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l)HIES. die Nieuwe, XolltllimiUi
z.<)uden goed doen a!a &ij, .. 661'

doen, aan O~8 Ichreyen om atalen
vrij aan ieder adres sturen.

Hoogste Klu-werk en laagat Dl, lOI'.Jiilte
't P,..;wn, d~ goede smaak ton de arwrm'll~" •

borgd. i

Er ruoet stipt contant betaald wo"j}.,n.
,UiJt'wn wrgezeld Gaan r.an IM!n r.mlle.·

DA LTON & .REID,
Dressmliers, lodistel II Llb. Hudelws, !

U3, LANG STRAAT. i

DEEL No-fl. 8,762.1

t:t~~

8 Eerste klas gedt~:seerde Elels
i vA.~

WIN KB l GOEDERElI,~. ,,"V&I,UIlnDIl.

E~l, Rna.,
Op Zaterd~, lOden mQ.ToQ"

OP DINSDAG, 13 dezer,

Z
al 't, g-emeld getal Ezels, groot,

~terk, in goede Conditie,
publiek worden verkocht te Klap-

muts Station. ZAL d O~at1~~~~~~~~t~=";~t~~~~7·
1. B. de Villiara .ti Cb~ lfabgm. 'I !. " Ï.~ LallWJ:letelr-ll~n«'~IJ,

, . l':la'rl, C) Juni, 1399. ;MINSTE R' SERVE
heelen Winkel~ Voorraad,
in alle soorten Smeerware
goed en Breekgoed. eene
hoeveelheid Jams, Lekkers,
Golden Syrup, Zeep,
Paraffin Olie, Meel, Tabak, ....'[J"', .. '.n
Boenen, Amandelen, enz.,

VOORTS:Toonbanken, en
Gewichten, Glazen Kasten~<:Trom-
mels, Flesschen, I lot Leege~~isteD,
enz., enz., ~

HUISRAAD: -:;;;:;;.
'"2 Kasten, 3 Katels, $toelen,

Tafels, 1 Kombuis Tafel, ~euken-
gereedschap en wat verder zal
worden aangeboden te vee~ om te
omschrijven. ~

LI:;TWn: De Ondergeteekende
gaat naar elders verhuizen, en al
de Wink ei Goederen waarvan er
eene groote verscheidenheid 18 gaan
zonder de Minate Reserve.

MR~. J. M. BRITZ:

Naam van Plaats.

Grootde. Koop.
prijs.

Morgen. Roeden. £

3282 199 235
3635 . 466 260
3873 ' 7';) 275
3155' ~8 280\
3072 433 180
2615 ~8 160
3122 246 ~i85
2597 S67 155'
2~64 255 205
3226 360 230
3701 22 265'
3235 303 235
2973 579 215
2835 318 205
3009 395 215
3525 187 250
2735 139 200
2824 332 205
2489 410 150
2750 19 165

Yerkooping Ya~ Vee.
I~E ,\ f"lagers Rice en de Villiers
~ !.\llli:'n ZATERDAG, 10 Juni,

