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BLAUWZYPHER, diat. FRASERBURG
OP

woensdag, 5 Juni, aanst,
te begioDen ten 10 lire 's Joormtddags,

"I~~)Ossen, spekvet
1~ \T aarzen
J ~ Koeien met Kalven

1 goede Bul
IliV Merino Ooien
~(I\) Merino Hamels
wO Afrikaander Ooien
:\,,(1 do. Schapen, jong
1 :31) do. Ooien met lam-

meren
20 Xamaqua Ooien, met lam-

meren
]:)0 ~!erino Lammeren
i eerste-klas MerinoRammen
~)eerste - klas Airikaander I

Rammen
1I) Paarden J
I Bok wagon, nieuw
1 Veerwagen
1 Scotch Kar
,1 Bakjespomp
1 Schaal

Boerd eri jgereedsoha ppen, en
wat verder op den dag der Vendutie
zal aangeboden worden

Ruim Cred iet onder ~oede SecDJttelt.
Vermsehingen lulleD nrschatt worden.

I. ROBINSKY, Afslager.
Willi3ton, 12 Mei, 1899.

Twee Rondgaande Onderwijzers
benoodigd te Erasmwd'ontein
en Yenterskoek, wijk Ka1fer-
rivier.

APPLICATIE voor de boren-
genoemde betrekkingen verge-

zeld van de bij de wet vereischte ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
goedgedrag van de laatste school-
commissieen van lidmaatschap eener
Protestantsche kerk, zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden,
tot op den 30 Juni, e.k.

W e-rhaam heden te beginnen
na de Juni vacantie.
""Salaris £. 120 per jaar en de school
getden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.
.\.B.-De geslaagde applioanten

rurx .:ten zich voorzien van Onderwij·
zcrs ~de klas spoorweg certificaten,
om tegen half prijs te reizen.

H. J. VENTER,
"1oorz Bch. Com.

Rt'dder~burg, O.V.S.,
2G Mei, 1899.

Rondgaande Onderwijzer
Benoodigd te JIliddennvier
Wijk MiddenLubenberge-
KeI.

\ I'PUCATIES voor bovenge-
....-1 noemde betrekking, vergezeld
van de bij de wet vereischte ge-
tUlg~chriften van bekwaamheid,
~ot,dgedrR.g, van de laatste school-
commissie waar applicant werkzaam
was en van lidmaatschap 8ener
Prol,'stantsche kerk, zullen door
d"n ondergeteekende ingewacht
worden tot op den 30 Juni, e.k.

Werkzaamheden te beginnen,
meLenmogelijk, na de winter vacan-
tie.

~alari8 £ 120 per jaar en de school.
zelden.

Een ongehuwde peJSOOn ver-
lanzd.
, Billijke, reiskosten, gestaafd door
kWItanties, zullen vergoed worden.

:\'.B.-:-De geslaagde applicant
mort zich voorzien van een On-
Ih'rwijz('rs ~Jo klas spoorweg certifi-
caat om teger. half prijs te reizen.

Ds, H. E. DU PLESSIS,
Voorz. Sch, Com.

