a~
, £ I. d.

... -0 0 , 0 2 9
EeDdell 0 2 5 0 a 0
GtIn_ 0 3 0 0 6 6
Eiere. o 13 4 1 1 0
Boter 0 1 1 0 1 8 -
4ardappelen" • 0 9 0 011 4
Pita" :.. 0 4 9 0 6 6
Uien ... 0 lJ , 0 8 0
"'~lea 0 0'·9 gil 1
P_. 0 2 5 8
Ga&.ftI ,h 0 o 8 0 4 10
LiaQe$llQ ... o 2 a 011 a
Kool o 0- 01.- 0 0 lt
8~1 ... ... 0 0 lt - 0 0 I

Diamoed Dyes overtrelen .ue- andena in
Krae!: '. 'l..!inheid en DUUl'QlolDheid. Geene
a.ndere4 iijn'1lTen goed. Wacht u tega
yernJachte klfluratolen, omdat aij TItIt
goedkoope ID jnferieure materia1eD zijn
gemaakt. en 8lechte, !iauw .. viekkip IdR-
ren geven. Om van IlUOO811 venrekard ..
sijn, gebruik Ileohta

DIAMOND ·DYES 'nOZGIll lUBT.
2OJIef,.1_

£ I. d.
18--000
23--180
o lt -- 0 0 2to 11 -- 0 0 21
8 8 0 18 1
7 0 0 Il 1
o 10 0 4 6
8 0 0 4 a
o 6 ,0 1 8---

oor het Tenren mn T&bMria, Kou HD.
Vederen, Linten, e ,",u, Tapijten, Eilli
Eilli. Wij waarborgen Jiat aij meer goecie
1'811 pak na PaJt !lullen ikleuren dan 1IDiB'
andor kleuml ooit A'8D!.aakt, eD mllll' brir
liante en duursame Ide~ te geven.

't Is aemakkeIijk. met
DIAMOND DYES

te verwen. PORT ELrZABETH.

••• 0
... '1

o-.~... 0
o•o
o
o

Z'. :J..}-\FRiKAANSCHE
, )~DERLI~GE

L:EYES ~VERZEKERING

men,

I~AJ\. TBOHAPPIJ. 011"01 verkoclrl, Od. P" fJo/lj••
18 Kei, 1899.

8Tt1ISVOOEt.VBIIIUH. - De.. ~ wae d-
nek f4!nDW nrpltken "il de YOriJe w-eek i
maar er ' .... l10emeDiwaardige yenDde-
rin&' iJl depijl_, hebal.,. p.de swarte- ftle,
die 5 peroeaf bóeJ(W WVeD. Er sijn MDige be-
IWlliJliU \'OOI' awart. ea nJe ~ ,.. het
i. ~ dat ~ 't'OOI dese '1IOOften
YWder •.ne. -"jj.ll. lJit4. baad ii Ir ~e
't'1II'~teriatl ja, dt prij_ qo o~ao;u~:-- '

'L4. •• 4.
'""" .. pctear PrtaL • 0 0 - 11 0 0
,. prima ••• .::' 10 0 _. • " 0

..... "'tte ... ••• I 10 0 7 0 0
~ " ._ , 0 0 '10 0
DIrde " '... I 10 0 • 10 0
W'ljfjelllllp8l'leur I 10 0 a 0 0

. .-ltot .. - II 0 0 610'
: .iweede ••• ._. 10 0 '10 0
.. «arde ••• 1 10 0 • 0 0

Bp-a (faao1) ••• _. I 10 0 '0 0
..... pedtotnper .... I I 0 I 0 0

',., lUdrIela . 110 0 '10 0
,,1Iart •• OllO IlO

..... lnfIrtnr kan .H 0 '0 "' 0
.. 't'1aI •••• _110 100

,. pUo' IUl.~ laat , 0 0 '10 0,. "..ua ,.lt 0 .. • e 0
lO ,,1rGn... 0 I I 0 17 I
,,"""'." 0.0 '10
,'fa... ••• ••• 1 I 0 I 0 0

....... (jODP "")'H I 10 0 '10 0
_ .al .. bMl ... 1 10 0 I 10 0
" OIdaIJa ••• .10 010 0

lllift wit I IC 0 I 11 0
" lIklIIIIId ••• 1 II 0 I I 0"aou. ... onl 110
ti. . B B ._ 1 1 0 l' 0
__ ~ wI&tI • wijfiIIc~, -...." "

~
VBLLIUI.-OU'fe!'IDd.l'd.
WU aeMeno:-

De

') PJ:: RIC H T I!IC 1 a" 5.
&en c:opie van een mooi kleiD boekje, gvtiteld

•• t!1l~uI Home Dyeing" franco toeg5:Iaden.

Verluijlfbur bij B. G. LE1QiON ~. :;0.
P. J. PETER8EN <lQo.

HETh"E8, KATKEW <lO
. KAAPft.lD.

(jo'uvetruUl~~~C)()reen Boeren·
Malmesbury

IJeII·"M1JUlI",. met vrije

APlphCllmtt~n D1&t!Mm Ónde~
Hollandsch

en Muziek,

ill:.ocr: DillI!GSTllUT, I.u.paiId.

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika.

Dunntl1lIW:
Hall. A LFB.ED EBDEN, Voomtter.
HL'óR)" SO LOMDN, Sill.
FRUl J. CENTLIVRES.
PAl"L DI \ ·lLLIER~
GODFR.EY b TOHEL.·
J G STEYTL .'r.B
HARRY BOLDS.
H. li. ARDER.~E.
Hou. J. X. MERRn..' A..'(, M.L.A.

nUT! GINU8Ktnn:191 .t.D'ftU~.
G.E. C.A.."iDERSON, M.D., lIl.O., LoudeD

M.R.O.S. EngelaDd.-lURLIJISCi 1PRDII •
15KOU~ 5 aTD.l8T

rOnSES 1] lUHDEJ

.:.

.. b, .•__, ., 'jY1!ll nn kl"a<lhtIOOI.nll er .old""nd •
• ;tIO' .... ~~~!!,y._rtl8 .. ~ .. 0 k"'li.n..&hc~e premlf

.... 4··,V:,,,".

TE bekomen bij de voornaamsU,
Boekhandefaars in Zuid·Af·

rika tot de daarbij vermelde prijzen
D. Aitt~n.-Geschiedeni8o. van

Zuid Afrika met een inleiding
OVbt de Algeroeene Gesohiedenia
voor de scholen in de Zuid·
Afrikaansche Republiek. Twee-
de druk met 7 kaartjes uitge-
gtmIn door de Ned. Zuid.Mri.
Ii:u.naohe Vereeniging. 3/6.

J.O.Vermaas.-NieuweMethode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerate en
tweede gedeelte. Prijs 3/.

J. C. vermaas.-Rek:enoefenin·
gen voor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerate ~eelte
der Nieuwe Methode voor het on·
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. Q. vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Zuid-Afrika.

Eerste stukje ls. 3d.
Tweede stukj'e la. 3d.

,. C.Verma&a.-Ant-w(oorden van
de voorstellen en oefeningen voor·
komende in het NieY'W·Reken·
boek, ten dienste der scholen in
Zuid· Afrika.

Uitgave van J. H. du Buuy
te Amsterdam en Pretoria.

"

verzocht
zenden aan
met copieifn.

"'.D,UiIIIIJtlll enz., op of
1899.

RDMULLER.

