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Gehude Odnfjler BeIMigd
V OOR de Qouv8l'l181D8llte-:CWlool•

te Witstinkhoutboom ander .
. p'. 'I" Dg: half uur van Potchefstroom.

salaria £15 per maand _ vrije
• BELANGRIfKE. wo~. Bewijsen van be~.

S. Publiek~3erkoopiDg heid (minstens 3de klasse Onder-
---••~ van k~ wijlers Z.A.R., ·O.V.B., ofLLK., .'___ zeer os r \Vastgoed met Holla.ndach),lidJDMtaoba., ~ '.'

bt· 'I . V 1;.[", . " aan de rL . ~tautech8 Kerk en DNIiCl....... ; ··:1ue te' "er~opJng aulla dOeJ... ·d.. ~;;-IIliMtlfi,I,1;;{"'{:,
~. .; --~ noBiif-+ ..-' i"';i Ond~rgetee :~e'"~ ingewacht worden ,,t®. 20 Juli a.s. <i

,A --ED 0 """--r '~met iD8tructi. begunstigd Diensttijd te beginnen:indieli moge.. , , ~,
..L .l...'1 , dooi Mejufv MARiAIC. Louw zal lijk, 15 Augustus. aanst.

/ OP publiek doen Verkoo~en . / .., Kennis van muziek eene aanbe-
I , reling,

Zaterdag. den Isten Juli e.k OpWoensdag,den 21sten Juni &ail~ Persoonlijke reiskosten worden
,. v~ preeles ten 11 nre 1smoreen. vergoed.'

1 Hoor k tb: d ' M. L. FICK, V.n.M.. -- os aar Ien llllal" en Potchefstroom,
nieuwsten smaak;.gebo~wd eigendom 9 Juni, 1899.
Centraal gelegen te Dwars in den
Weg tusschen de ma.rlft en Noorder
Paarl Kerk en vlak !tegenover' de
Bank nn Afrika, ver<leeld in tww
fraaie en welingericQte woningen
de eer,e bewoond door den Heer .,
ELLIOTT,eene huur opbrengende van j.)ROFlCSSOR CRAW:FORD iS'
£6 lOs. Der maand ea bevattende 6 v..QGrnemenseen Nwmd;llOas
mime vertrAkken kombuis en bad- te houden gedurende den ursns,
kamer, de andere door haar zelven Augusius, 1~99-Juni, 1 ,Toor
geoccupeerd bevattende 4 ver- candidaten voor het Univelsiteits
trekken, ~om~uis, enz.~waarlijk eene Landmeter Examen, indien een vol-
der verkieslIJkste en! smaakvolste doend aantal personen die klas wil
verblijvon in dit dorp.' bijw~n; zij zal alleen voor hen

2. Zebre Vier onbebouwdie open zijn die niet de gewone Land-
Erven front makende aan de Orange meter K las op het Collel(e kunnen
Straat. bijwonen. De Klae zal tweemaal
.Verder 1 Koe in melk, 1 Wagen- ~r week: worden gehouden, waar-

JOHAN G. FABRICUS. huis en 1 Glazen Deur] 1 Lot Goten, schijnlijk van 4 tot 5. Het spreekt
Dem" NIH, 'oore ct Irt-e, Ifsl.tlers 1 Lot Klaargemaakte lIuis Kappen, van zelf dat zij die de klas willen

"wu f) 106 enz. ' bijwonen, een goede kennis moeten
J. 1. DE VILLIER~, A.P. zoon, hebben van Geometrie, ..Algebra 'en

\ ' Secretaris. I lane- Trigonotnetrie.- Verdere bij-
verkoopi ng ran der Spuy, Im1Ml~n ~ Oo., zoooerheden kunnen verkregen wor-

den van~an de Noorder Paarl. ~f!Jlaq61·8. JOHN PROCTOR,-----------+---
Sec. van den Raad.

18 Juni 1899. .

DEEL No-Tl. 8,766.
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GPeablu-e! y'.z·ktr:»O'Di.D'~~'.

GOUDMIJN KOSTBARE PLi'ATS.
t., ...;

DE OndergeteekencIe, b®oorlijk gemaCbt~ d~ deB' ~eer' ·E.M.'
WHITE, zal bij Openbare Auctie Op de :Plaa.l' .. loopeD ,

Op DOND~RDAG~,<A~~ó:m,~
_ TÉ '-ELF UUR V:Jif., : .' - ,.

l........;De w~lbekende Vrnohten en Zuivelboerd~rij "Bellevue,"
gelegen te Ban hoek, tusschen de eigendommen van den heercn J. J. Bill
& Co. en Geb. Breda. Op de eigendommen staan een groot aantal

te l 11 ure precies, v ruchtboomen. Limoenboomeo, Boschjes, Eiken en andere a&np'lantingen.
Er is overvloedige Water Voorraad, en de ligging is zeer sohdderaehtig.

! jIl \\l'lllekcnde Plaats genaamd "Kruishoft"" nabij Wellington te De woning co andere gebouwen zij is seer solied. D~ ontworpen
IJr0\·nber;.;; Beplant liet circa 51),000 stokken wijngaard, waarin de Fransohe Hoek Spoorweg zal dicht langs de plaatsloopen.
P:lllll\Cra nu is, die echter ~~t n~g twee maal zoo veel kan beplant 2.-Het gewone assortiment Kostbare Huisraad; onder andere
worJeo, wegens de. voortreffelijkheid ~n den ~nd. Een moeder dingen is er een Kostbaar Fornuis, Oud HoUandsohe Kleerenka.st, enz.
1': lotage van Amenkaansche Stokken 18 reeds aangelegd tot de vole. :l.-Paarden, Es Koeien,6 Muilezels, 30 Varkens, groot aantal Kip.
plaotioO' derzelve, ook zijn er reed'! eenige honderden Amerikaansohe .~- k d K h K Fruit, W Roo Afsch'd C lt'
-':tokke~ geënt. :Krsijn 2 st&c..dhoudende fonteinen op de plaat ... die het peil, uitste en e aapsc e ar. rul agen, m 81 er, u 1-
" ...., vator, Ploeg, Fg, Nixon's Sproei Pomp, Eikels-regenbak, ens. ,
g'eheeie jaar doorlocpen. Het Zaailand is uitstekend. VN weide uit- Personendievanp.l&nzijn te koopen, en van verre komen, doen het best
muntrud voor alle soorten Vee. De gebouwen op de werf bestaan uit op den morgen van de verkooping naar Stellenbosch statie to gaan en van
t't'll zeer net welingericht, bijkans nieuw woonhuis, mede, Kelder daar met oen van de Cabs naar de plaats.
::'tal en Bediendenvertrekken allen onder ijzeren daken, als ook een
"ebo\lw verder af onder stroodak, dat goed kan verhuurd worden heb- Paul D. Oluver, Afslager.
bende prachtige Tuingronden; de plaats is bezaaid met 25 mud Haver
en :3 mud Koorn.

Itbrud
daM, I

fapii1q' op mnYPJC4....-

KANS.

-TE-

~ ~C:»l8:~~:E:lE=&GI-.
...........~-

1)E Ondergeteekende wegens ziekelijke OIDstCDdigheid daartoe genood.
zaak t, heeft besloteu Publiek te doen verkoopea op

DI~SDAG, den 4den JULI aan st,

Extra Landmeter xlas.

I

'I

CALEDO~_

SO:'Eersteklas E.ools van 2 tot 3
! ja1u-oud.

20 !Eersteklas Jonge Buia Paarden.
10 'lEersteklas Jonge Merries.

De heer JOHANG. FAJtRICIUSde
we~bekend8 en populaire handelaar
is weder persoonlijk naar Coles-
ber~ en den Vrijstaat om boven-
geqoemd vee te balen en zelf uit te
zoe~en onder de. beste stoeterijen.
De ~vrienden kunnen dus. zeker zijn
nie~ te~eurgesteld te worden en wij
zullen dus een ieder raden de ver-
koQ}!ing bij te wonen. Het vee is
ge~hikt voor dadelijk gebruik en
vele der Ezels zijn geleerd.

1xOJtt DuS EN KOOP.

alIJ. dezen ~ordt kennisgegeven
10 gevolge Sectie 152 van de

Wet 140 van 188~, dat het de be.
doeling is! van JAOOBUSA. C. DE
VILLIEBB,DANIELJ MOOLMANen A.
F. VUJOIN, eigenaars !Vande plaats
Rietkuil gelegen in h~t Velkornet-
schap v-m. Under Rivier Zonder
En.d, afdeeling Caledon, drie maan-
den.;na datum dezes door dezen raad
te WIlgen aan zijne Excellentie den
Go~verneur, om door een proola-
matie. de volgende ~er legging te
sanotionneeren, te we~:

Van de woonplaatB raD D. MOOL-
MAN, boven de womng van De
V!LLIKBBen te ko~en bij den
openbaren weg tussoheb Caledon en
Zou!kuil. te, Viljoens Ikamp bij de
womng, 10plaats van den ffeg zooals
die nu gebruikt .wordt, te weten:
van een punt waar ~ bij den weg
komt van Zoutkuil ~ Caledon
van daar over de ptiLate Rietkuil
langs de woning van D. F. MOOLKAN
tot waar hij opnieuw •bij den weg
komt van Rietkuil na&Ir Alexanders
Kloof, en welke laatJte weg ge-
sloten verklaard zal worden.
,All~ object~ teg'en die verleg-

g10g m te dienen bij den Under.
geteekende binnen twee maanden
na datum.

LOSSE GOEDEREN.
KELO ER :-3 zes leggers Stukvaten, 7 zes leggers Kajatenhout en

Blauwduig Kuipen, Leggers, Pijpen, Halfaumen, Trechters, Emmers,
Kajatenhouten Trap en Onder Balies, Brandewijns Ketels en Koel-
vat bijkans nieuw, enz. enz.

BOERDERIJGEREEDSHAP :-1 Paarden Wagen, 2 Open Karren
waarvan een nieuw, 3 Paar Tuigen, 1 Span Voortwgen, 1 Lot
Zwingels, Kettings, 1 Snijmachine nieuw, Ploegen, Eggan, waaron-
<kl' een nieuwe Howard, Manden, Graven, Pikken, Schoffels, Culti-
vators, enz., enz.

VEE :-;j Fxtra Ezels, I do. Rij en Trek Paard, 2 jonge gedresseerde
l jarige Roadsters, 4 Melk Koeien en Kalven, 7 Ossen, enz.
Het gewone assortiment Huisraad, en wat nog meer sal worden

aanL:'el)()(ten,

Cape Chemical Syndicate Limited.
BE~N DEI-\, MESrrSTOFFEN

YOOR

RODdglude Oldel'lijzer Booodl&4 •• " De
Prairie," wijt loruuber&, IMatriet
Ladybrud.

APPLICATIES . voor ~ven.
genoemde-oetrekking terge-

zeld V:4a de bij de wet ver8ischte
getuigschriften van b9kwaamheid,
goed gedrag. en lidmaataehap'eeD8P
Protestantsohe Kerk, zullen' door
dan ondergeteekende inJrt1racbt
worden tot op den 18 Juli, IS99.

Werkzaamheden te beginnen op
den Isten A.ugustus, 1899.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

E~n,.ongeh_uwd persoon verlabgd.
Billijke reiskosten gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed wordéD: '
N.B.-De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half. prijs te reieen. :

T. N. VAN' DE.B WALT,
Sec. Soh. Com.

Bluegumboom, P • .K. !
Brandsd.rift, Ladybrand, !

O.V.S., 7 Juni, IS99. !

.' /_' I

.j.

.. ~

GRANEN, WIJNGAlRDEN, VRUCHTEBOOMEN ~ TUINEN
gemaakt op de best mogelijke manieren en gewaarborgd volgene Analyse

rijker in percenten te zijn dan eenige andere Meststof.
Door een bijzondere behandeling met Zwavelzuur net zoo snel

werkende als eenige Guano maar zonder het Land daarbij uitteputten.
Te verkrijgen bij ,

VOIGT • Co., La.cly Grey Brld" •• ~tiloD.

Caledon, 7 Juni, 1899

PUblieke,.

BENOODIGD!

D~.Ondergeteeken, de verscheidene
r, aanzoeken voor het .Koop1'n

van~ zijn Vastgoed . uit Je hand
ge~ hebbende, heeft vast besloten
publiek te doen '([erkoopen op de
p1a4ts zelve

Op QtBSda& dell ZOsteR ~UD11 i899 lUSt.
I;-Zijn fraai Erf gelegen tegen-

ave.. de Noorder Paarl School,
waairoP staat een goed en wel
in~rioht gebouw, onder dubbele
vei-4ieping met balcon en verandah
in front. .

~ijseonder geschikt voor het
drijven van Hotel of Privaat Logies-
h~ (waaraan er groote behoefte
~t in dat gedeelte van het
Dorp)., . .

n.-EeDe andere woning annex
hov~'nstaande gelegen bevattende
7 lXamers, Kombuis,' Dispens,

- Y AN - enz.!, ook goe~. iagerioht, hebbende
.' een lstal en Wagénhnis. op den

Dames gemaakte Kostuums, Jonge Dames Kostuum-, Kinderkloer en ac~rplaats. Beide gebouwen zijn
Baait jes, Tunicas, Dames Morgen Japonnen, Kostumes en Rokken, ond~r IJzerén Daken en onlangs
Laken, Zijden en Pluche Mantels, J~cketll, Waterproefs, ge]>9uwd.. ... ..

_ .. _ \ V'~rder ~ er ee.nfraaie Jonge "n-
gaa~, tuin, limoen en andere
vru4ht boomen, ook een sterke
standhoudende put, met pomp.

i' G. N. V.AN BLERK.
iVan der Spay, ImmellllU ct Go.,
! leDda Ifal.gers.

PlUitl, 8 Juni, 1899. EhN As8~tent Onderwijzeré8 voor
A3 Klas Publieke School te

Belmont, dist. Her~ Gecertift
ceerde afsohriftetfV8D bekw~i(
en behoorende tot eene Prot. Kerk.
Applicaties te", worden ingewacht
tot den 80 Junl'1899, bij den onder.
geteekende. Beide talen Engelaqh"
en Hollaadach worden. vereiJoht.
Alleen Cantiidaten die Onde?WÏjS .
kwmen geven in vrouwelijke hand.
werken zullen in aanuierking komen

WerlaMmheden te beginnen met
het Juli, 1899 kwartaal.

Salaris £60 per jaar.
J. J. DE KOC~

Voon. der SChool.
P.K. Beijnont.

Belmaat, 5 Juni 18f;9.

DAVID JACOBUS LOUW, J. P. H.z. Of' BIJ

JOHN J. ¥OORE,,! Beeretaria.
Afdeelingsraad Kartoqr,

Caledon, 6 Juni, 1899.
I

. BENOOD~GD
HOOFD onderwij~r aaD de

,~gesubsiaieerde do~schoo) " De
een~racht Plein School' te Potchef-
stroom, Z.A. R. I

VIlBEI8CHTEN: T~ede Klasse
onderwijzers Certifi~t van de Z.A.
Republiek: of een daaIimelde gelijk-
staande (applioanten imet Buiten.
landsche Certificaten ~loven binnen
redelijken ti~d .A.anvulIFgs-Examen . _

af ~e!ri~:a~ Lidm~hap eener Orgelist Benoodigd~
protestantsche Kerk i alsook: van
goed gedrag. Salaris .$240per Jaár APPLICATIE8 voor de betrek-
met. beste v:oomitzioliten. Werk- kIng van Orgelist der N. G.
zaamheden ~ beginne* met 17 J ul~ Kerk. ~lhier, zullen tot 15.. Juli
l8W: Ingeval echteae' geschikt worden mgewacht door den Onder-
APP.lioant sioh voord t die met 7 geteekende bij wien alle informatie
Juli.e &.8. kan en zal de te bekomen is.
~ijool Co~ie ~n tijd van Applican~n. te ..:neld~ ~gen
10diensttreding verlen~n. Derhalve welke bezoldlgmg ZIJ bereid zijn de
worden .Applicanten '1~ht op to' vereischte diensten te voorvullen.
geve.n.wan, z;aerzijiD8~t zullen zijn, J. G. EUVR.A.RD,
~ni' spoedigste met e werkzaam. Scriba.
hqn te beginnen. Montagu,

life gesJaagde zal tele- 12 Juni, 1899.
~h van zijn. worden
ger!wittigd ~ 8 Jnli,

Appplicatien ,""",..urio",h+,
dag 80 Juni, 1
~kende.

! F. D. "1n"~1o.~'._1

8eoretaris der DmI.OOJ

Busl0ó, ~ahetMIODl.

KALK TE KOOP
INeenige brantiteiten te Somer-

set Wed St&~.- Karn naar elie:
station 1'eI'ZOnden worden. .Doe
aauoek bij R. M. Owu, So~t
Wat. _--------------

A., B je VILLIERS & Oo.,Vendu Adms. Het; Kaap.ahe CheD1l.ahe Syndlaaa't
EQUITABLE JtAlOl.RS BT. GEORGE' J STRAAT.

THO. MASTERTON, &cretaris.BELANGRIJKE VERKOOPING

BUIS
IN DE MA(]AI/JNE~J VAN

E~uEERVENMORRISON & CO.
NOOIT GEZIENE UITSTALlJ.NG~·~·

- VAN-

- EN-Dezet. de laati.tie k.n. ..._n Open. Bry.n
in de Lady_ya............ G

DE Ondergeteekende begunstigd door don ion81'D beer ROCCO DE roote
VILLURS, zal publiek verkoopen, op

Vertooning
MAANDAG, 19den dezer.den

om 11 ure precies:
lste.-Zeker Ert langs de Lady Grey Brugstraat tegenover de be-

zlgh,'id van de heeren De Villiers, Bligna.f en Oo., met een zeer net,
klein, nieuw, welingericht Woonhuis naar ..den nieuwsten smaak er op
staanrio. thans bewoond door den heer Jan Booysen ..

2d.-4 Groote Prachtige Erven er aan grenzende, zijnde de laatste
Open Erven in deze Straat; het grootste gedeelte der. koopschat kan op
renten blijven.

A. B. DE VILLIERS & CO., Vendu Adms,
Paarl, 1 Juni, 1899.

In de Magazijnen van Morrison & 'Co.
Buitengewone waarde in Dames Ondergoed, Laken en Zijden

Rokken, Fluweelen, Zijden, en Laken Morgen BloU88S, Gaweven
Kousen, Korsetten, Handschoenen, Operakappen, Fsscinators, Wo!len
Tjaals, Ombrellas, Sluiers, Kanten Goederen, Linten, Chiffons, Mous-
seline Voorschoten, Mor8 Jurkjes, Gazen Netjes, Geborduurde Ver·
sierselen, enz.

TE HUUR
j. "

'F des verlangend te koop, 10
uitstekende plaatsen uitge-
in . de Afdeelingen iVanHer-

.Hay en Barkly West.
wen, Landerijen, fonteinen

uitlenll~bC)nl,en, Steenen Kralen
op de Gronden, vijf

van het :Post en
~él~~afk:antiOOr en 't Politie

Goede scholen: in de
Overvloed van wild.

Nederlandsche ~nid - Afrikaansche M.~:':~~l.;S=~
SPOORw.GMAA TSCHAPPIJ. f68lU'ir" reden van den verkoop

- ---- • eigenaar door. _slechten
De~kortste en Go~oopste Route voor Reizigera en gel~nclheid~()881i&Dd zicJl terug-

Goederen van de Zee :naar Pretoria, Johannesburg en te trekken, en h,t boeren-
andere plaatsen in de Tljans~aal1s via wil opgeven,

Richt u tot: ,
LOURE~CO MARCiUBB.

Van Lourenco Marques nau Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg H. B. CAWQOD,
394 mijlen . Post'intoor l'a~kuil,

Val! Durban naar Pretoria 5U mijlen, naar Johannesburg 498 mijlen. via..(j)eunpbeIL
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 -mijlen, naar Johannc.'11Jurg 1012 P!= ~

mijlen. .

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.
Vu LourencoMa.rques naar Pretiia £4 78. 6d. en £8. 9.~

" " "Johannesburg .£4 19s. en £3 18a.
" Durban " Pretoria £6 88. en .£4 128.
"" " Johannesburg: £6 las. en £4 6s. 6d.
" Kaapst&a "Prétoria £11 18s. 9d. en £8 5a. 6d.
"" " Johann88bmg £11111. 9a. en £7 19s. ed.
Inlich~gen verkrij~haar aan het Hoofdbureau. Po.tbl18 383 te Pre-

toria (Z. At. Republiek) en bij de Directie Heerengracht 270 te Am8ter. •
darn (Holland). ..nn.....IL_

. DB DIBBOTIB.

De P..arl.ohe

ZELDZABtl:lEI K.ANIIlit. M··ORRISON s CO.,
Verkooping Paleis :Magazijn,Pleinstraat, Kaapstad

mU1UUln
Belangrijke Publieke

-V,AN-

•
de Kostbare Plaa ...."GROENLEEGTE,"

Verdeeld in 120 Frá&ie Parceelen, Losgoed, enz.,
AAN DE NOORDER PAARL.
1n den Boedel van wijlen den heer JACOBJ. F. LI Roux,

U Jl ~L\A l_\' )) AG, DEN 19Jen lUNf, AAN8T.,

Z1L de ondergeteekende daartoe met instruoties begunstigd door de
naA'l'latene Weduwe al8 Executrice publiek doen verkoopen :

. 1. De Kostbare en aangenaam gelegene plaats GBOENLIEG~Eaan het
! I, j('l' ('lilde VRn dit dorp, groot circa 30 morgen, front makenae aan de
~!alfl Straat, en strekkende naar de derg Rivier, beplant filet een uitge-
zuchteo Wijn!:,<,ard, die met den laatsten ~t zoowat 50 leggers Wijn
heeft opgebracht. Prachtige Boomgaard, Tuinen, Zaailanden, V9t'weide,
blJzon~er geschikt voor eene Melkerij. De gebonwen bestaan uiteen ruim
l)\iiJbrl Woonhuis, Kelder, Stallen en bedienden vertrekken, alles in
goeJr order, en biedt een zeldzame gelegenheid aan iemand die zioh
d"gdijk VUlltgoed wil aanschaffen. Het eigendom, zal eerst afzonderlijk
lin daarna in zijn geheel worden op-reveild. . .

2. Losgoed:-a groote Stuhaten- 6 ell 7 leggers, 7 J\ ajaten-
h0utrn KUIven, Trap-, V ruiven- en Onderbalies, Wijnpomp, Leggers
1'IJpt'n, ~eldergoreed8chap, Brandewijos Ketels, 1 Kar, 2 Paarden,
.) l\Otlcn 10Melk, Tuigen, Boerderijgereedschap, en de gewone voorraad
liUlBraad enz., enz.

J. B. MARAIS. Co., ~ ....
J. 1. ng VILLI&RS, il. Zoo.,

tIeoretaris.

I
• j ;



BmT VeresnicJng"
~rr-:;.wBrand Tabak Eztract. 'Protinc18TOGl;_.,._

.N·.e STEEDS DE OVERWINNAAR. ~ Kooi-Vopla.

1, uu....,.~t.e Over1N~nniD.,,: ' ZKYEItTiEID! IAIBLI~lSCQ,'
KlU'rllfouteln, P.O. Venterstad, 26de Mei, 1899. TBIllMAIS-" IIJG

;1i';!ll·;V.r.U~L\L(,'):UE8S&.CO,Ooet London. , lUW 'IDldMI1, .
14 eri 16 Juli. ap.taande.,:\1 ; .Il Lleereu, '~ diI_" at. alj na' uurlijlo: .m·· ben ,k een h~ leCUltaDder Yall de .81'S11dl1ieU l Wet, l1li Il &

"\,,' .. 1,.. 1 ,k nooi, .eran<lercll ,,,t .jcD d-I: m'Jn. dooda. Doch dit nlettece ..... wte beIaboaw ~
,I,,, ,.odll ... n ".der ..n boer om zoO"'" DI"gehjlo:alle.1dde1811te .. hraikeIa_aijDe~teODt:
• 11.-: . " col ~aond 'e bon,irll, Ik hebbijna iedenm dip GA4er de lIOnBe~)á en ik kan .. ,t
v.rj:n 'edigheld zeggen dat uwe "Arrow Brud Tobaooo Enraot m.tj nog 4e bellte
r"stlit-~ten gegeven heeft.

" ~uw uwe "Arrow Brud Extraot" de BenRe" dip iJl d. Koloole.
\JL !.o"p en vert rouw ,h, uUL" M,nt""r van LandbouW' lOrIleB &al dat ieder depot ('a de Kdo~.

h , ,'tO "lP ...nol'jld ... 1 worden, Ik &:lI aJtooe he&grootste geDOeseD hebben "a un dip UIl .1)1kl
IC:: "lrbot.:reD te T,c'OAlmandeercJl,

Ik noem mij, Uw D. W. Dienaar,
D. P. van den liEEVER, L.W.R.

Karrufonte1u, P.O. Vententad, 26th May, 1899.
1!('!lsr ... MALCOllESS &; Co., ~t London,

I am. I\I! you will unduu~te.tJy know. a lievere IIDt"iOnillt of the 8gab ÁC', And ID tht. oplnloll
J o!!h~ll remain til t Iu: d.Y o( HlY dl'ttlh.

I .. 'p' e of th ... h ..wever, I cousrder It tbe ,111ty of e~ f&nael' to IUC all JK*lble !D<an. to lAke care
0/ b,. .heer, and kc'ef ,hem 'n. ~ood health, I h... !lied al""",t every_ brand of dip nnder tIM' IUD.!. ADd
COlU ... y """""I~nl.uJU.!y tlo .. l Juur "Arrow Bra.nd Tobacco Extract" hu gl\'8II1IWI. the owt
r8llD1t.e.

I consr lcr 'Vonr "Arrow Bra.nd Extrao~" the bell, dip 111the 0010111. I hope,&Dd~H
that our )llnl.ld lor Al5riculture WI'l Ila.e eTery depot in the ('",loo) supplied with thll dip, IIiIa.II&I.'J' "'eem it a great pi_ure to recomesead 70ur dip ~ mL old Ibeep-~ .

I have the honour t.o be, thr, Your Obedient Servant, ,:
(Signed) D. P. van den HDVE&, Jl.L.O.

MALCOME88 & CO., OOST LONJJUN.

South African Supply and
'Cold Storage Gompany

(LIMITED.)
..
~

Daar de heeren BOLUS BROS.
HEBBEN VOORGEllOUDEN A.AN DE

South AfIican Supply and Cold Storage Gompany ,
(LIK I T BD),

dat de Kolonie geen goede gelegen-
heid heeft gehad voor Aandeeien in
de Maatsohappij in te sohrijven is
besloteri, de lijsten nog open te hou.
den tot den 19den, JU.NI 1899, tot

datum aanvragen zullen
Standard
Kaapstad

welken
worden ontvangen door de
Bank van Zuid Afrioa, te
en haar Takken.I

'r j
',' !
t r---------
I '
I

Kaapstad, 10 Juni, 1899.
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Zooals iu gebruik bij de Nederlaodsche Regeeriug.