Lubenberg,O.V.S.
',2.-) ~ei, 1899.

~~~_~~_-~~-~-----
Hoe 1. u..,. Lever?

Blll'D u.w goesoc<iheid, dit i. het '-te diDg
dat lf'luD t doen om """ht te komea me& d.

nude W"r.t~. [laar i. maar eeu al",,_ middel:
Wheeler's Extract; met poet geld. Ja. ad.

HEYNES, MATHEW & CO.
APOTR:&KJ!!R8, ltAMPBT AD,

door den
wacht wnl'ftAn

WerkJi8&DlLh~len
de Juni vacl.nlll.e.

salaris £1*0 per jaar en de
eohool2elden. i
Kennis van :Muziek, Instrumentaal

zoowel ala Zang, sal eene sterke
aanbeveling zijn. ~~
.Alleen ongeh1(awdepersonen zullen

in aanmerking igenomen worden.
aS Billijke reis~o8ten, gestaafd door
.s: kwitanties, zullen vergoed worden.
'g N.B.-De ~ applioanten
o moeten zich voorzien van een onder-
\;.) wijzers 2de ~ S~rweg Certifi-i caat om tegen :halfprij8 te reizen.
o
bCJ P. H. FAURE,

Voorz. Sch. Com•
Delta, p.k. Smithfield, O.V.S.

22 Mei,! 1899.

-P~-lJoatd .'.. ,.__ ~
,hebben in BDPIeChe ~.
:moenm, lUllen weldoen ua .. ~
IOhriJYeD, om OJlS8l1 -kW
0Tel' dae saak aan hen te .
Poet Vrij.- "_

H. a-a co.
LOSSE GOEDEREN, "

KENNISGEVlNU. ,.,

.S

In den Boedel van wijlen de1!_Heer DANIlL GIDBO. MALAN.

--4
Op DINSDAG, 13 JUNI, 1899,

BENOODIGD
Rondgwde OoderwU18r of Olderwijmes

yoor eene Armen School te earmel,
wYk SHbpntt.

.Hoof4
·°1

APJ>LICATIES voor bovenge-
noemde. betrekkin~ verge-

zeld van de bij de wet vereischte ge-
tnigsohriften van bekwaamheid en
goed ~, ván de laatste Sohool-
oommieeie waar ~J!=twerkzaam
was, en van 11 ohap eener
frotestantsche! Kerk, zullen door
aeB Ond~rget!,eekende !ngewaoht
worden tot opi SO luni e.k,

Werkzaamheden te beginnen, na
de Juni yaoantfu.

Sal~8 £120 per jaar._
Billijke reÏ8k()8ten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed wordeD.;
1f.B. - De geslaagde "pplioant(e)

~ zich voorzien van Onder-
wijzers 2de ~ ~~rweg certifi·
caat om tegen i halfprij8 te reizen.

P. H. FAURE,
Voorz. School Com.

Delta, p.k. Smi'bfield O. V.S.
22 Mei, 1899.

Rondgaande Onderwijzer
benoodigd te Welbedacht,
wijk Kromellanboog, diat.
Heilbron.. Exeouteuren Datief.

~

A PPLICA'rrES voor boven.
genoemde betrekking verge-

zeld van de bij de wet vereisohte
getuigschriften .van bekwaamheid,
good gedrag. en lidmaatschap eener
Proteatantaohe Kerk, zullen door
dan ondergetoëkende ingewacht
worden tot op den 26 Juni, e.k.

Werkzaamheden te beginnen na
Je Juni vacanti~.

Salaris £12(} per laar en de
schoolgelden.

Kennis van zingen eene aanbe-
vel~g:.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zioh voorzien van een Onder-
wijzers 2de klas 'spoorweg certificaat
om tegen half-prijs te reizen.

H.-O. VOS,
Wd. Reo. Sch. Com.

Parijs,O.V.S. .
14 Mei, 1899;

J. FRED PENTZ & ce., Afslagers.

Zilid AfrikaansOh COll8g~,Kaapstad.

Toelatings Examen en Scholier~~Rpen,_ College Toe-
latiDga ~amen J 1899.

)(uiaipalit$t Kantoor,

~1:i, 1899.

BENQODIGD
EEti Onder...-ijzer voor de 3de

Klu Publieke School, te Oam-
pell, Herbert, G.riqualand West.

Salaris £120! per jaar, met vrije
woning ingeriCht voor kostleer-
lingen, derbalve voor een gehuwd
persoon. Kenmis van Hollsndsoh,
En~lsch, en het llfgelegd hebben
van het Matrióulatie Examen een
vereischte. .

Applikanten moeten met appli-
caties bewijzen iusenden van lid-
maatschap eener Protestentaohe
Gereformeerde' Kerk en van goed
zedelijk gedrag.

Applicaties te worden ingewacht
niet later dan 20 Juni.

Werkzaamhedeafje beginnen met
het Juli kwart.¥}. /

H. J. LE BIC HE, CVoonitter,)
J, C. KRIEL,

(.Ageerende Secretaris.)
P.K. Campell, lJIerbert,

23 Mei, 1$99.
i

."

Co., ' I

! 2~Kei, 1899.
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TOT. .Sa. ELK.

WATERPROEFS. ,
len en I.lelll~n kunnen nu il 1
Jkamer gezien, worden,

VAN ,CAIRO -TOT

O:RGELS.
Heerschen OppermacHtig.

~f~,..~,,n
Sla er op Tropische Dun/op 8cf~!iden

rijwiel te hebben S:• ,~>
!~

~\_ ~.~

~~

Be.j;.
i

.J.n cl. WeztelcL

»0114 orgel- tegen
1'.1.&1•. I

loopt du ~et Mste.

ZUID AFRIKAANSCH ADRES Het "Paoiard", t

60, Strand Str~~,
'; ,

KA~STAD.
'\~

'~n £18 • .£20 lOa.
I en hooger.

MEUBlTILS,

~.a"A.AK"" VOLG_._

PlY. LAAGI ,
J. >DEJ.

~EEDERM4kER,
7..,dt"felt !OOI'~lfm'''''''' eD ~

: laD ... "';"~'Wd·e,l : .
i .



[ .

i

Onder on

HEO N ZATERDAG
tjn i

, (0' te uoorstetti I! te 8 ur.
Veelvuldige wiJ 'ging

't Program .
Pr j I,'n: t. IJ, lStai183; Pit;

G, lien); 1 sh Malt!i<lfll' ,lij.
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\\' I'~(1(_;E LUO I)EN

VA ~. Bottelary, laa t gezien te
K, ' muts ët..ltit·, Drie F.zpls,

n \\' Ilte er ie met H op den
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mENDBBB zullen ingewacht
~ worden door dep !Idee-
l"_gBrUd 'ftIl Fruerburg {te wor.
~. ~nd bij den Civielen
0Qmmiuaris, niet later dan 16
JdBt 1899) voor het waardeeren
ftI1 alle V88tAt Eigendommen in de
af~)iDg Fraaforburg. Daar de
lijeten 'ftIl gronden niet in orde'
Ilijn en aommige plut.8en ('0 e"eII

nooit gewaarde"rd sijn, zul.
.. ten~ Yerplicbt zijn de
bj_ten op eJgeD kosten te veririj.
~ en in, beboorlijke orde te
brengen.

Tenderaan :zullen verplicht zijn
~ gronden bet: niet goed bekend
te,bezoeken, ten einde volle infer-
JDatir. te vel'8Chaffen bij het be-
baud.elen YNl objeevee tegen de
1raard~~ng, alwaar .zij verplicht

'11IiIIDlt'" zIJn tegenwoordlgd te zijU.
Tender&ara kunnen voor een of

meer wijken tenderen.
Tenders moeten buiten opge-

merkt zijn ala lUIks. If et werk te
worden gedaan binnen drie maan·
d~ van af den 15 Juni 1899.

A. J. BOTES,
8ecreta.ri!.

:F1"88erburg, 20 Mei 1899.

.i

KENNISG'EVING.

Bij deze wordt bekend gemaald dat het in 't plan ligt Tan ~t" KilJa Syndicaat
Limited" al8 de b<>beerden van een m&&tschappij die hi_ .. 1 .orden gerormd en
gereptl't'el"d, QIIl aan het parl~m~nt verlof t:e vJ'S88ll tijdena de eiBntvoJgende aiWng
eeD particuliere bill te mogen indienen ten einde verlof te verleen~ tot he~ bouWén.
inrichten onderbouden en in werking brenll8n Tan seltere lijnen ~u Campabaai nur
Zeepunt 'eri'binnen het 8tadsgebied vu Kaapstad, en binnen CU m1lDÏcipalit.eit van
Groenepuut en Zee punt. o~ die voorge~~men ~~ppij bi~ ~er aangeduid &.II
de genoemde maatschappIJ. wlUllleer SIJ geTormd 11 t macb~;t.e p_teen. Deer t.e
leggen in te richten, te onderbouden. en met ellect.riacbe mechauiaobe of &Wiere kracbt
te latin werken. :tekere tramwegen hierin nader beechreven, met ~ de noodige lpot"a.
wallen, glooiingen doorgravingen, gooten, afToerk.t.n&len, .Iapen. rails. pl~teD, verbin·
dingen, werkpla.a.teen, .kantman. palen. 8tan.daarda. dr&Il.G1.... kabela,. 8tel~ voren.
punten. kruispunten, wl8sel •• bruggen, plaveisele, depot· .• kncb~tJonll, eIndpunten,
en alle andere t~voefCÏngen en werken noodig of weOllCh·tiijk of direct of indirect daar-
mee verbonden. bienee ~et veldJrorn~ha~ ~n Papeudorp en W ~.took. te O..mJM!-~'
in de Kaapafdeeling. binnen de mUniCIpaliteit V:loD Kaapllt.ad en bianen de mnlllClpall'
teit van Groenpunt ; en voor andere doeleinden daarmee verbonden-iDgea.loten het
volgend_(dat is te weteu) :

1. De vorming van genoemde maatschappij toe te .taan. met JJlaOht geld te vormen
door middel van 'litfjfte van aandeelen. stock,obligatiee .n obligatieatock, of door alle of
door eenige ervan.

2. De genoemde maatschappij macht te verleenen om~ het land noodig voor de
genoemd tram:w~n binnen de grenzen van afwij.~ing a&ngewe:ltl!Dop de. hier acbter
gemeide plans. te komen, bet door dwang te verkrijgen. te &em~n'i te outeigenen, en te
gebruiken. en de pt'f'Soncn aan wie zulk land toe behoort vel-goedmr te betalen.

3. Ve genoemde maatBchappij macbt te verleenetl te komen op, "U waar noodig
breken, te vsrbreedee. af te wijl.:ttn, en te veranderen de openlaktea en krommingen
wegen en straten. met de bedoeling te maken. te leggen, te bouwen, in te richten. te
onderhouden en te l&ten wer!.;en de genoemdtl tramwegen.

4. Te machtigen en in 8taat te stellen de get;oemde m..e.tsclaappij te bouwen. te
pla&bIen, te leggen. in te richten, te vtll'&lld~ren te verbreeden, te w~.ken en te geb~iken
de hier onder genoemde tramwegen of 86D1geV&Il hen. met IlUlChti8'1ng om toevoegtngen
en uitbreidingen te maken.

5. Te voorzien in een beletting van tU88cbenkomat en "rhindering van genoemde
tramlijnen en werken, en .trafbepalingen te stellen voor dergelijke o1'8rtredingen.

6. Te Tel'llChalfen en te .maken voorwaarden. regelingen. en bepalingen op grond waar·
van de maatschappij al de voorgeuomen plannen kan nitvoeren en beboorlijke voorzorgen
kan nemen voor de veiligheid en het gemak nn liet publiek.

7. De regels va.at te stellen waaraan voldaan 11&1 moeten ...orden in genl~-
noemde tramwegen met electriciu.it word eu gedreven.

8. Te voorsien in het oppertoezicht van J{enoemde werken door plaataelijke en
a.ndere autoriteiten. en de voorwaarden en bepalingen voor te 8chrijven waarop wegen,
8traten sloten, greppel!!, pijpen, draden. toestellen en andere z&lcan en dingen mogen
bewerkt n veranderd worden. en voor do herlltellin_g .n het onderhoud van w.gen en
straten waardoor het wer!.; gelegen is.

9. ~1a.l'ht te verleonen aan plaatselijke autoriteiten om sekere l'f'gelingen te maken
in vPrband met de voorgeKtelde tram wegen.

)0. De genoemde maat ..chappij maebt te verleenbn aaI18luitingen te verkrijgen metde
beataande tramlijnen op pnnten aangeduid eu voorgesteld in de beschrijving van de
genoemde tramwegen, en dwingende ""''''ng lJOwerl te verleenen over bestaande tram-
lijnen.

11. De genoemde mllat..,,·happij to machtigen en ia staat te stellen tollen en be-
talingen ti' heffen voot: l'I'L \'l'I'\'''L'1' van p&88agiel'!l, bagga!,"8, goedereD, mineralen en
andere !.;oop",,,rPII-

I:!. Tu vonrz ien in d,. "l'kgging' v.in Mtraffen voor verschillende misdrijven, inge-
sloten de verbind ..rin::: Villi I,..t. "eiliLr" we rk en van den genoemden tramweg. eu "oor bet
brengen mn ontplofbare of genurliJkl' slofTpIl op de eigondommen van genoemde maat·
schappi j .

IJ. Te ...oorzien in de oplegglIlj;C van ~tl'affen op peracnen die de betaling van
wetti~e tal'iefen en on!.;oAten trachten te oDtduikl'll. '

14. r J maatschappij mach~. te \'erll'Cnen om bij wetten te ma!.;en regelende het
Terkeel' op do genoemde tmmlqnen •. en !,et 1'tJlz!'n ill en op de wagens van de gf-
noemde maatschappij en voor de ver.hmdeMog \'an benad.!eling VfI,D 't eigendom van de
maatschappij; eo te voorzien in 't 8traffen van de overtredingen van dergelijke bij wetten.

15. De maatschappij macht te geven om te verkoopen te verhuren; en op andere
-wijze t.e be~chik!.;en over de genoemde tramwegen en a.ndere boedels en ondl!1'~emingen
de maatschappij en werkregellDl;'eo aan te gaan met aDdere maatschappijen

16. Te voorzien in het veryoel' van de mail en val'. pakjes in de wagens van de ge-
noemde maat8chappij .

17. Te \"f)()rzien in de regeling ,loor arbitratie van geschiileD, on vast te ftellen eft
te bepa.len de bedragen betaalbaar alg vergoedin~ .001' genomen land. running power'
en andeN' dingen wat ook.

18. To voorzien ill de bekracbtiging der voorwaarden vastgesteld met pla.a.tse1ijke
autoriteiten; de genoemd!l maatschappij to machtigen contracten en overeenkomsten
aan te gaan met plaataelij!.;e, weg en andere autoriteiten!ln licbamen maatschappijen

dien
litan ·........"',.. ,.ftk~W. . . I

• I;: TRA'ICiVBG KO·l· .". . '
Enkele cJ.oOr1;S" ' lij~ met '~plaatAlea., . mijl, 1_fuJoDg. 3'7~ e...aáJla of

daaromtll8nt. lang. . Dend. In .. nllalting m.• ' T ....,. -No. .lJ. 10 rnll 0D«"8f!r .
ten suiden vau het 0 " inppnnt van Kloofweg ~ de ~t, iD de .. nnici·
paliteit van Kaapa~oortgaande TaU d&&I' in .. s.idoo.tetijlr. riohtin«1ugA de
LoreDtutraat,eindigef,~e in aanalliiting met dell bes.nde tramweg inlOoofatraat. WRII,·

die thanll eindigt In !!mUniCipaliteit vu Kaapstad.:. .
Copieëo va. de kapingen en doorsneden van gitnoemde trHI ...egt'tl. t~ Amen met

een Boek van Tgelic , bevattende een lijst V&Jl d. namen dol' eigenllU'll!of ran 1...1\
die gea.cht worden eitrfnaar te sijn; pachters of bewewde .~h~. of bew0r.1'II van al
h.et .Iand wa..arover ~e\;f6noemde ~wegen. moet.~ gaan lID va,;,,.lIe Jll.- lijke ..n~,"
riteiten, w8Jt"all~ri~... . ell andere pnblleke hchlt.men w8lU"lri.l~.dat.III .•.• I.n. SIJI':
nee~legd bij d:en ~rrk van de we, ~vende Terpderiug fn LapAtHd. qp he-lcm. 19
Mei 1899. • ..',

Gedagteektind. Etriapltacl.19 llei'899.
f~LBERBAUER, WAHL, & FULI&R, :

Parlementaire AgeDte~
. , ~u.utrut, ~petad.

Galvanisch

ZU I -:l-AP'RII\.AANSCHE

KONlNKLUKE MAILDIENSt

Afscheiders en Karnen.

Da II CA&TLEMAIL .. twlu.ta\)h&pp~

'D' B BtC'ODlboot.en uet8f Lijn VerIlek.
ken 'Y8Jl KaaJ*ad naar LondMl om

dQ andenm Woeudag, te 4 unrn.m·, llJII'
1bdelra 6Jl Plymouth, te Bini BeleDi en
A~n aanlegende ap de bepaalde tu-
echeDtijden.
June 7-c.&.iusBBOO.I. CASTLE, Kap' .. J. C

Bo.nno".
JnueJl-HAWARD:&N CASTLE, Kapt. RIGHT.
Jo1y 6-NOBB.A1l CASTLE, Kapt. RDD.w,.
Jo1y le-DUNVBOAN CASTLE, (Kapt. W.Rn

en pe!'!'onen.
Hier volgt een beschrijviDg van de bovenvermelde tramlijnen.

TRAMWEG NO. 1.

Speciaal I Speciaal I Speciaal:I

RAW80NIE'S NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE
Toege~ met Baw~ne'B speoia.Ie Sporting versieren en,geatel4 op

12® yards. Uitstekende waarde. Prijs £7 10s. net. !

Patronen ~. alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
. Hagelgeweeren, Rifles t'Il RevolverR, van eelll.r.l\i80oort.

lItn B... loer Bagllod ru Lu PIlIU
.A.~ONDALE CASTLE, KApt. B. C. BROn, 0lIl

treilt II Hay.
DUNOLLY CAltTx.., Kapi. WALLÁCl:, OBItreDl

'l%Ha'
TINTAOEt OABTU, Kap!. I1AB.iJ~, omtrenl 2.'i

:May.
BII....BKAR CAJTLB, Kal t. CRUGllE, OlDl,,'!!:l S

·June,
GARTH C.!8TLX, Kapt. W"RUL", OID'I.. t

JUDe.
PB.BROKB CASTLB, KAJlt. M.1B1!HALL,omlmll

II Jo1y.

Voor Vnoht of ~ ~~
sioh bO d. A«ent.en 'ftJl de CbBTLI
KAILBOOT llAA.TBOHAPPIJ. ~).

PA#TIOULIERE
ti.. -
~ -'!"',--

~KENNISGEVING.
,f , ~

Bij deze wordt ~keDdgema.a.k:t dat he6 ia de b.doeuag ligt 'Y&Jl hei" Kll Bpuii.
eate Limited .. a18 de~prirhtera vu een mu~-=j na deaen t.e VOI'IIleD ft te wonlen
geregiatreerd, om aall~et parlement verlof t.e •ID iD de 'YOIpDde litti. een puoti.
culiere Bill voot te ~gen~n einde . macl:tiging te ~ tot den bou.... ~ inrialitÓllf.
't o~derboud eD.,'.le U("r..· ~king brengtn, .Tan ~ere ilid::..:an tl'anl"'51" Camp I
baal Daar ZeepuDt, ~ bJ.~\,n .de mUOlOIpaiiteit~. Pw en .t; om die
vool'g{lnomon D1&&t8cI-~ppIJ,hierachter aangeduid ala de geDoelllde lUlL ppij, .... n-
neer zij gevormd ia ~h +. to verleenen. om t.e bouwen, p"'t.D, , lp te richten
onderbondeo, eD te~d.' wel·ken door .lectriache mec__ he ill IrnPbten .. kere
tramwegen hierin n . te ~lChrijven J:let al de ooodi. en geechikte .pOorJijnen' wallen
muren, hellingen; d " ijdingen riolen. alooten, dwanJi .... r.Mla, p~. .' Terbindin·
gen, werkplaat.en. ' toren, palen. atandaarda, draden, kabelt, ateigen, ponn 'Yer·
bindingen. pun":!; ,. unten 1rÏaeela, braggen. pla,..iMla, depotl.laaaII .... tiona, eiDd·
punten en alle and·. toevoegingJu en noodige of ...eucIlelijb ...erk., direct al.
of indirect da&J!Illeei' rbonden. in,'het ....Idkorn~ no P..pnctorp eO WoodItock
~ Camp'lI baa~.in . '. KaapiiOJiêXJdeeling. bioan de mllnicipIJteit TIoIIkaa~ ~
bmnen de mnnlClpah. t Tan Groene Pant en Zeepnnt, eD .... n .Delen daarmee Tel'boDden
doeleinden. in~I!I~, et 'VOlgende --- te weten: . ;

1. !dacht1i,ing ~.erleenen ~t het v~~ Tan geDOemde ma&tlchappii met macht
om kapitaal op,.te neHe'D d~r .mlddel vllonUltgift. nn &&adeeien, .tock, Qbliptiu. en
obligatie.stock "of alt.; of OODIgedaarvan. i
~ 2. De g'énOemdejjlaatachappij te machtigen t.e ~ op. deor dwang tf T.. kriJgen
zi.ch toe te eigénen, 11 te .~.bruikn. het Iud Yereaao~,t Toor de genoemdie tramw:'~
bmnen de granten v, I aIWlJklDp, a&n~well8n op de hIer IJ& te IDelden Wuningen en
te voorzien in de be~ing der vorgoediLK aan pet'IIOnen die eigenaar sijn of rechten
hebben op culkland".,;' .. . •

3. De genoemd~tachappll In staat t"! lItellen .. gaan op en noodig te
openen, op to breken~ verbreeden. aftewijken en t.I Taranderen d. Tlak eli groeTen
weJ{enen stratén.met~et doel te maken. te leggen. te bouwen. in te richten; en t.e·onder·
houden en te doen w~'ken genoemde t.re.mwegtt'l.
. 4. De getioemd~'lDaatachappij t~. !Dach~i~ !i& bouWt.I1. p.....t.en, lieggen, in te

Mchten, te onderhoud(lI: veranderen. WlJAgen, uItbreiden, te doen werken en t.e gebruiken
de na te melden t71lDwegen of een1!r werken met machtipg em toetoeginlJ8n of
verlengingen a&n te l?tengen. '

5. Te vuori;en i~e woorkoming nn verhinderiilg en tegenwerking ~ genoemden
tramwegen en 'W~rk~en strafen vut te lltellan Toot.'nllte ov~ingen.

6. Te vootzlen 1'" en te maken TOOl'waarden, rer.la en bepalingen ODeier welke de
~aa~lChappij .de vQ...!rge~l~e o~dernemingeu mag raitToeren, eD om behoorl:jb yoor·
zleOlng te geven. v!;,de vetligh81d ~n bet gemak V&~ het publiek. ,

7. Vast te ste .. d~ regel8 die TenaId moetR worden. in genl «le genoemde
tramwegen door el ,Cltelt worden ~jreyen ...

S. Te voorzien i':l net oppertoeZ1cht \"OOrgenoemde werken door plaateelijke en
andere autoriteiten eJ\;:dev~rwaarden en bep&.lingen yoor t.e achrijTen 'W&I.l'Gnder.wegen,
straten, goten, 81°O~1I, pIJpen, draden. toestellen en andero zaken en d. mogen
worden veraJlderd, dY..voor bet oeratel en onderb 'md Tan ...egen en straten w&&rdoor het
werk loopt. ~

9. Macht te gev/!) aan de plaát8elijke autoriteiten om sekere regelinsen t.e maken
in verband met de vn. ~steide tramwegen.

10. De genoemdttmaatachappij de macht.n autoriteit te T8l'11Chaffenoht &&!IIluitul.~
gen te maken ,met d4. beRtaande tramwegen hierin nader genoemd, en dnag ""''"!If
pvroerl te verleenen ~ de bestaa~~en tramlijuen. . .

11. De genoemf.~maatschaPPJJ volmacht te verl~ tol ell betaling te heffen van
het vervoer vaD pu' .ers. bagage. goederen minéralen en andere :r&;aaien.

12. Te voOrzien de oplegging van 8trafen &&Il peno. nen di. be Tl'n verplichte
TraChten en betalin trachten te ontduiken.

14. Macht te ver:~nen aan de D1&&~apl;'ij om' bijwetten t.e maken, ."gelend. het
vervoer op genoemd kamwll3'8O. en het relli8D ID en op de w&geIUI Tan ~oemde m.aat-
8chappij, en voor de ~hindering van toebrenging van nadeel aan·de etge ..dommen VM
':e gl;noemde maatsch)ppij, en te voorzien in 8t .... tfen. VMl' d. oTe'rtreding .an nlke bij.
wetten. . ,;

15. De ma..t!lc~pij ma.cbt te verleenen om te yerkoopen, nrhuren ~ op &Ddere
wijze te beRcbikken ii.jer d.~ genoemde tramwegen (of eenige VaD heil) en den anderen
l>oe<Il: van do ma.a.ts~sppIJ, en werk-overeenkomsten &&Il te gaan met uden! maat-
8chap]Jijen. . -;.._ .

lo. Te voohien i' ~et vervoer van de mail en nn pakj811 in de wagen. e van de
genoemde matitscba Il,

]7. Te voorsien . de beslechtin~ door arbitrage ....n geeciUlIen, en de ~en
v~t te stellen bctaal~ all! vergoO(hng voor genomen laDd, "'_'Kg potDlJN "'1l andere
dmgen wat ook; ~'

18. Te voenien,i:!n de bekracbtiging van de voorwaarden o'VIIJ:'lleDlf8komen met
plaatselijke antoritoi~n; de genoemde .:maatschappij t.e machtigen oontracten en OTflI'o

eenkomsten &ah to ~,met plaatsellJlte. weg en andere autoriteiten, en Iiohamen
maat8Chappijen~en pEiilJl'mell." •

Hier volgt een ~hrijying van rle bovengenoemde tramhjneJl:
'.ê TRAlttWEG NO. 1.

Enkele doorloo~)le lijD met wisHIlI. 1 mijl 2 fnrlonga l'lD chains of daaromtJ't'lut
I~ng beginneT\de. te Cfjnpilbaai in het nldkornetachap Pa~orp en vroo!Jlltook iD de
Kaap8che afdeeting 0l~n punt 710 l&rdR of daaromtl'en. ten Oo.teo van ~ N Doet-
boek van de wl>ning*.an deu beer MillII: voo~de TUl ~r iD een· Noor'delijke
rich~ing. ~ver ~i!C" land binnen het gen~~ veldkoraet.lchap; .,.ndaar over
partICulIer laOl}.biIIII _de gren7.8n nn de mUDlClpaliteit van Jtaapetad. \l&ndur over
verlaten landerijen boorend~ &all het Koloniale Gouvernement ~ en renoemde
municipaliteit; van d .' over Van aten landerijen behoOl'ende aan de genoemcle municripa·
Iiteit; dan over den .. tg verbindende den Kloof .... eD den Victoria Ro.d en eindigend
op een punt bij, de aiPluiting yan den Jrloofweg en. deu se-md- ~djnglweg

,t_. TRAItWEG Ko. ~ ,

O_~01V LXJ:N
KtlN1NKLIJKE lfAILDIENIST

<.-"

De ..Alexandra 't

A1'IQh~der

De beste en

AfIo~eicler~ de

Goedkóo~ en

meeat door ~nze

Boeren geb~te.
gemaklte1i1kste

iDgefVoerd.

Kiarne!1 van af 45 Shillings.;

Enhle doorloopende lijn met wissels, ~ mijl, twee furlongs, 8-28 chain8 of daarom-
trent la.ng. bel{innende bij Camp'~ Baai. in het veldkornetschap yan Papendorp en
Wood~to('k ;D de Kaapsche afdeeliDg, op eeu pnnt ongeveer 378 yards ten Oosten van
den Znid Oost-boek .an de villa van den heer Charl Marais; \'!IOrtgaande vandaar in
N 008telijke richting door particulier land. vandaar naar en over Kroonland. vaudaar
nilar en ovel' land behoorent1e bij de municipaliteit vau Kaapstad, .andaar naar en over
particulier land, ...andaar Daar en over land behoorende tot de zooevengenoemde munici-
paliteit. vandaar Daal' en over land behoorende- tot de Koloniale regeering, en vandaar
ovel' land behoorende aan de geDoemde mnnicipaliteit, na.a.r en eindillende op een punt
op het genoemde land 10 yards oDge.eer ten Z._Oosten van den Kloof;veg, bij den
Kloofnek binDen de gren:&eDvan de genoemde mnnicipaliteit.

TRAMWEG No. 2.

•• j Het Oudste Landbouw Huis' in Zuid Mrib~
a. iN. BOSS &' CO.,

. KAAPSTAD.

. DI DIBI~
:K.AAPSTAD

Enkele dool'loopende lijD zonder wi8sels, 0 mijl, 6 furlongs 7'12 cbains n:' daal"Om·
trent lang. he~llDende bij Kloof Ne!.; in de IDnnicipalitait van de stad Kaaps:ad. met
een verbindiDg' met tramweg no . waar deze eindi~. op 86n pnnt ongeveer 10 yards te
Znid Oo~ten van den Kloofwe~, voortgaande van daar OYer land behoorende aan ge-
noemde municipaliteit. in Jo) .•tJJlij'~e richting naaI' land partiClilirr en van daar-oTer
particulier land in &en Oostelijke en Noord Oostelijke ricbting. eindigende op of bij een
pDnt ongeveer 150 yards gale~en ten Zuiden van de centrale lijn van de "meuwe 8traat
op het eigellJom van hat Gardena Estate Syndicaat in de voornoemde municipaliteit.

TRAMWEG No. 3.
En!.;ele doorloopentle lijn met wi8sels, 1 mijl, 0 fnrlongs. 2'O'J chainR lan;;, of daar·

omtrent, begin~eDde ';P een ,Junt ongeveer lolO yam gelegen ten Zni,den van de centrale
lIJn van de-, "-nIeu Wtl straat op bet eIgenfiom van het Garden" F.state SyDdiC&a(Oin
de monicipaliteit van Kaapstad, in aansluiting bij den tramweg no. 2 waar deze eindigt.
voortl<lloandevan daar over particulier terrein in Noord Oostelijke richting naar en over
den ~lolteno weg. va.ndaar in ~oord (}ostelijJ,;e richting over particulier land uaar een
punt iD Upper Or'l\nge Street bij de bovengrens van de afMluiting van het Molteno-
reservoir, vandaar langs de Upper Orange Street, eindiJ.;'erde door een aanslniting met
de bestaande tramwegen bij het ontmoetiD~spunt van de Upper Orange Skeet en de
Annandale Street.

Voor

Sproeipompen KARNS,

Kafsnijd81'S,vooa

.NetDr~
TRAMWEG NO. 4

":nkele doorloopende lijn. met wi8llels, 0 mijl. 6 fu!'lougM, 9'01 chaiDs of daarom-
trent lal'~. be~nnende in aaDsluiting. ~et t",mweg No. 2 op een punt, ongeveer 160
yards t{'n zDlJen nm de centrale lIJn van de Dleuwo straat op het gebied van het
.. Go.rdenA Estate Syndicate" in de municipaliteit vali Kaap8tad,' voortgaande van
daar over particulier land naar de "nieu we" straat, over particulier land n&ar
Hofstraat, JH.n!(Mdie HofstrMt.. en eindigende door een aan8~uiting met de bestaande
tramwegen bij het ontmoetillg~punt van de Hof en de Orange straat.

TRAMWEG NO. O.
Enkele doorloopepde lijn met wi"pl •. 0 ""jielI 3 furlongs. 9':50 chaiDs of d&&Mm

-. tn'nt laDg. beginnende te Camp's baai ':I het '·i·ldkol'lletschap Tan PapendoI'p en Wood·
~to('k, en de KaapMl'he afdeeling, in IW.lIslnil.i",: Ill'';. Tmmweg No. 1 waar die begint 378
yal-d~ ongeveer ter ll(lljten van den ()("I I,oek ."'"1 du villa van den heer Charl Maraill
}o';~'luirt': Y00l1g-a.a.ndevlLndnar over't alLrcmrlcII in een Noord Woetelijke richting, door
partIculier land, elDdlgend 4 yard~ of d.,·u·u,"t nm! ten Oosten van Victoria Road in bet
veldkometBchap van PapendoI'p ~n W'.Jl"tock iII do Kaapsche afdeeling.

TRAMWEG No. 6.
Enkele Joorloopendc lijn. met w',s"I .., I) lllijlen. 7 furlongs, 7'04 chain8 of daar·

omtrent lang, beginnende in 8.II.llKluitillg'met Tr·;tmweg No. iJ waar die eindigt, op een
punt,onlll.veer " y!l.rd~, "an Mn Y Idori,,-IVl':, ill het veldkornetschap van Papendorp
pn \'i oodsu..rk. I!l de Kaapsche afJe ...Illig'. YOortg'wtnde vandaar over particulier land
lallWl maar buiten de Oo~tgJ'ens van den Victoria-weg. van daar naar en over part i-
eolier land binnlUl rio grunzen \'an de mDnicipaliteit van Ka.a.JlI'tad. van daar OYet"
la.nd toehehoorende BAn j ..Koloniale regeering, van da.a.r nlUU'den weg verbindende den
Victoria.wpg' en den Kloofweg, op een pnnt oomiddelijk bo ...en de a&llIluiting van den
",noemden ~\'erbinding~weg IJlet den Victoria-weg, van daar langs den genoemden
\'erbinding.;w!'g en den Kloofweg biDneD de municipaliteit van Kaapstad.

TRAlIWEG No. 7.
Enkele ,joodoopende lijn, met wissels. 1 mijl, 2 fndongs,6'92 chaina of daarom·

trent ll\ng lxol{innende in aanslnitiBg met Tl'amweg NL. 6 waar die eindigt bij het
ontmoetlll!ll!punt VAn den Kloofwl'!{ verbindende den Victoria-weg eo den Kloof.eg
10 de runnlclp ..htelt ~an Kaapstad; voortgaande van daar lang'1!den 'K.loofweg in noor·
delijke richting over de grenH van ..:: municipaliteit van Groeu en Zeepunt en eindi·
gende hij hpt vel'bindinll'1'punt van dOl. Kloofweg en den Qneena Road, in do munici·
paliteit vlln Groen' en heepoDt.

TRAMWEG No. 8-
Enkele dooJ'l00rende lijn, met wissels. 0 mijlen, 4 furlongs,4'70 chains of daar-

omtrentIang ..l.>cgillnentle il: aan.~lniting llIet Tramweg No .. 7 ~aar die eindigt bij het.
ontmoetln,<"punt '"n den Klo'Jfweg en den Qneens ~ emdlg-ende met een aaI181ui-
tin~ bij de be"taande tramwegen bij het ontmoetingspnnt van den Kloofweg en den
boofdweg, ID de mUlIlclpahtelt van Groen- en Zeeputit. .

TRAlIWEG NO.9.
. ~~nke.le doorloope!lde lij.n. 0 mijl. 2 furlongs, 7'<» chains of dlllll·oll.ltrent lang. be-

gtnnende 1ll aan.lultlng.van 1ramwtfg No. i op een punt 10 y&rdl! ol daaromtrent ten
zniden van bet ontmoetinglIpunI. van Queen8 Road en Kloofweg iD de manicipaliteit