£228,843
lO8;e9Q

• ~n,072,888
G<\6~j B~d i,. Z"id-A~ iHItIriUU,

YIIOullJDR ,.IU>..... I

4.bIoIut. Zekerheid, Gr.o1e BoD_
G...c Beparklllpl1.
.s.I'I:inpn omuu\ Din-YVbeUl'!l ftItt~

G.en ~ CIl' SeUC .a W_p ....
Matigl Quka.ten.

I!poedi,re BetaliDIF na ~pa.
A.1l. VoordeeleD beboore MD cl. lAdee

cn..n P.~nliJu AanapnllallJkbeicL ..v.. -nldtlel1l1ke BenUl ap Y'cml.rlnpa.
ita, ~" llet&lin( 1'oor O •• rgn•.

Dr"I..nlJ. och OudenoeIl. laatá III J:1III. 1894,
~ ,olgend. iD Juni. 1888_

D.r"11 ~.~ toepltallD 1'oor bewJilllf nr
'!'''-''':::U', ,edurellGl' .Ilke dl Pou. nil knch

LAA T8Tt UIrBETALlN(}EN, 189~,
po :.oe n van 'n!nOh!llonden du ur nrden be\aala

.... lo Tol~od. lOmmen '!'OOr iecllft tl,ooo ft.D
aoT'Irron'.le:l~ke TenekenD8:-
p...." 'n 1 ~1I6.
;: J.u.r:.
I: J,LU, ...
16 J.L-\H
~, '.Lo\.'\ ."
<, .r _·.... 1 H
I, J_U [,
·.l J.L'Ul. ...
y LUB. "
~ HAR ...
~ J.u.B.

1I,0D3
1,9811
1,'Tm
1••1._
1,8110
1,J61
1.168
1,101
1,0I!0

Tenders! Tenders!!

VOOR 't waardeeren van &lIe
v8ête eigendommen in de

afdeeling van Philipstown (inslui-
tende do dorpen Philipstown en
Petrusville) zullen door den onder·
geteekentle worden ingewacht tot
op den 1 Juni, 1899. Tenders
moeten gemerkt zijn op lt couvert
" Tenders voor waardeering van
vallte eigendom."

Op Last,
H. J. DU PLESS1S,

Seoretaris.
!1deelin~raaU Kantoor.

Phihpstown, 8 Mei, 1899.

=~~~~~~~~~~~~~a
0EOCCULEERDE

IBiOE~E~, Naartje boomen,
.A n)< de Liznoend6~ toekoTDII.t,

1e \\ I:1shlngton~aveJ, !\u planttlJd
Dol' I:! t;Jds aunz;oo\( b~
J.\\_':-:. \ A~ DER MERWE, ,T.m.

Blauwvallei Wellington.

HET BEROEMDE OOQWATE,R.

EJIN bottel bewerkt wondon'D en clep- die clit
.-brui'koa .ulleD erkeaoea d.' bet d.lIIh .. le

.--Mid i•.M., po-treld 3.. _d. ~t .. ld IL-
v..,trtlllbM· b·j

HEYMES, MATHEW. & CO.,
calalI*, ~.

40'1'·'1'· ... '1'·...... '

ltOD1Dg1Ja Vl0t0ria.
Daar oru Land morgea n~t sal Yea...

IICbJjDflll. nemen wij df'f.e geI~ te
.... om hare majeeteit koniaaia Vi~
Tall harte geluk te wenecben met hur
taOhtipten ver ;.wrdag, "Ir d. hoop
ui~ te druklr.en dat zij nog lane mêlp-
reIJPUl'd bliJvea om J.n IIOfIpter
0Tel' het groote rijk, dat onder hur
wt- en ~e regeering zoo poe>-
_ TOOnrltpq op elk gebied heeft
gemaakt, te.nruien. De w.tten der
wuv doen Iioh op da machtig.
!ten dezer wéreld evea eoed gelden ....
op de .nnJC:Sten, en daarom - hoe
W\I het exIt be\reureD-is de dai die een
einde aan haar voorbeeldig leven aal alen
betrekkelijk nabij gekomen, een pdaohte
die elke 10ytJe ondordaan met wee-
moed te gepaoet ziet. De koningin heeR
steeds haat groot;en wTIoed in helang ftIl
TNde uitgeoefend, en de iDdrUk
heeft .: thans algemeen wortel gent,
dat het de erDStisé begeerte harer maje-
.t.eit is, dat de laatlJt.e jaren harer repe-
ling door vred~ in haar 1Q_tgebreid rijk
a1lllen worden ~rkt. Toen
zich een dag of 'Wat geleden donkeN
wolken over Zuid-Afrika ICheaen
te Tenamelen, liet de koningin de. heer
Ohamberlain roepen. Wat er in dit onder-
houd 13 voorgevallen is natuurlijk' Diet
gepubli.oeerd, doch het BChiJntona een
waarschijnlijke verond.rtltelling, dat SIJ ,
den minister aan haar weDllChom TrfIde
te hebben heeft heriBnw. Opmerkelijk
was het bericht dat de Britacae regeerinc
niet8 ac:ief8 met betrekking tot Z.-Afrika
sou doen tot DA de verjaardag-feestelIJk-
heden. In elk ~val is het een Terond ....
ltellt.g waarbjj wu in deae dae.n pam•
8tll8taan, een gedachte die wij bU due
gelegenheid n~et kunnen Terzwijgen.

God bt.hoede de konin(Ïn.

De Raad a:rrestaUes.
Eldel'8 in deze uitgave publiceer 'n 1fij

een seer interell8nten brief overgenom ..
uU de South A/t"ican News, waarin de
schr!JTer op eenige belangri_ike punten in
verbaod met de Hand arreltat.i .. wijst.
HQ toont aan dat volgen8 een 18lbil"
correspondent. van de Gape Tima de
league te Johannesburg allee van de
affaire heeft geweten, en dat toea men
uitvond dat de zaak aan 't liett lOU
kODl8n, bealoct men in tJa Gecharter-
de peril de auk 100 nel mogelijk te ver-
kleinen: De leagueawn ging nug Terd..
.en tei 4at men toen hij IIChreef reeds de •
feiten onder de aanUcht der imperiale
autoriteiten had gebracht. Men I••
dezen brief aelf en wachte met Mn 0or-
deelvelling totdat h~t getuigeniJ in het
hof v( ;,rdt «eopenbaard. .

The Oath of AUeguince.

CITII •.
P.s.-With respect to the !lOrt of ~

the adi""r of the l$taf' Ï8 prt~ t01rardI tile
Republic, I may addooe ibe follo.in. facti Tbe
StlJJtdq.rcl. aM Digger,' NQI'A havlllif dnwa
aitoeaUou to a natemeat of \he Britiah Apa.
a\ Pre&oril, that POf!lODl becoming bara .....
of U::e~taie tbertb)' forfeited 'heir riPta and

u BritiAh labiecil, and would ha..
bear &NIl iDdefenoe of the &..public,WhIG

attaSed the .star retorted that .acn would .. t
be ibe ~ wader oath of a11esriaDccin Ilae f.rIIl
ba .hiolt it ia now demanded f What woald be
thoaPi of an aliell i. the Cape ~lony ~
to be OatUnJiaed and a. the !laDle ome to .....ua
lA aJja, bearing .llegiaDce to 'he SO..... ip of
tile .... Dur .. beDct be 0IIII8 '! But DO --
iitOO impa.s.t ..heil made Dpon u..or......
~t '

IIIB1nO .....
I

T

.,,



Gekonfiskeerde Landen in de Langeberg InbOor~8D.
Reservén, Bechuanaland voor uitkieziDg onder Wet
No. 4b van 1896.