tt' llt'<I\lfort Ir est verkoepen

100 Stuks Aanteeltvee.

259
260
261
262
26~
264
265
266
267
268
269
270
'271
272
273
274
275
276 •• -111

277
278

Cape, ~hemical Syndicate Limited.
~

:aE~NDER MESrl'STOFFEN
< {0 V'OOR '

~~~ ..; 01:~~~!~~~~~~~~~:H~~!~~~~ol:e~.~~l~~
~:-ijkj. 10 porcenten te ZIJn dan eeruge andere Meststof. !

Dooi' eG. bijzondere behandeling met Zwavelzuur net zoo sn~J
werkendé~ al ..~enige Guano ~ zonder het Land daarbij uittePut~ ..n•., !

Te ve . 'gen bij t ",.'
YO:l..G.i -" CO., L y Grey Brld". s.ta.loa.

, Et j or BIJ

Het 'K4.aplaChe . h~D11.ohe SY1ndioaat
E~ITAB~E KAMERS ST. GEORGE'S STRAAT.

~ TaO. MASTERTON, Secretaris.

Publieke verkooping

rEl lndel1:{t:>teeken-iemet inst.rue-
I) til':; H>rr;IIDll door de heer T Jl.

I' :." if, die van plan is zijn Boer-
I an de hand te doen, zal per

I' d)\ll'kt, Yl'iling ter verkooping aan-
(,;t'l!.n te

Fontein Straat.

JJ. t.. SJI tru ~\.CIi., A;~l.t.J!I('/'s.

EEN GOUDEN KANS.BLAUWZYPHER, dist. FRASERBURG
OP

\\'I)l'Il~Lhlg, ij Juli, aanst.,
t~ beginnen ten 10 ure '5 voormiddags,

~"IOssen, spekvet ' "I
l~ Vaarzen
1~ Koeien met Kalven
1 c:oeJe Bul

, ~II \[l';-mo Ooien ~
::"il \ll'rino Hamels :~
~"I! Afnk aander Ooien '2
:., I do. Schapen, jong ~
1 ;.I du. Ooien met lam- ~

inert-u I ~
::1) ~ alIlaf( ua Ooien, met lam- &:

PUBLIEKE VERKOOl,lING BE~A.· GRrJKE
BN lU!N ALl.ER- . i~

Kostbaarst Erf, -,_ ~1 -- VAN - ......

P _..._~.A.RL, ; ~ ~ R. J
Deze 1. ~e 1...... te kan.. va:- Open. ElI"v.n.

· l~ de Lady GI"ey Bll!'ug.t~t.
, {~j

,,}

RKOOPING
i!

AL COUNCIL
OF

VALUATION OF IMMOVABLE
:1, PROPERTY..!~ ,

NOTlP..E is hereby given that
the Divisional Oouncil

Namaq~nd wiJlthold a Court
th'3 Cour1 ~om at Springbok, n
terms of Section 2,51 of .Act 40 of
1889, oni the 18th day of July,
1899, at 10 o'clock -in the forenoon.
for the' of hearÏll~' and
<1etlermllDu'Jgobieetione to the V&loa-

Property recently

VaD> den

CALVlt\IA ..

G. P. SWART. '
RooikraaJ,

p.k, Potchefstroom.
Potchefstroom,

29 Mei, 1899.Onderwijzer .Benoodigd.
A PPLI('ATIBS voor ele betrek-

king van een OndeMtij~r voor
eene Bde Klas Sehool op ~D8 plaats
ael~en S uur vau het dorp Calvinia
Genoemde applicaties. te: ziju ver-
,;cezeldvan ~tuigschrif~ van be-
kwaamheid en goëd g~ en V&Il

Lidmaatschap eener Protsstantache
Kerk. zullen door den Ondergetee-
kende worden ingewacht tot op
den 25sten Juni, aaJ;lst.

WerkM8mbeden tO beginnen na
de J uni vacantie.

Salaris £S6 per iaar enl het Gou-
vernementtJ' salaris en vrije inwoning

Tien (10) Kinders t;e worden
onderwezen.

Alleen Ongehuwde pereonen zul-
len in aanmerking wordell genomen,

N. S. LOUw.
WetS-Agent,

Calvinia.

BENOODIGD

---------------------~
BENOODIGD :

, ~
1~"EN gecertificeerd ()PdeJ wij-
pj zerees) voor de Sde Klas Pu.
blieke School te Buffeljagts Rivier
dist. Swellendam. salaris £90
per jaar. Werkzaamheden te be-
ginner na de Juni nkantie. Ap-
plicant wende zich tot don onder-
geteekende met getuigschriften
van goed zedelijk gedrag, en be-
kwaamheid om onderwijs te geven
in Hollandsch en Enllelsch, NlB'l'
LATER dan 22 J uni, e.k. Logies ver-
krijgbaar tegen £2 lOs. per m_cL

P. G. STEYN, '
Ro ..:;erdam,
Swellendam.

EEN Onderwijzeres op de
J plaats Andover, gecertificeerd

CalvinÏ&\ en bekwaam om de kinderen 1-oor ..~
,2 JunI, 189U. Elementary op t~ werkea, en be-

Rftftllao d Ond .. hoorende tot eeno Pi-otestantsohe
'!B~~ .A B~=zert, Kerk. Wer~heden. tea- ...,I nu YaI'8J:l_ na de ~um vacaut1B- ~ •• .;:;

-:"'Z' .ttrJW. 1 ~ £60 eB an. ...wij.
W J)urg, 9 van Smal- Mnziei een vet-eischte. -
deel Stati~ " OLOFF A,. GREyLING, '

~ P.O. Andover. i
Wodeh0U-:

Kaapsóhe Regeeri
· , ._---+---; >1

Tendenl~oor Proviand en a.LLI.aaLLa benoodighedeIl'
~1
.; ~

TENDERS~ in te zenden vóor ~midd~, lOden, Juni, te 12 DUr
worden h gevraagd door het Lahdbouw Vool' het TB'~I111.11IU

leveren tan en Ileln~m. OOllOOlQllilrtlU,OOI:mvoor den dien~t' op
de periode: van 1.Juli, 1899.
tot 30

uit de- volledige
Gazette, van 12 ,Mei,

Superintenderi* der gwuio-ei-

Anex het H Roya.l Hotel."

1·)'E Ondergeteekeude op vertrek
,. staande naar Swellendam, zal

publiek en stellig doen verkoopen
---------~\:r

I)EOndet4eteekende begunstigd door den jongen heer ROCeO DE
VILrlkus, zal publiek verkoopen, op.'""MA{}lfDAG, <len' 19den dezer,
· ~ om 11ure precies:

lste.-~er Erf langs de Lady Grey Brugstraat tegenover de be-
zigheid van ~ heeren De Villiers,. Blignat ..t en Coc, met een zeer net,
klein, nieuw, Lrelingericht Woon huis naar den nieuwsten smaak er op
staande, tha~. bewoond door den heer J an Booysen.

2d.-4 "oote Prachtige Erven er aan grenzende, zijnde de laatste
Open Erven] deze Straat; het grootste gedeelte der koopschat kan op
1'( riten blijvei'i

A~ ~. DE V,ILLIERS & CO., Vendu A dms,
Paarl, 1 ~un{p89\)

mi-ren
1;,) ~h'nIlIJ Lammeren
~ lw:-;[t'·kla" :\ferinoRammen
'1 l','l':ite - klas .Airikaander I

Ramrucn -
I, I Paarden J

BokII;1gl>n,nieuw
1 \"l't'r\\agell
1 :-ieolch Kar
I :\;tk.lc,;p'Jlllr)
1 ~l'h:lal

I ;o~'I'lJ(,lïjgerl'edschappl'o, e.n
'.1.,: It'I<I!'CJI' Jen dag Jer Vendutie
',1: ,lil r:c'l'bodl'n worden

Op WoeDsdag, den Uden Juni,
zijn allerverkieselijkst en Kostbaar
Woon Erf, gelegen op den hoek van
"Hoofd en Zion Straten," in
het centraalste en aangenaamste ge-
deelte van het Dorp, met daar op
staand ruim en Io!criefelijk Woon-
huis onder Llzeren Dak, en in den
-besten staat van reparatie, voorzien
van Zitkamer 3 Slaapkamers, Eet-
kamer, Dispens en Kombuis, en
Badkamer op de achterplaats en
Ruim Winkel in front makende naar
de Hoofd-strrat.

Dit eigendom zoo centraal en
gnnst ig gelegen is wel bekend als
een eerste-klasse handelsstand ter-
wijl het eene aangename woning
uitmaakt, in de onmiddelijke nabij-
heid van de Kerk, Banken, Stad-
huis, Post and Telezraaf Kantoren.
Hier is een kans zooals maar zelden
komt, dus weest op uw hoede.
Huisraad. Het gewone assorti-

ment Zit,- Eet- en Slaapkamer
Meubelen, Keukengereedschap, enz.,
te veel om te omschrijven.

ANDRIESC. DU TOIT.
J. S. MARAIS & Co., AJslagers.

Wij koopen "Side" en SChot-
scheZaadhaver, alsook goede
monsters Z~ad Koorn en

Voederhaver.
Stuurt monsters en kwotaties zonder

uitstel aan

::u;rn eledlet onder goede Secnriteit
l' ermscbingen lullen verschaft worden.

1. lW13INSKY, Aflllager.

're ~c»C»P

BIJ den Ondergeteelende 2
'Gedresseerde AmerikaaDsche

Ezels geschikt voor eenig werk.
.A. J. ROUX,

Belle Vue.
Stellenbosch.

w.; ,inII, I:: Mei, 189~.

'2é~~.Q~j
50 Eprste-llas Rij- en Trekpaardtn,

Op Dinsdag, 13 dezer,
Ikstaande uit: 20 Gedresseerde

1: j' -n Trekpaarden van 4 to~ 6
.H r+n , g-root en sterk, 6 Prachtige
li 1- .t o Ponies, Rij en Trek, 3 tot
:. Jar, T!oud, 1 paar Blau:wschimmels
\ 'I \.:1ll'\ hoog, 4 jare~ oud, mak,
L:"':n ..",,·t'nl, geteeld uit 'Napoleon"
\',171 d"T! heer .J A:'>I R.\ TS, 1 paar
ltocdschirnmels, 4 jaren Roadatera,
:!':,I~ ", drosseerd, 1 do. vaal do. b
::lrt';I,- ClevplanJ.ers, 4· prachtige
1 ;.'!!lhdt., Mertie~, .~ jaren, mak.

I 1 uN I "L: • "1\ ('II JCZt't van, a.po eon,
:.;do. Img-edr'cAseerde, 18 maanden,
j'. ,:(i!ll!l' Paarden, 2 en 3 jaren, 15
\ ~·I,'n. waaronder schimmels en
':"II~I'I'l)fllin, uit Gambette geteeld,

.j" !,l'lTen Gn:I{OEl'E&.."WF>~ELS,
B,,\',Tl.,ta.andePaarden worden op-
L:' \'''<l,·hl dool' Jen heer JAl'i BAART-
\I \" .l. Zoon, en zullen Publiek
1.'I'k()cbt wonlen op DniSDAG, den
\ ,'1,Tldezl'r, te Klapmu~ Station.

A. B. DE VILLIERS,
Vendu Adms.

H.:ft & Co.

H. RIES & CO.,
Guano Eilanden.

Oo.t Londen ..

P.S.-Alle boeren die belang
hebben in Ebgelscr.e Aardappel-
moeren, zullen weldoen aan ons te
schrijven, om onzen laatsten brief
over de'1,6 zaák aan hen te zenden.
Post Vrij.-

I'~l;lrl,I Juni, 1800.
I',S. Geen aangehrachte Paarden

I.!,lkn Yl'rkol'ht worden.

}
-... r: S 1:1"\,[\ rr.f:'l ('~n kaal k. 'p. komt maar zwaar
-' do 'r ". W.r~ld, D .....r 'd nOli boop yoor hem

" hll Wheeler's Capillarine gebruikt, be'
lt h-'! ~te HlUlr·mtddel iD OD!!. Land; met po.t~
~"i·I:I, 9d.-."geDteD IUlYNES. llATISKW .t
Cu, K""rlltan. Cb.miat.... roogieteD.

--t PPLICATIES voor bovenge-
d noemde betrekking vergezeld
van de bij de wet verekchte ge-
tuigsohriften van bekwaamheid,
goedgedrag, en lidmaa~hap eener
Protastantsche kerk", zullen door
den ondergeteekende [ingewacht. GBVRA.AGi:>~een Hoofd Onder-
worden tot op den 29sten Juni, e.k. wijzer voor de gesubeidieerde

Alleen ongehuwde: personen school onder de Politiekinderen,
komen in aanmerking. Hospitaal Heuvel. Johannesburg.

Werkzaamheden te beginnen, Salaris £300 per jaar, met spoedig
op den' Oden Juli, 1899. voornitsicht op vrije woning. .

OF d~ verlangend te koop, io Salaris e120 per jaar en de school- Vereisehte bekwaamheden:
ui~tekende plaatsen nitgé- geld~n:. - . - 1. 200 klaa Onderwijzers examell'

zocht in] de Afdeelingen vau Her- ~illiJ~e, re18kostel!' ge~fd door van de Z.A.K. of daarmede gelijk-
bert, RV en Barkly West. kwitantIes, zullen vergoed worden. staande certificaten benevens eeu

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen N.B.-De geslaagde epplioaut later af te leggen . aanvullings
Buitengebonwen, Steenen Kralen moet zich voorzien van e en On- examen.
eD: .Ka~P~? op de Gronden, vijf derwijzers 2de klas sJ>?:Onveg~rtifi- 2. Bewijs van lidmaatschap
minuten iin]den van het Post en eaat om tegen half pn]s te reisen. eener Christelijke Prot. Kerk, en
Telegraafkantoor, en 't Politie J. G. LINnE, V1Ul goed zedelijk gedrag loopende
Station. ii Goede scholen in de Sec. Sch. Com. over de laatste twee jaren.
nabijbeid •..· Overvloed van wild. Alsmede wordt ge~ ap-Joostafontein, wijk Vetrivier, A_Vogelstrluz.',··en in 't veld, dat voor eene .LUISISTENTB voorDist. Winbura, h I 0_1_"':'_ n12geschikt ii is voor Paarden, Struizen, .. I!. se 00, OIWICltt '"
Vee, Merino Schapen, en' aAiton. p.k. Smaldeel statie, per maand vereischten dezelfde als

0-- 29 Mei, 18.991, bo --+-- d b hal. d t 1 h"-De eenige reden van den verkoop veLIBWlAne e ve a 8 te la

is' dat de eigenaar door slechten I eene 3de klasse Onderwijzers
gezondheidstoestand zich terug- ReldgwdeOudft1jwesbe.oOdlgd te Vrede- examen in plaats 'van' l:leIle --2de
wenscht :ite trekken, en het boeren- fert leg StatIO., wlJklroDleUeJboog, klasse gevo~ ltOr'dt.
bedrijf iiI opgeven. District HeIlbron. Applicatien te worden ingeson-

Richt u tot: APPLIOATlES TOOr: bovenge- den aan den ondergeteekende Bus
noemde betreldci~~ verge. 382 Johannesburg vóór 20 Juni, e.k.

zeid van de bij de wet v~l8Chte ge- Werkzaamheden te aauvaarden
to.i.gaohriften van bePaamheid bij opening der school na de aan-
goed gedrag, en li~hap eener staande Vacantie.
ProtestanOndteche Jterk. zullen door H. J. LOUW,
dea ergetee ..ende .ingewacht Sec. der Seh. Com.~'
worden--tot ep SOJuni e.k,

Werbaamh~c.t.n te beginnen, in-
dien mogelijk op den 10 JUli, e.k.

Salaris £120 per j~ en de
schoolgelden.

Kennis van Muzwk een aan-
beT8lin«.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitAmtleel zullen ~ worden.

N.B.,~De geslaagde, applioante
moet--- zioh voorzien van Onder-
wijlers 2de_, ~ ~~rweg certifi-
caat om u.gen halfprija te reizen.

JOHANNES P. JANSE, ,
, Sec. ~hool Com.
!'arija, 1Juni. 1899. .

., i

..... ATTENTIE.
. , !r.--B~IEVE keDnis t-e! nemen Qat

',')" alle reksniD.gau v~huldigd
. den onderge~, voor·eien

18(:.en Juli. a s., moeten vereffend
wórden. Indien niet. dan 'zal ik ze

'_'bwCIII~ .4U aan mijn -Agent ovel'~geu t&'
........ Ilea ~_ CW'" cia..... invordering scmder ~en des

v~ ..... ~ SI. --- ......... -.... Per8OODI. :
MATHEW & CQ..' . F. J. P. ~TIEF.

Ch.lll"tAI~' ,KPJ;IIá4.' Purl, 81Kei. 1899.' 'i
, ' , " ~-I ,-'-' ,- I

i

By order,
A. J. LOYNE8,

Sooretary
D'vislonal Council Office,

~priDgl)(,k, Namaqualand,
2nd::June,1899.

"

~E HUUR

H. R. CAWOOD,
Postkantoor Papkuil,

via. Ceimpbell
Telegraplnsch Adres:

Caw,Pod, Papkuil,
q

T~NDHEElKUNDE.

1Ul1l",.,.IUAI""UoIIS 0l11rargtJJl,

Chamber",
Strut, Ka8.pItad.

Hoo'd Ondersi'ser

Johannesburg,
23 JUDi~1899.

KENNISGEVING.

I')E oude firma van GEBB.
. MBIBUW is nog te v,jnden te

No. 21, Sim.OIl88traat, Johannee-
burg; en handelt als voor1leen als
Markt Producten- en Oommis8ie
.Agenten. .4lle goederen zijnde
Producten, Levende Rave, of
anderszins .. n hen geZ9ndpu' hebben

~,

rsoonlij,··k opzioht; en eene
s . afrekening na verlrooping.
UB. MKmpiG staan boven allen

in spoed, ode en vlijt.
.Zendt al'. uwe goederen ge-

ad.resaeerd aan Box 4355, Johan-
nesburg. . ,"

Tel. Mr,MEIRINU.'

INeeniJle ~wantil:,eiten te Somer-
set West Statie.-Kan naar elk

station 'VerzOnden worden. Doe <
aanzoek bij R. M. OWEN, Somerset
Weft.

KALKTE KOOP



,,'JE L LENBOSCH,
~/[?OSCr

_ i I •.........._
Publieke

" hlit·ke Verkoopi ng
L\N : \ ert, 00;) g

~ANEersteklas Euisraad, Wagens, TUigen
en Zadels, eas.,

In '!tln Insolventen Boedel van
11· nry Rowe, (Architect enz.)

D)O; ondergoteekende i~ zijn hoe-
danigheid als Eenige 'I'mstee

in ,1.·'1 borengenoemden Jnsolventen
H(j('1ld heeft Je heeren P. J. Bosman
en Zoon gelast publiek te verkoepen

OP IOEMS~A6J 14 DEZBR:.
AI het Huisraad, behoorende tot

den bovenvermelden Boedel, met
inbegrip van:

l.-l<.'sschenhouten Slaapkamer
Stellen, Kleerkasten, Bedsteden,
Tafels (waaronder Bamboe en sn-
dere), Wasoh· en Kleedtafel, Toilet-
stellen, enkele Ledikanten, Dekens,
enz., enz.

II.Eetkamer.tafel, Madeira Stoe-
len, eofa, Stoelen, W and.plank~n,
Mt'86elJ, Vorken, Lepels, Eel.8ervlE18,
enz., enz.
In. Keuken benoodigdbeden, een

Keukf.lnoven, Aardewerk.
IV. Kantoormeubeien, Schrijf.

tafel. Stoel. een Rijwiel. Lamp, enz.
V. 1 Wagen, 2 ~adels, 1 b~l

Dnbhele Tuigen en die andere artl-
gelen welke aangeboden zullen
wordim op den dag van den verkoop.

Verkoqp van HUisraad

DB .. Onderget~ekende behoor-
liJk gemachtigd door den hl" r

A. T. OarDie, die tStellenbosch vrr.
laat, zal 0v VRIJDAG, i1 JU'i1
1899, te i CJ uur v m. &an zijn 'Wo~
ing op College p'Jein verkooJjell.

.Al zijn waarJdvol Hui8raad,
Geef aoht op den datum YRIJ.

D.A~t 9 JWl~ 1~99, tI'I lu uur ".[Jl,
preolel.

Paul D. CJ~ver, Af8lager,
Stellen~oh, 7 Juni, 1899.

HUISHAAD.
: .

36 1!081'lltfll-.IU.lU· RuiD Paard81l

fG DIZEI, -ZA~ de ' Publie.· k
doen te KI.A.PJlUTB

MUTIOJf, gemeld igetal ged~e "'...aI.I.I.........lV. .lob o~ de W'IJ- ftII benWJIa
Ruin PaardeD, no 3 to& 6 JveD --.I all ÓYer de*"'.....,WaD_ de
oud, ~t, at«k,i in ~e OO1ldi~ ",tCI • ~jke .

en ~ VOO~ da4elijk gebruik; CWFOUIA STJtpO, UJI YI.l611. . \ ..
0-- ..J__ I wordt.;WIa .......... tIIl,...fa~ DJ HuUJf M'ALCOJlB8S &iCo., Oost Lond8D.

wa&rondel'nrschJe
iwwe

"'8-
e
paren -de~tIIJ_werkt'''''t.., ...br Of..cle. \ AANGELOOg' V

.. ltDJlD, UVD, ~eD IJIGlIW.ulDU, U!J'ne HAAl"AIt I..~ ~~ZIJn. ROMP -ut laR ~ deseJijk ~, 'nIrjMp,.. JILl ;_._,

D. T • koadhedt·,., 1 ,.C4D1jaeD .. lIOCJrt.m, • ..... Z _1_ •• _4l li'L t 'L._ 'L '-_..4._-der _... P d '01__ .._ T.:.._-L-_.....:!.. .;.b•.l.
bnr I".álo.,~~:, lnjfilheIJ. O£J.JrOdU IIY.IOCW 00 lUB IJ'lJ D_UUl' JA wee """ lA een .' "",&VIID_ Y_ 0 e.,.-.. ""'lU~~ .

J. B. M Villier8 ~ Co., U1lagM". \'A.' ..... " ... la 'de -we JDedeCIjD .Illij .. oo" ele B dIi k"- W, t,. in dit opuoht sal ik Terandenm ~ dea O pbell, Herbert, LBrwu
ooi. lSo;m"kt - __ k ••• - ran e uv e en .., . h Ii_L"" v--!e p ~ omtrent 16 uar oud,
_bMr YOOI' dil ,. -- la lijD ~: ~."ID1·l·"• ..:I_..J_ Dooh ..l!t ~ ..- .....__ .de. ....molllW Ik: ~ de p ua" ~U_I:~"'O -L.--..:aopd.e'--"recL~-rlI.PUJd DUt.tIc hl IIj1IepYOlpa. kt_ t, """"8'" ~ . w -ev~-..... UuaawJA C--W'IUIU """TE 1700P :za~':e:-uC"'teJ!-:-~-:== 'nil ied~n. boer om soover mogeJijk: alle· te pbruibn om !ijcle 1'l1li den Dek. ! .

.Do. • =-~ ==-~.:.~:-"!MS lijDe "pen. te OD-.tten en gesond t.e Ik heb bf.jDa' 1 Bruin Merrie Veulen ~ klein.
-----.. • {v........at UA iedereu dip 0Jl«er de zon gebru1kt en , kanmet vrUmoe- kol811' WitteD .linbr aoh~ Toet,S t .. CabromiaJS~p van VijqeD, digheid HlPn dat. uw "Arrow . Tobacco' E%tract" omtrent 81D81D~no~ ;

Voor een po PflJB. cru;iiU1TioO;·'Uliiiiêo., mij lIQOIa de ~~tataD tiePva _• ...!~ :t'noh~~::