"an Groen- ell Zeepont: voorlg1l.ande van daal' langt! Q'leen8 R..J&d tot un de &&!Illui·
tiDg l>ij den hoofdweg. van daar langs deu b~fdweg. eindigende d~r een aanalaiting
met. den bestaanden tramweg \Vaar dIe elDdlgt op den hoofdweg m de mtmicipaliteit
vaD Groen- en Zeepunt. ' -

TRAlIWEU No. 9 a.
En!.;ele doorl~pende. lijn. me~ .wissels. 0 mijlen, 2 furlongs. U?8 chaina. of daal--

omtrent lang, beglDDeude In aanRlultlllg met Tramweg No. 9, op eien punt 10 yards of
daaromtrent t~n ~ten ...an het ontmoetingllpunt vali Queens Road: en Jen boordweg'
\:ooI1g~nde n~r.. daar lan~ Qnee~8 ~)a,1 ove~ den Beach Road naar het gebied van het
Sea POlllt Railway SyndIcaat. LllDlted, en elDdigende op een pun_ 50 yarda of daar.
ómt.l"ent v.n 't. DoordOQfltelijk einde van I>- Z~puut:a. '. i,~

Keuken .Stoves. lteukagereed8chap.
'. Ledikanten, lIatralJlen, Trommels, Reiazaikken

Ialle bijzonderheden op Aopiicatie.

KM'·····'lad",:\: ';"PS , . ~.. I ,.'.,.. ,
,- , ~ > .'-

. ,
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K ENN I:"aG~VING
\~ 7 IJ wenschen onze lesen en begun-
\" V "t.lgers Q&Il de Paarl en omstreken

~!lenJ"ltJk te versoeken alle gelden voor
>ub,CIlptle8, advertenties ena., die aij niet
dlrekl aan ons zenden, alleen te betalen II&n
de IIl"'rell Cornelia Moll of D. J. A. van der
"f"'\ ~j won Vereffenen zij reuningen
DlL l' "lll!t'rell dan doen zij alllka op hun
l' .!t 'I \ el aut.woordelijkheid. •

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

MA.RKTPRIJZEN.
KAA.PSTAD.

SIEl'WE IIU.UT.
2 JIlni, 18W.

£ a. d.
I WUt r ca 0 I 1 0 8 5
\ ur! )~~ 0 I 0 0 7 10
.\pp~l~n 0 0 4 0 7 4
jf 1;1 v l~ 0 0 2 0 2 ft
luurllWI.wnen 0 I 2 0 :4 0
p~rt>'l o I 5 0 2 9
I' mHle"l 0 o 4 0 2 7
r t[crJ 0 I.'> 6 o 19 6
l!",,[.I,1"' 0 I I 0 2 9
t.eoJ, n 0 2 II 0 3 0
illlt:r 0 1 0 0 I 3
llt"1 0 3 6 -._1) 8 9
AH I1,,['<'len 0 5 1 o 10 5
}I rt a: Lol 0 4 I 0 5 I
K .. I 0 0 O~ - 0 0 It
Bl t rniLl)C1] 0 \) li - 0 0 3l
I,. oe 'erkooplOgen op de Hooiere mark~.

----
KIMBERLEY.

~ •• ek Lurm JaJrI,U Lavtrt:1lC~ " Co.)
2 Juni, 18W.

£ I. d.
1 7 0
I I 0
o 18 6
o 13 0
o 0 I)
o 0 0
u 0 0
o I:.! 6
o 0 0
o 15 0
o 0 0
o I 0
o 0 0

Ylt'[lt"'\lJt_~,

K\..1t;rlcpvrn .

e • d.
ISO
I o 0
o IR I)

o I:.! I)
o \l I)
o 14 It
ij R II
o I; ()
,) II
'I \l O
II 0 0
o I) ()

u :l 0

1"11
hu
Afri_
ben. De
1'llD het groote
worden door de ilalill'lllr.tfir
bare wijle
beacb.rliving l-.n .onder in lijn hart te
gevoelen, het 181 waar wat hier ItUt, het
is waar, het i.~.
Kaar naut dine Afrikaander. heeft

men Il... uitl.nd .... namelijk dat deel der
bevolking, dat .an elden hier li iopko·
men eo nog nie' door het land i.paul.

..~. mlleerd. d rt d8él dat Zuid-Afrika nog
niet als aijo vaderland erkeni en lief.
heeft.

Dil eerste klasse van Afrikaanden vor-
men dUB een verbindings-echakel tu.·
sehen 11~.oude Afrikaanders en de uit-
landers, en OLIVIII SCHREINER meent dat
op deze klasse een heilige roeping rust,
een roeping die llI8 jUiBt te dsser dagen
moet laten gevoelen en uitepreken.

Wat ill de eente drang van het hart van
het groote - joniG volk? Wat kan het
anders EVU dan een bitter, een leven.
proteat tegen de kliek die Eijn jeugdige
idealen dreigt te vermoraalen, en zijn
natuurlijke ontwikkeling wenscht te ver-
krachten, zoodat in stede van een schoon,
krachtig volk, een slaven gebroetsel in
dezen onzen soanigen zuidhoek zal op-
groeien! Het jonge volk worstelt, en zal
tot den dood toe wontelen om zich los te
rnkken uit de klauwen van die kliek.

Want wat beteekent deze kliek in Znld-
Afrika 7 In de eerste plaats ontrooft zij
ons van onze erfenis, de minerale rijk.
dommen van ani! land, ons door de Voor-
aienigheid geschonken om .I" a~dere
hulpbronnen van het land me dA te ont-
wikkelen, maar=meer nog om onze natie-
nale inrichtingen, zooals onder wija=-Iager-
en hooger-e-u niversitelten, tnuseums, enz.,
mede op te wu ....eo. Die kliet{ vtlrrij kt
zich uit onze erfenis, en gaat dan naar
an lere landen om die erfenis daar door te
brengan, tl'rwIjI wij in armoede aan oos
lut wJrden overgelaten.

Maar dezfI kliek berokkent het jonge
,HriKd.ánsche volk nog onoindig grooter
kwaad; zij gebruikt het geroofde geld om
het Jonge volk te demoraliseeren, om te
koopen, om hut beest in zijn binnenste op te
wekken, bO het te maken een slaven volk,
waarin het euele en manneltjke is ver·
drukt en verstikt.

Do schrlj ver wIjst met waarJeering op
het aandeel dat de Z.A.R. III dezen ~trijd
heeft gevoerd en nog voert, terWijl zij
gevoelvol van de moeilIjkheden op den
weg der republiek wijst.

Het groote .Jouge volk zal uen strtid
winnen, inc:..en de vreue bewaarJ blijft.
De geruchten 'l"an oorlog kan OLI V E
~CHREI.SER niet wegrelenAeren flO uan
vraagt zIj hartstochtelIjk: Wie kan blÏ een
oorlog WlQnen? N,)ch Engeland, nelch
Zuid·Afrika, noch ue koningin in haar
I-liste Jaar, noch Jo dappertl Engelsche
!I'lldaten (De oude en Jon~e Afrikaanders
kunnen doodgeschater., maar niet over·
wonnen worden), nuch de middelklas
Afrikaanders, die niets met een even·
tneele Engelsche overwinning zllll<m wil·
len te doen hebben, omdat elke kogel die
edn Afrikaander doodt, in het hart van
een ander Afrikaandn (de klarisf' waartoe
OLIVE SCHREISER behoort) de liefde en
het rellpekt voor Engeland zal d0oden.

Het Btuk elndigt met eer:. ernstige
waarschnwin~ aan Engeland om niet de
fout van 't einde der vorigtl ('!ilnw me!
Noort1-Amtorika begaan thans te herhalen·

Wij zeggen het nog eens, ee'! ieder die
waarliJk belang Btelt in de toekomst_n
zIjn land, behoort dit ml'estt'Tstuk van
OLIVE SCHREI SER (e lezen l'U te lur
lezen.

Het is on ~e diepe en inDlge overtuiging
van 't begin van tie ze uoor de Gecharterde
kliek gefabrlcetlrde crisIs tUB8chen Enge.
land en de Z.A. H. (men is eenige waanden
geleden ermede btlgonuen) ge ...<-,est,dat
het niet tot een oorlog' zal komen, eli die
overtuiging i, thans ~t"rker dan ooit te
vortIn. To Doornkop werd in Januari
11$96 de eerste sllq in den levens!ltriJd van
het groote Jonge Afnkc1ansche volk ge·
leverd. De Tranuaalsche boeren die
daar vochten, streden voor Zuid·Afrika
en DIet slechts voor de onafhankelijkheid
der Traus'l"aal. Sedert die eerste slag ge·
levere werd, is h ~t Jonge volk wanmoe·
dig"-voorwaarttJ gegaan en al strijdende ie
het sterk:E'r en geoefendE'r geworden. De
"~outh Africans" in de Kaapkolonie
hebben oc'{ het hunne bijgedragen, voor·
namelijk bij ue algemeene elektie en
daarna. De laatste sl~ van het jonge volk
Wall in TembulanJ, en wij verblijden onB
met allt' Afrikaander!! of" South Africans"
met een groote blijdschap over lez:e
heerlijke overwinning. En zoo zal het
jonge volk vOQrtgaan, voorzichtiglijk, stap
na stap, met het oog op het Eeu wig
OnzienllJkP, te wor!JteIIlD, totdat ds vijand
al ~WQ.l1l&U.~~. iU ®....ail eu. hei
IIChoone, fiere Áf' 'nande volk welig
zal bloeten io de rtUJt,ige wijde velden van
ou!! dierbaar zonnig Zuid·Afrika.

eener
"e'~D.~D,die met maxima

in het noorden net

~
all$ll
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t.pn de 'nil ~t~IIl_,
y.,.,aderiDc ftIl
.nete &lt doen
Pi.... etllpbonn "
(oo~YOOl' mildadigeia Ali.uuu) nu 'Jl

mUlld later.
3. In AagukIIl897 WIR Dlemand nOi

wie d. bDdldaten ~de Paarl zouden
alJn. IntepndMl la h aJrm"M 1)fO.
und, dat de heer Bo merr p8rJlOOolijk
nOl lane daarna bM"'" lde of het gera·
dell .ou zijn 'VOOrde rikaaD~er partij
onder de oma&andJalled4!ID om 'wee kandi.
dateD 'nk)r de P.... l te ~l1en.
4. De heer Hoflneyr lI8It uitdrukkelijk in

zUn brief wat het doel .an zijn IOhrij.,en
WU-M ,taat g"" en.wl lDOOrtI ",en sir
piaw Faur« in-U Ik had o.a. i1tte willen
aeg6n omWent d. hoadiDl die ik bij de
jonpt.e alpmeene elektllee tegenoYer uwe
1'8rkielin, IWll .. m,", opheldering op dit
puns ..... destijds n~.t omdat men de
bedoeld. hoadin, .. n.de heer H. ala een
argum!,nt tepn den heet ?ura!. ala Yer-
tegenwoordiger .. n de Iraarl aanyoerdto.

WIJ raden de CalM fjma aan sich in
venol, eerat op de hoo~ aangaande de
feiten te b"Dgen. I
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.... "1" ,1'6....-lr8ll wooden bliikeDI Ma ...
~ertt·, ·,:" ..t la. hIp.acht dAli 16 .JaDl .
Dil ·,'.·..'·8 JÁ4IIUPPOIlT I~ t'> .. a .. .orde ..

doel, •. ~ 'a JtI"'IBTlima. ..... ,
~'" "Pi"" .1 0 t..i un,,, "DIrvItde
all . ""'" .
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To. ik ~~ ~ _ tref.
'_~na ...
p..t ~, dat " ,,_..
CJCII8I! It.t, lila bii\et-..: 1_ jaar.
~, .. fltNI VerteI8el dat 1rIIU'd' il iD ~

t WijYu. <>ader. na
dea Ida, leefde er iD! l!:diD~ een

. r.~.g-..d George ~ elia w.
~ III tIIee, bIie, 8IáUr ;;;J.; uti-o
u&ea. - een ui~ IIIIDCW dnef .
tginudeD. ~.!"JIl WiDkel .. een ~
kelder, wurm hij een groot lieeI na sija=:...._bij. .. ~rPIl had. op dag
_ SIJIM Jut pm eeu seker
&OOrt ..." uit dea ka te halen. Bet
~je pig ~, daer er haut bi~de aak -.e:! mJ !Mt - brudeade , .ouder

~, ~ den 1mklF. r II8ttte &ij,
tenrijl aiJ ._. ... haar DI&QIije met _p
tfl Y1ilIea, haft ban iD een kUt, die _t
haar opea ltmId en die, aaar lij m_de,
_.. _ dollker tt.iDSaad geYUld w.... T08II.
sij IIMI' lICm!a giDg waa sij gedwongen bet
IDaIldje met b.!ide baaden te dragen en de
ban iD de OPeG kist achter te laten.
T_ de beer De.... haar IIODderkaan aag
~ Yr08tJ bij haar ...., &ij de kaars
R81ate1l b;L BW antwoord ha: iD de
bt met lI1tVt uad, die uaut; de bat met
seep sta1;;- op eeIiB schoot den Dl&n te biD-
Dell, dat de kilt met swart uad ooaknnt
waa, en dat een ~ODk &et ge"..rujke auedje
kon doen ODWJ.mm8ll. zich lteD YOIfe ~
WaR ft.D bet gevaar waarin hfj sich begaf,
daalde bij iD dell kelder af, elli aag daar de
ban helder in de kist met baakrait. staan
braad.D. Vooniohtig trad hij nader, om
lIÏet'.dea ~ lucIrt.atroom te venrekken.
Toen .o~oot hij ~ ban seer YOOrsichtig
met beide bandea, lietoer eeu ~ODk iD zijne
handen willende bebbell clan in bet kruit,
}Jrayo, mijnheer Dewv, l1l&&I' 'f;jaer zoudt

gIl toch gedaan bebbea, -~r gil ;J uw
iaatate opeDeD van den voorraad i:rnit JUet
in onbeclachte ba¥t de kist had 0p""lgtIia·
tea.

't Ideaal VlUl teen werktaigkundige ia een
+..oesteldat "van self" ..erkt, wel te ~,
geen ~tuum mobile, dat "oortduread self
zijn esgen bew~ht levert; men weet au
voor goed dat. UIl) ",ts ont-t.anhaar is. !Itaar
een toest ..1 dat als het eenmaal MD d8ll plig
is gebracht geen andere hulp van den lU8IlJICb
noodig heeft dan toell:Jcht.
Een merlnraardige toepassing daarna is

zeker ...eI ('811 lDnchtinjl; die op autolDatÏ8clbe
"Ijze h..t op- !'D_ nederbalen 'TUl een ___
scherm voor w-inkelramen,""elt. Aan bet to.
st.-I bevindt- zich een doon.chijDende giuell
bol, die lUUJ de ,MlJIestralen 18 bIoot-geatelci.
Wordt de daarin aanwezige lucbt door de IIOD
ve_rmd, dan al daardoor eeD in de bol
nngebracbte kwikkolom rljsen. Door dat .tij-
gen wordt een contact bewerlrstelligd in eeD
electrische geleiding en aAll8tonda zorgt eeD
kieme electro-motor voor het laten vallen ftn
de zonnesch..rmen , W'onJen deze niet meer

de ,.on beocheoen dan wordt opniMaw
oon ..loctl'V'Chestroom jlMloten, dle den elee-
tro-motor lD tegenovergestelde nchting doet
draaten, met het ge'rOlg dat de ZOIiDeeéher-
men worden opgetrokken.. . .
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SÓLOMO~ BO:
De procureur.generaal heeft gewonnen,

sir GORDON is ~tJrelai'en, en het weMen·
kend pubhek voegt erbij: beiden hebben
gekregen wat zij verdiend hebben.

Tembuland werd door de oppositie als
haar eigendom beschouwd. De heer
SOLOM0S ging den vijand in Zijll eigen
!nmp bevecnten en heeft iewonnen! Dit
eiach:e moed en hij h~.,ft ·t knap gedaan,
hoor, en Jit nog al met d'ln leider der op'
posit:e al8 aanvoerder der tegeDRartij ! Bij
de algemeens elektie zonll ueze kiesaf .
deeling "tin olllierst.euner van !iiirGORDON
naar het parlement en li maanden daarna
weigerde ze sir GORDON zelf te zenden.
Let er op: Zal de heer CHAMBERLAIN
er aCBt op geven? Dit valt niet te betwij.
feiton en aangenaam lt ieu ws zal het zeker
niet zijn.

Waarom? Er I~ maar één antwoord,
omdat het gevoelen in dil kiesafdeeling
sterk naar den kant der .\frikaanuer partij
is overgeslagen.

De Cape Times zoekt andlIre oorzaken
voor de:te pracht •.:e oVE'rwinning; doch
hij sukkelt en At;Jmpert tevergeefs. Er
valt niets van af te dingen-laat de Ge-
charterde kliek het handllChrift op den
Wllntl IMen en verstaan! Port St. John'.
heeft niets Illet daM overwinning te doeD,
zooala onze tijdgenoot wenscht te kennen
te pYeIl, want die k1e.en WaND reeda bij

A.LL$:R.LEI.
De arbeld~de klasse van

Joha;uesburg.
\' an .J ohannes~!lrg hebben wij een cir·

culalre aan de han~werk8lui van den Rand
ontvangen. Dit <h.pument is van de hand
van deu htler \V;'/l. Mac nab, en is onge·
twijfeld ue scher~ ulteenEetting van de
zaak tegsn de }\1;nberleysche kliek van
gf'ldmannen die tJij nog gelezen hebben.
De heer Mllcnal#waarschuwt de werk·
lieuen en wlj~t liJn op het verleden van
die kliek. _Hij ~nt aan hoedat Alfred
Beit en zijn tij(;~enooten de Kimber·
ltlyclC!IS aandeeltl~markt manipul~rden,
waardoor velen tin gronds werden ge·
bracht. Dezelfde ~;.ek fnanipuleerde de De
Kaap (Barberton!, oom en dreef de prijs
van ±: I aandeeIen tot £100. Dezelfde
kliek beheerscht thans de Rand mijn·
industri<l en ,pres' nt Kruger is de ('enige
die de werklied~~ beschermt tegen de
schraapzuch1lig8 t,1annen van dis kliek,
"Laat u niet tnislei':}en," :te"t de schrijver,
"achter al het telt,'inwoordig geschreeuw
staat Cecil J ohn ~des, de teleurgestelde
grootheid. Vergeffl niet dat Rhod('s en
Beit boezemvrienvfln z~n, en wat zal het
gevolg zijn als d~fgod dien mbn u 'Vil
laten aanbidde.n, ~sideni van de Z.·.\.R.
is in de plaate \1n <presiJent Kruger ?"
Hij toont dah aan~oeveel beter de werk·
heden het onder ~ Transvaalsche regee-
ring hebben, dati in eenig ander land.
Wat te Kimberlff gebenrd is kan te
Johannesburg her~d worden. Van de
Kimbarleysche k'~k vao geldmalUlen
zegt de heer MacJ)olb: "Er is ge~n gebrek
aan b:-wijzen, d~ deze mannen hun
r~htvaardig ver liJegemoet gam. Ver·
scheidenen van in de Transvaal ge.
worden wiUiona.i worden reeds gemist
eD de hóógá&e m he autoriteiten heb·
ben sommige antll-;ren DOi maar ~n kort
Isven voorspeld .. Gedl'llg van dien aard
brengt zO n eigen oral met zich: geld ge-
wonnen door kun~matige rooverij en ge·
bruikt om het be~ in den mensch op te
wtlkken, moet on"'cr.mijdelijk blijken een
vloek voor zijn ;tezitter te zijn. Dese
zoekers naar polt)ieke macht in deE8
repubhek zijn hCY)Rmelijk, intellectueel
en morooJ on~esQlikt die macht uit te
oefenen. Indlen d~anvutlrdel'll van deze
agitatie ooit hun ,JloeI mogen bereiken
met behulp Van g.rterde journalisten,
zal er geen enk\ÁM Britsche werkman
op deze goudvelde";lIijn, die niet den dag
zal betreureo W".&aryphij de bescherming
van Pretoria veracf:{tte."

Dit zijn ernnig,1 woorden, die weer·
klank zullen vini1en ill de hartep van
aUe eerlijke werkl(.jden op den Rand.

----.;.' ----
aa~'t dwalen.
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Professor Westlake.
De Sp«taWr van 13 Mei bevat een be-

langrijken brief .. n pPOfeuor J. Westlake,
ongetwijfeld een van de grootste En,el-
IIChe autoriteiten op het gebied van h.ter.
nationaal rtlOht, omtrent het afleggen van
ien eed nn getroll wheld in de Z.A.R. en
de dynamiet kwestit'. Op het eerete
punt E8gt.hij bes.aat er geen twijfel, dat
onder tie Britscbe naturalillatie wet van
1870, een Briteche onderdaan ophoudt
zulks te zijn door zich in de Transvaal of
eenig ander land te laten naturaliseeren.
Hij gaat nog ver'dër (IIn E8gt dat de eed
van getrou wheid niet eens noodig iiJ.
o. Indien de Z,A.R., om het voor de Brit
sche uitlanden gemakkelijk te maken,
heo zou toelaten genaturali8eerd te wor·
den door regi.tratie IOnder een eed, het
effect zou hetzelfde zijn." Natltratisa.
tl8 in een ander staat is de toets van
Britsche burgerschap.

"Aangaande de dynamiet conceuit',"
zegt profe8lOr WeetJa~e : " verscheidene
l'oorname iuternationale rechtageleerdsn
in v&l'IChlllendA landen hebben de con.
ceB8ionarillll8n gead villeerd dat ze gMn ver·
breking der conl'entle ·"n 1884 ill,
en ik heb zulke ook gedaan. Ik heb
Tan geen tegenov,",rgeatelde opinie
gehoord gegeyen door eenigeen der
geraadpleegde:::a. Men ziet dUI met geen
geringe mate van belaoptelling dil be-
loofde Parlementaire papieren te gemoet
om de redenen te aien welk" het Jmlo.
niale kantoor er loe geleid hebben om
anders t6 denken."

De Geehartertie pen drong er echter op
aan dat de heer Chamberlain dBdelijk een
ultimatum aan de Tra::J81'aal moest
:tenden over deze dynamiet kwestie)

~an Namlirwalaod I&)
YOOrobjecties te-

oneeerend silfendom.
ligt de wurdeerinp-

llellOe,m~!eplaataen ter in....
bela'gb'Bbb4mden.

M, H.

Nu Jaren geledeu kwam een landman met
voUe beun IIMI' Jlijne wOlling T&II de markt
teru~, want hij had ziJII graan goed verkocht.
Het begon op sijn terngl'\'J8 bard tA! regenell,
en hij meeade goede reden tot klagen :.e
hebben, daar hij zijD beste kleel'én aanbad, en
de ;-agen daarToor _ nideelig w.... Toen
hij een eindweega verder WM, ontdekte hij
een straatroo"er, die va.. VerTe zijn geweer
op hem aanlegde. De stOrtregen 11'&8 echter
oorsaak dat bet natte kruid geen vuur vat-
teil wilde, en toen erkende de la.ndman lo
dien regen de bewarellde hand VIIOIl God.
Het .. aarom is ook hier veraaderd in een

daarom.

Een and ... " vernuftlll:o toepaaaing om'-'
,,"an "..If' te laten wer .I'n, wordt op _.
DUge hJnen VBn de Franscbe Noorder .,oor-
wagAn toeg ..past. Dat I. een weuw tIOOrteleo-
tn.sche looomollcf, bruikb&&r lo bergachtige
streken. .
Die locomotJ('f wordt acbter een den b6l1"

afgaanden trem gekoppeld en beeft aan de
beide zijden Uil het 0J' gewone WljBeop de
&88<'n rust .. nde raam dyllAlDomachines. I>C'OI'
het Tijden van d..n tl'f'tn worden de d1ll&mo'l
10 bewe!(lng ebracht en de op,;ewe&t.eatroom
'l<8rzamelt zich lD groote accumulatoren, die
mIdden op h..t raam, op de plaats ......,. sich
bl~ de gf"ll'Onelocomou .......n Je· ketel bevindt.,
zIJn opgesteld.
RiJdt de trein eell hellllljl; af, dan is geea

trekkracbt noodlg, daar de levende kraebt
van dl' tnom dan di..nst doet De elt!Ctrieebe
locomotlpf .. erkt daarbij al. een gemakk~e
en Zf'CrOJluwlreu~ t.- regelen rem. Bereikt
de trein ..en 8tlJgtDg ....n de s~rbaan, dié
anders slechts door _nkoppeling VBll een
voorspan·locomotlef rou kunnen worden _
woon..n, dan ,,'orden de dynamo's door een
omschakelIIII!; lD ~e electrische geleiding m
..1p.ctromot<ll't'Uverand ..rd, die door de m de
accumulatonmbatu.nJ verzamP>ldeelt!Ctriciteit
Jn be...egllljl; worden ~ebraebt. Nn P.ent doet
de innchting elgeoliJlr .. erknlijk dieMt ab.
",lectruoche "locomotief", daar r.e de trein al-
dus t"jl;en d" bel~ van deu spoorweg op-
duwt <"Il zoo een anders onverm;jdelijke ,.oor-
span·maclWlc uitwint.-- ........--
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III T .\F!{lKA,\~DER HART
:-,!'HEEKT

tl:'l\ ,. '. I!Rf:I~EH hegroeten wd heden
.;, L: " .. rd .. pu l.lttkfr mondstuk ~an
,t .. I ", "[., PIl t'''·~I~[e hartstochten van "het
gO) , ."nl;' .\frll{aansche ~olk, uat thans
ljr. '~r·r~ h"\\"llStZl)U van leven ont·
"lt"" \"',[~f'D~ rechter JORIBSE~ van
ti- I. \ I( werd dl t iiroote Jonge volk ge-
t ',r Il j~ ,l~n I :Hen .1anud.ri, P\~t;, toen de
'~Jll',jdl"cb~ boer de Gecharterde kliek
b." -"'r'[t' groete n..uerlaag hezorgde,
'-n '··,I'·rb".: d,ll haar doolel\Jk hlle ft
,"" Il ell lult natIOnaalgevoel dat
,I," I . <Jn'ergetelIjke gebeurtenis in
I,· '," \~ .. "I Io!f'roepen, zal die k'il'k
I ~ I· I lt.: "P nedtlrlaag bezorgen, totdat
,.,11. 'Hl £:~ zUIdhoek voor altijd Uit
b., ~ ,"IW"n za! liJ n verlost.

:. ,I /I'd'l! cl 'lrui DI{/IP'rs' .Ve/l's
(, odl' ·"bnf'() van :'t1aandag, :!:l :\1el,
,,-, t a." ~pn supplement gepubliceerd:
. \. I .:I.,;h "'outh ~\frican's View of the
~. II.[\O\Uby OI.IVE ~HaBIl!iïlR." Dep
l, I"l':°!dl Ifl"n ook vinden in de South
A' [, "". (Ka.apstad) van den lsten
~ 1- ., .I ..n .Juni. WaarschIjnlÏJk zal
,j ,-I-I In pamflet vorm vprkrijgbaar
~".- I ""r lel! legen tij. per exempla..r,
il, "J ~\ élplI een leder aan aet in han·
1- ~ ~ Jo('~ll, le lezen en te herlezen.
, ,I • . I"l" UIt'gave geven wJj een
, : < '0" ." \ III dit meeRter3~uk, doch het
'.lr , \, II ,,.If, dat het slechts in de

• [J •.! waarin het geschapen werd
.:'r '[en kan worden.
", IIfIEI:>;ER beschrijft in het

: .. 1,~I:,· \ ,In ,lit werk: de harts·
, \.n d,· \ ~rechtllende secties van
" , k, nl( \1 ..n heeft ue Afrikafln·

'. t·{l· \lrlCausl, die verdeeld ztin
"'·"11 I't'U t'ersto de .\frikaan·
I, : :,,,he oU Ier_; In Zuid"Afrika

"I' n" hart pen vurige liefdIl
.:~I""" [<'lall,l ~I<)elt. een liefde
""rtl t'TI ,lilIJ,j bijbliJft waar hij

~ )1\ Il':"'! \-"r\rn «f welke 8choonheden
\' ...11 ~ 1,,· LJ.nd~'!1 hiJ ook moge bewon ..
I-,·u \1 IM n.l.Ist dezpn ':lt'J'ijteu hartstocht
: -" . ,I.; ""11 per;i}onItJk geveel voor
~

I,': &I!""n omdat liJn oudere
i i I _. \ I' \tl I Lebben. maar ook omdat

I"JI.;. lif>trekklngen mot dat
Id I

-~t· t ll~gl knoopt, ht>tZlj ID zijn
• I I > '""', ,LI,'!aarna. (ILl \ ij SCHREINER
G". / hUIlt onder deze klasse van
\ I I\. ~ 1 JIl ~ r'::ii.
I· II,. '~'" ,Pt" I' \aU .\fnkaau Iers zijn

" .1~llIlgt II d,r :Sed(·rlanderi! Hu.
0; n" '1 lJultBChenl-q J:..Dgelache~ die
~.; lOO lang in Znld·Afrika zijn, ~t zij

.. -: IJ "

." \

...... ,.~.

'1

C _

op de
men to
van den
gejaicht
alin nll<llerla&llver,(]It)JlIl.-.JIf'<1el~e"edI1.
OP laat.tleden. werden acbt kailer

bandieten I naar het magiatratáhof to Durban
gelOnden om het bof on de werf .cboon te
maken. ¥n hnnner kreeg eeDprocurenraman
tel, .. ierp: dien om en verliet het hff on,ebin
derd. Zij, b&'ldietonkJeederen werden la b.et
boacb op de Berea geyonden. Tot dllAverre 'il
bli DOgop nije voeten.
EEN PA.IrENTlIIlDl>ELtegen het atreven vaa

damea om meer aan pianoapelen, cricket eo
andere mobiïgheden le doen; waarbij .jj nrgeteD
koken ea !lndere blliabondellike saken te leere.
heeft eel)Noorweegacbe volknertegenw()()rdip~
voorgetltel<l. Deae wil namoljjk met alle ernat
de umer een wet "corleggeD, vollleJlAwelke
reen enkele jODjledime, diot--me. 4.0, sjj.
ken, kolrep en !borendlell "oor de huiahouding
zorgen ka~ huwen mig!
DE HEJ:R SUR!.E,-De league van Port

Elizabeth la 100 diep t..lenr~:::teld met de
o"er .. innillg van den heer 8earle bjj de jonpte
elektie, d4t &0 geen pogiDif ollUllproerd laas
om hem te ont aeteJen, EeD ('Iektie·petitie
tegen aline "erkieling wordt opg.teld, d('.lb de
E. P. HfflUd hoopt dd men.r niet mede al
"oortpan. N18tteaenstuDde deae lei_ bewe.
ren de ~enaamde progr_ieveD toch dat Ijj
te Pori Ehaabeth een overwianing hebben be.
baald. ,
EEN ERl.'8TIGEONTPLOFl!'lIfGhad ~erl.den

Vrijdag plUte ia een .teenkool mjjn bij Dundee
(Natal). ve inspect.eur \'alJ mijnen, de heer
Layman, 'tergeaeld door zlin ...utent en den
heer Heslop, betotuurder dl'· ...~:n,gÏDien binllen
de miin qm die !e ialpecteeren. Zij hadcleu
drie "aaf.ty" I_pen met ..ieh. De IICbaeht
bianenkomende, lrwamen r.;j nur eea plek .... r
Eeer leel gu lan wezig \\'a:I I.oea er eea ~er·
scbrikirolliilceontplolling plaatavond. De beer
lAylDllll "erd erg nr8rand iu 'ijn relkht,
hoofd, en handen. De beer B.ealop ontkwam
me~een Il'-ringe braudwond aan zjjn hand eD de
derde man ontkwam sonder eenig letsel. Drie
bJfen I'n, twee koelies werden erg ,,_oDd.
Dr. Abraham wat! spoedig op de plek en deed
wat biJ kon voor de lijden. De heer lAymau
.mi eind81~k naar zijn haia te Coalfielda
gebracht. Zline wondeo, obchoon niet doode·
lijlr, worden geacbt ernEtig te !tiju. Men E6Jt

De een!e .:>de vali den Milnertoa 'poor",.., dat dc ontplof.ug ten gevolge YB. ee. f.nf In
oyer de Kaapecbe Vlakis werd Doaderdal een !ler IAUnpenplaat a vond. De uak werd
mor~n zonder ceremonie ,ekeen!. De lpuor .. cg gerapporte,rd aan de autoriislten.
moet binnen li ma&bd .. voltooid' 1reHn~ ---.~_._ WIE 18 ~E Y.J.KERllAItER?- De Volc .. km

_...__ "it :-VoJiena- ... ri inderdaad booaaLbelang.
Een deftig bnw.lijk had Donderdag te wekkend beric!lt-oba door een getron' leaer

SimonlIIItad pI....te &.oenjong8j. Flor ..n06 Harris, nit Johaol'.,.borg gebracbt - heeft generaal
owbis doohter van admiraaiiir Robert Harns, Jonbert bQaluLenom Eune kleederen voortaan
in het bnweJ:ijkabooije stapte met Jailenaut aldaar w ia'ten maken. Dat het bericht belang.
Bicbard JehnatQne, no het Liverpool regio rijk is bewiJat de opbef, die wordt remaakt om
mellt. de beteek.nia dier gebenrteni. in het lioht te

ltellen. B.et ia geen ad "ertentie "oor de
kleermakelI, gelok men aon denken ; mtegen·
deel, de uiUauder·k!eermaker wordt eeU. niet
genoemd. 'Het ia ~ladweg een zuk ~an over·
wegeDd politiek belgt(; een aandoiding ~an
hetgeen de toekolD>.tin baren ecboot draagt. Men
beboeft niCltacherpzinnill te IIjjnom te beaellen
Wit 100 iets a.gen wil. Mag Dlenaommigen
ieloo~en, dan zal die kleine zaai: een van groote
~"olgeo sijn; tea miaaie de bealilte t.egen·
ataodert! Tan ODMD geaco!ten commandaat·
generaal ZOIl lierk geneigd bet te geloo"eD.
Zti sien in iiit eenvondige bericht iete nn wat'
komen 1&1. Anderen, miader opgewonden VaD
aard, gaan niet Il?Over ftn te r.erren, dat de
atrateaiat aan de preaident'a ajerp aiet wil
komen, dail in kleeren door EDifelechen baad
geknipt. Wil voor ODSlaten OUI nieS overiai·
gen dat de plaat. van berkomat van des gene·
raa!'. kleed.ren van booge politieke bet.eei:8IIis
la. Of &edel.paLrenge sich te Johan_lKlrg
dan wel to Londen kleeder811 aanaehafi, de
generaal .. I yoor alin m_te yrienden wel
blij"en wat bil D. D: de welvareacJe ....nllldiger
van een aetr sieke Itemreohta·tbenrie.

Bloemfontein: Peace
love.

with

o Tboa wbo aitteet lbo .... tbe atars.
And knew na ere we I"W'tile Iigfit;-- ~- _. ,-
Take from thOlle..;.da whalever uu.ra

Tby cl'8!otlir\'aeight.
o ,Jeau mi! 0 Jean mi !
TbotZ Prince of P_! Grant thai with Lo".,
For" Peace .ith Bononr" oft mutt be

Unb!8IIt above J
o Par.elate I Tby !i"ing Troth
Alone CaD raiae to Dobler life,
rncrea..., our worth .• 1'(1 bring in trntb

An end to ,tme !
(J Trinne God! ~member those
WhOllesimple lives.nd aims are Thine,
Wh.te'er betide oa'&o tbe cioafo,

Tbeir IIOnlarefine!
st OTTI~H LIB'lUL.

STADSNIEUWS.
Dr. JalilellOD,di.. Woeuadag lDet de mailboot

arri"eerde, &al een.., Ilagen te Or.ote Schuor
"ertoe ven al "arena naar Rhodesia te gun.