DE TYPEWRITER VAN OE WERELD.
-'------- -----

'r' I.,, I
: !

I i" 1
t

Prachtige voorraad van Kantoorbehoeften Groote en
uitgebeide hoeveelheid Schri]fbenoodigheden en Type-
writing Artikels.

SCHRIJF OM CATALOGl'S EN PRIJ~LIJST.

IBIIMGTON TYPEWRITER AGENCY,
Beneden einde St. George's-straat,

KAAPSTAD.
VAN CAIRO TOT DE KAAP.

Heerschen Oppermachtig.

Sta er op Tropisohe Dun/op Banden op uw
r(iwie/ te hebben I

i ZUID AFRIKAANSGH ADRES :
60, f?trand ;_:traat,

KAAPSTAD.

Onbekrompen oJaceiiaa&ie en eeu pool -
aantal bljlOndere prlj..m, eDL .

lDJeIb\iDgtIvonuen ftrkrtJlJeAl' bij J. ToPL", '
Oroe .. cemarlttpleln, e..,. ,,~ .. ".t.LL. tBur~ ,
1trUt., ell D. a. T. ST._""_," Argua Chamben,
St. Georx-t.r&at (P, 1[. b, 185). '
De insencl1ngeJl .luiten 3 Jall.
GeeD late inseu41aa.a,

IIBe SI",.' Gout
or the ColOI' of the

Cape of Good Bope.

Baking
POlder

Voor het bUbn ~ het Sj ... brood
C,Ip8 Town, 12th Juae, 1899. koek, po«ertj., paddi. ...

Maakt het TOedIel ... Iloht, elnabqk

In the matter of the ~ape of ~ood 1ID~t~ riJAia knoM. en de Mn"
Hope Permanent Building S0018ty, pOeder 1"our"::::;'o dleonaaaptMt.daor
Limited, iD Liquidatáol', under the fucht.neraodeotr wtft. BlUft .. noh ...
New Companies A.ot. 1892. hehoJld& 1"Olle laaoh& to&dat het pbrailtt

WOI'I'lt.
De Bo:ral BakiD, Powder ~ wereld·

wijden roem wordt lIoke} door de Ronl
Balrtq Pow Jer XlI&hchapptj 1"ul Am...-{ta
,emaakt. ~ SOrlf1'uldig op 'I ... Ir....
DaIUD op den o~, om de .Ubet.i"'Ue
ftD napblIlakw ~ft te "rhoeden

ROJai BUiig,POlder llita
In York, 'Vereenigde St., imerib.

UPON the Motion of Mr.
MOGREGOB of CaUDael for the

Offioial LiquidatDrs of the' aboYe-
named Booiety and upon reading
their petition filM praying for an
order oallin~ upon all Penaae
having Claims ~t the Booiety
to file the same Wlt.h the Liquidators
and 8.81rin~ the Court k' fix a "me
within which they shall do 80. ,

IT 1.8 OBDJBED

that the 1st day of August next be,
and it. is hereby fixed, as the date
before which all Claims shall be
filed. This order to be pubJished
by six insertions in three .Engliah
Newspapers in pape 'l'own, in thev:r.

r
or Weekly E.diti0ll:s, ~d a

si' number of lll8ertloDS m a
Dutch Newspaper. '

B,. order of the Court,

H. TENNANT,
Registrar.

LOllIES HUIS.

DE' Ondergeteekende wenscht
aan het Publiek bekend te

maken dat zij nog plaats heeft voor
Boarders.

Wed. W. BLACK,
96 Dorp Straat

Stellen bosch.

TE HUUR

TROP ISGHE DUNlOP RANDEN Kaa~~ug !de::~'

THE

SOUTHAFRICA~T QUESTION GO~~~~:~::oe:\:~t~
, . , hoogte 18 van, en op Zlóh kan ne-

BY men de Me1keIï' Johannesburg.
AN ENGLISH _ SOUTH AFRICAN . Gemeubeld uisen Kost £10permaand. Schrijf eerste -~ _

(OLIVE SCHR£!:.INER). T. C. GIBBON, ONS TIJDSOHRIFT.
HBRZIEN EN OVERGEDRUKT VAN "THE SOUTH AFRleAI lEIS." ' LookerbieN~0U881""'~_ Geillutnerd J'amUlehlad .:1"OOl"

W" ... \qo =b~t:.~ elft
Prij a _ _ - _. _ Ze.peDoe. llI. 6cl, POMrI met een port-- J-- E1lf -- ... - bal kop, Ja.t ...... __ foUo'f"II'iI. '.
krij. ._ dl w..w. Dur ... 1IDctp fOCIl' JM. DJt tiJCIIeIUift beftt lIIIUd -me '.tukba

Te ver gen bij J. C. J UTA & Co., Kaapstad of bij een van haar eie Idj Wheeler'. Capillarlne kt.... op.ne c::! III ~ la ~ UIIIIo
takken te Johannesburg, Port Elizabeth, Graham's TowD, King William's ...,....... .. 0IiII.Md, - ...... ' .., ~-..I

TrJwn_ of ~h. le. 8'.-~ DYlf. IUmRW, JAOQ~ Dt1IIUt7 "00., ... to
00. EaeJll"M, Q • I • .......... .. ......, I'v,~

EEN Aangenaam en Gerie1lijk
Woonhuis, bij den heer

D. SMIT,
Oranje Straat, Paarl.

Molteno laandelijksche
Y68 VeDdntle.

D_g aanstaande Vendutie zal ge-
houden worden op

Vrijdag, 23 Juni, 1899,
Het ,olgelde Yee is alreeds .,,.,,.:
550 Slacht Hamels
330 Slacht 088en
40 Aanteel Beesten
25 Vaarsen
69 Tollies
69 ~lacht Ooien
14 Slacht Koeien
20 Koeien
51 Jonge Ossen
6 Bullen.
De Afslager ontvangt dagelijks

meer boekingen voor deze VenQutie
en verwacht eene groote hoeveeIl:ieid
Schapen en Beesten.

inWIN T. HALL, J.falag81.
C. A. SCHWEIZER,

Procureur voor Verkoopers,
Molteno.

INGEVOLGE de voorzieningen
van ~ctie 111 van Wet No.

40 van 1889, wordt hierbij kennia-
gegeven dat er een vergadering van
belaatinl(betalers zal worden gehou.
den in det Stadhuis to 10 uur v.m.,
Vrijdag, 7 Juli, 8aostaande ten einde
een Auditeur te kiezen in de plaats
van F. F. de W~t, overledene.

B. B. BORNE,
Civiele Com.misaaris, Kaap.

Kantoor van den
Civielen Commiuaris,

Kaapstad, 16 Juni, 1899.

BENOODIGD

JLE
ERRIES

'VOOk

llALKWAlEN.
De .,.!lipte MildicP,n.
De .ebnte Medioiin.
De belt werkeode MediCijD.
Voor alle Inral.n.

BILE BERRIES
GeDeMn IIoofclpjtn en Nurheid.
Geneseo lodigeetie.
GeneIen wiucf en Piln op,MUI.
Geaeaen alle Galacldig KWIl1~'"

BILE BERRIES
Ziln Venwkend en Rein.
VenterkeD het Lichaam.
Latell ielD&Ddrelukq \'Q8Ien,
Een kottbaar hnilplin middel.

BILE BERRIES
Br.qen d. "tiDat terug.
O.DeHO lIoeclel~eid. -
OeneMn all. kwalell np het Bloed.
Geneseo kwjjniDr en kr.cbtel~eid.

BILB BERRIES
Koetbur "oor Buï,beidm&nllen.
x.oe,baar "oor Vrouw.n.
KOltbaar ,"oor ol onr. 1I8111Oheo.
KOIiba.ar l'OOrOude en Jo. ~non.

, VooraDehandelun nrkriiRbaar, Prijs 1/3.

AG_.Tal

P. J. PETERSEN & Co.,
KAAPSTAD.

1I0ULTON'S

'PYN PAINT.
GENEEST ALLE PYN.

ZAL Gun ...
TANDPYN in 1 miDnut
OORPYN "I minuut
NEURALGIA. " 10 mÏDutelJ
ZEER.K KEEL to 20 IllÏnuten
VEBA3TUIKlNG" 20 miuuten
KOLIEK PREN 6 mÏDuten
KRUIP .. 5 minuteD
KROEP ,,12 uren
PYN IN RUG " lO_mmuten.
PYN IN ZY " 10 mÏDullen
BUIKLOOP "luur
CHOLI!:RA " 1 dag
RHEU.MATlEK .. 1 tot 3dagell

1/6 per Bottel potItgeld 4d extca.

A!J8nten 1

P. J. Peêeraen "Co.
KAAPSTAD.

EeiKleineLaeuw
Boasten zijn golijk klelno leouwBD;

twak en gevaarlOC'3 als 118 jon, zijn
doch dagelijbch sterker wornende en
meer gevaarlijk.
Influenza, congestie van do longen,

Bn pleuris word,,!) 5p<)cdi;; henteld
.oodra de hoest venohijut.

Bronchitis, JongoDtstekiDg en Mil
teriAg worden lpoedlg overmeestero,
Il:OO zij n-oegtijdig w hawl genolDOA
worden.Ay."'.
K..... n
Bo",'mlddel

.. ,

en alaUele .-.ma. &00 _...., ieHjkla.' ._
~ onUloudt dat teil ·ltIelJle leeuw
gemakJt:eUjker te oYermee6teren il daD
een ,"olWllUClheuleeuw.
Behoedt l11'oor nllmaaksels. Zd to.

dat de naam .. A.yer's Cherry Pectoral"
IIIhet gJU 1'a.D elbD lleach geblueo Is.

T~ ...•. ~.c. _ • c.., ~ ..... , C. 5. '"

-HOLLANDER 37 jaar (iud PO
lnped , OU1ltN1dighe-~n, ,.: ,,~ ..

la"_" te k'111 n IU .. t~ .. Jlltf .... U ~
__ .... met ce .ig fonuin, on: I'lawa:
ajlM c:!YiD ..." ....n hll"..lnk er.

L-1_" d' ~ ~" IfIUD! _")8.1'1R ver~bt en "".
Mkerd, ,.. m-lt_koGla VlIn~t .

eD -=- fiaraoo .... H. B. Bu,., 0:

i
, I,
I~I•IS.

DOODBERICHT -

OVBRLEDD aan htlt Di&koD~
Huil Kaap.t.ad, op lGdou d

As.A 8U8.llIlfA V4lf Á88 1'IU1 n__~-w.... ' -.urort

BDJAKIN NOWITZ.

l'E".. "'111 up deu ~eu JUIlG'.....
Vaplr1e1, P ... ItLbU6, ". heer J

~lI'D81J[ JD.lUUII, l'blol""'iodl • '&ro.j;~'u
in &tjn 63d&e jaar. ol "'-_I

PuD. II. V.BIl8 17:
Du.rom ~ ik dit )e1"eU i Want rit

WUIt dacb' IDI) kw.Aad, dat ou,lllr dOl 1.0,
geIOJdedi; waut "rl UI III iJ'''L'L U
.lnrelliDg deljJ88ItJi. '-UI ,,,' ti •

;',

!~1-: Het Oudste wdboul Hols In zntd Afr1ta:
.. BOSS &;. CD.,

KAAPSTAD.,

iNiêuw-geopend Hospitaal.

Aan 4.'.~. t publiek en ®jn be~tigeTs wen8ch ik bekend~, ~en
~t ik eene speelále studie er van gemaakt 1,,Jbom heiD ID het

~:e«ui,; te ,!oorzien met alles wat noodig is voor oud en jona-' looals:
en Kinder .Klaargemaakte Kleederen, Waterproof; Jassen,

WOljaaae;p, H~en, Steve}" Soh, oenen, Helll~ljn, ~it eU.,be ..1eurd ~der-
kleedere#, Sokjes,- Dassen, Boortjes, .•Cycling l::)Ult~, "!J een duisend
andere artikelen.

Schikkingen gemaakt hebbende met Europeesche, Fabl'ikataten ben
ik in lta4t gesteld alles degelijk te hebben en goedxooper te vtJrkoopen
dail eeqigé Kaapsche koopman. 50 Kisten zijn J~dl'l ontV'aIlgeD, en
voortaa.Di:zullen met iedere ,. l::)t.ea.nwr" nog meer a.rrih ~,en. _i '

Dau#' mijn Snijderij zeer uitgebreid is, zullen k.loodaren ge-
maakt w9rden tegen eenigen prijs vau af £3 per páK; gewaal'bolJd goed
en Inetj~ Monsters en zelf·maat vormen worden op aaDl'J'8.8i geetuuro.

. Tot(i,trooat voor al mijne moeite verwacht ik ondersteuning.
jj

D. J. SCHNEil)ER,
Hoek van Gymnasium en Kain Straten,

PAARL.

TB KOOP.
I'Iaa&aU ~iIt .' or "o,c; , ru .;1', cu. Goede

\VOD~1l ea 'OD ..,:IUI.-II .• 'J UI , ,..:11. tlot...-uJfC'Ill.dlL
O.V~., .Jeanfor~ • c-t ':Cror, , '\""1 ' j 1 1 '
",0''', -.S'1() mor. Il, !lb'u £,&'.' ,'l''':a.alOO. ',. .,...,

SOBO .; 1i..K.N, ' Cape T::: c. Bni~lin...

\Aj.1! Jo..,

WELLl1~G'l'l)~.-
Hniw 1 ! Huisraadf f-
(Jp Z3.wrdag, 24 Juni,

ZAL dj Ulllllrgdu;,'l..euuu publiek
verk)()pen tan hu ze van da

heer W. u; ~tWR, in de Kerk_
straat, UIJ',u groote hoeveelheid

, B~rst~·ilasBois 'enb~eJl
bestaau le uit: Voor., Eet. cn Sluap.
kame.. ~leuUel"lJ, Glas en Aarde-
werk. K,·ulI.cJr';''';ll't·t!gchap, en7-.

UnJtlr lJ" .uuulJt:len is ,Jl' ocU

DI: WAAL &CO
\ IJZERHANDELAARS, : ..

Het Goedkoopste' Huis in de Stad
O~~HEININGS MATERIAAL,

,·Staanders, Draad, Netdraad, Hekken, enE. :
ZON HEK REStHVE.SCHRIJF OM PRIJSLIJSTBN:r

A~:-

iBurastraat, Kaapstad.;
-

J. Fred Panta &; CJ., Afslagers I

rilL .A-lr ... :_ I, Jl ".IT L liC'

B. H., aE.&'rLIB,
1\I,[AKBJ'.* AR

III' i"., U..ed"I-, Veraek", iJlga-' en Alge.
l.IleenApm. .

At.!Wl~"'II iltt,Uf Tan Boedela 1"oor lD80I.
1".n'80 eD. Áf"' •• Jl. ,

HUllr t'U rt'lumiog.n worden .!.irt Init'-
r.ameld.

Get\l ,,()(,r~f'Echoteo 011 Eerste V..rl.lll~
ProJootiBD Koopolo en Verkoopen.
Vnu.g de LlJlll VJin tl'gendummen.-uloni&le ](utU&l Geb JU wen,

A.d.derleyi8tr&&t 84, Kaa.~

" P,A-CKARD '!_ ORGEL1S.
1

Zie O~ orgel tegeD
A.rs ....&.

WiTt .u een Qrqel7

Schrijf; om Prijzen --
' .. pt 'u ~et beate, MUfticipaliteitP.larlscbe

Het UDaA),ft~ IJ,
llLUUlll, Str.lUt Opzichter Benoodigd

'- ~ ~

i tegen .£18, £~O lOs. A.PPL1C.!TIES voor geschikt ..
en hooget. ptmsoncn voor' dt! OOt rukking-

. Y8D. S',raaL Opw:lJft'r Jil dee
.Munioip ,Iit"jr, 1.1111 ... ,. ten dez&
kantm-v worden iDgow~cht to,
.MAAND .\.G, 19 JU i\ I aanstaande,
tegen ee I IlulJr van ZOI! ISLiLlil'W';;" BOLINDERS"beroemd maaksel per dag. -,.,

Op last,
H. G. F. ENSW1. Jjt,

8t.dlderr.
Kantoor v m Slllrl~r.rnil.
Paarl, 8 I~IIJi, IS~I~.

en
Algem'e~e Catalogus.

ZWEEDSCHE ~TOVES,
---------,----~-8ahr-fJ~ OD1 O:nze ·PrIJ... ,

WOOOH EAO, PLANT & 00.,
·~f Gtorge's STraat, Kaupstad.,

KEN~ l~(.EVING_

VRJjCHTBN BOOMEN
(HETJMR 1899).

. 1&0,000 'BOOMSN,
Oewaarbotgd de BOOrt van den naam te ziju en VJ1J vaa Iueoten peeta
Pl1J1lij~ an Vruohten xweedke~ ?!~&&Jl aeai&' I.dree cr&tiI rezoa •. ea.....QMRIIt : ,

11. il. V. :tICltSTONI
! ' i ,
i,' P.l. Grte' '\ruenstelli Jla Pwl (up lololfe. .

gENNl.S9EVING.
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Su.A.1tted :.u...m tlePeoJt.e.
WIJ hebbeD 8MJ1 nb! wOGI'd

wat wij in ODleTorip alteaT' 0",
het kabeU,.ricb, re Ilr Alf.red Kilaen
depêoblf ...... 4 Kei JL heb_ PHId
ttjrug te nemeo, ook wenechen wU ill
g,en op&icht de poaU. doc.l' OUi iD..-
nomen t. TtnDdenD, tOtdU het Blauw-
boek la aanpkom8ll. WIJ merJr.en Ill_&'
op dat de oape Tima in -tn Terdedi-
ling 'fIUl air Alfred de aak &richt •
t'erpellJk_ o.a. door 8IIl tuIkandlp
verJd.uint ftIl 'n 'WOOI'd,- de ~
dat er in de KUPalOaJe IIJlDpUle met
de Tran " beIaa&.' Het la ech_ peil
kW8ltie de b.... aala ..
woord, oók Illet...... IJIIlpa&lde .. eli
Traonal. ook Iliet ftD ..... , liMIt; 1'1d..... ..t_
maar "eI nn.... . . _ r"IiirI__ •
luter1tjJre beechnldlcial'·.... tt .
ftJI _,. 8O&1.. e, k~ ......
pnda *ekbnde om __ ..,.._,.,.

leering lIit ban po.UIe in Z MrIb
te onbeMeD. WIJ kaanea.... ....
100.... dat harer ~tIi· , __ ..JmOl'll

woordiger in Zllid-Afrib dit la .. ftOftltpnl Veel ~
depêche heeft ,_mr..., eD mIlD ba~ ..... ~ in het lteIIel
met OUI oordeel wachten ~ Mt ftD r oncMrwta 1"001' DAillNUea
Blauwboek of u depêou ill 0.... ban- Tea de ~ .. .. ttd ,._;
den la. leerIJ.Dcell behoort ... , ,. hllah ODCJU-

Tll8IChen twee haakj .. wijsen wt er op WUI te worden pwtd, YOOnl In laad-
dat de Cape Timét Daal' den brief van da bon", ea elke, ondenrUser belloon ...
D.P. Faureverwijltalleen.oorhaoncht: be90egdelaDdbouwer t. sijn. la Fnmk- .
vaardlgiD! voor de hatelIJk. beIobuldi- rUk en e1d8l1l beeohonwt -- /1ao4lbo."
ging die door kabel in den mond...... ala het IfODdbegilUlel ftD 't oDderwv.. om de ra!Dpzalige wielrifdera en rijderee-
IIir Alfred _l.....d. 'u _. il lIYteem.. eD wu bnnen 't .~I.' OOL leD te ge~D die - riJwiel hebbeD met

.. _ ..... .IILaar .. _ ...... & een leeggeloo~ band, maar hun pomp thuis
____Hh.n.ï..__l899... --~l-h1rtJrMil Dat Ilr Alfreda depêche, waar- doen. "; lieteD heeft dil "UDited 8pecisl Compauy,"

in de beecbuldlgiDg ZOIIyoorkomeo, ge- De Datul'\!llenbe90lking van Tembu- gevestigd te Ná.-York, het' voornemeD o~t>-
dateerd il 4 Mei, terwijl da. Faarse brief land, Trar.akei, Pondoland en Grikwa. dat d~ ~~~~~p w't:

n
a~~h~~d:

eerst op ~ Mei werd geechreyen tn laad 00IIt,-'Wl'dt -ppYMl .11 TOIst:-- zellYerticbte wolk 'WlIaI'ÏD uit eeD achtbnt.ige suil, die ougeveer 1;
later werd gepublioeer4. Due Yeront- In 11:!97 =~:!~:.::--~-}~T.:m~~~~• .§~oIm~ ..!.~tMJzo'D~aadt_~eeDrM. hoog is, eD waaraaD een verbiDdingBbuis.....,.. -_ _ beYestigd, die op h~t ventiel vaD ieder rijwiel
IChuldiging "'-an OIl&eD tijdgenoot ftlt " 1898 die - uitte heeft oDbegrijpe-" kan .orden beveAtjgd.
dUll al z8tlr ongelukkig uit. Vel'Bleerdering het meu:c~~ verataad. MeD behoeft slecbte een bepaald geldstuk

iD een gleuf bovtm UD de lI1lil te werpen,
HET ADMINISTREEREN DER NA- In 't jaar 1897 hebben de magistraten de "pbotosfeer" is de "cJuoomosfeer" OlD deo leeggeloopen baad in eeD minimum

TURELL. EN.
47,572 pu&eD uUpre11rt om elders te " Daar de IIODOlD haar eigen as van tijd te zieD s.elleD onder deo druk VaD

rit in 1898 . is haar oppervlakte eeD nutelooze een kracbtigen stroom koolzuur, die hem
VAN het departement voor naturellen gaan we eD, wae het cijfer .. VaDvuur. Gij kunt D eeD denkbeeld desveTlangd binnen 20 6000Ilden zelfs een
zaken hsbbtln w" het J'aarl"bche Blauw- 61,034-een vermeerdering VIUl 13,462- vo~ VaD de grootte YIID deR braaden ala spallDÏDg kan gevén nul ao poDd per vier-

'ol..... deela te w"te de li 11180" eeD afst&ndt VUl 93,000,000 mijleD met kanten centimeter.
boek ontvangen, handelende over het 'ol n aan ver eien veroor· beh~ VaD eeD teIMcoop lichtbur sijn. Ih het binn8DllUl van de lI1lil bevindt zich
administreeren -der naturellen in de "01'- laakt door de ruDderpeet. ~ 1IO~lijk de ~beIit ook eeD eeD staleD SyphoD, gevuld me\ vloeibu.r kool-
IIChilleDds dee.len del landa. De heer atmqefeer dam~ lID die besUat uit zuur. Aan -&Pze syphon is een re&erYoirver-A.LLBRLlEI~. ~D !ltof~edeelteliji p..~ gedeelte- bondeD, da.t, lIOOlangde I7PhoD gevuld is,
STAllFORD,8uperintendent "an het de- - " lijk ~k-Yele duisende mijlen .. _ altoos \·oortdurend eeIl't_hoeveelheicl kookuurgaa OD'"

partement, heeft het materiaal van z"n Arbitrage en de vredes- in b~vige beweging. .. der et!n druk VaD 20 atm08leereD bevat.
II oon"e-t1e R~dODl (le chr08JDOIIfew _,... - die

rapport in zeven sectiee verdeeld. D·'eer. £. ........ • • ....,... _.. --~ Eeni ,lft~ led bl bliDkilnde rooekleurige Y1ammeo. Met behulp
lte vier bevatteD de rapporten der ambte. gfI '-UOfSenlr8 . en pu ioeerde de VaD jlen SPeIttrOeCOÓP kan meD ~ zon urenCape A rgm de twee yoIgende bel· .. ....wke b.......... beat dee L_·
naren j de vijfde g>!eft eenige getabnleer- kabelgra. mmen uit. LoDden '._ _AV ac ~._,. u reD, tm _t blijkt, dattieD ~ onse weft'ldjee, de _ OP. de ander
de cijfen met betrekking tot de Transkei, .. In P~r~s wordt geHg<! dat in geval gestafeld, Diet SOG bOOK sullan • ale ~
Pondoland en Grikwaland Oost; de seede er een CrU5l1 komt de vredes-confel'E'ntie VaD ~ vlammeD. Roaiiom die hoogs vlam-
is h'lt rapport van WalvilChbaai; en de te deD Haag YrieDd8cbappelljke t1lllChen- men~ da.t lieve &acht. lioht, da.t lD8Il aedu-

ko-"enmi-h· bit --, b rende' eeDe ZODIIVerduisterin.. met. het blootezevende handelt over de werlaaamheden ...... --.. lenar nse-.UD ledeD bil .-e

van den arbeids-agent te Johannesburg. en meD gsyoelt, dat het onmogelijk IO~ ~i de -=~heerscht er ~_e. kalmte of
Van de 8erllttl villr aectietl Tindt men een zijn opztJde ~ Itaan zonder in het oog dl'l' .tiltel StormeD, waarva.n wiJ geen t-f heb-

wereld oolacheliJk te ICbljnen." ben, :.a.iD daar altijd MD 't woeden.. WaD-
dienstige opsommlug yoor iD het boek. /. "De' InterDatioDAlearbitnlge en vredes Deer i~ oppervlakte ale 't 1t'U'e openg.

Het is natuurlijk onmogelijk fn-.--~n UIOCiatie' heeft eeD ree'" VIUl r'8IOluti.. acbéuJ!d wordt, komeD andere groote _arts
inleidingsartikel een volledig ovenioht gepaaeeerd de millllkklng der Bloemfon. vlek.kj!D te voorschijD. Deze IICheureD zijD

tela confere t' betre d IIOmtijda 60,000 mijl breed. Eéa VaD beD
vaD het geheeie bOl!Ir, dat yol is yan be- nie unn een eeDig toe- .a joel poot, dat 100 VaD 0D&e .erelden
langrijke fei~n, te geven, en wij geloonD vluoht tot geweld nroordeelende. De lIOudtjDzuiodig ge._t" zijD om haar toe te

weigering om tot arbltrap te gun wordt make•.
ook niet dat er zelfs vele parlementaleden beschouwd ala iD mild met de houding' L A 8CH ~
gevonden zullen worden die he. geheeie van Engeland te den IIHUB en eeD ver- .• ON.aw>o.
boek van 136 ':>ladsljden zulleD doort.en. griJping die bliJYend ~let op Groot
Toch verw"lcht meD dat de leiden der Brittanje werpL"
verschillende Jistrikten ten minllt,e van Wij herinnereu eraan dat de groote
het rdpport van hun distrikt nauwkeurig vredea-conferentie te den Haag eeD be·

sluit heeft gano:nen ten gunlte van inter-
notitie zullen nemen. De oiviele com· nationale arbitrage, fln eeD commlMie
mil!llari!l!!en Ivan de volgende dlltrlkten heeft aangeateld om dit belhlit lo eeD
leverden rapporten voo. dit blauwboek: praktillCbeD yonn te brengeD. De afge-
Albany, AIE'xandria, Barkly Welt, Bat- vaardigden van Engeland oDdersteundeo
hurst, Bedfort.l, OOit LondeD, Fort dit beel.uit, ja let'erde~een--VOOrMel
BEO f t GIG H H be dienaangaande in. En toch' welprt

au or , eD rey, ly, er rt, EllIeland degeecbilpunten met de Trau-
Herschel, Klmoorley, Kingwilliamltown, vaal Daal' arbitrage te Yel'1l'ljzeD.
Komgha, Peddle, QueeutowD, Stutter-
heim, Uitenhage, Victoria Ooet ea WOOe-
houae. Het tweede deel nn het boek
'andelt OTer Beohuanaland, het derde
oYer TraDakei, Tembnland en PoDdoland,
ell het yierde onr Grinaland OOIt.