DE ondergemelde 20 plaatsen worden geadverteerd bij 'GouVernmenU\
kennisgevi~o. 288 van 1~99, gepubliceerd in de Gou!8rnment8

Courant van 21 t, 1899 en volgende nummers, als open ZIJD de voor
verkiezing in termen van Art. VII van Wet No. 40 van 1895 van en na
Woonsdag, 5 Juli, 1899.

Volle bijwnderheden kunne~ 0iJ, aa:n~g verkregen worden ten
kantore van den Civielen Commissaris, Vrljlmrg, ~l den Landmeter-

Generaal te Kaapstad. J. TEMPLAR HORNE,
Landmeter-Generaal.

Hoot

Kantoor van den Landmeter-Generaal, .
Kaapstad, U April, 1890.

VRIJBURG.AFDEELING
La7tlJ~be'rg inboorlingen Reseree.

Grootde. I Koop-

Lot :So. Xsam van Plaats. prijs.

Morgen. Roeden, £

+----- - ~- _- --- -- . --- ---_._-

2i)9 Sims 3282 199 23.)

21iu Sacha 3635 466 260

261 Marllh 3873 79 275

262 Kattin 3155 468 230

2G3 WOOD 3072 433 180

254- Curtis 2615 468 160
21i5 Litnebank 3122 246 185
2GG Lylybank 2597 367 . 15.5

2fi7 Bruce 2t!6~t 255 205
21j8 Sishen 3226 360 230

269 Gama.gara :3701 22 265
I

3235 303 23527u I Fritz
271 I Lanham 2973 579 215

272 Wright 2835 318 205
27:3 Bredenkamp , .. 3009 3% 215
27 -1- Dingle 3525 187 250
CJ -- Parson 2735 1:39 200
-I') I 3:32 205~76 I King 2824
{)- ... Brooks 2+89 410 150_I (

19 165278 i ~pence 2750

'~
Afdeelinp-K

OalVlui... 1l

ó Tenders ,?ok gevraagd ,
op tiJd 'VOor her
ve::."Voerte van één JX.t
per week, neel.m terug tU88C1ien
8tanford Point DMger
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Weg.
'KENNISGE VING geschiedt hier-
, mede dat de iAfdeelingsraad
van Calvinia, vootn$nE'ns is zijne
Excellentie den Gouverneur te
verzoeken,-op a8.Dplook van den
heer W. P. J. Louw, va.n Narisie,
Achter Hantam, Cal vinia,,- een
Proclamatie te doen uitvaardigen in
termen van Sectie 152 van wet 40
van 1889, afwijkende van den vol-
gende W~ nam :-De weg loopende
van Narislb naar het Bokkeveld, te
verleggen van een punt in den
ouden weg bekend ,als Moordenaar-
drift linker zijde van den ouden weg
tot waar die weer in i den ouden weg
komt bekend als Rondekop. .'-

Benige persoon die objecteert
tegen de verleggiD~ 'van genoemden
weJ moet zulke objectie sI>hrifteJijk
inzenden bij den oadergeteekende,

! binnen drie maancieJll van af datum
dezer Kennisgt>yjflq. !

(Jl' L.,lIt, !

N S. .LOUW,-
Secretaris.

Afdeehngsraad Kantoor,
Calinia, 11 Me~ 1899 •

vt. Solide EsschenhouteD. lDeerenkaat, met -"".-a'_ Deur; a vt. Solide
~81!i9'[ell.IlOu~~n Waschtate1, met marmeren blad. hoog en en handdoek rail;

.... 'u.u.\.I.\;l Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat GlaZen op spillen.
het Publiek te overtuigen dat het goed. huisraad van mu ma.Ca.Uel goedkooper

kOBben kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in dese markt WOI'Wm verkocht. .'
GeiUtlMeerd C~ en Prij,lijlt fra7&CtJ gepolt op •

ons vervaardigd worden door de KaaplOAe Spoorwegen vervoerd
tegen 20 per cent minder dan ingevoerd hnisraad.

·IS AGS & GO :::=~~!~!r:!~~:!~!!
, IJ KAAP TAP.

Pro.

vielen \.JVWUlUSllill'Jl

den heer
Nos. 4 en 5.

De laagste of
noodzakelijk te
nomen.
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Room Afscheiders enKarnen,
De "Alexandra" AlleDe " Alexandra .,

AfBcheider Afschelder, de

O.De beste en Goedkoopste en

gemakkeli ikste meest door onze

ingevoerd. Boeren gebruikte.

Karnen van af 45 Shillings.
I: 0

0OJ •
~II.. I II"C
ril..

G>~ :s ~ ~r et-
OJ ~

~~ 0 c
~

.,..
cd 1060

= S ~ ts ~. ~'.,..
1060

=
PII"C 0 ~ a0 I: "s

~
0 ~ ~ ~0 0 ~ •... 0 ts:... e. c[Il ts~ .. c

0 ~ ts
0

.s Het Oudste Landbouw Hnis in Zuid Afrika:
B. M. BOSS &; CO.,

KAAPSTAD.

" PACKARD" E:llf man met .... D kaal k, 1'. komt m..... , ... r
door Je W.reld. D....r I. DO!: I,oup_oorb.

al. bij Wheeler's Capillarine !;ebr.'~t. bol
la het beate Baar·middel i.. OD' Land; mt! poe_
geld sa 9d.-A,enten liEY1I'ES, MATTHEW.
Co., Kaapetad, Cbemi'lea eD Droogistee.

en

Wereld.
Stuurt mlJJtstet!J1."...1 n kwotaties zonder

,: u*~el aan

H. RJBJ & GO., Zee :!~~egeD
Od.-t:!-onden.

.'~
P.S.~AJle "~eren die belang Schrijf om Prijzen

hebben in :S~~.lsche .Aardappel- en
moeren, aullen:1leldoon aan ons te
schrijven, omt'" laat-IJten brief Algem(lene Catelogus.

•
over deze ~ .. aan hen te ~~DdeD.
Post Vrij.- '~

DirisloDl1 Conncil, of Robertsol.
loopt du .et beate .---- ZUID-AFRlkAANSCHJ::

KONINKLIJKE }lAILDJEN8TDivisional Road.

Het "Paokard," NOTICR is hereby given that it is
the intention of the Divisional 0. "CASTLE MAIL" Mutachappll

tegen £18, £20 lOs. Council of Robertson to apply to His DB 8toombooten de ier I.ijn vertlek.
Excellency the Governor m tenDs of ken '\'an Kaapatad naar Londen om

en hooger. Section 162, of AcftNo. 40 of 1889, deo aDderen WoeD!Idag,te 4, uurn.nr, lIIIl

to cause a Proclamation to be issued Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
delaring that the fol.lowing line of AtIOID8ion aanleggend. op de bepaalde tut-

...I._.aden..road in this Division. shall oeaae to ~
be a Oiviaional Boad;'_viz: _ lila, JG-TANTALLON CASTLI, :K...p: Dl L1

ft From Lady Grey through Ko- ...., ~D~ó::"An CASTLK,Kapt.lImulOJ,k I mugs River over ~m Hoogte and JUlie 7-OABISIrROOJ. CA.STLE, hpt. J. C,

e mu se. Zandberg, through .~oesnels Biver,. Jone~a;'BA~ABDIN CASTLE, K.pt. ~IGBr,

OTer Oudekraal Bcn..w.n.. ... Hoogte Ju.ly I5-NOBH.ut: OA.STLE, KApt, JiIlliD.lLL.

d 'D---h F' . .,......,-..T· '. '. Jul, l11-DUNVBGAN CASTLE, ;Kapt. W.Rd
aD.DUI5C ontem~ to rappldS'
Kraal, where it i adjoins th& lItra ... ta ,It, Engelud TlaLu Pallu
Woroester Division,"i . AVONDALE CA.8TLB, Kapt. 8. C,lJaow"om

Ány objection ~t the afore- trent 11 Ha,..