De heer Anmevr: :stelt Brink .jjn in de stad
teru,"ekeerd van hun aftst.pje in de repo-
blieken.

Hilt bllikt dat de man gellUmd Boaband die
Woensdag 1.1. plo_ling o'l!erleed aan Amee
logieshaia, den dag ,_ieY"orennil CerM was ge-
komen mei bet doel Woenadag met de mailboot
na&:' Enrelalld te ... rtrelrken. De overledene
WI8 een teringlijder.

Eell man I{8naamd ADton OnelIer, een hor·
lopmaker, Ilit Honprjjë aflromsttg, die WoenB'
dag met de 1J(JlDartl~,. (}Uil. arriveeróe, .erd
aan boord na die boot door spearder Easton
aearreateerd.op 86n ben. nit Oo!tenrijk wegenl
beweerd bedrog. ,

N.., WD met yteJ pnoepll vernemen i.
meyr, Moorret18,ec~DOOte van da. A. Moor·
_, Paarl, laagDlDerhand Ian het beteren eli
ia e.. hoop op algeheele bentelling.

De eclatgeaoote "an dB. Maeder, Victoria
Weat, die eenigen tijd geleden een operatie
onderging, maakt goede "ordering 'D denkt
Mont Rosa Maandag te ~.,laten.

B:A.NI>EL EN NIJVERHEID,

NATAL·S rINANCIItN.
DURB.L'r,I Junl--(Pcr telegraal)-D4 opbreOgR

tiet be. allucen In Mei .... "48,~O, lege.. .U~ .615
bet "I)!i lie jll&l'.

GOUDUITVOER.
DUKBAN,.1 Juni.--(Per teIegraaf.)-De l:O"d.

attyocr ..eid op £160,SU6 pehat t.epa £1\,000
het vorige jl'3l'.

Op de representdile vu de ingeaetenen VIII
Zeatririer en ObeJ\l&iol7'roed heeft de wur·
D.mende poat.m':l8lter·pneraal besJotAn aau de
oude namen is blii~ea hondeo, nl.: Woodatooll,
Zontri "ier en Obeerta&ory·rotid.

Een ['Ionwe o.tkorninc li.. een D8pIIjarige
lrnaap Donderdagnaml~. De Imaap trilde
~oorlljj het ieboaw ep d'll boei: 'TUl Kerk- en
St. Geo"'_~raai, w.... d~ jolJl'tjall. KIhl door
be' neder 'orten no ~n ,edeelte no li811
matU' gedood werd, &oell~ helll
achterDa anelde en wet_Ide Een
late.. Bonis een deel ~aD aen lIIaur neder.
WIJl het kiad niet bij~ wtlftehaaJd dan ...
Wil b~ beel mopljjk aedood.

lN80L~KNTIK::I VOOR DE WEEIt.
Robert WI!liamJODelen Arthur Martlmer Jones,

b&ndeletld~all Geb..-lero JODel, b"lelbouifft,
('llfr.ou-on.8ea, K.,,~'Ie dla:r,kt, MlrU £ 'SS UI

A3,a6i U.
J!iuon, bot.elbollIer. H"""t...,_

bAteD£311 III Gd,.... ul.1eD

Eea maD genaamd Woodla!ld werd DoDder·
dag in 8emenet·~ om"., ,ereden door een
wielrijder, met het gevolg dai lijU' been gebro.
ken ...erd.

Op tie wei:eliJbcbe ~erpderint van het
bave~beatanr, op gisteren pIIoacJent werd
gerapperteerd dat er geen acbepen ill de bui
warea die op lOIeiDC ".c!hteD. Er.... 5,189
&on(IOed.arenin de Joodaea, lI.l (,OM tou .teen·
kool, 1,000 too P'D ... 136 toDdiveI'M.

:M. H.

HET TELEGRAFEEREN ZOSDElJ, DRAAD
18 van de proefnell1Ïll8ea.in de }abol'1l.tonage-
vorderd tot proemeLUngen lo liet groot, en
tot het begin van het gebruik ill de praktijk.
Het was natu,nrlijk van groot belang om vast
te stellen of de uitvinding van MarooDi OOIt:
op groote af~tanden werltte. Dait ....... el al
ia &okere Dl&teaangetoond, maar de proefne-
mingen die in het begin dezer mu.nd aan het
Kanaal tllB8CbenEngeland en FrankriJk zIJn
genomen in tegenwoordigheid van een }<'ran·
sche commissie overtreffen vange proefnemlD'
gen, omdat daarbiJ gemeell8Chap 18 gekregen
tUSllCben het ~ land en een bewegend
achip.
op het Fl'IUI8Che kanonneer vaartuig "Ibis"

had men een van MarooDi'. toestellen ge-
plaatat en de anderen stonden bij het South
Foreland station, op het East GoodWUl·licht·
schip eD te BouJogKle.
Hierlrii"--W8~ gebruikt gemaakt van een

nienwe uitviIiding van den heer Marconi
.. nrdoor de uitgezonden e1elrtfil8Chestralen
meer gocoacentreerd worden naar het punt
dat men wil bereiken zoodat de k&ns vermm·
derd .. ordt, dat andere stations de verzonden
boodachappen ondervangen, beter gezegd.
mede opvangen.

FRASERBURG.Het 8U0ce8 vali dese PrOefneIRingen beeft
al dadelijk _nJeiding gegeven tot o'nlrdreven
verhalen. ZOO werd" verbaaId, dat er nu al
terstond eeD dra.IdlOOl5e, of lucht-wlegraaf
diellllt IIOU.. orden mgencht tutsehen Ne.. •
han in Engeland en Diepr iD FraJtiql}k.
Men betoogde al dat bet Ilo boog tijd werd
dat er een verbetering kw~ lD de communi·
catie tUBllChent.wee belangriJke steden ah
Londen eli Parijs.

Maal ITOOT8r1IijD sij nog niet! Van de
zIjde van de Wireleu Telegraph CompallY is
verklaud dat mell eent verlof 1110et hebben
van de Fransche regeering. AJIl dat verlof
ver~ .... dan IIOUmen vooral drie din-
gen trachten lD bet oog te b~D: lo de
eerste plaats eeD "e~ van de kabel·
verbindingen door telegraphie lIODder draad.
Voorto om echepen in de miIlt Ite geleiden.
En eiadelijk om acbepen de middelen te ge-
ven met andere acbepen en met bet land m
gemeell8Chap te kom8ll.

o ••

Dat zijn groote plAnnen, en vooral dat eer·
ste punt VIIOIl het programma, het vervan·
gen van de i:abeJ-verbindiJlaen beeft al ZIJn
invloed doen gevoelen op de prijtlen van de
aandeeIen iD de ~ Britecbe bbel-maat-
achappijen. Dat 18 miaechien w~ voorbarig.
ZOO wordt ten minste ook geoordeeld door
oen voorsitter \'an de Eastern Telegrapb
Company, die op de jaar-vergadering de &lW'
deeienhoaden gerust tracbtte te steDen.
ZijDa inaieas was het sywteem "an Maroo-

nie iatereNant 'TUl een wetellllCluqIpelijk oog.
punt en VUl groote WaaMe voor de scheep-
vaart en voor de V1luartorellll. Ilet zou '1'&0

nllt zijp op korte afstanden eo bet 11'&8 moge-
I"k dat de kabel-sr.eatachappijeD bet 110uden
~braiken om de hoofdlijnen te voeden. Maar
dat het de OIlde..-be kabala IIOUvernn·
gen was al heel onwllAnChijalijk.

En de _deelhoudera applaudiseerden na
d_ blmeenlllde woorden.

vcm un rorrupotULmt.

:!\ .. oon IBng.. en ernstige dl'OOgte heeft ek
Heer ons 'feder mt den 0000 geholpen.
Prachtige regens ZIJn hier (- ook ill be. di&-
trilrt gevallen 10 Apnl li., waarvoor wij _r
dankbaar zijn. De 19de Mei werd afgesonderd
ah een dankdag, JUJlIt in dom tIjd ~an de
Pinkster bldureu. Op dien ~ werden oak al
de bez~heldspl_tsen gesloten.
Maandag DA Piokltteren waren 8OII1DIige

JK'rsonen druk bezig de bohaai in orde te
krijgen voor een danspe.rtlj dion &Valid.
KontngÏns verjaardag ging &eer stil voorbij,

en sommtg" van de dorpaliedea en dames ....
den Uit naacAya.sfontein, de WOODpiaateftll
den h..er Le Rool[, en zooels" hoor heltbft
ZIjn de dag pleizieng doorgebracht. Bij het
t..rugkomen gebearde er een oogeJair. De br
waarin de Jougehe<'r Cormaci: en Smit 8Il 2
dames, de JongeJuffrou.. ea Cormaci: en MaraU
zat..n, Vlei om dO'1l'dat het wiel over eeu gJ'II-
pol ging, gel~e kregell Ilj geen enutige
wonden, maar de kar kreeg ....11 goede lmauw.
Het p-a&Il dat op de pacbtlanden getMAid is

'IJI mooI aan het groeIen en onze gedachte la
dat het makkelijk zal groot gemaakt wordea
want het wawr is "olop.
Ouze geachte predikant, ds Sypkell8, beeft

afgekondigd dat hij 0i- den lIdEoD JUD! nie~
thUiS zal "ezen daar hij te Beaufort W_
aanweztg moet zijn.----....--GROOTEWAARHEDEN.

Groote "llAI'beden zijn zeer _YOWtiP
waarheden .. anneer &Ijeindelijk ~ w0r-
den; maar "et vordert IangelI tiJd ~oor je..
mands gee. _ iR voorbereid om een groote
waarheid u. begrijpen, Jaren ach~ DD
Iemand ill duist.-nus vmooren a.er eet: of
andere phase nn zijn geNtebjk 1eVeD. ewer
een verbreking bijvoorbeeld van een ~"1M1we
vnendschap, of over een of aDdere blijk-
bar.. tegenstnjdigbelr! lo zijD innerlijk per-

Bet achijat dat de ,.eering in Engelseh- soonlijlr karakter, maar dan d~t er __
Indië ~ la dat de chiaer-piaag met de plotBeling een licht op lD den geest of in het
Bri~ troepën uit Britsc~Afrika naar hart dat terstoad helder m&:lkt wat te
Voor-Indië sal worden overgebracbt. De re- voren wanhopig dollker scheen. Een groote
geering te Bombay beeft reeds een besluit ...... rheld ZIet men dan met a] Eljn geY'Oilg-
uitgevaardigd waarbij _tregelen worden ge- treklriagen, en met Zijn "erklar'.ng V1lIl eli_
nomen tegen alle sol~ten, koeliea en &Dd~ wat verwarrend en ontmoedigend WBB ~oor
ren die 'TUl Oost-Afrika komea. Verscbel' den man die met die .. ...meid onbekend was.
deoe gevallen beeft mea reeds aangetroffen, Wat een DIeu'" gevoel van !eVeIl en hoop
en men sal nu trachten door eeIJ JIOrgvuldit; komt er met zullr. een nieuwe erltelUliag 'TUl
ondel'llt'>e.kvan alle teragkeeren4en en eeu een troostend of een verlicbtende groote waar-
behandeling in s&oadering iD a& ontdekte ge- lK-id. Iu de vreugde oyer een OIlderindiDg
v.nen, de Eiekte tegeD te gaan. ah deze, Ir.an men V'8rt.rouwendafwachten dat

• • • á.ndere raadsels op gelijke w-ijze opgelost zal-
Men '-ft hier met eeu lastige!u Vijand te \ell .. orden. Dat III de reden dat bij de iD-

dOOD. De chigger wordt verooruakt door voenng van Oement's Tonic iedereen acep-
eeD !dein diertje, eeD parasiet (~r deslrun· tisch .. 11.(1 ten 0l?zichte van hur ""rdiensten;
dig8ll .ij hier gemeld dat de w.tea.schapp&- maar tballll lJ< z~ zoo populair ge.. ordeu, beeft
lijke lllI&IIl is "pules peaelraDs"), dat ge- ze zich zoo betion. baar getoond, dat boader·
woonlijk een aannl doet op de YDetea. Bet oden lC'IFakzalvef'S-g"_middeien op' de markt
boort zich door de huid en ODtwikkelt zicb ZIJn gebracht om bet j)ubliei: te ~en..
dur tot de grootte 'TUl eell~: lo het be- 1edt'r oorsproalrelijk a.rtikel wordt altijd ..
gin is ontdeking bijDa ~ dM!' bet gemaakt en de mensehen lIullen ~~
_r kleine tnrarte stipje, dal dB aanw~· te~ ~"OOrdeclle trelti:en no de ' -
heid 'f'aD het dier unduidt heel licht yoorbiJ heid van hun lIjdende medt!m~. pa-
wordt geaieIl. . ~nten m_ten op hun hoede W_II teKen

JIlUr w_r dat~je zich. ontwikkeld. de- bedriegen., w&Ot hun r-midcWeIl
heeft en aijn IIIl1lW' . I..t gevoelen, dan "ijn volkomen nutteloos, en tenrijl de tï;I
is het gewoonlijk te . Het lligt _~ zeer n>rapild wordt neemt de ziekte t.. 8Il __

groot getal eierell, die eierea on~en zich &ehi('n zelfs boven de macht van SaIIr. een
tot nieuwe }IU'MÏet6I1, en dan begiut bet ge- krachtig· gen_midd~1 ah Clemellt's Toaic.
vaar. Bet is mogelijk bet ;:akje, dat dip De beer J.... E. T. Timey, 1tooriD&a, ZUJ·
eieren of diertjes b6nt., geheel weg te ne- Auatralië, IIChrijft, dato 1 .lag. 19: GeCbJ.
JDeIl, maar de operatie is lMtig, eli WWlDeer rende vele Jlln!ll leed ik aan boofdpija en ~~
bet aakje CIJIOItgeM:beard wordt kan er _r ,meen slechten lic~. Ik probeerd ..
em.st.ige 0Iltatei:iDg, die bet bot _ aan· leder gen_iddel dat ik koll bedeaken, en
tast, bet gevoJa sija. Eeu bpitein1J-- probeerde .u. laat&te hul.J'lllÏddel Clem8llt'a
beer V1lIl de IaiiiIdIe ~ ID ,Oost-Afrika Tonic. Sa twee fle.:bje& IDgeDOIIlell te heb-
ag drie gevallen onder aIJD Bnteche o4iae- 'ben !!proog IDJjD b&rt up 'TUl neugde dOOT
ren eli ill eeD dier genllen moeet zelfs een ,den YOImaakten omkeer die er in mijn lichaam
teen woreleo .qe.t. plaatB had. Ik volgde zorgvuldig de TOOI'!ICbrif-

De chigger il iD Afrib ook g~porteerd. ten, eo na het c;&erdefI~bje voelde ik mij
Zij bebocJrt iD Amerika thaia, ...., IlebijDt geheel g_d. ~ tal nn Jarect langs deo.
door het ~~erkeer van W..... lndië llMI' weg geweest, de oo·..&aJtVIllI mijn ziekte, en
W.t-Afrika te .ja Mergebracht" beeft daar· ik pa 1111 weer het werk berTatten dat ik lo
Da de rei..tWlll'll door ~ g~ 811 ver· ,den steek moert laten. Getrouw de tlwe,
echeen iD Maart 1898 in Mombaa, ...... bet .J_ E. Timey, Kooringa, Znid·Au..tralië.
een _nl deed op de yoeten ván de Iadi· (.1dY.)
de koeliee die dur wen- waren.

Vooral de _. • ...tighed-- dat.~ID i Ln. &.o1l.!OjI PwlOi I-De .hr. ao-.C.
Bagelech-1Jadii eeu aelijk _ vimten de ViOien, _., na de Paarl, la de -se
als iD 00It-~ ioodat ' sich Ir;a:'~ ~=di.ereId~bn CIIIt1rikkeIeD~ doet dil voor I '. ,,_v ~.
O, ............ J..=~ " Iaaad" .. port.rea bn HiJ. ~-..--.. I _ Ba=ui- geweMt, beeft ... -

LOP.]) B - '( BN DB Gal D 51. h n_ elke t.ro-de PianOfaItriU
~': ~ 8Il ~adea dat wU·'_'·

CYCI..t8'tBK. ~, Dl&t.e1'ÏalUeD priJll ...
pu, ete "Kaps Beaoaator" de kroon bllJftde" .. Ka.. ResoDator primu, ...,.
.... Dpi LP _dM aItOOI YVCJdw ....mfi"'~ .• ,..... J-{~·l
I -

DE CBIGGER-PLAAG.
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-rt.LEG qA~1'~il~N[
OVEb _.r~SCH

;JE VREDES CONi'l'..RENIIE

IONlJt' li 1\l~1 - (I. ./~T) ~11..da,.,1
In Idi dal de Enlf"loch.. Am-r k"IIMbe en
1l.<AlaChe .f."evaardl!(lcn uaar de v redee confe
rO' Uti ID Den H....I( o~..r.,.,n"elt"m. n rIJn huone
r~ pecue ..e schemae meen t~ smelten "oor het
d rr .tellOla ..an een arbit r&lferaad

FRANSCHE RAADSELS

!()NOIt" 31 M~, -(Ri'/I'T)-Het proces
t- PI"II' legen de haeren Deroulede en ~{arcel
U ,I> .. r t .. egEnA bel opr uen der troepen tot op
r""r bIJ gelegenheid VIUI de ..erln87.10'( no den
Io.... r Louoert lot preaident lO tot een elDde
a;.. bracht De ..srricbting ..n .. erden "eken merkt
loor 'roorldoreode IOldruchli!!( .. uetUonatMll.1ee
lle,le beI!obuldl~en .. erden YrUieilprolnln
hoe .. eIIU bun bedoel ug om de parlementaire
"'publlek om ."r te gooien, rkenden

Dr LEYDS

Los!>E" 1 Jr'll -(Reulu) -Dr Leydl
II .an Berlijn nUl Brnseel 'ertrokken

HOOOE BEZOEKERS
LoN!>f.'! I Jus, - (Rtl.</er) - Pnn ...

R&dt'Wlll Tert",kt z.terdag nur Kupet.ld

KAAPKOLONIE
Een rewaardeerd magistraat.

Knl8t:RLEY I Jt:s, - (Reuter) -De beer
Radn"ll de magl.traal nn Beaconsfield d,e
met IOgang \'an h -..Ien ..erplu,"1 ,. naar Mon
tag u bedt tal nn bewlJ!.en ..an wurdeenng
onl'l'aug~n Te Beacon.lield .cbookell bem d~
bewonen gJ&t.reaavond een .i1""ren pr.en
leerblad ,n eeD bea~ geld Le K,mberleyache
"rocureull bod.n bem een adr. van blddiginll
UJI

Op een bIJeen kom.t ..an de !»orgen van de
Klm'>erleYlllbe openbanl scbolen .. erd ..n rte
oude oommu"uelt>deD uerkor;en met toe'l'oegtng
'l'&nden beer r E Fuller

LASTIGE TIJG!: ~ 1

DE POLI flL KW~~TIE

r TF'I' ,. 1 Jlll - (FV"ur) In den
lut lu l ~j bebO<Jn tllg""" 'ed I... t bQge""n III

den 0. k nn r land.n .. er Vour ""n'ge
nacbt ..., oleoen legde de u""r W bltebead
.tryrhnll1" nabu tun" .onmll en den 'I'olgend~a
mO'gen ,",cd ""n groote ~ger dood gevonden
metend. meer dan 'I'l1f • ""I aabu een poel
water

De staderaad heeft beftloteo ..oort te l(a&lI een
luhlli<he te ge .."n aan d., pohtle r.ot den I.ten
December ID de ..~rwachllD!( dat de rell"8rlOg
eeD m"tr~~,,1 zal nemen In de "olgond~ LlltlDg
'I'an hpt I >r1~1 ,ent H Il de !(~hede macb'
bad ~ .tnDgt d ,t til oul lageD &ou .. or
den op de n eersteD JUD

De sohouwburg te Port

pnr.r ~ ,r.I II I JI'!I - (lluur) -
f'" J".llri .""1,, ver~adenD:; "an le P rt Ehts
....b<!tb I loatre and Upera House COlDpau)
.. erd & .term <I Ill" I(tbouJen lIet )aar .. er.l<.l.!(
toon J" • ln I, t du • I ,st "I\n 1e werktaambeden
'ran het af elool Cl )a.aI wu .t: 17 te~"n LJ::>
..oor uet ~nr ;;0 J..&r toen echter I(cen diVidend
kon u'4Iekeerd .ord.m De ..ooru,l&lcbt,,"
"oor bpt Ie"mel cle Jur .. aren, ,ot bemoed'gpnd
daar "JDd. 31 ~o.ember Jl de IIChol\.. burl{
slecul belocht .. ~S De dil ktle be4rl!urde le
moeten vurltlarell dat !IOl2IlDl!(e van de lt ,d.
..alorl!.elteo bil 'enchclliene grllegenbedeD be
TOepeapeltrs badden o'''rgeha&ld d., .edermarkt
an .Iad. ~~I te .obruilleo tc~en een prO'
.. aarv '" het oDUlcgelllk Wil bet operageboo.
te veri 1 n

Hut '""lolg \\erd ~nienomen

Een voornaam huwelijk

KllIBLR I I \ (Rnltc
Het bowel Ik '~n deD eerw &"bert Ackland
Hood mct laiy Iltl"n" D) Iglas Hamilton
zu.ter"lD den liertog v ln Ua nilton en Brandore
werd heden 'n tde St () prlan8 kork gevIerd
De bru li \\ c d .f'(egoven ioor ca.pt Ryder bllJlJ'
IIChoonbr06der I ~dy babel I.ld"r zu.ter van
de bru d en me) \c1dan I Hood zu.ter "an den
brUJdp~ m • Irpn "vrnpen_ tt ~ uwOOrdl1: De
wILlehrou.l.wc ..eu £ Ille ~ or 1.0 doorgebracbt
le KIiJl er.,

A1wder de runderpest
V.YBl RO 2 Jc SI - (R-ulcr }-R In 1er)"(',t

la oltgebrok~n op de gans In do nal Il,u,d van
TannlfS en meo legt dat. 0)" ultgebr ken I.
te Dry lhrt" mlL~r I ut 1<La ste r.pport 18 niet
~krac~ lj;d

E~n nieuw stadhui~

T
mee n Opf'n1tJw: Yin t
Sept, ""lw r rl.a' I
meester a ,n d", ~ w '~(j

cos 11mhal,,! gn el
chtrl 1 tr:l t't>rCT

Ondcrhond iJo on a.n len ~ II ~ t,
W~t'.t I II I n urte~en "'""rd ge, H' jd

band~I.8t ...n-i ,de h v r I~r ltN .. n c) op r.
lJe ..e ...., kl I, Z I" ~-t rt ti I I ru 11gend .1~.
loo(>('n .. hd. kin!; I t, n gct ° feil "urh I bot
nIe' nood 19 ,al 'VII wlUkti. te .tlcb""" \ I. PIln
1.'I'olt nn de onderband"lInb""n no de direk
leuren 'I'UI de Dd BeeT!! met de 8lacbt~rs t. de
prU~ nn .I""""b verminderd van 101 en lid
~t ; d en sd per pond

Dr Jame80n .. ordt rnorl(en h,er .er'Il'lI.Cbt en
.wtrekt Maandag nur Bulawayo

De nieuwe burgemeester

E E S BLIJ K V ..l ~ A C U I I ~ G

POIIT EL'lARET~ 2 Jt:"1 - \Reuttr) -
Bed~n morg,m had dIJ kieZIng nn een burge
m..e.ler plaato tot:n le beer \Iax Gump<'rt ana
rllem liekoten "erd om die betrekk,ng op te
,.alle " Ik betrekkilIg lpe:lgelaten werd door
de h<-<I.nk " an den hOler ~ etleA
Veu h ... r I I' rt Id t...,.luurder nu de Castle

ma,t""bal't II ,Ib,er werd he jen m0'l.en een
"""la< ~Ino I ><leo v\)or Zlln vertrek naar En
gel.n I m t lu ( cr Ir!., () ti, op Z!terdag
mOrl,en door Jc Ir duktenhaDdel ....'" 'an deze
.tad

1trJ~ J~ j~tcren
.trl rek op

.t'~1

~j A TAL
Sir "tclmoth Osborn ov..,rlcdon

DI::

PI'TlI\lARI
he~r..cMlI< .,
"alJII 11'11 1'1,,, ,
d.. pr\.JII U t I J.:~I (r,
r.. llen tol'" e
naanwte amut,-t Ilrtfr.
'I'fTt.egenwoord vr,

\-~;:;;~ VRIJST.'\. 'T
TER EERE DER KONING"A

JAGIIIII'O:<iTEI'i I Jr~ I - hlAtPreD3..o~d
werd oDd Ir be~an,lIelllg VRn ,j~ plaat"Chlke
9Oe~t.lcJub etln grootllch enleltalUmllr.t !(eg.

... ter "re nn den tachu,aten 'rllrJ"""la, YID
... kollllillln Jl>Dg J FrAMr de Vr I,t"'acbe
_lI!,_1 kwam ov~r 'I'&Il RI >emlontelD laar
ioe I' ....:a ... I ~~~oud ZIJ zong '''er prach
tit. 0. OPW.DPt fill bet 1iOIICIIIr_ .... .£18 10.

Een v(1rmlste
Dl OF.HrO~ n " I JUNI - (&uter) - Een

gevang.OD" beeft bier uOQr sUo gedra~ eenige
oPfl"bndd IDIl veroornakt I1jj Wil met de troep
mannen '0 r h..rdr-n .rbeid ."rkaam gesleid
op de R ....deaal tel'1"elDen en werd plotaehag
gemll!t "en lJ ..erlg ooderaoek wera Inaeeteld
en einde .. ..rd h!l ontdekt 10 bet pnvate kan
toor YIn uen prt'lIident, waar hO ondur de yfel
zat HU bad de deur geUoteo en had den
eleDtel In '!lil besit-Nog P9n adres van geluk:wen-

sohing aan de koningin

BLOEWIO!o.TEIN 1 JUlu -(Reuter )-H.t
oomne benoemd door de Engelecben om eeD
adres op le otellen nn ~lukwenllChiDg UJI de
1t<>D10C'ID,b""ft heden Ilr Alfntd Milner ge
'I'raard of uU het adrea lOa willu ont .... ngenjdat de haodteekenwgen na oen groot traY
Enplechen draagt die ieder bun ·billing heb
ben betaald 'oor een t.e!egram 11&11 hare -Jea
lelt SIr Alfred .&blner antwoerdde d.' lOll
hUIdelI op t ooieobhk te vol w&nln Het adreI
... 1 daarom ala iewooDlllk p"r poet geaooden
worden

Z.-A. REPUBLIEK.
EEN ERNSTIGE ZAAK

JI)HAlOIEllJlt:1l0 1 JUNI - (~lt!r) - Het
'I'erboor In de aak tagea Reagu beechoJdif"
.. n u.nn.ndlDJ 'I'In dea beer EehtelO Ja nltge
steld tot Dondeniag a I In borgtocht te 'I'er
bOOid lot .£50 daar da pubheke 'I'enolter ..er
i Iaarde da t de auk r.eer efDlIl( wa.-Belangrijke dagen voor

P1etel'8burl'.

PI &TEIlBt:'RO 1 Jt:NJ - (Rm.uer) - Er
bebben ge4urende oIe laaYte drie dagea rroote
dingen plaatll ID de ..led Dinedag ....u er een
gymkbana wedstrijd die 'I'eel succes had pte
ren <:'eOpbnlng 'I'&.D den spoorweg eo 'I'au daag
de "pe::u ....i "UI de Iandooaw ten toonatelllng door
gt>noraal Jou~ de plu," ..ervauger 'ran deo
pnwlldl3Dt

H II sprak bU de openID' OYer de belanil'U k
beid nn den landbouw 'I'oor een nieUW land en
'I'ermeldde In t bUlOnder de bulpbronnen nn
dit dlstnkt en 1'100 t leen de apoorweg IOn
d0en cloor 'lJn produkten naar de markt 'I'In de
.. ereld ~e brengen HU zei dat als III die lUI
.. aren en geneigd tot ndele pr .. tJes, bnn
""bonders maar l2lee onder bet WIel wlld"o .. \
ten mwder tvU gehoord worden VUl moeiluk
beden 1 iJ t hIJzender maakte hU meldIng no
de tabantentooostelling

De Il"D"raaJ en 'Un g....oll( ga&ll hedenmJddq
lI&&r l'retorta terug teer te vred eD over de ont
nngat ~n "ver beltleen IU op de ludbouwten
toon8telling gellen hadden

VEEDIEVEN
JOllA"'fF.'R(Rli 1 Jl'!l - (Rwlu) - De

pohtle te Bohbur!! beeft onldekt dat eeD bende
v*le.en ultl(lJbrelde verrlcbtlngen dedeu In
rran ... nl lIot Tee g ,tolen IU bet Rand
dlStnlet zou vervoeroi • n nl ar verafgelegen
dlAtnl<teD ,n rud .oor ander daar get!tolen vee
en op dlo wu.e werd de ontdekk,"~ teêr moel
'Uk ~emallt:t ~ "n aantal.t uks van bet gear.olen
vee 1. berkeud door do e g>'uaal'!!

Do koning meerderjarig
\lt~ w!\cur UI' XIECWR

BRUIF.R; ,,<Ir., 2 JUSL - (Rt*r) - Het
groot 0pp"rboufd .. nu mali , geworden ~n
hou .. t nu een krul voor ti h liJ .>';Lat nu weg
"ilII tUile mueder (I) laJ l eb een konlDkhJke
vrouw edman

Men wacbt lDet belan!J8t lI,n!; op VleUW8 00
trekkelUk de BloemfontelD vredes conferentIe

Te Lobo," '>0 • In 800 m r ,cu grond nrkocht
..oor £1 025

Een dankbetuiging

J'H4~SESlIlRO .2 Jt;"1 -(Rt"") -De
Bntscbe ageD t te PratDrta heeft op la"t "an de
kODlngln de leden van bet KoloUlaal Iustltuut en
'I'&.D Je Zud Afnkaansebe L'ga "emeld dat banl
lllaJelltelt ben harteilIk dán leI 'oor buo geluk
wenIICben op baar verjaardag

Laatste nIeuws 'ltan den Rand

J IIA"~f."lR( 2 JLSI -(S,,"al)-De
firma H t ckst"w en Co scbt"tJft aan lle per.
dat I met het 00': op grove en ge .. el4lnlooze
&&11"31 en df\r S ",d rl nnd D,'], ... 'liewI op
baar b verplicht ach' .."nlge brle.e" te publi
c.,.,r lie prl'raat .. aren 8n t t 1I0g toe door
ba" ,. toodamg l"n b;oscbou ",d De eente
orlef j nn Brnce e"n der beltureode direk
te ,van ~noemd bad aau W"brner Be,t
el l ) te Londen vragende 0'11de lCl .. ertenti.
"ntracten te verv'eu .. en voor ..erl!Cbeldeae
munlJlutl!CbapPl1en door Belt bebeerd Het
antwoord lUIdt dat er slechts een beperkte boe-
..eelht,d ~eld be".,blkb ... r I.; mor a-i.ertenties
ID J. JDdeu

De tweede brld v~n Bruee ,. 'aa "'Ifred Belt
dato 7 ~ovembt-r Jl en ~e<:(1dllt lIlen<lelllllObn
o Job~nn,,"b~rg "nderhaodelt mdt de ZA H M

, nm t In I' ~ ') a.ancl~"I~n ,n de LJ :J/' V n.
I I.. lapPIl 'e VAt koopen
Uet ko liL .ehr 'ér "chler "0 r ~"t het bem

let paM d e llancl..eleJJ al ju_ tol .."rk )( ""n daor
le courant dan .1" Z ,\. ~)I niet genoeg kon
r t,seeren
AI. Belt. firm. nu de aand .... len nam EOU de
UMlnt ..oor de IDdu<tne on teg ..n de Z '" S 111

,. ..rkeu Ve llaDdeelen m0e8ten dan hefst op
naam van een .troeman komen te liaan

BeIts antwoord hIerop u een .. e'~erJng
De derde brief IS weer van Bruce aan Webr

Cer Belt en Co en !tledt d~.e firma aan bet op
bet oogenbhk Diet langer beataande rlolencoD
tract 'I'oor Jobannetlburg le explolteercn

Het ant .. oord lO .. ederom w.,'gerend De
publicatie deler .tukken beeft op bet pnbhek
een Indruk gemaakt dIe allesbehal'1'8 gnnstlg 18
vooral daar men meeDt dat de 'I'IIrkoop nn
&andeelen awn de Z \. S II niet JUUlt door de
lr.euL • H' Mendeluohn en Bruce afkltate

Op de ..ergaderlog 'rUi den stadaraad beden
middag .. erd een apphkatle gepubliooerd nn
.ekeren t mk die 'rraagt OlD de lucbtnllmte
lellliea 'root bo'l'en het marktplelD te koopea
UI) "II op Pll.reo een ID de lucbt staand ge

bouw opncbt.en .oor bezJgheldedoeleloden
Jo r werd ~eene I::l8I!hll&1nggenomell
DL an II 1ran5YlalllCbe penl n. eent heftig,

daarna mIOder beftlg en Te"olge.1 kalm ge
weet!t te tlln I' SUIkerzoet gew.rden en bandelt
blukbaar ooder IlllILruktletl en met bet oog op
de conferentie

~~
REODESIA.

NIEUWS UIT BULAWAYO

Natalsch Parlement,
DIVERSE ZAKEN

Pili Ull ,IUTt3URO, 2 Jnil -(&uier) -Het
I 4:"rh li' Will! hoofd&&IreIUk beG« met bet
be.pr, lf I 'I'&Il .. ken rakende het spoor wei
neetuur e, de VOOTlleDlni8 bIll Alltwoordende
"'p eellc n""l{ ""Ide I procureur generaal die
h t h 11< ICldt hll afwel held 'I'&Il dtJo premwr
da t 1 'I r 'peancn ~ "' dIJ kolome gekomen
....,t, ou Ier h~l hlllpv~,;trekkende p&S8IRe
""hp, I Hn clat ~ .1 li t:_~)() n1_t betalen als de
nk" II •• n Ic .toomkotler f' ~ier }o aur~ dUl
ju v," liFondeu te Darban nl 'I'!~pekteeren In
'\'11;: .. 'no of Sept.ember H"t bu s 'I'erdaagde
ot lfu'ldllg

Vrijstaatsch~ Volksraad.

BlUE \lf()STEI~ l.h ~I -Een uOlOek 'I'an
d~ Satal wol fal:inek OlD twaalf maanden !roer
t,j(! te hel:hen tot. opnchtlog "an eeo wol
fabnek op te richten 10 den Vruataat, werd
door <len raad .. n <le regeenog opgedragen ter
afdoeUlnll 0. raad 'lield .ich 'VOOrts belIg me.
de t .. ..-ie lOWlien 'I"&!l aobelani'Uklll we.......u.

DE

ItIltL~-EledleDI.",acllPftn
eene .:bll&ervud ..
hate, Mr 881e nD

Alfred MilDer, d ..
Pretlideo~ Kraser
d"a Dlhoereuden

Mih ...r~oor dfln beer Fid<lea,
graaf Beilrrawe eo
'I'&Il den Vrgataat

~joelE .. re ea de plaatM
0.

BLOEMI'ONTIUN,
confereotIe kwam
d"Jde te half
Iateekente 11&11 de ..
den I!"'h~rq
P eatle
t U~ .. t~a

\

al m~eo te tJeJl uur .Un

--Jl-
LONDENSCHE ,,~ADGEVING

LoNDltr. 1 JUNI~ )-0. Takgraph,
Dail" New. en 1110""'( Po.' drl.pa "r 10
Il'tlkele o ..er den ~elt roonll(en toeetaod II'
In ZUid Afrika, op Uil ei¥. de onafnaokelnkbeld
,.aa Tram .... 1 nIet be~tet UI "ord ..n, mMl'
dat bet bur,errecbt bH _aumne puut
!Doet Illn ~

EEN JACH~ 'PARTIJ

BLOE:II"ONTEJN ~ - Prea,de.,t Ste)D
lIIl de metgezellen '1"&1[ iaJr Alfred )f,ln"r ~n
I'l'8IIldent Kruier ID~O onlhalea op ,eli
J&cbtpartll, mur ell8n enr prmclpalen &&1 ID~.

doen
De r ru:nd nn h"de,.)Dorgen &egt bet ."r

oeelllt op goed se za" ~t d" ooafen.utle .eer
b,,"redliunde 'I'orderlDg ...~kt

GI~N

NA ViLE1iAREN

Bl <'EIU'ONTEIN, J.! Jul-De conferentIII had
bed woer Z1ttlDg Sir 1!Ifred het IIJIl e8knrltl
thula en wandCildli Prl:fdent KruItJr KlUg '0
een iealoten rtJ1ui.K, m~,Jun eewone Iufwaeht

De Friend verklaart; 'JledenmJddag dd de
dyna.Duelltweetle nog nleilJbeaprokeo la ea .... r
achunlnk Maand&( ter s~ke UI kom6:n Het
lI81fde blad !legt da' de ~feren~le bcyredlr.ndu
'rerderlDl maakt He~ /.&egt 'I'erd'lf dat de
Trallll'l'ulllChe afi,'I'~.n, door .taaYpro-
kureur Smot., Do~.gnaaUddai .. ~e
recbtBpaDten 10 het tDl~a bnebtea en dat Iir
Alfred Mila.r wei.gerd;'oP rClchtBpunten tn to
part en de ob)ec~ ter ol ",:Iet werd.n

Me... TJaart 'I'an der ah, eell 'I'aD de oudste
IDgezel.eneu van den Vlillataat, 'II! ool1AChtig Da
bU &eddenbn"ll (tante .~ prealdellt Kruier) ..
ID de stMd om baar IIl,Df te zlea ZIJ &agen
elltaar Iaal.8t ID 1836. t") ..n pretlldf'ut Kragen
.ader de woeatuu mtrca met de 'I'oor~rekk"l'II
Zu lA een zeer oude ~rou" ..n ,oor trot. op
baren nndencbeld.n n~

iJa==

TransvaalsWt:t Toestanden.
(&tk~"mM)

iCHAMB.ERLArNf KU IJ ol: n