Wij kUDnen IIl~htl op een paar hoofd·
punten in dit boek wtze~ W"t leeren
deze rapporteD omtrent de arbeidamarkt
gedurende het jaat 1898? ID het
rapport vaD air HJCiRv G. ELLIOTT,

magistraat nn de Traukel'
Tembuland Itreken lezen wij :-" Ge-
gedarende bet afgJloopen jaar ging
een veel grooter getal Daturel1en Daal'

de groote centra V'lD arbeid dan
lo eenig vorig jaar. De handelaars (die
bet beet kunnen oordeeien ) oorekenen
dat elke naturel die uitgaat om ,.erk te
pan zoeken van .£10 tot .£15 terug brengt.
In 't afgeloopen jaar gingen 47,415 DatII'
reUen werk zoeken, betwelk een idée lal
geveD van de !lOm seld door dese liedeD
onder mijn beheer verdlADd. TeD gevolge
van de vele rooverijen en andere milhan-
deling, gaan btltrekkelijk weinige Datu·
rellen vergeleken met vroeger van bier
ncl8l' de Transvaal. Daar de Datllrellen
hun geld nooit lang in handen houden,
vindt deze groote !lOm haar weg naar de
Kolonie." Volgens deze cijfers brengen
de naturellen dus jaarlijkl meer dan 'n
balf millio~m })'lnden sterling in de Tran ..
kei, enz., in circulatie.

Als wij naar het rapport van den arbeida·
agent der Kolonie te Johann .. burg lien,
dan vindtD V".ij- het YoTjtjl1de dat eenig
l\cht werpt op de .bewering van den
hoofol-magiltraat, dat mJnder naturellen
in de Tranlvlfol l{aaD werken omdat zij
ouder weg bllroofd worden. De ageot
segt :-" Dit. kllD\oor: beetaat nu feitelijk
'n jaar lang. De Daturellen IOhlJnen
dABe lnetelling te waardeeren, doch niet
eenll de helft der DaturelleD die Daar
Johannesburg komen, weten dat dit kan.
toor beetaat, eo het il met. moeite dat ik
hUil kan laten Yers~aan dat de reaeering
mij bier heeft i!,plaatat. De natnrellen
'In Grikw~nd OOIt kom"D 't beat. Dit
IChrijf ik toe aan, lt felt dat GBORGI
(wuraehijnlijk eeo Daturel nit die Itreek)
mijn tolk is, en dat de magistrateD aan
de naturellen van dit kantoor vertellen.
De naturellen vao de Tra nl kei en Tem·
buland komlm ook, doch niet vrijelijk."

Het vo~rnaamste doel van delen agent
is om bet geld 'tler naturellen veilig te
verzendeD en het sp~kt vaD self dat ala
vaD deze instelling m~r ;'bruik gemaakt
wordt~ de klachten der Daturallen l'tIlen
Yennind~reo. Iu 't afgelool*' jaar ~
Y8l'lOlldeD donr deJIlpnt: .,aar Grihna-
laad Ooet,£l868 •.paat Tembttland;'l'1'IUJ8bi
en PODdoland .£237 eo DUr de Kolonie en
Dechuanaland .£280, totaal .£~.
Ala wij naar BeoblWlaland pan, dail

trtgen WU me' eeD ..... IDdeN kill
"" Dlm.lltIa tt dou. ot ""'" ....

Een ""D, swaar bet.d8Q met beut, rukte
I'Al 'Uo DU "-a toch hijeea, die ;"'beapro- I>onderdatr in Darlinptraat· op den hoek VaD

keD tolkereD-.,el'ltBCieriDg, e'ftD !lard uitg... PleiDav.at, bpK, waardoor bet verkeer '+'OOr
Iache~. ale bewoacIerd-j VOIgeDli dell ééD "eeD eeD tiid lani pBtTetDd .erd. Dur cletraIII8
~ut in de .ereld-geMlhiedeDis," en. vol- niet kondeD ~ren, veroonaakte het po
gene ~n ander 't begin YIID een Dienw boofd- beurde heel wat onpmak MD trampaa.gien.
stuk. !. De 120 leden die sedert vier .ekeD
iD d~ Haag 25 naties VertegeD.OOrdigeD, Het lijk nil eeD bejaard !blaak man .erd
IInl1ll1!1;hetmoeten uitmakeD of dese oomenD- DooderdaB door de poliSie py.en touchlD
tie iD:de gesohiedeDis Dog iete aDden sal sijn KleofDek8O KampJt:.ah, •. ; De overledene
dan ~D curiOllum. i leh... 0lIl"" 50 jareD ond te sijn, ID lDeII

Dit!:is zeker, da.t het vooa'spel tot dit .,..' veroad .... t dat hU J_ Vanaey is, die sedert
__ i~ .veD~~ haspelarij heeft doen sien: • d_ VaD Howbray vermiat werd. Bet lijk
ale m~ maar biJ eeD oorlop-coml!l'8Iltie had .erd yerwUderdlllll' bet ~nja.
~ vernchteD. In Holland ja duchtig
geki~1d _ de DiteluitiaJ VaD.Tranavuf, De r.l. heer Herboldt, I8C11'ewisvoor laad.
den ,ri~t, eo op dell dag ~ de leden houw, i.DoaclerdarmoJ'lell iD .LaplIiId tema·
iD ~ Hug _eD !nrllllleD trok eeD der pkMrd ait VrtfblU'l, .....taeeca hjj reput ..
~lut bladen ge.elctig loa tes-. Eagelanda iD verba.ad met bet nitlnbu; der raDd.rpelt.
bOIl. ill dae, eD kDDdeD de heerea .lf Bij seat dat deruDcJerp.t qp ~I ,Jaat.n
collllDjNltareDmaken op het vertrek vU! den nitpbrokeD is, _r boo~ dat á..-
panaeUjk.D DuntiUl Dit dea Bua. • voonorpIIIIatNaelea _DI yeiden ,VerWPnidiq
In J)uitechl&nd is al op eeD lieel ODII&IIP' ..... de peá ulleaabellttal. :Qe ~n hebbeDaame. tooD over de conf_tie gljlptokeD eD IIeIoofd bUD" raDdena iD M lIlteD eD .trikt

de ~deDIohe "nm." ja .el lICIOgoed de wacht te ~ .., de"...,II8D.
motie~e VaD de CII&&I' Diet te 't'erdeDkeD,
~_~I Diet 100 seker YIID dieDa ~Iiechm Op MDe verpderiDc~= impor-
811 ~ deD ~teteD dItI1itI &lgeljlche verte- teun., WoeDIdIpvoad,l' werd '-lo_
geDw#rdigen de raad mee, "OlD te overw. bet ",end VC)OI'Ite) DD den ·er·po.
pD ol de voorstellen die hen. _den _rden rul ter oy... -cinI voor te, I..,.: "dat MD
v~egd., Engelache beluagea diende daD ad ","0',,111 IieeaSie of beIUt!iDa VaD"_' la.
"el It.~h," eu. per £100 .. beYa worde op alle im~

i . • • • be.j voer baadell· of private dOileiDd....
De !!Nederlandache regeeriDg heeft wel ut dat cl_ beJutiq betaald worde door .idd.1

be6tei: plekje uitsek-, dat er voor eeD VaD........ Een dea?ntaUe ... dit _luit l1li
ve~riDg VaD delleD uni te ¥inden waa. dea ecfelea heer :Mernman VoOrJeaeD.
De heel'8ll vetjtaderen in de soog_de
Oraa~zaal van bet ill 't 10llUller gelegen Op, eeDeYI~= hei Ilit~ co-
k~l, Het Huis ten Bosch. Wat die saal miW VaD den II tak VaD de~. A..
zoo .rkwaardig maakt is het doel ~ ~ Doodel"daDvoDClpboDClea, .... d ... _
Dj gll~uwd is. Zij is Dl. iD het middllD der lutie _t -wutie IIIIf""'XDIIl, inDig leed·
17de ~uw gebouwd op las~ V&B den .• ed".e WaII8II betuijreDde dat air C _ ..oDSprig eDair
van tWn stadhouder Fredenck Bendrik ell de Pif'ter Faan (air.J... 8ivewriglai weld Diet
allegqiische schilderijea die de WaD~ en in llllmerlrilili --=l zich ,de beDoemlDf"
koepelge.elf vaD de aal VlIrsiereD lamen direkteUeD a.r Y . ID ~
allen !~rop neer: de huldigigiDj \'all den eobappij(CombriDck 4 Co.) hidden latau welp-
maD '~ door ovenriDDiDg tot .den vrede vaUen, u ~I ~e dathjj up
leidt. i UadraDa ~D iD"loedriike Ied.D der pu1ij bad

De i vrede .aarop men hier biploDder bet bedankt al. voorzit&« d... din!ctie.
oog bi:Id was de westfaal.achl' vredl! vaD lM8,
l1I'DoarI)N eeD eiDda .erd Jt8III&IIkt MD den Het fooU voor d_ IIIIkc!op YIID eeu vena-
gruw~iijkeD 3().. jarigeD gDClacl1euat-oorlogdie in -line 1lChilderjjeD, -PkOIeD ~t die welke k.D-
gebeef, Europa woedde, eD .aarmee het laat- ~ .gD .. wOrdeD U. cle Exercitieual,
ste ~ VaD deD tachtig-ja.rigea. oorlog VaD bed_rUIt ~ ~ £700, Op ..!"'8 velp'
.Ho~d tegen S~je _viel., derilll VaD iucbrij ...... op be*lfo" ~

Bo~. il den hoofd-mgang der &a&l lOet mea onder vooni~ VaD 4en bUrPmeiIater
o.a. -,al1a8 en Hercnles de poort VaD het bei- pboadea, werd beelOt.n de. -lIlt.oriptieljj"
ligdo~,: VaD den vrede. • openDreken~ DOl eeaip ClIP1l opeD te la*-, tu einde '1,000

i hpn.E-DeY~OW~ nu de eigenlijke verrioh~ .... de OOk deU • po deD , dr.
confetentie betreft, dauvan wimlt.n.. 8erben .. dr. D. Gill, __ -' drie
lIUIaI' llfl'ereldkundig ll8IILUOkt .at clllarYoor~. lede., door . "Art Gallery'" ~W t.WOrd.D
8C~ geacht wonti, 'WaDt-- de.pen· il ~, .'en COmmiSIie OéD de lOhild-n...
bui~J Baron':Ie Stul" de leider uit te •- -,,--

Geen. vergader1D8'8n. der ~, die de Jaatate. ~
O . d f -h I VaD ~ cuat _tre.t de verrichtliagen keta-
l) e VJ'8III 0 er tans vergat erin· verso~ Dit RIIlIIaild _bracht, .. ..ua, ll90

gen gehouden anlleD wordeD om de seer :I-orgd voor de atute gebeimen die
positie te bespreken, antwoorden wij dat daar:tn dl! Verga.deraaI eD ~ lAIIJeU
de tijd daarvoor o. i. nog niet gekomen il. ron~eD, dat bij .JIet .. tal scIWd.lICbten
De Y8rlrlesing8ltrijd heeft duidelijker dan die dl! onbevoegde mOeten wereD, heeft laten
ieta andere oowezen, dat de AfrikaandE'rs verdq'bbeleD.
88DlI8eaind lijn. De positie is vau dien Dej czaar heeft ook begrepen, dat er heel
aard d d wat ~tere;saDta sal _rden besproken, vooral

at opgewon en Yllrgll.terio;':tlD met acht~ do coulio;aeu,wat DD joist ,niet ~ het
oDvolledige IDfol'lD-~Ue-llI....r kWllad,n,_IB...ll_-I-_o.;:.::ffi::':ciéelev~ al- komal te &tau. Bij b,eft
goed IlIllen'<lOeD. IIde tijd daar "Il ... ilnste UIl een der R1IIIiIch, vart.epa-
het Doodig oovonden thm SuU\!U Ville woorqen o~ hem op de boagte te
leiden ".1het _ken gevt'n. boudtB VaD ane haDdeIiDgn j ...... tjel eD po

be1U1leDÏ8seDdie ... buiteu de ~eele verga-
Iier~ VOOft'IIIleU. •

W4' JIOU de pen niet graas ... OCIIie ill
dat ~port uaia ~ • •

~ t.êng8rolge VaD die geb_houding
moeti, Mt publiek zich tevreden ,ateUen met
be~.de raad der ~ UIl de pen
gel' " mee te deelen. Wij ~ daar-
voor I rouweas DAar hetgeeD ODII ran. tijd tot
tijd' r teJegraaf~ordt."+.MD het einde aal mëD ... denk-be8l4: -lmDDea • er door
d.e IcoDlwenti, is lJ.Ït8e.erkt. .i. _

BQ VORSTELIJKE NOORDJIoOL.B.El-
.' ZlGU. i

Gehoekte IJleren Omh_: Staudaarda._, .
_-. .,

Span_ en Yeldhekten.
-,

DI J."." (Oah ) ,.... de,...,............ ~ _ ....
............ 1 Ollull "w,...

I

Ons is verzocht nog meer van het bovengenOemde
in te voeren, ze zijn van dezelfde hoedanigheid als die
welke wij het vorige jaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvani8eord Draad, :!loom.
draad, en Toestellen voor Spannen van Draad, tegen de
laagste prijzen.

BOC. EN ..-.D
Surg- en Castle-straten, KAAPSTAD:

Komen Aanlocpen

OP de plaats Springfield- nabij
Durbanville, een V08paard

met fen kol.
R. G. UYS.

DTroon,ille, 12 Juli, 1899.

KENNISGEVING
WIJ wenacheo-= )__ID begIlD.

stigva MIl de Paari en omatrekn
vriend~li~k te t'lftOUen alle gelden yoor
lubeonptiee, adverientiel ens., dieuj nin
direkt MIl ODI _dell, alleen te betaJlD MIl
de heeren Col'Delia Moll of D. J, A. na der
Spuy, M.IBOOn. Vereffenen zij rekeningen
~et anderen dan doen lij Silika op hllll
tngen ....ralltwoordelijkheid.

O. P. SCHULTZ,
Secret&rie.

M.A.RKTPRIJZEN.

Te '»1tc:»c:»p.

EEN lG ~ uitmuntende Wijn-,
Vruchten-, Zaai- en Veeplaatsen

van £l600 tot £3750.
Informatie gratia gegevell.

SrBaSKEN. 'Cape Times Buildings.'

HET BEROEMDE OOGWATER.

Z. IJ,.. Taalbond-eumena.
Vandaag vinden OTer de geheeIe Ko-

lollle eo op nie plaatMo in de Republie-
keD, de Z. A. Taalbond-eumeDI p.....
Voor HollandlCh laaere afdeeling werden
iDl8lOhrenn 799 kandidaten; voor Je
hoogere afdeeling i\4() eo yoor de l!oopte
afdeellng 56. Voor de lIgere afdee1in&l
z.A. geechieclellil SUD er 138 en TOOrde
hooaele afdeellng geIObiedellil.s budl-
deten. Er SUn dUl240 bndldaten meer
op de beek:en daD verleden j....,wel een
beWIjl dat de certificateD fUOOht SUu. De
waarde' deser certificateD al nog toene-
man ala lIlen in het oog hOlldt, dat de
ltandaard 'fIUl de vereilcht.e oolnraamlleid
Terhoosd werd dit jaar. De totale ge-
talleD Van de inaeeohreven namen voor
de laatate ner jaren liJn ala volst·

1896 1BIeechreven á04 kandidaten.
1897 766
189~ ::( 1,141
1899 " 1,381
Het m je groeit I

'KDlBERLEY.

(Y- IN ..... J_ r--. Co,)

EïS I,,(tpl bewe r kt ..n.odereneud~diedlt
~-br'!lk'n lullen .".",,0_ dM bet.d. pheele

.... orb.,cl ". ~lot ~tgeld 3.. lOod .. po.tpld k.-
1-"""njgt.&r b'j

HEYNES, MATHEW & Co.,
Chemlsten, Kaapstad.

d, !. I. d.

Mie~'
1 5 0 1 7 0o 111 0 1 1 0

Mielie_' ... o 19 6 1 0 0
'Kdarlroorn ••• o 12 0 o 13 ij
Zemelen 0 9 0 0 0 ()
Haver o 14 9 0 0 0
Voer ... 0 8 3 0 0 0
Ka1 ••• 0 6 0 o 12 6
Uien ... 0 7 0 o 12 0~ ...

0 II 0 o 16 ·0
Suik ... booDen 0 0 0 0 0 0
Boter per lb. 0 0 9 0 1 0
Eieru ••• 0 2 0 0 0 0

ERNST KAPS,
Koninklijke Saksische Hof Piano-

tOlie Fabriek,

DRESDEN en ST. PETERSBURG. PORT ELIZABETH.

WPDscht bekend te maken dat de heer 15J ani.-{ Pu te Iegraaf.)- De vederen markt
Wa>! goed voorzien en dOl aan vraag wu vrij
groot: de prjjMD war. UI ietAlager voor wiUe eo
wijfjes, ook voor Boe. V&lezwarte, ,&111ltaart-
..ooerea en e!*ionu ~Qndan ~uige verbete-
ring.
Op de .olmarkt be. ten .erden U~ b&len

aangebodeo eD 79 verkoc.\t teien ollveranderde
prijll8D.

Roceo C. de VILLIERS,
PIANOFORTE PAKHUIS.

~A.BK.TPLEJ:lN. PAAKL
ZIJD e<lotS9 A~entsahap en Depot heen.

Sr.

Brt 'l"etkt <an oel1 ,lat de door hem oit de
Yahr:\'l r!lrt"Kt ;lpjmporl6t~rde iU8trnmenl.en, in
:'tn d ... I,· '",'" liet Z.A. kl''1U1at iOb~richtworden

LONDEN.

-----------~-----
Voor Klanten van Buiten en

Winkeliers.

16 JIlDi.-(Plr telegraaf.)'-Er is nog goedena., baar vopbitruiavedlre.tI, spadoDal lijn lJ
percec t oPIr'IPAD; vale, .jjfj8ll, .hOOI eo •• arteo
5 perceD' booger; doukere "~j",,, byoco eo
lange eD middelmatige vale /) r.ot 10 poIfCeot
hOOiV; witte, witte bOOII uUdde1rnatÏie korLe.
,.afte tn middelmatige nie 10 peri'ceot boog..r;
witte en lichte .jjfj8ll, lange ,It, ",iddelmlloli"e
eDgoede middelm&tige Iwarte 10 iot 15 poroeot
hooger.

16 Jaoi.-(Per telegraaf.)-De to!ale hoe-
veelheid .truinederen aan~8bodell op oe markt
bij de verkoopingen di. gtsteren geslot.en .er·
deD .BA 3,300 kisten die £lf1O,OOO opbrachteD.-----VERJ(OOPINGD

I(r<;~E" "e <"«:lr;pronkelJjk, echt. HolJand.oche
.l.. ''''1J,~·<m.cldrlen "an Dr. C. F. JURITZ '"

Co .•• r:- "':ën "'Jr' Ien bij de eenige elg.m........

Heyne!!, Mathew 8r 00.,
K.A.A.:'-IIT Al:'

~

A. SPOLANOER & CO.,
Cif:n:STIGD 6J JAREN

Chrc!l~meter·, Horolog&- en Klok.m&bn
MoU"," G~ Darling,,"*,

'Gouden en Zilveren Horologel iJl
Voorraad !'houden.

\'"AN Dill SPUY. I}lMBLMA~U: CO, AFSLAGER
20 Juni-Noorder Paarl, erf met gtlbouw eD teD

woning
21 Juni-Paarl. woningen en onbebouwclc erven.

DSMP.B:RS. }lOOK!!: '" KIUlll1i, ;UrI:lLA(.il!:BS·
I Juli-CaIedOD. ezela, ruinpaard.!!1I.merrieI

D J DE WET, AFSLAOXR
i Jall-Prlne Albert Statie, ]e"ende hUil
ó Juli-Dorp Pri ... Albert, lOMe lI':.. :taren, waar-

ODderhularaad ueortlm.Dt
T. ROBINSKY, AFSLAG IR.

05 Jull-Wau.'Wh. (r~burg), lenode baye,
~bap

J.8. ll.4lUl1 Il 00. USL4Gl!:B8,
17 Junl-Pv.r1i.L1i;:Il'I&d, P_

A. B.D.VI & 0., .....SLAa.u.
19 J wai-1'IIar1, hula eD enen
111JDDi-lAdl GnlbrujpJVMt, Plarl, _Ik·

koelen.
17 Juni-Kleia Drakeutelu, een plaate, lOMe

boerderljpedenD ID ft8
'Juli-GroeDberf, plaat. met wIjnpartI, y-'

wwk, boerderl~ eD -.
P.lUL D. OLUVKR .u'8LAGIlR

Jl JlUli-8telleDboech, plaat., hnluud. ft8.

lAURIl VAR .YK Il 00 .. AJl'IILAOBp.
119 J ani-Groot DrakeDMe1n, p laac., Iof;oe J0llIe-

r... , leftDde ha.., hll......
J J'lIJ5D PUTZ II CO., UIlLAGJ:B8.

lH Jmni-Welllnrton, hal~,
EDWIN T lULL, AJ'8LAOEB,

lIJ Juni-Molteno, DUI&Ddelijbche"oe·ft.dutJe

M~
10 Eerste-klas Goed Ras

Melkkoeien,
OP

Vergadert te JohaDDeaburg.
Dond ond werd in de grooiate

zaal van JóhaDDeeburg een vergaderilll
gehoudell ter' ondersteuning vaD de
'l'raUlvaalache lltemrecht·t'oorstellen. De
zaal, die 5,000 penonen lam oot'atten,
was stampend vol en al d. reeoluties
werdeD met algemeene lltemmen aange-
nomen, terwiJl de grOOtIte seeetdrift de
vergaderd-.n bezielde. De oowerin, der
Gecharterde pers dat dit ~ vergadering
van oude Traonaalache bUriers 1fJi8, la
uit den aar« der aak belachelijk. daar het
eenvoudig onmegeliJk IIOU lijn 100 vele
oude burrl'l 100 gemakkelijk eo lpoedi;
bijeen. te krijgen.--_---

Maandag r rlen 19den dezer.

ZA L de OndeJ"seteekend'e publiek
. doen verkoo ~9t1 na de Ven-
-.:lutie van Erve~ t{l Lady Grey
BrIl!g0 ~trA.at, Paw'l, van nen heer
R,,, " I'~: VILLIERS, gemeld getal
I\oel~n waarvan Twee in Melk en
-..n'he op Kl\lven gaan, .sij ziJn a.f-
\n'Tlstl'i vau Ingevoerd A lrlerney en
1'1')""ch R<I~,

VIAARHEDEN.GROOTE
"Groote waarheden r:ijn leer eenvoudige

w....rhedeD .anneer zij eindelijk begrepeD wor·
den; maar het vordert langen tijd vour
iemands geest is voorbereid om een grooto
w....rheid te begrijpeD.. Jaren acbtereen luw
iemand in duisternis verkeeren over een of
a.ndere phase van zijn geestelijk leven, over
een verbreking bijvoorbeeld van een trouwe

L ..ERS vrieodschap. of over oen of andere blijk·,J r. J. D Io~ VIL 1 • bare teg"'lStrijdigbeid in zijn innerlijk per·
8 ~oolllijk karakter, maar dan doemt er .,'ms

.A OE VILLIERS ~ Co., Afs,',,ers. plotl ..ling een licht op in den geest of u., hE-t
Pa,\ ri, II i .1Ilni, 1899. hart dat terstond helder maakt wat te voreD

______ . _ .....nhopig dooker scbeen, Een groote WlLlr·
heid "iet men dan met al zijn govolgtrAk·
kmgen. en met zijD vBrklaring vao all ... Wh'
verwarrend en ontmoedigend w..... voor <I.n
...an Uie met die waarheid onbekend Wag.

Wat een nieuw gevoel V!lOD leven en hoop
keat er met zulk een Dieuwe erkeDDing van
een troost~nd of een verlicbtende groote w..,(-
heid_ ID de vreugde Gnlr een ondervindillg
nls de_ kan men ver-t.ouwend afwachteD d..t
<ilDdere~l.s op gelijke wijze opgelost Ioul-
....n .orden. Dat is de redeD dat hij de m-
vo ering vllll Clement's ToDic iede~D -p-
tu.. ,b wllo8ten opzlcbte vun baar verdleD.~teni
mAl·.r than! is zij zoo popnlair gBworden, b.....ft
ze aich zoo vertrouwbaar getooDd, dst honder-
deo kwakzalven-geneesmidd~leD op de marltt
zijn gebracbt om het publiek te be~egoa.
Ieder oonpronkelijk artikel "ordt altijd na·
gemaakt CD de mell8chen zullen altijd trach-
ten voordeel te trekken van de goedgelooyJg-
heid van bun lijdende medemellllCben. Patl~n-
ten moeten op bun hoede wezen tege,~ UPIl(!

'bedriegen waut hnD geneesmiddelen zIJn ,01-
komen Du'tt-eIOOll,eD terwijl de tijd venp\ld
wcrdt neemt de lIiekte t~, en misschien zlllf.
boven de macbt VaD aulk eeD Juaohtig gt:-
Mesmidciel ala Clement'. Tonic, De htMr
Jw.s. E. T. Timey, KooriDga, Zuid·AUltr.uië,
ackrijft, dato 1 Augustua, 1895:. Gedurenda
v-ek. jaren leed ik aan hoofdplJD eD &Iga-
mwn .Ieehten Hchaamstoe.tand. Ik proboor-
cl" ieder gpnl!l~middeld dat ik kon bedenkon,
..n }JI'obeerde als laat,gte hulpmiddel Clemellt'.