T &CO uid Application mu.~ be lodged' DU~~~.CA..II'rLK, Xapl. \\·ALJ.AC~ om!.....!N" . . .' J Writin,with the und~edwithin. TI~~~EL O.A.STLS.K&pI. HAam omt=!2-i

Three (3) Months frQm the date of BRiJUl.Á.R CAITI.E. X.I t, CRUGR&. 6m!rent i

Kcaostad. thil Notice. i GAiTH'CA.8TLB. K.pt, WARD&N, omlren!!!f

By order of tl$ Council, PJntrac:.;KB CASTLE, Xapt.. MAIISHALL,omt1'enl

G. W. BOlwHERDS. • Jul,..
(I Secretary Voor Vnoht of PI8I8g& VtI",(~ met

Divisional Oouncil :' oe, • sioh bG de Agenten VIUI dl' C:...I!TIJ
RoL_"_- MAILBOOT u..uT80HAPPIJ, (Bpkt~

uan.euu, 16th! s. 1899.
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ZWEEDSCHE
"BOLINDERS "

SohrtJf OD1 onz. PrIJ... ,

\

WOODHEAD,PLVERBE']] ..ERDE

Amerikaansche Chilled Ploegen St " George'8 STraat,

.. C.-. r.... . ""'"---
Ploegen voor Heuvels, en Enkele-voor Ploegen met

Dubbele en Enkele Wielen. Ook Kleine Ploegen
voor een en twee Paarden.

'J Soh.r:iJf om Prijzen en Illu.tratie •.

s

GEORGE FINDLAY & Co.,
Invoerders van Landbouw Machinerie Kaapstad.

KOCII EN DIBIIt, ----t.o..,j-.----'---

K..AAFSTAD

KAR NS, opE'DeJtellQ

Kafsnijders,

Voor

Sproeipompen
VOOR

Speciaal I Speciaal I

RAWBONE'S NIEUWE SPORTING
Speciaal I

Net Draad
séi:
Ian
la.,
JIIaa
(liep

Keuken Stoves, Keukengereedschap.
Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiazakken BANKID8:

Standard ......__.,
TnJaaA.r ~"fl··GoUWI.··t'olle bijzonderheden op Acplioatie.
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STADSNIEUWB.

Den hr. P. J. de Wet, L W.V
ta Barkly Oost.

V RSLAG DEB \ERGADEBING

(Vali un CQ~ OM t.)

THENSON,

RLEY.
Kronieken van Pries

Le n tlt_. all
) f lllet.r Vt r lrte n l;1)I""HKomCn daar

1\.\ Ilt r .. lf f)P pll..:nlC!'i Uit ar en of
k hcde n II en OUl n Jo' stad

m n 1. I ver rnanx z reken
J .. d a Il het op' r d1~lj y.; nr li Ir

lll);e ..nerd we r d
)1 k r~ v a u llilten werden III I 11111
P bhek I· ',kam r opcn ':o-h 'u Ieu
I..:Jn'\crV.ltOr1UID ITl d on Bot IJ\ hen

w lef was letwlt wa r m m.in r (l"(lrJ.;cn~
v • C p'ellll'fZOekt!f'4 v e r aOJi.Hl k .m de n

Seur Gordon as politikus.
) l II \.. Il kleine m an n- t Jl
\rlt 111.rjl ))[) naar ~ III .J.t

l l Il tik 'rt. \""\In! 'Jl
\ l ....prl~.; maf- Lt l:i a.

li -; (I r- lh k, rt lt)1
t I [lJ \..,: I,ci r l~ Il riet

" IrL I IJ t ...... Il er e lj:
~ II dill> k );!ctH>-·~i

/ h till] fl k prel]
\\ L \ Ir ~ID ~II l~~wr l .. t ut t

"I h Il Jl l'I" t Jl

\\ l~ d lIb Il Lar l~h Hi ~ "\l]t1 nt

I )H·t ~ lOt I~ rn t e l Jl

! ) i.! k l \1r ,~n b

Itn \.t LIlt Il)l

!) Il I jl! ...,rot:_~[J a .. ..:-r,'"

J I IJ ... }...:t~ t emme t Jl
1 \ 11 r\ t n lf Il ~ t;:, r t

I 1." t .,. t kj IJl UPt)!

\\ I plt;l ....t er 'P n woor-d

Il ! lt r b u la-nm Ijl,
\ .. n u h lrf w Il w In

l i r Jrll.{ Lol Il v latnrn- IJ
11 '11 k r Il 111 "I 1

Dankbetuiging aan mijne
Kiezers an Prieska, Ken-
hardt en Gordoni .

'1 \r er lt (, r j,n ....Ilr! k e t j:

I" e r a l ti llt kt !lt!
h t rl ... nl klit e t I

I· Llnpcr r hul eud '

le

u • H D(I" • l or li 0' \ r d,
dl.> IIl(H t zond. r

11 Il Ht n to ~

] II ii .t ni-vr ,Hn,,, .Iam
l' r...·d, n z lf een

U~lr vu
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TELEGRAMMEN Transvaa1sche Toestanden. 8PoaT-VOJITBAL.
ITIILLU'aOIOB VII. II A COLLie ...

ne.. ...-.nj4 - den .. Graad Ch.o.t'-_
... werdac te N_1aada P"IL n;-'"

IWM .. _ pU,. "" lDOrt _ dq Idid ...~
~ i;e& OOlJeIe IPU _t ~ becoD t.e ....
~ _~ ~. pt MIl &ljoo opllODeDteD.~
~ jóed,.bruik 'tI1ReD te lIlUaD eD ""
~ triet 1IIMktea. De 8tellenbo.chen ~=:"lI*riid mM • pUDt.eD tepu S yoor bl!< ~

De."._ _ ... yolgt _
Z ÁC.:-. )lbm.ar C Loa" J F..II.... Pde lV

Cl_pe,. S JaaUoo, P Bertram, J \\ -la, li III
!Pr... B ~uw. A Htuton W &obpn 4.
hhMr D da p,_ eD » il_thai lIGa, C

8teUeabolch -BebtdD Brink, Kr ge, lf
Korbl. Nel. DUeDiob, Hofmeyr Ne~Be.rih s~,
II., Boax, BOaI, Hurra,. eD nu-t --

nLLA.GIt&!! '8 PAARL

JleIe "ed.uiJd liep a.lt op eeue o'erw IUUDe
de Villapra _' li pllDt.eD t.eeen Dill ea ..... 'OOr
!JerIn tot elD'" fel beItredea oe Paarl. en 'II
te .leb leer IIllJak, YOOrai de forward. lA&art.r.
"lu 1ep beD Dlet mede en le ledeD een nederi.'!':'DelpealleD ,,_ alt YOlJrt _ _
rud: Á de Villlen, B de V men, v lUl der 8

Boo,_a 8olomoa lI.rutter W PbI pa, L Ptl
I~pe, A J de VIUIen Apie de V Iller. tielle! ~
Toll Haapt, Dc JOl!,h ft Cuy
VI Ja«en Aahley Barry Reld Smytl e il

BeU Hofmep HeaWe, Drew \ ..n Rcenen ~
Vlok DuacaD Herold eli B1ackbnrD ~1

VfLLA.G1QIll (I) vs PUIlL Ct)
Het tweede 'pan nil de Paarl ontmoette bot

tlweede apan .. n de VU\acen te Claremoat H
Purl aPaD !:.ad ulet al u '-te _pelers op et •• ld I!I
leed een gedacbte nederlMc De Pur etoen r::.
leu klop met 17 punten tegen uul

De spanneD ~ all yolgl _
Paal! DII'7 Flshe.r A de 'I Il e & 0 de \ 11

Znldmet'r A .hoffmau B Hotfman lil nnaa, !I~
Kelrlnll Marai. !tette! Bontho1' J je , 11ert
Kalan ..