DE BEWEERDE ~SVE:STIE VEll.

BR E&)NG

LONDEN 1 JULI-~lauWboek I' gepubh
oeerd be'l'atteade de COiIIi'flllpondeotle tllucben
bet koloniaal kantoor "t,;de lUId AfnkaaDllobe
repubhek, onr de dY.lJlletkweatie In, Un.
dépêcbe, gedateerd 13 Jun, geeft de beer
Cbamberluo een o ..e~bt nn de ~eheele
kW8IItle en protflllteOjr~ tt. feu de ..erleDi1D1C 'I'an
bet monopolte, dat bud>eacbouwde al. segea
atrijdil te !.Un met d~LondebllChe coD"entle
'I'au 1884 HU prbtee~de ook tIti.n hut Uit
stellen van b"t c&II('",I~D of he"onaea 'I'&Il
d.. OOIlCleMle Op due pêcbe antwoordde de
fraosvul op den lid Murt, dot geopperde
punten tegen8prekendei!1"erklateDde dat hanlr
IlaJetltelto! regeenng DI erechUgd ..... te pro.
te8teeren In eeu dé e, g~aleerd 4 April,
herbaald .. de be ..r <":b~rllWllun proteat eo
m lakte aan de ZUld·~lkaallllChe repubhek
b.,lt~nd uat bar"r IWIJe(.iita l'lIIKeerlllg 'lcb alJO
rtoChten voorbehlelJ Ufédeo 22Iten April ant-
woordde de repobliek lDj!ee IWlnen, Wa&nll III
'l'erklaarde dal zjj Incb ~Iegt bL 4. ID&lchten
!lltgerproken In bare mnnlCatie 'I'&Il den
9J~" .Maart

VJo:RDEDIGING VO(,1t DE WERVERS
V AN JOHAN}ESB'J'RG

PRETORIA, 1 JUNI~erb&od .net de ftr
daging un de 'I'8"bltmf'ller penonen beachul
dlgd 'I'UI I&ID8l1JówenDK.wdke 'l'8rdllfPlII 8e--
scblt>dde op tel ...~ache~lIt '1'&11 den .tu~
cure'lr (die tbaol te jJloemfontelD IS) op
verllOl'lk V..U te den ho~ commUlaar1• blUkt
but dat .'1" excelIelItte d~n Slip beeft genomen
uasr ..aul",ulng van iHtcre Wild 'renpreld
'{eracbten "oloen8 welktl"..;de be .. eerde lIlUDeu
zwerlDg lOU ,un gevoerd -met nedcweten .an
d~ HrJtscbe mlhtalre ,u~ltelteD, ea bel II nn
dosbedoehr.g 'I'au dea hG'>gen oommlsaanl ten
elUde can deze dwaze ~tJfIII een elude te
maken en om Je plaat..,~ke autorttelteo bil te
stun In !Jet opt!poren de''lliten, 10 de 'I'erdedl
glIIg VIW de lIe"aneenen Ir" 'I'oome. die betrok
keu macb ten tUu bij ~erkIarillf4!n waarop
bierboven tredoeld werd. _

Dleotenge'l'oll(e beb~ d" beeren Tanend
en LUllnon de n1aalMluk.( rccht.~eleerdeo no
H M • agt'nl a&J1ad'l'ok~Duxbllry dil 'rerde
dlgtng op.odragen yo

-,------,'P=
AANDÊEL.l!:J1'4ARKT

I..Ul'tll..u.~ iJul 1891
I.OLOX1iJg. ..

---f[OOpeR. Verkonper
Colonl&l Orphan Cbllllber t 170 0 0 .38) 0 0
General Katale l.ld Opban

ClUlmber .16 0 0
!!outh Alncan A8M>CIu.louJOl) 0 0
lIOard of Iheculont (SVUt) {",oo 0 0
Cyferpt coal 0 18 0
.dtjrta YuranCl! 7 Il 8
EqOltabt.. YIl'e illf67 0 0
Eqailable Fw and Marine 1 0 0
Coiouial A_rance , 0 18 0
Port EU ... lJCth AtIIutanoe .... 0 11 0
I!.oeebAnk Jtatchee 1 H 0
8 A Mllbalt ! li 12 0
Electric Tram. l 1 7 0
Grad BeInet Bowd of"

hecnton A Il 0
E P Guardian ~ 8 0 0
Paarl WUM "Brand, CC HO 0 0

.IR .l..I.lIVLJI!f
0711 080

, I 18 ~ I I~ 0
.;,t I 4 6 I Ó 0

4 U" i I~ u
o 0 I 1 0
II 6 a u 0
1 9 2 li ti
8 C 7 9 6

~ 1 15 6 1 16 0
~ 2 12 0 J IJ 0

o li OOit i
""ata 860
'" 8 14 0 8 16 01.75 SII8
"" I JO II I Il 0
/880 S86
k:l11a 1110
le 9 Id 0 II 18 0
"0 II 0 0 9 6

GUBO.~U Ca J,. i tXl,
"" Itldelur.,

Cbt..Pllnl Clnun~ S" aeor~rul----,
JOHANN~ JUBa

2 JULI-<Pe1' telclftML}\ JMa.r1tt ..ut Ycrt..oo-
poa -A"ro~ 3h, Bantjr~D:epe li. "I, DantJ~a
as. 3d, MaID Beda iJl; Dne pe 18 Bd Kut R.nd.
.7 7. &ti Fre.neh Randa , • 6<i, He.. Ri.era 611,
Knight ConUal. 611, w0f,rta lIB. Lydenburg
FIl'DUI set 6d. Lace Dlam Jh Id, Tranl'l'aa'
Diamolld~ 131 Bd. IkDdf.,~ DI Ib Sd, Simmer
East. H. 6tI TraDuw Coa~7i lel V~ls III 8d,
VOllel Deepe 3 .:Jd Wit n..." éO' &rt

13, II
SlO (I

litO 0
o 111
8 0

69 0
I li

o "e I~
I 15

li "I 8

Ó JO 0
~ 0 I)

lO 6 0

Alexand_
UautJC8
Uenonl08
BoUIu".""
lJuJfcwuoro Se ..
Cliart.erM
Conaol MlllD I_la
Kaat Rand.
I1'rencr..Randt
Knight Caatlalll
New ll'IOrIdU
Raodfooteiu
81.JamerEuta "
Witwa.tvmuu:l (ItIlight.)
Wltl DeePi
WorcNter.
V OIfTJotra • ~p
Vll.I&wa
Leeawpnortl

ZUID .A.FlUXt:~SOBE

HISTORIE B~OTBEEK,
Door D'ABBJIZ !2a 9d. per deel.

D~H Bene zal coDip Vn in 13 dee1en.
Wij IeTeren al dese ~!OOr 3oa. PCMt-
Trij ELk deel la ook ~eriok "'krU-
baar.

JA.VQU F.8 DUSSIAU &
I, K"hfr"t. fH~md.

Co.,

1890.

Ahib ....len ... ea met .. ~ Eagul
maar die _r du twee ge-
land gew_" &I.JD en geen oll

gell~_9&clbap .!lebbeo met Engeland,
Hoewel niet IlOO DaUW

.rdIlgeltallG YIM'l>Ollltd"D zullen SlJ, ___
III Tafelbaai UIl'

etaan _ bet

1)., kwartublehc vft'g dermg '1'111 , UIJl.
boctlt'Rlld _rd gbt8morg ..:t g hou lt " ""tI
der _1~fOI" v&ll dton .. f'tg('V"1I icu r., I
oa4er presacbUlll nn den todelt 0 h•• r \1 rn
.... , dae tot voorutter gekouII" cl hJ_I".igbeid vaD den edelen hoer llerrlOlJ
ereIItna voor landbouw -e-

Tegenwoordig _aren de neerc \ _, I
(SteUeaboech), cloete en :\lbrL..-ht
tta), C W H Kohier (Paarl \1 J
• ",.....er}. cl! t: :Maver (regeer llf; ,

de secretarilo, de """'r P..rs"""
De oott.lell der vonge vl'rgad, rUIg _ upn

g~n eD goedgekeurd
Th'YOEB. v A:"< D00~U:'\

Op eeD vrug nil den 'roonat ter , de
s~tafl', Gat de regulat.Jes in UI., il.oer
VU boomeD nog wet gepubliceerd .. lf u

LEDE.~ 'A~ DE~ R:\ \IJ
Bnef geleeen van het leudbou«

mont. meldeode dat de ed heor Horh
groot genoegen het vnorzllter rhal '
raad aal a:llUlemen De unders reg"" III to

~ ZlJII dil heeren Lounsburv il om01~}
ea C Ma1"r (WlJnoouwlrond.ge

Bneven waren ODtvnng~o van t \ er ....1IJ
gwgeu van Oudtahoorn !Steil. lbo.ch \\ or.
00IIte.r, Coostantia en Pa.ar! ol'!;llaf doenda
van de afgevaardIgdelI door d~ r ~",~t)erl

YCl'eeDlguJgeD benoemd'an ltobertBOn Wal! geen bencht ont ~ang Il

Te W"I!llington waren de afgenardl!;d"u llOg
DIet ,ekoaen

VRUCHTE.~-nT\ OER
Besloteo der: heer Jack son bar Ieli Jlt \ e da!)o

keo "oor zIJn zeer kost baar rl\ppon o. r de"
wt'roer ViUI vurcht ..n en to n ,

rDit rapport lJ! reeds door OIL' ci' l<:eerd
-ll.ed ]

APPELS

Dil • bet w,uptuk
lrleiDe Zuid-Ahibaaacho
lell. Het kleiDe IICbip kr8l:g
den &lag toea 80,000 aieleD nn
liteiten UIl. boord sproogeu,
DJet gMOuen ~r .de sware
~tukaoo~-

tubJie.k ter OPIOSUg Y~
elder en JDOeilijker dan dat ... '.....I!de

laud OOIt te ClOeD beeft gebild
denken I:toe _tig de
hooderd duiaendeD aun-n
..prollen werd ..-ur IIlJ spoedig
beVOlkiDg "egrMen e.eD&Ia eeD.

wed"r kwaad kwam setten De Afri. kaf III eeD rak !room. wanneer WIJ
kaander kan Diet hetselfde gevoel k.OII"teren aan het fett, dat de aaok.omat 10
JegeDl EngeJaJád ala de Bagelachman WIJ me land VIUI eemge d_ndea poolacbe Joden,
Afrikaanders ZIJD 811 J!di8el&cheo tegebJk heb- _ natioD&1e ramp g.moemd werd, eo _t-
heo een heel &Iljler g8Yoeleo regelen besprokeu _erdea om beu met. ge_eld

GedllhDde do! laatste Jaren la er een weuwe wt te bou., dao aal bet alle oowujdige
factor 10 het Afrikaanacb leyeo gekomeo 811 waarhelCUieyeode menar:bell duidëlijk alJn
Door de onldekkiDg der rIjke good.elden d.t 't naagstuk. waarmede d.. TraUSnaI pIot-
werd eeo ~ IllCOt-Afri.kaansche bcyolkiug aeling heeft te dOetl ~ eeD 11 VaD
naar ouse ge .. esteo gelokt Delle menscben groote mgewikkeldlaeJd en mC;4!ihjkhéi4 Ver
staan hIJ ons bakelld als de uitlandi'1'1i on- dieot de ldellle republiek du Diet oaze &yID'
gelukkig werden die goudvelden III de Traaa- pathia, 0IUIe hulp en bljstaud!" Eu dan moot
vaal ontdekt en kreeg de ldelll8 repUbliek men 10 het oog houdeo dat de regeenng der
de laat no de 1ll8D"'_ be'FOIk:iag zooala o_p TranllYaai wet OpgewaaeeD 11 't'OOr aulk een
alle goud.e1_ over de gebeele .... reld rindt toeetand. dat &lJ DIet een njke olldermlliing
men hier een ... _troomiog 'I'&Il alle YOlkel1 beeft eo baar ....eg moet Yoele"l
en talen. een coamopolitMnaChe benlkiag vu HET KIE8RECHT
alle kleuren, :ra.uen en taleD In den loop' Wat bet kiesrecht b-otrelt ZeI& de groot·
9&n één dag komt m811 III aanraking met VIJf at& voorstanders vnn het algemeeue kie,rech
of ses nationaliteiten Hier wordt gedobbeld, moeten erkeooen, dat Iller btJZOn:1ere toosta
gespeculeerd, geroofd ea geplunderd. bIer den IlJn die III acht moeten worden glilnOmton
vlOdt men de laagsW kla_n .... n alle landea WIJ mogen '!'ao gevoelen zIJn (eli peNOODhJk
blpen, eo toch bn Johaoaesburg eeo gun. IlJII W'l.J sterk Y&II dat goYoolen), da~ op het
stlge, ,,zeer" postlge vergelijking dool'8tull bogeohlik dat eeo 'l'l'el!mdeliog ID eien land
met andere miJn-centra Ea he~. grootste g&- aankomt, hoe ouk.uodig hIJ ook mag I5IJa, om
deelte no de.e bevolking, yooral het beste trent de wetteD dea lands, mdien hiJ f&II riad
eo meest ge'll'eoachte deel el'ftD, 18 alecbte 11 er te blij-vl'n en III)n lot met het land te
hier als het ware deelen, zulk een persoon eeD bu~r VUl deu

OP EKS KUIERTJE at-t wordt, eo IlOO spoedig mogelijk de macht
naIlI d ebsch Italië of Frank moet bebben om lIIJn gevoelen ooor de .. et

eve e m eo we naar • genag bEokend te maken, IDa:\! de prakti.och ..
n~k gaan Toor ootepanruag Dese meoachen 1& bet oog! nde moeil"kbeid IS te beo.li
zIJn DIet hier gekomeo om te bhJven ZIJ !'IJI1 sen Wie, 10=onzekerco stroom vaD neem
hier .Iechb olll een ooderkomen te 'I'lDden, om délingen, bevoegd III burger te worden Men
geld te makeD Zelfs de arbeIders aan de dient zeer \ClorzJcbtJg tl' flJU I-n Amerika
mIJoen ZIJn geen bhJ'I'ende bevolk:iag Ook wordt een verbh f nn twee J8fen vereucnt
zIJ deoken er áan naar hun vaderland terug b t aft J -'-b-
te keeren, en met de nJkere kla..aen 18 dit na e eggen van een r-
al bet al Z h bbe h f tJgen eed ouoerdaDlgbeld en geboouaamheld
li gemeeh I~e; ~ ~ 0 ::;ne amI aBwerende 'rooral a:m ~e komnglD van Eli
"S 10 t ge Ian IDhie tee bl ID rops:, _'fl geland \\ IJ I<lUden bot voorbeeld van de

&lJo nIe van p r l1"1n wonea ~ AL.. b bl k
dra ZIJ honne zakken evuld bebben keereo grooto mCnAWOD..><ee repu ,e ~aatne ge-
ZIJ terug naar buo lao! om het !(CId, dat 10 ',oIgd Zlm ID dezco Maar t ..r" Ijl vandaólg
ZUIO Afrika gemwt 'Wem te spandeeren In I" DI(> "" lllr>!or ID Amt'rika ......n·zeal.wllde
dien Amenk" In gevaar zou verkeer ..n Wil I:elO"~Sededl<' 'I'~n de ruarl~ v";m~eg()cnng
leder Am('rtk"ner aao deo Rand Zich spoedig om oor zIJn nrger wor en, 10 eell
naar zIJn vuderland begev ..n om het te ver kJemen staat al, de Trnnsvll--.I elk nieuwe bur
dedigen, en ZOO elk Uitlander naar zIJn etgen J:(er over de acht bonderd ma ..1 m('er Dlacht
vaderland Men kan met verwachten dat t..rlJgPn In de rt );('('nn); 'ran hct land dan d
dez<>menschen hetzelfde ~..voel zuDen hebben Amerlhaansche nieUwe burg ..r \ eien me<.-
als de Tra08vl.!er ZIJ hebben U1et dat gevoel lien dllb dat l'CU Ian);"r verblijf moet geea>;cb\
voor de TransVaal dat 't leven feil heeft 1'OQr wordeo Het lJ! dua dUldehJk dat zelfs de
het land' kweshe VlUl hot klt"recht een r..er lagewik

EÊ.!'i' VERGELIJKING k.eld-:J ell mooillJke lli, die w~ met een ze, r
nllDen F ('fISt mO<'tcn bcschouwcll.. TIJd cu
lndervIDumg moeten de zaak recht brenl)en

ZUid Afnk. heeft I... ,.,.-ft,. bil me'er
LOYALE E1\ GI!."fRUl'\\E

burgers \\ re ID ZUId Afnka komt "OileR ..Il
hef cu I('ed met ons wil df'elen-Iat~m WIJ h. tU
met op<no lormOl ont'l'angcn lit l'en groot<
v rmcnglllli: \ IIn ra_n spr., ' .....n !l:root 'I'olk
II ti ~rOt,te Unkaansehe volk 'rAD ( .. tookom,t
,.,lI zIJn fondament leggen op stocneu wt Ville
k.oden

"IJ Engelselle Afriluundrrs, die bet IanJ
o Izer geboorle hd I..·bcn co met toedere batl
deu dauraan verbonden zIJn sta tU mIdden
lu.scben de tw.,.. groote I'OChos Vhll het Afn
l< lansche volk, de oude Ute bier rood!r lang IS
g lW(.'8l;ten de nleUW" p'" ~lIb"lcom<,,\I, en h..t
achiJnt dat WIJ gt'roepen zIJn ala Dllddelateun.
t ulISChcn de bl!ldcll op te treden

Wat drmgt ons tot spreken-
"oord IS

OORLOG'
De lacht 15 zwanp;er \ IIn goruobten vaa oor

log onb ..grlJpehJk, on" aar.obijnlIJk. WIJ 'We.
gtlren ze te geloovl?1l, too I komel! ze ons tel·
kons ..-cer voor Do herhallJlg doet tWIJle!
biJ Oils embtl\lU WIJ ~lDwn beanijst te ~or
den, ....IJ \ ragou !.all hot waar !l;IJn' Hel
antwoord komt it ru;.{ boe EoblJnbaar onmoge
lIJk ook -ilCrlog 1 Oorlog? " allrom 0 J),.
'I'T&ag blijft onbeantwoord \\ IJ btoginnell te
deuk.en Heeft OIlS ras ID Afrika eli ons 1'1"
ID En.:l'land belangen wo zeer verschillend
cL. t zulk Ct'D ramp ons zal moeten treIleu'
\\)0 zal daarbij ....lDnen· Er IS beoeu vrod{:
ID den lallde de t" ee blanke rassen vernw,
gen dag na dag bun bloed, geell dag " .... t cr
voorbIj of bet bloed van oell HollandliClh Mn
knan.che noDw voedt het kind van een En
gelach Afrikaander De meen'lDelttng cl. r
TB_n gaat dag lUI. c:!ag voort Inolen tie eli
gel des doocb ZlJoe vleugeIen over be Ia., I
WU Ultstrekken, en m een nacbt el' man
vrouwen lcind VlUl Hollandschen of Engel
achen bloede lOU dooden, eD de uderell leven
lateo wu bet land ID rouw gedompeld ZlJn
er zal geen hwa zIJn van een Afrikaander
waar er IlllIIt rouw bedrijf aal uJn Door.de
l'e1'llleliq van een raa aal 't udeN gelSOtper1
worden. Het 11 ruet een toe'Dt'mende l'&II8en-
haat tauchen Afrikaanders en Enge1seb&--Afn.
kaanders welke om oorlog roept

\\ut III dan de oorzaak? WIJ VlJlden er
geea Wie aal den oor~ 'II'lIIIlen P NIet Ea-
geland, wet Afrika, ll.\et de edele vrouw
over Wl.r boofd SO Jaren IIIJO beensegaan ,
DIet WIJ Afrikaanders Er alJO sommlg811 dIe
deuen. dat 'IJ er QIJ aulIen 1I'1IIneu In den
achtergrood ZIen WIJ de neV'Cli.ito gedaanten,
WIJ keoun den Yoetatnp, 1I'~ liooren net ge-
nteel Yan pap ...r, '!'an eeo hand naar de &II'
ilera pg"'., WIJ kennen deo .Idank van h.t
goud, WIJ kellnen het nu Er liJn IOlDIIllgen
die denken dat SIJ er bIJ W1IllIeo lIullen. ZuI-
len ZIJ 1li'liiii811 P WIJ antwoordea Ja. macht
O'f'enr.ldiKt-voor een tIjd ten IlWl8te, '"J
hebben de achepen de lIU.JlDen. bet geld
Maar 11er ook ruet beboefte UIl lets anders'
0. drie honderd man te Thermopylae hadd811
dat, wat de overWllllll.ag geeft la het d..r
moe.tte waard te vechten, mdien WIJ het DIet
ltebbeD-reoht I

Men mag Beg.. dat ElIe.laad d1l1Sendeu
troepen ID het land kan zendeo om 0118 te

vertrappen, IIIJ kan dat doeo, lllaoht oyer.
WUIt In den regel, maar DIet altoos Ik beb
eell kleme Dllerkat ZIen aan'l'allen door h';t.
grooten bood. da hond D&III haar III slJD mo lJ
ZIJ beet !lem 10 de keel, en hiJ liet haar 108,
ik r;ag haar terupl'lupen tU ha.v bol Docb
maebt ovennnt gewoonh)k, 110 het hjdt geen
tWijfel dat Enaeland een hooderd duilend
aoldaten naar Zwd·Afrika kan Mudan, om
onze 8ted811 en dorpen te bombardceren, bet
mag IUJD dat de liOIdateD eiken mllllt1eli,jlulD
Afrikaander sulleo neel'llOhieten, dan aaI de
oorlog eindlgeo dan. zal er geen enkel hws
ID Zuid·Afrika .IJII '!raar meo Olet rouw.
1i.1a~' Maar zal er vrede ZIJIIP Even mm
als m Ierland Een honderd dUlZeod huUl'
ling soldaten mogen o..er het land heen.tap.
pen en het volk 'I'erdelgen, maar el JIIlI g_n
vrede slJo 't Volk dat overbbJft aal geeD v<r.
schil van ras meer kenneo, ZIJ suIleD 'I'er-
oolllgd Ic. Jn, om wraak UIt te ""fenen En
wnt zul er Yan 0118, Engelsche-AVikaand"r
wordeu P Er ZIJn booderden van 008, man'
nen en 'Vl'Ou"en die Engeland hebben Iiel
gehnd \Ill zouden uns IC'ren voor haar heb-
hel pr.~ g....OIl, maar bevar ct.u. een Afrik
ale striJdt om vrljbelll til dooden u.nden "'J
onzo rocbterhalld lU het vunr ste!n'n, OD tot
asch ZIen vcrbranden , WIJ lOudI'" 'lll~ aoolt
Bll",r EngcllSChcn kunn('n noew, n cr JoU 8CO
te {root~ smet op dien naam &lJn

Th! mail waaraan Zlud-Afrika van~ be-
boafto beeft II hIJ die Engelanda eer Iun !,c.
WIIJ'ell W IJ ~lCn JDet Yertrouwen .. r de
groote staaWieden , llbr liet EDgeJsebe 90lIr
!iet vrlJooldllievend ~ebeb 'YOlk Nade~
thUl~ wenden "IJ oos naar _ op trien nlll1
AfnkRanden troMh !lIjn. en ,,~o l.:1li ' •• tl
Kruger Groot. oude lIIAJl de eerato _r nlot
dil bt.atate 1"8JI Zui .....Aftih's groote ma.oen
gIJ hebt on, getoo~ aat "IJ kOlldtot ~hten
voor 'l'TIJheld, toon oos dal IN ffvd, !tunt
.-bul .." Laat op bet groot 5tandbeeld dat
In d flIOkolm!t door de lIIann ..n eo '1'o'uweu
van Z:ud Afnu ter u_er epI'<.' a tI wordnn 0
gencbt gebeiteld .taan - ~zp man mmt
vrijheid en .tI'et>d pr roor duel! z, Jn ~,. w.. ,
gtoot, hIJ kOIl leed \ erg('tea en Kto .. t.m<-Jtg
halldelen " Late.n WIJ op ObEea gtoot .... Af ti
k4ansche 'rlag schnJven, 0:11 ze nool~ w_
uit te wl,('hell, deze 'll"oo....Jeo - V l1lJheiu
Recht, Liefde", de t_o:-e eerated ~JD !;!OOt'
maar zonder de las_te lij: .. Illet .,_akt'
STEAl III' ~ I-I" \ AII-';It\ KIITItAAIr(_t tiller)

behoort •• DOO ea te wnrdea till ..." een
behoorItik Ir lo.en dl ...." 6ftd;; ftJOIan.JI'!
behandeliJll, J .purd met _ 1... 111 ~ np-n
II10000t 81J I.bocJrIijltea.rdtf~ al ~. ~ .;.,....u.r btt..r WOnteD _ .,.... de 0IjIde ~I

delbli ftII pere leYwinu, of alfa I ...
~OII!Cht.Ofpen" liJD II1II dee

8WUI8I1 die Iich bl elk -' .. ~ 'faD ~ ~
den bodem na zuid- PIUIt" tie ~ ia-I_.,
Jut bet bloed 1Il~ --- ~ ~ ;lPIdd-;aen ~ ..._-:.I~ riIIa *'" tUI la ••• II"'....

KWARTAALSCHE '.ERG IJ)ElU\G

BESCHOUWING VAN EEN ,ENGELSCH
.AFRu..llNDER

FEITEN EN VERGELIJKJNGEN

D,E TWEE BLANKE RA$8EN

Eeoe OJl8OlDDllng '" g8Yen 'nI11 mevrou,",
Olive Schrelnen aeer belangrijk Ill:ArIJ'l"en,
welke • beroemde scbnJster geen onrecnt
zal aandOen, 111 eeD _ moelhjk taak, wur-
aan WIJ 008 echter moeten wagen, daar ge-
brek Uil tijd en ruunte oos belet desen _r
II1teraaaoten en met onol1atootelijke feiteu
doorspekten bnef 10 zIJn geheel 'lie 'Vertalen eu
te publiceeren De bnef beslaat meer dau
twaalf kolom druks ID de "Staodard ud Dig
gen News," en wonIt door dat blad la eerl
blJvoeg.el g~even De bnef die grooteo 111'
druk heeft gemaakt 18 10 den haar zoo eigen
boeienden stijl geschreveo en getuigt van
groote beiderheid VUl geest en doonicht
0. IIJChitterende achriJfater ~ haar

acbnJ'l"811 &aD met te WIJ_O op de ruting VaD
gll-voelen III de kolommen nn de "Standard
and Digers Se •• ," door de werldieden no
den Rautd orer de .. tutje, door JOuma1isteu
.Iechb eenJg8 )&reo, maanden of self, wekeo
geleden Ult Europ& .... myeerd, die hoewel
wet JUI8t om oorlog roepeode, tqeb DIets li"nr
l'oOudeu IlleD, daar de TraD8Vll&I eell nJk laDd
Ja. door Afrikaanders eo Engel~hen, die &leh
teo stemste tegen oorlog verklaren, wetende
hoeveel ellende hij zal veroorzaken 0. stem
van dell ID Afrika geooren ~lechman 18
ecbter nog nIet vernolDeo onder ilat koor no
stemmen-de man die Afrika lief heeft als
IIIJII geboorteland en. tooh door MndeD des
bloed. verbonden 18 aó EagelUid ZiJD plicbt
1& IIIJn &tem te 1&tea hooreo 80 deel te _en
aan bet leven oer t .. ee natlC8 VlD dit land III
d_n

ZEER KBITIEK:EN TIJD
De Engel8Ch-sprekende Afrikaander en UJO
Hollandach-sprekende landgenoot, .IJD oaas&
e!i"Ddel npgegroeld De eerste beeft h~
land zlJuer geboorte lief Is dat vreemd f
Is het vreem<1 dat hiJ ZIch ID een ander land
bevIDdende 'I'erla.ngt naar het land zIJoer ge-
boorte r Is het "reemd dat hiJ, wanoeer bet
ste"ensnuur udert, verlangt onder bet roode
zlUld en de IJzerklippeo van ZIJDdIerbaar ZUId
Afrika begraven te liggen? Is bet vreemd
dut hiJ, na I~e Jaren afwezlg ge .. eest te
zIJn .. anneer hIJ zIJn 'I'oet weder op ZUId
Afrika s bodem zet, zIJn hart voelt IIwelleo en
UItroept "WIJ zIJn Zwd Afrik&alldel'll WIJ
!'IJn weder teruggekeerd tot OilS laDd tot 008
'I' Ik P Is het vreemd dat WIJ, III tijd vu
gevaar, wa.nneer 008 laoo bedre~ wordt. ge-
voelen dat WIJ Afirikaanders ZlJII, die 'roor
dIt land en volk levea-en zoo noodlg lIDIleD
118I"I'en' De Schotoohman bMft dit ge'l'ool
voor &lJM heuvelen. de ZWltscher 'rOOr &lJne
valleIen Alle m~hen die m60achen &lJD
hebbeo dit ge'l'ool voor hun land Wat .. el
vreemd IS, 18 wet dat "IJ dIt ge'l'oelen hebben,
maar dat WIJ daarboven ook een liefde 'I'oor
Eugeland bebbeu, door vele teederv banden
d.... raan verbonden alJDde Onze .. erldtnng,
ou< tehul8, onze t1Jdehjke belangeo mogen
allen m ZUId Afrika ZIJn, maar een band der
hofoe zoo sterk. dat 6,000 mlllen Vali OOl'&an
bem DIet kan ver orelren , bindt 0"" aan het
land en de vnenden die WIJ mIDdoo 10 onzo
Jeugd WIJ !'IJn Zwd Afnkaanders--maar ook
Engeischen Dit UI Jwst

ONZE POSITIE

Het ant·

De heer llalleson &el <lat h ber br had
ontn.ngen dat een bezeudlD!; PP< d.
b..a&p ID t;agelnnd een &eer guru, 'j/cn mdrur
bad gonwalt.t, eD lat de Australier, I.><H,,_.J
waren dat ill wt de maut wud~u ~ ~rult
..-onIen

Ve vool'r.Jtter zei, dat bIl appelen u,t '\" u...
Zoelaud had geproefd ..n r. zeN h I,...
vond ZIJ ZMg"n er goed UI :naar lrarl'll
!iIlWkelocl> AlrIlt.a.&n.cll" "ppelen .. ren .eel
bet ur Er WIUi een goed roorult=bt \'IlO(

deze nueht op de Loodensche markt
'E!{VOER '\ A~ ~EST

VCI heer l!ullesoll bcpaalc.< d ~ I Lt op
bet felt, dat mesl 'full \ Ictona \\ e,l '.r
voord .. erd tegen!d per tou pt'r m It, :-11'1)1

men 'I"ll1l Tou" 'rlnel 1d pt'r tou '" r lJlJJI
m_t betalen

lltleg werd gegeTen da t de \ ~n-O(>rpnJo
oYer een lang£'11 afstaaad lager IS dan O'f~r eeD
korten afatalld

Ve heer KUhler 1I'QeS DOK er op dat de !'lo
geermg de koeten bau gemaak t OIO ""Il MJ
11,11 W Vletol'1a \\ ebt ,""u te legg"l

Aan dea seeretal'ls .. "rd op;;t>dr~e
oIoro IDformaUe to VlrknJgl'n up dit p lilt

I~SECT·PEST Bll.L
Besloten de aandacbt der rt ge< rmg t. lJ.,

palen bl) de lOdlewng vau d~z, bul bIJ d. vol-
getad.a IUttlll8 van bet parlameat

SPECIALE WIJ' PRlJZE\
De resolutle 'aU het vrucht<nk 'ee~, r -rOD.

gres, ID wke 'II'-'(lalc PTlJ:t.n \ uur" Ub ttn
vali 100 leggen eu 00 leggen. 10." lUll I.<;r

~prake
oe "OOrZltter Dloonde <la Jlt l"'l1 1 erlt "rd

be&inael w....
De heer Kohkr W8(" er op CL. e _r

WUllIIge bocl'tln war"n che .zulk "'" ruO\.(J
oog.t hadden De me.,.l~ "IJug .... <.JcuUJll
door ph7f1Oltera venr0C6t

Dc heer Mallesou dacht het bot d. zaak
til laten tot na de a.nstaande "IJntclltooo-
·t.elliDi

De beer Cloete zei, dat meo tbau, pnJzeo
gaf 'I'oor moat en met vl>Or wIJn , ,le Jl:root ..

.. IJDoouwen .... ren "Ill gevoelen dat b()wmlg"
boc~ea net een paar .tuknten goeden "'1]1
maken voor de tentoolll!telling lien m_
prl;jZ6D "nm voor groote hOt'Yeelbed811
WIJII

Do VOOl'll1tter JteI dat men dezelfde mOf'l-
1 )kheld ZOU bebben Ills md de boom!(aard-
pr llt-eu De rtJken lOOnden de PrlJz n !<r'J
gn", en de kJelDo boerl die eigenltJk 1DOo' t ....,,-
t.IJmoedl.,d worden, hall seen "'''0 le tom
peteeren
lJe h""r Kohier .. a" t. u • trio. l l,,"n bet

~IO el 10 de resolutie De l Jd " • n'>g
lueL l$ekomen om dat begID'" I UI te ""ren

Besloten de zaak UIt te stellen l<Jt c '1'01
geode v('rga~e~

W1J:";8TOKKE:\ UT CALlF0R'\1I
Gelezeo brie-' n.a bet lanolbou", ...1 p.l!'lo

ment, ID aake m't"Oer VIUl wlJnsl<Jkkcu l ah
fotUJe, meldende \LIt een aanzoek ......., cut.- ....
len om yerlof tot het lO'f')~en vau z I<~re
"l4kkell III CalifOfDle H et depart JU • ~

de _t_ of het. ....8lUChehJk Wa. du " Justat-
AC" .......te voeren
De VOOf&1tter MI, dat stokken wt Ammka

\ an gecu Dnt waren Men moest u,t Frank·
lt Invoereo
De heer Kohler dacht dat de r"!;ll<'rmg cJ

de tUlDooaw·raad een h]"t moo- t 0r~n"u ...
Mozoek.en ontvangeu 'roor stolt..keu ru. we'
tier te bakomell SIJO De regE'enng bn dan
de b.no:Jdigde stokkeo Invoeren en Old r toe-
&Ioht VII.D <leb beer )layer plaat>en lLll.l I"w·
nen "'lo hoeren later VUl bern .tekJes Ir.rlJgon

De YOOrZltter ...ees er op dat men gr004
gevaar liep weuwe ZIekten m te '-oer"n UIl.
.menka "'aar er !Ulericl &lCkten Z JP Hit

1'011 veel beter ZIJn UIt .I' raoknjk ID te 'I'Q('-

I

De beer l!a,-.,r deelde dit [~vQel@o
De beer Cloete wea ten gun.l~ na lllro<'!

on eier toezicbt der regeerlng "&lIroDi wu
men DIet uit Ca.lifoml() la'roereo &uo1Felal.
Ult FrankriJk ~

De heer Kiihler W1HI8 er np dat ,I. II,PII
n.et. een bus pi tot bet ID' oeren ollde I....

zicht der regeenng, .ouden ,tokhn ID 'of'IQ
worden laD(P Uldere wegen en roll er
I"JOtef gevaar &!Jil voor het In,oeren TID

T-ecl

Ten runde lie poeltie recht te vel'lltaan 16
het noodlK voor den Engelachman om t.1cb
YOOr te stellen DIet alleen dat bIDDeo den tiJd
van til II of twaalf Jaren 40,000 RUll84.ln,Fron
scben en DUltschers tegehJk JJOuden bIDoen
iIttrvomeo, w.t alleen dat een groot gode.!
te bunun met vau plan ZIJD ID .Elll;el <Ild te
hhJven, en slechts daar hun geld te luake,
lIIet ..lleen dat bet groot er d""l 'rlUl den rlJIe
oIom bot land lIl~evoorol wordt--dat zou U1et
zulk een erge zaak wezen-maar dat het
grooter deel van d,en rijkdom ID hand ..u I.

van een paar personen eD dat d,e po: J'l;Onell
.. erken tegen de onaihankeliJkb('ld v..n )';n!;o
land en trachten met den rtjkdom In Enge
land verkregen Rusland eD FrankriJk tegeu
haar op te !utzen, opdat ZIJ door bet verlie,
Van h"ar • rIJbeid bewr 10 .taat mogen ZIJII
baar rijkdom ID bt.&lt te krijgen WaDile r
de Eogelscbml'n Zlcb zulk ''en toekom.t goed
VllOr den !P;eeSt gesteld hooft zal hrJ bet beeld
hbbea vau het ~tuk., dat bet vvlk 811
de regoonn~ (ler Trans,.aaI vandaag voor &lCII
beeft en "IJ vragen hem roodUlt of dIt vraag.
stuk ruet eeo zeer llJgewMelde eli moele-
lijk. III

Er UI nageluldng veGl mlSYêl'lltand ootstaaa
omtrent bet gCibruik '!'an du woord('o "kapI'
tall,t ' en "m,ooopoliat" 10 de oo'preklllg vau
ZUid Afrikaanacbe aangelegenhoden In .t,;uro-
p hebben d~ woorden oon heel loodere be·
teeken18 Daar wordeo ze gebruik. ID 'Vtlr
band met bet 'rormen VlD "tru.,u" en comeTS
De !nr"'!tl" ID Zwd Afrika 11 ruet of
een ma,1 III ;l,uld·Afrika L'20.000,OOO beZIt,
ID een pal ..lo "oonl, op champagne leeft een
Jacbt In TnfelbRal er op na houdt ea vrou "en
bedekt met honderd dUlllendeD ponden 1I'1l&I'
de aan JIlweelen, terwijl In~n buurman met"
beeft Ons vraagstuk. 18 DIet b..t 'l'Ta&gstuk
nn Amerika In Amerika IIlJn er vele per-
sonen die vele IDJi1toeoen pondeo besitten,
maar wanneet m.o de Ver8elllgde Staten ID
haar geheel neemt verzinkt het £40,000,000
van haar njbten lOwooer ID bet DIet. Foil
"are het de ~eerte bIJ deo ÁlIleribanaobeD
milliODlW' om· a. geheele be\'U1.k.U.g voor

POLn'IEKE DOELEL~DEN

~Ullflt on. 10 ZUld·Afrika zIJn Hrikaandcrs
"Ier posllle DIet als de ont.c 18 Er zIJn cr
Engebclie Afrikaanders, dIe, boe" el van En
golscbe afkomst, persooullJk welDlg van En
geland w"teD Z'J bebb"n een gevoel voor
.Engeland, maar lIlet bet gevoel VIW uen .En·
gel!lObeu Afrikaander. Uie een persooDlljk lief·
de voor Engeland heeft

Ook staan er nog aan onze ZIJde de oud.te
blan.ke Ingezetenen van UIt land de Hol·
Iand&cb sprekeode bevolking, d4! nakomelingen
vlln Hollanders en Hugenoten, de ma ,men dit'
zieb vall Spaansehe tlwtngelandlJ bebben be
vrijd, een dapper, vrIJ, fier volk, dat "elf.