D:UIP~r. Ma~t~cbappij U.II de SlIIdt de l'1OO1c. 1'& twee 8o.cbj(18 ingenomeD te heb·
\: Il R.' B ~t ~n <ProDIllmijn hart ol;' van vreugde door'I IeTS Il LO. eper.. den volma&kt<>nomkeer die er in mijn lichaNn

.. -~ plaa~. bad. Ik volgde wrgvuldig do voor-
"'LJ n>,(MEI)P. wnr,ft k"ll"il'gegev~n dat sclIl'iften, en Da 't derde lieachJe. voelde ik
l_L 11., h""r II. P. C GrllyvenltelD p.k. mij geheel gewnd. Ik beD tal van l~ren .lungs

Embo;lI::o,w1\ r:'lint, ,lietrikt T"mbulllDd. alII deD ....eg geweest, de oorzaak van miJn &lekt""
a:zeet HF)' O/l.j I,IUld eo On.t Weekblad eD ik ba DU .eer 't _ril: hervatten dat ik
I~ \lan~"81"ld in den steek moest laten. Getrouw de 111"8,

- . James E. Time" Kooringa, Zuid-Auatralie.·-
,~E;t\{F.nE wOMt bekeod gemaakt (Ach'.)
.il .dat "lp hPf'1"R. 7.. Orové Priel- .>1 Lrn:aPOOL .. LowDZIf&Jl G•.OIU! _
rMp<'<lr\, r "e~\o~ "'d ~ellt voor om rum. __ ""'nNI ,eraek.i"'D bnUld t~
L"!r.r;l en 0118 W.'rkblad il aan gesteld. de beáI ,.w-......lD .a.! of op bet plelWaDd.

C ij ~ .. 9001' de _0 ab DPiI ..............
. P. CHULTZ, . IDe .... WUIiIS ~ lj-.. tlkbn\Qrder

6eQnt1ri1.' ""'.', I 111......... '

"..

GEBOORTEBERICHT

8E\- A LLE ~ van een frll!8Oheu ZO OIl

. cJp cI~n IHen J llDi de echtgtlnoo (le

'"an 'Jon heer

G. p, C. LAUBSER.
B. B. Kloof.

Ko..berg.

UOODBERICEIT.

VJ::RHlTISIl ~ ... plaat! bem door
%i \wrej,j op Donderdag avond

dtn l.~n dezer ten Alf ure onr.e tReder
1i~I:pfri~ "nd~ va.der, ALBBIl1'OS GROB·
1!EL.\\'!I. 'I, den (u.ledom van r'lllee en
tRrh"l: I~ Ir .·If m;o"nden ",n eeu ell t wiv-
ti ~'I. ,"I;

. f)e )-, :r:of'J"i~ vindt vl~a'- np beden
b'er.l"" nalTl\<ldK~ om Ioalf drie nl'fl.
Het :(+!t :/ill I~ \Jri8 \1", wnrd",n OpteDo,
~.n. ~
'(';~,"I in rl~r gemml'nlijkl! kinderen,

lLUfDBL IN NIJVDHEID.
Tot 11' JUDI u. _I er DOrI!t\legmlheidrijD bij

de StaDdard BMk In te IOhrij ven voor aaadeeIeD
ID de !lpIlIIfiohte l'bu~b African SnpI'll CompauI
(Ltd). Blljkeua een adftlridntlt IDdit DUIDmer la

dit om tie Kolpnle beter daartoe IDdeplqe.beld
te "ellen. ~-,__

r; OH.naRELAAR.

• • • >

ziedaar bet plan, dat ~nrlijk _ gt>-
d1Iahte UitrUIt.ing vereiaoht: Daar il dan ook
j,,'OId voor gMOI'gd. De, ~ PoWe" voert
Diet minder _ 1,600 ~ mee. Voor
eeD. deel bevatteD die de ge.oDA! uitmOil-
.t.m.o... maar er. ja toch ook weer iete bi........

~~ heefi blijk~ ~~
ovenruateren, .-la N~ ~door .ekeD
laag ill aijD PeIaak te aI&PjtIl GD olie te drin-
bL Er aijD tea miDate' _ groot. MDtal

v_...~ onder de baPQII! die minder voor==~jbbehoefte daD voor DihopUlDiIlg

'- aijD er de ge.~ .pelen, domiDD,
bart.ea, ens. Varder - .grapbot::kheeu
~ (.aarin de jODg8 "jk.e
(,loedyenrant.eD VaD deu ibertog UlUDoedi·
&eDd .oorden hebben @'I~tm die ill litt
Ponlatreken herbaaId ~ _nieu), ea eeD
MDtal mnsiek-ÏDIItnllD8llten, lInI&I'ODlier een
mooi aDtomatische piann die allerlei geliefde
wijljel bu doen hooren.

AUTOIU.TI80HE éYCLE-POHP.

STA.DSNIEtJWS.
Het hotel Ceai~ te Newl!uda, ill verkocht

voor de lOm YID .£8,500.

Advokaat KoW, n:-hoofdnx:hter der T......
vaal, il tbau op buoek te Kaapatad.

De heer A. Fischer, lid VaD deD DiivoereDCl8D
raad TIll deD Vrij.taat, is "iskreD io Kaa~
gearriveerd.

EeDip ledeD VaD het parlemeDt .gD reeIb iD
ele .lad, o. I. de hearen Weeber (Beaufon W.t)
en bpitein BraI:an\. -

Eerw. Bamaden Balmforlb is ~d all
lid vae het beetaur \'all het 8o~t bOipitaal
iDde plu" YIID da. A. J. ,L. Hofmeyr, dil be-
dankt lkeeft.

! DE VREDES-CONFERENTIE.

. . ;
Drr ..ua Ill!~r~D kuclidaa\ nil; U-.edaJie

af.... --' Lt.. B. eDUl8D. ,;, lI.-r ~we pt'Slnn&oOr le l'''lt~.Rr;...,I...th
nl tege:. bet cit.d'J 'lUl dit jaar "ohco4i>i.i It!j...
k woNt iD 6eQ IMherl;ieDtiedoor .1~J1heu ,,-.

O. GiIaeOD, NewJada, _ .auiveJlJoergu~i
..En woonhaia word* iD' 0IIIl adV\'i'tWiUe le
bll1l1' unpbodea door deli. heer D_ Sadi ..
Purl.

DB P&UI van voeder is ~ YID G., Gd.
tot k per 100 IhL i.ngevo'" YaU een groot.
UIl .... nit Natal.
('DI BUt1CBTI: VOlt "fUTUUJI werd Woe_
dae ta DelaJOe.hu.i au boord VaD,do fhrlIt
~ pplar.tat door de autoriteilien. .
)bN ......... t dat de .u.lieoopt iD ....

diltritt 8~m _ mialakkiDg al .p.
Andere lftIIID sija 1'eelbeloYeDd.

A.L8 makelaar, I(eDt ID wat...roer daartoe
behoori, beveelt ácll onder de adveri.eDt.iaI au
.de heer P. B. HaU1ie, te Kaapatad.

DE heer 8cboaken nit KMp"tM noemt in _
ad I'eneutie _jp plaa_D op die bj) hem. ta
koop lijD, eDdie JIlIChikt .gu VOOI' vogelani.
seu,
D. boer P. J,Weeber, L.W.V., is illde .....

uagekomeo _. Ijjue pie. Zij denken iD eie
boofdnad te ~ toi na de parlemeet-....
re!?J:I=e:a ==:k:'D!:
der, ad ....... tiea Jt ... QII Koch ea DiI:ie
ta Kaapalild.
PEaa.D die te stalleciboacb hull_m.,

lI08ba kUDneIl, bljj"-s .... -.advert.eDue, DOl
J!la!b ViDdeD ale bOanJer. bij dl wecl.'W. Block
m de Dorpetraat.
OP 018 OVULBDZN.~De .-iaten~-

tenr VaD deD treiD tu.obea ~ .. Wor·
eeet ... op W<'IIIIIIIIq DAm ..... , werd oaderwea
siek eDoverleed. .

DE Bemiarton typewriter's Agency_fat
in _ IIdverieDtie de Uadacbt op baar UtibJen
Het 'l8Dtacbap is ,e't'llliigd iD de St. G«qw.
I&rMt te KMplIiId. . '.
DE Kaapacbe JOIlvarne.enbo spoorwegeu L.._

verdieDde!l verleden jaar £4 131. lId. pel'NDt
op bet kapitaal. Dit na :£1 s.: 7d. ?BJ'OIIli
mioder dan iD 1897. .
Eu oaOOTE PO.POENOOGIT.-De heer J. H.

Dippenaar, MD voornaam boer iJl bet diliriki
VrijbIlrilt heeft dit jaar Diet miDder du ',000
pompoenen poopt. .
NIET BI:T.uND.-De Grutf-Rlin __ Mid-

delbul'llJlOOrlijD bncht over bet jaar 1898 ft
lIomVaD £11,215 op, tenrtil :£22,029 DitppveD
.erd l1li inliaDdhonl. iDa der lijo.
DE a1q1l'l YID G~tad hebbeD bet aoeci

yoorbeelcl VaD bnD vaqeuOOteD te KimbtorJey
ea Pon Eli_beth pYOIad 811 dell prija ~
vleeacb verminderd. In K.ap!tad alaëht meO
nog.

B .Luw", TEL - Een OOIt LoadeUMb blad
liegt: Wjj vernemen dat de POgiJII der ~
oru eflDgeD-uidei voor lIanwater te vind .. ,
misluId il, IJl dat de m_te 1ICbapen, wunnede
proebemiDgeD gedaan .erden patorveu aDD,

ZIJl( ZON 11 ONDE&OEGUJf.-Uit Umtata
IIChriift_ colT8llpoDdtmt MD [".",>: cl Spria
.ordt Dooit meer bier geDOeJDCl,peD ..oord
.erd aUteravoDd (op de publiek" verpderi.Da)
omtreDt lHIm gesegd. ZijD aoo i. oad ......
gaan."

Da. B£IIn.., seat een Enpbeh ltlad, pat
naar Zujd-A..frik. terug tot leed.e&eD van lijD
ool1ep •. VaD de ZniCl·AfribaD8Che nDie te
EdiDburgh, die echter eeutemmig zijDiD hnD
!loode .enaoheo voor zijD .elvaart in Zijll
vaderland.
TIS einde de plaat. van audit.nr in dCDKaap.

eche afd_lingerud te yervullen, opengekOtnea
door den dood vfn den heer F. W. de Wet, word,
bljjkelJlleen adverteDtie Vrjj4ag, 7 Juli a.li. ten
atadhllï.il ... vergaderÏDi geho~den VaD be-
luting brialera.

DI': 8TItLL&lOIOIIIICHE ELEI TI. PETITIE. -
Naar wij vernemeD KjjDde ti.o dagen, 'WlIaI'ÏD
de kenDisgevingeD .. due &aak moeatea &jjD
llitgezoDden ventrekeD, sonder dai Rio ge.
dun is door den petiUODarÏI. DI'lrdoor meeDt
meo is de petitië yervaUeD.
CoUECTIE. - De wo.rden in cumef iD dID

YOl(endeo SiDwerden per abuis w.<Jlaten .uit
dID brief VaD den laeer P. van der :Merwe, in
ODH uitgave nn 8 dezer: "Het is alrede beaJo·
ten door bet parlemeDt de lijDnD M&lmesbUry
te verlengen naar tU Rut, waarom "" "ia die
lij'lurlengm. naar VaDRbiinsdorp,
EEN JONeE 4DVOX.UT.-De heer J. C. Steg-

mADIl, joopte ZOOD VaD de .. ed. A.. A.. SiegmaDn,
Paarl, eDbroeder VaD dea heer I&aakStettmann
VaD de lI.rma StetmanD EDelen en -Beoe,
Pretoria, .eN l.I. Woell.dae iD Londen toele-
...... ala advokaat te praktiaeereD (ca8ed to Uie
dar). Den je. Afrikaander .. vroeger
procureur t. Krnpntdorp. waar hij lID 1IOree-
renie SUIl: bad. Hij vertrekt beilD uit Euge1and
per BrilPN liD denkt sich te Pretoria te PaD
YeIIUpD,

"ORCEITEa.-Ik kao u vanllier Dieta VaD
oYer.epnd politiek belaq mededeelen. A.llUer
lIOOwelala eldeJ'll wordt ae .Y1'MI pdarig g.
daaD : sal er oorq ODt.tun met lie T_vaal.
of niet? NItuurlijk seat "ik .eldenkeDd lDeDIPh :
ik hoop bet Diet, want WMr zal bet eiDdigen? •
Wii VertroU.eD d.n dal er middelan nllea
a-rondeD .orden om deze ramp' af te w_.
lV jj b.ddeD in deD laatsteD tjjd eeD llterken •
DOOrdwHC8n wind die oppvola J werd door
heerlijke ~D.: De beer G. de"011 is .. ko-
HA als lid voor den afdeeliapraad sonder
oppoaitie.-( Corr.)

JUN RIIO!t&To. PUl<IOIII-De br. R __ C•.
dl Vd1ien; _., VaD de Paarl, is de ....
-sent IJl depot.honder Van deN wereldberoem-
de piaDoI: dua de ,,_'e" die ze Dit de
"eerate band" dllporteereu kan. Bij is twee-
mala naar Europa .I!le.eeat, heeft ale mui-
CIII en _haniCIII elke beroemde pianoIabriek
g_n.iD~a::!a. b'hoDden. dat .at to.,-aag! lit " ma~ eD prije aan-
pu, Ge "K.pe a-aato(', de boem blijft
.pumeD. Lpa Resoutor primal, aleook
aVedkOOPe Kape IMICUDdaa altooe voorbandeD.
Ttfllll eD-zieJ-{Adv.]
HOEWELhet vreemd 1DAi IlIIbij_Denis de vin-

diDa rijkheid volstrekt ..iet uitgejJtt r.o.la blijkt
nit bet .,-oot ptai in.oDen 'aD de vereeniade
ltaten, dil VaD tijd tot tjjc!un..ett!f!du.n belt-
beD om echtacheidina om verachiUende oor·
.uItD. Een Dieuwe redeD is ontdekt door eeu
dame petitionaris, wier aak eerlane al gehoord
worden '+'OOrbet staat.llbof te Ne. York. De
redeD is dat ajj acbtervolad "ordt dOoOl:deD
geelt VaD de -.te vron. VaD bareD man. De
geest ja onaichUtaar vear den 1DUl, mur de
vrou. verklaart dat zii Iu.ar herhuldeJijk sesiell
b_fi, en de voortdureDCleverachjjning daarvan
maakt de voorbettÏllg van de ha.e1ijo lIetrek·
IdnpD oDmogeljjk.
TWEE onde pdeDkteebl'l &jjnto.J(evoead tot

ele YVADl8lin1r te Parijs bekond ala de Illllée
da I' .Arm", dï.t onlangtl opgericht .erd in bet
Hlltal des IDvalid... ze &(jllbet r?UteD beeD
aedraIen door generaal DanlD8lllileD de stalen
iioboooer YIID pneraal d·Aubovillo. Dlum88DiI,
een oude IOldaat vu Napoleol', die een YU IOD
oDderdllt'leli gelateu heeft op het slagvold van
Wagram, had aet bevelo"er VinIleOD"! toeD de
...nooDden ~endbooeD Parijs biDDeDtroldum.
Bij "eigerde IIlCb OYerte' geven, en scbreeuwde
VU de v.ting :-" Ik ... 1de plaalM "iet opp·
1"111 alvorena Iii mij mijo beeD ternggepveD
hebt." Baron d'Auhoville "U ool: eeD held
van Wagnm aboJaar ... 0 kauor ':'''6el -lijn "".
heeleD IIChoDClertA>t hij ht llleutt:ltK-eD wquam.
••Lap mjj op ... ide hO tot beron Larrey, deD
jp'Oot.eD ,_beer, toen bij bet vUdhoapitu.1
berlikt bad. Laney, hue-...l hU de lIIIlalI: eene
bOJ!lIooR b.3Iwawde. ...efhond de .oad 100

pl'd hU kou. EIDilr" jarell Uter !nram ~n
o!ickr in zijD collllnlteer·kamer te Parija eD
klaaade er onr dat hj niet een ju kOIl krijgen
die bliW palite, De d"kter herkende meleen
.jjn vro'1fe.l IHti·""t, I'll w" ..ktc Yo..>rL~m oon
stalen acho'Hlur, dieu de "",,r,emal Jru('g gedu·
rende bei o.elige Ta'l ~D lilven,

STU I:XI(WiJN .... LE'''kTI1.AAlI (welIJzer)
beltoon lretJ._D te worden tezamen met eeD
behoorliik gekozen d.~t. Onder roodaDige
bebandeting, ppurd mri OOP Iel'1lnin de open
haclrt ell behoorlijke exercitie, w de pa "ie,,!
aeIler beter wnrden dan ondn de vude bebao·
deIiq VaD PUI IeVt!l'traan,of &(jn emulRona,
lOader oudenrorpom te sijD l1li de ge1'iren die
lBá eeD ~I"d gebruik \'all .-et ppurd
pal!, met de 1I'rt'biedeodeuitwerbe" la bet af-
iOadIreO ... QIIIezonde '-(lIolldCle.elen Dit hei
......a. Bi.ne apt'l.bcken iD twee;,"J'OOUeD.
-{.bv.] .
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JACQUE8 tMJ88dU .. co., Gróo
. 8BPBRJCT. a. ~ .~ ,

Ullter Kame!lt GroeBtA!muktpWa la..... tijdla fta ~. êp politiek Rebied. "
Verrotte Tanden gestopt in tot hu =:-~~ ....JeidiI, .. dil boek

~dener n·ZODrnlijkd"ergebPiji..=cn:: .BENOOD· '1·G··D
.Lau ....;(,lide· Es:;cbcnbónten
ieder bekende methode . EBN ~ oJlderwijser
Goud Stopaels. TOO!' de 8de K1uae Publieke
Kunstmatige Tanden, p8II8Dd ge- 8ohool te Ba....DafeR. 8aIarii £12Q

maakt door luoht-migiug, aIaoot per jaR. Ben· goed wooDhuia tot
sonder platen, volgena het ateIIel lijne beeoldkkiDg. PliohteD te
bekod ala Bridge, Bar t eD wOrden aanftal'd Da de Juni ftOIJl-
Crown werk.·. tie. ApplioaDteIl. moeten bekwaam
Alleen het beste materiaal ge- zijn om onderwijs te geven in bet

bezigd, en alle fooien aija gebue8rd BDgelaoh en HoUandsch en moeten
op d~ billijkste echaal, cmsreen- o~ven tot welt K~kg.!n~taohap
komstIg met goed werk. Dl behooren. Applilatlen ver·

I EYERARD DIGBY gezeld van eopijen van getuig-

S .'C S ~...... IChriften en oertiftcaten sullen door
L.D . ., R..• , ~·t den ondergeteekende worden ont.

VJ'lllll'U • ..a de Looden ~- vanmm tot op 10 Juli, e.k.
Ob&r'.q an. a.p- ~-

j BB8TtJUm)D. J. J. T. THERON,
_..;....__;;__-------- Ravensfell,

tot OPENBARING Barkly Oost.

•

GEN,ESIS
(Gewijde Geschiedenis) door Da. J. C.

BSJ'BR, met vele gekleurde Kaarten ~r
verduidelijking. Prijs ~s. Gd. per exem·
plaar.

JACQUES OUSSEAU " CO.,
Kerkstraat, Kaapstad.

Pjt!J:>oek worot door al d. Kerkelijke bladen hu>
lelijk aanbeTolen.

TANDHEELKUNDE.
DE heer A. FIILD, Tandheelkundig

Chirurgijn (onlangs .n het Loodon
Deut&1 Instituut) heeft pu een tïeundiDg
van tUglllijJII' "~fD_UGAe Tandheel-
kundige Middelen ontvangen, en is in de
poaitie gesteld om sijue patienten de Toor-
dealen Tan al die moderne verbet.eriDIf8Il
in de tandheelkunde te doen genieten.

Consultatie uren 8 v.m., tot 5 n.m.
op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m.

Plotienten bnitenaf woonachtig, kunnen
hunne visites per brief aankondigen.

De Heer A. FIELD,

/";t\Kennisge ving." -~ ALLE overtredingen op boven.
,'" gemelde plaats worden ten

strengste verboden zoowel jagen
met honden, of geweren als 't
gebruik: van 'Voetpaden.
~ Alle overtreders zullen zonder
onderscheid des persoons vervolgd
worden.l

\

i " <,tI Ylakplaats,

I
Distrikt Hanover, JOSEPH NE

B Juni, 1899. Hoofd In

\ ~. Z. A. Bijbelvereeniging. van Open erken.

1. \ "t700R goedkoope en doelmatige mj- TENDERS zullen lorden inge-'r I ('" ,,~hela. Palm en Gesanr·~"n, wacht door den bntrolenr en
. \'" \ . ' ~ sich bij bove~meld.-Ter- Auditeur Generaal v den onder-

- .1 .1400r de voorvaderen in 1818 vermelden dienst. tot p dea ge.
noemden datum 12 uur '8 middsgs.

1\ ieuwe tenders voor erstellingen
aan de gren8muren, 8pecificatie
No. 4 Somerset HOIpit ,20 Juni,
1899.

Volledig bijzonderhe en kunnen
verkregen worden aan et bureau
van Openbare Werken, F"tad.
Het: is niet noodzak jk dat de

laagste of eenige tender ordt aan-
genomen:

Tandheelkundig Oh1rurg1Jn,

Oastle Ohamber"
TKGBlIOVKRHET NIEUWS P08TB:ANTOOB

Adderley Straat, Kaapstad
P Jr. Bn.s 860

Tegen Halfprijs ! Tegen Hillprijs!!
Portret Ver~tïngen, nhgeroerd op de ~e

.-i~ en in Ramen Tan "duim Vergulde Lijetea
geRt, alechta 25/.,.......roe dubbeilOOTeel.

Ken groote a.ortiment Otirerf ea W.terTerf
Schilderijen, K.UD8t Pbotographica en Pboto-
pTUrea.

8peci&le uadracbt wordt gewijd &all Stalen
Gra't'1lJ'e8, tegen 4/6 in U x 32 duim, Ramen in li
duim IOIiOO.. Eikenhout en Vcrgulde LljllteD, kom
pleet, alecbtl 15/·,

LAAT uw POBT&&T1. lID LUST ZSTTU BIJ

O. BUDRICKS,
TÁII HST

Groot en Klein PoTtret VergrootiDp en
8chilclerlj Lijsten J'abriek,

25en 28,KEB.KSTRAAT, J{AAPgTAD.
Doe uw PortreUen fllOr Verrrootlagea, met mIledi&

addrea op de POIIt., eD alJe aandacht al er &lUI
geICboaJrea worden.

J. .A. ERASMUS.

voor Hollandache traktaatj81 en
VU"_de Blaadjee. .

Voot"<.Prijalij8t8ll I>Chr1Jve men un
Ondergeteekende,

B. PIF'N AA.R.
Becretari.<II

Depot Hofmeyr Kamen,
Kaapetad. 1898.

TENTOONSTELLING YAN WIJNEl

EEN E Tentoonstelling van
wijnen voor de Speciale Re-

geerings Prijzen zal gehouden
worden door den Tuinbouwraad
Kaapstad op ZATlIRDAG, I~JULI,
1899. Prijzen worden aangeboden
voor alle k.lassen van wijnen, zoowel
als van Brandewijn. Speciale prijzen
voor wijn geproduceerd Tan wijn-
stokken geént op Amerikaansche
s~kken. Voor prijslijst "n inshrij-
vmgs vormen doe aanzoek bij

A. A. pi':nSSE,
Secretaris.

Tuinbou wraad, Departement ván
Landbou", Kaapetad.

._--
ZUID AFRIKAANSCHE

HISTORIE BIBLIOTHEEK,
Door D'ARnEZ. Prijs 28. 9d, per deel.

Dez", ~erie zal compleet lijn in 13 deelen.
W.ij leveren &l ~l'.~ d8('l~n voor 3oe. poet-
vrij. Elk deell! ook .houderlijk vernu-
baar.

.JA.C<lUE~ DUSSEAU & Co.,
3. K"kstroot. Koopstad.

GEOCCULEERDE

LIMOENEN, Naartje boomen,
. ook de limoen der toekomst,

de Washington Navel. Nn plauttijd
Doe in tijd! aanzoek bij
JACS. VAN DER MERWE. Lln.

Blauwvallei WelliDgtoB

BENOODIGD
I 'EN Onderwij7.eres op de
~~ plaats Andover, J.{l'C6Ttificcerd

en bekwaam om de kinderen voor
Element.ary op te werken, en 00-
hoorende tot eene Protestautsche
Kerk. Werku.amheden te aan-
varen na de Juni vacantie. Salaris
£50 en allee vrij. Holla.ndsoh en
MlUiek een vereisohte.

OLOFF.A. GREYLING,
P.O . .Andover,

WodehoUB~

Keiajea Eerste-klas Publieke Dnaee-
tariBche School,

Jongens lmte-kl&8 Publieke Dll88e-
t&riache School,

Beaufort We.ii.

BE.NOODIGD. Een Onderwijzer
(dame de voorkeur) voor Hol-

landscb alleen in de bovengenoemde
Soholen. Salaris £l~O per jaar.
De geslaagde applicant zal geen
rondgaande onderwijzer siJn, maar
zal een betrekking krijgen aan den
Staf van iedere School. Werkzaam·
heden te beginnen 19 Juli, 1899.

Applieaties met getuigschriften
sullen ingewacht worden tot 30
Juni Joor de Onder ~teekenden.

J. H. GOODRICK,
Hon. Secretaris

.Mei8jessohool.
J.H. BELL,

Hon. Secretaris
Jongenssohool

Departement fID Open are Werken'
TENDERS zullen rden inge-

wacht bij den C troleur en
Auditeur·Generaal voo den onder
'Vermelden dienst tot 12 ur 's mid-
<lags van den genoemde datum: _

Herstellingen aan dOpenbare
Kantoren te Tulbagh,2 'Pni 189~.

Volledige bijzonderhe n kunnen
verkregen "ord~n van h Kantoor
van Openbare Werkeu Kaapstad
en van den Civielen CO iasaria te
Tulbagh en W:oroester.

Het is niet noodsake
laagste of eenige tender
genomen.

Groot8te 8Orteeé.ing

HOLLAMDSCHE BOEIE" J BIJBELS.
P8. t'n Gez. IloeJnon, Tekaten en

Prijllboeken.

JACQUES DUSSEA~ & CO"
3, KerkatraAt, Kaapstad.

er CaWogus8eD gratis ea [OI'tTTij Yel'krjjgbur.

Wij koopen "Side" en Schot-
scheZaadhaver, alsook goede
Dio:tlBters'Zaad !toorn en

VOederhaver.