Vllll!llen Van Runen Fock H·ld JOIlf'l, ~mQI4
8010,,"on IIc.odle, Hull WHIDOI P d. VlWer.,
KeI ntos b &ril.., Bet-ah YUITll1 en De Jagt!

OVERZEESCH [~,."._-]

DE AU3TBALISCHE Ar. TIE
Een goede verstandhouding

LOXDE' I >'[EI -(&..1" )-Lord K tche
ner beeft ecue tsteke ae betrekking tot stand
gebracht met de sultau van Dorfus

LONDEN 19 MEI -Op eene groote en ueest
dnfttge nrgadertlll rahou len te Pertb (We.
telUk Anstral é) werden re5ulutlel aangpnomen
diepe medelreyooI ultdrukkpllde met du 1rall.
nalache ultlanden. De apreke .. drongen er op
aan dat het plicht WIUIvoe r F.ngeland 0 Zien
dat aan hare onderdanen recht r.al u c laan
worden

DE VREDE CONFERENTIE

LOSDE);

C ty
d or
er

EEN DO~~OIT.U1l:;

IOSOE); 20 1th I t-Eene ..ergwenng la ge
houdeu te Birmingham ter onderatenning nn
de u rlanders petitIe Lord Wlndso die pre
deerde y..rklaarde dat indien bet beroep nn
DZO mede Iaudgeuooten mlllkead "erd dan

zo I Enieland op een goeden dag ontwaken om
eich ontdaan te VInden nn sourmige ran bare
beste kolonlel

DE KOME~DE CUNFERENTIE

DE JAllE~U:-t BURGERS

L Df
kaansche boo
de plaat.
ber Iaa
maar d
tot 00

PK~ r R A 'O).lF -Men kond gt officieel
aan dat de president bere d III eenige kwestie te
bespreken op de aanataande coufereutie beha'
ve een g letll dat de oDllfbaDkelukbe d van het
land raakt

Een bu tengewone Staatseo rant bevattende
de proclan ..t e betrekkeI JJ. de J ameson bur
geril werd beden u tgenardtld De president
verlda.art do .o!lr.anads resolutie al8 volgt -

\ lie geregistreerde kiesers lullen hunne bur
rechten bebouden 0 .. regeermg &al deselve
ondenoekeu en kennis lIe..en aan -ilegenen
"er p.pleren met Horde zLJn dat z hunne
aanspraken n oeten bewuzen nnen drie !Dun
den

EElIiJGE HARDE ~OTE]I;

er:1I1 la ~
yermmdenng

Flu
150

70
KAAPK0LONIE

DE RAlfD A.RRESTATIES.KONINGINS v ERJAARDAG

den editeur van de Boutb Afncan
News

MIJnbeer - Uw morgen t.ijdgencot publi
ceerde eenIge oehtenden geleden een brief
gedateerd JohflnneBburg ló MCI d I een dag
voor de recente arresten die zoo opmerkt'hJlI:
III dat ik Ietwat verbaasd ben dat er geen
comwentaar <iver werd gemnakt De IIChnJ
ver IS een 4eagueman zoo 11 ( dt ons ver
teld en de vdJ.genden zIJn uittreksels UIt zIJn
brief ~

(1) - Er I{ maanden lang eeD soort van
half mihtaire orgawsatle jJP touw gezet door
een aantal on, erantwoodehjko en slecht gem
formeerde mannen alhier met het doel een
kern van rnanpen met vroegere militaire on
den iuding (il kwoteer) tevooraren voor de
verdedIgIDg d4r be folking b J een plotselinge
gebeurlijkheid De bedoeling III steeds een
prtJzenswaardif" ",eweest maar bet I" naar
onze (de Laag e) meenlllg onnoodig en teven.
gevaarhJk

(2) - In e~kt 18 I t Jl:evo~ geweo.st dat
do geheime dl,u;;t agent deze wonderlijke OT
Jl:aDlblltw hN f~ ontdekt n haar binnenste
bUlt,n en olld('",te boven beeft gek :!erd
(3!- Er I. )l;oede reden te verwacbu-n dat

er nu up een~fn dag ... n aantal urrestatles
YAU "orden gemaakt up cl beschuldigIlIg mn
hoogv€ rraad

(4) - LJt liIUlgelukl<lg ZlJII mdien Ic ont
plolfinf,l VUil d t ellendIg (ik kwotf..,rt wel r)
blaasje geen ~utwerklDg z.1 hebben op le
oplwe ..an d, ;wereld teil nadeele ..lUI de go-
heel Ultlarde.be1l eglUg

( ) - ~,rlcLld n vl'rbondel'l met de
K Ulpscho ~r. 2JIlocten on I elpon om het op
all. 1D0gellJke wIjzen t~ verklemen

(ti) - \\ J btbben r(',,us ,I de felt.on ID bM
dell \Un de lmpertal utontelten getiteld
IIaar voor zouter WIJ kUllnen bemer;,en heb-
holn ZIJ nog niets ge laan

Do ('I'" '\lIme, ha.. t natuurl Jk ~r toe
av r d ak W 'Hkl n <'ren maar vr..emd
Jl: nOt p; hesqlpll 11 t voor~andu als r('den om
I.. I I g n'lI'h.~ held der zaak e I de con
t <' tHl li r Lto guc daa.rmedc aan te too-

EE~E WEiGERING WEDRENNEN
JASSE RG ) MEI - De beer Ene

Pet~11I de organ seerder van het Duitscha
karp. ten t jdo VIID den slu ptocht beeft een
br ef gescbreven &&D den president en den IJlt
voorende raad z8¥rnde dat bet DIet IU over
eenstcrnm Dil s met bet gevoel van eerbare
mannen weder te smeeken om ..oorrechten die
eens ede mot>dlllllJk hegt'staan zl II maar w.,.r
over da !l'ever spoedig weer berouw beeft
'{eII:rege n H we ¥ert te voldoen BAD de reso
ut e van den ..ol sraad om bewos ran z~ne
loya telt v -or te IClfgen un den .taat en terWijl
h • ne g hechtheid Jegeug den staat te kennen
geeft zendt hU zun cer tifikaat van burgerschap
tug een , aag ontbeven te worden van de

e antwoordelijkbeden ..an den "ed door hem
af ~cl ..gd

G I1AllDEVF.I 0 \ A~ HHIJJliS-
DORP

KIIlIBERLEY 22 MEI - (&UUr }-Er .....
eene groote opkomst bO de Kimberley sPOrttnc
club meehng welke beden gehou-ien wml til
bet weder "U pracht Il De ululag wu Tn&l
plate Three Stare Bobin en SprlDrfield Be.-
conlfield h&DdlCllp Fire KlDg Tempe P 'ol
KImberley pony handIcap Snrpme 8a)Xlbo
Forget me-not Steward handIcap Stoclnnp
Contest Suprule Galloway I:andu,.p Tempo
Labette Fire KWI Flywi band cap Glady"
StQCkmg8 Beauty