...- .."t'::,:.........- . JIr: ......... u."ÁJ'rOW~_ OIa.~~ ~ .. Buiapurd_ bij .......
"elprhlle IDde p~ till Mm""" iu cif ICDloaie. .1., ,. __ 1-.- o,ft. reChter..1.. -'-eDt 6VerkrIjgbur I!jA~ eD WIu.:lIeIw ID . ~at711 ~ ~. ~

alle plut-.In t-wrootteD, Jil' .. 1". . .. . dat jaar oud." .,
Depot-n, sitow IIILL, LOlDEI, l.C. , 1k hOOp en vertrouw Ollle '. lndien bovengemelde Paarden

'. .' zorgen zal dat ieder thtpbt w de '.Kolonie V&Q deze dip Terzorgd:za} niet P}0It worden met vel'soecliDg
worden. Ik zal altoos het grootste genoegen heb,ben om uwe dip ian van ldvertentie binnen zee ' welteD
MijDe oude aohaapboeren te recommandeeren. Yan .f datum lullen dt"zolve al. mijn

ligendom beechouwd worden.
Ik boem mij, Uw D. W. Dienaar. J H LOOTS'.. ..

D. P. van der HEEVER, 1.W.K TWet'fonteiD,

P.K. Campbell.

DISondergett-elcnndt'n daar;o.\ I
hoorlijk: ':Q:Jt;thOri8 ,,"i ,jj, ~,,:

door d8D \vd.lEd. ht..-er J. lf
DJlVDWr die op h,·t pur.t staa~
8tellen~h tI8 vetlaten, lullen pu
bliek verbopja up •

DINSDA~J~13DEZER ,
TU 10 un V.lf,

Het P1fOD8. a$80l"!iment B lIi~rn:Ju
beet"Dele mt Eet· en ~u.apk&Dle;
Meubelen, Taf~JIf,. Stoelen, ~f88,
~ Ledikanten, KaI,(,J.,
Kleed .. en W8i8ChtafoJ8, LatnPl'Il
1Ookba, Keukengel'8tdao~p. lo:
DJoempottea met plarUeD, ene., en,.

P. 1. BC,SILU &; ZOOI,
Atalagera.

8te1l.Dbc.oh, 7 J1lDi, 1899.

Paarl, 6 Juni, 18~9.

EEN verzameling Holl&Ildaohe
boeken. waarondel' de kom-

pleete werken van Crem8l', Dahn.
fJoll8Oience, Basboom. Tous.saint,
Andriessen, Couperua, . WinkleI'
Prins, Geilluatreerde Enoyclopaedie,
en andere werken. Allen zoo goed
ala nieuw en mooi gebonden.

STELLENBOSOH.--_

Vt'l'kooping te beginnen om 10 uur
Voor be.£ichtigiBg en verdere

P. W. J. B03MAN, iufornatie doe aanzoek bij
EelJige Trustee.

p, J. BOS.M.A.N &; ZOON, AfBl&gers.
Stellenbosch. 6 Juni 1899.

2, Harmon Terrace,

Claremont. - (tnm_, aac Crediteuren eD
Debiteuren.

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

Brilliant 1,

Duurzaam I
Economisch! DE Ondel'g('k~kende Wellicht liD

het gJët'rd lJulJliek bekend te
maken dat h-j nog 8~ beNid ia
" Boarders lt in te nemen (JoDgertI
&oowe1 ala lIbisje8) ook ••Dag.
boarders," ~eu billijke prijaen.

P. J. J. LOTJBSCHBB..
Wellington,

1 Mei, I~Vq.

Boudgaande Onderwijz.ers ~e·
, noodigd te Molendraal! Klip-
tonwin en Palmietpol. wijk
Vechtkop, dist. Heilbron.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen, verge.

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
gOt:dgedrag en lidmaatschap eener
Proteetantscho Kerk, zullen door
den ondergeteekende ingewacht
worden tot op 10 Juli, 1899.

Werkzaa rnheden te beginnen zoo
spoedig' mogelijk.

Salaris .t,;l:.!U per :jaar en de
Schoolgelden.

I\ennls van ~luz16k eene aanhe.
.eli.ng.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwita.ntles zullt'D vergoed worden.

N.B.-De geslaagde Applicanten
moeten zich elk voorzien van een
onderwijzer~ 2de klas s~~eg
certificaat om tegen halfpMJs te

rrJSNNI8 wordt hierbij r~~
A d~(,OIJ een Tergad'tl'!ng VIl!

den Afdeel .. graad fvan Oaledon
gehou len op den 3den Jtnri 18?9,eeu
be1aatiDIC van f in het pond 'Wt!rd
vutgesteld ('p atJ~ belw;tblTe eigen.
dom binnoD ueze :afdeeling ;

Dat delt! ~Iaet.iDg v".l'BChuldigd
«'1:1 bJtaaJboar ZW zi,in op het hn.
toor VBU ~n ~retar'8 na deu
15 Jali, lBV9, en &Ja lij lJiet betaald
i4 TJor de!! IMen O~t léJ99, iD~•
reet leguu een beJrag van 6 ~r ~n~
per J"ur &al worden v:::l_.;dqrJ op .u.
ao.ltontaJl'ge aom.mcn.

!Jet il verd8l"-'-de bedoeling ru
de .uu raad op en na den IS Jul~
IR99 aUo aohtecstalligen toe dag.
Tálrden voor 1897 OD 1898.

JOHN J. lfOO.R~,
Seoretaris.

AfJeeliDgarud KaQtoor,
o.uedUn,

8 Juo~ 1809.

TENDERS.
AAN CONTRACTEURS:

SCHEMA VOOR DE BREEDE
RIVIER BESP.ROKIING

ROBERTSON.

In den Boedel Tan wiJlen den heer
- - - &éh~pe:n. D:l.p. ~:P~ll."~riot°ii:b::.t."""

ALLB pel'8Onen die vorrlaringen
hebben tegen dea bovenge.

noemden Doode!, worden Ttl'lOOhtNederlan li hunne Torderingen.,. in te landen aan
- Q den onderget.eekende voor of op

den 4den .Anguatua, 1899, en áeSPOORWEGMM TSCHAPPIJ. Debitenren in gemelden boedel
--- -- . moeten· de sommen vel'lOhuldia-dDe kortste en Goedkoopste Roate vOOr Reizigen en binnen gemeld tijdperk terzelfa.~

Goederen van de Zee naar :pretoria, .Johannesburg en plaat. betalen; bij gebl'\.ka zullen
andere plaatsen in de Transyaalis via r-._, gerechtelijke stappen rnOIDen

worden voor de IDvorcenDg vanLOUR.BNCO' MARQUES. gemelderekeningen.
Van LourencO Marqu88 naar ·rretoria 349 mijle~, naar Johatmeeburg

394 mijlen . M. VAN N IBKERK,
Van Durban DBar Pretoria 511 ijlen, naar J,hannesbUl'g 483 mijlen. .Agent voor Exec'ilteur

Testamentair.Van ~patad. naar Pretoria '1041 mijlen, naa~ Jobanneeburg 1.()12
mv1en.', ' Douglaa, J1lD:i5, 1899.

. VRACltCPRIJZEN REIZIGERs.
Vu Lour8DCO Karqu. DIf.r P~ £4 18. 6d. en .£3. 9.

" " Jl JOhannesburg.£4 198. en .£3 18s,
" Durban " Pretoria.£6 8s. an .£4 128.
"" " Joh&Dllea'burg.£6 10e. en £4 6a. 6d.
" Kaapstad " Pretoria '£11:18s. 9el. anl.£8 68. 6eL
"" " Johanneaburgl.£11:118/9Cl.:an .£7 19a. 6d.
Inliohtin(8n verkrij ~baar aan het H.oofdbureau, POitbus 888 te pre-

toria (Z • .A.. .H.epubliek) en bij de Direohe H~ ..t 270 te AmIter.
dam (Holland).

DB DIREO'l'IB.

., KENNISGEVING,-Diamo!ldD181'overtrdn alle anderen in
Kracht, .Reinheid en Dtllu-.amheid. G.ene
anderen sijn even goed. W loOM u tegen
vervalJohte kleuntoJfén, omdat sij .. n
goedlmope en inferieure materialen sijn
gemaakt, en slechte, ftauwe, vJek. kieu.
ren geven. om .nn .~ versekerd ..,
sijn, gebruik slechte

DIAMOND DYES

'TENDERS zullen worden inge-
wacht voor de lev~ring ~n

materialen en werk in verband met
het bovenvermelde schema tot
Donderdag, 22 Juni, 1899, te l2
uur '8 middags.

Het werk bestaat in (I) een
droge waterkeering van gebakkin
steen door de Breede Rivier, onge-
veer 1200 voet lang en 100 voet
breed en (2) een Kanaal ~ l mijlen
lang met Hoofd,ReguJato. s, Regula-
tie. dtlllTen en ~luizen, gegoten
IJ zel'tln Waterloop en alle noodige
toeToegingen.

De plannen en ,bijzonderheden
kan men inzien aan het kantoor van
den heer A. G.: H. TUBES te
Hoberteon, Secretaris van de
Commissie voor da Breede Ri vier
besproeiing.

Contractetll'8 mogen tenderen
voor het heele werk of voor (a.) de
Wat.€rkoering, tb) het Kanaal (uit-
gra\in.1 en :ndijkiDg) (c) de gega-
t.?n lJ~eren wat.erloop en de op..
rioht.ng daarvan en (d) de levering
en oprichting van het timmerwerIc,
namehjk : lfoofdregulator, Regu.
latie Deuren en Sluizen, Sch.raapn
enz , Voor de V loeibak en een klein
getal palen.
L:e Tenders moeten gemerkt zijn
"luder Breede RiY1er Img,UoD Scheme':

r
i.

voor h.t l'erwen VI\D Tabllerta, Kou leD,
Vederen, Linten, (hIl8D, Tapijten, Boa.
EDS. Wij waarh9rJren dát sij meer goed..
ren pak na pak au1Ien kleuren dan MDig
ander kleunel ooit geD1Mkt,.en meer bril.
iaat. 811 du1l1"aJl:iekle1l1'eD sal pftD.
'lis qemakkeUJk met
DIAMOND DYES

. le verwen.---.,..._..._
OfJlfa/ "rktJdf, id. ,,, ~dJ..,

Caled HJ Afdeelingsraad.-WegbeWsting 1899.--

(HET JAAR 1899~.

DOODBEruCHT.

reizen.
leD oople ..... _. 1IlOO1 kleiu bOekJe, pti&eJd

W8~aJ Bome DJei..,I''__ &oeal.~
Vorkrijgbur bij B. O. LENNON I:00.

P. J. PETEB8El'f I:oq.
1IBTl'fE8, HA.TBEW I:0

.L.uftAD.

Uap~che Gouvernemrnts
Spoorwegen.

P. J. G. THJ...RON,
Sec. Bch. Com.

Driefontein,
c!ist. Heilbron O.V. f;.
1 Juni, 1899.

'fBNDllI.8 VOOR OU0 MA.
TE~I4AL.

Boeken voor de Scholen in
de ZUid·Afrika, ... BN.oE&8 word8D ge"fl'aagd TOOI'

OL den "Hoop Tan bet Tolg~ude :
Oude A888D, Oude Wielen, Oude

Bandeu, Oude K0'p!1'8n Xefelpij-
pen~ Lo~ef Zij Bakken, LOko-
motief ZiJ lkmen, .RembUllen,.Oab-
aides, Kleine Vertioale 8too_t.ela,
Out! Staal, Oude Plaatveeren, Oude
8piraalv88l'8D, Oud IJler, Geel-
koper Boorael gamengd ;m..-t ~lank
metaal, Oud !naieehe Rnbber, Oude
Indieohe Rubber-ringen &Il Ding-
platen, Oude LR. Koppel Slang,
Oud Zink.

l'endervoorwaarden, voor"aar·
den van .erkoop en alle andere
bijlO::1der~en ~unnen. "er~

UW worden biJ de .JeaDlbten -van de
~ D18pIi~nen te Kaa~tad,
Port Fililab8th en OOIt LOnden.
GeJSegelde tend81'S, alleen in' het
oor.prollblijb, gerioht aag den
OontroleUl' en AuditeUl'-Geadraal
te Kaapstad en van bDiteD.gemerkt
••tenders Toor oude materialen "
aullen worden ÏDgenoht tot Vrijdag
4 AugtlltuJ, J 899.

W. SINCLAtR,
Chef ~ijnmee,tel'

der Spoorw~en.
BIU'9aD. ftIl den Obel ~Jltme ...

cl.,81'00"'''' EaiJIIW. !

U~ lB99. :

BENOODIGD
EBN Assistent Onderwijlleres voor

A3 Kla!! Publitlka School te
Belmont, dist. Herbert. Gecertifi.
~rde af.eobriften van bekwaamheid
en bt!hoorende tot. eene Prot.. Kerk.
.A.pplicatiee te worden ingewacht
tot den 30 Juni lb09, bij dell under-
geteekende. Beide talen Engelsch
eD Hollandsch worden vereischt..
Alleen Uandidaten die Onderw.gs
kunnen geven 10 vrouwelijke band.
werken zullen in aan mer long komen

Werbaamheden te beginnen met
het Juli, 1899 kwartaal.

Salaris £60 per jaar.
J. J . .!}I:!.: KOCK,

Voorz. der SchooL
P.K. Belmont.

Belmont, iJ Juni 1809.

TE bekomen bij dé voornaarute
Boekhandefaan in ZDid•.Af.

::ika tot de daarbij vermelde prijl8D
D. Aitten.-~hiedenia van

Zuid Afrika' met een inleiding
over de Algemeene Geaohiedenia
VOOI'de scholen 'In de Zuid-
Afrikaanaohe :Republiek. TWle-
de druk met; 7 kaartjes Dit.ge-
genn door de Ned. Zuid.Afrj.
kaansohe Veréeniging, 3/6.

J. O. Vermaas.-NieuweMethode
voor het onderwijs in hét rekeneD
ten dit.nat der soholen -in Zuid.
Afrika Handleiding eerste eD
tweede ~.eel~. Prijs 3/.

J. C. Vermaas.-Rekenoefenin_
gen voor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste gedeelte
der Nieuwe Methode voor net on-
onderwijs in h~t rekenen, 9d.

J. O. Ve1'l!laaa-Nieuwe Reken-
boek, ten dien6te der aoholen in
Zuid· Afrika. .

Eel'8ts stukje lso 3d.
Tweede stukje lso 3d.

: O.Vermaaa.-;-Antwoorden van
de voo'"8tellen e~ oefeningen TOOI'.
komende in het Nieuw-Reken_K KNNI d G E V ING geschiedt boek, ten dielllte der lOholen in

hierbij dat de nieuw peror. Znid.Afrika. .
meerde Val uatie of . .
van alle belastbare Vaste J!junm.;:~,-:"tgaven van J. H. du BU:'IY
dommen in deze Municipaliteit Amsterda~ en Pretoria.
ht:t doel tot het heffen van bt.la8tin ..... -----~----_
gen en het op8tellen van de Stem- Aan y1lTlcbte'" 'ltmee),.OMl
lijst in termen van de 122ste Sectie j ti .UAI A:l g.
van Wet 45 van 1882, ton Stads- E Ondcrg;t;kenden maken
kantoro ter inzage zal liggen van bekend da,t zii bereid aijn
af Zaterdag 10 Juni &anataande belandingen Y&J;l Vruohten en
ou Jat oen Hof tot het aanhooren .,....•....,.... Produkten te ontvangen eD
VaIl hedtlwngen tegen gemelde d laataeH'k Mark:
tichattill ..{ Rol "in termelI van de· op e p . ..l e ten te
123sta ~I)ctje van opgemelde Wet" '.
gt·huuuen lal wordeu ten Stade- :
kantortl op Zaterdag, den 24sten 1~'aaot.flQlII.I

uag VdU Juui, 1899, aan8taande
ten 10 ure '8 voolll1iddags.

Op laat,
,J. G. S. ENSLIN JR.

Stadaklel' k VOOR

VAN CAIRO TOT DE KAAP.

TROP ISOHE DUNLOP BANDEN.....------------. ----. ------'------
ell moeten gerioht. worden aan

den Voorzitter van de ~
Oreede Rivier Besproeiingscvm.

sie t~ Robertson. . .
Kopil!B van Tenders zullen ge.

deponeerd worden bij dru Hoofq.
inspekteur van Openbare Werkeil
te Kaap8tad. :

Het is niet noodzakelijk dat ~
laagste of eenige tender wordt ~
genomen. ~

H. O. VAK ZIJL, ,
JVoorzitte~

"

HeerSChen O'ppermaChtig.
HUW.tLllK~BWCliTD,

J. A. JovanT en SAL.! •• Huao nr.
den ti JlUli, iD c1. N.t"rd. G.uf Kerk w
W"J1iuctoD :loo... Bn. A.lbolt1D iD dj
.oht\l"~ ..

".

Sta er op Tlopisohe Dun/op Banden op
rijwiel te hebben.

ZUID AFRIKAANSeH ADRES :
60, Strand Straat,

KAAPSTAD_

BENOODIGD
EEN Gecertificeerd Onderwijzer

ocnoodigd op de pla&t8KalI-
fontein, UI';t. hieska. tialaris £405
eD alles vrij. Applicant wende zich
tot deu ondergeteekende, met ge.
tuigschrifttln van bekwaamheid om
Ondt'rwijs te ga~cD in Hollandsch
en EngeJsch, bij moet ook tot de
Gereformeerue Kerk behooren.
Werkzaamheden te beginnen na de
Juni vacant:t:'. Een ongehuwde man
zal de \'oorkeur hobben.

lJ. M. GREE.FF.
.Krdkfonteill, Prit':'ka.

Robertson,
6 Juni, 1699. OP den 7c1en Juai Dam de Jitll'c Hrel' lot

• oh .. ...ulPt~ en &eedtlrbuuu..•
cIeaIaterlje AB.A - J "Cl DA ~1.'hBnH
iD dell o~ercIom "_.&1 !. j...r fil :'1 'iII¥"'"
Ik beG ~rol. ...... ... hl! mUD. muud I.d~L
opndoea, 'il'ItI.oL U~ h.t.t !.tot gt'dr.au.

I lf Lt droefdtl oude1'1,
I

J,BRBDBLL.
A. BBBDtLL

a.b. ,..d. SPfl1

Paarlsche MUlJicipaliteit,
VRUCHTEN BOOMENValuatie of Schatting Rol.

150,000 BOOKB.; ;.
! yl ·;·~tt .

Oewaazrbo1"8'dde IÓOrt via eien D8&JD te Z1J 11 en vru V8.Jl .I:nseoten petna
P21J1l1j8ten en Vruohten,Xweekers G1ds, aan eenig adrct3 ~at1l "zon-

den.-AdJoee : .
WAARSCHU"]N G. OV&8LEDEN tea bU;'ij nn hur

~ w. "l)r~.I, un,.. KIIHeldll
moeder de W.D. Ii..1. MOIIKKL geborlll

> Loaw, ba eien 01lderdQID ..an "'l{'r-en.WIJ Ondergeteokenden, eigeu.. ~ JIIIU ~"Nl' ~.'aleo eu Hl n.
ren van. de plaat. Lau'" ~ CIaPU. IJ'.IJ bf.'J~urrl rIo Jr hll4"f_

fontein ulial Middelp08t, d' t.. Cl.: u .,~D. rUDfl1 ell" II. 1J~".
'11" b' de·1 ...0- w._. Ilirc~'1( .. ' .... ""Ut.L ... \ ..1 lo"t Ier,'Wl wn, geV8D lenae keDIIÏl ct. 'troaw .. op deu Beer. '

niemlLlJd van af datum dnee ~' W. WOUEL.
~~ Wo "rordende?m t,de~_pea of ite 'M"1l)' li
4 11'-.&1. n TOI-ft Toetr-.aan' Z .lOBT .H .,!' 0- ::-owa-u A· ODt-I"pea bf!CII.l'1a'l'olHl U<A11'1
t.W.:- et youtpad bij FonteUUe bo. geliefde Vader d~ h .. : UA'IJRltIIL
af cloor de rina.. aar Moddvfoli. nHJIa 8".,,,. bB. la. ct.a re.llllD4en
~ ~eel ~t, het Voetpad bij ulldenlo. TIUl 83 '.re" Il 1II_ ..a"L1 tlQ

~~UU1 af naar d. Ollpham. I <lapD, <lW, bttnlÏrd.
Ri,.... s Bl'ag If8heel niet; het Uit Dum d. ......1&1,b kbadehlDo

Voetpad hUDriefodeinal,alJeeDlijk: a. P. 8TEUN, JIln.
voor rlegeuen die toestemming ge. puri, 5 lW, l898.
Jeroep. hebben Tall .,. der _Da.
ren, en vooz: ~et publiek: phe81 ge. OVDLm>D op d.. ~n 11.1,
sloten. Rei;ngers 8D. W'aIlde~o Da•• eCIIl ~lJrt 'Udc "lID D~
worden Y8J'ZOOht,hunne honden bij lI1IS8!', tu:;u .eJi"W. ~t, }i'JUIDB.
zioh te houden die een der plaa",-,;, atel JOllUBq Hn.a, O1ld 4a j.rell,_,. mu _!&teade mst .... ktaderell CL. and."I\Tet "'"'-ft ......3 puceeren. . i •• l~ juu .11d. jOllpte Il _dllD,...~ ....,rGIQU .A.lIe Onrtreden wOrdeD eeil Hoe yreeeelUk ook CUt ""liet! 11
.trengaf. 1'01pq wet TerVoIgd. I mOd.a -U ~: De B..... heen n:

. ~ .... D lID de n.... Jae.tt P1lOIDeA. Ge.Keuken 8tOYeI, lt~eoJaap. A. J. vu ZIJL. prVë-.ij &un DNm. '

IMtJraa_ "tra-lilt Trom.-III Bet.akka A. I. ,. Do IlB:aWE, i De becll'odu ........
. .. , " ~. .. J. At T. D. KbWB. I IlJLD4 Q• .iIBr.N.E.

lolle bijzonderh$den PP Aqplioatie. lol e, _~. lf. Y. ~ mWBi~_ ......... .._.~.
i; /--r,i

11. E. V~ PIOXSTONE
. ~i ,

P.I. Groot '\nl.DIteiI, Jfa Purl lup I.~ ••
-_, -._---------

Weggeloopen
I.E-, \ lIa,lbruilJ~' l(uinezel, Ix·
') j';:.trd dlkplt'k all" h;nTl'~!J~UlJt

van rl'chrn ,'cLt, l'ue~u. l'llrsonen
bij wie LU mocht aankomen gelie-
ven da.arvfln hIJois tI) g _ren aan
den oodl'rg\ tfJtJhnde, door wien alle
billijke ko~ten 7,ullen worden be-
taald daa r , Ik cvn cl lf' hern na deze
k.ennisgenug' aanhoudt vl'rYolgd zal
worden.

YOO..
Sproeipompen KARNSj

. K&lautldm,
PAUL MALHERBE.

Klein Drakenstein,
Lady Grey B.lidgc,

6 Juni, 1899.
Kantoor van' Stadsraad,
Paarl, 6 Juni, 1899.

NU :t8 DB '1'LJD
OM te PIaD*, ea te ZW.n I Pitten \'UI

Kroon DeDDeIl. Di'., SPanIUmea. "po
lAad "oor Groen\'OeJ'. '- ,,,iD"'" \'su ..LaaI.
keepen." ~peJ ll~el'III III alle lOOI1ea
Groen'" z.cs.u..

T.lIDop biJ ."
I.B, JOU8DT,
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y,)IIlr (lat elt' WI"-:..:. III 1"'1l I" h'll.rlll!.:."!! ...r.Ltf '.lt!

rl'parlltlt1 !...,"Phr;wtlt \\ .h, "il .\ ,·1 loIU d.tf df'
ra.a...l I'r mt'it" t'·Tr.·d'·11 \\ I, Il.- ~'·Crt'l.lrI,
ht'm hlprmNl., hl,k,'lId t.' IL,d\I'1I
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EEX\ Hoofdonderwijzer voop!".;de
Gesubsidieerde School 'rite,'

Xot ulen v.i n d" ~""'UII,' "'r~ad,,ring. i({" Elsburg Z.A.R. h