DEZE ILLUSTRATIE IS EEN BBRLIJKE AFBEELDING

"DEFIANCE" SLAAPKAMER
Bestaande uit-3 vt. Solide Esschenhouten JOeerenkast. met -_--Cl Deur; 3 vt. Solide

Essohenhouten Wasohtatel, met marmeren blad. hoogen en handdoek !tail;
3 vt. Solide Essohenhouten Kleedtafel. met Plaat Glazen a.lJ!I"'t'B op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overt,rigen dat het goed h~ van 01lOI m~ goedkoeper
koepen kan. dan de gewone in~voerde artikelen die in deze markt verkocht.

Geill'U8treerd Cn.taUJguI en Prij,lij,t fra'fl,Ct) gtpolt op 1lLl1i1M1'.'Jilfl4.

Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsohe .

OoI8AAGs&2°é(fT=J~~K'
Spoerwegen ~

BOOMSTRATEN,

AD.

OE MEEST WA~UITVERKOOpl .:
, I i }_~ui;sELSll'£~!~t'rodtlcten-EI_

HUISHOUDARTIKEltEN I

I
.'

De Eigenaa r trekt zich uit de bezigheid terug.
ALI ..E~ MOET \VORDElN OPGEllUI~ID.

J4IIES
BIEDEN TE KOOP AAN,:

Doorndraad,- - - - -

- - - • Gladdraacl,

EN

NET OMHEININGSDRAAD,
iOmheiningspaleD, - - -

Varkensdraad,

- - - . 2 tot 4 voet.

DAl SCHRAPERS,
~ ......

Galvanisch IJzer,
Galvanishhe
-. - Walerpiipen

i tot 3~.

en alle soorten IJzer
, Goederen

8fllllrl mOlfsfers,/I nototies 101uler

lIitsfs' aa" S· I IS' liS . I IH RIES' & CB . peclaa peCiaa peclaa ·
00cHli; Load.-. °l RAWBONE'S NIEUWE SPORTINq-MAUSER CARBINE

P.S.-Alle boere~ die belang Toegerust met Raw~ne'8 Speciale sporti!ig vet'lÏeren en gesteld op
hebben in ED~e .Aardappel- 1200 yarda •. Ultstekende~: .Pr~ _!_~_ ~~_t.
moereD, zullen weldoen UIl ODI te Patronen van alle soorten en gehal~ altijd m Toorraad. .
....1...0; ) 1......:~ Hage1geweeren, Rifles en BevoIverR, van eemge soort.
..uu.& ....ven. om onzen ~ urnu
over deu zaak aan hen te l8IldeD.
PostVrij.-

H.R"eo.
Krult, Dynamiet, Detónatora. Lont en Lont Ontatek ..... altijd In voorraad

.. '. ~.. R.
Coltlalt nrgnotglu .... ij._ I/U ..... _. 'niI~ ~ g-oDCleD

I

• óf!.' -e ..'::;0 .: ~...
1 .; " ~i

Q) -I... • 0..
1c) ... 9 Q)

~ Q) ....
-; ~

1 9 1s 8

=
....

0 p... ~ = '-a 1
Q./ .

. I:: Q) "d... "i)-e
c) tIG

.s, ..p •.... 8-.._...-

•r-oo

:~

~
: ..
C:I

od Q)

8 ]:.- ~ \
~ -e •........ lIJ
'3 ,Q) 0~ poII)

1~ Q).

i 1i "i3..
0

.:> ...
0 .....; Q)~ oe

UUI"·' mUI08tIn.u- .bestaat in ( I) een
droAe waterkoering TU gebaklum
atéen door de Breede Rivier, onge-
VE'9l' 1200 voet lang en 100 voet
breed en (2) een Kanaal. 21 mijlen
lang ~1I00fd ~lato. 8, RegiU&.
~e. deuren on Sluizen, gegoten
IJzeren. Waterloop en alle noodige
toevoegmgen.

Do p1.ann;en en bijzonderheden
kon m-n inzien aan het kantoor Van
den heer A. G. H. TErnEs te
HO!lt'rttloll, Secretaris V8.!l. do
Commissie voor de Breeds Rivier
besprotliiog.

Oontracteurs mogen len.1erl'D
voor het ~l'ele werk of voor (a) de
Waterkeermg, I'b) het Kanaal (u;t-
gra"inJ en indijking) (c) de gego.
~ ~JHren waterloop en de op-
nohting daarvan en (d) de levering
en oprichting van het timmerwerk,
namelijk: Hoofdregulatcr, Regu_
latie Deuren Em BI~n, 6chraagen
enz., voor de Vloe~bak en een kiein
getal palen.

De Tenders moeten ineedeelen deo
korsten tijd waarin zij a.annemen
het betrokken werk te voltooien.
Iedere Tender moet geteekend zijn

door twee voldoende borgen voor de
behoorlijke nakoming van het eon-
traot.
De Tenders moeten gemerkt zijn
'1'a411' Breede~Jter Ir.lgaUolSe~lIe"

en moeten gerioht worden aan
den Voorzitf..er van de

Breede Rivier Besproeiingscommis-
sie te Robertson.

Kopi~B van Tenders sullen ge_
deponeerd worden bij den Hoofd.
inspekteur van Openbare Werken
te Kaapstad. C •

Het is niet noodzakelijk dat de
Iaa.gste of eenige tender wordt aan.
genomen.
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H. C. VAK ZIJL,
VoorU~r.

Bobertson,
6 Juni, 1899.

LI ..... OO~.!
Llkd.oo~.!

Llkdoorn.S
Wheelera Likdoon Zalf slaat bet dood en- .Jar.

Ket. poet pld 1.. lOCI. _ potje.

HEIIES, IATHII a CO., WPSTlD.

ZUID-AP'RIUANSCHB
K"NINKLUKE llAILDIEN8'l'
0... CA6TLEMAIL " M• .6.tI'chaDp'J

DB 8toomboota d.... ~D 1'It1nk.
bn TUl lUaPBtad lIMr Londen om

~en anderen Woeudag, te 4 UIU'n.m., DIll'
lI.deira en Plymouth, te BiDtHelena en
Aeoeuion aanl8@Belld. op de bepaalde tuf.
1IOheutijden.

. JllDill-HA.WARD&N CASTLE, Kapt. BIGBT.
Juli 6-NORILUl OASTLE, Kapt. a.lI'D.6.LL.
Juli li-DUNV&GAN CASTLE" K.pt. W. BlY

lItra ... teI Joor EIgeIud III Lu PIJ...
BU&JU.B CASTLB, Kapt. CU.lGIlK, omtl'eDt 8

JaDe,
OARTH CASTLE, Kapt. W.upu, OIIItreat

, JUDe.
PJ:IIB ROB:B CASTLE, Kapt. HAJlIIJULL, omtmll

8 July.

Voor Vracht of PaMage "Venoeve men
aioh bij de Agenten 'ftD de OABTLI
'MAILBOOT MAAT8OHAPPI1, (Bpkt).

17_1:05 ZdJ_
KO~JNKLIJKE .IlAILDIENBT,
UllOj 8TOODOOHllTSClUPPU

-----~-~---
,. .... :a.R.:I£TI.
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,
nn deu ~ .uneu aftredeD. De Iauaer komt
e~eu ~~eD IS UI a-lan,. aolDlÏlllaio&iie
met de OHD leden B., IS w_htiDlok
dat NIl • .. aal ootatuD.

D. grond.~o eo boereo SUo ook oote
.redeD o.er de ODWL.oerburb.id Y&II d. wat
op laoderueD, en telegrafeereD aau de gekOEeO
leden d .... I.. UIt alle _M ~beatPjjdeD.

LoND •• , l' J'I1JU. - ( ....... ) - u.. eD&-
woord Y&II deo ta.... OIaaaibedaiD op 4'e Il.....·
der petitie werd hecka _... ,P-llbIiOeeId.l B.,
be .. , eeD IaD,e en 1Il1pbreid. ~Uac
YUl d. polib.ko, IlllSOC!leele .lIrecbMrljjkeadati.
_tralie der TraD .... l.

BET GEPUBLICEERD BLA.UWBOEK.

LoIWBII, 15 JUlII-(&.ler )-AI de bIad_
nD hedenmorgeu, belaal.e d. Da.l, 0hnfJuelc,
.prekeu met lof 0'1'81' de pobliaatle ".0 het
blauwboek o.er d. T_YU.lIcbe .. keD, .n
prusen Ilt .Alfred )rhlner .oor IUD. récbts·
I'.IDnige UlleeDII8UiJlr Y&II de rnann der Dli-
landen 8omm~ der bladen IUD no ,.'FOe-
len dat. bet blauwboek eeD ulWnalum YOOr&f.
acbaduwt

BURGER VERGADERINGE.s'

~IEEDI::},;LING AAN DE iU~GEERING

I..o:!lDEN,15 Julil 4}&"'1'" ) -utwoorJd",lo
op ..e"e .,..ag IU bet lag"rh"l~ op hedu!.t<&vuod
aeide de h.",r Cbattber1a1n ri.t hU !(OOnd0 ,,,.'

DlUlJlcatle h a l IDdt .en hO"r Hho I"" be~I,,"L;,
luk de l'ralu • ...JlI\lb ... kun .",d"d 18J6

Dit LL)'hS HUOPVOI.

LOS""N, lG JUNI - (R.'<UUr )-In d~1I lou!,
vltn .....n ollderboud le Paru. &~Idedr I yd. dat
hIJ geloofde d lt eene need&a1D8 oplOt\ 'UIl( 'an
d" lUoellnkb ..deo, die IIr bestond ..u ~u'Ó<!chcubu
gelaod eo de Tr.ol.áaI, aa1geyondcn w"rdanPRETORIA I~ JUSI ~(&UUr) -De regee-

ling hoeft ht!t antwoOld vao den heer Cham-
berlalU op de uitlander petltle ontvangen GRUOTE VERGADERING VAN

ZINDEN

Db UIlLANDER PETlfIt<:

ANT\IiOURD DER RIJKSREGEERING

PUMHFUL JOE ALWEER

WELGE

AF RI~A.A.NDERS EN UITLANDERS

DE GEMA.TIGUEN SPREh:EN

DES PRESIDENTS VOORSTELLEN
GOEDGEKEURD

ARBITRAGE VOORSTEL ONIJER
tHEUND

(Speel,aal ~le!Jra", vali 0'1Ze1l "urre,p mdeJiI )

JOUAssE88unu 16 JUNI-Glstereo avond
werd een monster vergadorIDg gehoudeu van
de kfriklUHl!ICh ge.tlDde meoacheo van de
goudstad QJP huo Illvoeleo Uit te .prekeo over
de Iituatie De OproepiDg vermeldde dat alle
de regeBrlDg welaeliDde blan ke peraooe:l wor
don uItgenoodlgd ter vergadenug te komen
om huu Ilenu'u&a te doeo bllJkeo De voor
mauoeo van de beleggers der vergadering ZI)n
HeDdnk Louw, (. D 8Ughngb eo J H: L
8chuman De Ilmote Wanderen zaal was geheel
gevuld eo omtrent vUf dUl&ond wan moeten daar
geweest zun Heel

GElIATI(.D JOllASSE81 VRG
WI11l tegenwoordig ultland~n en Iwrgers De
Kolonl8~be Afrtkaanden haliJen vor dtl 07cr
h.nd De heer Hendnk Louw WilS voorzitter

Ds Tberon opende de verg.dortng mot ge
bed Ue gebeeie vergadering stond toau op
Zuoocrwaarde sprak Wdt grooten Indruk ornst
en plecbtlgbeld ZUn eerwaarde ba I oIJk ..oor
dlegeuen dit!

~
16 JUlil ~~.)-Eeo

werd p~9'Oad I.
W.lndl ....... •Hall, die prop 9'01 waal
HDta! aanwea .. eo op 6,000 D.

.81lTi(,!itinM:eDwareD leer geregeld
Louw, en" ~. die preu.

&101 dat d. .er,,'8derio, &eilr beI'aarDk
dat .g bijeeo ... geroepeo 0Dl deo

IU'II~u,.",natand .. , ,de etaatuakeo ~ 0""'.....
Zo "'.1'110 "u""ogekomon om de rregeen.ag se

,teanep en goed te keur.o wat er ~n wa lo
hlltge~p er m de laallte _ud la "oorp'l'&lleo

lJ.! beer SLlgling tt E lolde de .0lgeMe roulntie
.oor

[Ucl neolulle hierboven -Rm 1
ve l'WOlutl. werd a&qgenome', -onde

alecht~ MD .te. tegeu. ~_
hoer ~tlghogh bet waa-.eeo gemakk.lijke mak
tu zegfen da~ meo •

OORIDG zou OAAN 114XI$N

Zoll. I1ct ulet veel beter &u0 de .&aak In der
mUln<; tu IlChikken dan om oorlog te !laaD
l1Iak~l~ Uu nrtrouwde dl\t l.IDllPe pogulgeo
I" I" r'Cllllug van vrede &oudeo alJn

lJ, lw r \' Illow, vau Krugerad ')ffI, stelde
tl~n nllOlulla voor

VElIKOUWy.s IS DES Il!t;lllDEsr
on dOl twee raden uItspiekendOl lO de .erdere
regehJW der raken liU &aIde sa' hU lll .. t koo
vers~n bOt! 'de beer Chamberuuu tot zuoe
gevolctrekklDgeo omtr~nt de bpl!U!~lngen kw-lUIJ
daar 1utlauders eli burgers 181 6d per J";
betaaWell

De resolutIe "erd eeupari;! aangeoomeu
De heer Scholteol daagde e.totge V<'rBOOO

om te zeggeu wauoeer de regeenng lJetracbt
bad Cjlorlog te. verwekken 1ntegendetll bad
'IJ ~tl!eds getra~t deD vrede te bewareo Het
land '!Vu moede van oorlog eo agitatie meD
Wilde vrede_en recbt".

Vel'llclr wordeu re8~uh6M aaugeoomeo ten
gunata van het arnltrage voorsteinn duo pre
sldent. eu presIdent ~teyo duk, ode voor allu
vrl6udelukbeld Jeglln8 de Tran8vaalllObe vorte
geowoordtgera ttJdeoa do reooDte CQnf.....,nt 0

De ledeu van deo volksraad, .oor Wltwa
terll"1lnd, danklen de 'orgfldenug .oor .ie ge
pae80llrde r8lOluu~s

DE PAARDEKRA.AL VERGADERING

PIl~TonIA, 16 JUNI - (Reuter )-Generaal
Jouu.rt de heeren Wolmaran8 811 Burg6r eo
ver.chedece le<leo vao den ynlbraad lullell de
nrgadermg te Paardokraai op morgen buw"U8o

De oresIdent heeft een keomagevlDg ultge.
vaardigd dat de vergadenng te Paardekraal o~er
oenkoPlstlg zIJn voontel te Bloemfooteln II! om
de bllrgers bekend te makeo met dil ..oonotelleo
Ze kon echter DIet dieoen om de .01le .tem nn
bet volk ov~r de 1'oontelJen te krugen Dat
kon alleen verkregen wordeo door yel'lrad.nngeo
In de verschiliellde dl.Stukten, die door ledeo
van 4~n vollr..oraad zou deo worden toegeapro
Iten waarvao recd. keonlS II gegeveu, De !jur
gers worden gevr.llgd de vergadenngeo IU huo
elgeil ~uken bU t.. wonen

NO(, BEA.NGST

PI!IHORIA Jt, JeNI - (Reut~r) -De po'lhe
...",-ds nog hier met de grenhlle be .... gslb..ld be
~chou'" I en nieUWS UIt Engcl~ud wordt &eer
!;ewclJt

BlU lSCUF. Ali~~l E'" S'IAATS·
I'ECRET ARIS

Ite ta OM~ b~t,
No Er lGlf parrot,

lh Iq". fair play aod Jned dat¥t,
AH we "rood aight n to G~.

8 L.

TIGHTENING THE 'AU....~VllL
L.A.R80.

Mr. CbamN" 1" cnd Mr. RbocIeIi were re-
ported &8 ba.lDg bad ~hOll the other
daJ -

DeU' R1mcl+s, I'm 1Itr1.mr all I eaD
To put -"other .itch ODher

I'd hke to"arm the Ru.cl old Hu,
Or aead !lIm 011' a Kltdi_

To BUCh a ~dltion ha.e d8l1pUl. JDM
brooght tbia IOUtberu ~. tba1 ilae very
Ilr .... breathe II tamted With ullFE'1lt. Go
wb.re you _), or re_III lO IIflChl8loo, alike la
It lmpoeelbl. to ~_pe IllfectioD, It 11 ealy •
qU"UOD of IntellSlty The Clty lW' la tbe fóaleR
.. w. ahonld expect, &Dd the lIOorC8af ~ IlO.:
ta!DI~--the whole ooOlltry buldt1l. Ken
who Mn De.er &een 'D wtlazider woa;k UleIO-
ael.el Into freD.lea o.er his _Dp.. I The
Boer, wltb biS lrlallMr, OD bo~. aud t.be
IOn ..Wnlg a apare bofl!e. they b.... De.er head
of., aud I Lope OUEr .111 In fact. It wu to
keep tbem- ID tbia bli.bl atUe of IfD--
that a ConfereDL" waa held ., BloelllIollW.,
whlCb iae ol c:-eated a Dew SlluatioD" The
G<lpe TItII.,. tellsUI tb. m_ thai the Tran .... 1

'~~~E:~~~~~~t~~~~~~.~~ueatIOli la && lut cijecuaed "og ~~~ w1iTcu iSalMolutely g. lt la belDl ~cl1Kt-".~~
~ lJ lUll. to the roll of the drum, &Dd ihe Uraaatheoiol
ZWd.Afribaueh O.. tlCht, Langs~r... t _ of tb" South AfrIcan fo"_' aod wbila' the

'a 'Morpll8, teD 10 ure, VII ·la.ond8, 630 eer", present Coloillal Secretary. tbe BlIbt Bea .1...
A .J Peplar Cbam berlalD, I' lo office we .xpect DOfitrer

Zenclmgkerk, Woodat.ock. - , 1tlorgena ~U Rtyle of arguweot What be oonaiden a .. D."
'. IYoodl, eerw De Villien lltuath>o' would be a very much bettJJ' OlIe, if

Eben_r ZotDdiDgkerZ, ao-t.raat -',Mor I f th
PtUI, 930, eo •... 0Dda, 630 eerw JJreyer no' a 80 ntlOD 0 II difficalty altogethN, by &Il

VrUIl Prol.eat&nl.scbe Kerk, Hootetraat.- Impartial BrItIah .tateamao We In Cape
A9'OoddICIIIIC.! ~ 630 ure, oDderwerp _ ColoDY feel that the Bntiah CabIDe' v.. H he
lt Tbe Trao .. ul-Peace or War?" eerw B tru.tul, but DOt th,lll parlicular ru.mber
Balmfort.b , Thla dlatrust II even d .. per IJl tb. bearta of

WiJnberg - ~Morgeoa, tea 1030 ure (Hol ihe Liberal par1y wbom he deserted than Ollft.
lantIach), .n .nouda, 630 ure (}!;JI.plecb), IOue of tbe bIggest mll.kea tbe Grand Old)ba
dioD.t ~oor Joogehed'ID, da A J I.. Bofmeyr, ever milde ..-aB Ihat of brlDgl1ll Hr CbamberlaiD
BA. out of municipal obecurt1y ID to FarblUlMlltary
, jiunOWl8t16d - MMOrgeDli (Bo1laDdllob), en Iigbt, and DO one enr repUd II ob60efaet0r
... ouda (J£,ngelaob), heilig a.ondmaal, da. G worse Tbe hostihly haa .Yidently DOt-.ed
VaD LU'g"n wuh the Grand Old .Man'. duth. Mr Chamber..

KalJd ..a.u.- .Horg6D8, ten 1030 ore, eerw laID muai n~ go on With It .. a kiod of poat
J Louw mon.em Nemesll of Gladat0ll6'. memory &ad

magn&nlDlI1y ID tbe Tran .. aa1 ID tboPnIHJl'
Ds Faultmao, VIIU ScbwlllHl'.Beneke, beefl Colonial Seoret.er;y 8 own phrueolO@y. thoee

"oor het bcrl'el' oallr Iloopatad bedankt .1 who toll and SplO .. there may w.U remiod him
tbat .. Cblcken8 come home to moet" Tbe

Te Ced:u-ville la beroepen d. Eaton, tbaos ]Jd"""'" la tbe curie> of tbe world to-da1'
holrpredijJ..,~ le Oudtshoorn Mr Cbamberlain rDIDed IrelaH. 60PeI of

Bomo Rul., aDd woold appear to be d8l1roUi of
pu.luDI thiS pohcy ou of all hon .. ' lundL.
Tbe Traan .. l III ao IDdf'p"ndent Repoblic, and
tbe lhlld OW M&QJa .. sturdy OD tbill polDt le

Eerw ROIU, .au de zeDdmgge:oeeote te Ita ,nemies are remoraelelll lo &ll8&1I1D1( li. Tbe
Kimberley, IS beroepeo te Be~l.bem, 0 y S .ctioo of HeIIsrs Fraser, M,cJ>onald, &c., lo the

Free State ~ la be,}'oud all pr&lle, meatun-
.ble JD yuue, and I ..ill y.ntore k> ;;;>;1', vi
'vuog henefit tn Peace and F~Jom ConiraA.
tbeltB .. lIh that of tbe motley depot&Uona,11D4
blled sClIlrou prodding tbe reluctant Lion Wlib
pens, rard measures, bnefl, maces and punaeea,
ID order that he may be Induced "g&lDai his
kindber, nobler nature to de.our a poor •• x.a-
tloua moule 'II' bom be bad once betw_o his

De lendlnggemeente Beaconafield &al op 19 pawl .nd geoerous" rel_led
dezer weder eeo berotlP Uitbrengen il the IOon.. II vex.at.ioUi now lt wa. Dot

a.l.ay. 10 The cause .1 tbe hon I p&rU1tea-
creatures IOJUllon8 to both Tbe Kinlf of the
Bes.ta 18 glad to !tet nd of them-but the
mou .. must oot only allow them to f
ber but gII e them "'''rr 8C(J

BRITIIIH.1I.

TELEGRAMMEN
OVERZEESOH.

De heer Rhodes keert terug.

----
Belastingen ln 't beloften-land:

ZELFS TRANSV AA.L WORDT VERGETEN

BULAWAYo, 16 JUNI-(Revtn- )-De belr.oC
atelling wordt .oor 't oogenbhk afgeleId van
de Tr&D.. aalacb. ioeaanden door de plaat .. IUke
belangeo De 'roontellen daaromtrent aDder
TIndeu eeu lterk yolgebouden tegenkautlng

De kamer .In koophandel telegnfeerde aan
deo boogeo oomDllA&r1S met .erzoek de bill
Dlet goed te kureo, die .Ia 'U doorgevoerd
werd feiteluk de bandelibevolking 1I0U teu
ender breogeo------

JUIIA'SESBCRG 15 JCNI-(Rtulet )-Het
antwoord op de uitlander petitIe werd heden
aan -de ZUid Afrlkaan!ICbe LIga overhaodlgd
door den beer Conyngbam hreeu

J n het autwoord wordt gezegd dat barer
maJbStells regeenng nltot kan onverachllhg
blIJven bil de klacbtt.n v.n de BrltAChe ooder
danen woneode In andere landen wanneer die
rechtvaardig he vonden wordeo en het reeltt
I.(even voorstellen te doen ten einde bel1ltel
hnl.( te verkriJgen

Het zegt dat de wortel van de oorust en
ootevredenheld hgt ID d~ ~tlek ~an bet
eor.te oogenbllk MU gevolgd door de regee
nol.( von 'Transvaal t<lgenover de gelmrnl
greerde bevolkwg die Dallr men algemeen ge
looft ver 10 aanl1ll de burgel!! oTertreffen &aO
den IJver en verstandeluke ontwtl'kehng yau
dit deel van de bevolkIDg IS dit eoorme ver
meerdermg van de eigendom van bet laod yer
8chuldlgd •

Een zorgvuldig onderwek VIiO de v&rklarm
gen L:edaan dJ>r de petlhouan •• cn o'er deo
lO 'onwoodl~en ~tand zaken 10 de I rans vaal
to JO t alln dat tot dus ver ~een belaogrllk her
v rmmgsmaatreli[ch u 'III) langeoomen door de
\VetgevI~ben van de laat.te dnc Jaren en de
handehn ..en van den UItvoeren 'en rud hAb
I..en over t gebeel perder vermeerdertng dao
we:;nemlOg van de oorzaken der klachteo ten
g 01':0 gehad