ouder de vroege Hollandsehe regeermg weer
stand bood aan mmcngmg en beheerscbing
vlln bUiten af, eeo volk, dat w..nneer bet Zich
onderdrukt ge'l'oelde, zIJn geweer, zIJn vrouw
en kmderen en 'liJn toebehoorelI nam, zIJn
'Wagen IUSpsnde eo ~ woestijn IDtrok ow
vrllh<"d te weken Toen de Kaap, on<lu
omstandJgbeueo w....rover dit 'rulk geen beheer
bad, ID handeD der Engelsch ..n kwam, stroom
de er een ..nder element bet land ID Gedu
reode de laatste 00 JIlren 18 de bevolking ver
meerolerd door Eogelach .. kolOnISten. mUI" de
HoDandacb sprekendeD. vormen nog de meer·
derheld Engeland werd stief·moeder 'fIlA de
Afrikaanders WIJ Epge1seheD, hebben bet
recht lief, wtJ waardeeren de vnjheld WIJ
hebben een fout, en oen ernstige, wat aan·
gut Oll&e relatiee met de meoachen dIe onder
Oll&e regeenng komeo te.taan WIJ mogeo
be~ recht lief bebben, WIJ mogen geeu be-
ge rte hebbeo anderen te ooderdrukken, maar
"IJ manneo (1IOIIais lIlI' WiUl8III Porter en sU'
toestanden van anderen ondencheld,m ....OëJe
on:t~ HIer en daar 10 de gescbledeDis VIIld,,"
WIJ eeu mao <_ala lllJ' Wi.J.1iam Porter en sJr

George Grey), dIe ZICh In het le.en van het
Afrikaansch volk kondeu dnngell. en dat volk
hef bebben en vel'!<taan en z'Jn hefde Wlllllen
llasr oIeze zIJn dlln gt>zaaJd De meesten d,e
over 008 gesteld .. areu. hoewel beKeeng bun
pliobt te doen, verstonden het Tolk DIet De
:\fnkaandet. ZIJII een etgenaardlg volk ZIJ
ZIJII tegelijkertijd bet .. ehhte en meer ge-
determIDeerd volk waoneer men hen wJl
dwmgeo ZIJO ZIJ hard al. staal met IIt·fde al-
leen kan men hen regeerell ZIJ laten ZIch
,I..eht. eens beolnegen Diet eeu tweede maal
Het '5 C!en volk dut nOOIt een daad van helde
vergeet, en wet s~

EE~ os R'EC HT \ EltGEET
D. Engelsche r"Scerr:lc.. wrcn m.....stal I\lN
ID ''Ympa.hlc met h< t .-olk ZIJ rpgt>erdell
met een Ijzeren rOl'de mpln ,h 'rIn m. t hefd.
DIt gaf aaoleldlD,( tet ontevredenheid, tot
!l:e" ~peod verzet dal ~lIldl;;d" milt het treur
pel te Slachtersnelt ,\ 11\ der.e plaats werd
In het JR." 1815 "Jf \fTlka lOde,", d,,, deel
gonomell bauoen anu den opstaod géban"eu
en de vrouwen die '0mon mpt b('n gestreden

o hadden .. ateo gedwongen daarb,) te ,taan I'll
o het te aansehou"en D, !!Chare Van mede-
o Afrikaonde" dIe h~t seh.vot omnngden hoop-
, ten tegIJn boop tot op het Ilnhte oogonbhk.
o dat hun genade MU "o~J<'1l hrwpzen Lord
o (hurle. Somerset !-.rUNS g,en 1ljt'IIl\de eu bet
o trolll'llpe:l .. erd voltoo,d Elk kmd III Zu.d
6 Afrika kent het verbaal H Ier wordt hetg kwaad bloed !(czet ;W at, IIldlcO president
8 Iuuger Slaebtcrsnek had !f:ewroken III 1896,
o door de o;aml'lIZW""rd"r", dIe getracht haoden

den .taat zIJn vnJhcld te Iwnemrn te dOt n
hangen ~ HIJ ZOII III ZIJR goed recht );cwcc,t
zIJn 'Maar werd dat "ed""n zou bet de
Trausva41 mislukt ZIJII di ..n weg te Vlnolen
\I elke hoog ..r loopt dnn d" "eg v 111 Iwt recbt-
rn naar hd heht le,dt G.lnkk'g voor ZUId
\fnka ~Ioeg pre'ldcut l}!u;;cr deo reclJtln
.. eg III

Dc streu)o(l' nllhtall't' r('~et:nng ft "" h. "'P
dnd Je \fTlk. llId"r, lilt h, t I ",d ZIJ Km
gen dl "Ol StJJII III om \ rJJh",d t, zoeken • II
"orrnd. n peil el!;ell .t. ,t \\ 'J kellnPIi alleD
ol. g,,'cb"'dellls dl' t ...lt. Iallkmoe{hgheld en
).:I'duld en 00\ er.cbrokkcn moed l'1l da.pp<:r
held van dIe

VROME VOORTREKKERS,
het vreesehJk verbaal van hun bjdeD eo stnJ-
deo ~e!ll wil oe dieren en wreede barbaren
7.1~ vocnten Dlet yoor geld, maar voor '1'1'1)"
held en voor een tebu" voor hunoe ..rouwen
en kIDderelI Wat de bebandehng VaD de n.
turelleo door de Afrikaanders betreft, die kon
lJeter geweest IIJO Maar men moet wet
'rergeten, d.t een eeuw geleden de EngeIscben
ootlog ...ild~n maken op hufine Amel'tkaan!'Che
IIdcrdanen ID \ Irglllll' omdat ZIJ weigerden

.It' ,la ..., n te n"men welke Engl'lalld bun zo!)d
Ook tU Zmd :\Inka teil noord<'11 van het Llm
papo, heeft de .Engel""hnllln g"tooud d:rt h ..1
leven \ un d ..u klenrhng bem niet veel w.. , rol
"11\

Zood..Dl!( IS oIe gescbledl'DI' VnO de Hol
laud!IChe-Afrikaanders

Wat hun opvoedillII: betreft staan IIIJ op eeu
hoogeo trsp onze bek .. a.amsl:e recbt ..r,
onze welsprekendste rechtsgeleerden, OllZé
kundtgste geneesbeeren zIJn Afrikaanders 'I'au
Hollaud!lOheIl bloede de lijsten van geslaagde
kancfidat. bIJ de elmllllna der UDl"'"mtelt
mJn JlI8.J'Lijkagevuld met .AhikaawJcbe llaDIen
Veien ~ Olal' Euro~ din h\llllle studiën
voort te ",tten De tijd brengt l'1!1'Ul~
Het oudere gNlacht sterft al; door- huwelij-
ken VIIIl Eaplacben ea .AfriIraaQdera ~
ilkaader pat de ~~ der ruaen
laDgMm"'d.oort dJi (() ~ tijde al
er met. áDderI lijD dat .. ~t.
r.. .,.. A".....ftn.

nm te koopen kon biJ DI.t aooveel betaI .. ala
£1 per aoofd aan de SO.OOO,OOO 1O\900erS 'ran
bet laud Bovendien ZIJO de m.ste Amen·
kaansche milliOD&U'BAmerikaansch g8llllld ZIJ
ZIJD burgers ,an hnn laad. hlUlDe belangen
UlO de bela~n YIUl het land \\ llIlooer ZIJ
stervea laten alJ hun nJkdom a&Il Amerikaan·
IICbe m.tulltngen na ZIJ stlChteo colleges en
publl ..ke tnl'l<lhtmgeo Amerikaansche mil·
llOllal1'll blijven Amerikaners, IIlJ IIJNIIideeren
bun geld ID h(ln laod ZIJ t-teden Dlet hu·
oe millipeoeD 10 bet stokeo YIn oorlog tu&-
scben noord eD Z1l1d, of 10 het aansporen ..an
Engeland om milt Amerika oorlog aan te doeo
Indieo ZIJ dat deden lOU het ..olk spoedig
weten wat met hen te doen

ZUId·Afrika Ja eeD J<ong land en een land
10 vele opzlcbten DIet IlOO begunstigd ale an-
derv landen W I) mogen, met 'I'IiJt, het een
groot vruohte&-produceerend land lDaken en
goedo wIjnen produC8t8ren, maar over bet al·
gemeen genomen moeteo wIJ als landoou .. en
een arm volki bliJVen Ware bet wet voor
onze dlamant4l11 eo goud '"J &oudeo een arm
l"n<1 hebbeu De ootdekkiag van de mlOe--
rale rijkdommen geschiedde plotaeliog WIJ
waren met daarvoor bereid Voordat de lIIen
scben van Zwd·Afrika bjd haddeo ..,n bestf
to kriJgen VIlD de wUl"beld 61n dil eerste
groote les ....e~e 01lZQ diamantvelden 0118 ge-
leerd moest bcbbeD, te leeren, werden de
gnudveld~n III de Transvaal ontdekt WIJ
wareu DIet opg~\\ ISllCn voor de veranderde
tOCllbnden Itmnen een plt&r J&teo WBa bijlll&
de geheeie rlJkolom va. ZUICI-Afnka, SIJDgrond
ea dmmaoten, &lJn ste<mkooi-veldeD, eo zein.
zIJn prachtlj{Ste boer, nplaat....en ID Hel<nVler
'u :\Ingahe;beq; overgegaan 10 de handen van
een kIeme jZ,ro(lp vali spcculsteura In slechts
eokele g"vallClp mJn &IJ Zwd-Afrikaanders
Dat ZIJ D1('t Jn ZUid Afrika geboren waren
zou er nl('t zoo zeer op aankomen, haddeo
"IJ bun dool met ons gt 1 (zeD iadlcn ZIJ
ID .ympathle, boop en l re , een met ~08 wu·
r n Da t zIJn ze niet :'\ let alleen vcrlrwlt!t-
t"" ZlJ de scbat ten ID rut land verzamcid 111
aadere landen----<lat Is zoo cr~ Dlet-maar die
manne n zIJn Illet v III 011' Dit lalld I' hun
met dierhaar nIs uet on IS ZlIId Afnka I
-Il'cht., buo Jucht.-cld ZIJ gobrUlken hunne
groote chatteQ om hpt

Pt BLIEK LI:rF.'\ TE DEllOR \LI·
SEEnE~,

beer l!ummao nrI, IlU
met .erlof dar veJ'iAdenng c u d~ he 11. u, Ic
wwd tot 'I'0OI' 'ter gekozen
Een resolutIe ten gunste vali ,.0. r 0 Jer

toe.n:ht der regeenag, cll het pi,.t ~"'" <I<i
atokkeo 10 lrwarantame voor t '" c • er
&allgenomeD

Verder werd beslotea dat ;::"..n 'H I
1'oef zal geschieden alvorew. d.. raad d""n06
beshut

ROZIJNE.~·TE.''TOO:!ll1!TELLl\G
Het rapport der beoord",,(.ur. '<'an fo r<>-

ZIJDeD-terJtooDStelliDs te \\ ol'(:8.ter .. ml ~
lezen.

IJ:lee.h door 0118 gopubhceerd -I, 1
tr wvrd geltlaagd O"llr de li J " "-'- rin-

t41ntooastelhDg bvstu.rd werd
Aaa de band werd Il"ltev ..n de 'rn

linG tAl houde.o ollder toez,cht T'Onl,
bou"-raad

M, li ~tapte Yan cl, fAlik f zo I PI
\,e;Jw~ te komen

\\"EST E' OOSTZIJ br('~en mllnnen Van hun keuze 111 onz<!
.. et ge, m.;, om de macht ID banden te krl)"
~en opdat ZIJ aiel! oog meer mogen ~mJken
Het geboorte-1'9Cht der Afrikaanders Is 10 de
handelt 11'10 ~mdeliagen o'l'O~egaao door
hun elgeo goud worden II} tot slaveD der ka·
pltalisten ge:Dl\&kt

\\ IJ h1den ~ mooten duur betal"n, DIet
omdat "'I~ moedWIllig miMireven hebben, maar
omdat WIJ onkuodig 1I'IIren Het IS DU.achlen
natuurhjk dnt tr een bitter glvoelen biJ Oos
IS tegen de aan~en dIe ons van onze erfeDlS
beroofd hebben, maar III dat recbt P ZIJII
"IJ DIet zei ven te blameeren ~ "IJ hebben
ven:ulmd onszelven te vcrdedtgen I'n mCX'tell
ntl de gevnlgen hJdeo y-x, "lX'eu1at"ur~, die
Rhode"1ll behei'f.chen, ....arl'n '"JJI<>r dAn WIJ
ZIJ bepa ..lolell dllt 50 perr:'Cnt van ui de WIll'
sten der goud wdu,tl'1e aan de regeetlllg sa'
wnrden afgeg~ven dat alle dlilmanten aan de
regeenDg zullen bebooreu WIJ wareD niet
WIJS geooeg dit te doeD eu het TOlk woet er
onder lijden lJaar armoede UI DlIlt de groo~
ste ramp welke een volk kan treilen Daar.
door leert het.de edelste lessen De groot_
ste naties, gelijk de grootste mannen. ZlJII
dik ....1J1sde armsttl ~eweest, en rijkdom brellgt
ne1&1 wat 11 dan armoed'&-bedorv_
beid ons beletten YaJ1 een ~,

VCflrtulcf.!g \'Ulk te worden De fOuten
kutmen WIl berateIl_, de

TOI:KQ1MST IS DE O~"ZJ£

G.leaen bnef ""n de.. ou.lIl J'" r •".
raad, &an "u h ..ull g., u t u. ....
zlJdliCh I.. ....dplcg ..u .1' r d, rO'
.dntl5 te I;evoo o'l'er aa. ( ... po E' II •
lW! hbtadII

Bdoteu dfll m.te1I}k .. rea I ,.. •..t-
dat deq ra3d lIDU w-Jitu.! meck .... '.
D<opltjl:

BEBOOKlXG • A~ vRlCHTr'
Eer hr"4..-erd jp1luzcn nu ...~

de~tement. .-r... _.J.J of b.. u,r
hJ- IIOU a'Jn l.coallA.' en PIJD&!'f"I "
IDg"v",.d ti bo mot 0 '.......r
wa rlat pr md~., hllV'lI Lt' lo

"'--Jl
In eeu b1'..-.J Y, n ,1..0 ....,.....rlll~

~pral bIJ bfot gO' ....1f'II lilt
ltu j:""" ~.,T'aBI' IP'I'..::-do, lIel h, , ~ ,
vruc!n"l1 ... I __ " ....t ... r .... ~ ..
...... r r" taalt TC'"

lk>!Joten <lat <le r-..a;I be' tU' D •

oe lJI:;cvcrrJ .... -" bten t- t.ec",-",
\\11'.·TE'\TOCJ,~-n;LLI'G
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~ '7IIr "JlIIIII[' ~ ~ _ maar het klemo IJ1al'kthulS moest er weg
..-:::- ~~~~. WISt dat Iedereen IIOU beamen, dat. het

Marktplein de llleeAt geseh,lt,.te plaate voor
('(1" .t.adhuis ID do Paarl wal (rO"JUlChlU~)

Dr H,Afmnn Z~. I, <lat hem opgedragen was
• .' r.' ilut 10 voor to le);!:<.'u HiJ zou zulks
a ,"",tondt;' doen
1':C- .h<cu<Slo vond p ..... ts, "n rrop d.. heer

~ [ do \ Ilh er -s "IJU '1'00,""",1 tt ru_;trok urn
( lt ds .'to umendemont op het voorstol VUD

dl HdJm.n lIJ te diem-u
Dr ~iuflmau ru.lakk tLu rop het volecu I"

\ oorst, <I ,t ~""tl<:Urdeerd "Lru door deu
lt\. \Or tI! lr ( urlt.!".s

I) ",r I" t gouverncm. nt II, monde "Hn .11.n
l"'OIllIU .... ":lrt"4 'un publu lH "t rk ...n lH f'ft be-
loord d., ,t, lil van de nu "d. rhr"l. tot trekk .....
Iijk ho>t v. rplaatsen vau d" pul li e kl' kantoren
n ~1r he t Mnrktplt"u. In ..'"lIstil(O OVe"" fl:'"J.(

rvu t, zuil, u nemen, ZOO bosluit deze Hrgadennjl;
lUl rl.lttt-'r 1'i;1I hnt r v.m den f' lt eonut é tp benoemen, onvt"nr1lld onder

I ~~I t r \ lt 'lt ).!J..:,pn(l~ dat het Il uid. , n,:;~n me t het lt0llVt rnemeut m con-
lit I ,t ulzW\l en (14 t \1ft e k un, rM J net lf mt t den stndsraad aan te gaan t'n
r/.lllt \ III ht'f ~('tJ(lU\\' t~r-- tt <It \ '11 1110'0 te vernemen QP .plke condities NI
Oil' va u i._'\) I",r maand ~Oll hu .. "on ,....deu hiJ grutogelI soude zIJn om voor-

r ~lll Il' \ oor ""'Ik~ PriJ" dt' stads ,,..mJ,, pubhok e klUltoT'1'n naar het Markt-
., pk-in t.. verplaaWn en uan een lat Dr .- wo'OU" m~t grollUO'U aaU bet joIou d d. ~.., •

r. u \ Nkuope il "II gob >u ..n vl'l'JI:aderlUfl: vau mlJwclpo.le
r \ errl~r prekend.. zolde dat .t"lUgl'recht.ap;den daarom trl'n t rapport te

r>Oh rktn dat d" vergadenng opge- ~Ol'n Hot cooute Uit de vol!l:..nde I.."ereu te
[ ,r ", ii \ all hUhhoud," tlus ostaan n:unl Dr HotrmlUJ. ds Curlewl',
Il 11 Illl ct .. r b- 1...,tlU"bet.der. I ( ~..de , ilhers, .0 Tzu \\ Ilbl'lm de Villiers

I ... In ""'rhmll• de \ llh ..""I l ~ l'lU"", "t'm.Lt,¥,1 LOU ZIJU D H
r,' I n ')ol d. zaali; toU 1>.>'1''' Ir., u r t otr~ahn Z4'lOO dat riP <,(,l'Ste gl'd'ichte
r " II 1IJJ..IIId," toe Ic !,:C\' II H'J ".' om rpn "t \'''plaat""n van het .t.adlwls

I th d I ..n pr ,dumt ""ne ~root. "onstemm ... held op
.... II UVr{ J~ au" e ~~ (~t:"tI d t t t ~
Irk Il ol tot \()(Jr,It'11l1l "tn t dhun e zIJn ZIJn "I... wu' ook dat een
\I \oon.tIN rou h. ZI n ," UI" op I'I'U mOOie pl.... t. mo.o.at komen
rt< bt ."" eJk ....n te J "'O~u maar ch.t zou !I:"ld ko ,tt II en "'art n er I!;eene
tt; mkom.tl'n, Jan •.,u hl't lat ..r zwu.ar op het

III lH\ t n hl k 1I, Houx ,touJ op om een pu !.lt' '0,. len Het gouvl'rnemf'ut huurt IIOms
t 1 U btokl zck"ro ",..bou wen 'Voor zek..,,, dOeleinden en

I , l ;r..;eu p \ ..noel< om ZIJII voorstel gaf aau do u.oud h, t ouverne-
rm l n I IJ; h, t ,olb' nd, \ oor,t ..1 blent t .. ,ra.llen op ..."Ike VJorwaard Il: h t

nnb \.lIl mUllJt.:lpale sh n\tre- ~ d en e ge-" ut',..en zou zIJn 0 pubh ...ke kantoreu nMr het
IWlI Itl a II til P ",r! op bL"Ucn marktplem te \e lauts ..n Het

I \111;( I I~I'J authon' ....ro holt I rp ~ou\'ernem ...nt
"'I l,r lad h"t ..bou" OL- ' le oofd 1IIet overnaL'tlg te "Jn m het w&-

!'. d..r opbouwl'1J van d" pubhek .. ksntorl'n mlUU'
II u' m, t d ....rblJ b..hvorcude om I'<'l'1It h..t evbel ..n d..r bela he I
\ oor Ipdl1\'I" \"JZ" van d6 .!tl "tmg ta ers

'oor de pa ....rl t, ,prnl'mf'n c IJ dacht dat t ,",ouVf'rnempnt
d I..rdoor dl'n rechtl'n weg IDge.lagen h..dt
,..ant hpt .tadhul" en d" puhlipkr kantoreu
!l:11I~pn heil Ran "Il ZIJ hadden het meest 61'
0\ N t 0 ze~gen

Ds ('llrll'''l~ "·,,Ip dat hIJ rp..d. 44 Jur"l1
ft 'IJ ol" Panrl woouachtlg wa.. en hIJ w"" E'ell
ml't hl'n pn .t .. lde groot belang en plaatseliJke
r. .kpn T...mtl~ Jaren i(plp 1,,1 tOl'n I'I'n stad-
hl'" m()('<t "ebou~d wordpn IfiJO(hIJ ",I'k In
I, d I'n ru..n kw.m mpt I't UI' pd Ilie tot hem
Inrh hl) ....Plg... de .1 e te t""k"nen omdat hiJ
d lOht cl lt h...t ~1"rktpleln do r('('htp plaat. W8'

p. nil t <lp pI .. ,,!. lV I.r hpt .tnclhUl' than.
stond (T()(JIJI('htllft) Hp! MarktpielIl "'M ook
cl rtlChto plnat8 "oor puhhpko kantorl'n (>lI
allpn zouden d,t fl'lt beve.lIgcn W..,d hl't

.' h)u~ «)or ('Lk~n 111\'0'"'' be ple.u te klem voor h..t houclen vali markten
\ I, I, t tlgen" ootdlh~ ,tad dau uO)! hadd, u ZIJ 'an d ..r POI'lsplem voor

r I, lJ dan ZJI:' hl! I;een" \ d t 001'1 H"t was 1III't JUist noodlló( markten
1 Ir Ilhttg ëcl){)ll" op het III nPl n Iddpn 'm ""Il , Id t(' houden Op
I _' t ro~~," "orden-('('n ,om""!!,, plnat ....n werd de markt ,,,If. bUlten

\ I" d 1 ui wu lrt k"'~1 h, t dorp " ..houd"n lfaar het )lurktplplIl "ns
;;r 'Ut g"no~ rn de mllrkt pl!.at. zou mct "ril:
b, I. mm .. rd "ord. n De natuur hrc(t hen allp,
"'I! \ ('1\ maar ZIJ hP~....rdeu .~)k b", en an
th r. ,t"'(Pnr wat "I'bou"pn a llj!lllg Uit te
ruuntptl en "'aarom IIIl't - HtJ \crtcullwdo dat
I, ,,0Iul1t ..onpang ....ngellomen Z.aJ worden
TO('Ju.dlJlIj!l
D" h., r J J le Houx "tiel" oen vool">t,,1

f ,mondt rnf nt makf n rnanr til' \OOrzlttt r
z"ld" w",rm "r de h....r lt. HOllx '><ellvoorstel
wild, makpn on.l ..r hd ('('!";te vonrstel Vlei ..n
du. tl' lilt 1Il_,t(umd,,,,erd

0, h.., r Jan P,ck",,1 ".de dat hiJ 10 Jaren
"elMl'n voor", II ~tndhu" op htt ~Iarktplpln
)!"IJV( rd had H. t ,tadhul' WiS h..t dorp 011

l< lardIg Er ..-a., I:tno. ~ ruImte op hp! ~llf'"
plo.u oru eeu st ad" ..." I eell !!"ncht,bof eli
kantor\'u te plant .. ,n rond, r d" nJln.tc In-

nreuk op de marktplaats tt maken (ToeJul-
cblng ) _

Dc ho;a J J lf' Roux 7ud{' dat de Hr~n
cI~nlljl; voorzJ<:htt!l: moest zIJn op een 10,"1.'
'vet tf' w, rit til ~'Il opdut ZI) nlCt m zulk
I"I'IH' '>Chulel II:edon'(>pld wud"l1 worden al~ de
'lad."a,! te Grl,jf R .. n..t I1lwn,r D1unJclpale
~G' d"r(,11 moe,teu v rkocht ,. orJ. II om schul
dl'n tI' I,,,tal<,u lIpt oudt .tudltlllS kostte
£ I j()(J en l'r WIlS n~ ('en verband op vnu
L I ~, ol .arom wu hIJ ze~cll. b"zlUt eer PJ
I. _Int Ihoor hoor) Eell !!pl>ouw op h..t
\! Irklpll'lI' ou "elhebt £1, (XII) of £20,000
k, .tpll llt Tt!HP 1011 op L I Ol.! pt r J lar te
~t I lil kOInt Il ()VHr ...'{) JAn Il 1..(')11 de IWm

.L:!1II~K) tot L!" 000 8angpgrrlt.1l1 zIJn Het
d ,rl' 'ou III "root. schuld "Jil. "~"ldommelJ
wlld ..n dal, II de o;ehol..u ZOtHl"" er ond<>1'hj
lit u .." Ill. us<h..1l váll ..Id. r, zoudell Zich he, ..r
, 1I:"lJdomm." te 8t.,lIenboscb Pil " .. Ihngtou
aauJwopen eli 1.I.h daar '"llhl'lI ZIJ m"""ten
\ oorzlcbtlg zIJn "Jl "erst ...,ne hegrootmg ma
kln voordat ZIJ WOVer gmg"u 1'1'11 DlI'U" stad
huIS te ""rkrlJg"u (ToeJUlChing)

D" h_r C A de \ Ilhers. uT zn, zetde
dat biJ ZIch met kon vereelllgen met de ge ..oe-
leDJl van de heeren A B de VillIers en J J
le !WUI Werd het voorstel van dr Hollman
tloorgedreven dan zoudeu ZIJ ook hulp ..nU het
gOllvernem<,nt knJgen Dat cr nog een ver
band van £.!,OOO op het t<>geuwoordlgu stad-
bUlli W&llmOOdt daaraau toegelICureven worden
dat het op het ongeschiktste stadhuIS ID ZUld-
Afnka wru; (ToeJulchiug) Er werd gevraagd

• I I r 'J,j ~ il pl,at. ZlJU om \\ 10 Wil het oude gehouw koopeu? Hierop
II I lijf II '" laarl aangel('gd I kon hiJ antwoordéll dat do heeren Lenuon \\:

hp' II, III op.... t lelIjk voor IIl&I'kt- CO onlangs een elgeudom 111 de nabiJheid
r J PAt. n Uet park w"rd "cl vour £3 f)()() gekocht bad en het hlWl tet op

_el "Il LUiHlr 1\15 daar klach'en tegen deu grond liet aibreil.eu ZIJ zouden gemakke-
I" Il dan wuden moeIIlJ",hed£!1 hJk b£t gebouw met gronden aan een koop-

rilt, I..U IItJ meeude da' de \Hló(a I nidI! kunnen .erkoopeu Nu "'UA het do tIJd
" _ UI h"IUlt kon uemeu of tot .tem- hel ,tndhuh van de band te zetten Het W&ll

\ r~ll"n om reden dat de nwuwe Ill)ol"" je ordo en de veDllten en deuren waren
n" r I II "" voltooid w.... Alle," at &lien \"iUI uJateu hout Eigendommen waren
,_" ril, k il Jopn was de zaak te be- op PTiJs op het oogenblik eu later kon er een

Jl J WlI \ oo"t"l1.n claIin.,! komen en dan Boudeu ZIJ Diet eeD goe-
\ r,""d~nn" '" ,"Il gp"OI'len dat on deu jlrlJs ..oor het elgendcm knJgen lt..,n

o p om,taodll:'heden de publlpke markt prac'lt.g gebouw op het MarktpleID zou een
rp aat t of het plem \ erkiellld te goeden Indruk op vroemdelmgen makeu. ZlJ

Il "n I, N un \"oor mUDlClpa e do"lelO- ~ouden zeggen het Wall eeu mooI dorp en ZIch
hu" komeu \ Il8tIgeJL Het hond"n der marltt
ID bet markthu18 maakte wet 001£0 de kosteu
.. ,n .choonboudeu ~oed en laatstgenoemd ge-
houw of ",c"ifdoot' kon gerust ...eggeruund
worden (1oeJulohmg)

De heer "pure.berg Wide dat toen het
tegenwoordIge statlhUlli gebouwd werd, wooudo
biJ hoog"r op en toob was hIJ ten gunste van
een stadbUlS op LIet l1arktplem (hoor, hoor)
De beste plaat.. wa$ 't )iarktplem ab er geeu
moeilIjkheid lo verband met het g.ldelIJke
be,wnd ZIJn eeavoudige gedachte W&8 cIat
het ~OUVl<"ello'ut het tegeuwoordige gebouw
zou OVl'rntmen voor pubhek .. kllnwrcu eu bet
g~r{)chtJIhof tHl dan kondeu ZIJ ccn ander .tad-
hll" op t ",rktple.n bouw, u Do vraa~ w...~or
"IJ In ,ta"t zoudell >IJII all .. biJ elkaar zouden
hcb"<11 lItJ ddeht dat t,<,n stadhUIS op dL
m .rkt ..tgumcene ~euoe~JUg zou g~ven (Toe
JUldung)
Tot st"mmm!; gebracht zlJudo ot.mden acht-
tit'" loor hot alUeud.mt'nt van d..1l heer A
U do \ IIIIcr, dat .,.,rst als .,.,n voorstel mgc-
J" ud werd ~n' crder de ~eh.,.,le vergadenug
\ uor hot' oor,td \ an dr Huifman

IJ<, ,oorzlt le r ,roq; d, !lcV ..n dac teg. n h"t
voor,tcl "ar< u hUllnc haud.n up t .. teken,
"a lroP t.('n zulks d,..I, n

De \oorzltter maakto deu u.tslag bekend un-
der "roote tO"JlIIchll1~

Dc \ ~ur Itt .. r bud HIkte d .. \ prK"d.'nng voor
dl on d .. cr heer" litt "n 7",,,10, dat zulks
t! lt ("Il brandeude k ...c,tltl tut cr"diet VaJl

J, Paarl ,trdi'e
~Iet ",Il bedankje nun den voorzitter gmg

Jp \ erf;odenng Uit ec II
~ r "aren J I p""on"l tegenwoordIg, ou-

el, r "IC ooll ti" 'Oolgendc opgemerkt werden
1>e Illercl\ rcc-l> 1ft hd rapport genoemd en
tiP becrcn f b )illr6", L W V , R C ue
\ tlher_ J 11 DIlfr, V P dr; \ ihers, J J
\\,,1\ ~ J l' HeIlA(, '" 11h"lm de Villien,
H ,"ldm .... r (d.,,,,rcntbus, Roome, J E
lt \ dl" r,,:\1 ) :'darJ.!> J J Prnet8r, T J
L0111\ l du PI~~'ll! l A de \ tillers, D P
Ic He. 111 d .. ,\:ill""fo;nr JJ loubert
lf f cr J I'l ti .. \dl .. r, J P Retl"( 8 )
\ , I~r "'P'" I' i' I ,,.,n, n ~ J loub. rt
I, lo; , elu rolt I' U el.. \ lilp H Lou ...

GROOTE V l!:RUADERING.
j'l III u I..~' K \:\ 10RE:'\

r D. \ III" r 1D000,t n:>1( ~AU
I l J nld tut .teUlmln" kCllld.. 11
, • r dt) asses,men t rol gereed

r ZRII, dat hiJ f;erl'1'pldhe.d I'll
1 lh l\ tI) Jo r kv 1 j.l.t=>~Jll lllt!l1W

n",kl ...,rd ..o \"oor dat h..t ongt-
" ", 1)e h,,, r du \ tlIiers kon
I mcut Indienen

\ III, r \\ t'l1~ k '" lot later met
r ~ lel t ft 1

II' \llIlllllr\\lllrlOelln,.at
\\ rin III ""Il h. t l}ud~ .tad

! l,u\d kon ~('I.t t \\ Jfd Jl

, I, d ,t h I dn II p J'<' Il Ant
Th \ r I lj.; h ,d 1I1c• blpt het

till.

II t \ not • I d'Mlr ", Il tu .'r J ) I., Ruux
lII~e.h~u I ,II dat ('''hoo·I'J. i("""<\Jnd ....rd ,.. rd
11 LOlr Illt"t \ )0" clt.: Yl' r~adl~nn~ ko 1 gplpgd
1\ .. dOli lu.dd, lil. vol,:t

I PW vtr~"denng k' Vali !(..vO<'I..n dat 11\
rl 'u (loodlg om meer rUimt .. t, be Ir:omen voor

Tk lt 1<' nlrt dat nlU.uclpalttetb do ..... tnden. zooab staUing 'Oau
dlPr~1I .....r;::vlaat. ~oor ",oJZ:en.. en karren pn
,o«l('t 'oor:nPt1I1\,!: ,"oor hrHnd" O~r m.o('1,: eOS

\I)(Jr IJIl1n,,'plLt~.t' klluton'u olllr"tl. Imbte
~n IInch r, ltt nnodli\dhodt'n, het .t..>dhuIH al-
dnar op het \brktplem zal mogen opgencht
wortll'tl tet .:en ..f \ an hl't dorp eli 'VaD de

p rk ,.." ., , ,... Iron. boer< u bpvolkJ1lJ, met dieu "eT8t4n~ dat de
~ , ... ju .. It t hf' ,;chamen I ,tadunn.d eerst ondcJT,oeke, tegen welke som

" n·1c n hlln 1"" I n,,~ 7011 tl~,lej:euw{ ro~e etadsgebouwen kUIUIen van
I • ~II .. P 'o.lhlll' c:ehou ...d Ide hal: I '::"1.d .. orden en ~e IM!6trootulg 811

~ "ou ~ ~ll ot alf \trt.,1 HIl de markt- plan voor~"i5ell Y;Ul he. IaWIlWe~601l'lf op de
J'_>' IPtirnomell wonlla (hoor, bQOf), lUr~t,

r
tr

Ie_~ goe<b w
van voetbal op hedea Zaterdag. Er
zullen twee w ijden voor deu 1Ii1.,._ be-
.wr tUS8Chen aarheteJl en WeIUDgtoDDer8
op het SpOOl plaat.. nnden

Do volgende Jt~ de venchillende .. pannen
Paarl I. VIIb",iler Spu,., 8010_, C de

\ ilhen, J ~. W B de VillicrN W
I'hllhl"" Attie ;.dlll Villien, A J de villiers,
Du I'oit , carr},,, aupt, Kmteo, De Joogh,
~lllrkotter en L J>billi""

W"Ibn~u I, y._ AibertlJn, Fick, KelUled,.,
JA)We 'ouher1il ~ Malan, CronJe, D Ken-
ned, H Kuc~,jIlauhenhellDer. Malan, Vor-
stl'r De Wet, ~man en BuIS

Pallrl 11 Reid, Hahn, PRetlef, 0 T de
" ilhe .... , 7AlId~ BaH8OJI. E Hoffman, J
I.AUer Abr:Lh~ Mmnaar, J de Villiers,
MelTIng. 8out"'IJ!~, G Retief, Horak en D
~ltnnaar -
W6lhn~u n ~ KlI'oh, Mathew, Retief,

Piton, B LiebOUl."",rg, Knegler, Brink, Knel,
'an Heerdeu, ~J le Roux, A AlhertiJn,
Hofmeyr, BI"D,;et:ti' Ackerman ea Dre,.er

O~VERTREK
De ..oIg.ïndtt hi,"""n lfI&D d&--Paah bIDned-

kort verlaten. :+ehJk: -Joeeph de Kock
bestlerdE.r Van h~Paarl '11'1]11-en brandeWIJn-:
nl .. tHchappIJma.a~bappIJ , McDoaa.ld, a5IU.'I-
tt'nt-mRgl.traat, ~cDouald, Jr, IDIIpBtraat&-
kl ..rk. 1< van ~ De heer De Kock
gaat met alJII .~r_te Zeepunt wonen, ter.
.. IJl de Jo.,e hé6l'i Breda naar Kimberle,. lIlI.I
, rtreUen • ~

CONGREqA~ALl8Tl8CHE KERK
Dmsdag " ..~~ dag van 'rrengde 'rOOI' d_

gemeente lo avond werd da. B.amage,
vroeger van k, tot berder ea leereu
der gemeente 116.. :.tigd

Het kerlEge1iw~ stampend gernld, en
onder degenen, woordtg, wa!'Oll ook ledea
van, de Zion~ kf!ir lt-n andere gem_ten.

'ader Kolbe plaat. op d .... preebtoel
terwlJI dt"'Volge leeraren OD heeroo 'roo;
den kansel zatoa' -DI Ramage, Ales Pitt
(Kaapstad), W ~ Jonbert (Noorder Paarl)
Hahn (DUJtIiobe, ~iPoonte), Stegman (Pniel):
DGd... Villie", ~rl) " en de heeren J. S
MaraIS, L W V~' V Cloete, es-R M, en
J I de Vdher'l'l emeester)

Vader KOIbe 6M:IlUgen Gesang 35P, "aar-
nl\ d. Pittl Psalm 12 ID he. Engebch las, en
ds Stegm~ m,~ gebed voorglog

'ad.-r KQlbe Itrdt. toeu oe;]e rede ov.,r
de woorden "Oe IJdschap d.... Heereu geeft
sterl.te" HIJ p agde onder anderen 'ran
dru voorUItgang r ~emeente seder. hart;
Ht,chtmg op "oveDijKr;lO 189'.l en m welken
korteu tiJd .bot k:,r~ebou;' opg~trokken werd
"J •• werltllllJk: cleC'JIeor heeft groote dingen
aau ou. goJoan cll~" ZIJU WIJ 'Verblijd"

Z eenr sprak. ~;~ dc gemoente en haro
nIeuwe I.."raar t"~pp eene gevoelvolle '"Jw
"Il UItte "IJne bl~8Chap dat zooveleu \au
and .. r" gemo;enten ~genwoordlg te zien

E"rw StegmaIl itrJ .IJn bhJdochap eu dank-
'baarheld tOfk(,I~~~e~en"oordlll: to zIJn HIJ
had .t""d. b"I~lu de geemente gesteld
ZtJ konden dien .I1rd hun "Ehenae&er" op-
Tlchton Dil 1l0000r~ad eene 'Voorzienmg !4c
maakt door hea ~ leeraar te geven ZIJ
ru"""t, n met den ~lIlIlmlst nlt.roepen ,,:Sact
ons, luet ou~, 0 H<>;.J. maar uwen naam ZIJ de
pl'r,1> Jo,n met Pnl;_ kon de gem ..ente zOK
gen ,Door de gl qado Gods beu ik dat Ik
beu' De gem. ~u~ Inuest steeds deu bI..U-
Wen le"raar, met "',;" hiJ haar geluk weu.""h-
te, op de VleuKeJe£des gebed.. dragen ZIJn
wpnsch "n gebed' dat dlo m"UWe leeraar
,,'., zul. n tot eél gen mocht ZIJn, en daL
t'T vl,lclI III dc gCl~ute voor het KomllgflJk
Oods ruogeu g"bór~ worden

Ds Joubért wldl( dat hIJ m"t te lang aau
do Paarl woonde, rh hiJ begon nog maar tt
ZleU wat van deée .,{'Iaats kou worden Wut
hIJ echter "lUl dez,;;~ plaat!! Wist, w.. dat d.
oogst groot w"-' eav.ae arbeider. welDtgeu en
dus was hiJ verbhl' dat er "eer een lee~aar
overgekomen Waif aan de ZIJden alJoor
broedl'reu te staa HIJ (spreker) wa& v......
bhJd kl'llnas. met d l'Iuoente te makeu HIJ
kende OU ttamage* mevr Ramage sedert
ZIJ ilO;; Joug wafllll;:"u had ook veel van hun
work gezle B Hij: wa. ,el'llekerd dat ds
Hamage ,,,el bo~m de geml'ellte zou stel-
len Laten !:IJ dOli!! Heer danken voor deu
\()(Jr'pood ond ..rvontfn, en hun vaandels op-
st. k, n III Jeu ",L~ dl'" Hooren De H ..er
moest al d. ....r I(~hen Het dorp groeide
aan H U " ...JI 'prltuUJtn o'Verai op. nleuwl' wo-
IIlllj1;t'n ,. .. rd</u g_bl."wd en andere verfraaid
(.1 "de H~'nl, daI.,.,r VIle Chf1Htebjke hUl....
)oIl'ZlIInen met C htlUfhJke kIDd"rI'n ge'Vond"d
""rden III <le 1I:<'III~t., HIJ 'Vertrouwde JH,
hun nieu,. tt l<"era&r 'Veel mvloed wu ulto.-f ....
nen op bet JOuge ~ht en dat hij tet hulp
van de JolIgl'IietJt!~der. gflmeente IIOU ZIJD