beudeu k· ~pnn,:bok, op dm 17d"11 :\I.-i, Salaris £200 per jaar. M
isoo. Vereischte bekwaamheden ~erTt->gPllwoordlg Warl'll dH het.~rt·n J. F, .Jou- ~
bert , c.c. t'll lUL, voorzrt r-r. en raad. I,,· W·ijk·school of daarmee gelijk SUI&f lde
den W. W. Townsend. A . .J. [tOUI, .J. St u- Certificaten. 51
der, jr., L :'il. "an -'i..kerk , G . A. Kot zé , Bewiis van Lidmaatschap eMMr
A, Thompson, (I. S. C. ~Io,t~rt ,'11 ,\_ J. ':J _""_

Loynes, ,.'('n-t"ns. Christelijke Prot. Kerk en van g!ied
De uot u]..n dvr ,origl' I'!'rglld"rin~ '''''rd,'u zedelijk gedrag. I,':',

gelpun "11 bt·krachtl"d. li
Het tinanci ...·1 '·,·r,tt.,:-\n>rd g'·;.(I'HII .d- Applicaties zullen ingewacht ,#;1'-

volgt : -Ka.'isa-halllll., III hundr-u hij dl' lt\at· den bij den Ondergeteekende tot(op
~te n,r~adpnng. J.:"'i I" :J \<1.: .,,·d..rt a"n J'
belast ingen ont\'an~en, l::j;·1 '"". 1\).\<1.: to- 26 urn. r~
tnal, i:u:/'] hls. :id.: •..J,·rt lIan kOlltaut Ult· 'V t'rkzaamheden te be~nnen \.pp
hf.taald, .£.:100 Itj,.. !Jd.: h{'(",dd in hank. ur 10 Juli 18~)~). . G
li.!. ·'d.; totaal, 1::,.18 I:!,. lid .. kontant III •
:.anden op h.·d,·n. 1:;:1 I;,. ;Id.; onrtrukhll C H :M.ULLER ~
n·kenin!, IQ b,wk Ill) laM,t .. ",'r;:ad"nn~ lw,,· • • 'uty
der int.·restl. tU".1 ti,. IJ.; bt·dra;: .....I<'rt III Secre . .
hank I("z,·t. 1:1·jj 11,. ~d.: dl'''ln,·~ ,..·d.,rt).!e- . 18
trokken, 1:J-l ;j,.: t"t",d, til:! li,. :.!d . '·Ip· Elsburg,:3 JUDl, 99. ~~
diet bulan,... in hank IzolHJt.r llllt·r'· ...t) l:.!l,t -----,:.r-
{:s. Id, BENOODIGD <;;,:.. ',:.:'1100.·1 rL'~ulat"" olld"r d.· "pul"li ..ke L·.' I"<

zondbt'id... urnt>ndt'lllt'llt w.·t·' ~- Hnad ..h,1 W.
Thompson ,t ..ld~ voor ,'11 r,~.d,lid 1',,"'1""11<1 [jl E:"t !Il1derwijzercs, I<ecertificcerd,~,l.
st'Con,kNdl·. d"t !Jd ,·PU opJr'lI'hl "al w"zp" 1.~ !!lllat van een Protest.nntsche ~Vf k,
a..n d,· 'ub-<'ommi",,·, a.Ul~,·,t.·ld OUI d,· Ol.... (bij voorkeur va.n de N. ti. Kerk) vooboi'de
mori .. op te tr.·kk.·11 dIl' 't parI. ,,,,I "'lIrd~" P. F. l:'t'hool te Alphen, P. O. The Willc:t:ivs,
a..;.n!,,,boJ,·n. r.')!;ulatlt·, op t.· tr,·kk,," Oll'!.-t m,'et· },,_.kwaam zijn om onderwijs 1>8g;,;en
hQl"PD~en(Wmdf' \\ Pt 1101 t" d1t'1H'1I al-; h·ldritd.d .~,~
"oor den raad. "all :, nf ti kinderen in Engelseh. Hol!andi';h.

Hond,,"-h.·la.,(ill~ r'·glllatl(.,.-J),. "U[lIlIl'" muziuk ell lUlDdwerk. 'Verkzaamhede~tte
,.je aang ...,tdd Ont r.·~"I"tl", op te stdl"". bejlimwIl. indien mogelijk, tJa d" ~li
1f'~uP dpu'I\ï~ vuur tf'r O\'~rWt'~lllg Y~alltl~... ~

\' oor~e"tf·ld dour raad,lid Thomp-;oll .·II).!t>- ,salJ\I'tR £4." en logles. ~
"pcoml, ...rd door raad,hd Tnwll,,"ud: d~t 'I" Doo aanzoek voor den 23stell Juni. l)et
r""u!ati,', mits d,..,.· ~()('(I"pk"lIrd zijn. Il,· de IHM,Ji~e gduigst'hriftell, bij den on+tr-~"Cn>taris Lt" tt· dOt'll publil't"t>fPn on'r(>l'nkoïll- k d
,til'l .,",eli,· :!&l "all wpt -W ,an 11;"''', ' ....nUl",,1 g'atee en l·. ~
1u d.. ,,('ap.- Tim ..," "Il ,.0", L..uJ.·· D, l{, THERON. ~

..\a.n~enom(:.n. P b S h I~~

Rll, .. lshd \'all -',,·k,.rk et,.ld,· ",,,,r l'll ~l" li '. c ol-'
'('eond.·.·rd door raad,lId ,Jan Stud"r: .t.lt :\liddelburz, k. k. ::f
tt:-u(]f'r· ... gPtT<lagd wordt,u \"l)or ondt'rhoud \"(~( ~3:.;tell ~lci, lo~~. ~
drie JarPIl VaH dt'u W"~ liu ""'·ctlt· ....) \"an Dr..Lul- --------ir
klip naar Ond,·r"r()()tvj .."h'·r~. ~;{' BIEDEN TE ~OOP'AAN:

H.aa<.L,lidKotzl' ,t,..lál' "oor "n ,:P"',·ond.'erd Depart.ement nD 0 bare Wert'.:'
door ra.ad,hd Tholnpi>on, •.b aml'ndt'weut ,,'
dat ~...,u tend,'r, gena,,!,d zulll'll word,·u. t' Doorndr~,_ _

Amendl'ml'nt aanj!"IIOUlt'lI. TENDERS zull worden in~-
III '<Air. .. d" ,'oltolillJ.: 'an <It'll Ifon<l"kli,,_ wacht bij d Contruleur t~n _ _. Gladdr

haai-w('\!:.-J)p \"()Orzlttt'r lq.!'UH "t'll bnl'f \001 r'r-"
"all tll't 1'"1.i,,·k,· ",,,,hll 'h·partO'lIl.·nt. lU.·i· A IIditt'ur Generaal oor den ondtt-
d"lld" d.lt .I, k",t,-n ,'an .I,. ,,,lt»OIlIlL: \',111 venDelden dienst, t 12 uur 's ml'-
Ut'U WP;':: III knl· ...tlf' .!..·~I.OO(l :t.al \\t'Z'·II. t'll \'r,l' d d d d !,f
I"'nd,' ut d,· ra"d ""~'dil~ ".L' hllip I,. "'rl<":' ags van en gen en atum: ;"
uen III <lf'7.1'",,,,k. Adverc.eeron sChuttin~' I NET OM]~EmINGSDRAA 0,
I Ik,lot ..u ,,,,,.rd. dat lIa.1f d.· 1Il""lIilli! "all (~ueen Victoria S eet; 10 JU"..i
(le ra../..ub,lt."<I'll dlt· tH·kt·1II1 ziJIl lllt·t d"11 Wt''';;

III k"l·"I'·. d,· kc"tplI ,I,·e·ht, 1: j()(_W, ZUil I'" II 199Q ,., Omheining~alén,-
ZIJI1voor dl'n ",·II>"'I,·n "Pt:. "11 ,hl d(,11 "11'1" V;lledige biizon rheden kunnt1
J"11 (·I)mrni., .•a~1'i g,',*ra.LCd wOfd ... dp ff·:":'t"'r,ll1~ 'J .. J

'" 0l' t.· ., Ijz"n hop "')od, ...k,·ll)k Iwt " ,1.'1 worden verkregen ij het Burerm
"'PI! t,· vuItO<>l,·I1. V.ln Openbare "Ver n te Kaapstai..t.
j)" ",·cr... ari, ;',·idl' d,lt d,· ~.·rl""~ln.: ,'al. Het is niet no k l"k da $t~_f

tijd "'Ill <I.. \\.IJrd.·{·rd.'r_ ",·rlp'·11l1 op I," d,·Zor za el] t .
zal n·r!o"p<·n. "" dat tot op d"11 tiJd d"r ,·,'r· hoogste of . tender wo~, t
}.!;{l.<..!f·riu,g dt.' \"I·rl·J ..chtt.· ...t ukkt'1J !lOL.: l1h·t O\*t'[- aangenomen. "!!C:
gt·l"'_j.!:d \f'lrl.'n.· N

JJ,·,lotf'Jl ,-',"prt! df1 wa;\rdt,{·rd,·r .... tt' \"ra;':t'J1, EW BY, -Q_
nl J.... rukk(·1l ,q!to.(I,d u,"'r tt· lf'),!;~l'n t,!JlU"11 .,_.
"~'n wf~,k na ,1"[1 \·j·n·,dd.1.l!. Lh~t f','1J hof p teur van~"
Odl all" ObJt'l't It'~ tp hoorl'u t'll t .. o\"t'nn':!t'll enb e Werk",~..
t"Irrl;PU d,~ wd,lrd, ...·rill!.! \;10 alII' oI1Tfwrt'l:d '1;
f'11.:;f·!H!om !.!t-IlOtld'·1l /...d wordt'll III d.- hofz<.llrf - s:i
~'~l1~prilll:hok, op 1l'>Ild,·rd.I).!, ,J"II hl"11 .JIII\ TE~DERS zullen leu ini~

R"parat". ,'all d~1l I'·uk,,·!>--, Sprin,,\'ok·\\'.·.;, wae IJ t bij den Co rolenr ~
--D,. "OO(Zltt"r r"pport",·nt.-. d.,t d.·",· ,\ •..; All'liteur GenL'l'aal "ooi- en ond~
)\\1 ~t·T1'p:H{'.·rd w.·rd door dw;ttlj ...:adwtdt·r ...
t)'okl"p-l'orH'crd"I-\""l: -- Ha'HI,lId 1'own, ..nd vLTlIlelJell dienst, tot 1 \lUI' Ini~

'leid .. H><,r ('II ':""'{'ond"l'nl door raa,l.,hd Jag \'<ln den o"emeldeu d. .~
Kotz.t:· dat tt'r;dpr~ C:T'\"raa:rd \\'ordl'lt H~)I' • ~

Boul\' yun een nieu\\- Cel a.a-Tt·paratlt· \";ltl df~Zt-'n w{':.,:. --"""lI?
AI, am.'n,],.m,·nt ,l<'ld.· l,d 1'1.01111"011n,or. het Politiu Station te alkbaai, ',1

j;~.~,~~~.:~\~~~;;,rk~I~'r\~~:a ~~:~~:~'~,j ,~~;',:~]~::r Jun i. 189t I. ~
('<Jrdi,\ ""n z""r kll'm,· ,om I>lJdra" ...~ tot h," Volledige bijzonderhe n kunn~
Cond, HU d"11 r,""I. 1"IHI"r, Ill!'t '(t·,·ra ..,.:.] verkregen worden aan et kantoef:
"'W;:; '~I'~~~:1j,.11I,."t ""rd ",,,I::"II0!!lnll ". r· van Openbare Werken t Kaapsta~
kl"'trcl Het is niet noodza lijk dat t·

In zakt' 111t~p.U1l1111l.! Ik ..lutj·ll. d,lf zou\.'r I f d .
d'·?!·11 raad b.·k.·nd. ZIJIl d.· "it'I"IIIIlI"~"" III a.agste 0 een er te . ers wor
<lPZtl afdt·('Jiul.! Illt·t ()p~l·mt'l.·n, finel! ZIJIl I'r. aa,Jgenomen. E ~
zoon'r tll·k~·nd. fJIlt,::.·hr11Ikt,· :t ..

Hij 0\" r\\'!'I[IIIJ.: ,'all d,· t"utl"r, '""r 1'111,11' JOSEPH NEW .Y, ~
k:lth' 't;1I1 .... r,I;Hi~ k"IlIlJ ..~t \ m:":f'n. w"rd !W...ll)- IToofd Insp . ur van ~
f"11 d"TI T.'IHI.'r \':111 ,.lln ... La.lld" a,1I1 tt' Il,'· ;.J""-:

mt'll. \'oof t'I'11 .l;l:\r, t,· lH'\:':IDIlI'1I \"illl'lf Il.·]! OpenbEf"e 'Verkell~
\1:1ttll1l ",11l .I.llltlanll· d,,.-)r tlf'n r:l.ld, ' ..

l>,. Z;tak \ .lll d"11 h..wJkf.lnt.·JI1-Wt·_: '!l q, ~.

d.·p.If,t1I'· d.ur' ," iol,·,·.·" .\Ild,·r""",[ ''',·r,'.'"" l"ENDERS zullen'1Vorden ing~
t"t d,· ,,,1""1,,1.,· ""r~"d"rI";': wacht bi; den C. entroleur eJ!'.

~>1l r~'t lt 1>' \\"I'rd ,·,)()r\.!"!t·cd "all .J (; 'J ~

\\'1.·,,·. I' II \\'1'· .. • "11 OI"w·n'lI. \T"~,·,,d~ Alldit('llr.Ge.neraal vpor- den on~e~'
"Ill ""Il .",i,I,·"\·\ ,·ldklJf(I,·1 I"n t.' ";':""f!" venn('lden dleost tot n 2 uur 's mld;.'j
iw\d" III ,I" h.,d1Ia:':::":il'" "Il dt~ P~t ~{)IIl)ttl 1 ;J ;t r .
wlJk.-n ( ags, van tIen geno'? () datum: ~

I!,·,I"",,, d.oI ,i".if ,.. " ,·,·ldk<Jf(I.'1 1I1.·t lO, Herstellingen aan' d Openbar~,
t "'"I't' 1i1..i nkT -~wlJkl'll k.lll :I~t·t'r(,ll. d.. r I.l'! K T Jb h 2 J .
d,·rluln· d"r r,"""'flil' .1.1111>'·"... ·1: ".'11 ""i,· antoren to u ag ~ nnt 189g;,..
"·IIt-\,·ldk"rn.·t ~Ull ,: ,t,·IJ..1I ",,)" d,· WIJ" Volledige bijzonJe eden kunne~;; Krult. Dynamiet; Defonators, Lont en Lont Ontstekers, altijd In voorraad
I\.am~q.:ga, .., ·'n d,lf ,J,. r:ud d"n I~··,· .\udri,·, k d h' K to
lt .. I. ..1, 7.0001.1111;': :<.tll ... ·' ",·lt ,d. ",'11 J.:",,·III~t ver 'regen wor en va., et an 0 ~

1"''''''''' "lil ,j.,., 1..·tr,UIIIJ.: t·· ",",:til"n van Openbare Werke. te Kaapstac~ Colts met vergrootg1u lagujJn Riles, 46/86 tageD.~zeernrmln4erde prijzeD.
Bnd ':':""'11 \.1" .I,." I"',·r.r. \; K''''~f~,·n· en van den Civielen Commissaris tk,. __.._~'__ .....;.. _

h.4'r~. J!t,diltp~'rd Lj ~f"l. 1"'~~'. \ r;q.!'·11 (I ..,~ III ~i

ZIJ" '''pankit ..Ii, k"",r;:k;"1Jf ".'" d"11 W"I! Tulbagh en Worcestor~ ~ Nieuw geopend Hospitaal.
Dr~atk!Jp-(hld!'C·('r",,"I,I.,iHrt.:. h,·I.dine: 'a" lIet is niet noodz*-elijk dat dRr ' :-
ZIJIl la..at"tp pa ..llt'llll'n· If' d"- d T. _

I>" ~'('r"'an, lll,·idd.· d.t1 h. t ko"t rakt "'lfl aagste 0 eenige ten .,' wor t aan i'
K'''·jl"It·"h •.I'_( ""r,"" k, Il ,,:' "I' d,'" I><d,·" genomen. r \ an hE-t publiek ;en mijn begunstigers wensch i~ bekend te r.oaken
\hart. I'\~I. t,,,,,, ". \\,.~ Jl' ",." ,,"h,·,·r ..di· JOSEPH ~. WEY, ...'-\. dat ik eene ~peciale studie er van gem.aakt heb om hen· in het
).!1'l1dt·[l "ta.;li \\.l'. \1,[_:t'l~ ll"t rapport \,;111 "'f~] t . tIlt ood· . d· 1_
den iIL'l"'kt.,tH. ,." .•.llId ... hl 'a" d.,,, kontr.,"· '. a gemeen e voorzlen me a es wa n Ig18 voor ou en Jong; JUUAUI:
t,·"r wnt[ C:""',IIC,I "1' h, I r.\pport. do..h :"l IIoofd J'tlspecteur , Mans en Kinder Klaargemaakte Kleederen, Waterproof Jassen
h.'dt lII"t., III d.. ?;c.k c,"I".,,, yan Openba¥ 'Verkf'n.7 W,oIJ'assen,Hoeden, SteVeI'J, Schoenen, Hemden, wit en gekle ... ·,.-I Onder~'~· ...Iot ...ft d.·u klllltr:d\!"\I1' ni. ( t" l,d;t!I'!! _, u.&'J.,l

----- ------, \ ~ kleederen, SokjE!;, Dassen, Boortjes, .. Cycling Suita," en 8f~n duisend
W EGG r= Luu P_EN ,jandere a~i~elen. -:. ,

N\ 4R d LI :J Schlkkmgen gemaakt hebbende met Euroveesche Fabli.kanten ben
~ ft ~lC.n v.eron ersw t ~tgik in ~ta.at gestetd alles degelijk te hebben en goedkoo .;/te v~..koopen

d~n 1 rem Vla Durban ~~tIe'Udan eenige Kaapsche koopman. 50 Kisten, zijn reet' 'ontvaogen, en
een kIeme M~shona Ka~or, L Jaarvvoortaan zullen ~et :iedere .. Steamer" nog meer arriveeren. ;
(lull! gekleeom een gl'lJs pakf met~ Daar mijn. Stiijderij zeer uitgebreid is, zuUen/kleedeten ;ge-
lblrl"llJ~.~nh,oed en gele stevels. ~.<?Cht~maakt ~orden tegen eenigen prijs van af .£3 per .pak, ge'lvaarborgd goed
~bIJIemand aankomen dan gelieve I>snInetJes. Monsters en zelf-maat vormen worden op lUll' . t urdcl, 'd d t k d da ,-: .'VT8ai'geslll •
l'ze . on on erge ee. en e arvan, Tot troost \toot al mijne moeite verwacht ik: ooder6tennin ~

kenm8 te geven. DIe hem ophoudt' . --: •~. .,.! i. g
zal ,olgens de wet behandeld wor- . n. J. SCHNEil)ER

Jden. .:' , "
Hoek van GynmaaijuD,-eD, :Kain Sp-aten,

PAARL.

Woensdagavond, bij gelegenheid van konin-
gi1I8-verjaardag-, werd er eene geaunenh;!-e
meDBt gebouden in het 1\00. Oe.ref. kerkge-
houw die 11000 bljgt'wooud --",,,rd door
leden' van al de kerkgenootschappen alhier.
Er heerschte de schoonste en bartelijkste har-
monie. Allen vereenigden zich ah loyale on
derdanen va.n onze !(~rbiedigdl' vnrstin, "m
den Opperkoning te danken dat HIj haar ZOO
lang gespaard had.

Bij bet ope.nooq mn don <lienst ZO~ de
~root., schare, b~ ..id door het orgel, staan-
de: "God san' the Queen."

1),.. Ya.n \' elden deed daarna het gebed eu
1!1.8een toepar ....hJk " ..deelte UIt Gods Woord
(beiden in het Holiandsch].

Da.a.rna werd g~ZOllg"u Ps. 100 (Hollandsch
en Engel.seb).

Toespraken werd ..n n'rvolgt'11l! gehoucJ..u in
het Eng"lsch door cl., p.r,-dtk'Ult e n Dewar
(Presbyteriaan} eu l'uthul( .(Hi)l:h Church) en
door ds. D, "an Veldou in lwt Hollandsen,
waarna mou sloot niet het ZIU""n nw de
doxologie. ..

]>;"11" koll.·kto voor do plu'ilb"hJk!' armen
, chool 'H'rd iugeznun-ld , die zoowut LIlli>.
opbracht. !.

De ...,.'mmillg Wil_' a.ll"ra:au!!l·11a unst : dt' rur-
m" kprk Wa, go<·d ~1"'uh'L Zoo ho"rt het ,
het is zekr-r e-en ~WL...t l;.!: tf't'kPiI. dat in eeu
Cel bewo;:"11 tijd ,d, d,P" ....-lkc-n wij than,
beloven, kc..-!..u va n ,,11.· k,·rk;:l'D""t.o;dlaPP'·1I
zich \'t'r~ntgi'u !JW (~ud t ..~ 'diiUk"Il) dat WIJ

leven III ~f>n l.md , l}H~tu-rd Jour t.'t·IIt.~ vorvt iu.
onder "'it'r "n·ldadigt· rpF!:t;'l(~rlll~ wij all e mtr
~t'lijk.(\ vr ijhr-id Ill' k v·Pll .. u 'lf'er ~l·IlJPtt'[l.

Dien avond \fa,,,, pr :!I·.'n ~prak(· vnu Boud
of ProJ,!;r(,~,,1t·f, Vali ~".flKa.andt·r of ":ugpl-«:h-
man, dit·n avond ~",·,,..Id(·n ulb-u dat >:1j InyJJ.,
onderdanen \"an t't'la' ~pIH·fdo koningin waren.

--,::--

APPLICATIES. voor
genoemde btltrekking

zeld van de bij de wet VICIJ:'ICIUKl-3"'"

getuigschriften van
goed gedrag. en lidmaatschap
Protestantsche Kerk, zullen
dán ondergeteekende ',.. ..,..,.ti;:iht.
worden tot op den 30 Juni~ e.k, ;."

Werkzaamheden te begtnnen~
spoedig mogelijk. ~

~ennis van Muziek een", aaIJ ~
velmg. '~

Ongehuwde personen verlan.JÏ
Salaris £l~O per jaar e~r1de

schoolgelden. ;
Billijke reiskosten gestaafd 410r

kwitanties. zulten vergoed wordEl'J.
N.B.-De geslaagde applicarOen

moeten zich voorzien van een On41r-
wijzers 2de klas spoorweg certifi~t
om tegen half-prijs te reizen. i~

:(j
Ds. J. A. PJESAAR, ~

Voorz. Sch. CUm.

, ,KIESAFDEELING

iISgALE AFDEELING

tot 50 Pleinstrnat, I(uapstad.

rfBND.I!:R8 ingewacht
worden ldoor den .A fdee.

lingsraad van !raaerburg tot den
16 J~ lf99 voor' reparatie van
de volgende w~ n.L:
..L ])e weg lOPpende van Frru;er.

hurg oyer Ker~laats, Gorraas tot
naar Zoetfon~, deze weg te WOr.
den Terleg~ tA! Blauwheuvel, de
verleggiDg te ~orden ..fttglgewezen
door den heer M. J. van Schalk.
~jk. .

2. De ~eg leëpende van Fraser.
burg ove ..·KwiggasfonteiL, Ploeg.
fontein, LeendempbuLts tot den
grenalijn van O~vinia.
\Tenderaan ~llen twee goede

ol borgen moeten Stellen.
_'_'r::::lIl'W De raad is :niet verplicht den

~staa of eenigen tender aan te ne-
men.

Tend •• te w;orden ingediend bij
den~i

A. :J. BOT ES,
, Secretaris.

Fraserburg, 20 Mei 1899.

Kennisgeving va~{den Civielen ..Oom~ri~, dat een ~o~ d~r hem
worden ;ehofidell om. deLIJst van Kiezers te he~D, te ,~mendeereD
en vast te -8~llen.· .

Bultfontein, O.V.S.,
30 Mei, 1899.

.c_. --------

ar trekt zioh: '~iin'ebezigheid t
8 MOET WORDEN OPG Ell UIII D.
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HIERBIJ ges~~~t, kennisgeving dat de' O.ivie~ Oom~ ~de • '. \
. h?f~: zal (ZlJn op d~n 26sten ~ vau. Mei 1899,. ~ einde .d& ._ ..

kl8zersl\)sten voor, de Afdeeling S~llenbosc~ ~. te herDen~. te am~~- 06 EIJr
deeren en vaSt 'te: stelten. Alle personen Wler el8Chen gewetgerd lign l!) .

door den registreërende beamte, Gf wier- ~D geschrapt zijn van de
voorloopiga •.lijst'~n8 bet toelaten van tegen ben gedane objecties j en
alle personen die. schriftelijk geobjecteerd! ~l>beil tegen he~ recht van
eenig per~n opgenomen in ~ezegde v~loopige lijst om .ldns ~'Pge-
nomen te Z]Jn'~ of tegen het recht van eemg persoon eisehendeiom ZIjnen "
naam geregistreeJ!d te hebben als een Parlementaire Kiezer om aldus
geregistreerd. te .*'lrden, en alle personen tegep. ~ aldus g~bjec~rd j

is, mogen ve~schdnén ten overstaan van d~ 01Vlelen CommJ~ans op
den dag en tbr plaatse voormeld, ten einde bunne gezegde eisehen of
objecties te bevestigen. Alle eisehers.en betwisters moeten versohijuen
hetzij in persoon of door eenen speoiaal in geeohrifte gemachti~den agent.

Gedagteekend, den óden dag van Mei 181}9.
, l • l

. . FRANK HEROLD,
Civiele Co~iuarie8.
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REG ISTRATIO N'OF VOTERS.

jk en duidelijk Bo~k
de W~r~ektê.. I

- .: . . . ,,' ,I

de J)~.' .. til . Vaa.+.obappij VJ.lf ~ •• SfZ. DE
eeDJ.g8exemplarentegenUn iAilltng r ex-