Du petitiO bebaodelt ..erder bet PJ.teem van
belastlllo Een mkomen vlLn buna.1:4 000 I)()()
wordt getrokken om de admlUl8trahe .oort te
zetten In ~un laod dat meo gelooft oog ulet een
kwart mdho ..n blanko lowooel!! beZit De
Inkom.t wordt hoofdzakeliJk verkregeu vau de
ultlanden die derhalve de last van de telaMtto
gen moet un dra~en tegen meer dan .£16 per
hoofd DA hnancleele admlDlltratle van het
lpod word t b'Rprokeu en bet ...ordt ann)letooud
Iit het rapport van doo lD"pedenr voo kantoreo
v >or I~a" geldverdulsteJlngell aantooode IIn
den kaot der ambtenaren ten bedrage vao
£18 :'11)0 en een terugbhk op het debat over de
begroottng In den raat{ In lR~8 tooode dat
£2 118 ,0 voorgellOboteo was BIO ambteoareu
on daUVlln geen rekenscbap gedaan was Het
,!,ehelme dloDslenfonds werd gl'steld op £36 000
toen lom grooter dan gcsumd werd In de Brtt
ache Impertale begrooung en bet ~cblJnt of dit
bedrag nog voortdurend oyertroffeo wordt liet
systeem van conC8SI!leS toe te staan bluft In
vollen Iwang liet dynamiet monopohe wordt
n0i( voortgelet hoewel veroordeeld Olet alleeo
door de publleko opinIe maar ook door de
'vllr.raadacommilillie en de regeertogBOOmmls81e
Het .cheen dat ILndere COn08lllieS die waar
.chlJnlt)k felteh)lr.e monopolies zullen ZUD,toe
gestaan 'ID Joor de rcgeertog bmneo de laatllte
dne ).,en voor het vervaardig' n van' uurhout
Je- papier chocol ule wol Hl I f881, mmenlle
w,teren zeep en ,he dil' nu ..lien opeu zUn
\ () ,r ohJectl!' mau die toch zullen strelrken
om de re, d. durp Illven.onkosten- no,{ hoo~er te
n"knll Harer m8Je.tell.s rogeerlDI: becbt vcel
mind, r waarde aal1 fInancIeeie grteveo dan aan
dil d.. de per"'XlnliJke recbten der ul,landers
rl 'en cn u e hen rl1 Acn conditie plaateen yan
polttlek~ opvoedkuDlhge en toclale onderge
K' hlkthcld aau de boeren Inwoners PO Wler
lev~n cn eigendom zelf. onvelhg zlln liet 18
10 drt P"icht dat de geest IOdlen Ulet de letter
der cun l llr" crn,tlg o ..ertreden I" R!J~oorbeeld
du re~certlJ" ;:(eeft JourlllkA £25H (j(~1 Uit, die
,ooral komt 11 t nc zakken der ultlauder~ .oor
populaire op"",dH-Ho: mlllr ouder zulklJ voor
waarden dat t haa..t onmoJcllJk ISvoor de killde
ren der ultlandoTll daar voord~l ra" te trekken
t.eo .y.toem vurl op ..oedtng ...ordt ultge ..oerd
dat deld grteve doet roort bestaan eu yele
an:ierd grieven \li "ara ver dol Uitlanders klagen
zou i~n \oel ..ermlllderd worden Indleo de ver
w~chtlOgen die ontstaan zIJn door de beloften
van den p""ldent eeu wuolclpahtelt aao Johan
ncscurK toe te .taan volvoerd werd eu IOdieD
den Ultlanden van die stad teu mlD.te toelf8lltaan
...erd het voorrecht te bebbo.n. ~ .... fbe
atuur betrekkeluk de .Ulyere muulCtpale aaken
maar de wet die yoollleOlng maakt .oor eeo
mUOIclpalitelt slaagt volstrekt met er 10 aan de
Inwonen eenige doellrdhnde cootrol. te ge.eD
over bunoe elgeDe pl1l1\I.8d .(~ zakeD Welke
krach t pr ()()k mOile .iJn ID d .. khchteu betrek
keiIJk de w~tl:evlDg der rel'ubll,!'1r de allr'!meeDe
ontoerelkendl e I der a JUluIltratte welk. _00
dut:lellJk uogeto )nt! werd door bet rappon
van de tndustneela comml .. le eli ~,a tegen Il"
dUrig gestredeu wonh In de debatten ID deo
volksraad over boweerde !!Cbaodalan drageo
walll'1lcftlllllllk even veel bl tot de onteyredeu
held nl. d" wClieVlng z..lf looale blJvoor~ld
do hoo~h 11dlg~ handelwuze tegen Rntaebe
on lerdanAn d JOr landdrost LOmbaard baudel
w1)zo der a I tortteltcn In de Edgar uken en de ge
heurteDl88en d le voorgevallen &I}n IU h.t arnpbl
theater DIet de yergaderlng aldaar De regae
ling van de Z Arepubhek ...erd genaagd eeo
onderzoek In te atfillen U&3rdIl acbaodelljke .er
richtIngen uu het alDphlthllllllr, m&ar bet .er·
zoek werd eenvoudig lI'ewel!lllrd Gewag wordt
gemaakt no de pen eo vreemdehngeu wetten
en van de haodehog VlO den ult.oerendeo raad
betrekkelUk het hOOjfgerechbhof B.t gaat
dao voort te zegge u dat het reaultut vao h.t
oVArzlcbt deller feiteo en de conditie waarop d.
petltto gegrond IS zoowel .IA Uit de IDforlil&tle
getrokken Uit de dé~'cbe8 eD Uit andere olllcneele
fJronneo dat de Bntscbe onderdaDen en Dit-
lander! over bet algemeeu grond gekregeo heb
ben voor hunne klachten wegenl de bebandeling
waar un 'U ouderwopeo .Un De ldachten Imo·
neu opgesomd worden IU de nrklariDg
dat onder de tegenwoordlle omatandifhecleo d.
ultlaoders béroofd zuo n.n de gelOb behaDd ..
hng wel~e ~ begeerd bad IQ d. CQo•• ti•
nu 1ijlH .oor I eo te .. ne'ereQ De beataaDde
coodltio. III Z 4 2epQbllek RID ~eeJ
tegeostrijdlll ID t die, die bea~ iJJ .... Bnt.obe
koloules die ertegeuwoordigd. lIlWQ be
tlUon! alwaar maDneo no aU. l'UM1I ko
YrlJb~ld eo r teo g.Dleten ea IIl8n!?mt.
JBelltlgea _-een beboorlu"keo tud YIn lDW'OIIlDI,
I.<!egelateo worden tot d •• olle poht.iek. recht_.
Bo_.1 de Tran .... l ~. reden tot k)qeo
b.d .tlJ8DtI de bandelwU'" der Bntaobe oocr..
d.neo eo .el811 derbsl.e IlD'JI1CIenaaUli ea •
gen~ lun een oo~iidig oordeel oYer •
IlhJatle te ge.eD, ... bet Plet \'OOr de ....
,.erte .an d. Imperial. repBrlDf om alle ~
~fI'Itj. te ~e.eD 1411 eell ,,,,"til atu"

liET \ OLK I LAOf S

en hindereu eo hoopte dat een oorlog verr "don
kOD worden Ver rolgena .telde de hller 8ttg
bugh de eerste rel!motloe Toor IUldeude "Deze
.ergadellOIr, bestaaude Uit perlonen \ an welke
natlOnahtelt ook die tegeno-er onze regccrtng
welgezind zlJn, betUigt hiermede hare barteilIke
Initemmmg lDet al de vooratellen door ZtIEd
den Staat8pre"deot te BloemfontelD In de on
langs gehouden conferentie gedaan In zake de
UltbrCldmg v.n bet stemrecht en spreekt hare
bllJdscbap UIt d.t dIe met eenpartge stemmeD
door den eer. ten valkaraad zIJn goedgekeurd
zp ziet blenn d~ leIding yan {rad. goede VOOf'
IleDigbeld t~t bewarlUg van de onafhankeluk
beid do~er repubhek en terzelfder tlJd
eene !eor billuke k~emoetkom1U1!
alle penloneo 'Van dit land

Do resolutte Stlghngh werd met groot enthu
slasme ootVlugen Spreke ode .elde bU dat do
welgezluden me. de Transvaal zouden gaan In
geval Traonaal In oorlo( geWikkeld werd De
J::ngelscho aglt&tore ecb("r zouden Zich dan bUI
teo de za",k bouden (Luid applaus) Spreker
veroordeelde de bandelwuze van ad lokaat
We .. elft ala onpatllotl8oh en zun bnef re Item
reebt al. onJulJlt, en zelde dat men met stem
rec'lt net maar het laDd wou krugen IJ IJ acbt
bet Traosvaalsche klesreoht als voorg~8teld
I l>eraler d.n In de me08te andero Iandoll Dd

PRETORP. t.J :\IATIGDB BURGERS
PIlETORI \ IJ Jl ~l - (neuter) - De hoer

Connyngb~m (,re Il" had hedenmldd.g een
onderboud met den staat •• ocret.Ans

Eoa klewe verl{adenng "au gematigde bur
gers werd b~dcnmorgen geboudeu toeo ~olu
IIC8 ,;ep:u!seerd wordt!n tQcstemmende dat natu
rahsatie optioneel gemaakt mo ..t worden, eu dat
zij de nieuwe klesrecbtvoorstelJeu beschouwdeu
aL! eene verhe enng der bcstaan~e wet, mur
vatba.ar voor verdere verbetenng eo dat de tIJd
van IllwoUing In rckoDlDg moet worden reno
men

De verga lerto~ werd verdlUlgd tot Maaudag
met llet d)t! ,le bewegIn':: voort te zetteo eo
een gevolg to krrJgeo :Men .erwaeht dat
b~wo!lln.; goed oLdersteund &al wOIden al. ze
meer wereldkuDdlg word,

Paarlsche Btadtuis en pu-
blieke Ka:lltoren.

• BooGte..,.........-·.MOJpDa .0 ',ayoDW!, eerw
EIlobeL

Ji.&-8peciaJe colleote vOOr de lEden op
Táfelberg.
:tr...... Kirk, Breeat.raat.-·IYorpM. 9-lIll.

.OOntelliII.g ... _uwe Iedem .. en, da. C"1
Kuller, eo 'aaYODda, 630 uut, da. .... Kvray
(WelJu.,tos ).
5ed. Gwef. l!..erk, BlIlteUantatrWaal.-

8JIiëIaCbe cUea.tu 'aMotpaa, 10-30 ore
da A. !tIUI'aJ (WeUiopm) ~ ·u9'ODd.I,630
are, da 0 :r I Kaller

BL hiaI- '.:Hor:gNll, 930, en •... ond",
6-80 uar, cl&. Jl 0 Botha.
EftQI•..Lath. Jrerk,Svaadatrut. -'.Morg_,

16-1:6 1tI8 CBoIJ.radacb), .0 'uYODda, 7 aur
(~ h. Zaho.· tóndapacbool &e& S ure
W Latbenebe '-l. '.morpllS, teo
1030 ure (8caadillSYiëD dieD.'),.n "
uar (EDgeIach), da. Aatrup ZoDdaellChoOf;i
teD Sara

B.ondebólalt.-'lHorgeoa, 10'30 •• 0
H&nmand-

,r~' IJ JlSI -(R ...l~) -DeDa.il.g
meldt dat de beer Hhode8 op dou 241tell
Lt: Jell

KAI JlAI tSfES (jE~ST VAllI KIMUEKLE)
was ook de gee.t van de agItators bier Jl IJ
vcr!;cleeK 1.0" Johalln~lhur" vroeger na bet ont
staan der atad spoorwegen h08pltalen, gevan
~eDI8.en bofgebouwen en andere pubheke
IDstellIngen gokregen had Jao Kimberley De
'preker be.lulteDde werd dvor donderende toe
JuleblDgllo bedallkt

Kommandaot VIljoen s~cundeerde hot voor
stel HIJ sprak In de.lZtolfJcn soellt on &el nog
dat armt! Tommy Atkl08 Yoor du agltato1'll .ou
vocbten, maar dat de Iller, er!{aderden bet telf
moesten doon, daarom wareu ZJi

EII.NBTIGVOOR ~REDE
met eere De regeo-lOg mocbt daaro; vt!ruer
DIets toegeven Prellldent Kruger beeft «, d 13n

wat hU Iron Sir Alfred Milner DIetiI
De motie werd verder oudel'llteund door d~n

boer .McNab vau Krugend[)rp, ~n
rel8Che spreker ~rendu redo vcr
dedllfde hll bet goad recht der burgen om baa~
te hluveo In het laod en yeroordeclde het
d'1JYBUder Jtngoes Dtl burgen waren bar' 'Iren
~enoemd Wel.an, aelde Ipr~ker er I. dau bil
barbareu

IJH't.:T A liE l3IJ DE}; COMMiISSABJ8.
Een deputatie Uit de l'aul beataande Uit de

h09rAD J .J de Vtlh n -lt W V (burgemef'.ter)
,lr, JO!! M Hoff,"ln I, W V J J 1'11011, J a
Uorr en t'iephmu. de VIIIlO"" (eerw Curle
WI. w:w wegeDs on~o~teldhe1(1 afwezig) deed gttI
teren namiddag bare op'l1lacbtlDl{bU den 001II.
mI8~a~l.svan puhl werken (deo edelen hr Sauer)
I II verband mijt de voor !t'erplaatllDg
van ,ru,t &ta~~ u heke kantoreo naar bet
MarktIpleID, I'aarl

De !leput.Atle werd gcrotroduooerd door den
hoer J I de Vlllwr. uie de resoluttesoverlegde
gepa~., rd op eene vergadeung vao l'e8ldent
bUllIbollder. Mn de Paarl met betrekking to.
do .... k en '''Ide d.t bn nlot over de zaak aow
"prekop uur hn wen8Cbte oeutraal t" blIJven

De "d heer Sauer &el dat bU uo r08olutIe8
golezeQ had maar ",e acbenen bem toe tegeo
HtrrJdljt to &lJn

IJc qoor De , lillen gd toehcbting on .el dat
du b""ou IIIII{ 'Uil de pubheke kautoreo en
starl ... 1 veraenli(d te bebbeu op bet Markt
plein

De boer Moll zei dat m.n áéo .ubttantieel
gebou" op bet MarkplelU Wilde

De ~d beer Sauer .,OOi of bet Marktplein
ruim ....

Ue beer }Ioll zei dat meD geen dUim lobr~ulc
lOU 'Ilf,keu op bet plelD Het leboaw zou 111<t
meer ,ulmte bel!laao dan de bestaaDde go
bouwep

De oamml_rtI Zult gII OUi den grood op
bet pl.in geyeo 'I '

De "eer Durr Wu zun .olkomeo gewtlJir
Dr Boffoiao lit I dat de geeat der .erradennl

w.. 4t eeo van de twee pl.un.n kOD worden
aaDgolIOdion lIet eeue w.. dat d •• &ad bet lfO-
bouw .. 1 doea optrekken, de reg .. rlng .olledl,e
lpeclfi~le. te geyeD YID de kantoreo w.lke IU
zal 0~1g hebben en hoe die moeteo worden
Ingenc!1Jt, "" een oy.reenkomat met deo ,&ad,.
J'1lIId ........t!E\D de kautoren .oor eeD laD,
termn$! _ 0 te horeD, bet ander plao wa.
dat de deo grood moe.t koopen eo bare
kantol'llD caarop. bouwen op luIk eeD WUJe dat
de .tad.raad lUO gebouweu dum ... t kan op
trekk.n zoodai bet een pb .. 1 .ormt Spreker
dacbt iaat hQt eerAtgeooemde plan het beate
Wal

De heer Durr Er wa. Dog .en derde plan,
dat do regeenDg het gebeol .. gebouw aal op
trekken

De oommlSlltls Dat UD DIet
De !lOmID_nl vroeg verder of de bgglDg

der ou«. kaotoreo oogellCbikt w...
De Jaeer 8eptlmua d. Vdhers aDtwoordde

beY.hJeod
De peer Durr vroeg of de commluarll daD

niet d. IUnmerltiDg.n "'0 recbter Buobanan
o.er dl oogeechiktboid der kantoaelI gel_n
had

De ~ beer Sau.r, Ala wu moeteD lDilteren
naar ,..t d. rechten I8gpn .uneu WD b.t land
mlo~. Zij bebbeD Diet be, leJel te l'iDden.

Nad~ de c.lmm_riI de d.pa.u. de .....
k.nng I(eg•• en de, lrj ...JIIak iJl o.erwe·
&101 oemen £l1lil1l81i ......

lIIJlfBDlOK'ID.

De Alaska grenskwest1e.

x 14 Jl ~I - (Routu) - Een mod,"
l)llr~llouJe de Aluka grena la ge.oDdjlD

~ .kt v >OtzleD1lJgvoor het weder .ergade
le f ngelsch Amenkaanacbe comml8lle

PRETORIA 16 Jt:sl-(Rtuter\ -O~ 1D8truC
tlu YIn den staateprocureur werd Cbriatiaan
Butler, een .ao de ge ... ngenen In de kom
plotzaalr wlena \'lUlatlDg door den beer
Duxbury genaagd... op grond dat er geen
bewU' tegeu bem WIUl,beden morgen op vrue
.oet.o g ... V-ld De ltaatsprocureur neemt
~aol het bewua tegen de andere gev ..agenee

overwp.glug:__ ---

lIl!lD~K UUI(lIELAHII
eo mIDder geldzucht dan bn de Jingoes en
meer hefd •• oor land en volk OIJ 1I'.u cen
barbaar bij keulSe

Toet. de.e apreker ,eeludlgd bad k ...am er
geen elode .. n toejuIChingen

Bet .ool.tel door Louw ID ItemmID, geb "-Cht
werd met algemeen8 .temmen "oroomeu
één mau ltemde tegen io een .ergaderlug vau
6,000
De twellde resolutie IUld~e • Dele "ergIlde

rlDg Ipreekt haar \'olkomeD venrouwen Uit 10
zhed. den .t.aatspretudent eo de beid", yolkA
raden deur republiek ID de verdere regebog
un alle &akeD, eo beYeolt die met Gode Yoor
ZIenilheid ID de handeD .ao onle ,elCh~ en
geeerbledll{de regeerlog

De beer Mal~n .telde .oor eo de beeren
Duveoage 8<l haak de Vries ood.rateunden

D" regeerlog werd lof toegebracht door deo
lolelder yoor de IOrg mét welke de belaDgen
yan taal ell onafbankelllkheid werdeo be
ach.rmd

Voor deze resolutie 'ltu er hiet het groote
eDlbullUme ala .oor de VOrige, maar Eli werd
tocb met algemeeoe stelllm.o ,_tdnn .. aaD
I·nomen

De heer Scholteo •• telde de derde r8lOIutie
.oor, lUidende -' D_ YBrgaderlni .preekt de
w.oacbeJijkbeld Uit dat de boog edel. r.gee
nog d.zer repo bliek allea uowende om te
komeo tot eene oplaa"D' door arbltrqe VAD

~ aDdere re,ee

EENE VEIlGBLIJIUNO

De YGOnteU.r y.rgeleek d. Tran .. aa1 bU deo
arm.n DWI en Eng.Jand bl} den robn man, die
b.t ooilam van d.o ~teD ..t._t, ala nr·
baald IU deo hjjbel. Toen d. arme ID&II hel
ooilam bad t.eruuenoaIeD waa hU met deo rukeD
man o._ng.~olll.D, ter wille Y&II wede, b.t
.... t te I.ggen &III een '«II1Y Vandaar 011 den
.trild H.oItood.m Wil aebaap ..... orcleD, met
.ee1 wol, eD de rilk. wilde DUd. wol b.bb.n.
Heta.P ko~ b.1II Dl.t IIpheleo. Bil (.preker)
.erJanade nede.

De heer Lubbert lI8OOIIdeR'de lo een gloed.
rijke red.. Bil Hide lD8II ~DI

"DAT VRIJIl VOLK:'I". WIJ,"
III&V men wu DI.t 'l'TJJ iIJS meo lDIIaf door
were bemlCl4.11Ilf dan la~p deo weg Y&II .rbi
1.rajJe. .. Oil ailt Dlet "'IJ' balderde het Y&II
bet ~Itp Verder werden met .. I
~ de YOlpnde m~ aangenom.o, bar-
~ ~ b~ ... bet Vrijltaatlcho

Da Van der Mer.e, Bnl.stowo, heeft be
daokt ,oor het beroep naar Germl''«In

Cl VIELE ZAKEN

DO~ DF.RDAO, 16 JU~ I

5uMERSEl oosT ELEKTIE PETITIE

SUIKER-BELASTING.

, ~I - (Reu/er) -Gu.teravood
I et h",erhUl' eer motie bare malea
le de Icdiscbe ...et terug te roepen
W I.ardOOI t..lgeobelaauogen ~_~u._~
ur premie ondersteende suiker

Het komplot te
nesburg.

Johan-

Da C F J Muller, Nieuwe Kerk, Kaap
l&ad, deltkt op 2 Juli afacb6ld yan zIJn lie
meente te oemen eD op deo 6deo dier maud op
rela te gaan oaar Europa.

Op 9 Jub zal tIe gemeente Gnkw .. lad \Te
ier eeD beroep wtbrengen

Dil Z J de Beer, nn Woodatook, II Yer
trokken op eeo he.oek naar zun yortge ge
IBfI81ltc George

DB De Wt Lal IIg."..trg, la beroepen te Hel
__A-'l."IDeI'Il. K K

KAAPKOLONIE. EE~ DER GEVANGENEN VRIJGELATEN

Eerw A Dreyer; H.rmanUipleteruontelD
III m welst'Dd ID zODe pmeente teruggekeerd

Ds C Spoelatra, laatstelijk predlkaOt te
Pretoria, heeft een beroep ~ oeal de
VlaamllObe afdeeliog 4er 1Jel(ische lIondlDgs
kerk te Autw.rpen

V.n de uodlDglltatle Moobub beeft de
Kerkbode bencbt ootY&ogeu !lat op Il VrIJdag
nond door een ong.luk het llaap."rtrek vao
Jengel Retief 'Vau bio oe u &!liD braud geraakte
.u dat baar kleêrenkaat en bed met alles da~
er t~e beboord. dCtOr het yuur yermeld werd
."ooat zu slecbte de kleedef1lo dIe EUaaD had
overbleld Een paar cheque. ter waarde nu
£28 los konden Wil gelukkig !Dd dnpltcateo
.. nvallen 'ocb zal het .erhes ...an onze zuster
.lgemeen.. lympathle yerwek'ken De oorzaak
nn de ramp werd Diet gemeld, er u IDmlddell
ltof tot daokbaarbelJ dat bet vuur ncJiliwc
yerder beeft ul'Cebreid

I'AI .\IEIl r, IIHLTESO
~dvok .. t I,rabam QC, deed n1lID8II. du

petltioDarla &.anzoek om ..er lof tot h.t terug
trekkeD van de petitIe Iln de tegeDbeaobu'.d!cID-
geu ID deze, saak eo om een order naar KOed-
\Jodea V&JI bet hof De beëedigde v• .rIdárin,
.an deu procureur van den ~Itlonan. meldde
dat men overeeogekomeu was de pehtle -1lJ
te trekkeo eo de tegenbeechuldlglDpu te laten
yallen elke p&rtJJ .une etgen. kOtlteo te dl'l(8ll

Er was geen objectie t8(eo de applilrat18
Het bof stond eOD orJll'r toe .oor lIoboralllg

van de keool8ge"lng yan den YWboordag eo
stond ook een rule to<! aUe belanj!h."_deo
oproepende voór l:l J ub, oor-" te SooaeD
waarom de petItie en tegenbe8CbuldlflDfeD 1Ile&.
zulleo wordeo teruggetrokkeo, de order eenmaal
10 de SOlner3d }J,uJgd eo oenmaa.l In /fet o<t.ua
te worden gepubhceerd

HOOGGEREOHTSHOF.

sonierset Oost land bouwschool.

l' s r 1 J Jl ~I-(lkul~ )-Het
'ill aau~ekontllgd dat de Somene'
u u \\ schol I aan het einde •• 0 bot
~~"I t cn ui worden Prof Oyerm&ll
,; laar II olland De ooateluke pro
J I I rende r een landbou ...school lUO,
, rtrou s t dat bet rappon yan het

" Ian n aan b<, voleu word t de
I I ec ~ "hool In de o08t.lIIJlr.e pro-
j zelfd b""IS QI. te Elsenburg dade

, r ILI1 ull~u\oerd

Parlement.

Volgena keunlagevlDg 10 de Ga~,lI{ I. prof OB

Io>r T W.lker, M A, LLD, als Yoor:!:IUer van
de con.ocahe der UDlyersltel' van de Kaap de
Goode Hoop J&Dgeateld

De .olgeode nieuwe ledematen IUn aange no
men op laatetleden Donderda" door d. Huiler,
de voontelhog nl plaats hebbeo op mor"on
(Zoodag) ID de Nieuwe Kerk door ds C F J
Muller, te weteo -

Broeders Jan Pieter Joubert Bruot, Jobo
Andlel!' de Korte, RUk Moeten Pent., BeDJa
mlo de Vllhen, Edward Adrtao Peter Solomao
Pieter Fredenck H.rdick, WllbelmWl Jogemu.
Petru. Jobaouell Coetzee en Ch,rl~~ Joho
JUtr.eD

Zu.ters SusanDa Martha de Villien Brink,
Lydia FraDCII Hatbllda MdClure, Catha.nua;
Agatba Gallo .. ay Cathanna Jobauua. Brasier,
J acoba Danela .au Scboor rbara
Gersbaeh, Mana M aylen) Reinecke
Mmha_ leberbageo, Mi~aJeoa Jo'ran'
Clna Tenbes., Johaooa CaUlarI4& 8lelllb, Wtlhel
mloa Johaou. CbnshllS Dixo'Q en Marl!l Hag
dalena W Ilh.ItDlD&--Peironfi1a iIhxoo

KAAPSTAD.

'OUSS rOll ". LENNONEN <':0 ,IlEPEKIlT E"
UI81101

Advokaat SeaJ'le, QC deed aauzoek om. eeD
loterdikt do respondeoten, l..eunoo eo CO
oproepende oorl&&k te toooell waarom." Dlel
lIulleo wordon belet no een winkel aan _.0
Blsbop te verburen ten elDde eeo zaak daar te
drnven, "11 ~ Jlilibop olet aal WordeD
~ ..... k te drIJveo Apphkant w•• de
huurder van een 1VlIllrel te SteUenboecb n.D
Leonon on CO dat "'IJ owt den WlDkeldaarnaut
ook .ao ben beboorendeD ZOllden Y81'h1lND
voor een dergeluko zaak ApplIkani beweerde
dat de overeeukolIlllt gescbooden w.rd door deD
wwkel aan nu.hop te verburen die de&elfdo__
.... k zou drIJven als bIJ (apphlt&l!!)_

De reRpoodeDteo ootkenQeo dat de t.ee ....
ken zouden CQocurreeren, daar die .an Bishop
v()l)r eeo betere kluse no baodel " .. Ij)IId.
dill Y.:I apphk4nt .ooral nor naturelle~ Dit
werd door .pp1luut ootkend

Adyokaat Inoell, QC, .enobeen voor da
respood eo te n
Het bof ltood bet loterdik~ toe met kOtlten

VAN DrR BrUY " \ Alii DEll. SPUY

o Dese was een aohe voor echtecbeidilll 4hr
~ d. vrouw IDg.. teld op glood Yin wreedh.id en
• mlabudehng Klaairater.roeg ook eeD ord.r
o .oor ouderhoud no li&araelv811 en !rind eo .ou.
o rechten ónder bet how.llJlucootract
o De verweerd~r oDtkende In aijn pleit d. he-
e weerde wreédbeld VII mlaband.llug eo vraer in
o reCGOYBntle om eelatach.ldiDg op grood 'rUI
U oyenpel •• 0 ,un .rouw met _0 pbar'"
II BopkIllS
o K..... ter ontkende due be_nng

Adyokaat McGregor voor ldaairater ad.obat.
lO 0 Graham, QC (lIIet adyokaat CIOM) .oor .er-

II 0 0 wj&rderIQ 6 0 a "erh-lor .ao het ,OtUIgePl8 omtl'eot cs.
6 be_rde wreedheid eD m~handelIDg, p.f bet
o bof .au de band dat de panijeo moeaten &lUl
o tot eeue .erz9_Qlol te komen
o Daarna .erd ... de bet bof
o
o
o
o
o
o
o
o
o

16 JUl)t 1898.
1I:0LO.UL.

Koopera
00100'-1 Orphao l.."b&lll ber ,a70 0 0
GeMraI Eatate .1Id Ophao

Cbamber ••
Iioutb African "-'elation
Board of'la_ton (Spilt)

~~oe _.
II: 1"1table Ptn.
IC<{nlcabJe Fire anri 1tlAr,1lCI
Ooloalal AMUl&DOII
Pon I U.betb Aalll&lIOll
B€abaalt 1Utoh0l
8 A Milling •
JJ:IeotrIcT_
O_Ir·Relnet Board ol

I_toN
lP ODltl'dbu
Paarl Wine " Orand, 00

Verkooper
U80 0 0

226 0 0
300 0 0
lOO 0 0

o IS 0
7 U II
~7 0 0
1 0 0
o 18 0
o II 0
114 0
I It 0
I 7 0

135 n
SlO 0
IlO 0
o lW
8 0
~9 0
I 2
o 19
9 II
I 16
2 It
1 8

Natalsche
{ ]U,.ur U[tgrarn )

l'ULITl},;K DER NIEU WE RLGF.ERING

6 0 0
8 0 0
10 0 0

111111 '" UlDII:SLIlIlf
o 6 3 0 6
I 11 I t 12
4 & 0 4 G
8 li 0 II 8
1 U li 1 16
• 10 6 6 U
1 JO 6 1 11
! 4 0 2 &
li 11 a , 16
li 4 II 8 6
~ li A li.
3 loa 6
1 4 ~ I 6

O •• lIOl.-"1IS Cu ,. UO,
~ .