ZIJD wensch "as, ~ de Heer Jezua het hootd
der gemeeute moelf~ aIJI1 en HIJ al hare be-
geerten mooht 'r~len.

Ds Hahlli 8jlrU:h het Enge1ach en lOlde,
dat hiJ reeds 23 J~ aan de Paarl arbeldd"
en bevondea had di,~ er veel plaata WAa 'roor
wArki'f11 1ft 1>t!1a~ Gods Konmgnjk UIJ
.telde gY.»t belaow$ deze gemeente en kon
Zich met 1&all verltl.iden dat ZIJ een leeraar
gekregeu 00d alJ bad dat de Heer den
leeraar mu®~~u, alsook de gemeente,
.n dat II) .teZ&llle~ ;'oorspol'd op hnn werk
mogen erlangen liJ deed zulb In naam
IIIIJner gemeente eIIiPlhzeinn

Ds Kolbe zeide, i'ljt ds Welch (Z101l5 kelk)
hem !l:ezegd had ~ zIJne ge'JlOndbeid hem
Diet toeli.t -dlCn ,,~d tegenwoordtg te ZIJn,
maar hiJ (eenr WeKJ!) wenschte den l11euwen
leeraar eeu zegenf.' op zIJn werk

Ds Joubért m vcnchoowng ten be-
hoeve van ds Lou d... &IJn ..oont_en om
tegenwoord~ te lI:~moest opgeven, wegena
onvermlJdehJke 0Ql digbeden

Eenr De ·Villie" de, Wat hIJ ID der waar-
heid zioh Vlll'bhJdde t er nog cen gemeen tc
aan de Paarl was ~ WIe hij kon kenniS ma-
k.an en die hIJ ~gelulnrenachen met een
meuwen leeraar 'lV~ hiJ drie maandeu aan
de Paarl WU, dac~ hiJ dat er rullD plaats
voor nog II(>~ leeranlZ: W&8 HIJ hoopte dat de
gemeente lang haar"'Jeeraar mogen behouden,
dat zlJn werk ond~haa.r geJiegend .ou Zipt

De heer iJ B ~f,rais, L W.V , .". ...
de gcmeenté ook g~ met hun leerur Een
werken Vooral it er aall de kUIClete4
gearbeid worden. IJ wilde 'fOOral bIJ de
moeders er op nan gen van JOngs af in de
Schnften té ondettiizen Indied de kind ....
ren aan hun moeder-";1mie geleerd werdla du
"OU d" ~emeente 1I1~Jen HIJ hoopte dat de
I... raar de mroeW'l'l:1ring der gemeeute niel
IIOU 1D1 ...... 11 Hl] ~ nrblljd te Zien dat er
versph~ldolJe ledeu ~n Ilndere gemeent.a te-
~~nwf)Ordlg dnren ~ dat er "llIIlenwl'rkin,;
sch'Jnt te ZIJn Zoo" moe.t het we_ Alle
t ...('"dracht mO<'St 0t~ljde gezet worden, wa"1
h~t doel ,...... ~u. ~r moest DIet alleen .;e-
werkt maar oot g..~en worden H I) ver-
trouwd .. dnt de ge+nte zou bloeten, eu .... t
Zt. en haar leeraar:;;IIn hefde louden bUm..,,-
\\prken f

Ds t\leltllJlder Pl~~maakte e..n zeer lalml~n
..anspraak HIJ zei~ 0 a , dat hiJ het groot-
st" sllcces voor d~ gemeente koe&klde ,,"
w. nschtc 1IIJ had.liC_n heeft r.,ed. 'Voor hu'
"dvanrt gIJbeden ~IJ kon zeggen, dat d.
Ram '~I' een \'Toolt:1'<' en ,.joU,." Chnsten
was Het Chrnten~m oVl'rtrof alle dingen
op aarde ..n Chn'lt@en hehoorden de geluk-
kl""te en nl( IZlen~~jiI te zIJn Er zlji\ dege-
neu 0110denken d't;)III] met lange g,,~ehten
hier moosten wtllld~n mdien LIJ (hr"tonen
wilden zIJn A:tt1 wed ..rom begeerdeu
maar naar den belllt I. .;aan, wa::lt do .. tO"
WIlS met gofd gen~ voor ben Bij verlanK
do ruet thans naat~ hemel te gaau Jf<l
urde was h.m een oll,." plek-het '11'&1, ten
Jnlnste, de beate t.. .aatop IlIJ no!; OOit

boren w.. Et en me Iterka,anaen.t leugeus wttelt alle soorten Cczang
"onen te Ill,llglln. Mder dat II' nrkelt]1t !li-
nen h«tgeea JU d.)(V'enen olli_oten was
In "'Jil (j"&ánfl:ht)~arl biJ ';"lr \t u~n IlIpt
p"n,tr~(l('n doortroltj>n "'lUlt hiJ" hl dat d('
n ~ t ..h 11 h(lt n" t -~n hllrte 'u,.-.dpl1 r.ln~1 Il

HIJ ""t "aM ml~.n 01.1' Wh~f'tI ","""m
nIlJIl Zlh I'r ~11 ~ottW;;;lIll.t. (·r van ...il Ik "'''''r
houden ' eli olln: liJk daarna al. d, k, I
I, kt" 'plaat. ,orld ~t"k ..n 7.IJ hunne hnud
ZIO diep mOjtl'hjk hun 1.ak om het kll'ln-
.t .. JZ:pldMtukJI' er tt· hairIl W .... er ....n
p;aatJ" ID h~ .tukJe zoo'r"'" te be-
t.'r H J zou toeroepen ,,&t.a
biJ uWl'n I....fnnr UWI"1I:"lM>oden,
gN'f aan de k~r.k kIlIIt ,,, ZIJ WI,,"
ten nIPt" al h..t e<'n lf1!raal

Jo:r t d.. I....raar • In
I:e vra~ ,,1f1~

"r.!d~irlJJ~,geloolldP" ZIJ gmgea en
lterlt~lOnder dat er Jets ZICht-

o~_ .. , .. ~"I1••" Dit W88 omdat de
t~ftl)lie.ht werd Er ..... eeo-

brandweer man-
doeu

~ kiad t. IIClbilJerea c· ... ,. clë ......... r
kreet mna op Krill'" YenpMd .. !fi~beal
ebou~ om.• ' 01& IS een wnde t.egen de ,.nu eu~ de :nan ~, wo-d!t·fplreurd. Er 1& .erdeelJboid OIIIu!en'

de leeraren meer -.-a hul ",lllerllCloAJl der op.-he. Sif GOrCIOD
dtgd werden door ea ~ !lpriINi Je IlOIIlinaie leitI"r, wordt dow de maer
dan zou er P-ter reaalta...:n _m e~. derht.io VlUl h.." nIet et"'on" "" lu I't"f&l bU
&lpl- ZIJO eerw. sprak tOeD O'f'ti~ I"ltl"kora' no Tembulaud, _lien do
JSablijkheid van da leidiJag des ~ = h8ll1 daa weer 1,;18I1Un? lIjj Jre-
te hebben, en apoonlte ~erder de ~ met ADd~1'eII whlou ... beer
aan a111!11 te geven dat "J Iwa God t -- IJl.. i beLben. oe beer IDDt18 we
ee Iemand seta sob • ..... -- "Neger IIII.)er WIlS LU dm het apreker 8pt:ft
v_:geen kerk geboordl!~·tot~ .. IUJ ~ ooqtlr de Op""AltHl po&rtii te sreu, altjjd voor
den, omdat de leden te Yeel gegeY8Il ~,. :'De opreoAlb",~ qereepekt.Mrd, ... nu boiteIl
Up eene IllIJIItge WIJ'" YerhaaJde hij 'ra. _ he kw_he. \~ I.. du. d8 leider lDOJtI EUn,
ueger predikant die eé'amU.I gaegd beeftclat lf sal - 'rerdeelde (W't" moeten leiden
ala ZI lIaID een kerk kon toon cbe Met 'Iel" moetln"huden hadden -U lD4IIIete
Wall ~mdat de leden te veel ~ &ri"eu Irampe(lilehad In 't afgeloopen Jlar ~ De. O~I
ded~n dan zou hi 0 de"_oor eerc he had ollelndiar veel geld &er barer beIIcblkkiDg
bonw klimmen zot ~e haaden~'" Zelfs de beer Rhod. klaagde onlallj(l bil eene

.JAI;~ de doode di eu vorgadenlli', o~r de apoorw:r.erleullDl naar
en zeggen 11_ ZIJn n e illI den Tanllln"lka .prek-.r- tlat lil ---I-l.IHeere sterven I> " ......... ~.- ..... op
ZI neerwaarde emdigde '--Aoa d pohllek ulC!lep'ren bad. dat hU DMt 1roa doen

red,} door de gemeente en ~ -':'B"'n e wst bil wilde Op welke -I1H hU 't lpaadeerde
rijksten aegen toe te we~ eeren Wilt IllRw aiel Kaar bil geloofde dal yeleu

De heer WelS8 '11'_ er op ~ da Heer der 'rO(lfDUlDlte nlea_abladen h.t eiPDdOm
ZIJD belofte aan hem nrw-aijkt bad H t 'r" kapttaliaten groo&eMeel. 'Walea Er w..
'11'88te vergeefs ala PaW... PIUt 611 ApoU:" ::ier oa:!:keJua .J:'rotIlrapi=::' pen, H .tond.
natmaakte zoo Uod den .UoIadom wet gaf K r "lUI • Uw naar
Zij m~te'n steeds biddtwa GIll dell wudom .. till, KI.berle,., .JobanD.nrg, Natal.
die noodig Wall opctac. lie te ena, OD men kon "oon-Jclell 'riDden Dit
blooaen ed Gods' kmÏiakrl.JI r:nbaar ~~ beteebnd. eeD oq.laklrip t.oekoma& ~eor ODe
den mocht wtgebreirl ..... land WUD.. r de pen nw' reobt'lllal'dir en on

Dr Ramage k_ DU &&II het woorJ en p&!lijdl' I" Bier .. d. oonaak 'f'&D eie 'IWkeerde
&e1de dat. hiJ brisvea ..... den beer pien rea lndnkken In E.".lancl omUent Z AfribaalCbe
~raat, de Clerk, CIt. CUrI__ er: een !laken Vallebe ~be wordeD door d.
telegram " ... cb Le PIJl qutnogen bad vra- Jra ~r Earepa &erd en oppDOmea
gende vencbooad te worden dat !pJ ~ to- In niea'lhbladen die te dikwU" onder den
gen.oordiI lr.oDd«l zIJD Hij Mid ook dat hij mYloeclnil deulfde kapi talia&en Itaan.
_ briItf &&II ds Kolbe in _ der gemeebw D"er de .... tr.R. lI)Irden~,..,ide bil dat
.o.t o'r~. ho~en ..r.cbe1Uk op de Ijlat ,e_t.' .er-
Hij d«d ZUJb en .ddI!! dea brief -.anne- dei! ~ penonen th. betaald ...ml.. d_ .e

de !ete and.. iDgeelot.ea ... op de 'tafel ptogftllMl",n o.nkt &111 de S&ellen~.
Voortgaande, aeide de. R~ dat hij;" ~IL OerbaJve aoa .preker de Afn

eeu tijd laI1g aan de Paarl en m de _te _ -poren om alet &eIlolmeren.l. doob
werkzaam was en BleW. JUet. meer geala _ de lUiten lOO"eel moreljjk te I'.ll'reren ('l'fe})
vreemdeling beeobouwde. Hl begon ACb reeda Men moeit DIet verp&ea dat er mopillIE ...ter
thU18 te gevoelen Er 'Wale~ twee dingen die blDnen kort - elektie !Jon plaata 'rInden. en
hiJ gaarne tot de gemeente zou willeu zeggen dan moel&en ~H preed .UU om den "'UIDd te
BIJ hoopte &ooveel lo zIJn vermopn 'II'lIII mlne onlmoe&en Er '1nl een ,._Idigl! kracht m de
plichteu te volbrengen Met ds Kolhe wude nieawtlbladen om Ifoed en tr_aad &edoen, WIJ
hij zeggen dat ZIJ hun EbenaeMr koodea op- hadden lalk eell pen wei, maar wat wil hebbe.
nchteu BIJ h't)m beteekende Eben_r wet ..... : de barten 'f'&D Itet 't'Olk Elkeell m~ :101'-
slechts dat de &er tot hiertoe heeft gebol- ~ bet kwaad dat plUld il ait te trekkeIl
pen, maar ook dat hiJ 'rerder IIOU helpen prog1WIlequ belpelU'tln na da, ban preatife
voor hun Ebenaezer op teriohten m_ten &lj door de ned.rlaar ICbade ,.leden h.. ft, en
ook voor de toekollll<t gelooYeD want da Heer meer YaLtobbedell .0Men rond ,.pretd. Er
WBS de onveranderlijke en bi.,." ate«la de- belltond verdeeldheid la bet lIlmiltene want
zelfde HIJ kOl Zlcb wet weerboud_ ZIJD allen kunn811 niet ~n OpiUM b.bben, maar
bliJdschap te UIl-9n over wat OU Kolbe 'fOOr Ip"eker !JOD Hggen dat het kablaet aoolt meer
de gemeeute gedaau bad en de achting waann &Illeen g.hecht was alt thall8 en .onder .. wg
hIJ (ds Kolbe) door de g..meente en "el'lChil omtrent d. 1'f'OOt8 vruptaklren 'Ian
gebouden werd Eenige arondeD geledai dea den da&- Daa .ordt auead CIOOr d. Londen
'V1'Oflg hIJ lem&IId m de gemeente _ bnef T,,,,,, dat oaH partij -"erdeeld la. Bofme,.r
aan ds Kolbe te IIChriJV~ en hem d..nk der "Idt laet republikeia.ob dialoyale d .. l, en
gemeente toe te brengen doch de per800n &brein... bet imperialWilcbe ..d.. I. Ahloluat
weIgerde zulks te doen on:dat (zoo zeule~) nleob en nrkregen alt deaeltde leqnacht..,e
vader Kolbe allee voor hem gedaan had en hiJ bronnen alt do oTengti oe eea .... tera repu
w"t III staat w... hem daarvoor behoorlijk te bhkem die .preker m bet hll .. ke"de .... de
bedankeu Een bewlJ'l hoe groot een acbtmg eI 'rertetrenwoord.,.r voor Oo.t Londen, de
men voor den uuden vad ...r bad HIJ (spreker) pruldent.ot oulane- van de Luaoe
hoopt.> dat ds Koll ... dik'lll1JIs tot de gemeen. De 1"1J_ omtrent den beer llerhold!., door
ta zou 0' erkome" HIJ IIOU de gem_te eeu de UmlaltJ Ht"'fIld verspreld, 'IJn een ander voor
punr dIngen te haden&eG geven T.... eente beeld Sir Gonlot! die bekend IL mai den edl&eur
Z<>U biJ de leden om bUIlDe gebedeo 'FI'IIgtID nn dat blad, m.. kte "ebruik er nn om aboe
Iudlen ZIJ 10 opn.chtheid voor hem baden elektie te be,.orden De beer Herlwldi beeft
dan kon er goou vrees bostaan dat hij dadtlluk geAutwoord, logenatrail'end.e de ve
voidoemlIg III ZIJU werk _ geven Ten twee- klanngea gem .. kt Maar al ,11,. valllClbe lf8
d, mOO8ten ZIJ zorg dragen nOOIt mt hun ncht.en won!en rond g .. tro()Jd om Ite' Alr!
pluat. lil de kerk, ~ouder grondige redenen. kaander mldlaterie tepn "leu au Dleta kunneIl
~l'ml8t to word ..n Voldeden ZIJ aan die twee mhrenpr In mlnaobtllllJ te breDfen, oe beer
<llngen da.l zou al bet andere recht komen Smith had, toen hU eprakJ de mutrepla opge
Ds Joubert drukte de hoop Uit dat hIJ (spre- noemd dl. hIJ meende !loor bet IfOUftrD~meIlL
kl'r) v"el aan de Jonge wellHChen ZIJn aandacht moeiten ~oorg_teld worden Allen 'nn nn
Zf)U "IJd<1I '" d, hem BOU hem een pleJZler het grooete IIlwtC:ht, maar het la onmoeeljjk dat
7.'ilu d, Jonge m"lI8Cbon bijeen te breogen Mne _il' !fenGeg la om u af le handel.u Er
HlIJ verbliJd .. Zich te venlemeu dat er vnenden .. geen tWlJf,,1 aan dat op ..oedlna aan Itet boofd
Vln de audere gemeente tegenwoordig waren 'f'&D al de belaollruke kW8I"tl. Il&&t, ea Ipreken
HIJ boopt" dl\t bJ eu OL. Welch goed tesam.... doel aal altlid aijn 0 .. die 100 na &III de deur DiI..J Struh!lUD, ~rltsdorp, hilleft "'oor b.t
zullen werkeu Vau Z1~n kant zou hiJ all_ Vin .Ik kind tel brengen n..proeUD'lwerkea beroep naar Bloembof, Z All, bedankt
a~lI"<'uden om ....nsgezIDdheld te bewerkea. ook, .ilIt een ieder. "eruQObt.ea eet! .terke kM ,

!\adat "pIeker de IngeluJlnenen en de vnea- dit beeft bet land op bet oogeablik Jallt JIlet. oe .J Jl' A.. de Vil1iere, OarbUl, i& .. )(oU.no
d~n dIe mede geholpeu hadden de gem_te maar .at In die rlobtilll kan pdaau worden en &eUnluadale beroepea.
voorspoedig te doen ZIJn, bedankt had, elD- ott,h"'lJoede aandacbt 3poor.egen laneQ
digde hiJ alJno rede, ....narnaar met groote be- a6R6lead worde., waar nreieoht, .allaMr mo- Da Radolt~ RIIÁtlIl~, .. thana op -
Inng.telhng gelUISterd werd, door de hoop nit geIlik flUde hulpbronnen vu 0118land geopead kDlertje te S enboeeh
t.> drukkeu dnt hiJ en de ~eJDeentc door een Verder w_ .pre" ..r er op d.u d. f10aDClëele "'_
ouverbreekbaren how" der liefde mogen samed- t08ltaad 'rloll he' laad yoletrekt nle~ 100 Ilecbt .,..,11 buur &e lIIGrrallbara .. bouw beeft
gebonded wordeu Wil ab men 'lfiJd. altmakea. en iI&t daar- £316 oppbraabt

Vad ..r Kolbe bedankte de gemeente 'Voor entegea liet krediet 'ran bet land _ lJUDliig
hetgeeu ZIJ door ds Ramage hem o'Verhandagd .tontI in de Earopeeaobe markt. Met de repa oe aIL'rerkoopm. _t de baaar &eMolteno
b ..d HIJ k.on zIJn gevoel bJet wtspreken HIJ blieken eu de IlAbunge koloDIe. II de nrhon beeU o'rer de .£bOO°Pl'braoh~
w..... oud en zwak en kon met langer voor hen dIng 'laU de kuloule !lOOgoed, mlllllOblcn IIlD-
..rbeld"n, maRr hiJ kon nOK 'Voor hen IlidOOn .tller daa 'fOOr langen tud (IfCJUlcb) , en nn 0 •. A..ndre. Marn,. aal op 6 Juh a.a de
hetgeen hiJ ook doon zou HIJ wen'ICbte de I""'t belang .. bet at het!lOO AI ...oortduren n~"e Baptisten kerk &eWUnbe'1 openon
g..m....ute Gods rlJk,te zegt'1I toe II~ boop'" dat de POlJlll( die gemaakt "erd om

~" het Zlngen van gezang 383, en "Dat'. Midd.n Afnlra &eepenen pbeel ut gelakken 1 Ellr. Pienaar, 'ran Beallfort W .. t, beeft "oor
H""rIJU •...gen op U dnal", euz gmg de me- of het na de tud .at om do 'f'tlrlenglDi 'fan bet beruep aaar de UDdIIlllJOlllMA&e ~ B.
rugto ouder eeu hed, gOllOll{l;endoor het. koor, Bulawa,.o naar de Zamb ... e ta onderne ... a colII&eH lle4aald
wtoen PU werd de bleuwe leeraar door velen ... t bH JlMt, maar lIOnder twjjlel zOllde de tOd
II welkom" Il:eheeten. UIIb.rem W'UIIJe8I' de Ipoor"lIf pboawd MI

De Vl'rncbtiDgen werden opgelUISterd door .orden. Voor de .IUIDnK wilde bU (Ipreker)
kooraangen van een gezelllehap onder leidin& MS paar &IIImerkinpn oYer de T ........ lac'he
van hoofdonderwIJzer HeIldrlb. &alren JUbD. H.t apeet beID dat nlile helfill..noo.. pogiDpa In drt rand gedurm lJemaakt

.orden om niend.lcbappelijk lfII...oel ~bea
d. twee ~ lt" OJII te verbindereo Vao dell
.JamellOD .Iatpt.ocbt IIJO &alren o~eral "eer erpr
,.wordeD, Do ln'ral hid mialallt, IOO&la an.
lJel~ komplot&en la de t.oelrOlJllt aullell
ml.1llkk..,. - (Tl)Ojatcblnl) H.. r daarnIl ..,erd
beloofd dat alleen op "coanltatloneele" wUH
In de toellollIIt aallr'handeld worden Wat die
metboclen aun, h"bbea Wil 'oorbeel.Jea 'IIn
rellen In d" l:ublt.e psar munden Petitilll
liln oPl(etrokkon ea geteekend tosea betalin.
nn mo.eel "oor IQovel. naamnekenlUlet,.
'll'&twas ta verwacbt.en dan dal, IOOaIl lie.
.ordt, nMmieekl'alng8D vervaleobt "erdllDt t
damee toegelaten wtrden te teek.aea, dat
Diemand 'ran be*ken.. IfCmakkelilk kOIl .. -
~oDden wolldan dIe brke_ ""11 ilat bij r.-
teekend beeft. Mnr dit allea trOit ,.Id i Wie
betaal t .. de 'II'II'Il? En wanneer .oor na&IIl_keaiD,_ betaald wordt, daQ Irrilat mea
t~Vf.1 w.1k "aarde d .. rUD te heob&en
Al*t .... bij onrtaiad, aal reoh' kOlD811all
een leder maar aun Plicht deed. VlD bed.
bn &en .... er een. bereerte om een eiIMW ta
hebbeu lUl het '.'r<>el, .n alle po,mgen iD die
'1Ob~ .lutdd.n banne beate _euoben. (Laide
t.oei,1lic~)

Na eenIJe vugen &111 de edele boeren, die
belTechgeJlll b.nt.oord werdea, •• rd een
motlO 'ran dankbetuIgtDg eD vertrou.en .,oor-
Ifeeteld iD de lwee heerea en eenpan, &III"
nomen

HOOGGERECHTSHOF.

Cl\IELE ~
De .Dltalq dor ....meIl.., yqor dG !áeufdte-li Tembaland. bl lt Is '101ct.-
DJ: BEER SOLOMON 811
Sir Gor..too Bpngg 'av

(V"", den 1ux!{dr'h;hlu, ".r J H de Vi1!o<'1'.,ti'
n:r;ALer. DIM:Iw. ...... (Jl jfaat.dorp )

.MeerderhelJ 6:l DONDERDAG, 1 .JUNL

OOIT Lo '0, 1 JUNI - (Rew.Jr) '= De
ad.Jag nn de Tembulanr' 'r..riuesiog la bier
met seer gemengde geyooleoe ollhupn.

Een oorreapooclent achrUfl -" ID der haut
eeD paar rep. om U 'f'&D harte &efeli!pteereD
met de rlorleue overwlllDlDg 'rU Il". partIJ te
T_bnlUd I Wat be~ aantal·· .ire" m de ~
komend. alU.... an het parlemeni betreft
ICbUD' de ~IIU~ partit _r retrogrsWef t~
aullen moete" Oflred.n Wat Ilf Gordon en
ayae retI .. t.ribatlebJlI uu .. opat, dat aal bIJ
'riDden In 8preQl:en 26 'r~ 'J:1 "

IlE KROOS ". SIIIIl:llIL

ID detze app' 1 &a:Lk j(u recbter Bncha ...,o lut
A~ Dese saak '11''' IKn appel ~"'11 d.
Illtapr...a vu deo magJtltraat van UulOud!.lt'l, dae
'r.rweerder veroordMlde:op eene beach~
'f'&D lIIID1'IUlding lIIet #OOrneDlen ern&ag liCbaIIIe-
IUk'-l te veroorzakbJ oe l1l8I""'» legde
bem eeue boete op vaD £ 15 of li maandeo "-r-
du arboUd Hd hWI werd van de band
I;e_zen en de ultapraak vu den magtstraat
bekracb t.iId
LIKWID ...TECas V...N DE IAAP UE OOEIIE HOOP

8OUWVEitEENIU1NG". ST ...lfll ... ll'l BANK

Doze 'II'lIII _ aktie-- voor het ~ ...en 'f'&D
ieke,.. hypoth.ken of de opbreopt daarnn 0.
klagen _aren G W S&ey11er eo Barry IJI,*,-,
In b:luDe offiCieel kap.clteit lit oIIiclieele hkwida-
teunt V&II lJUtlIde"""'1JlIlaIJ In October 18t7
leende lfUI!ICIe vereenllJlllg van d ..... nrewden
£3,600, .n 'PI ala eeoantait hypotheken ter
waarde van £3,850 LiIter gaf de t.ank een ver-
dar ...oonc.bot &III ue Vl!1'WIlIIJIDIop een o'rer-
trokken rekenmc;-op aanaoek vu deu teeruaali-
pa IeCretaria "lUI de venon~UI, "..J Haa-
cock, d.. budelde aooder mede ..... ftD de
tlirecteu.rea, en elie op den 20atea April 1b98
&111 de beuk, ala aecun&elt gaf aebre hfi)Otl,e-
keD &er waarde..all £4,760 V~ OYer-
trokken rebniDC w.N YVOOnUItt deor
.... 811 Haacock die ukere lIOIDIItaeD PWa
verda .. terde WeaeDI d_ bandel.~ "lUI
Haooock "erd de vereeJugUII op dell 21._
.Jnli 1898 oader Iihndatie p_tal oe
kialzen bebbell .toen den venr .. nten re'f1'Uld
eie h,.pothekell op te lJeven - au.=r.=
dit te doen Daarna.erd O'r_
door cle \ ereenllJlDl en de hank, dat ,buk
d. hypotlteken &III de nreenlJlDl aal oPfl"'On
'fOOr verkoop, dat d. vereeDJglDl OUI ae op-
brenpt d.. r ....a &III de hank aal ,.'t'eD ter
bewarmg banarende de Ul&lpraak "lUI bei bof In
due &aak. De ~~ YI'MI ua dal d.
hank d. hypotheken zal Opp't'eD ot 100 ~
dan &III d. YereeD1lIDl d. 80lIl 'laD .e.,600 U.J
UI~taleJI en da~ de hU.k de kOeMD 'tU d_
.... aal draren .0. ,"", __ a buk be-
" .. rde dat bet 'roorg.cbot.ell PJd NUeD
werd un den aecretarft 'f'&D d, 1ftlI'.

....... 111 als de beboor.ijk ger.oto~
eie .ertegenwoordi,rer 'f'&D de """lUIUli.
De bank el8Cb&e dat het hof aal ...erJdareU
dat bet bedrag 'f'&D £7,~ Ik 6d lIIet
renton a _~"'/H~ m,ora~ Hn weUlae lCáuld ....
_hnlf1lld aan tie bank en dat ae 'rereeDllJlDIJ
de koeten '1'&11 delll &&Ik aal draien

U"<>kaat Searle, QC <met ad'robat Kc.
Gregor), vencheen "oor de k1aaen! en adYOkaa",
Inllee, QC (met advokaat <nrdiner) 'IOOrd ...
v.",MrdeI'K

Terwnl ad'rowt &larie de aaaIr bepletU. ad
d. hoofdrechter aaD de ha!ld dat IMPIeCl_-
kOlIIIt zal ""trolled worden tullCbea de t ...
,.nueo, waardoor de ban' &III da 'r_~1DI
r.oodantge lOm nl uitbetalen als voorr_botea
.erd op Je o ....rtrekken relrenlDlf , dit zou ~
'll'&t £5,000 WHeD•• e1ke p", ..alo un ~erdeeJd
.orden

Na een uitgebreid getwienvElrboor ep al'Jl'll-
mentati .. pt
oe hooldreobter Ultapraak ia dier .,oIp dal -

de bauk do bypothekell! of de opbreflll\ daar
van, ,.even door de directeuren, als II8QJlrUeit
op bet gel"ll.J reld ui behouden, maar dat ..
de IJypethelEen of de opbrapt du.cvu,
IJ"JB'Ien dOt)f' dun llOOt'etar.. der ~erecmtgiDf ala
_UJ'Iteit \\IOr reld aan heID "'oorseaohotea, al
o... "n, of altbetalen aao de ....reen~r, eu
dat eie bank de kOlien van bet gecliDl ....
draceD
Dunaa verdaagde bet bof tot V rU4Ii

w::z
KERK EN SOHOOL.

PUEXBEURTD.
ZONDAG. 4 .JUNI 1899

Groote Kerk.-'lIMorgene (Bollandach), U.
J P 'ran Heerden (YOO~ 'f'&D nl.uwe
kerkerudaledeo), '_middqa, ten 4 30 are
(BollandllCb J, dil 1 P 'f'&D Heerden .n 'u't'ODda
(Enrelaah), d.. Steytlor ZoDClapeobool &ell
2 30 lU'tI Il Dl.

r-puuL-'aKorplll, en 'uJODda, de. Da
Pleaia.
Papeadorp.-'a Horpna 811 'IlYOuda, da De

Beer.
HaaOYerliruUUpel-'aMol'leDI en 'I..,,,ndl,

da Roome
K!:rbui.-·e Mol'JlOlll ea '.. rollda, eerw

lrwu.e Kerk, Breeatraat -'aKorgena, .SO
en '''YOnU, 6,30 Ilar\ de. C Jl' J Muller '

N B -COUec&e &en beboen VU het lObool-
foGde 1Iaand.IUkacbe bldaur Kaaudapvond
ten 7 are, m de Wlcht~ ,

Ned. Geref. Kerk, BDlt.eobptairaaUuJ-
EDJOltobe dieJllten. '1Korgena, 1() 3() Ilre,
.n I a"ollda, 6 30 1U'tI, eer. B Pl.naar
Si. Stephena.-':I Horpna, 9 30, en rayODd.,

6 3() 'tar, a.. M C Botha.
Enng. Lath. Kerk, StraGdetnat.-·sMorpna

1(}30 lU'tI (Bollandsob), en 'I .. ollda, 1 aa;
(Enpl8ob), nood_I, dr Zrbn, zondap
lObool &er. 3 IU'tI-Woodatoolr Latheraclae zaal
'a Morpna ten 1030 (Soudma'rlft diena&), u:
AlI8trae_ &DdaplCbool, tea 3 lU'tI '1 A.yonda,
7 allr (Enpltob). da Áltrap
B.oo2..bOIol..- IAlorJ ... 1(}3(), en Inanda,

1 uar, da Marchand
aroenepllD~ - ~Mo~ 9 46 (Bollandacb )

11 I~J (EqeIaob),-.uiioa&; 6 30 are (Eapleob)
da ,lil .J 8rtuDmer, HA, BD Zondapacaool
teu 3 ure um

ZQid A.friltaaDlClh G .. hcht, Lanaatrut.-
'.1Iorp1lL tea 10 ure, en ' ... oDda, 6-30 eerw
\ J P!j)ler '
ZendlDlkerlE, ~ Woodatoa - Morgena en

'I nouda, eerw De Villien
Eben_r ZendiJl(kerk, Boae.trut - a Mor-

,elll, 9'30, en '1 a't'OGde, 6 30 eerw Ureyer
Vrue Proteetantecbe Kerk, Boutairut.-

Avonddienlt,1 te 630 ure, I?ndenrerp-
ol Mlud lDd BoelJ," eerw R Balm:fortb

WunberJr·-·. Morpna, ten 1030 lU'tI (Hol
1andIIClb), _ 'u't'Ollda, 6 30 lU'tI (Engebcb), da
A. .J L llot_1f, BA
Simooated. - &Morgelll (H'lllandacb) en

' ... oada (Enpl.oh) I de G vau :LIDgen ,
IUlkbuL-'dlol'gOdII, teil lÓ'SO u,.. daP~ ,

VRIJDAG 2 JUNI

JOHl'lt!TOlII "" K~ENIIElIG

Due wu een aktie voor btot.alma van den
kooppru. "U zeker eliendom met pOOa.en
daarOp, plogan to Kellil"orth
oe 'rerweerder outkende dat laU bot elpndom

IwIrekocbt
Ad.,okaat Kolteno voor ldacer, ad'robat

'Joobauan yoor .._eerder
Na getul,M.erboor pf bet bol abtolatie

Y&II de lIIatanue -* koeten, de lr.oetea der ...
blIJft nMls in~n

Daarna nnIaaCrde bei bof tot ~
Te .Ja_to.n IS beroepen d. Tbeu_

'ran S.... ertonI• ~.-A..R K.' b_ op hei
tweetal .M de. aauterbe, Lackholf BEUK PETER.-Ihar tt 'lo dikke -nIl

Yen Dl ** .,8"1 Imtthet,
BUB hart dM Itet 'n aleartJI

Op polhiek pbled

Bil lilt OOQIn dl of !wat)1
VIII di Rbodee lIarria kliek,

Hul boa bom an II toUt]l,
Waut dit II 11081 taktiek !

Wa.nt klik bU .. moe II Pitjl
Van Afrikaa_ rroodt-

Eone .M h~ zelh 'II hdJI
Van d' A nkaander Bond. ..,.

80 'n vrind '1 werd 'a bleijl
Vir Garreit Bun partU

DID moet II!) ~lnJ dl h -dJI
Van daar dl Jaug08U

HIJ 'a hul n ektn IElantJI,
Waut kjjk bIJ kM 0118taal

DI B.uu. m 0lIl IWIdJI
K.a.o bO mOl hob omhaal ,

Gld .onder, op reftek:ai.,
Hili maak 01' PletJI .....

Wanueer, bIJ 'n elelrai,
Hul .tel 'n kandidaat I

Dan ".rk hal brawe tt heli '
1I.t lIIIICh en krach r"WIl ,-

SO 'n K.aapae progreII8lel1
~ Ka n J l.fIIOeI toch nl lD18 I

HWt, dan~ n toert,1
IU t 'II' e dietTI ,

En bIJ elk acbter boertJI
Daar hoor JU VIr hom tik

SI)n tlDnlfdoos 10 Alln JUSI
Kom net Don Uit dl taa,

En ook dl heualng kW1IIII1
Kom bier!lO ~oed van pas

Mar as dl rClfUltaAtJt
Van di eleluue kom

Dan etaat Beur GOrd008 mut]1
Gewoonlik glad venotom.

Want dan bemerk seur PletJI
Hoe hi) .Ich hnd gekul

ho word hU Vir n bletJ t
:so woedend lW! II bul

M..r Dlernand noem lIotllll
Vila PletJt SilO bumuur

.AI Illk hll nar n 'O15.~1
Wanne..r 50 10th ~"bcu'

l, raag 80U hU w""r alln (IOUI
lu 'gouwermllnt beklee

}lar ach Jj l<l'Wu m081lI
!SlIn vlerke 111 i""noo I

Lat holD mar blll dl held)1
Van die .at 'rlr hom .tUlt

Hil II n Il.ompc IIpeilJI
.t::n tU BUil uIU! III Uil'

J""NI

1:1 POR 1'.----
WEDRENNEN

Zoadac Il bel'lhcbt de. .0. Vaal de iD~
"u. bei kerlrgellon I &e J:lmberl81 .0. re-
metute bid na reedt 13 Jaar IJl dit pboa'lf
Ilaandap't'Ond ...erpderd. de .-&e UI"
kerk om de ..mag.. &III .. boo.... B.t~-
boek toout .. n _ baiag aaldo .,. £100

KAGl8TRAA TSHO!'.
(V IIor den laur W R P",." I'U~ _,iIWrJ4l

VRIJDAG 2 JUNI.___ 1)_

CnUlI:-iEELE ZAKEN

ReUbell Kob had zIJn kar met paard alleen
lO de straat gelaten en moeet eene boete ~an
6s betalen

Jacobua Carolus had Jacob Coet.zee, een
Jongeling, aangerand en werd veroordeeld eene
boete VlI.q .£2 te betalen of 14 dagen hardea
arbeid te ondergla8.n

ChnetllAll Knel, een polltie-ambteaaat, .erd
heHc:huldigd Johanna. de Koock te Klapmuta
alecbte taal toegevoegd te hebben
Na het verhoor VJUI vencheldane get.wgen,

Jl'erd de boschuldigde YrlJgesproken, terwiJl
J obanna. de Knook aan eel1 g.hJlr.aoortige
beeohuldiglOg schuldig werd verklaard

ZIJ moest eene boete van .£2 betaJ.... en
verder Iemand krIjgen vO()r £10 te toekenen
dat zIJ den 'Vrede zal be....aren voor 3 maan-
den

IN K".1I1xHU ~ -Uit de door .111 onnua-
pae antweord~n 0' _ clI"CUlaire .. a ieder
leeraar O:lMt' k. '" plOndaD, bliJkt dat.r m eie
Kolonie an... 112a ZondapacIlolen lijn met
I,M9 ondenril .. n en ODdenrU .. r..een en
00,890 lrinel_ die dw Zo~bolell ~
tren. oe hoopte .. tallen Iun.-

Kiad_ Oadenrgan.
Qnd-BeUl.t met 160 en 68
BoberjllOu " 750 " 66
~e "667,, 40
Ondflllloorn " 600 " 46
Kaap.tad, Nwa w.K .. k 500 " 60

ID Dl.t "'etD1i ........ MIa,.. ..t .. tal kin-
d_ en. 'IIJI de ~ .. bnik __
&ea ta.ehen 400 .a 600; ea lijn er 20 tot 26
ZoDdapIcboiea met 26 tot 40 O..a.r"llHll.

ABERDEEN.
FEESTVIUJlfO.

DR TE WATER EN DB DER
J II SMITH

KONrNGIN S VERJAARDAG
Op IlltnoochlJlDl ter bijwonmg 'ran de f_te·

Il,trheden te Aberdeen in 'rerband met den
"Jboorteda, 'IIJI bare DIaJ_telt, oue ,aëerbie-
lÏlJde kODlngtD, en de OpenlPIJ van de nMuwe
lllieneh&e publieke kanteren, arn'Illtltrde dr Te
\tater te Grad Ikill8t U. Maandag, den 2211tell
deser, eli .... rliet GruIf-Reibet den ...olpDden
morg.n om half elf DDr per kar nlUU' Aberdeen,
"refPMld van eeaage mencJ ..u Op wea aloot
de beer J B Smith) L.W.V ,alcb bU bet ge-
aellohap &III Te Aberdeen IUlngekomell we~
den II) op acer royal. wuze olltvangen en ver
welkomd

De 'rol!rende da" liJnde konUlgln'e 'rerJaardaf
"erd r.cpt ro,.aal te Aberdeen lJ8'r1erd. Een
dMnst werd ID den mOlllen III de Holland.tc:be
kerk gehouden, toen da Cdh"ra, de plaataeJjjke
ItMlra&r, een boeiende en IndrukwekkeDde rede
bleld

MIJNBERIOHTEN. TE SOKERSET OOHT
SonUBT OoIT, 2 JI1KI-(&.tu )-BU de

linale ~tie ..... bet I'tlInltaat dat de Bend.
72 ob)ectl" UDlJOIIomen kreeg, en de progrea
lJle.eD 4lt Ir:repn ZeY8n applikatiee Vloll de