(po8~eld l~teslot;enJ VoonriihetaiJJbaar, van dat voor I)nE wijn-
bêh~'ijke boek : ' .

in d6 Fram.sche Wijngaa.,.den,'~ door A~vokaat
redakteur ftD "DuI Land"J.

'U'h (U onze Jan ") IOhrijft over dit werkjt.> :- .
" Het .an Advokw 1d.U..A.N ja het duicl~ijk:ste en voor Zuid

A.friban801uUesers Dieelt ventaanbare dat ik: tot dusverre ov~r het
.ónderwerp h6b gelezen. Het vereenigt derlij.kheid met helderhëid; en
geeft over dJ Fr&D8Chemanier van wingerd planten, wingerd bew~rking,
wijl. maken ~n pbyUoura·~trijdjng jnist wat een Kaapsche w~nboer
behoort ~ wQten, zo!lder te uJn ~Olve, u, ~ndeF een .oop .~an onTrrtee~-
bareqtUUI nleerdh81d. Blk:eoladziJdept~gtvan persoonlijk ondersoekiu
het heerli~e ~jnbmd oDzer Hugenootache voorvaders. Vooral d~ twin-
tig blachiJ~ over de phyJ10xera zijn lezenswaard. " :

Elk~ wijpboer behoort bet werk te bezitten en te be8tudP.e.repl

La

Afdeelingsraad van Nama-
kwaland. AMENIJEU ~()'f[CE.

Afdeeltogsrud Fraserburg.
-r---

TEN:f tERS.
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ELECTORAL DIVISION OF STELLENBOSCH.

FISClAL. DIVISION OF STELLBNBOSCH.

KLEEDEREN I

TENDERS izullen ingewacht
wot"den ~oor den Aldae-

lingsreed van FraSerburg (te wor.
den ingediend bij aen Civielen
Commissaris, nIet later dan 16
luNI 1899) voor het waardeeren
van alle Vaste Eigendom.men in de
afdeeling Fraserburg. Daar de
lijsten van gronden niet in orde
zijn en sommige plaatsen en erven
no~ nooit gewaarde~rd zijn, zul-
len tenderaars !Verplicht zijn de
lijsten op eigen kosten te verkrij.
gen en in behoorlijke orde te
breugen.

Tenderaars ~zunen verplicht zijn
alle gronden het:. niElt. goed bekend
te bezoeken, ten einde volle infor-
matie te vl-lrsohaffen bij te ~ be-
handelen van objecties tegen de
1taard.eering, alwaar );ij verplicht
zullen zijn tegenwoordigd te zijn.

Tendaraars kuunen voor een of
meer wijken tenderen.

Tenders moeten buiten opge-
merkt zijn als zu}ks. Het werk te
worden gedaan binnen drie maan-
den van af den 15 Juni 1899.

A. J. BOTES,
Secretaris.

Fra9€rburg, 20 Mei 1899.
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Civil Commis~iooer'd Notice of Court to be held by him for revisirig,
amendin~ and' settling of List of Voters.

NOTICE is he~b" given thst the Civil Commissioner will attend iD
.J.... the Court RooDt on the 26th day of May, 1899, for the purpose
of. ~n.ally revisingt amending, and settling t~e Voter-s'. Listl. {or the
Dlvlslon of Sf!elleW>osch. All perSODSwhose claims have been dIsallowed
by the Regist~ring Officer, or whose names have been removed foom the
Provisional Lls,; by reason of the allowance of objections mad, to them;
~nd all p~rsons w~o hav~ ~bjec~ in writing ~ the right of any person
lDserted lD the 8al~ ·ProvIslonal LIst to be BO lDserted, or to the ngbt of
any person claimhlg to have h~d name registered as a Parlia~nta.ry
V oter to be so registered, anJ all persons who have been so objected to,
may appear beforé the Civil Commissioner on the 48y and place afore-
said for the purpo~ of establishing their Mid claims or objections. All
claimants and objeétora must appeal' either personally or by an agent
specially buthorised in writing.

Dated the Qth day of May, 1899.

FRANK HEROLD,
eivi! Commissioner.

J41Q:S \VILIY IL Co
10_(-&12 Darling-S·traat..

J. Dr. C~4.RTWRIGHT & CO.,!
GlA 8-1 EN PO RCElEIN- MAGA~IJN

ADDE'RLEY EN DARLING STRATE1f. i
I

EET-, On.tbfjt-, en Theeaervi~ Toiletartikelen en alle soorten Aarde-
werk In !groote keuJe. :
Hang- • Tafellampen, Vloerlampen voor de Voorkam.er, iTafel-

messen en f~ artikelen en alle Hnishoud-Benoodigdhe-.len. !

Verzil ve~e en Fantasie Goederen, ~bikt voor Trouw-, of V~Ilar-
dagapresente4 een Specialiteit. Jnist ont-vangen een lading v~ hun
speciale Port.l i

"VI~ORIAN WATER--\YHIT.: (Jlf,'~

f
Eeo
voo:
WM
van
waa
riep
TOOI

on'"
der
tul
arre

IN
i

PAtEliTE
DE BISTE OLIE IN OE MARKT.

160Q VUURPROEF,
" FAUCET NOZZLE"
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GBMAA,iKT VOLG.NS· lY:AATNBlY:XNO

PIWZER LAAG f PASSÊM GEYfAARBOiGU!!
Jl. DE VI,LLIE.H~

KLEEOERMAKEH, WORC£STEH •. ~

Vark~nsdraad,
.' 10- 2 tot 4 voet.
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soap
mODI
1'erw
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werd
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.~endt replt ;'OOrzeJfjyUl8tneming en monsters, op iJII8.Dvrage, per "pest
~n eerilic ac:tn. :.0 Zuid Afri ~

Likdoorn. !
Likdoorn.!

Llkdoorn.t
Wbee'era Likdoora Zalf ~al~ het dood el~e" .lag.

Ke~ poet geld J .. lOd. _ potje.

BEHES, lAm,' ct Co., WPST!D.\

-------

DAl SCHR \PERS, ~

. LLOYDS' '.
·A~R.OTO."

WV":llr1a. ..... oJ..e:...... I. .

GUIEL YD STUt, GALU!lZDRD II YOLTOOIIG,YOLIOIS. BESCHUTTEGEl ~OEST.
8 rt, ti rt, 6D 10 rt li610, a.t GEBlL'~C£ERDBEIEEGURE Ci' I

YISH Toms, JU 20 tot tOO JOot heo,

,

• J
1

ZUID-A"RI~AN8CHE
KONINKLIJKE MAJLDfENS I'

De "CASTLE MAIL" M• .!.':.,"~.ha::pll

Toegerust m~t Ráwbone's Speciale Sporting-versieren en gesteld op
1200 y~s.· Uitstekende waarde. Prijs £7 108. net.

De een lp Wlndmolen8 Iremaakt met
Wielen BeweegbaJ'8 Torens. ZiuUen
meer wate~ pomper. dan eenlg a,were
Molens In·demarkt. ,
De hoonte prijS werd behaald door

deze" Motora .. op de Chlc&aQ W.reld
Tentoon8telllnlr. 189S. .

8
'LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK IN

ZUID AIfRIKA GE'I'.HOKKEN:i
Gouden Yedai;'le 'RIl de Landbouw V~.
ing te Port Elisabeth ••• ••• ' ~
Gouden Mecia.ille en Eerateu Prij.. JohaD.aee-
burgTentooutelling ._. ••• _.; 1_
8~n Prij~. Weatelijb Pro'ri!toie, Tc.
tool18toJlin~~Roiië~:.. ..:.... ~89~.
tenten PrilS, W.telilke PronDCle, T~toon.
.telliu.g. RoeebAnk ••• ... ". i1896
Renten Prij., Pm Eliabeth, r-dbouwV .•
el'flemgtug '" ••. ••• ••. ~8H.
AanbeTolea door het ~ Defart-

ement cler Kaap Ko~ ala h.Mn ~
om water te papea, _geTODdeu doof cl.
~ememeata Di&mut _Boren te pbra,iba,
of ID opeu putten. !
Dt Lompe houten WiudmoJen ~ RU mOl 8ToonOOTJU.!'l'SCl1 ..H1' Lf

inel """"_geD door bei Staleu G.l~
.lIB.IOTOB. ft I

Lloyd. StAléD J..IlU[OTORS loopeD j m.t
..en nobt.ten wind. sijn geheel .. !.f.~_
NDd, eu werkeu met MU langen, vuteu lalae.

Het ill!.XO'l'OB. ill de goedkoopste en UJ-t.
economieche Beweegende Krr.cht &er .... Jd,
een Pomp Toestel II:wtende eeD WeiD.ig __
dan een goede paard, "'J1 het dae" ~t. JI1JU H-.NOB.ll.AN (TlJin 8erew) Kapt. R.: .. OL.D!:lIOJIderttlr=ht ot lto.ten w-L.I. Juni 28-MEXlCAN, Captain JU.aTIlI.

...'..... Juli 12-](ooB, Kapt. 'ITlIOK.Het neemt ook spo.lilf ct. -, . ....:.__-.
plaat. in 'RIl d. loge en kOtt.baN u Noria unA ~ VooBE~QILUiD.
~." ?f &kkies PomJMtu. ~ OBKKK (T in

ZIJ die 1"OOrI:IeInen sijn WiDd.molf>r.t~ 15 JUDi~ Bere ....) Kapt. CaoPJ;, om(ret..:
te koope!l moeten wcl oudenchliden ~_- OA.8CON (TWin 8crew)Kapt. AAJlIHBOl\'u, omtrUll
Llp,nLI'. G&1~lli8eenJe Sta.len UUOTO~, en 29 hni .
and'lre lofeneare en waardeloos. nabootcia" ""'. OJUTLPB (Ttrin 8crew) Kap," HA;}vx, omtrent

Het ecute. LloydII' .l.EB.llOTOB. ,.al hM laJuh.
koolJ8t eu Oetttt. bevonden women, en ~ecff BeG nll de V'!_!toohappij's mooie 8I001:I
deo toeta re«Ja doorgL'fttaan. boot.ea 1&l80UTHAllFTON verlaten Toor

Wanu~ereil!Cht., worden ,eechikt.~. ~RG.!.on na· de aankomst T'&D
80nelt gezoud@. OtIJ hot "'-tel o- . ..cze~ton, dae ~
~!Ieukel.~t"lijk. ,ei.koatcn.~f 1'n~ BBTOUBKAABTJ1!:SDurKNGELAND
apeeia.le .Ohlk.klllS'. " ; ~ voor 7AB lfaaaden, worden uitg.>-

Schrijf .?m p-ijlllij5t.. I't' ~otnil{llCb4.;tI8n,. r.iki ..... ew't'~ft,DIOperoen'
oC zen.! bIJZOU'!"'bMl,,," on.1 "".t .Ii"plt. i ...., op _ Dubbe.!ea P~PClja.
tlon !,IlL of boe ...."llwiu ""!.or ''''lG .. w .... r .. i'l ~ BETOUB.KAABT llMI' HAVENS
betokening der kOlltttro poor \,,!,;,' ... !., ..... li aal 1up eie KUST warclea: 1Ii*gereiki ~ de
~..avuduu wurJun, ~ bi.mum Drie Kaanden perde U.n.ioll

ot uie C.Ja lfMt'lOhaptrij Stoomboveen.
Voot"ViMM of p...aj. doe lrWIJ aan-a

MIl do Jtaotona ftIl ~ Uoioo Stoomboot
lL"IIIh·Prij.~ .

DE Stoombooten dezer Lijn vertrek·
ken nn. KaaptJtad lt8IIr Londen om

den anderen Woensdag, te 4 unro.m., oaar
Madeira en Plymoulh, te Sinl Helena en
AaceDaÏon aanleggend. op de bepaalde tu ...
IIChmtijden.

Galvanisch IJzer,
Galvanische

Waterpilpen

en alle soorten IJz;er
Goederen.

Jo
Wels
J"1'1:0
nachl
beid I

en bU
met
"onu
een g
'Van z
pIlaai

i tot 3•• JUDi21-BA.WARDBN ~'A.STLE. Ka!,l. !lIGIlY,
.Iuti f-ii,IRHAM OA81'LK. Kapl. RESVALL.
Juli Ill-DUN, EGAN CA.8TLR,. Kapt. W. HAY

lItra lOOtOI 130r Engeland fla LAsP!!mu
BB....BMAB. CA8'fLB, l'''I't. CIl&AGIl E. Ollltl'<'Dt 8

JUDf',
GA.RTH CASTLE, Kapt. WARVEN, om' ....m

JUIh!.
PBMBROKB CASTLE, Kapt. 11~RSHA LL, 01l',l"'DI

6 July.

Voor VraeM of Paasage verv~ m~n
sich bl de Agenten V8.D d,· C":'BTLE
KAItBooT MAATSCHAPPIJ. (Bpkt).
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Speciaal'! Speciaal! Speciaal!
. ------------------

RAWBONE'S NIlUWE SPORTING MAUSER CARBINE
OXIO.M L:J;J~.

KONINKLIJKE MAILlhf.S:-,'l..
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.

: Hagelgeweeren, Rifles en Revol vel'fl, van eenige soort.

E1

Del
belan~
die 1'a
zuk i
bosch.
goudel
hosch
houde
. De I

lieg 1'~

BLO
heden
~ek l'

\·t·t"K'}wi()..np l:lIlJ ....tl~l· r '!I[Mlrt"ll tl\,'r \\"._

~f'n \\"f>rd ... n "';~J\ d"1l li!'!» hl"llr \(I"I",,:,·I,·-..:,! t'\1

}.:t·I,'z(,ll.
H,"\,;uJ.""liti Tholllp"'OIl '..:.d j.."!Jlq. r\.tt hiJ "lj

d., \'OI~f'tHIt-' \ \·r1.!ad,·nn;_ ,:.d 'Ir ...!, lJ.·)) ,LI t
d.· Wl~}! van ~pn1\::!hok. 1l.1.lr .....p.·kL\k,·] 1l.l.I:-

K.tmaC:}l;fL'" y..a) ~t'pro('la",''1'r, I \\ ur. kil :d ... "I'lI

a.f(h~~·lJll~:---wl"£:; Pil dat t"lld"I', 'nl1"JI '.>'_
,-r:':lgd wordt'tl 'H)(lr d.· r"lJ.lr:ltl.· \-'11 II.'!! \\1'1.':,

1)(\ "t'1.·rptan:-. l\"t~rd ,:,::"~LI...t ,1,HI d. ..(';1;'"

TilllPS" tt, bfltalf'll dl' "'OUi \';111 t,l ,\, , "11 a:lll

W. A. BIC'h"rd, "11 ZOllt'n d.. ,om \',11! ë" I,.
txL voor advprt'4:'uti-t's.
I)" uitl",tahn"",n ;:t'maakt ...·J,·rt .I" L"II,t •.

~rinJi!; w'p'rdpll l"oor).!;f'l('~d eD g"'pu"'''''''t·rd.
alsook d.. kPllJ1i,,~{'.-iJl~!'u bt!treUdijlr <lo hOll,
den-~ting, h!nul'fS, "uz.

N

JACOB D:REYER,
Rondehosch. .~',
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Edellieden gearresteerd

PRESID~NT KRUGFB GESTEUND

BLO&JIJ'Olf1'Blll, 7 JUlU -(.Spec044l)-De
VI'IJ.tuWche .olhraad "" ,wieren nD 2 kI'
half "lIf uur 'Il na :Dorpa nD 9 kit half elf
lU l!ehetme ~tiDtr bueen Hei 'Folgode 'Foor
aMI Yen dea heer lUraia, ondera&eund door den
!teer Meyer ,.erd uosonomen 03 'Folbrud
,ehoord hehbende I h.eda. mededeelUl( om&reut
de onlaop pbonden IJC)UereDWI illlllGhen
I Iled. :len .tPa preaident der ZA B en &jfu
ucellentie d,a Bni8Chen hoogen oomm .....
'FereeDift &le' met de uen •• U" 'FaDLh.ed deu
liaat. prealdeot dat de 'Foontellen door I h ed
den. ,iaat. prtaident der Z A ft gemu"t mei
betrekking tot eene IICbikkiDI ter nrkr\l81Dg
....n .temrec~ en 'Fertegeawoordi(ing der UItlan
den OIa Uitent billUke ~mOl&lJ:omlDg lOude
IIIJD'Foor de !lleuwe be'FolklQ, In pmelde repo
bhek en dit 4aardoor en deor de b.. hlllDg na
.lle toekoma~~ "I'acwllen door ubltn;e de
'FlOridureudli ned" en zeer tre .. eD1lClhte IIm.n
.. erklUl ID Zpid Afrika op goede groaden lul
leu kunnea "éraekerd .. orden

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH

Dlturaliaafi. ij:HI W
YOHOen

8 De eed fl'Fereen te komen mei dil YID dea
Ol'lll)e V ru.taat Pel'llOaen allOO genatuM
seerd het "oUe .tellJreohi te krijpn op -

(I) AcbterlleD 'Folgende I"I(iItrItll pdul'fIl.lde
'FUf J&ren aa de natllralll8tle (2) "edurtp ID
wonIDg geducende 4at tlidperk (S) geeD nD~
eerend "onrua (4) be"UI YID ~hóoraaamb.id
un de wetten, ena (li) eIgendom kwallfiutllt
aIB boven

(b) In .. onere VlD de Zaid AfnkaanllCbe repn
bliek ,,60r 1890 ~Ie !lenatnrah.oerd .. orden
binnen 6 m.. nden "I> af de ID .. erklD( tredIDg
yan deze voorg .. ~lde wet en die 6 lDlU nden
ktonnlS gegeYJIn bebben vaD boa voornemen OlD
aanzoek to doen om genaturaIlleerd te .. orden
bet volle stemreoM te krl)gen t ..ee Jaren na
naturalisatie mits 'Yoldaan le aan de voor .. aar
den voor bet vuile Itemrecht seoals boven ge
noemd eu dat t1l'.e In plaats Vin VIJf Jaar zal
gesteld worden Zjj die Diet genatGrahleerd
zUn binnen G maandin te vaUen onder de reeds
genoemde voorw-aatden voor Dleuw aanieko
menen

(c) Zu die reeds IDwoncre tiJ u voor 2 Jaren
of weer toegelaten te .. orden dadeluk geDltu
raliseerd te worden 9Dder bovengenoemde natu
ral salie voor>taartlen vuor meuw &angekom"nen
en bet 1'01" "temr~cbt te kriJgen vIJf Jar ..n na
naturahsatle bu vol40eDing aan boY8ngenoemde
\ olie stemrecht voorwaarden

(d) ZIJ dIe reeds g,enatnrah8eerd ,un bet voll ..
stemrecbt to" krugen "'Ilf Jaren na natural aatle
onder laat.atgenotomde voorwaarden

I L-\ \TSl!.LI.1KZl!.Lt'nE~TUUR.
De hooge comm.sans alvorens een form6C'1

al twoord te ge'en. toonde aan bet al~eboele
verl!Cbll met .un 1'1"" en met bet oog blerop
gaf bU nan de band dat de ~reslde.t In oYer
wellmg zou bemen f er eeUigea ander~n .. eg
was af!leslen van bet ltemrooht .m aan de
u tl~nder. eeDlge rruicbt te geven yan plaatselIJk
zelfb ....tuur floo&ls &an de hand !lPgeven door
d"n heer Ubambt!rlam In 18~ti Dd pr..aldel!t
w l;~nJ~ c bttr ti t Idée In ovorwegInIl te

I Ju v"rlóad ..rln~ van I. I II n Jin
hovge COlDm""afla 'U f rllle,,1 ant

aetela, welkt UIl tie ,..... _
worden, beaobouYdi tie toch.dai
drie bepaald t. miD ......q, _ Mlfa due be-
perkte Braad ftn """'.CJOI'diIiq DOf
"er af. Bst doel 'FID &ilDe ~*" een
_trqel 'FID veriepa.~D, t. krUIen,
boe klein dan ook ...oor de IUtlanden, a dl'
dadelUk daarlde eente ...olbrucl reeda te Iaaa
baiten ... Dtaltlag Wil met d. Dleu .. e popalaWl
en de lpaDOlDtr IIn 'ge....,. werda alk Jur
IJ!OOter Zoa hoopdele bad le. 41' de
nieuwe be ..ollrintr dadelijk lIG .tem lOU
krutren voor den tweeden raad eD clat de
tweede raad die .. keD hehandelde, waarmede
III meer oamlddellijk In ".rband lloDd Hier
med. bad ILlne excelleDtIl het 'Folatrelrt nietop
HU teeede aan dat de ' .. eede raad boepnaamd
geen macht bad ID de JlDlDCleele aaken eD d. Jl
nUOIeele .. kea wareD 'I'&nllroot belIDIl "oor dil
menacbea d .. de Inkomsteo ...enchafwn Het
I. ..sar dat dA Iwled. raad wettenD&: kan
maken In mun .. ken ea IDdere aaken rakeDde
de iadustrleele .amenleYlng tnaar alecbts onder
wor~n aau den eerete. raad eD den preaideDt
eo lndien die zaken 'Fan het hoopte bellD&:
wareL nam de eerste ,..ad le IU elaan huden
Ale 'Foorbeeld noemde bU bet rapport 'Fau de
IOdWltneele commisere Dat rapport Wil nD
bet allergrootete belang voor de milD industrie
en werd door de Indust IQ leer barteluk ont
vangen al800k door de uitlAnder be"olk~g o...,r
bet algemeen Het .. erd ultllulteluk bebandeld
door den eerBten raad die IIIlettegenltunde de
8terke proteeten nn de beYolking dle daar
direkt belang bil had dil voornumste vooratel
len daarin y..rwlerp HU _mde apeelaal he~
voorbeeld yaD het vooretel YID een adv K6eren
den raad om t.e handelen met d~ drankban iel
gou<ldlefltaJlen eo andere .. ken Het wo.s oon
_r gematigd voorstel In de richtIDg van de
menIIChen die daar Jlrect belang bU hadden
bonne elRene zaken t.e doe. bestieren en loch EEN (1,NAANGENAAII GEVOEL
....Ilde de eer8te raal fir nl'" YID hooren Kv"n
100 &1JlIJ bet met tJa ..... tie ..an de Dolofu,lrer .... ""' ... ·" QIlT7.:BUIO ,-mi -"tRëiilW), _
orde aan den Rand en op •.oedlng dil' w"I'd"U H"t lLeu .."" t"ltol/ram Uit Kaapetad bekend
gebtMIl In band~n van deo eer.t~n raad < II d.. makn",l" la. de oonferentIe eeae muslukluog
re~eermi genomen Uet oog boudend~ r Il.t 'us heert b ~r een algemeen _Dgenu. le-
~r""t I lang ' ..n Il()U .tem Yoor dlln ,,~N en voel v~rv nukt
r....ti I" I resld"nt was Kune excellentlU a
I(evo"l" tut dt! I{r u .... m....rderheld der u I,
I .. I ~v r zou WKclte voor vUf t)f zeYen J \rOln
op buu burgerlOCbap IOd en daardoor dal met
~c K Ic r en ol .uo .. ell11. ar de verant ...oor
I Ilikl .,.jHI va uud burgp .... tol'gestaan wer len
rt 16r h~t teg ..nw lOrdill' voor8tel te komeD
Z" f~ d 41 lIlen de opinie aannam ..an den
t' "d" t oelr kk,,11 k Wilt bet bl. -gerecbap Uit