CIliaJ1t'lnl CI::'lIlbeu St O..orgrs '

\RIJDAG, 16 JUNI1899

'AS I)ER SPuy,,. VAN DEll. ,roy

Adyokaat Gtlaham &el dat dil panlleD r4D
achi.lrkwg ,etroften hadden waarbij Yerwwrder
100 toeaiemm.n tot een reobteijjll., edttachf'l'
ding eu un klaagl'.r £400 betal.o De klaag.
ster .erbenrde alle recbteo onder lI.t bnw.
IIJklCOotract, d. nalatelllCmp op ... , kind te
bliJveo, de verweerder d• .zorl .0 bolt kind t ..
bebhen De Yerw.erd.r bad J:W terne oni-
nngen 'H'ke bV aan Iun. nouw het.aald bad
voor de kOlteD .an de .. aktie eD hlJ betaalde
d. ko.ten De l!laagater 100 .oor 'w .. weken
ID het laar de ror, 9'&D bet klDd hebbeo
De beacbuldiglDII' YlO wao gedrag 11erd terug.

g.trokkeD
Het bof deed Ultepraak overeenktJlDllt .. de

IICbikltlng

81m_Eaeta
WUI D«t>I
Worot'Iten •
VocrJmu'1 ~p

JOHUIiJ:SBUIW
Hl J0..1-<Per lCjIeCrMI )-M6J'kt .tll VerJaoo..

poa -BeDelny SC. Id llatD S.f. ah !Iri 1_
Randl ,''U .. Oeldenhata Hal~ lOt IItI. Knl8bt
('eli tras. U.. Band Collierl« 11.. Iloo..lepoort C
Deepa Is., Bandfont"hta 6,.1d. Slm,,*, Kut. u.
Bd, Vogel .Deepl Jl., Wit Deepa 'BI Id.

SOBEEPV AARTB~.lOHTE8.

E Il bekwaam ambtenaar
leden

PIEfERliARITZIlt:1l0, 15 JCNI-Vulgen" be
lof te gaf dL premier glstelavon:l In dil ", tba
vend .. vergllderwg, toen men ID comité wa. op
de begroottng een verklaIlng \ all de polt tlek
der uleuwe regeerIDg Betrekkelijk bUIlen
l~nd6Cbe &akeu zou de pJltllek dt r ro,(oelln,:
tuil de bestaande vrlendscbappelllke relaties
op te bouden welke er nu be.hall tl)8l!chen dil
KoloDle en ander" kalORie" en staten vau ZUid
Afrika Het zal de pohttek der reglJcrlllg
weten bot beglosel neer~elcgd III het tol vcr
bond te band haven (foe)ulchmg)

D" regeenog zal alle. In haar vermogen doe!!
om dil koloDlaie lndu8trle to ontwlk"elcn .11

.oort te belpen eu UIl de pog1I1J~n die re.d.
a ,ngowond tIJn voortzet ton en .. I trach', n d"
nekten onder het vee en ond.r dil protluktt;n
van den "ronel te bC1itrlldeu De rc~cAnn~ ,ijl
all po~lng~n aan W'" :len om den h",nd~l te
behouden .H1 tt! be",rderen vall I~ kolonl~
BetrekkeilIk de ZWMe ,erlt~z~l1 dit) drl wbo r
1111gcn!I,leden heul, n I,or de ruulcrpesl en
dtj ~pnnkhaneu eUl t..:D Uti IIlaumo"-::lhge ell
I1cJulJ1S(e IV IZC... arop ~'1 huuno verlieZen lOO
LlraJcn huuben zal de reJcenull' trachten bet
ver110uwen \an jd mboor InJ n te blIJvIl!! 1..0
honaell (:[1 allu wdJevlDJ to ~ermlJJ.on die
hot hen onll )(jdlg mao Ia.,tl_; maken (Uvor
boor)

U lt: zal Z I trachten ben op le lelJ"n 10

1Ddu"trt~n w .... r loor ZIJ Inswat zullen ge!lteld
w rd~n hunno verltezen [{ucd le m..kell De
ret.(eertn!; _1"IJe .0 Jr z ) • loediJ mOjIll Ik
l!lIks le uDen ell \ roeg de g)1 d,eurt 19 VIlU
bet hu" c.n "poorwel{ tt> I..ouwen w,,~rJu Jr
"lIt ..1 0 l ie Kaap v~rboude 1 zal worden diU
:11:4et!o kclt:Ll loa dieIlen om Je I Il ue~ta.3.nde
vnendsebappel ko rd 111<'" tus, hen de twee
Iwlur le_ te vcr"tt!rkeo (foeJulcblng ) De
r JcerU1J W3~ ten g:un~to van d.: out wIkke
ling der U n wnl ..nd.d e J _trrkten door II Id
Jl: I van tak ....poon\ t'gt::11 maar al" 0rtjc.... het
l'U"el Hl} l~nl~' l~klll} olll rnODlII kan
woru mOPb de I 1 anCICC!U pO!ololllC

z )rg\ uA 1 g ven" O~Cl1 Wij deu ti vr de rCJ"'e
rln~ en ht:t paneffit.:lt De rt~.)eenll.j W\S
voornemeIl; le ruig ldc .e,.,,, cUll redl.tnoutte
Gril rl Ic bn hic [lo regeer!! g hecbl groote
W3:l.rJc aan le HltWla. .. clll~ dcr U:1VeUliI

liet lll1rtJcreuJ c 011t~ op de u~.-;rLlol!n!;
Z' I~ d.t , I!!c.. j, b or Jotln, lndien Jd
v r'G Llhtlog'tn 'ln tit I tht!iauner vcr\\erko
I pct \'Il r I~Il cr aall loet elnde vali bet .ol~dnd
I la el I"" slecht, cell l..allOs 'aa L2 1110U
uI Wel Il ell 1 llt~ll Je publte" J werkeIl moe
ten ~iJ rt~€ l worJeu Z U I en an lero lt.!cDlng
li tY!lg Wctl I DG tlle, .. urter zelde <lat 1111
reed, I~ 31U licht gc, ,IIOSI h Il op het f"1t
Jat Hldlt.:n m n \uortg:lI1~ .z.ooal:i men tot !Hor
I c geda:in ba I I..etrekkel,lc de l'uiJileku Wer
kt..:n mt::o yerplt Il 1) 1 wwlen eeu audere
I cJ ln..{ 1 UI t 1; t,'-aan liet wa!04 echtt.:r meer et-lie

, rGec dIU" d ln IC'" I,d r' d It de rllt;;a<C1l de
Ink Ill""l~ 1 Lullen U\l;rtretIe~

KUP8T AO• & PORT.

over-

JJ Jl' 1 -( R .uu )-:\Ia)oor
dil Kaap"cho pohtle IS vroeg

,. 1 e~l1 beroerte overleden De
J 1 i Ce 11 toe ,,11 ee ntge maanden
lf hcr~ elde wonderbaarluk HU

kcerd van l3lL1!utoland waarbeeo
,oor l I gezoadhed eo bad
!.!lnvalnl HU wae eell be

I ~ r tx:am Ule en laat eeD ...eduwe
1 ren na vour wie veel sympatbie

I D B

Ir 1 \\ r.: I RI" C I I \ \ [

GROOTE DIAMANTEN

\ II I I IJl'\. l .i.l ILK

Transvaalsche Volksraden.
IJl J \.\[t:~u'" ill RGER:;

DI UJ-IIH'i H\lH:'i \f.RIHA(,D

:'ll::lltDt:IH Vr It fEt.! :'i W()I)lW!(,I~l
\ \Y 1Jt::'i H \1" D

Pilf 1 ,Hl \ lJ Jl" - (R lier) - De raad
vcrkldar 'e Il ant wuor I O? h ~ ruem ,ralldum
'" "rI->ll p-co vurkl Uln, II rJ Jevraa,d \all bet
he.lu t helrcllond de James I :;c" dat het
alleen ,'e bcdodrnll W~ ltd t u pa",eu 0;>

J )11\nuc~hur~ elI Pret lrld. on uat .lleen Hl

,..,C~allell W'aan I ,erd l t pcrsoltCfI li t bUI

"er, hap EkreJ;en d lOr I" Ir de bctrukk, llell
l.J!l fI WUI :iClI >p::-cr Plx.:ll urn bun ret Ilt~u tu
lH "'11"tll
re 1 brtef werd In I 11 rl I I !(c1Cl n 'lil den

heer ~CI umann vau J hJ.llnc ....~JIIr-.mucJecl fldo
dat Jrl lJltlalld.~rM nlf>t I uédK urlll~ dor r nt..: rln~
hMJor Jl\Uf ti t;(:11 ver..{auen ~ lulltju IJ Jud III I de
\\ "rJere" It,ll met I" t loei een mut le aUIl t"
nL l1ell "yllpalltlc ultsprpkcndo met d... bCl(l11
sel Il 111 Je voorstellen 'all uc! l,rC"iJunt 0l' d~
t.:: n f ren t c

De pre'IJont dr, n..: cr I I d Il raad up a:1!l
de raadL1i.arnhel I III uVef\V f"IJI., 10 li HF'U lau

lur I il _ I H ~! I meerdere Hrtugen\,oorrilg'1lJ, van jd gouu
IJ 1. ,_ tri 'ftt_;Q vulden 01 Toef,{ Ic 1 r<411d tt~ Vt ro 19't:1l uOl

g de m ~nlu6 'all d" kiezer, te I ,'r, Il Pe raad
t Werp' ui r uen "temJo tOto t. verda~cll \ an bo 1~1l tut I J <lit

I
ell he"loot de .aak van meerdere vertellen

\" \.LSCH GETUIGENIS \\ lordll(l!lt.( VJI de ~()u;iveilell n'l!lr den pr""l
dAIJt tcru~ la lenden OrI.I eeD algemeene 'ier
r leurd. r le vurluilen woord.!:IIl( oudt!rhan jell te

Z A -REPUBLIEK
EE~ ONGELUK

Ut rn~ 1

De t\\ ~ede ralld verdaagde tut den 4den Juli
\ )or de verJ~~tn hl 1:1 lo president cell dor
£:pl,ke t '"'praak ell Zei dat wanneer do UIt
I.uder. om het kl sreelt t tt> rdlln h I "a,t zou
,ta4n rn ..ar wanneer zu de reg"crlug blJ.tooden
.ou bl .e helpen
II I worMerop dat J verandering In het or

'pr JIl"el Ike voorstel hen die deelgenomen heb
b n 111 de revolutie III I~'H, nie, zou ultJllulteli
om h"t burgerrecht te verkrIJgen

De eerste raad .t,mde hedeumorgen to III
cell ver.nlerlll~ van den 8tatuM <ler Nationale
hink wc.ardoor d regg"r11l~ 2 5(1) aandeeien
l U kr ,.\~n rn pla.atil van ~) percent overwl!1st
en c ,npen' het re ht O'll d munt over te
n men el1 de conversie van 21)) oplichtorM
aanueel"n In gewune alLndeeltlo
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\ l \ " H' IJ.Jl~I-H~trto""trJtlehof
< r I· "tad.w IK .1)( theden liine werkl\am
h~J" D, g 'ld diendd Dleer dan I ~I) OhJoctl""
1n waan an onileVetor twee derden w..rd.llI toe
~ <l3/Ul maar dit warelI mee. lal oude namen
VJIl pe .. ont>1l dill do0" zlln ,f die r ..ed_ hilI{
h"t ,l1stfl k t verl.ton heblJen 011 p d llJ.t \I ale 11

IJ !Ven "taall
\V,ar d. pr'1gre .... even ,erwoerd;;n .....rden
ohJectle. over t Ill~emo"n n ... t lo"gestaan

Er waren \l'elol~ progre"levo obJf'ctl"" eD • I
.. "rdon meerenriee}M t ~estaan De IU.t telt
ou dlcbt bU de 30<) I. "cU

sta:lts-

)-D" " aal.
r Jt_ ~Jartemeut OVer

\ dd 1.;"°stor\Ten

TE PAARL• verplaatst Daar

\ ...~ !oI()EDER.~'-Hyland I IIlIIWute r Nil
ICn48 eD Tand Poede.. z<.llleo u mentgen
ang8tlq oogeubllk besparen en uwen kleIDen
ve,,1 pljll en ellende Zu alln de be~te ?Oeders
voor kleiDe kuldet'e. Verkn!gbaa~ bil aJie
"f'Otbe ker .., of d£rekt vag liylaud, ar" heker,
bU8 722. Kaap!ltad en op bet .MarktplelL 00 te
B1Jaod. Hoek, Jobanneaburg -",a.t.

RHODESIA
0\ fE\"R.EDENHEID

PURL Jl! Jl SI - (S!,«iaal ) - Voor het
obJ6cttebof werden bedeo lt. obJ"Cties toege
.taan IIJUI de A fnkaander partIl OD~eo &ao de
progreuteye Eeu aantal g•• alleo werJ Uit
gesteld tot morgen
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II hilI! JDI"

r uPr) - \Ibler
• ",lrel<kel Ik d"

19 n ~U YfiJ Jnl"oer

,, <au kouph,nd ..1 "'In
dal de !lekalen leden
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~ ~ ~ ~~ _. _paaUD,tenrjjlcllBobwt U.
~~ ....... ~ ......... boete-pl ~ L. lfWLwk ......l_ m. YOOf vdrntt!.uJ _ ~.IDr

_ w.bJbarI elk -. ~ ~ ...:tr...=:~~ ..........Wape!
HalmesbGJ'f '1lf trMI en een "pugp (19

paawa)
BOberUOIl eeD boee. pall3 puUD)
De apamaa --Malm.bary Ureu, L YUl NiIbrk, Bolfmau,

WehlbaJ'l. Vu Niebrk Moon-, Loubeer
G eeubi:1d.; Itoch, Jaqeo. Writ Peu y Vu
WIekerk, T SIlla. ea Olo.te

Roberteoo Tbom WMel.r Dotl"f T ""raoe,
Neelhlin, Gdle., &uaJdaon M., li-mo G
Halberbe Mellet, OOOIlDlll" Bruwer De We'
en Browl!r

De beer MarkoU..r wa refe,..
LI Donderdapamiddae ootmoel"n W elhog

p In In de mug ton en ROben.OD elkaar te Well1DsloD m de
beker-c:ompeLltl. loeD het plaataeluke .paD er
In aJaaade de be~en een aoed' Ded.rlaa,,,
bewr,en De Itr;id wa eenllidtg no berin tot
einde eD toen bet BUUJe tijd bh .. hadden de
W dbng\oDnen met mmder dan 8 goaht nn
tri.. "Yen tn.. en ~.n opalag goal KenDllcll
schopte d. !loal eo 4e ~nea werd ..n gemaakt door
bem ea FICk Louw Pitou ea Raubenbeuner
Bobertson maakte nieta en verloor dUI bU 61i
puuteD

WIJ ,even bier den ltaat nO zaken tol op
bet oogenbhk

Spellen WOlleVerloor Geluk. PUDt
Wellington 3 2 0 1 5
Paarl I) 1 3
Malmeebory :l :.! 0 0 4
Caledoo I 0 3 0 0
W orceater I I 0 0
RoberteoD 3 0 { 0 0

W.lIl0Kton won Caledon met r.es punteD
ROberteoD mIL t>5 pUDten en speelde gt' Uk op
tegeD Paarl

Paarl WODCaledoD met 2.! pun"D en speelde
gelUk op tegeD WelhD(;tOn

Malmesbar, WOD CaledoD met dne pUDteD
eD RoberUoD mel 19 tegen 3

Caledon ..erloor teseo Malm .. bury Wellmg
toD en Paarl

Worcester woo ~n met 14 pUDten
RoberilOOo 'erloor tegen Worcester M&Ime.

bury eD WelllOg\oD
De getallen nn spelleD dIe DOg afgedaan

moeten worden lIJn als ..olgt Welhngtoon 2
Paarl3 Malmesbury 3 Caiedon 2 Worcester 4
en Robertaon ::I

Blu ..en Paarl en Wellmgton gelVk zooalH zu
thans I. In dan zullen 111 b he~ einde aer com
petitie wel!r tegeu elkander mo,ten spelea

wen
Nu klom Oom DaanlJ8 oDte generaal op de

markt tafel bedankte de burgen ..oor hunne
tegeDwoordlgbeld en &el dat het nO slecbte de
4de maa II dat de .... peoschouwlog (Iebouden
&a1 wordeD en dat hU seer yerbllJd II dat het
100 ungegro~lId II HU boopte ~t ..U". ode
lUk &al lol gaan

Nadat de heer P Coel.zee VI08 generaal en da
SnylD&D er ook wat hUge"04Igd adden toot aan
moedlgtng maakten zu Ilcb gereed om het
spiegel p..echt te beginnen

Doch hier ..ond leta yreemJa plaats onr.e
geDeraal 'errollde 'liD soldaten belm voor eeu
pnnte omdat zei hIJ hU t mElt de ..erbrande
bhkscbottel niet kan uithouden

Nadat er heelwat heen en wed~r gelaagd was
k .. am het rapport dat de nroodenlolllde vuand
overWODnen wa Hlema keerde uldereen te
rug bOOf..ddaall md dol wapenlCbouwlD~

SCIIIJY8CIIIBTES 7 Jr NI
Om 8 oar ..ergaderde er &oo .. at 100 man om

scbUf te schieten De d ..g .... natuarllJk te
kort De Itrlld8choten werd Da lIOn onder afge
!!Cboten lltalag als ..olgt -

late pru. P nn der Hee .... r D J:oon z I rer
beker

:lde pru. 0 P no der Hee ..er 0 won 111 .. er
beker

3de prua lil ver beker werd ..oor lIeI!tereden
Saweper J Kruger A Pelaer Toen Pelser

won
4de prlJa P ... n den Hee ..or Doornkloof

zll \'or beker
5de proa .£l! lOs Gl!Streden 0 Grobler T

0...,., A Nleuaber en Eben vaa den Heever
EbeD .. ou

Gde pru&,'£:.1 as ( ... treden W Jansen B
Robertson en H Moolman ~ Jaoeen won

7de prge.£2 Gestreden J nn der Merwe
P Pretonua BnJlltouw G KrUller 0 Coet ...
A deD Klerk eD G Pieoaar Van der Mer .. e
WOD

Sate prol .£I ISa 'Verdeeld J OdoDdal P
C MoolmaD M Max Bergh
9de prlJl .£1 lOs Geatredeo Ed 0 P nn

neD Hee ... r P Coetaee A Venter G nn der
H"tlYer F Stapelberg J W Ko>", (magistraat)
A Venter .. oo

lOde Prus .£L Verdeeld N Krnger G
Grobler dr A P Coat'!s Pankb1ll'1lt J Venter
eD L Prc:tonaa

11de Pili&, I as G .. treden W Joubert 0
nD Vuuren M Coetsee J Foua~ H Moolman
en J Venter M Ooet_ won

E&SH a In den &Tond .. erd een concert gehooJen ID
Pe ma~lIlr.1at ze de dal or et. moest I{edaan de IICbool bil welke geiegeDheid dan ook de

worden om men..,h~n die 3.&0 "ypbilililldeode prlJuD nl*fed ... ld werdeD alllOOk de pru
un

f d aaD de damea door loten I(eWOnDen
ware ,. te zon eren en een bOllpltaal te bon wen AU.. werd ordelek "edaan met (lenAtate -oor
re I' raD.IChboek beel"llQhte dIe .. ek te op eeD d d d " r- ft

!'IChnkbarende "11.~ P elln plaata waren er en oor • ul\dee e" De lUI wa. propvol
ruet mIDder lIn negen gevalleo HIJ '1"I8t ook Nada, dit afgeloorn wa zei de heer P
.an g.nllen w:&arblal ke lunderen aaogelltoken Coetzee 'lee pDePaA dat bU &Ich g8(,erd ge
... area Ilok aan de n. en ,de nn de Paarl ..oelde om eeD kleIn gMCheDk &aD on~"l ie

'WarelI er kl.mrhn!;en d e verrot waren aan ac:bt~D poenal le geveD dat IlItpat ... u den
ode.. Ilelue krjjl(araad ...oor IlJr dl_"n In deD 1'orm no

De beer Booyll8n maakte w.,.o-tA~f-""IUl-"'.cH,__t_w-tee_.IJIIh;;.._l)d:t:
JongeD dien hit op z In plaats aCgezanderd ... onle ceaeraal op beruoe-
g~ omdat h I aan .ypb la.. leed HIJ ,el bn aal bet bewaren ala

Up ..oors~1 nD den beer'\' B de VIllier. kleinood Bet ui eeD plaabJ8 ID
....erd *loten een kamp om bosp,taal op RI I IDa""pllaEDer 10MmeD eo al. hu er Die' Ineer
!f1chlen waar degenen ludende aan sypb ha alge la &a1 tenagYa1leD op ,un JODS-" r.oont~
.&Qnderd !10oden worden 100 hevolh"g Eben, die ook op dueo dag !te

De raad ..-erdugde " twaalf onr ·ooDd heef\, dat hU een opvolaer 1& .. u ·UD
ouden gt"Ulen 'r'Ide

Sprekende YUl prwideot Kruger &el bil HO
.. een ware Bo~ HU beeft n.. ' alleeo
hefMBOD maar óolt ~eomoed.

, oor bet UUI_ ... 00 .. I raal hoe treo
rill bet bem ook al Le maar no 0Dd moest bIJ
abcbeid Demea ala J'lMraal HU bD het Diet
langer ~ Bij bedaakte elk lid no de
wateucboawma ..oor 'UDe ,ebooraumheid.

r II lete ",,,,teD pbl DI ....,.ljjk dat
ODIn paenal -eeD harleIilk 1& .....

door d.n kriirru.d

AFDEELINGSRAAD
De maandelulllChe vergadenng nn den af

deehng.raad werd gebonden op Woeudag
morgen

TegenwoordIg waren de heeren W R Plen
R IK (voonlt~r) Boojjsen VlotllWl Knel
De Vllllen en Retief

De secretarts rapporteerde dat er eeD balau
WIUInn £429 ISt! 3d HO zelde ook dat d.
beJf~ der belutlng nog nIel be$aAld '11'1.
IIDe voorzitter wu ....n oordeel dat de IMIOI"I!
tarll de acbtl!rstalhgen moest dag .... rdeo

KAlIllUIELKS' LEI

De yoorz ter selde dat de uak omtrent de
uitspaan ng te Karnomelkulel moeat beapro
ken wordeu

De beer De Villiers Tk krUg
aoodra deu kweatle yoorkomt

Den .ecrelans werd gelu~ aan oen eivielen
oomm ssanl! met betrekllaog tot deze aaak te
sebrjjven zoodat de laatatgenoemde op 'Un
beurt met bet gou ernement zal onderhau
delen

KLA ITEli

De beer G J Hugo verscheen op de nrga
dering en kugde dat ,un buurman het water
nD de recbter ,[)de van bet pad naar de bn
ker zl)de gekeeed bad nadat bU twee a100ten
In een bad doen loopen Het w..ter hep au op
,un t klagen) grond

De voon ~!.er meende dat de zaak voor ea:!
rechter moetlt bebandeld "orden en dat de
raad er Dlete aan kOD doen

De beer Vlotman wao "an dezelfde oplIue
maar dacbt dat Je uak deu raad aang ng waar
de weg veI"llpoeld werd

De heer Mep Loubser (padmaker)
lr.1aagde dat btlt pad tu",:!Cben Elsieabrng wt
aan Koopmanan .. er door somaugen ..ernleld
werd daar r.U er door Jloegen enz De
beer BoouseR sprak bem g ung er Oyer dat
bet pad DIet lD beboorluke rdo It'bouden
wordt en bU (Loubser) kan DIet I 'Rerk
goed doen zoo er geen perk werd aan de
overtredIDg !Je 0" ers waren de beeren
J I IK maD C C Ihe D M..lan J
.tl~uw en J Basson

De ..oorl11Her ze de dat de overtreders ken
DlagenDgen woesten kru~en en aoo zU geen
gehoor gaven vtrvolgd lDoetIten worden

Op ..ntwoord aan den beer De V Ihers Ie ..le
de secretar ! dat cr een Jaar geleden een ken
ruage"lng omtrent deze auk ID de DIeuwsbladen
gage ..en werd

!Je beer Boo ",en zelde da bpt hem lOU
spu ten Inden de peI"llonen ver.meiil ver ..olgd
werden HU zou ..oorstellen hen eent ken
DJSte geven

Op yoontel Oe \ Ihers-Retlef werd bf'
.Ioten de overschruden te gela!lteD de wegt
door ben nmleld n orde te brenl!en en dat
lIJ wuden' eryolgd worden ndlen & I yoort
gIngeD die te ..erOleien

()e heer J P Bonthuys bad ook eene klachte
HU Zoeldedat de heer J"hannes ROIISOnw Zoe
tendal .un Joogen geslagen had omdat ut!tge
noemde een toegelloellde ..oor Wilde openen
BIJ bad reeds de _k te \Vellingwn aangege
"'eD maar Wilde ook de taak ..oor de aandacbt
nn den raad brengen

Op eene naag van den beer Vootman Hide
de lIecretarll dat hU don heer Rossouw om rent
z" .. onrtredmg geacbreven bad

De raad acbtte bet bu teu den regel zicb me~
de klacbte van deD beer Bonthuy~ te bemoeien

0" AR::IRtVIEB RUU

Oe seerctarL8 legde eeDlg" telegrammen eD
vroegere COrTef!podentieD ter tafel beuetfende
de .. brug "In den secreten. voor pubheke wer
keD waarnlt bleek dat er een mluerstand wae
daar de KIeIll DrakenatelDbrug met Je nwan
nnerbrug yerward w rd
De ..oor. tter Z8lde dat bet eeDlge plan kon

,un weer eeD deputatie naar het gouvernement
af le .aardlgeD en de zaak beboorluk voor te
leggen

Hierop werden de I,teenn Booy .. n Knel en
-de secretarIl afgevaard gd als een depatatle

I RASS t IOEK-GR or DRAKESHElS I All

De seeretarIA rapporteerde dat bU aan lDen
-VaD der Bul en de.J beer De Vnea keDutsgege
en had den weg te openeD Eeratgenoemde

~breef da\ wet d~n dood van baar ecbtgenoot
de zaak ID de handen nn een andtr perIlOOD
",elalAlDWIS. Zu wa. gewilbg de ombemlUg te
..erw ,deren maar moeat eent gelDelden per
II()Ondaaromtrent consulteeran

De beer De Vn .. antwoordde dat b zou hf'
'lP'lJzeD dat he~ pad door bem verlegd op de
recb~ plaal" Wa!