BCIads&jjdt..roen toegela&en en een 'f'&D de
p~ .... lilde De"Bond had 144 ob)OOti.
IDpdieDd In de pro~'t'eD 173. _ _
&IlItal .erd terllilletrokken. &en en iwllltig
wea .erclen olt.pet.lold, .aarvan 19 "'poo",eg
lt_men 'waren , het bof .llde afdoender ge-
tnagen .. lebben betrekkelIJk law9DlIII De
appllUil. "ueo 471 m.. r 21 werdeJi IIlet toe
... taan

NAY CONSOLIDATED
JclB4NIr&i!BtTJW, 1 JIlQ! -(Par 1~Je&raaf.)-o(o

eer Yerl(llderlnft val aanclt.elh'luien van tie Ha,.
r,n~"lId.te<l Gol.llDln!og Company werd beden
II*lll"Mnrd om bet kapitaal "12 "2711,0O'J te Yer.
hQnlPf:n tilt o&190,OCO en n 760 aaDdecJen lullen
worden ul~I"Y9II"'0 ....ncll'lOllioudel'll De Idtp.
YOwordt l18... aarborlCd door de bePrell Gqen k CO
~n 9.>.0 Jler BAn<ieel, ter""JI • j lI8Il OOCIImlraie
mt.anllen un &00 Dc bl!fll' A.-{Ier IfChretf .,..n
London aAllbledenrle ,le DltK~"" te garaDdeeren
teren I. !Ioaar liJn ""lIborl war niet ........ urd.
HJ) h cft ~N\roIKd ,lat hl) een yerbo I &ou&III..,...
!."M' 1,1 lf! dlreoteoNln ~a &Oa eeu 0'lOl'WD'
• on,e I" I'!JOf8n die Baar lija tnllchtutlOllllltra
!tol lf" >l

!fOG EEN
WSLLIKTOK, jl JUNI - (Sptcitwl) --PlOt

Peat. werd bedell morgen 'roor dep lDailltraat
gebracht, beechuldtsd "all oYtrt.recl!ng VlD
aeetl. 32 'f'&D de ballotage.et ea tIllr terechtatel
IlDlJ ....nr.lCn Borgtocht .erd toepltaan

STELLENBOSCH •
Voorden IIlqtIItraat diendeo 11 DiDadatr

woder "Dlge aa~er. onder d.ll regiatraijewei -
De papieren van W.ller A I;!IL~ E~lItem 811
Abra'tam al"" AVI. BrJ\ndt, weJld.n naar dan
procureur !feneraal gezonden Beiden .tonden
belchuldlllJ van seclle Ilo 32 'Ian Icte 9 van
1892 overtroden te hebbl'n ook sectlCIB3 en [,
van dezelfde IIClte te hehlK Il overl.rl><l"" Brandt
handlgdO een IIChn{telllke ver" .. n~ In, met
betrekking tot n ..ertredlDl( ftr 8OOtl" 3 en 5,
'll'Ul'1D bil erkende gemelde M.cl1C!ll te bebben
overiredcD <>nder ulEere 'roorw .. rdell Op de
udere beechulJIKIDi plellte bIJ onecbuldl'
EUiein, die Zich "corpf te llJn een haade

laar, a&-u, 'rao tt New Soath Wak-a," bield
lIJn ft1'dediPli terug. Beid" .erden ondu
~, 'laD £100 ...ru gela~n •

Au KO&DDlt-B:rLIJi, ltE:.ut. Stil-
leDCIe ea Tud Poeders" lIuHt. U ...,...
..... &iJ. oopllblik btIIpareD, eD Il.en Ideiien
~.. I PUil en elle.. zij SU. de a-te poed ...
_ -kleiDe kIDdenD 'Verkriill-r bjj álle
epotlNdr.,., of direk' ftII B~lJlOtlIebr.
bne 72..!,K....,.u.d ea op bet 'D k
.,..' .... J~

PUIILlEItE VERGADERING

l'e half 8 ure ID den 119'0nU"rd ef eene drak
bezochte 'rerpdennll III ~et IICboollobal !lehon
deo, _urop dr Te Water en de heer South
hunne klezera en bet pnbh!!k toospraken De
heer G van llberduu ~eerd6 Ills vooBILter HIJ
maakLe ID het kort het d WIl uer verg.dennlJ
bekend, en verlOeht toen

D&!! BEE. SKITH
bet woord te aemen, die IQlk! dped np "',"e
..., "kwam •• UH. In 't'OO1i1 ~rrak avp, "11:,,.,
aooala de afceloopen par!.,mbllt. 11(1.,," ,I"
re4l1tribaUI bill, .poor"'F~I' pJutAer.dl1 p, .1,
InJi .. draak wet, de nel;{i_I!IC,I~r ,"n .. 'r'lIo,
nor. den ioeItand ".Illand, .1.. 1."'1'd'h.k~1I W.I
",pmed~ •• ,lIen, retllaLr I I.. ,ie b~..e.rrl~
clitloyaliWdt, eDI, ena , eu nam to·, n wetlr ol.d~r
wroote tueJalobmlJ IUne pl .. t.. III

DR TI: ,. 4'l1&.
.tond op onder da"erende tOf'JllIcllIllg IIu
KII'g In bet kort de 'pohtielre lCellChledellll un
onl land na,IOO als die voorrkomen WUIIl den
IaalAltell tud, en '11'_ er op &J,t de Afrlkaand"r
f'&rtlj toeh scpYHlrend Uit deu strijd '1nl ge
"OlDen DleUegenltaande OIleerluke mlddelcn
aaDllewend van de andere linde, ,n .. Ife Ge
pleegd verraad De tegenpartu bad .. rneeDd
bare politie te nnterken dOQl' de redlltnbahe
bin, doch bet ~eno"er, .. &elde .... bet genl,
en bet kon ook Dlet anden 'II'aLIt reJht moeit
~,""drllven De Afnlraander partij bad hare ONS TIJDSOHRIFT,
eer heerlu" gehandhaafd te Bteltenboeoh .u
Vrlibnljl' Meer bepaaldeJijlr .aa de t.oekollllt Geill~reerd Pamilleblad wor Zllid
.prekeude &elde bU clat de P,i"- der partjjeD Afrib. lJe "de jaupnr ftIl dit fl'U18
In b.' ha .. 1ft d .... oJrende _uni"" 0IIfDIIRiI familieblad III tbana begoDDID. PrUt
.. lqja ...oor de rePerlDf Er .......... 1.... .eA t" i
",rdeeldheid ODder de opppeitie te lIJ.. sir ':"00 vu. me eeD .. eur ge porte-
1__ 8~' hij 'IWI'lÏ~"hek ........ lIIaIl
liD baa Iijde, de lildrat. ID debat Dit 1ft bevat 1eder.llDIIAod l1\OO1e"'t qkken
CI1ta &jj J.bbea, la door .ga.!nieadea o.erboord t"li~:.on.tbl<elr.el"en, mag ID gwen AfrtkMmob !JUie-

$.o.lllrll - 'I'OOCBl DOl ia de .......
,.. werd - hl! dOOr ....,~".Ia ..

lC iE _;PV.A.A.RTSilRIOHTB.tf.
KAAPSTAD

...41IGI:II:0IIU
Ju ..1 I-t:mlul, .. u Oalcutta

Juni i-PAD lur, n ..ar Petlll&C?1a
1- \ I>Iph T. I ","n II nur San Juan del Sur
1-lloIft naar Oam,'hnbaa
::I-Oerman, D.... r 8ontbaml'toll
1I-'Jlan Chri.bolm, n .. r ..llOlUleINI

LONDEN'!;'
Bl K~-(rer teIPwaal )-De Clan ~1IC'&n!n

yertrok hto:ieu ... n LI""rpoolnur Zql.t .Unk.L De
Norlu.m CtatIe op &lln nitreil yerbet 11-'", het'en
aiddae'" t_ uur.

UK lJKl;bY
VJlfDIlS 1 \1 i -(1'~1 I, I ~'1""[ )-110 IJ rl ~

wedf'6D". n I I' I Il teil i/Ull ti Wlfd JJ ¥ won
neD duur I jij .. x IJ I "ell '" li lwet I , n
IDDOeenC'e Ir' ...,) 111~ ! U ~ hegon l" \ t Wf f'

LegeD 00 Hvh,Jt,; Ul....1. v cr t,. bl IJ ~ D Ch ()I , rcJol'K'T

t leD leien oxn
H~ r'<llrrl lIol00au,t ,,,t I II Ic Ded y r ,no n

,WteCIe WA. IJ4J bt:1 ln,..raar'! ta.n het rr hliJ f nie
bral.; eeD IMIO.c. werd "i" teog, 'IV ,.1~'''D .... ll

(J l'oot8te :SOltt'el'wj.{

HOLLANDSCHE BO&KEr~J BIJBELS.
I',. t'n 0('1 lloeken, Teuten en

PrlJllboeken.

JACQUES DUSSEAU &. CO.,
3, Kerkstraat, Kaapst:l.d.

.. Cal.ak>ón=aIl jjrWo 1:11 j.O tI.) n:rlWJ~,
00.,



-EEN GOUDEN KANS.
PUBLIEKE VERKOOPING

V!oN EEN ALLE&-

Kostbaarst Erf,
Huisraad, enz.,

AAN DE

PAARL,
ánsx het H Roy&1 Hotel."

lt E Ondergeteekende op vertrek
, staande naar Swellendam, zal

publiek en stellig doen verkoopen

Op WoeDSdB.g, den 1,wen Juni,
zijn allerverkieselijkst en Kostbaar
Woon Erf, gelegen op den hoek"v~n
ol Hoofd en Zion Straten, 10
het centraalste en aangenaamste ge-
deelte van het Dorp, met daar op
staand ruim en Renefelijk Woon-
huis onder IJzeren Dak, en in den
besten staat van reparatie, voorzien
van 3 Slaapkamers, Eetkamer, Dis-
pens en Kombuis, en Badkamer op
de achterplaats.

Dit eigendom zoo centraal en
gunstig gelegen is wel bekend als
een eerste-klasse handelsstand ter-
wijl het eene aang~nam~ woni~~
uitmaakt, in de onmiddelijke nabij-
heid van Je Kerk, Banken, Stad-
huis, Post and Tele rraaf Kantoren.
Hier ill een kans zooals maar zelden
komt, dus weest op uw hoede.

Huisraad. TIet gewone assorti-
ment Zit,- Eet- en Slaapkamer
MeulJt'len, Keukengereedschap, enz.,
te veel om te omschrijven.

A:\DRI~:S C. PC TOIT.

J. S. )[ARAIS & co. A I slagers.

Op Dinsdag, 13 dezer,
Bestaande uit: 20 Gedresseerde

Rij- en Trekpaarden v~m ..j. tot. 6
jaren, groot en sterk, b Prachtige
Basuto Ponies, Rij en Trek, 3 tot
5 jaren ond, 1 paar Blauwschimmels
15 hand hooO', 4 jaren oud, mak,
gedrf'~::;L't.:rd,~eteeJd uit "~apole<Jn"
van t!('n lleer J .\:-1 R.uT!', 1 paar
Roodschimmels, 4 jaren, Roadsters,
mak, gedn'sseerd, 1 do. vaal do.. i)

jaren, C:evf'landers, 4 praelltlge
Gambettt> Merries, "" jaren, mak.

" NI"geleerd en bezet van 1 apo eon,
2 do. ongedresseerde, 1~ ;naanden:
li) jcnae Paarden, 2 en 3 Jaren, 1;)
hande:. waaronder schimmels en
donkerbruin, uit Gambette geteeld,
bij Je heeren GEBRIJEl>ER.~ WE~~ELS,
Bovenstaande Paarden worden op-
gebracht door den heer J.\:\ BAART-

MA:'i J. Zoon, en z;!llen Publiek
verkocht worden op DI:\SDAG, den
1;)den dezer, te Klapmuts Station.

A. B. DE VILLIERS,
Vendu Adms.

Paarl, 1 Juni, 18CI<J.

P.S. Geco aangebrachte Paarden
zullen vl'rko"ht wordelI.

~~._~

... ~~ ..."......~.w..::IiIJIII'O!,;,.c

Verkooping van Vee.
DE :\ fslagers Rice en de Villier.s

zullt!n ZATERDAG, JO JUl1l,
te Beaufort ,VP::it verkoop~n

100 Stuks Aanteeltvee.

LOST
~~. OT I(' ~ I" herehy given, th a: I
.1, intelId applying for Il. ("'I ti·
fled Copy of thu JJeed of Trnr",r, I'

made on the :.:!lst February, I ':,-;~.
IJ\' HY'i1l ~ll"lllr:r, EK~n:E:'i in fal'fliir
of l'WrYR BER:'\AIW! S VILl.IJo:I;~,

whereby certain half part or .~hal'l'
in ct'rtilin pi('ce of land situate in
tbe division of Swellenda:n, Field·
COrIlPtcv of I~o\\"er River Zonder
End, b~ln~ part of Lot ïlO, called
"Grovt\rloof," measuring in the
wholc f;I)(J morg-en, ~-~l sf)uare
rood,;, and cprtain half part or share
in cert~lln pil'cc of perpetual quit-
rpnt land sitIlate ail above, heing
part of thf' farm ".-\ von tu ur,"
ml'asllring in the whole 41 t morgpn
..J.8J s,!\lare roods, was con veyed;

.Alld all plT~ons claiming to have
an\' objection to the iSSlll'of i<uch
copy, are berehy n"lllirerl to lodge
the samt' in II ntinl(' WIth ihe Hpg'ii'l'
trar of Def'd~ in Cape Town, Within
14 days frolIl the Pllblicatirm of this
notice.

WIDOW P. B. CILLI ERS,
Born Eckstet'n,

Executrix Estate 1'. B. Cilliers.
Cape Town, ,

3rd Jupe, 18\}~.

Likdoorns!
Likdoorns!

Likdoorns %

W~ LikJl'A.lfli Z;,l, j~alt het dt)oK! L'll.:eu l'Ola;.
MeL I""'t I{"ld 19 lW. "'00 potje.

KEUES, MaTHEW li Co., H!PSTAD.

::..,...

))}' ...,~,-.

ONDERWIJZER cATËoiuiAT;i:W~...... so.,... J[ema.W
Beplp .. utI..... door A-

V OOR de pV8I'I1emeDtllOhool. ~B.aOa, KlodetbUbeiL~:~A&t~
te TiJ.-..I: -,_. a:'" potohef.; Boek .. I'.ari a.rtp In, II.'WI& ,Terstroom. _-..OJWlllID - ..up. Prt. 4e. Gd. .,er .x. I

salaris de ~ko~ten '~r ~ool JACQUES DU8BEAU I ~.,-
(gewaarboJtgd pp minst.eDl £16 per 8, Kerkstraat, Jtaapet.a.d. '
maand.) Iqriee bn verkregen
wor £8 per mpud. Wpll&Dl8 Lu&ti8I der J&tIlU1.

lIinateDI eeil lIlde klas Onder-'
~ Acte 24,.A.R., O.V.8. of K.K.
wordt vereiaoht. I

APplicaties:. met bewij~n van
lidmaateoba'p ~ goe<1 zedelijk ge-
drag .uUen--dool" den ondergetee.
kende iDgewtObt worden tot den
80aten Juni.

Diensttijd te bet{Ïnnen van den
15den Juli.

Onderwijzeres Benccdlgd.
(' ) P een Boe~~l~ts School bij.

de stad meebnry. Sala-
ris £40 per jaar; bij bet aannemen
van meer kinderen kan het salaris
verhoogd worden. Lojlies en kost
vrij. Applikanten met een Onde~-

::edo~:~:~atE::e):~t e~en~~~ ; ':1--.,---------
5Ïek hebben de voorkeur. Werk- l)E heer GEOIGI ~JNER, ziju WooJlhuia en Pakhuiaen ~t de hand
zaamhedeu te beginnen na de Juli.] ] verkocht beb~de, en op vertrek st&ainde naar Amerika ~ft de
(1899) of de September vacantie. ondergeteekenden ge't om op
Applikanten wordeu verzocht hun • 1)' ' to
applikaties in te zenden bij de ou- Dinsdag'J '.. Juni, e.k.J ten . 'ure Y.m."derget.eekende, met AFSCHRIFTE
SLI!.CHTS van Certificaten, enz, aan zijne woning gel.n in Darling Road, publiek to Verkoopen ziju
op of voor den 25sten Juni, 1tlV9. resteerende VaJt,.eon Losse Goederen, Huisraad en Granen~

FRED. WERDMULLER, . . ':~ ens., ens., bestaande uit : -
Malmesbury... H fd

1. VASTGbEDi~.'" s :-Z~ker Erf No. 5;;-.lCelegen~u ~en ~ weg.
naar Darling, bijzon' geschikt voor Ot'~. UalldeLrbe~gheld. ,

II .LO::;SE GO . EREN als :-2 llIJ- en T..,kpMl'den, 1 MOlwagen,
1 Waterkar, 2 Hooir' ~en (in goede ode), 2 Graaa Jiióhalen (in ~e
orde),l ,Vol Schaa :-1P0') 2 Wolbokken. 1 ~ Acbte",ui~n, 1 paar
Voertuigen, 1 E~kel~~i~, 1 L'\ddt,r, 1 Galva~rde Tanlc (400 gallons)
1 Waterb,alje, Llot ~n Zakken, I lot Wol Zakken, 1 lot Graven eo
Hooivorken. ~ ~~ . I

III. HUIS1L~.~~ als :-KlcederkuLeQ, Eet-: !aaeb., ~1~7 eo
andere Tafels, IJ,'dlka~n en Mat'r&~sen, Htoelt!o, '1 ap.9~':1~ &hl~~et'IJen,
Glas- en Anrdewerk, ~I Keuk"n5t.lr..,edscha.~ toevee189l te mel~.

IV. GRANEN l~ :-1000 mudden Haver, een hoeveelhe1d Garst,
en wat verder nog zworden IlUongebodclJ.

. ':4 GE'O. WI·INBR.

J. W. M'lprrees, jr. ,& Co.. Afslagers
Ver.dll Kantoor; MaJ~esbury,

.Mei 29, 1899. ~
, ~,/

lIr
PU,BLI

D£IPKRS & VAIf RYIBVBLD,

30 Mei, 1899. . G P. SWART,
Rooikraal,

p.k, Potchefstroom.AFRIKAANDER HOOFDONDERWIJ-
ZER BENOODIGD. PQtchefiotl'oum,

29 Mei, I89y.

'APPLTCATIES voor bovenge-
noemde betrekking, verge-

zeld van de bij de wet vertJi!lch~e
getuigschriften van bekwaamheid
van goed gedrag voor do laatste
twee jaren, en van lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk, zullen
door den ondergeteekende ingp-
wacht worden tot op den 30 Juni,
189<J.

Werkzaamheden to beginnen op
den 1sten .Augustus.

Salaris £1H.) per jaar met voor-
uitzicht op verboogiog. Vrije
woning. Ongehuwde personen
zullen niet in aanmerking komen.

De Onderwijzer zal kostleer-
lingen moeten innemen. Verdere
informatie bij den ondergeteekende
te bekomen.

J. S. SCHOE~LA!\.

VERPLAATST.

Procureurs, Notarissen, enz.
zijn verplaatst uit Burg.

straat, naar

Ohiappini's Gebouwen,
'71, St George'sStrut

Tegenover d. "e..pe Timee" Geboe"en

•

BELANGJ!f,IJKE
. ,

VERKOOPING

Pretoria, Bus 2:38,
Z.A.IL, 18 Mei, !809.

~ --VAN-

~UIS J..... EN E ·•• ,e•• AFDEEL. RAAP Y. MAIAlfALARJJ
.lAl. ~ •• " _ .... WAARDBERING VAN ONROE.

<: AAN DE, REND EIGENDOM.

:p~.,.iA.A. JR. ~. -,-- BIJ dezen ~.ordt bekend gemaakt·
.. dat de AId9flliogaraad van

. " Namakwaland een H Jf ut bouden in
'Oeze ia de l""'t.at.e kan. iran 0p.D.. Ba-ven de Holzaal te Sprin~bok, onder de

in de ~a.cJY Gray B:a-u.".ilraat.. bepalingen 1'8-0. Beetie CZ51van Wet
~-- : 40 van 1889, o~ den laden Juli,
• 1899, te 10 UDJ" s voormiddags, ten

I)EOndergeteeke~e be~nst~gd door den jongen heer ROCCO DE einde te hooren en te beslissen
VILLIERS, W'pubhek verkoopen, op objecties tegen de waardeering van

MAAN Ifj\G, den 1Qden dezer, ~id.'rend Eigendom onlangs vol.

:.,; om 11 ure precies : Verder wordt tevena bekend ge-
t/:. maakt dat de Wliardeerings-Lijst in

1ste.-Zek~r E~langs de Lady Grey Brugstraat tegenover de be- de Kantoren van den Afdeelingsraad
zighcid van de heerë*:'De Villiers,. Blignaut en ~o'J met een zeer net, en van den Civieltm ComQlÏ1'9&riste
klein, nieuw, welingeripht Woon hUlS naar den Dleuweten smaak er op Springbok ligt, voor onderzoek door
staande, thans bew~-f.{l door den heer Jan Booysen... iederen Eigenaar, Bewoner of Paoh-

2d.-4 Groote f}achtige Erven er aan grenzende, zlJnde de laatste ter van eenig Ei~eI.t.dom daarin
Open Erven in deze~rlU't; het grootste gedeelte der koopschat kan op gelegen, ingevolge Bootie 251 van
renwn blijven. ~;4 de Wd 40 van 1899.

A. B.' ])~VILI_jIERS & Co., Vendu Adms, A. J~t~~BS,
~ Secretaris.Paarl, 1 J uni, 1.89~1.; ~

Montagu jlunicipalil~l!.
Kiezerslijst.

lY E.\.\ IS wordt, bij dezen gege-
\.. ven Jat de kiezerslijst voor

de ~Iunjcipa1iteit van Montagu
gereed is voor inspektie op het
Municipaliteits kantoor en dat zij
onderzocht kan worden in dit kan-
toor gedurende de kantoor- uren ';:Jur
een jJtlriode van z~ven dagen na
datum dezes.

Alle aanzoeken om 'op genl)emde
lijst geplaatst te worden of objecties
daartegen moeten ingezonden wor-
den vllor den 9den de~er, op welken
datum eeu hof zal worden gehouden
om dergelijke aan zoeken en objec-
ties overwegen.

Op l~t,
J. HAMILTON WA.LKER,

~[unicipaliteit kantoor,
~IontagllJ ..

1 JUDl, 1890.

Afdeellngaraade- Kantoor.
Springbok. Namakwt.land.
2 Jnui, 1899.

~lIt'A•• 1I£iii
Nederlandslhe Zuid - Afrikaansche

SPO~WEGMAATSCHAPPIJ.
"

MAL.MESBURY

~Iecntenrskapler en Voogdij· en
Brand· Assnrantiema.a.tseha ppij~ LInici pale Ken I1isgeving.

OPGERIOHT IN 1864.KEXNISGEVING geschiedt met
dezen dat de lijst van de

namen der Stemgerechtigden voor
Municipale verkiezingen voor dit
dorp gereed ligt tot inspe)r,ie door
het publiek ten kantore ,an den
ondergeteekende voor een tijdperk
vun zeven dagen gerekend van af
:\laandag den 5den Juni, aanst;
en verder dat de Voorzitter tezamen
lDet twee andere leden der Munici-
paliteit op Woensdag den ~1steil
J un i, aan st. om tien ure des voortt
middags ten kantore V:ln den on-
dergeteckendo 7.a1 ziin ten einde
alle aanzoeken om op de lijst ge·
plaatst te worden als00k alle ob-
jecties tegen namell alreeds op de
lijst to over-wegen.

B. YA~ M. LOUW,
Secretaris.

~----
De kortSte e~ Goedkoopste Route voor Reizigers en

Goederen ván d~ Zee naar Pretoria, Johannesburg er
andere plaatsen ijf.de 'lrans\' aal is via

LOU~ENCO MA.RQUES.
Van Lourepco Marq\~s naar Pretoria 349 mijlen, Daar Johannesburg

394 ..a.ijlen -~-
Van Durban naar Pre!bna 511 mijleo, naar Johannesburg-483 mijlen.
Van Kaa,retatl naarlretoria Iv ..U mijlen, naar Johanneaburg 1012

JJllJlen. , .:1 .

VRAetIT PRIJZEN REIZIGE;RS.
Va.n Lourenco Marqu~ naar Pretoria. £4 7s. 6d. en £3. 9.

" "~,, Johannesburg £4 198. en £3 18s.
" Durban ~"Pretoria. £6 8s. an £4 12s.
"" {~" Johannellburg £6 lOs. en £4 6s. Bd.
" Kaapstad. ~"Pre:ori& £11 18s. 9d. en £8 58. 6d.
"" ." Johannesburg £11118. 9a. en £7 19s. 6d.
Inlichtin~en verkrlJ.gbaal' aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te Pre-

toria (Z. A. Rep\lblie~en bij de Directie Heerengl"-'Cht 2iO te Amster-
dam (Holland). 2

OpMtuld. lapitaal
aesene POids ...

, • j

r'· 1.z
- " ~ ..

, -~ '~-.~\"'\.,,\ -<, ." )\'

oaIifornia Stroop YID Vijgen
Ka ...beqt sicb 0Y8I' de wij., TU beli!UiDg

lOOWel .la OYel' de renllatllll, waDJleel die
oprechte eD IlOI'IIpI'IIIblijb

ClLlFORlnA STROOP Y1ft lIJGER.
Il'CDOIDUl wordt I bet la _genaam ea ..e:rfNaobeDd
'nor de ~ eD werkt acht ma&t s- wD·o£._d_e
N.lEBD. Ll!:vmt en INGEWA:B :Kll,
mukt her JIYa1eemde'gélijk IcbOOD, ,,~Yel"
knodlieden, boofdpljnen eD 1r.oorteeD, l1li ~
luvWIeltkige h..iiJJljvigbeit. CJ.LlVO.. lJ. ~... OO'
V.... VIJG"" la de eeni..., medecljn 1'&11 dlD aoort
ooit ~kt, _geDUlD"oor den __ Ir. eD .&Il'
_~ vOOr de _ug, sekm- in sijD werk, 811
bepuld DalUg in. djDe ...,..olgeD. Het I, bereid
"&Il IIleclli' __ ~e en _geDaAlDe materialllD,
en lijoe \'eie alt.mllntende hoedauigbedlU recolII'
lDend_ slch zel1'eD aan al18D eD hebben het het
IlleSt populaire ...,neeemidd.l gIIIIl&&kt.

VLl ... OT IIJ...A.B

California Stroop van Vijqen,
• S.N:I ;...,. ......... AM .J .1t.LUI ........ M

ClLlFORlIl STROOP YU YUGEl CO.,
tU. GUc:...u Hf"u/m ... g Ht _'1'rfH.b/.Vb

e. ecU. gro .
Weigert alle In de pIaatuWliogcn,,~ IWl_IMkBeIl
Verkrijgbaar bi~ Apothek'll'1l en \\ IDk.liel'll In
al1e pla.hen, in twee grootten, lilt en 1{'J. ,

Depot-32, SIIOW HILL, LOIIDER, E.C.-

Het soort dat alles Yerfstof is.

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

Diamond Dy .. overtTeffen ..lie ..ndere in
Kncht., Reinheid en DU'JI .... mheid. Geen,!
anderen sijn even ~,I'({. Wa.cht u tegen
verval8chte kleurBtufI"ll, omdat sij VaD
gOed.ItOOPe en inferieure - materialen sijn
gemaakt, en BIechte, fta.u"e, vleklrige kleu~
ren geven. Om van BllOO88 ...enekerd te
sijn, R'lbruik Blechte .

DIAMOND DYES
oor het venven vnn T.bMrta, Kousen.
Vederen, Linten, ~ ven, T..pijten, Enz
EDS. Wij waarboIyen dat lij meer goede
ren p..k u.. pu sullen kleuren dan 6tJllil!'
ander kleurBel ooit gemaakt, en meer h,;!
liante en duursame kleuren te geven.

't Is qomakkelijk met
DIAMOND DYES

te verwe!).
-----

0'''01 v8Tkocltt. 8d. ~" ~olt.j,.

.leD cople "&Il een mooi klein boeltje, get.i t.eld
"8~ Bome Dyeing" franoo toegeaoaden.

Verkrijgbur bij B. G. LENNON ol Co.
P. J. PETER8EN ol Co.
HF.-:'NE8, M.A.THEW" C

K.oL ...PIT.oLIJ.

'£8,320 0 0 Boeken voor de Scholen in
.£tUoo 0 0 de ,Zuid-Afrika.

De Kamer onderneemt de Administratie
n.n Bocdela t.lB Euouteuren, VoogdeD
Truat- iD !naol",nte Boedela, ens.
Optnkken van Sch.penkenniuen, Trans-
porten, Bu".lijki OoDtnoten, Voor het
"oonchiehn vau Geld op eerste Ver-
banden, eDS; en A.I,remeeDe A.gent.ob.a.p-
pen in en buiteu ~ iColonie.

Yel'lSllll'eel't U. eo Vastgoed
t*n bilUjke termen,

I Sutll''l'land,
jllinicipalitoits Kantoor,

;j l .Mei, 1899. DE DffiECTIE.;;..,

----------~--~;~~--------------------------------~-
EXEC~TEURS KAM-"-R

Voor de Adm1n1strati~Van Boedels en Nalatensohap van OVerledene
Perso:J.en, .~!.'~en, en anderen, als Execnteuren, .A.gen:1Curatoren en • ln1strateuren. De belegging van Kapt
onder verzekerij van Vastgoed, enz.~.----------------

.OIi(GERICHT J..saa ..,
TEGENWOORDIGEAKTE lP Ol'RICHmG VASTGISTILD DOOR .1Kn VU P.l.B.LJ-

v: UNT, No 17, 1889.

De Wel.Ed. lioel'en I. J. J. Vu AUDI.11 M.u.TR8. SKUTS, B. Zoon.
lJ.Directeuren vergaderen eiken Dine-

datr'e voorMicldaga, .~nden Zomer te 9 unr,
in den Wint. te 10 uur.

De WelEcl. Beer G. W. D. &0111',
Yooni~.

De VVel-Bd. Beereo

Mal:n S~llry ExeCI1l8DrS KlBl81 en YoogdJj ~D
CraJld, Assurantie I8.UScbappiJ. I .

N J. H. O&OEllI&. I DL Á.. J. 'f £toUI.
Dr.E. L. B. IÁ)OBUI. A.. J. B6.I8O:f
W. D. lULBUIl. Á.. W. LOilw.

6.UD::Tl!:UREN :

KENNISG~VING.

MEN wordt i]ht alle re-
keniogen v r bet departe-

ment Ivan Op~ Werken ter
afbetaling.in te den niet later
dan 15 Juni, 1899. ~

JOSBP NEWEY,
H fd Inepecteur.

BUMa van Openbare
Kaa.petad,
al Mei, 1899.

KE~.\ISGEV1NG gpschiedt filts
deun dat Nominatien voor

Directeuren in plaats van hen die
aftre:len, bij de Kantoren der Kamer
tot lï Juni, 1899,12 ure des mid-
dags, ingezondpn kunnen worden.

be aftredende Directeuren zijn:-
De heeren Gerhardus Willem Daniel
Rust, Albertus Johannes Basson,
Albert Wijnand Louw en Elbert
Lucas Bernardus Loubser. Allen
zijn herkieshaar.

'l. W.KOTZE. Secretaris.
.H.Of~."...n .A.dd•• l.y-en W'a1~ ... =~

GANG WALESTRAAT),
.....~.,,~APSTAD.

- £27.000 0 0
77,037 tO 0

G. W. KOTZE,
Secretaris. Aandeelhoudf'rs

Reserve FondSMalmesbury,
31 Mei, 1899.

LOOPENDE.

LOOPENDE alhier op de plaats
" Avontuur," een roode kol,

witkwast Vaars, een jaar oud, on-
gemerkt.

lndien de eigenaar niet uitkomt
binnen drie weken zal het gemeld
rlier als eigendom van ondergetee-
kende beschouwd worden.

r-,iCOLAAS RAS.

O'·"'JertllD de Exoouteursicamer tot bUilDe Executeuren, Mede
t.I1(lenISlnO..n"eeu:welD, kunnen hen .. natellen en nomineeren een-

iH::xeclUtE!IlI'IlDlner" ia Kaapstad. GEOCOQL DJ:
I4J1nltngen, onder Securiteit van Vastgoed, teg.n

da,elljb gedurend •. de bezlg-
Q".__'UQ~II'rf.'''. lIIrOni1.n renomen.~---------

Insolvente Boedels door haren
;)ecretariJ.

J. H. N. BOOS, secretaris.
Avontuur,

27 Mei, 1899.

TE bekomen bij de voornu.amste
Boekhandelaars in Zuid-Af-

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

Zuid Afrika met een inleiding
over de Algemoone Geschiedenia
voor de scholen in de Zuid.
Afrikaansche Republiek. Twee-
de druk met 7 kaartjea uitge-
geven door de Ned. Zuid.Afri-
kaansche Vereemging, 3/6.

J. O.Ve:rmaas.-Nienwe Metbode
voor h.,t onderwij3 in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelte. Prijs 3/.

J. ·C. Vermaas.-Reirenoefenin.
gen voor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij bet OOI'Rtegedeelte
der Nieuwe Methode voor het on-
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen 10
Zuid· Afrika.

Eerste 8tuk:j~ Is. 3d.
Tweede stukje Is. 3d.

o' O.Vennaas.-Antwoordeo. van
de voorstellen en oefeningen voor.
komende in het nienw.Reken.
boek, ten dienste der scholen in
Znid.Afrika..

Uitgave van J. H. du B~y
te Al;nsterdam en Pretoria.

GENESIS tot OPENBARING
(Gewijde <ffiIchiedenie) door Da. J. O.

BBHB. met vele gekleurde Kaarten ter
verduidelijking. .Prijs 5B. 6d. per t>um.
plaar.

JACQUES DUSSEAU &. CO.,
Kerkstraat, Xaapsta~:l..

Dj~k wordt uoor al de KerkelHke bla.len 1IaJ.
lelijk aanbevolen. .

KALK TE KOOP

OUBLBDBN aan de Kroep, l:.eden
, dell ... Mei, 1899. one teederge-

llefll ~ eenlpt IOODt;eJ~'H ADRI! A OS
in den QaderdDm na 7 jaren en j Waan.
ein.

De bedroefde ouddl'B,
J. M. DE KOCJf,
en H. DE KOCK,

geb. van 's'tll!:erk.
Remhoogte, Koeberg .
29 Kei, 1~!l9.

........ aw.uI*N~n.... ~Q

AFDEBLING VAN HOPE TOWX

VFÓUWPAN SOHUTBEHICllT.

OPGESLOTEN in het Schut te Vron e ,

pan in dese afdee ling over U!'n Il'"
oorloofden tijd en te worden verkucLt
aldaar op Zaterdag, den 17dl'n Juni, 11l~'~I,
om.. 10 uur 'B voormiddags, indien ni-r
tet'Oren gelost,

1 Rooie Bul, 2 jaren, ongemerkt, scht'\·e
kol voor den kop, 2 witte achtervoete'l en
witte kwut.

J. C. ROOS,
8chutmeesln.

AFDEELING 'VAN HOPE TOWX

KARREEKLOOF SCHUTBERICHT

OPGESL()TEN in het Schut ~ Karree.
kloof iu deze &fdeeling over dell

geoorJoofdlln tijd en te word*,n verkocht
te 8trijdenburg, op -ZATERDAG, den
17den Juli. 1899, om 10 uur '~ v"orwiJ.
dnga, indien niet tbt'Oren gelost:

(Don!Ier-brnitae Muil-:nerrie, OmlteLt
3 jaren oud.

(Get.) KARL RIEL, .~
Schutm('\('bt,'r

PAUL KRUGER
En de opkomst der Zuid Afrikaansebe

Republiek. door J. F. VAN OOUDT, b.A.
Prijs 17 .. 6d. postvrij.

JACQUES DUSSEAU & CO.,
3, Kerkstraat. Kaapetad

In deze tijden van ",p'l,Dflinq- lip p( 1.T" k ;. "f~!.
kunnen wij rDj~t ander- dco de kZIIl: tall ·i T 'w. t

sterk unbe1'Olen.

Departement YaD ,Openbare Werken·
~

TENDERS .~ulltn worden Irli!e-
wacht bIJ den Controlou. l'JI

Auditeur Gene~ voor den onder
vermelden dienst4 tot 12. uur mid-
~ van den genlllden dag:

Bouw van eeG nieuwe Cel aan
het Politie Statt,n te Kalkbaai, :-'
Juni, 1899. 'I

Volledige bijzCflderheden kunnen
verkregen word aan het kantoor
van Openbare rken te Kaapstad.

Het is niet dzakelijk dat de
laagste of een er tenders wordt
aa ugenomen.

JCSEP NEWEl',
Hoof Inspecteur van

Openbare )Verken.

TENDE'RS zien worden inge-
wacht bij en Controleur en

Auditeur gene voor den onder-
vermelden die t tot 12 uur
middag op den melden datum:

Veranderigen 'en herstellingen
aan de Tulbagh evangenis 16 Juni,
1899.

Volledige ibij
verkregen wor
van openbare w
den Civielen
Tulbagh en Wo

Het is niet
laagf ~ of een
aangenomen.

JOS

ndcrheden kunnen
n -aan het kantoor
ken, Kaapstad en
Commissaris van
ter.

vereischt dat de
er Tenders wordt

oofdinspekteor vani Openbare Werkt'n.

SOMERSET WEST STRAND
MUMCIPALITEIT.

KENNTS wordt bij deze gegf!Ten
dateen Kopie \'an de !'I ieuwe

Kiezers Lijst nu ter inzage gereed
is aan het Kant,o{ir der Munlclpall'
teit.

Een Hof voor het hooreD van ob·
jecties en het ontvangen van elsehen
zal gehouden worden in gpmeld
Kantoor :Jp Donderdag, den 1:,deo
dezer,-te 10 uur ".m.

Op la"t,
HEN RY FAG A?\,

Stads Klerk.
Municipaal Kantoor,

Somerset StraI,ld,
1 Juni, 1899.

NU IS ~E TiJD
OM t~ Planten en te Zuien' P,tIKn .......

KIVOn Dennen. Dito SpardeoDen Raar'
zaad ..oor Groenvoer. CigiDu...d un .. I..on~
keepen." Aardappel Moereo en alle >;o<m.n
GroeDie Zaden.

Te koop bij
J. B.. JOrEERT.

Dware 10 den Weg, Purl.------ -- ---

nOEDEL en WEESKAJfZ.&,

Kapitaal - • - -
Reaef"Ye FOndI • -

.£20,000
'£14,000
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