Notulen eener ,e.rgadertnji'; It"houden te
'JIileuw.. RUKt den 15den Apnl 1"'9tI

De voorsa ter de heer L E Senreuder
opende met gened

Daar de secretaris afwezig .. as werd <le
heer M Rood tot tijdelijkeu secrctana ge
gekoeen

De notulen der ..orljl;e .....w;adenng werden
geJef;en goedgékenrd en jl;etéekf'nd

Do comml)iS1e aang es teld am de huishonde-
hJke Tejl;els van den tak op to trekke rap-
porteerde dat ZIJ met de ge1egenlu>l~ had h..t
werk ai te handelen en ,~ verlof h ,t l..IJ
de ('erstvolgl'nde vergadl'nng ID te le ..erl'n

T"tlgestaall
\ ulgens oon heslwt. 'an eeu longe verga

denng bt>noemde de "OOTZlt(N twee Jong re
loo('n namehJk de beeren Jacobus ..an Zijl
en Huga A L Cootzt.e om bIl d .. e..rstko-
mende vergade mg over t..ek,m, onderwerpen
t6 redenooren en !teldc dat blermed" bedoeld
was Jonge leden rrlJmo~eld ID le bo<>-
zemen om op pu blieke vergadenngen t... spra-
ken Daarop ga ..en ZIJ kennlll dtLt EIJ rotJden
spr ..ken., de beer J ,an ZIJl tegen gedwon
gen ondennJS, en de hoor H A I Coeuee
tegen WIelbelasting

lJesloten op voorstel nw den beer 0 RIJk
beer J Coeuee biJ pike ver~aderulg van de-
zl.'n tak een HCbietwrolltrlJd t~ bouden en aan
de twee of dne h<_".te "hutt..".,. klome pflJwn
te ge ..en

De hooren ( Bnnk (. G Beer (n ,
Years ga ..en keDlUMda ZtJ MPt de volgpnde
vergadenng ,oor d('wlI tak ,,. t r belangrijke
..oo....t.,II"1 zouden mdll'nen
I)., beer Rood al. afge n.ardigdt> lUIAr het

laatst. congr".,. werd door d .... voorzlth r 'er
zocht ""n kort o..przl('ht to< lI:e...('n 'an I..
werkzarunhNlen 'an dat lIeitjUUU DIt deed
htJ tt'T ..oldoerung (lcr 8IIn"'~lgt n ('Q werd
bedankt
In ...erband met de rqgu;tratle-hJlltoo

merkte de ..oorzItter op wI\II!'lr 11 aa.rbJk veel
voor d zen tak te doen lA mur d""r de tiJd
bepaald ..oor de opstelImp: d~rzel'l'e zoo on
..erwa.cht~ kwam en er du" geene kan.. was
eene 'I'ergadl'nng tt- bepalen had hiJ naar
jl;oeddunken met eene camm"'sie van :Sama
kwalMd medegewerkt 00 zal, zoo de ..erga
denng het goedkeurt verder bhJven sa.men
werk eD H; vertrouwde oc,*er d"t na ai
loop van alles elk ltd t "IJn4 zou blJdrnjl;en
nm de koslEm t dekken "1-'~e bij verphcl t
~ onder de omstandtgheden te maL.en De
hjsten hoopte hIJ zouden zoo geZUIverd wor
den ten guDste ..an de Afriltanndor partIj
dat WIJ ID t ..ervolg vaD OIll7'<>Dkal t twee
leden naar het PI> lement zonden kuunen zen
den

De vol!tende ..ergadenng 7.&1gehouden
den te ]'\Ieu .... Rust op een dat>um later door
den voor~ltter scbrtftebJk te worden bekend
gemaakt

De heer Hennanus 'tsagI" sloot met gebed
P SA~RED

Secretans~~~~
Getrouw aan de~l>artlJ

Kenh ..rdt \1 Mei 1800
Aan den Ed.teur

MIJnh ..cr -Ik las III uw ..ot1ge ultga ..e een
verslag val) de 'I'ergaderlDg gebouden te
{plDgton o...er het ..erkIezen hn een parle-
mentslid voor dl.' dl8tnkten '",n Ph..,.Jca Ken
hardt en {;plngton Ntemand kOD meer ..er
bhJd we""D dan ik o..er de groote meerderheld
dlO de eerw SchrOder gekreg~n heeft want
h J 18 ..en waardIg en een g~ mM Maar
een uItdrukkIDg "aD den beer 'TheroD ID zIJn
aanspraak gehouden kan Ik nltt verMaan en
dat IS dat eeD parlementghd ntet mdependent
kaD WC7RUmaar tut eeu of and~re partIj moet
behooren }

Nu Was dIt mIJn gevoelen ~t dit JUISt de
mannen op de rechte plek waten Mannen
die Z1cb alleen door bun ge TeWn lieten lelden
en DIet door een of andere raAiJ opgezweept
"erd(n All ..n moeten WIJ ~"rhllJd zIJn o..er
de ochltt..rendp OVPT1nnn ng doGr dl.' Afnkl\8n
der partij behaald d()('h WIJ ~oet..n daarom
n,et zoo ..erbllDd WeTRn om op .Ik anders dpn
kond" "pn blnam te we rp<>u t

~I ...chl ..n kan dt' beer Theron m J hlero ..er
bt>ter mlicbten

l biJ ..oorb""t dankende 'oor de opn IlDe
deze,< blijf Ik

I .. bestendtge lezer
WAAR AFRIKAA1'\ MAAR

EERLIJK
rup aUe JI:TOOtelnnd ....kwe tiel! behooren oe

l<'<Icn ..an eet partIj gehJk te .taaD 'Id"r lO

dIe part J DlJlehtelOO!!-RAl<! ]

PRIESKA

GYJrIKHANA
De wedrenuen op Kenllwortb op gl&l.erea

waren een groot succes Het weder 11116 '-
gUDab,- en er wu .~rke coiapet he oor tie
..ersehillende wedrennen De beambten kwe-
ten ZIch goed yan bun plicht en bet munet
.korps ..an het Loyal Luc&llbre eg'lmeDt 'Ill

le'Veud,gde de YeITlchbngeD
IlI.U.EN 1'V!Ii\ STUn

Open ..oor all.n Waarae £30 £ nu,
het tweede paard te gaan Afstand tor
longt!