na,~ t dan • In er tocb nog volle burgeC'l! en
personen die &ena&ald kunDen worden balve
t Irgers jaat~tl{lloolimden moeten een underga
och kt" kla8l!e vormen en personen van die klas_a
li e den "el al!felegd b..bben onder t tegenwoor
d ge .00[8tel en daardoor hUil vong buriel"l\Cb~p
arloren heobende kunnen om ver'IChlllend~

redenen zlcl yoor altud ultg~loten Vinden
Z nOlexcellentie kou dUMnlltt aannemen dat ZI10
boog edeles voorst.llen tot bevredIg'IDg der Uit
la t6r bevoJklDI{ zouden z 10 of berekt.nd om
de Br toche regeenng te verlos""n 'lUI verdere
b..zorgdb'Hd voor It,~enen bunner die Bntl!cbe
onderdanen ,,,n Yeel minder kon de Bntscbe
regeenng genllLjld worden leta In rml te geven
voor de voorgestelde wetgevlDg Het IICbema
van z, n excellen~le brach ongetwufeld een
groote v auderlDg VlU politiek mede mAar de
.ltuatJe Wllfl ern8t g en geen kielIle mutrl'gel
tOU nu van I t znn De regeer ng dor repu
1..01rlk bad b IJkbaar alles te .. lOnen door de
t...gen ...oord Jle klachtel t., .hllen en de Ilnge
I 18t van u lander grieven te '"41 wIJoieren mn
ondor de lIel!Chllpunten tU'l!Chen d",wee regee
r nien l 10 excellen tie ....... zel'r v r ge;;'\an In
de rl ht ng van een com pram 8 toeD I, bere d
"all alle andere k .. e'l '" n erbl\nd met I un
pOKtete laten valleo Indien b I .leel t. c.len
pres den t kon veri alen een 1 berale I k esreeb t
naa regel aan te uemen ZIID excellentie wns
tel cODferent 41 Ilagann met de! hoop dIt hJ u
staat .ou ge.tell worc.len Ban barer m~Je8t~ ta
regeerlog e I er chte. dat maatrrgel~n wude
worden geDomen welko ruuden lelden tot oen
7.Ooda ge verI e er ~ VB den to ata.d "Is
ha er maJNJ e tg r ~"'e nb' tOU verlossen vnn &an
te dnnge op ver"llder ng viln p rllc Ihere
gr av n Dlilar h gevoelde olet eiat wat "Iu
hoog pdel I ad vo r!lesteld ID uko k oaree! t of
wat h le ke nen had gegeven al. h t u ter. e
waartoe h nocht gew !l11l F. ID Ic gaan n de
t.>ekomst u eie Il tbreld ng van pllll1taal( ke
regeer ug voldoen~e Wil., om hem te recbtvaar
dlgen om ID dlOn goest to rapporteeren

[Reuur-Wegrom_ ]

HET VERTREK DER PARTLlEN
" VOLKSRAAD

BIOEMYONTl!.lN 6 Jmu -Su A~ ll(!Ioer
en geYolg vertrokken heden per .peC1a1~ trem
Kerewacbten van dil artillerie en berf'de_' pohtltl
vergeze.den ben naar de atahe alwaar &U toege-
JU cht wenlen d )(Jr de vergaderden P'.}eajdent
Steyu leden vao den uitvoerenden ra~ leden
van doo 'Folkaraad ea de voornaamate ~ltIl:ete
n..n zagen ben gaan De beere. Palm~ber
vergezelden ben tot aan de grens Ele~ Engel
sche nationale vulkahed werd geapeeld <door de
lIJ lIene muziek bende k-en de trelu ult~itoomde
en JU chkreten werden aangebeven

n EMfusrEIS 6 Jt;1I1 - Pre8lden~ruger
eo gevolg vertrokken g18tennood naar ~retorla
pcr specialen tr.1O en .. erden uitgellid '\aar be,
Kta~ Ol door eere .. achten van de ari~.ne en
beneden politie Zu werden afgezit)! door
pres dent Steyn kolonel Hanbury Wilhams
"raaf Relgrave de beer en Fiddes ea '\ialrond
leeteu van deo u t voe reuden raad en v<wksl'ltad
ea ..I" vo rnaamste ingeseteaen Be If~...r Van
1under LU H tn de beer J Colll~ onder
go vernemea S 8ecretar 8 verzeldeD hl.;t gezel
schap tot aau de gre. Toen de !fJelD Uit
.toomde lp eld" de artillerie mU&lek*de het
Transvaal~cbe volk.hed ca JUlcbkreten ....erden
aange beven Pre8llent SteyD werd l~tJg toe
geJu ht toen bU paal' do rea dent 0;; tcrug
keerde

-TELEURGESTELD

KINGWILLJAloilfIDWS 7 JOIiI - (Rm~kr)-
!lien 18alblel' .. "r teleurgesteld over den Uit
Slllg der conferentlo en mea vree.t 'roor de
vt"rJere oDt'l'lik"ehngen

EN PRJ<;~IDJo:N r
il OEM, SES ij J SI -!'i r Alfre~lluer

verge,eld van kolonel £Ianbur) W liJ",nl1 bracht
g stern ,w dda. en torm "I IJ L ek wtll preK
de t ~tC) I k bob allo rede. t<l gelp.(veo dat
l: • resu Itaa t vau d" feren tie licl ik ttfdljC zal
bek n t ge llakt worden op \\ Ocl .dll, i1f D
derh" ol I ot a en K ,al.tad

IH 1 Ul I"'" \hl \ \""'OE,,", lIt

""'I I::l \\,., a lt I HEID \ ~""'
I \ ,\

Dl UITSLAG BE~PR lKEN

TE DLOE~FONTEIN JOaANNESBURG
PRETORIA EN ELDERS

HET OPENBAAR GEVUELEN

JOllANN'sB~lt(J 7 JUIiI -De openbaar ge
maakte membrandlJ1ll8 door den st.aatapruldent
en den booien commlMlns ter BloemfontelD
confereutle lnl:edlend "t: n L t oader .. erp Yin
aller Iresprek De J IOIfOl! meenen.sr de voor
bode VlD eelt ulhmaLnm VaDde "lIde der Engel
I!Cbe regeenllg In te &Ien en de "",r IICbrlJft dan
o~k eeds tl.t de Iltuahe door dA m18lukklDl:
der confereqlie Diet geru.t~tell..nd III, en da t
we booKst wáarecblJnl"k aan do>u"OOTavoDd V&ll
een ern.tlge Jlr18l~ata ..n

Het welg.IIDdo element aan den anderen
kant IS verraat III h lan aangenaam of p.let
aangenaam 400r da li: .. slelJlrecbtaltbreJdlni
die de preaiilent Zicb verklaarde te Willen aan
be.elen IDdlen de hooge COmmlMln ... il toe
8temmen dat arbitrage het middel II om toe
komstige g~blllen te haalecbtea Dit II ecbter
aller opinie dat de hoopvolle nltllchten o.p eene
alle8z101 gu~hlre DItkomst d~r cDnfereutle door
YC'rllChillende bladen geopenbaard Diet kun Den
"Un gebaseetrd op deze gepublioeerde doca
lDenten

BlOEM, \TE IS 7 Tt)il -Na groote IpannlDg
hooe;)lIloraceq om DIeuws te booren 18Bloem
fontem van middag doodkalm De wmkel8
bebben een Jial re da~ vru eo de menl!Cbex; ,un
Uit naar be' Ipe,lterrelO om de spelen te aan
scbouwen De w'!lDlge mannen "an se1ncbt die
Ik to aprekell kon k'llien YereenJgcn zlCb ten
yolle met b" raadsbesluit en bellChouwen dat
Kruger zoo.er iegaaD I. als met mogelukbeld
\&n hem v"rwacht kon worden Raad.hd
Ohner berlobt mu dat lun aaowezlibf'ld op ::le
verild.nng te Burge!'1ldorp heelemlal toeval! i
Wal HIJ bl'llCht "un vrouw naar bet load te
AhwII Noord en moest te Burgeredorp op den
trem wacbteJl De beer Jotham Joubert die
een elOd met bem 8Ilmen gerelld had vroei
bem naar dti ..er"aderlDi te komen .. elke bIJ
met zl1ne ktezen ging bouden Daar IUnde
....erd bil (0 Vier) sreYraagd h.t woord te voe
ren HU an ... oordde dat bU daar DIet thulB
bebaarde eu ze ID bet kort dat de onralt waar
van men 8Pflk luns In'len8 veroorzaakt ~erd
door 8pekul~teu'" te Job.annesbnrlt' D t ter
voorkomIDg 1'1D moaelllk mlsveratand

Z \

PUTORIA 7 JëSI -Het I~ verkl .. rbaar dat
een coarant a)8 de Star welke de oplDle8 w.eer
geeft der Londenl!Cbe finanClere maar matig
Ingenomen I~ met den Ultel.g der conferentie
D6 Star noemt de outlook gloomy Meu
vergete Diet dat de 8pekul.ateura teleurgeeteld
zun omdlt te :Bloemfontein enkel gedll!Cull8eerd
werd over l!;emrtcht en er niet over bewaar
plaatsen gep~lIt 18 De fiDanclels ",even om
atemrecbt mitts undur dat de fiD&nclel"!i
couranten alhIer en te Londen de cr 81S Willen
gaande boudep Het beslUit v,n den VrJJs!.aat
8chen ..alksraad goedkeurIDg gevende &An het
Krnger program als slJnde een zeer billuke te
gemoetlromlDi .. n de UJtlandere zal onget"lJ
fe Id strekken om den vrede van ZUid Áfnn te
be.orderen 1-len hoopt hlor dat ook de K..,.
koloDle zIJn Item zal doeo hooren op bet goede
oogenblik De vDlksraad ui ....el IOgeyeO
temeer de"lll ook generaal Joubert de Item
recbt D1tbreldlDg begunstigt Er ecbunt een
beweglDg gaur)de onder d .. Rbode. khek &ooali
be .. ezen wordt UIt de belacbellJke Klmberlty
paDiek om toch een oorlog alt te lokken Alle
kracbten ~lln dU8 noodlg om ZUid Afrika te
be"aren tegeo een zelfzucbtlj' oorloga komplot

nORLQG ONVERMIJDELIJK

GRA IUII!ST,\II JOIiI - (Rcw4er) - Het
mislukken der oooferentie IS het allee ven Inn
gende oDderw.rp no dell d.~ De lDieaet IDen
praa.ten o ..erál oyer de "Itadl. en men i.
algemeen van »Ordeel dat oorlolC met Tran .. aal
onve mudelllk II Meo .oest ..rt yeel boop dat
Engeland v... t zal boudeD daar meD ander!
yoelt dat bot land een eeaw acbt3rult 1&1gaan

WAT PORT ELIZABETH DE:SK1

1 ..
" g I oor&n:)n I e aa D <4 wut

"ee d ad e"en de regeer ng of d~ f),naf
La kik I fj ..I

ilew • ,..n vol ,taau. I urgel'licbap e~lt!8

Pct t f aan'l rna" da.arop 0 roegere la~ van
lUW Ding

Be. t an va..te geDd n ter waardM van
I,) bewon og VaDeen bUl8 van de JaarliUaebe

huur van £5<,) of Jaarl~bcb nkomen "alt'>lDlO
~t®s.t,;:lv\) De regeenna macht te heblijD de

F. RE R\IFRS
lo mor"el1Z tmg van daden J un lIS
e\cellen z n antwoord op deze verklól

r ug Daar I et oór.pr6nkel k voontel daardoor
vera. derd ed heeft , ne excellent e il t
.chen a n de blJLOod'lrhedeo ove .... u!o(eo Hl
tou d .. aan dat geene voon enwg gemaakt Will!
dal bet .te nrecht dadell k zal toegekeDd worqen
aan oude owoners ~1f8 et aaD ben die al I ~
Jare 0 het land wuren en dat BOmmlge van de
voorwaarden wllQneer lo werk og waarllCbllnlnk
bet .tem cel t ztlllen ontnemen aan yelen die
moe.teu ~ebolp<.ll women door bet scbema HIJ
legrle uadruk op bet {elt dat bet lOO mag Uit
I(elegd worden zoodat bct DIet alleen de leden
van I ~t refurm comlte zal uItsluiten maar
ook alle perounen d e deel badden aan de onie
lukk ge ongeregeld beden "aD Dec~mber 189li
zelf. IDdlen ZII geb.el oMchaldlg waren aan
eeDlll voornemen te~eD de republiek HU was
V8.D gevoelen d~ dit ello ncoo.lotulle smet &al
welen ai> eeDig acbema voor het Itemreoht en
bracbt den preaadent Kune eigene .. oorden
onder de uodacbt 'FID 'rergeveD en .,ergeten
D. auk Dpeolateude IllDga&Dd. het ,.t,al weuwe

PORT t':LIZ40F.TU 7 JUSI -(R.nuer )-Uet
volgend-á' I~ veraobenen In de Cap~ Da ly T,I.
gM} h - De bloote aankDndlgmg van bet
nleuwa van de J11l1lukklOg der conferentJe .. erd
bier met 8'roo~ verbaung en veel twufel ont
"lngeD Gedll'rende de laatste .. elnlge dAZl'n
waa er een ploof dat bIJna geluk atond Uil eene
overtulll1ng d.t eene bevredllfende acblklung
nn de IrHCbllp'unten Boa getroffen worden en
derbalve .. erd bet I1leOWSID bet begm niel ge
loofd Het kap ecbter Diet langer bet"Ufeld
.. orden additioneeie b"IDnderbeden werden
met de I(root8t4 bel.angat.lhng Ifge .. acbt De
m18lukkmg van de conferentie .. erd bet gr JOte
onderwerp van VIIaprek De m.nacbeu Yeriaten
bunne bellirbelcis &aken te bespreken Voor bet
oogenbhk eo de poh~eke Iituatie nam alle un
dacbt In De qllalli ...erd op eiken draathoek
belproken en JIl· aUe oogpunten beecbouwd
en de mannen ,an zaken zaren "r e~oatIg Uit

De beteeken ... zal .. ellen &elde de een een
leer ernstIge ,lag aan den bandel Op het
oorenblik lun tir .. elDloIe bewteUlng~n die noe
menI wurd zU~ die UIt de T~OIvaal komeo
Indien bet nleqwa .... r 11 er een oorlog ont
ltaat dan loll_n er lleene zaken gedun "Drden
met de TranivaaI ot den VrU.tut eD ook zelfa
de Kolonie III te :leer beroerd worden Dm met
den gewDnen :bande voort te gaan Een
oorlog zal de grootste ramp wezen .. elke
un voorkomen De rauderpest .. I als
Diets wezon vergeleken met de ellende van een
oorlog En het errate IS nog dat de k .. ade
geYolgen daarna luUen "oortdaren en nog
)aren lang InlieD geyoeld .. ordeD Dit .. u
bet gevoelen YIJI een VlD de "oornaam.te koop
hede. "ID Port Ehzabetl) die de Altoatie ID
ernstIge overweging genomen I.. d maar tocb
eeu boopvol ~voelen bad Het blIJft nog te
beZ1l1D" ,ID~bij voort hoe de oonferentie mil
lukt IS ze QII8 In zooverre miahdtt 11IDdat
su Alfred Mililer Diet een aohlklriolr 'Ferkreeg
rakende alle punten maar toch een .. 'Ferkreeg
0111 de orwa ~r.kker t. maken Tk ploot 10
het rebeel Dle~ un de mogelilkheid YID oorJo,l
De tWilt "'!net!' een nlenWiblad tWllt dan lets

GE\ UELEN TE PREfORlA andere Ik .. tiger te geleo'reD dat prelldent
Kruger en de !teer Chamberlain SOGd .....

DE VREDE VERZEKERD lullen zUn een beroep op de wapenen te doen
Het 18 alechts recht bIer be te "08pD dat tit

PREroRIA 7 JUNI-("j>uU!al)-De mdruk hoop"ol lOucb' Dtet al~meeo pdeeld "lid
hIer la dat ZUid Afriku vrede "erzekerd II Iu Malll8traat "erd dit DIeuWi h.aa met ernat
Na de altent hber ... e Yool"lltellt!n un Kruger ootvangen en mf'n betreurde bet IMr maar
bn Engeland iMn oorlog makeD De hondiog Iaooa1a een opgemeBi heeft Wat
van den boo'Jton comml..una .. ordt Yerldaanl komt moet en boe lpoedl~ de gebeeIe
ala eeD poging om den 'Folkiuaad te bew.",.a molt lUk oyer de eeDe of aDdere wlJ18 hoe
:Kruien ToonielleD mee k pan doch wemU Moer 'FOOr nil Gal.

DO'&IWI,7111lfl.-(
kJariJW YID be, _llIkken
00I'IaIi'kt. _ "'rOllen YID

Maratellillir alhier eu het ~n
• da, hei~"-Udeliik ui leiden tot eeDe
bealiaaiag ....0 de OD .lerhaYlj'e lw_tie met
... eld YID _peDO betpen door nlen met
blljdacbap sou woldeD 'Fer.. elkomd daar er dao
.... "oor goed eeD elUde aal .. orden gemaak t
un eeu oadt'li.IUken toeatand van IpanDing
en IDpl; De publihtle van bIJzonderheden
van de "erricbttDgen ter eonfere ..tiJe wordt met
meu .... lerlibeld afgewacbt

Hetjcomplot te JOhannes..
burg.

GETUIGEN VOOR DEN STAAT.

OFFICIEB EN LEAGUE

zoo

GlltereD .. u4. het "oorlooplg "erhoor YOOri-
gezet In dil lJ ."a., .. ldllPng .... n booIl'F~
tegeD Charl... Apr Kil s Richard Kitóhell,
Ed .. ard, Jamea rremlelt (yeorge PIUenon,
Richard Floyd N iebolle, R Poole Ilooper en
Cbriseopber Butler

Ad" De V Ihera vervoljrde en adv Dubu'1
verdedigde Pattersou en N icbolls

Ad.. De' Ilh"ra seide dat hU de belehuldi
glD~ tegeD Tremlelt EIl18 en Mitchell lOU
terugtrekken en bIJ sou se oprol>pen all g.tai
gen Zu w~rden d ... rop YrlJgelaten eD op
verzoek ".n adv Lnxburj verltet.en al ie Ire-
tUIgen de bobaal ter'lful Clw'I ... Agar Ellia ala
de eerete retuIge opsten>epen .. erd.

HIJ ve~klaard~ da~ h j thanl Aen pn ... '"
speurder 11'&.0 m... r vroeger .. a~ b J In de F ...
liere Op Il Maart 1899 outYI08 Jill den
volgendl'n brief - 2 Crow .. road Fordabarg,
12 Maart aan he.!! C A Elha Munheer-
Ik heb ee~ mtrocuktle Lrld un U 1'1lD kapttllD
PatterIIOn en wenscb U te ZIeD oyer een belainJ
ruke ~akl Dur Ik gedurende den dag ID den
regelllaken heb beD Ik slechts 1D deD "'OM
vru en Zat..roagmlddag eo l-ondag Bepaal MD
dag .. aarvp Ik u kan komtn ontmoeten of kom
naar mu R Floyd voor:r:llter Fordsburg tat
nn de S A Lea~ae Getutge !gnl uur
NlcboUs, die bera verleide van eeD &a.epDI
om manIlObaopen In le IIChruven met bet duel
op een bepaaldlll1 dag en teeken bet f"J1 te
oyerweldiaen en te belflt.ien t9'-
dat de iroelM.lD Ui!,~~~~~~~rI~~.S~~!(.'tl"lióGfcT der lf,
naam bU (N J()holl.) niet kot! Doelllen
dill peno.m over de gren. &00 geplaatU
werden Geld &Ou ook niet manlreeren en ge-
wereo en ammuDltle a.)udeIi gereed &1J1I op den
bepaalden dag DIet geuoemd all had nu .. illig
IUform&t1e aan knmmandan~ :schutte en .peur
der Btlatty gegeven en h I werd Diet door den
8tut ootaald Under kru <yerhoor verklaarde
I I dat bl nOOlt had gedacbt dat P ..l'-er8Ó1l eD
~ cl uil. alleen dlc I 6W8GIOg "adden op touw
~~ ~

lt.n.} C...-c I Carter Wa" de tweed" getuIge en
ze t tlat look gevraagd werd deel te neDlU
.ar: le I", ...e er dat III verscbeldene verga
d rlUgen n )\ cboll. en Pattel80n had bUge
wO' od Bet plan was om eent een Jl.llltal
kafIe..,. op bbt f rt af te zelldeo en d.n waden
d~ blanken volgen Op een vel'jladerlng III
""' cholI. dat de personen JIlln bet boofd der
be .. eg g n ~atl!l w"reo eQ dat Pattt'rl!On en
NIchuIl. de m ddellaars waren taMCbeD diu
staf VB VIf fn de verondersttolde offiClerell te
Jot a e.hurg HU 'lIst niet wie die vllf waren
)\I eh II. le de 0 k dat de nlgemoone offiCler nil
t gela I 'l\'31! gekomen om dtl leldlDg der saak
op [ I te ntomCD

Under kru sHrbuor &elde gftnlge dat hU
.Iech. drle perlO(men gerraagd bid &Ich bn de
lJ ~ e~ ng te \Degen waarop I1(Ivokaat Duxbury
!la u erkte d:>! gelu ge bil de bescbuldlgden be
boorde te staan wurop ad.okaat De Vlllu'sl'1l
de 'f"rzeker g gaf dat b Diets bad te Vreelln
( el uli'e ...a, ~en Br IlICb ond"rdaan

""'aCat het verbo.ur VIln Garter geëln<hgd 1I'U
verdaag le het hof tot bed.m om ) (J uur

BLOElIFONrEIX Jl NI -(~ )-De vo le
beteekeDla nn bet proYltlO van peeaident Kru
&:er betrekkeluk bet goven van Itemrecbt op
'Foonraarde dat -rerdtll'e geachIllell sullen be
aleebt .. orden door arbitrage IIChlJnt alhier
Diet goed vel'1ltaan te lIJn geworden '\ er
IObeldeoe raadeledlln zeggen oot! bn bet Item
men o"er de kwe8ue dat IU DIet ten volle de
beteelrenlS nn de posine apprecieerden Een
.. kere omk..,nlJg VaD gevoeleu IS derhalve out