Alln deze wedren namen deel 8a1"ador
At Last Black Du;.mond II Sir Charlel Cbar
coal Lutle Etbel Hozard Lady Algy Flome

1>e "mnere waren
Dl.ack DIaDlond
Lady Algy
At Laat

EE~ FRA:'-IsCHE OPI~rE, ~ MEI Het
" D lj • beschouw t de

Tran.vaal.cb~ samenzweerder. al a ontur er.
I e bege"r Il 1 n eene sen kk ng te v<,rb nderen
waardoor z zonder een occupa ('I .ullen ~Iaten
worden

HANOVER
• an 'n rT IJ( n le t

1
~~t
I

I en~ pub ek ergader ng werd alb er In de
ho'zaal oe bn len op Zateraag Me

D I eH El 1 de \ II erg ..erldaarde dat deze
vergader nl{ belegd W&lldoor den Hanoverc..::hen
ak a deu Afr kaan der Bond De beer J P
\ Burger werd ~ekozen als yoou tter en de
I eer 11 I de \ Il eN al. _ecretar s

D~ I hiJ v I Walt LW en S F de Waal
I \\ \ waren I e den teg~owuorcl g om hunne
k e1. '" toe te .preke

De "oon ttcr beette hen hartel Jk welkom n
noodden
De I ecr V d \\ al nam daa!'Op bet woord en

WCOI!<: te de \ fr kaander part geluk met haar
over ... Dn ng vooral omdat er nu ccn Á'r
k""nMcn mn. er e be. aat HO was ..oor de
v rdee ng an k e.zetel. maar n et met beL

I 00 de parlement.leden te vermeerderen
Wen" hte dat elke kesafdeel ni! behoorl k

ver c en woon:! gil zou worden H neende
lat de \ r kaansehe I ar! over de kl p I" In
d etl dc led n sa elkaneer getrouw II ven .. 1
het n de toekom t beter l{aan dan n het ver
ledene Rpreker verklaarde dat Z J ':lenpaT g
gestemd I ebben "oor de u tf reld ng van 'poor
Wc"en (I t punt werden Z1 door de pro
I:re ..' even be~ uld gd van pollt eke d efetal
maar I kon het p II ek verzekeren dat 'U
g en reden h..dden om zulke bescbuld glDlren n
H t ren,!cn hetwelk h ook door argum"Dte n
staafde Do InneM draokwet werkt3 goed tot
dusver en de w Jnboer'.ln komen ook mter en

ot de 0 ortu g ng dnt zu er n et zoo zeer
n~ le~ I worden 1. r wel meenuen

wa. ok I d van hpt _elekt com té voor de
and. ~kt~w me ontdekte veel knoeleru

m~, ,. de voorgestelde verander ngen ge
ma~i< z n lal de _et beter werken tot hertoe
• Je re eer ng .oel m .Ie d lIeworden door de
~ocde rappor:.e, van de braud~ ekte n.pekteu s
II e d g le met te "preken over betgeeu onze
toestand zou geweest z a ndlen bet vor ge
m n .ter e nog he.tond en over de groote u t
gHe n he v~rleuene en hU wenscbt .. dat eer
I kh d h"t kenmerk der AfrIkaander p..rtl!
!Docbt 1. H ruoest nu om verHcboon no
vra~en , n gezondhe d I et n et toe ..erder te
"preken

Je <r)ort t er gaf grlegenhe d ..an den beer
[l~ W lUI om d" v~rgadenng toe te .prekeD

I)e~e geyoelde ZICh verpl cl eer.t "' ne k e
zer!! te bedanken voor bet vertrouwen n bem
il • eden,.", h In vI t g werken bU de el"kue
\\ u • tegen.taD Ier ngellOmen dan waren W
n ~e ..ar om lat" n et zeker z ,n aan welke
r de h • u g~.ta,!.ll hebben m "8Chlen bad de
,\ fr kaan Ier part dan geen meerderheld In bet
II n. "preker b to t te samen met 'Un collegas
z n krad ten oge'pannen m bot toen ne..taan
de '(ouverneme t ..a de banken [ e krl gen
\Ien heeft vroeger ge.t''' I dat de Bond

I geen e ge m. er e .. I "orn en dat
~ r wa" n t het geva maar de Roud zag geen kans

om het door te kt gen d ... r z .lecb. ~en
d~rde deel un I et hu. u tmaakte ou s het
and~rs en meer en meer wordt getoond jat de
Afnkaander part, n .taat som telf haar zaken
te regelen H wees op bet getal A;r kaander.

n ook op Let getal progreS8If1..e leden nn het
" hre ncr m [J • er e en wat er gebeurd IS door
le handelw ze "an den beer 0 de Waal
( schandaal schandaal werd do r le "Ofllade
ng u tgeroepen) H J merkte op hoe de
j uoor de tegen part ) wetd opl(enomen n

het hu, maar de Afr kaander. badden besloteD
n ct op te breken ..oordat bun werk afgedaan
WaM "I moeeten z ook den gebeelen ..omer eD
()( k d n " liter doorZItten

Ve red .tr but e 0 Il I eeft de Afrikaander
" ... terkt lo d~n beg tine badden

de progrp!!8 even geJu cht en W waren
verdr et g maar nu JutchenW-!)- de 1Ierk1Dg van
de VD"" enn ghe d " .eer opmerkei ik W
W lien on8 , et verbeffen maar Willen op gellJ
ken voet ",taan met de Engelt!Cben en n et ouder
ben walli 'II' 1 lIJn ..lien onderdanen vau hare
n "Jeste t Umtrent de regIlItratte wet wees bU
op een ge punten waarvan t w6DlICbelLJk III dat
• ..eranderd worde, iJ.. dat een boer 12 maan
den neen d str bulle moet WODen vO<)rdat hIJ
gereg strcerd kan worden t,er" IJ I onder de
!!alar. kwal fikat e geen tud verblnf ID bet
d .tr kt bepaald 8 Wat de brandll!lktewet
'be reft moeten. deer tegen ZIJn Ulet I e ..eel
e ""hen d t maakt de zakeD onultyoerbaar
terwli velen nog voor de wet • n HIJ s.{'rak
over de pa8'lwet en dcelde me<! dat die DleCaoor
gebracht W88 Het hUle L! nu gezu .erd
en bet werk kan nu gemakkei Jk ..oort gezet
worden De beer RhoJ". 10'8.8 wel ..oor protec
t e op gra'n boewel een ..ermtDdenng maar
n et op 1l'ellCh h kon ZIch er 0 et ml'de ver
"en geD il ,beeft het DIet noodlg geacht ..eel
t d te besteden aan het b.,gtrJ den Yan bet af
nemen der m ..oer oelutlD~ (lP vleescb daar hIJ
"prtrou"de dat de VrlJ"taat het DIet IOU u-ta&n
Do poUhe van de mUDlClraltte t van Hano ....
ow leeseh op de markt te ..er!roopen &onder
I ent e bee't hIJ ont angen en bl d~ er ..OO~

• >0 veel n z n ..('rmogen W... Als "IJ dat "e
g r..n stellen wu bet pubhek n banden nn d
.Ia btertl

L e b..~r 0 J ï IJO<lDwou weten wat bunn
ge'oelen waren C'mtrent een spoorweg naar h~t
oord ...e te Beldeu .. aren ton gunste or ..an
lie heer H F van der Merwe .prak oyer d

"9 I el ltue d un een zeker oU.oegoel tot d"
Inn'" dnLOk"tt
De bter De Waal ant "OOIdde dat het een !leer

helang'lJk punt WRA maar met het ~ or de
11 fmeyr. wet zou het Dlet doen lOk !lun

De heer I) J V I)oen atelde yoor ~en mob"
• n "ertronwen In de boeren Van der Walt .n
De Waal dIe werd _agenomen

il r DE VILLIERS
s-retaria.