.iaao uoge>:len Iir Alfred Milner bedenmor
geD .8Olgl&l[1 "eroordtoeld .. erd Het publ ek
be(C1nt nu te beae1fen dl~. e boodlog door hew
Ingenomen do ~01ge mogetuke "IUI onder de
om.taudigbeden 0" k"Mtle van arbltl1l!:e
wordt bescbouwd als van groote bete~ke'll..

TELEl:R8TELLING F.N OPGEW'O:-l
DENHEID

BULAWAYO 7 JUIiI -(Reuur) -D." op n"
.Ihler aangaande den Ultlllal( der confercntltl ge
ilUgt YIn groote telearetelling U lt den meud
IIChappelUken klou door dl' ~Iegrammen geopen
burd dacht mer dU de partiJen tot eene ver
etUdholidmg ".rett gMmDe1I las., 1I.-be
acbonwt men dat Engeland beIIute stappen
moet nemen om de kwe8lh' nit te IDaken Velen
albler geloo'ren dat bet <lenig mddel ui oleo
ultimatum yoor drl .. m&auden biJDneu welken
tIJd het killarecbt moet wordeD toeglOOlt.a\n
Plaataellke bouders zullen ..en"Oodlg bunne
lecunLeltell weg81Dlten en d. gel..oeurtell ....en
afwacbten De rt>geerlDg .preekt ~"Il gevoeltl[j
Dit maar de club .. as bedtn &eer op?ewoDd.,
oyer Reut.,r. eerate telelSra91 ell hd ge.ocle I
.. erd geuIt. dat Oleu kan gedaan W'Ordell tUIdat
de beer CbamuerlKlI legt .. elk.. tapJX n de
r karelfOerlllg ui nemen

)\lOr. I,,", HULW

Ot.; TOESPRAAK VAN DEN PR~"'IIJ~sr
rOl DE YO LK:sR \))1 N

PRE roK lA 7 J NI - (lV..ur ) ~ D~ u '-"lag
VlD d .. coofereot e werJ b er m t gemen~de
ge.oelens ootvaneeu eu I ct werd b tre rd d.t
men tot g....n beslu t .. a. gek IL Hedeo
morien te 10 uur ver 6adcraeo do beld~ r.d
In de llLal V3n deo "ur@ten raad waar 0 k
de heele Uitvoerende raad Ilanwezl 'lfa eo d
meerderbeid van de hoofdambteDaren

De raad WaB over ..ol Op de galer en I d

Deden heerecbte diepe sttlto toen de presldeo
blDnenk .. am eD zei - M r beer de voon ttpr
eo mu e beeren -Ik I.b het ~ f.<:l kl ~eoc.
deeld belde radeo I er I ~U wvrgen bU n e
roepen (lm ben een v'l"lIl..g voor ttl legge n vnl
de conferentie Dit rapport 8 echte.r Diet T r
openbare dll!Cu.sle m....r om door u nl. keon"
geYlDg te worden &angen men Uet • een
voudig een meedethng Het • een zaak d e
bet gebeele publ ~k ca t gel eele land aangaat
WjJ kunneo naderband cen geheime z ttlng
h<lbbeo Dm bet 'FeMlI.g te bespreken Daar bel
een opeDbare ZlLak • zou k graag bebben d lt
de tweedtl. r~d aan 'Ii ez g wa U do d 8eu"" e
want dat IIcbaaID moet eenecus de g"be m
YIn bet land be.prekeo

Daarop sr ngdrl prp.deot lit n en J , c
tar" de beer F W f ueken. la:! het ver.laa

Sir Henry Bmns overleden.
TZlltRu 6 Jnl -(Rruta )-Slf
• Yroeg beden morgen o ..erleden

DIEP BETRELRD

BETERE
7

P EH I ~AI Zl l K G JDll -(&w4er -De
1 \BI • r Ue rv lJ Dn~ wordt diep betreurd.
k wa n n 18áM naar de Kolonie op eeD

I,.,ft I van ~ I Jaar el deed "Un lotree IU de
"e ge " de vt>rgadenng a.'. L!OralDtoe hd onder
de oude on.lltutle van 18

I 18~4 keerde hU terug voor VICtorte
Count dat h voortdareDd vertegen'll'ool'\. ~e
tot 4&0 zun dc.,d :Spoedig nadat de Kol II 41
verantwoordd h rege" Ing kroeg kwam b ,
oppositie tege de re;,; erillg ID verl!Chel(iel
kweatle8 en we d bU felleluk de leider der o.{r
p<'sltJe

Tl de n~de I.. g ...an bet Esoomb.. mIDI.tene
de stembu. In I" 7 Wer 1 b I eeret.e mi

0I8ter en bet ...~ 'oor C~I groot <hlel tengevolge
"an z n p g ngen dat do Kolonie hd .. erd "an
de toloon vec LI"

Voel .ympatble \\orJt "e.acld '.)or lady
BlDn~ Ue begraf er 18 beef plaats v;a.ode .. e\-
geveade er"adenog morgen teo 10 uar

ZOO AL'> ME:-I VER \\ \C HT Il \ D
BARBEKTO," JëNI-(R-. )-~Ie • h cr

van meen ng dat de boud ng an deu buogen
comml8!l ,n~ WN' zuval. meo VaD helD verwacl t
bad (,n dat al. deze rCl(eer Dg net t.erug vq kt
de gevolgen ernstig zul en '0 Ter ... I m
z ID sympatb e I ts!, eekt met de I raoHaal n
zIJn poglDgen om een be_I s~ende ptllm le bebou
den n de admm stratie van het I~nd voelt nen
dat bet redeliJk IS dat de IDvloedq k geld er
denende en oolutlDg bet ..lcnde niet burgor. ook
let. te [ogl!en belobell n de reg oer ng. zake
Het ...enl daarom gehoop du< nen, h" I e
het er Istlg goed meen en met 1 ransvral dat de
president sir Alfred hl Iner u "eu mt er toege
..ellden geest zou hebbtu oDtmoeteo e ou bIJ
dat DIet gedn.an beeft hebbeo de z.ken eon
ltand bereik t waar r wlla11<cLnil k door de
Brl~be regeerwg d .ranJl zal w rden Lgeoe
feud en d .. vredo an Zu d Afr kil zal wOIden
verbrokec

PIETERMARITZB liG JlNI-(Reuur)-De
begrafen. von "r Henn Bmno hAd beden
morgen plna. u t de ua! VaDde wetgeyende
vergader ng t., IOW en 'lJoe overbllJfeel"o
werden n de militairIl u.gradplaatl gelegd
D k b nel mlDl.ters al!oord"n alo .lipdragen,
en de gouverneur werd vertegenwoordigd door
z n t le 1 en pr vatpn ... crelarJll

De leden \In belde bUlzen van bet parlemen'
klerke en bet Btafkorp5 van het garnizoeo

waren te~pn'lioordlg Do bargemeeeten en
voon tier. van de .tadaraden en al de voor
Dan nsL ngc." enen en ambtenaren WireD
tegen woord g AI de bezIgheidsplaatsen .. areo
geKI Len van I !.ot) uur en de klokken ...an
:St P~t.er8 katl odraal laldden Eeo grool aan-
t LItoe hou wor •• tond aan den \l' ..g

D~ TER AARDE BI ~TELLING

()\ Elt zl LI '~RDI DIC 1,,",(
KUil ERt..,;\ 7 J ~l -(Ile e) -Uet alge

meen gevoele alul"r" cc ne 'an dlepo teleur
ltelhng over de mlslukk r g ao de conferenl
maar tocb beeft men eon st"rke b(>Op dat uor
log zal yermeden worden e lat wen nog tot
eene mlDaame Mchlk"u g zal komen I nd en h~t
ergate ecbter moet gebeuren lan IS Klmloorle)
goed ID .taat Iloh.el en te verdcd gen z ode or
meer .. apenen on amlDullt tl al!Jltr da bet
publiek bUIten a! woot

J N -( R_ (I'r )-J)~ stad 18Dog
n rou w over de afgeswrve.. prunuer wleu
af~terven zoer dlop betreurd wordt door 100
.. el nel den .. I. pol tleke tegeDbtander8

!'ilr lIenr) Il unM werd op 27 Juh .837 ID
,,",orlh mberland I< n!tdand g..boren en kwam
p I ar ~el leeftiJd ID lS.r.tal aan waar bij In

I ct d"tnkt V cturUl eel pl .. tll kocht fOn&ich
toelegde up de ~uI""r eultuur waann bIJ "oor
meer lan i(J Jaar DIet veel SUUOlllbetrokken

Z Jn pubheke loopbaan dateert Yan 1879
b I on<i4,r do ,ude conlt totle benoemd

...erd tot hd van deo wetgeYcllden raad OD
der .0rantwoor<itoll11c hoetuor werd hll gerkoillD
"I. hd voor \ lowna eo I loef zulk. tot un 'Un
dood I n HiM trad Oir Henry 81On. op ali eeD
Ier Ytrt.egeo .. oordlgero val Natal ter toloon
ferontle le Hloomfonttol In be~ "ol,.nde
)&W" WI!l8 hIJ YertegunwoordJger op de lpoor
.. eg ounfere:Jtle Ic Harnamlth In den.trjJd
'.>or v!lrantwoordeluk u_tuur IIChaard. hij aiGb
bIJ de tevcn.t.LDdert en .. erd later lelder cler
oppowlhe Iu bet eel"lte parlemat onder ....
antwoordelIJk belltuGr BiJ bet aftredeo der
t:ecoml e regeenng werd 8 r Heury premIer
(tedurcnd.. "110 prllmlerllCha.p .. erd 0 a de
anDexatle vao Zululand aan Satal een voldoD
geo feit ZIJn 'f otnaamll.., werk .... ecbt.er
tet f """"ereO vau de tolconventre HU wu
eo I,cIJ: .. a:ne redeuaar en ot:utl!man eerluk ID
[lJne I ed >ehn!!..n CD een hard .. erkend., mllll ...
ter Sr II nr) lut • ID wtdu .. e ton eeD IJOOD
na I e d~ ") mpa bie van vele barlen .ulleu
beL.o.n n Iwn verI ~

NATAl SCllE OPI,,",II
PIl~ ERMARI Ell 7 J \1 - (IL u rJ-

Het berICbt vau bet m ~!ukkfl.n der }jJO(!mf D
teIDocbe eonferentlll I. het I raatjIl Va'1 de dag
en dto poeltJe wordt ~eacbt ~"er crn.t IC te.
De T me. if \ t I legt btdenn dlll1q dat Il t
feit dat de conferentie onberroepe1llk mll<lukl •
mogtoluk een UIteNIt ernst gen too.tao I In h. t
le ..en roept ZIJ dlc de looercn !)e.t k, nllet
verwachtten geen aodoren u tolog tocb I ..bl en
de meeat boopvollen gedacLt dat er eell k lO8
.... pre.ldent Kruger te ovortull~en vau de
dnngende nooduk ..lllkbeid vau d.llcLJi,e hcr
"ormlngen en ook dat een lfun8tlgen .1 ~p tua
.eben bem en oir Alfred MilDer lllosrellJk WaM

Wu bebbeD tot nog toe DIet de ofticleele aan
kondiging van Pretona l.>etrelrk"liJk bet rtlllol
iaat vu de conferentie ontvangen maar d.e
van de Kaap laat ons geeD al ternatie! dan te
gelooY~n uat de beraad.laglng eene mislukking
wu en dat IDdlen recht zal gebal,JdbaafJ wur
den b..t van de 1 :>eren ,.al mot'wn aCged wuu
ien .. orden do< r middelen d e meer aff ~ctIef
zlIn en van een meer geweld.dlgen aad en ge
durende d.. oDtwlkkehng ,"a.n de ZAak In,lIen t
noodlg wordt Ell het nltt m ~plaat8 [ 0 de
boeren cr aion te bennneren dat & J Olel. meer
van de m18plaawte Iympatllle .an bet bu tenlaud
zullen bebben wtolke III In t verleden badden
De zaak van lelde pariuen »"n de gebeeit,
wereld bekend en Ion der ultzoDderIng wordeD
de eJSeben der rutlande erkend al. rechtvaar
dlR en In belang van den ede en welvaart van
gebeel ZUid Afrika Wat de buaonderboden
der conferentie ,uilen openbaren kunaen w
ons goed vooC'l!telien Wat wIJ bopeG te Vinden
18 een 01 arbllJf.el van een bel,,! c van een
compromis Het IS Wil .. eten het l'en bopen
tegen hoop maar Wil doen bet on biddeo om de
ver .. ezenlukmg ml't bet oog op de ralhp.poc
dlgen 8trUd die voorItlUlden mag .un

GLEN LYNDEN
Iall~" nrruportekJtt)

Deo t"n Mei beboon 11'11 ouzen JaarliJk
"eben uaar gehouden De opkolD8' .. u groot
en de umenwerklOg barteluk Dit deel YID
den Jaarlulr8cbtn uazaar lamen met bet Be4
fordooche deel beeft de BOm 'Fan £466 0Pf8-
brael t ill deze gelegenbeid waa 10 Dn. oud
den ds 1\ Marchand Tan RDndeboec' Den
Vr[ dag v ren arriveerden bu eD zune echt
genootto te Kookhulll, van .. aar &IJ per kar reil
den nur Banaan..dnfi Aldaar ontmoette beu
ds llenaar en vervoerde bt-n naar Glen Lyoden
ZII waren de gasten YID ouderhng Pringle te
L}nedock Dil Marchand kwam tot ona over
n belilDg van de arbeids kolome Z,aterdag
avond dM<! bil yeralag 'Fan bet .. erk dat te
Kaltaml18 geschiedt be gemeente IUlllterde
met groote aandacht naar tie mededeehnieo
aaaga.ande de arbelda .oloole Wil bebben bet
ruet geweten dat bet .. erk III zulk~ groote mate
heeft geapoed eu dat de toekom.t zoo ... 1
belooft J)a Marchand werkt In de 8t11te en
a1z.oo doet bU veel, meer du "'I weten voor on~
volk voor onze lrork en Yoor en. land Zondac
dagmorgen pree~te b ,per tr tIend eD shchtte
bU do gemeen u !;r lOLell k. all,oo" ln .eD
"'ond Wil lijn z r t.."khaar dat bIJ nons
midden 18 g"lI'CC. I 1 g~u~ bem &une
eck~eDoole en tUU "'P K IJ ~ [ 0 e htgen;>ote
bebben een w,urn I Yo< .e kerk en 'roor
001 yelk en welnlgen ...el"o wat da :\Urcband
'FOOr001 m de atilte Iloe ~ eD ltid t

DE HOWE CO:\DnSS..\RI~

AANKOMST 1:S KA \.P!'T~D
Z lne excellenti" II r ~Ifred Milner cn .Laf

arriveerden gisteravond oen 10 mlOuten voor -
aar per 8peciaLlen trelD van Rloemfont.1O en
we'd op het platform ontm t door generaal
Batier en liaf meH Hanbury Wllhamo de ed
beeren J X Mermnan (theIIluner) R Solomon
(proeureur generaal) J W -Sailer (com van
Dpenbare werkeo) een twaalftal parlemente
leden en andere lIliel8tenen

BU ,un altstappen op het platform groette de
gonv"rneur den !feneraal en leden van bet
lDIalSterie waarna )ulchkre~n "oor '110 excel
lenhe gegenD .. erden ZtJn \lxcellent.ie glng
daarna naar zIJn rutull{ en werd onder Illn .. eg
I'IJdu door eeD YrtJ groote IICbare die ZlCb
balten t .ta\ioD bevond, toegeJuICbt

Er .... ptersyood eeD gerucbt m cp_Joop d.lt
het 'Fertrek van de mailboot wu Ultreate~
daar lIJn excelJ,Dtle dadeljjk na aankomat YID
.BIoeattoakia DIK Eopl_ lOUpu.



Besloten dat 'u de pteD mJ:ldn TIl ••
maar seoals tot beden ,ebnaibljjk moetendIJ
aanzoek doen wanDeer IU du grond nOOlSig
hebben

Wellington vruchten·
kweeters.

VERGADERING DE:a VEREENIGING\ ERZOEItEI!!

Een aanzoek un den beer ,\ Dr DomaD
bocmen to sn "',ell werd na.r den heer l .J
Rerief verwezen 9

\aD' ek vn C J van der 8cbUf een bl'1li
roor 'IJ e lo; lom te maken werd uaar de
straat coma :i c verwesen

I ET ~IARKTJll'8

Ile I er Iu k J ..an NIckerk dee I nansoek
I uark t huis te II ven woueu te&'ln

c reJeluko I.JUu r
J lu TOit marktmeeeter deed

,I ~er In bet marktbu~ te blilven
dat hit twee Jaren lang zon

~ Is marktmeester ageerde 0

n werden naar een

(Vali un con'u}JonJent)

De maandellJDCbe Yet;tllldenng van boveng.
noemde veleeDigmi ha& pLaata op Zate!"da, 3
JUD! 1899

In afwezlllbeld tan di!n voorIltter n&m de
beer D 8 Brink cJeD voorJa&tentoel In De
beer J Fred Penta aette ana en 18 leden
waren tegenwoordl'
De notalee van de vorige vergadenng werden

geleun en goedgekéurd
DE TI.'JNIJOtwlUAD

KenniI WOI'Ih geeeYen vu een putiollller 1nl&.
ont .. erp door da ataduv,d van Oudtahoorn te
wordea lDPdieDd IJl verbond met het wa&encltema
van die plaat. ook van een ,artlcliliere bill van
deo heer Kicbael vu Breda, KMpetad OlD .. kill
RrVltDllt op bet elieadam OI'lUlJeaiobt op te heBea

Tarent&len &tjDDe.cheJmd voor een tijdperk ..an
t_ Jaren vanaf dell Men deser in de afdaeUn.
Soaaenet <>oet, met llltalllUlllll ,itJl de 8ome .....t
OoIt meent
Alle lI08ften wilde bokken In de afdeeliDg BMkJJ

Oarl Zlt:.oovoor een tiJdperk vac drie Jarea nw
6 de&el' umd

Kaapsche afdeelingsraad
lUA.:'iDELL/KSCdE \ ERGADERI~G

De lIlIlIludellJk!óCbe v..rgadering VBn deu
K"..pschen afdt'oltDgl!ra"d werd op Dmsda;:
lJ dezer gehoudon ten kan tore 'I'1LIl den
Groontemarkt-,Pleut

legenwoorwt; - Do voorairter (de haer
1£ H Home tt) en loden de heeren
PO\\ rre • Hugo Starek .Ienkinson Allc~
llocÁ" Langem ID Stephan l1elllllh
() Reilly

De notulen werden
nonreu

FINANCIEEL VERSLAG
secretaris las zIJn financieel verslag

\l suru l Ilijkt dat de uitgaven 0\ er de maaud
~l I al volgt waren -Hoofd .. egen inkom
st en J.;!J~H 1~s ultgav en .£1 (j7 4s Ilo
Takwt~"n inkomsten £340) 19>; 5d lit-
g .. en '(;·!i8 Balans ID de bauk op Jl Mei
£51177 2. 2d

WEGEN
De lllPUWe inspekt, ur vnn wegen (de hc~r

Shuudj r rpport o. rde d it daar hrj pa. ,,1, III
P k t eur W L' ILmgost Id had hll DIet d,
I ~tU~ld lt n degelijke iuspektio te mak:.!
lf aar won r hij gegaan was wu.ren dt ..
I ~O du or lt

EEN DISPll T

r OIId---~~
Wat zegt ou Horak?

u t

Irn E Jlt r
nbeer - \Vee. 1.00 goed m een

pl,..,t'Jo af tc staan voor nderetaande In uw
V\lel~clezen blad

Ik 1,Iedat de Afnkal1Ilder.< over de gebeele
k lome verbi ti en verhe 19 I z l0 over de over
w nnto~ do, r onzo part 1 ebaald met de lsatate
eleklle Ikheb okzooharl ffi)gelJk meege
wel kt 1- [l hoc kan het ook anoers Had de
P'h"t!"" part J bet cewonnen Wilt ZOIl er dan van
on. geworden z Jn J Znllen "lJ .Rbode. loela
le 1 • Jn voet p on",n nek te lOOltten' foen
Rbode. en 7. 'Il IDaat Spnl<'ll het verleden Jaar
hebben Terloren LOlde hij (RbodEW') un 8pn,g
ZIe of lW Diet een paa van ie AfrikaanJer

lede knn 0\ erha en naar onze ~lJde 8prt~
deed ook ZIJUbest en het I!elulcte hem een De
WIlaI o'er te krilllen :\u waM de ka.nt van
Rh\)J" weer toowat 8terker IDa li" toen was de
tegeDp~rt J nog Riet tevrooen en mlde nog
meer hebben 8pngg trok dade Uk een bIll op
om oog 1 leden bij te krlll!'en HU had zich
verbeeld dat zIJn kant daardoor :zou versterkt
worden doch bet ging .un neu"'Je voorhU eo
Z In kant werd 10 plaats van ste.rker zwakker
\\ II behooren onze macht nu t.. -versterken en
wl! moeten- trachten onze ou~nt Ons Laud
meer en mMr te verspreIden Elie IDteekenaar
moet li n h·Rt tioen om III WBll .... t dan ma&!'
nog e<ll, lDteei-en:Utr bIJ te lor ggen, dan 18 bet
g1ltnl re..dR verdu bbeld en bet getal moet DOg
vertlell,-nodlg I worti ..n

De uwe,
Tl UlBLA.NCHE

::z
MIJNBEP..IrHTEN

\ \~ " I f lr.stanter Stil
en lo co fand 1 oejers zullen u meDlg;Jn
~st ~ Ou~unLI k be"parelt en u .. en kleIDen

tel p n en d nic Z I'Z' n le he"to poeders
v}vr klei 0 !.: ~ Ier n , erkr J::;banr b, alle
aloth ker' of d rekt van Hvland arotheker
bu" 2 Kaapt<tad en op het MarktplelL en te
Hyland 5 Hoek Jobann.burg -Ad ..t

GROOTI<: "I ~ST~S
HASS&SDURU 6 JUI1I-(Pm- tcle

~&ArTcr...a lenng van I Cro~ n I eet
,plutJlch"PI J "c I b ~Cn 1:n oQ~e" n rel en n
..,n '''''0 n een netto J rrfiJt v1tl1£. l 3 Ijl '<Lar
'un £.m O\J) • !>etui! n " ..n fOrm v. 1 li.
den I Dc 00101 g lie le u iilen kn lJedra en
.UWO 0~

ALIWAL NOOR~ 6 JI:NI - (~) - Het
regl8trahehof wer4 hedeD alhier .. hoadu toen
de beer Van n.t.ea,-a ....... D4 mqi8tnat
preeideerde De PlOlrelll8veD wmieo yene
genwoordiad dool' procllNur Bko)'8!l, oneler
.teand door de ~ewea W .a G Campbell
(J arDoston) en den ¥er Lilford lAd, Grey)