IUAl'8TAD

KF.SILl\ORT I II \NDI AP

Waarde £25 waanan £5 naar t tweede puro
gIDg

Aan deze ren namen tl81l1 Conqaeror The
Tempe lt Forerunner Str RIcbard
De wlonen waren

Sir nIchard (Melek BI'08)
Forernnner (P GLeeD)
Tbe Tempest (P J Marais)

10NY pt) RtlE IIANDI AP

Prus £ 0 waarvan .£5 yoor het tweede
paard

Aan deee ren namen deel Get."av L nie
Tory Matd of }i nu Black DtlUJlond Il, Little
"onder SIder Reckless • aleter
De wlnuen waren

Little Wonder (ftIl deon heer CroOlD)
Falster ("Ill den beer J A F ..are)
LIttle Joey (nn den heer A Cronin)

O,lLLOWAY Pt;RtlE UA~DI AP

Pr Us .£4U: waarvan.£5 aan het t weed. pun!
De mededWgeI'll waren Dniker Don CarlOl,

Florence Boy Blue FaIr Ellen JoaepblD. Sub
Bou en Cbamberlaln

De wInne". waren Dnlker ( ..an deu beer R
T }i erguaon) I FaIr Ellen (van den beer A
Nagent) ) Boy Blue ( ....n deo beer E Gat
nett) 3

PO", I LATE IIANDI Ar
Prus .£40 'laarvan £5 &an bet tweMe paard

Er waren negen mtodedlDge", In deze wedren
De wmnen waren
The Wake (H AlbertlJn)
Ma\ourLleen (T ~lnl ..thal)
Q\ I ute", Boy (H Tr ..geIlu)

GALLOVIAT PLATE' UASnI Ar

Prua £40 .1.5 aan tweede paard te wordea ge
ge ..en Hier waren ook negen medediDiU'
De uthslag 'tru ala yolgt -
Jubilee (T WIllIOn)
Pl't!I88nt (L EB Homan)
What Ho (E Gray)z A REPUBLIEK

Wil ITIlI )SDAY ILI.~ D Ar
Dezelfde prus als bo ..eD T eD meded ogen

ID dezen wedstrijd U IUlag al. volg
Carbon (H Jon68)
81r RIcbard (MelcK Dros)
Forerunner (P J Leeb)

COM POU NDS ~ EROORDEELD

GALLOWAY EN P0N\ STEEP E HASE A\D AP

Prus £30 w&&nan'£ n&ar bet twe paard
te gaaD ID deze wedren waren er LlleiediD
Irers De wtslag was al. volgt Truot lDe Dot
(0 T J-atepn) 1 Domino (Da.e Browo) 2
Nimrod (C W Halatead) 3

ZAL ER OORLOG ZIJN?
VIJANDELIJKHEDEN ZIJv

YERMIJDF.LIJK

STERKE WOORDEN DOOR EB \ RIJ
BUBGSCHEN VEDDKOh.SET

"0 MOl 1899

JD11It dezer dagen scheen de oor Dil! .. olle ge
yaanuk over ZUid Afr k. te ban"eu en renu"
achtige menllCben waren dien te gC'fo!ge _,
..erontrust GelukkIg zIJn deze nee.en onge
grond gebleken, want de gescb lien de eeolge
weken geledt>n r.oo oDoverkomelok hebbelI
!;e8Cbenen belo ..en nu et spoed ~e vreedume
OplOlllllDg te anllen VInden Maar er u. een
oorlog woeden o ..er de !!"Leele lenrt. eo
breedte yan dIt land "ednrende de eer.t.olgende
maanclen dIe yerrelkeDde en hela agT ke iHOI
gcn lIÓal b.bben FeitelIJk 1.1 bO al begonoeo en
de heer B G Willruore ..eldkornet eo vredó
rechter yan het Vrubarg dlatnkt deel eeD
o,ertnnnmg mee In deo volgenden br ef ~ehru
ventte aaD den beer Herm ..n Aht den ....elllt
kenden wmkehe van Geluk ze hU onlwg -
GII .nlt u 'hennneren dat ik eeDlien d,.,

leden eenl8e bottela van ar Wtillams Ptok PIli.
for Pale People van u (ln.vlng Ik kocbt tA
omdat ik zoove.I gehoord bad VaD..I ~ goed.
dat deze pilleD tt.aII ..el'l!Chl lende menocbtD
haddeD gcbl'llcht, en op dat oogenbl k Wal I
Illdende a&iI rbeumatlek t'n w&! de Iaau te t eo
J&rcn dan een. &lek dan weer nl • ewee.t II
hac:! 'V.le nnchlIlende medlcl)ce gebru kt en
geen yan hen kon mu geDel.en maar k iJen bl!
te kUDnen ."glfe'! da t k Da let 1<' b 0 ~ <an
"Ier bottels Yan dr Will am 8 P ok J 'cu
.. ril ben nu rhenmatlek en geen p n oOit
Sterker getuigen III dan dat '!'RD den bee ~
more IIOU DIet ,.erlangd kunnen worden om
het gt'\IOte ,IInCC68 te bew, zeD W&Armee
dr Williama plók pLlII for pale jJt'op • vOO
gaan oorlog te ..oeren tegen rbeumat ek den
Yliand 'VaD -vrede dIe led .... n 'II' nter zo<.ef
geaneuyelden op .un rekeu ng ef doo b~
Zuid Afrika Bneven md dankl>€ u Il ngen
komen voortdurend ook In van n en. hen ge
O<lzen Yan leudenJlcht beupJlcbt WDU"-I neC
d. kwad1! ge ..olgen n.n hoest kou. k", rt.
lndlfll'lltle boofdplJn, leve~ en DIeraand ,..0 Ilen
auaemle, kraehte100abeld yerlamm IJj( ~ , u.
dans ge'lJ?1cht .. entjJnng bartklopp !leo 51.
pelOOllh.id eczema, khergelwelltn ~n noo,.-e
&lekten Eooale o!WlgehnattgMJen CDr [h!'
pIDeo wl'rden door de ID<leIIte" nkel eno ye
kocbt maar de kooper. wordAn ge'll'a.arocbu..d
~u namaaksels en x..ayolgingen W.nueer m.n
tWllf61t aan Il. echtheid yan de p lien aaD,,~
bodeD door de 'II'lDhbel'l la bet t beKt" I •
'roOr .... bot.... of a... 3d YQI,réen bot e u
~ dinb UIl dr 'William a l{"dlClDe CO
ti ~ CUe .. POIiYrjj naar letier áeel
.. zu.l.AtriIrá ... ..r..-A.dY

lLEKTI~S

BlUEVENBUS
De brIef 'fan D Z de V oyer onderw!!a

kiln DIet geplaatst worden

Onle ..reden ..an Malmesbnry schrUft dat
men daar In de[\' afdeehogsraad ook twee par
tven heeft Er la een ~kort In de ku eD
dIt .moet ged~kt ,"orden De persoon dIe &an
geite Id werd om bet Yaatelgendom lo waardee
ren ljeeft zUn 'trouw verlorell toen werd
dit werk &an leOland an Je", ""lieyen d ol DIet
heel nauwkeurtg en ID somttlljle ge'fal .. zeer
haastIg IS te woCk gelfBAn De nng nu a of
zUn "erk door deil raad goedgekeurd :al wor
den

80UKBPVliiTBER!OBTEN

~'i \Il\ Il ",\'\IIO\Jr'\

UOST 1... 'U ~..

ring no j"n p 'lO
LIga l( .tE'ra 0 I li
de afJurll ~ I v.e I
band te ge.cn voor
van Oost Lunde n d~ plaat. van • r
Gordon ~pr gg n I de heNen T \1 I cae >ek
'RIchard W ker Alfre<l \\ ebb ~ J (ree.
..lade Da. <i Rt'e. II \\ Iletts. dr narlcy
Hart lev I) t beleekent at n.xxl wendtg dat
.de Oost Londen tak ten gnn.t.. • .811 de~e
namen "aar ze slechts noemt ". m..nLlen d e
moaen ..oorwaartl komen en die derbalye ID

.aawaerkm, behooren pDOtDeD te wordQU.
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