Oe Hond werd ..erieren .. oordl~ door de
heere-n Smul" en Walker Oe progretllle"en
slaagde," III H oPJe<;tiea nit .7. ea de BoDd
slaagde IU 13 Dit 15 obJectl" H., hof v.r
daagde tot dell ..~Igencl"n DIDadag om dan de
objecttes tegen rCnonen In be' dorp Ah ... 1
Noord te booren

STEI;.LENBOSCH

Dinsdag II werd een verder bof ..an renale
gebouden te 8telfenbotob voor den heer F
Herold C C en Jl M om de pulement&JJ'll
klezerallJst onr te IUn te ameDdeeren en vut
te stellen De progr_Ie"en .. erdeu v.rtegen
woord 19d do ar de beeren Kaywr en Raapt, en
de Afrlkaandt>ra door advokaat De Waal die
tegen 9 namen objectie .. aakte waarvau vllf
aaugenomen en Yl8I' van de band p .. ezen wer
den De heer J4,lIer objecteerde tegen ten
naam en die obJectIe werd aangenomen

GRA!FF~BEINET

Onze G trant zeet -Hier te Graa1f lblDet
ba Iman 00 g tracbt om te sien wat gedaan
kon wordon 'u de Afnkaander partU te verz .. ak
ken doch 00k hier yond men di" part U preed
om handelend op te treden Doeb wa' on.
smart ,..as dat Afrt .... nden aich hl'\en gebrui
ken voor dal doel Aleu zou vragen ..u bet
gedrag van David d41Waal DIet genoeg om een
"alg bU elkeeu te doen ontstaan en om elk
persooa met-een AfTlkaandM Dum dichter un
elkander te doen ,1~ltell en te waken dat Mde
ren met wet bltter.n scbimp ell boon naar de
ontrouw vsr. AfnkaaDden kocden WUzen?
Docb misechien is het beter ditt alle desalken
eek end wordeD De heer McCaba wn den
worgen van het reVu,le bof ID de stad en de
hete C vao Heerdea-een zeer oude Afr kun
der naam-wu ~oo.Js aDa versekerd werd de
hulp van dien beer om to objecteeren tegen
namen van Afrikaandel'll op de lust TIn Acbter
op-Sneeuwberg Men ver~ta ON wel indien er
ongekwahlioeerde namen waren dan moeten zu
geschrapt worden doch die objecties konden
DIet op gereohhgheld gegrond geweest zun
want dan zOllelen du heeren zeker hunne ver
8CbtJDlD!:ID bet bof lIemaakt hebben maar daar
ZlJ wlslen dat ZIJ DI~t bunne ObJCCtl68 met be
"uzen konden sta veil hadden ZIJ nat uurluk den
moed DIet bonne verscaUDlng tI!' maken om met
.cbande en de kosteD af te komeD De ander
de beer PIJtru5 van Beerden "an DOOTi berg-
ook een onde \tnkunder naam-had ook geob
Jectoord tegen namen nn A frikaanders op de
Illst vali SneeuwtJerR en ook hIJ kon sun obJec
t es Diet slaven omdat bu DIet opdaagde voor
den m&liIlstraat zulh te doeu Met deze DIeuwe

IelUIt gaan wu dus de toekomst te fe
'Uoet die t.o< nen zal dat de Urikaander partu
do bovo.:utoon zal bebouden

W IJ wenscben de versclill onde veldkornetten
geluk m~t hu I werk en bet ve blUdt on8 te
&len dat • J onpartijdig gebandeld hebben en
\'0 ral kunnon wu dell heer li L Momberg
veldkornet VaD Glaaff R~ll et geluk wenscben
Olet Let .ucee8 van zIJn w~rk Een en ViJ{ 19
e schen Tan ptrsonon om Irpregl5treerd te wor
dell \l erden door lell he~r Momberg geweigerd
4 ~ <an de c,schen door bem geweigerd werden
door den m:l~p8traat bekracbtlgd en slechta .Uf
wel "en hevouden gekw ..lIficeerd te zUn U.t
• lekend dat de heer Momberg zeer oDparl1l
dl! 811000 gehandeld beert ID het opmakvn van
le re;.p,trallcl Jsten en de oppoSlhe beeft dit
lOaal llIet den moed gebad om met bet bof Tan
obJretle bIJ den vcldkerllet tegen nameL te
obJect"aren door hem op de lUIt geplaat. I niet
tegen8taando dat hub secretam dOl beer John
Sm tb met eon wetgeleerde dien dag tegen
woord S ww<

(Ia n een cnrrc8pondml )

Zooal. aan u wellicht bekend was de 25 dezer
de dag bepallll VON C n lof 'an reVl81e nm de
nieuwe parlementalle kiezer. lUAten van de
respectieve veldkornettcu van de wllken vaD de
ii kale afdeehDi Colesberg na le Zien lIet
hof werd geopend door den heer Wrensch
CIViele comml~s'rI' Toor Colesberg om 10 uur
den 2r..ten en sloot om 4 uur In den mlddaIl
Jon 68t~ll De UondsparllJ had tegen 123
namen der Leliguil op de Inst geplaatat
"areD obJectl" gemaakt en ZIJ had den delen
beer 1'1 F de Waal LW V om baar te onder
.teunen al. wetsgeleerde De Leaiue bad
den heer Sydney procureor van Kimberley
<tm haar bIJ te staaQ om dOl per.oneu waar de
Bo d te~eD ohJecteerde to bebonden op de lus
ten DI!.[Iwas er ook eAn ..an de ]..o..glle secre
\arlssen VBn af OOlit LondeD 1)e League bad
twee namen waartegen zu objecteerde bU éen
er V:lDdie door baar ~elf op de lust WaB ge&et IS
Zil er lDge81aagd hem weder er af te krugen
maar de andere bleef op de li)st met den
van Jacobu8 Albertus van ZUI Mur de ob
Jeche telilen don nJam ,heu ZII er af melf
brllcht den heer Henr\ Haney WII80n éen van
hun kIezers III een n8U .. onaangenaam hoekJe
De laak en oorzaak wa. all 'olgt -De oude
beer 1 Plewman In zlJno vermaard beid al.
beatruder eer AfrlkJander. had alle boeken
bolen en 'li' Jken vlill het dorp laten door anDf
felen om namen op de lust "oor bet dorp te
krlJgoll en er waren 100 wat 40 aanzoek biljet
len gedateord met datuml vanaf 7 tot 16 Maart
eD zonder dat gemelde H U WII80n tegen
woordlg .. a8 bu bet ,n ..nllen of teekenen van
namen en datums t8'lkende hi) als getnlJe die
4IJ appllkalte8 van 40 apphkanten om als kle~era
opgenomen te worde!) op de parlemqntl!.lMl kie
~er8 IU.t _an wi)k 00 1 Cole8berg Wo daagdon
den Ie'r Wilson vt) r den magIStraat en na
dat Wil met bebulp "an onlen bekwamen wets
geleerde bern berge II van gevaar badden voor
gehouden ln den _orm Ta-Dmogeluke £50 of Zeil
maanden guangenstraf besloten de Bonds
le"lerl met toe8temwlOg van bunne wetgeleerden
om hem af te IatelI met eono vermanillg en
waarscbu"lIlg door den Clvlelen comml!llarlS ea
dnl\rmede W.8 hIJ tite. heele maal gediend
echter deden de majJ1~traat de beer Dd Waal
n de heer Sydoey hem verstaan DIcta verder

te lelf!;e. maar liefst zIJne sterreo te danken
dat hn met zoo welnrp: er W8Safgekomen

I k hef gezeg 1 dat 4e Bond tegen 1211 namen
obJectie! bad IIll(ool,nd bIJ de veldkorneUen
'an dIe werden 1'1'1 bil bet hof door dQn magls
trant gehouden geschrapt De andor partIl
erkende dl1~ 34 'an de 123 maar van 18 er van
znl u stellig later meer TaO booren Ze zIJn
per.onen III dlen.t vlljn de \ rlJ.taatacbe re~"e
nnR' en worden ook door Jle regeenng i_h
e rd en 'u maakten ~ph~atle om jlere;lstrel!rd
te wJrden ep loon k ....ahfikatle Onder die 18
zIJn guards dn ..e"", en stokera In den Vru
elaatschen spoorweg dlen8t waanan IlOmmtgea
m181lCbleneen paar n.thteu In de week aan deze
ZUde van do Oranjerivier v... nacbten ADde
ren waer krIJgen Lun ,ten te .orval.pont ala de
re"peell"ve tremen er aankomen wl1I\r zu mede
te doen beb1Jen en boe het bof van reVlal.
hen beeIt kunnen toelaten als klesen voor de
parlemen lil e klesafdeeling Colesberg op
grond ran salar 8 kw.hftkatle 18 Olet zoo zeer
een Irebelm ala wel een raad8e1 Wu 1'J'8ezen
ID het mIDst Olet \tat d,e 18 Vruataal:lk;be
spoor beambten IDvlO.Id op onze verkielrlng
&ouden bebben Maar Wil ,un ..ut besloten
om alIeeD gek .. alificeerde bo"" tiM kiezen op
onze lusten voor par)ernentarre doelelOden le
dulden

Wil ver1rou"en dat onze wetgenng _der
verder IlItstel stap~ III nlUD~n om niet
langer gelegenbeid te lIre.en ..oor willekeunge
hand8hD~0

--+--
\ A"i RIJlJNSDORP

27 Mei 1899
H, t bof nn revIsu~ Vlln- de "oorloopJte kie-

zersliJsten ....erd ~stereD bier gehouden met
den volgenden Ultalai1;: De heer W W
Townsend .-an O'Okiep heeft objectiE18
lIlg ..zond ..n tegen 12 'P"T80o..n Deze objecties
werd"n bIJ d..n C C ell R M van VaD RbijDs-
dorp I11godlend eerug. dagen na deu ubjectie-
dag voor den veldkoOlet Deze objeetiae w...
den aatuurlijk door dlJll magietraa_ ..... Je

baDd PWUeIl oak bad ~ pb~ tegen
36 ~, op graad cJit h __ eo na
_ l1deD Maart op de p~ hjat
werdea aePIaatat De heer CharIie Bopkina
(ftIl de JoUrI) ab getwge 11'118 :: aur ~ m
de boa. cIoeh hiJ kon de objecti8 _t bewiJzen
en zoo moest de uwgistrut "e ~ Du
Dog tegen 23 penoaen dat Ill.) roet a. ~
kwalilibtie besitten De heer H.,.. 1'w-
klaarde on4er -se dat hij geheel _MbDd
was mot al die personen, waartec- hij ge-
twgde 'Ier wt de 23 werden g.ahnipt.

Bil den veldkornet van WIJk NW"lweïnateiD
werd obJI'CUe ~maakt tegeD 12 ,.....,... die
de vereischte w ... rde III grond oocu,.._ ODI
geregJlitreerd te worden maar ID teatela eD niet
In bwzen wonen Der", objeCtie werd aange-
nODleD en de 12 namen geechnpt

Tw... namen werden voor verder onderzof'k
uitgesteld daar de ohJectie W&8 dat de be-
doelde personen m NamakwalADd wou~ Het
18 h.ieor allea zeer goed 'rOOr de Afrikaander
p.'3rtll afgeloof8D' en men IIChljDt ~6mN'n
tev-redeo te Illn met de ou partiJdig beid un
den ageer8lldeft magiatftlat

PHILIPSTOWN.
DE BEEBEN DE WAAL EN 'A ~ nxn

WALT TE SCHAAPS.K.1UAL

De huren N F de Waal en J J van der
Walt, spraken bedenmorgen een vergadenng
toe van M .ltiezera

De beer J Vl1I&g1t! bekleedde den voorZl\'-
tentoel, en de heer G t;teytler werd aang<.-
ateld ab aecretans f

De heer De Waal bet woord nemend.. ze.Ju
dat onbrkend maa.kt onbemmd maar n l
ItIl8t hem met Yeel tijd om bekend te word II

met de waarde der Afrikaanders Spreker
sprak toeq. over OOI geboorte-recht over Uil
redistnbotle de brandaiektt>-wet en de be-
sproeilugawerken HIJ _de dat de redia-
tributle dNCi nocb goed noch k ...ud voor de
AfriItll&11d.ara, maar bet blijkt nu dat deze
bill eene verwOC8tinJt uagehracbt heeft onder
de progJ8M1ev"n. Verder seide hiJ dat de
reg8"'nng!l-partIJ verbaasd Wal< toen David d ..
Waalde redistributie-bill voorbracht maar hij
zeide dat Rhodes de vad ..r VIW de bill eli re
hr D C de \\ aal slechts de knecbt ....as HIJ
gaat verder en p.elde dat WIJ nooit vrede en
hefde zullen hebben zoo lang Rhodes In OIlS

midden blijft en WIJ zou ook den dag bet re u
ren dat Rhodes ...eer op de banken zou ka-
men

De beer De "aal sprak ook 0\ pr onderwij
HIJ " wet voor gedwongen onderwijs omdat
tie Kaapkolowe nog Diet daarvoor bekwa.am
L. HIJ seide ,-t"t indien WIJ ons land willen
blijven regeeren WIJ onze kinderen moet n
laten leeren Oolr toonde de beer De \\ &al
aan hoe de Afrikaander regoonng een be2:UI
rugende regeermg 13 daar zoowat l: 150 OUO
gespsard werd op den Caledonsohen 'poor
weg Sprekende over spoo.-wegen zeide h J
dat het Spngg ministerie slechts een lijn ,,'
bouwd heeft gedurende zIJn ztt teu :'\ •
ong"veer Vllfttg mlOut.,n gesproken te heb-
ben gmg bij ZItten om een kans t.. gev ..n
Ban zIJn collega den heer 'an der \\ alt

De heer Van der Walt zelde dat WIJ h..t Lan
onze kiezers te danken hebben dat "IJ \ an
daa.jr een Afrikaander mlDl"teno aau t hoof I
hebben HIJ zede dat Rhodes 1..OU £900 (J()O
m zIJn zak ~estoke!l hebben als hiJ op de ban
ken had bill' en zitten Als Rhodes prpmlH
" u.s zei spreker da.n zeg Ik klaar met ou
Afrikaanders I ZIJ hebben a.II"" aall hun
k3nt gehad maar tocb hebben "IJ d" mper
derhCld gekregen De progressieven wildeu
Rhodes groot maken om ons Rbod""t .... ll t.
smeeren HIJ zou bill "'''''.eu mdlf'n Rhode
ID I'IJn land ru"t g gmg wonen en nV<Jlt m, N
terug kwam Rhode" zIJn !l:eld L' P"" vlOf'k
voor land I.'n volk KapItaltsten mooten WIJ
bevechten totdat ZIJ hun geld tot nut '-OM

ODJ! land gebruiken Spreke~ ZOI ,- rd"r dat
de Caledon lijn heeft !l;.. toond dat de t,,;t:<
....oordtge reg""rutI( Illet daar at om Jons
te zoeken maar ZIJ L' da. r tot \ oord...,l voor
ons land SIr Gordon '" de handlallll;pr vau
Rhod"" en 'prok ..r zt>' dat epT8t al, Rbod ..s
weg IS >an de Kylonl" WIJ rust zullen hehben
maar ?'oolang hiJ hier " zcllen "IJ I
tiJd mooten vecbten OllJtrent h..t brAnd
Z1ektf'..c.:lmité Eel hiJ dat dit b...,ft ond ..rvon
den dat sommtg" van de branllQekte-msp~k
teurs valliChe rapporten opgetrokken hMdeu
De heer \ .... d..r 'Valt .prak een vol hnlf
uur

Verscbeldene beeren doden eerugc vragett
PO nadat al de vrag ..n op ....n wpr bm-r."h
~mlde Wijze beantwoord WAJ'('n .te-ldp de ht'cr
Z R JIl'l ...n Jr g.....,cond .... rd door dpn heer
( \ an d ..r .B<>r~ ""0 mohe Vll.~ dank fill \ nl
,-ertrouwen voor III UB belde hoereu ~ "lke
algemeen ~ngenom w"rd ond!'r toeJulchlllg

G 1 STEYTLER
Secretan.
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NAPIER
r on een rorre,,,,,ndenl

Zaterdal[ Il werd dl Cilliers bU zUn tebUl8
komat van 8tellenbollCb waar hU eenige dagen
op bezoek lA geweetlt bu ZIJDe familIe door
kerkeraadaleden en een aantal gemeenteleden
aanl[enaam verra~t

WeteDde dat het de dag tevoren z lneerw s
ver ~rdag wu badden eenige lusterll bU meJ
W_ls waar dil Cllhers logeert eene fraaie
tafel met al bet beerluke Uitgelegd waaraan
..eien dan ook gaarne aanzalen

Bn die gelegenbeid werd ds Cllhera ook e"n
adret! lDet een aanzlenluke beurs aangeboden
waarop d. CillieMi gflput antwoordde

Het adrea dat bleronder volgt werd door
den hoofdonderwuzer den beer PrellA voorge
le&en Aan tafel werden toespraken gebonden
door verscbeldene apreken

ADRES

WelEerw Heer en Gehefde I,oeraar
Daar bet eeDige dagen geleden de borden

klDi van ueer.. geboortedag IS liIewec~t m
ken wu nil gebruIk van deze gelegenheid u
onze oprecbto en bartelilke llelukweDscben aan
te bieden Wu EUn overtuigd van uwo lu·fde
Jegens de Zielen &aD uwe zorl! toevertrou wd
Wu 'Un ons bewust vlln de deelnemmg die gil
koeater~ belde In om voor en tegenspoed en
voor de vele gebeden die "oor ons worden op
gezonden tot den troon des gebed!

Wil Willen U op dezen dag ook ln bet biJzon
der danken voor uw onvermoelden IJ'er aan
tien dag g..legd om on ..e kerk .,n .cboolge
bouwen aanmerkelIJk te doen "ergrooten waar
door God beter ~ereerd en de Jeugd beter
onderwezen kan wordeD

In erkenten~ voor de vele bInken nwer toe
geoegenbed nemen Wil than. de vrumoedlgheld
Ileerw cht ge8cbenk !ULn te bieden 'Det b..t
ver&Oek a er leu voor te koopen tvt b.ll~en
nuttig gebruik In de bermeuwde pastorie •

VOOrb! well@cbeB wu U Gods be.~n zogen
op nw geboortedag loc HU geve u nur uw
hart en vervulle al awen raad En moge de
a.lgoede God n nog lang In ons midden sparen
om ZIJn woord onder onl te verkoDdlgen 1':0
moge uwe vermanmgen of ook beslraftiDgen
bun doel bereiken opdat gJl In deD dag der
dag.n ~Ien mage van den arbeid uwer hefde

Wu emdtgen met ueerw en echtgcnoote en
kIOderen DO&'eell8 Gods ruksIen ze~en ell een
lang en gezegend verkeer In ons :nldden toe te
wenschen

Hoogacbtend de uwe enl
Napier 3 JUOl 1899 c
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De bnef van oen ge .. ht. n
\Volmaran80tad kan nel d r
den en 'li' "'eloo.-en dal ge<; 0
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HlDe boer D J Br nk v, I I
den Ul18lag van de zaak l"lien
en De Ben rn herinnert er ,
pondent VaD P ketl",rg z" ,
reed8 eelllge Dlaal de ~ele'"
de zaak, oor dell mal( .lta
WU HU ra dt d"z Il erre',
wat \"ooTZlcbtlger le l

Lou .. en Oe .!ker I el J, I I
bewezen door 1e7.e z aJ,; t
zooals door het hoogger< I

Een corre ponden t k laag I
ge ....oonte ..an· mOlle cl I
liaan om andere kc kg ... ~,
te lachen U ze", t I re I
.. oonto slecbt l" en le
openhaUl M.n .. ben d
baD Iclen llIet z ~

~EL EN NIJVERHEID
GOUmllTVOKR

WoeDIdag werden per de Carl8brook C•• lle
2 li 295 ODI ruw gond nltgevoer<! g_'h&t 0"
een waarde ..au 1.1528{ y

NATALS :;POORWEGKN
Purr lIaJUB.ITZIlUEG 6 JnnI -( Per telegrlUlf)-

Do spoorwegiDkomaten TOOr April waren JU 3 •
...,.-geleken met 1.86 IU g.,durende deselfJe lDaand
laat.ete laar

GI
CO"SSOLS gel

LoSt>E~ 5 Janl-(Per telegraaf)-De
en-drle kwart percent ooDII018 staan DU
tieD leillend~

'er ta8 u"e
bitter d I an le p niv< (jl k
kmgen en reN "t1C8 0l P l",neD
leven kunnen Illet gepubl ce"r 1 "
pilletJe OHI consIJtut one~J< w
delstelt Iet. dat Ict bcbv< rt
den

weSOHEEPV AARTBERIOHTEN
KAAPSTAD

A•• GI:&:oMn

J IInl 5-.Aurora, van de kaBt
6-AuatraluWl vu A1IAtra!i..

VDTllOIID

J a DI S- Doore, naar 0nam
&-O .. oon Daar Nat&!
7-MaU~ Cariabrook Caatle, naar Landen

LONDKN
• JlIIli.-(Per ~>-De Goorb amYi!erde

~ 0" 11 1I1Il te KadeIra op de

Gef n Papbro<;k hko< k
van (laD1O"1lllam zegl dat de
D, Pair I die als lid van c I j la
heeft te danig gereed '" met ocbeldoRlIlen
anderen doch buve·geet dat lull ~ oam.n .Ie
UIt zun mond kunnen komen I!~
hem put zou wezen verloren loon
11 rebeeJ verdwaald llUDen met die
domiaé.
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