De zaak bleef oyentaan
De beer Knel Met al dat ovcntaan

deo d.e menacbea scb.de
UKOF.NOERG PAD

De Ï1tMU" Booysen Wilde eeD lDotle Inbrengen
omtree' holt Groenberg pad !ll&Ir zelde dat bU
n et de p.legenbeld had den comDllSlllU'l8nn
pnbneke w.. ken hleroTer t.l spreken Er waren
ecb~r e-..p belangbebbenden opgekomeD en
bO IIOUdell raad vragen ben te boorHD

De heer Braaier telde dat bet ,edeelte nn
het pad dat moe.~ begruisd word n Dle~ !lronl
wu Het z&lld lag zoo dIk op dat gedeelte dat
een eacbt bool door n et mIDder dan Iwee apen
..ee kon door vervoerd worden Bona al de
raadsleden waren bekend met den weg en all
er geen ..eraadenng gemaakt werd dan &ou de
raad welhcht vervolgd worden (gelacb ) Het
.r.ou slecb bo i 150 kosten bet pad te begrUlsen
daar er gruil ID de nabubeld WIUI

De beer Oe Vdlien lelde dat de kosten..,oe
ger toeD de &aak ..oor den raad wa. op £300
geschat werden

De voorllltter ....Ide dat een lUgenleur gezegd
bad dat de kOllten op £700 zouden komen

De beer BreAler telde dat de weg tUSM:ben
Hermen en R cDeek Ka'teel eene distantie ..an
teveD mIJlen slecbts _7\)11 of i800 kostte

DOl beer Bresier lelde da t een zekere beer
Loubeer de begrulZlng tegen i 150 1100 aal
nemen

~ a ..erdere dllCU!lSle wuru t bleek dat de
..... unQe zee of zeven I ondcrd yards wa werd
bet besloten op voo Atel Reuef Vlotman bet
gouvernemeDt i 100 op het £ ,oor £ steleel te
.. rageD om d en we;; In bebooriUke orde te
ibrengen

ELDKORSET
Oe bedank ng yan den beer J louw alo veld

.. net te (roenberg werd b6l'proken en op
..._". el yan den beer Booyeen werd de heer
~r aangeateld tot ..eldla.ornet en de wen
Mdodgkhe I van het aaDstellen nn een nede
recbt« ultg~.proli:en

EES lEK
Betrelfeodo en bek yan den beer P J

Joubcr ~ de beer Booyoen een apport docb
bet werd beel(1ten de zaak taler te behandelen

ADY GREY na
De voon tir zelde dat een lDgemcnr de JOe

'OruIl gelOspekteerd en gezegd had dat er ,"an
-de balken verrut waren Om de brug te nran
deftln en ill eeD Illn met deD weg te brengen
wo bet noodzakeluk "lJn een .tl4k grond van
deD laeer l ys te en~lgenen De"rug IOn dan
"Hd geaoeg worden zoodat twee rutulgen elkaar
kouden paueeren ()e beer C>", wa gewillig
een at.1t: grond af te etaan Er moeat daa nn
belde .ijden ééD persooD .aang.. teld worden om
den grond te waardeeren De ..eranderlDg van
de brug zou op do gouvernemenll begrootlDg
",...bracb worden

AA)óZOEK
De beer Boo .en lelde dat de heer Wemtrobb

aanzoek deed .eo bol te acbter 'Ull elgeDdom te
Lad) ( rt'v brug op te ..uilen

De raad w•• Ta oordeel dat de beer WeID
trobb bet ..ol<le recbt bioi .ulks op lun eigen
Jom te doen

_;ileuWB uit de Paarl

vOlin..u.
)laJmflllb.ry ... R-mert&OD ontmoetlen elk

>ander WoeUldac-lAdag op den PaarJ..eben
.. portBCTtlIId Het.peI w.. voor deD beker
VUl al bet Mg1D bI'- laai dat de Zwartlanden
de o ..erhand .:ouden beDbea Zu speelden bet
-m_t dIep ID d. aroo4ea banner opponenteD
1n de een" belft ... n bet apel maakte Mal_
:bur7 derUen pua* eD 10 de tweede belft DO'

VergaderlDg ge honden te Prins Albert op den
85ten JUDI 189V Vlln den Groot Zwartberg ~k

De notulen der laatste \ ergaderIDg werden
geleZoeD goedgekeurd eD onderteekeDd
De hr S Lutll~ epraker oyer dat ml!D zoo welDlg
ve gaderingen bleld en wilde weten of er DIet
een tud bepaald was waarop men vergadermgen
moest houden HU achtte het r oodlg In bet
belaDg van den Boud om op zekere tuden ver
gad.rlngen tA houdeo

De ..oorr.ltter zelde dat men volieos conetl
tutle eens per maand moest yergade ....n maar
daar de "",rgadanngeD.. Diet altud goed bUge
woond werden r.oo wae men 10 den laatllen tud
Diet zoo geregeld bt)eenge.tomen
De br Jan Luttlg Jr bracht oDder de aandacht der
vergadenng dat er op bet congru te VIctoria
Weet bellloten was a In de takkeD en dlltnkte
bestnren te vragen om eer reglltrahefoO!l.
bueen te brengeu door 18 nplaa ~ van 4d te
ge ..eu Toor eiken Bon<isml&U lJ ) rlcbtte dit
pnnt toe waarop eeDpang healou>n WArd op
..ooratel A ..an WUk-Z de Beer Jr h a~
het congres te geven DIt ..oontel ..ond lig
meenen bUval want men betlchouwde zulk e n
fODda aeer noodlg
De hr A v WUk gaf kenDII nn een voorstel IJ
de ..olgende 1'ergadetlng Verder eprak hU i:ld
..erg.dermg toe aangaande een zaak dIe b~er
voor het hof was IIIJ verhaalde 0 a hoe *en
blanke man onlaogs naar de genngem8 iehrar'cbt
werd "l waarom

Omdat bIJ ..olgens de bewerlog van den
booftikonstabel droDken zou zi II geweellt
Het bleek UIt de getalgeDIs dat ,,~ boofdko
stabel In eeDe bar stoond foen geDoemde
blanke man er LO kWiID en om een glae wIJn
vrOl!g De hoofdkonslabel waarscbu wd~ den
barman hem DIet le bedltlnen omd.l.t b ) dron
keD wa ( ...plaen. ZIJIl oplnlC) Daarof ZEIlde
Botcs (want dat 8 ZlJel vaD) dan za Ik bet
wel op een andere plaata krugen 'loen glDg
Botee been doch struikelde over eon dronkeD
Hottentot die n de .traat lag Van dIen och
ter "erd geen uotJe ~enomlJu en de boofd
konstabel zond 6t'n onder konstabel achter
den heer Botee aan IDol IDstructIe ZIe wor
hU drank krugt neem dien af en breng d~en
naar mu Botes hap de atraat af IOOlaJS een
nuchter man glDg oaar een bottelatore vroeg
om eBn balf bottel en werd bediend Daarop
glDg Rote. bOl8waarte doch bU werd op Itraat
gepakt en genaagd waar de drauk .... dIe bu
gekocht had bIJ de bottelitore Waarop Botee
zei da t het ZIJ0 e gendom was en dat bIJ bet
niet zou afleven Botel! werd blerop tegen
dEongrond g~8l11eten en In de ge vangeml ge
plaatst !Je tronksluIter ecbter verklaarde
onder eede dat gedurendIl 'Un dleDI,tl)d bU
nooit lOO n nncbter molu had • en 0llslulten
voor dronkenecbap De heor BotC8 Wist na
tuurlUk DIet dat een aantal getuigen dit altea
hadden aangellen-en beeft derbalve bet dag
vaarden van die getul3en om te 'erschunen ..oor
den rnagiliraat OIet gevraagd BOWl werd
scholdig bevonden op getuigen. Tan den
boofdkonstabel en een anderen konstabel en
beboet met 5s of drie dagen acb ter de trallea
.Maar r.ooals later bleek door getUIge u d e
onder hon eed ..erklaarden heeft de boofd
konstabel gezegd dd bet met zoo &eer om
Botes WIUImaar wel om dEIn el!fenaar van
den bottel.tore In handen te krugen Er werd
dan ook dadeluk een laak gemukl tegen den
elgeDaar van den bottelatoore dat bIJ drank ver
kocbt zoo bebben aan een drooken man
en ook dat de bottel met degel Ik gIlkurkt
wa!

10en k wamen al de getuigen van Botel! voor
den dag En de beer Udendal (eagenaar 'ran
de Bottel»tote) bewe .. toen dat hIJ DIet aan oen
dronken - maar aan een nuch~ren man had
verkocbt dit werd getUigd door acbt getuigen
(allen blanken) d e allen dezelfde york.l&rmg
gaven nl dat de beer Bote" DIet droDken was
maar nucbter

Maar wat gebeurde~ De mag straat IU r.une
op~ommlDl! aelde dat bU een paar dagen tevoren
deo heer BoIeI! g.. traft b:1d ..oor dronkenlChap
tilJ nam In aanmerkang de getUIgeDIS van die
acbt getuigen maar !:teachouwde dat r.lJ DIe
genoeg ondenlDdUig badden van die r.akeD HU
had nog ,,!tIJd ondenonden dat de konstabel eeD
vertronwbaar man WIUIen hu kon ZIJDIletulgo
DISDIet over het boofd ZieD Hu ..ond Oden dal
scbuldlg Boete .£_

Na munheer de voorlOtter en heeren la dIt
een to .. tand ..aD r.aken waarmee WlJ hier te
PrlJlS Albert te ..redeD kuon"n zUD HIer hebben
WIJ een genl w&'lr de gotnlgenll nn mlnstena
acbt blanke getuagen die de waarbeid IprakeD
over bet boofd werd ger.len eD gelporeerd \ ..n
werdeD en die na den kOD.tabel werd be
schonwd ala enngehe Milno beeln!D !:;
le ..oel mei u dat de naam ..an bet fatls.Hlnll)k I
pobhek Ulet v8lhg IS op 100 n man..,r J.o:n
daarom wenllCb Ik het ..olpnde ..oorlltel ID te
dleDoln

(,elet bebbende op de h~ndelwuze van de
boofdkon.label In uke de krooD ,. J W
Oden dal en gelet hebbende op verachill"nde
getnlgen In genoemde &aak en gel6t hebbende
op de optlommlng eD ee ultspraak"aD dGD
I"fmdent magutraat albler &00 weDlCht deze
..ergadenng bare diepe verontwaardigIng eD
alkeunng Uit te .prekeD en bekend te stellen
eol boopt dat de regeflJ"lDi hlernn kennIS zal
DemeD eD !lIdleD mogelIJk I(ulke .tappeD nemeD
ter 1'oorkomlng 111 de toekom.t van Inlke ban
delwlJaen

De motie werd gesecondeerd door den heer
A Eaterbouen

Do beer S 3Duman ztll dit hl Ilcb Diet met
dat voontel kon ..ereeDigen Naar zIJn meeDlDg
WaA de magIStraat verpllCb t 100 n UitSpraak te
~aken HIJ moeet Odeudal beboeten om zIJn

_rate nltspraak tegen Botetl op te bouien
De heer J oeeph le G rang' ach te het meer

d.l.n I td dit WIJlete deden On .. magtltraat
relenft oovoorwaardelijk 1111etwat gezegd wordt
door den boofdkon.tabel en die wil den baat
.pelen ZOOn t.oeatand na zaken kan niet
lulfer gedold worden

V_beldene andere .preolora klaagden dat
de konAta"ls ... n de hoopte tot de luga" hnD
werk DIet deden of anden heel .Iecht

Het 1'ooratel werd algemoen aangenomen
De beer L de Beer ."Jde ..oor !JeeecoDdeerd

door delD heer~DF le Grange dat wil eene pelltle
lalleD opmaken hel lIOo..eruement 1'J'8i"Dde
om de kouta " Prme Albert ta verplaatlen

AanlJeoomen oor een gTOOte eD mvloedruke
...erJadenng

JAN LUTTIG Ja.
8ecretana.-... .... __ ..r

3TLLLENB~H.
BETUN D ~JIB._"'

Heden (Doaderdac 16 de .. r\.. kwam de
1'lml. auk •• betNldWtl( tot a. regt.tratie
ta Ste1leu~ YOOf h.t hof .. wel die no
A.i. ouu Abnbam Baadt ..oor deu eel ....
beer F Herold, 0 0 eo R M
A..le Braadt, eeD "ftD d. protNll18,.. .,en

tan nood ~aJdirl TUI ak1e 9 MOtie no 32
YUl 1892 onmedea te bebbe&i ~ Bij plette
lJIIhuJdi" en wml 1'8I'OOreleeld t.ot _. boete
YaD .£20 of 1'ler maaadeD tronkatnof. De boe..
werd dadeliJk betaald
In het opeommen 1'8n de laU... i. lIIAf1

atrul dat hij 1',",onderel wu da, de beeohol
dlgde II.ehte na ~huldi, pielt" udat hO .elf
den heer J Weber aendeJio, nD de gemel!nte
waarnD bO een diaken wa had laten getnl
geDIlI ge ..eo met betrekklDg tot berkeDnlng nD
IIID )Jaadschnft eo dat de beer Weber nr
klaard had dat hU lun handechri; t DleL kende
De eeDl,e reden tot ..enohoonlDg welke bU (de
malllitraat) kou Vinden ter reohtnardlgmg nD
de miadaad door hem (Brudi) gepleetrd wu
dat hU IIlcb door r.ekere politieke partU bad
la~D ml~lelden en toot Inltrnment had laten
gebruiken

De zaak nn &eke....nWa ter I luteIn een
anderen progreMIeven agent nn dezelfde mu
daad beaohuldlgd werd uitgesteld tot Maandag
19 deser

o 0•De beer P J BoslDaD burgemeOllter van
Stellenboscb dIe voor eeDlgen tud ernltlg ziek
wu I" tbanl ..eel beter en beVlodt zicb nu a&II
het &anatootIum te Claremont ten elUde y"ran
derIng van lucbt te genieten Wu ..ertrouwen
dat bU spoed'i volkomen bersteld zal zIJn om
bet pubbbek van Stellenboscb uog lang te
dIenen

o 0
o

Het beeft albler pracbtlg geregend op DlDa
dag en W04IDsrlag en het weder SCblJDt nog
niet over te SIJD De boeren In het dlJlrikt
,un zeer verblIJd over den regen daar het ge
zaaide de regendror>peleD r.eer nn nnode h.d

Een Prms Albert zaak

DR BESTER

Dr Frank Beater broeder ..an den beer
Andrew Beater Vin de Paarl II albler van
EdlDburgb BoboU.nd op DonderdagmorgeD
gearrlyeerd De dokter acheeD In goeden wel
.taDd te zIJn HU hoopt &lcb biDnenkort te
Portef911le te ..eatlgen W I wenacben bem allen
voonpoed toe

Darhng en Hopefield spoor-
IlJn

DEPUTATIE BIJ DEN ED HEER~AUER

Gllternamlddaa deed een deputatie bestaaode
Uit de beeren J A Baunn F Dukett, W Bu
SOD Louw T Volmer A J St.ghng en anderen
bare apwacbllng bl) den edelen beer Baner
(oommlU&Ml van pnbheke werkeD) In ..erband
met den HalmeHbury Piketberg spoorweg ..er
lengtng ten elDde te "ernemen boe de regee
rlDg d" tIkiUD (welke feiteluk beloofd was aan
een vorige deputatIe) glDg bouwen of de Inn
van Kalabalokraal af van Malmeabury lOU Uit
gaan

De meerderb~ld der depntetle dacht dat bet
best lOU IUn de Ion nn Malmesbury te bou
Wt.D De Darhng leden wezen op de nood
&akelukhel<l de IUa zoo na mogelIJk aan Darhng
te bounn daar dat dlltnk~ zeer nucbtbaar
was

De ed heer Scbrelner dl" tegenwoordl/{
wu weeA er op dat de II u opgemeten wa 100
'rer al. KlIpfontelD eD nndaar naar SchIld
padlkoll en verder naar eeu plaata nabIJ Hope
fi.ld !adien men de Ivu nader aan Duhng
Wilde bebben zou een Dlea we opp'etmg moe
ten ~aaD .. orden betgeen moelle kon gft
ven maar mer zon de lUk ID overwealDg
nemen

De ed beer Sauer ging de ronte na op de
de Itaart en zeI dat hU lun best lOU doen de
IUn tot be ....edlgtng van allen te bouwen Het
geld dat men op den bonw ..an de andere IUD
zou beaparen IIOU de kOlM.... nn de t.klUn
dekken

VENTERST .AD
lO JUDJ 189'

DInsdag en Woenadag t en 7 dezer W&8 ons
dorp In rep en roer Vroeg ID den morgeD yan
deD 6den zag men mlten te p&IIrd r.lcb ;zer.ed
maken om wapenachouwlnll te houden Om lJ
UDr ..ergaderde men op b" markt plein al ...... r
ar ongeveer 80 gewapende ruiteu waren en
zoowa~ 12 rutulgen en een meDllIte toetlCbou

FA.KILlEBElUOHTEN

P J VILJOENI hooN

GEDOOPT
lo d.. Nleowe Ned Geref Kerk op Woene

dae: 14 Janl, door dia C F J Mttlier eeDe
dOCllkt"ftD den beer Jacobaa DUllel no der
SpD)', met D&IDI Berbara JoIauma.

, '
f' :,. ,. ..

jJ'~~ ": ~I' l #«
PRIESKA.

OJ'J'10JI!'IJ.»XUKlSOJtOVIl't-...i ....1\ -t
0Dder het hOOICl: "The Doq~ :w-ber

of AlNlabIJ," .-gt _ Lon~ blad -
"De "..r1dUt.kea dell heeren ~. .pMCh
op het Zuid-Afri.bMacbe diaer ...o~ .ua
au nOtr; verDOllleG Zeker 18 bet dat het
Alribander .t.DdpUDt Diet welapre_jeadar eG
met grooter .indruk aan het Bnt..ohe pabliek
18 bl~elegd geweeet eG de heer Gnad
DUll &Ulhzel,..a gelakwenlCher dat bil een
IIMr goede _. heeft ged.... tOeJt bij ten
...oordeele na dell beer Goechea en uo 1'001"-
deele der regeenng waarvan de beet GoIlchen
lid la Ul~ v.td UIl het waar gevOelen van
Zwd Afrika 'Wat zIJn gehoor aan.,., het. Me-
tropole het meest moet hebben v.erl)a.a6d Wll5
te vmelen dat .n. u<aaDder 10yalit.El't J~eru;
dit land boofdzaak WIUI waarop de peer
Graaff zelf een Afrikaander aandrong Er
waren wide de heer Graaff geen I<!yaler ou
derdsaen ....u de kODingm dan de Afrikaan
den der KaapkolODle Men bad zooveel vau
bet tegenovergestelde gehoord TaD de Rhodes
geZlDde Zllde dat de verld&ring bijkans sen
sationeel was Het deed de groote ,"erga
dering triIlen-en nadenkeD Het diende ook
om de onroohtv_rdigheid oa grofheid san
te toonen van des hoeren Rhodes beHchuld ...
glllg oDder het hoofd VIUl dlsloyallt'll"t op cell
tijd toen bij hoopte de KaapkoloDJe daarmede
te v~en en het hielp alleen te VCl"IStaan hoe
wezenlijk de recente stemmJng oDder de
wouwe verdeeling van ki_teL~ aan de
lLap eene wederleggmg III vn.n dl' bescbol
diging door de KolODle ID een woord IR

veroorzaakte.* t Terlies ,:.n den beer R boo""
bil de elekties "n ze hooft hem het. verbes
der onde",teuwng VAD de. Afrikaanuers ..oor
altoos bezorgd en zooals WIJ verle-Ien week
zelden (vooral een die zlLh offiCieel heeft aan
gesloten bil de Z A Ltga) 18 bij ~ oomo-
gehJkheld gewordeD aa.I1 de Kaap In Rho-
desl~ ~ het deu~D En het was een zeN
l'envoudIgc zaak wa.atl"oor beer Grnalf
pi" tte-pleltt .. met et'n 'Ila.rmte en hefttg
hel I .....Ik.. lemllJld een leTeDdtg denkbeeld
I!:af 'all d.. ullugh ... d 'au !l;evoelen dat ID d ..
hartell der '\tI knaDden woont waar hUD
geboorteland IU het spel l&--biJ vroeg eeDVOU
dig dit lat ZUId Afrik .. gered JIlacht 'Ilor
den ,an de kw.....cl.tokers Geeu unmell wer
dell gelloemd maar bet IS DIet mOCieliJk de
schuldigen UIt te ,mden

.Aan

-(U-at.Oo_ ... , Q..... ,-Da lIeeren ., B Ouuam lae, Il B., G Il Tarner
Il B. ea J B. .... Il U alJn &cMJplaWa U ..
____ bade ltoIonie 'ft p~ dat ik het ve~ ge-

~ zoowel ala
apriakhanea, (ln bet helpt
.. pleister op Je teen te

J8 l' 1'l1Ig8r geeDeden hebt
Met een woord bet helpt bepaald niete De
gehee1e om~ II au yol met sprinltha.nen,
en Sll vemie&en h_ veld neeselijk aJaOOk bet
~

N u wat d~ de veeartaeD P Waa.rom m0e-
ten ZIJ r.oo v~1 geld trekken wt de landskaB P
Het vee Il< ~k ZIek en IIIJ konDen dat. ruet.
gezond maken zal bet parlement nu DlI!t
uever er too o...er gaaD om hen hun ontsla\!;
te geveD? "1UOl'ODl moet dae Ianda geld &00
vermorst worlien op zulk eene WIJrAlP Het
land be1'>ft er hoegenaamd geea voordeel van
Ik zeg w~ met de VooarteeD eo laat de
boer zelf Zl~~!vee geaond makeD
Ik geel elIif achaap een tb.-lepel mosterd

ID als t de haarwormen heeft. en I. helpt
seer goed Waarom moet ons land dan zoo-
vele du'_~ penden betalen? Ik hoop dat
bet parlemeDt -de &aMk zal overwegen

Wat ik billr gezegd beb onderteekeD ik
met miJD naam eD

Bbjf de uwe
P J BADENHORST

[Ter opheldering .. enschen WIJ te ze~eD
dat het funguto-mlddel tege 1 sprinkhanen Diet
door eeD v-'"ts 18 wtgevoDden maar door
proefnemmgell op bet msectkUJIdig ID8tltuut
te Grllhl1mli84d De man die het eerst de
aandacbt erbu heeft bepaald 18 een Nat&lache
procureur -~ ]

AFDEE~P~N~G~S~R~A!!!!!!!!A~DHAY
GE"'O~E fxRGADÊRPW GEHOUDE:Ii

9 JUNI 1899
TegenwoonUg -De beeren" G J

Droten J } P BezwdeD.lOut S K
ter H Turn,r en J vaD der MerwEl

Daar do ,*"ele comDll8!1&l'18ahreug 'IlIlS
werd de hee~ \ an Druten tot voorZitter ge-
kozen

Een tclegfllDl van hl t raadshL Booysen werd
gelezen mel4eDde dat h JOlt In staat wa>
de vcrgaderu~g biJ te wouen

Goedgekeu~d door den ra.ad
Het raadslid 'an der Merwe gaf de reden

op van Z JD afweztgheld bIJ de ,onge vergn
donng

D
..4.an d·n Ed,teur

e not1).len van de vortge ,ergadermg wer
d"n gelezen en goedgekourd .. -lhJnbet>r -In ..tlevenng lf derde

Het kasboek werd overgelegd aantooneDde Jaargling 'an ()ru; TIJdscbrift ~ de edl
een balans 1'I1n £10 0.. 3d m h..ndeD eD tenr Ik ben wat meer Dlcuwsgteng naar
£481 13s 41 m de Standard bank te Kim de pr ... tJes dl de lezen< 'LO ()ru; TIJd
berl,,) schrift onder elkaar voeren dan ZlJ het

De IJ"t va.n ",ht<l",tallige waatllCblJnllJk ZIJD uaa.r miJD praatje!! \ OJr
kwam tl'r tafel ,n de 88Cretan., al zou ik (de editeur) graag wer graag wd
dnt de !;Cbut,)n_ter. wu achter w..ren len weten 'Ilat ZIJ (de lezer.) deukeD 0' er de

Desloten dl10t de !;Chutmee~ter" aangemaand ta...tllte praatJe"
zullell word"ll dadehlk Iun acbtentallige be- b -ID de oo",te aIIeverlDg weef mu den
drag te betaij,D nerden Jaargu.ng zegt de editeur dat het

'erlegglllg nUl deu weg Papkuil Postmas bern aangeDaaID IS eerbJke kntlek over
burg -De hljer Turner bracbt venlait UIt be- Ons TIjdschrift te leze~
treffeude de verlegging van deu afde< liDgs- c -ID afteverutg tien derde J.... rgu.ng
weg VUil PoiltmMburg tot PapkUIl wooL< den aan de leze", vau On8 TIjdschrift be
,oor!l;e.wld werd over de boerderij li no kend gemaakt dat de lD~kenmgsr"'J8 van
:lO eli 10000d~een brIef o,"er van de beeren geDoemd blad voor deu VIerden Jaargang met
'an Druten en 'oNter toestemmeDde 10 de ner shilllDgK verhoogd wu wonien en de
verle~ng \lln dt'n 'Ileg en tot het makeu redeoen tot dit' lerboogmg aangegeveu
'an den we~ voor £40 me t IDbep;r" \Rn .ebn d -In het een<te nutn.lDer vaD den 'Ierd ..n
devergoediDg!. Jaargnug komt 0 a de ,0lgeDde zm.snede

Bp.lot. D d!}t Iet >umbo I 1..u1 worden ~e- ,oor Smd. J uh laat ...tledt'n v he taantal
nomen mIts de "e!l; IS ter hevredijQng vau ouzer lOt'-"lkenaren zoo vergroot
d n 'Il 'II> ID"PI"'te Ir I'n d..t de b!' ren Turner Ht'('r editeur vergun mIJ door IDldd,J VHJI
Ili \ or.ta de comm I<8le zuil n vormeu om uw blad op ,oornoemde onder verdeelwgclI

dell "<'g af te ba.lr.enen miJne aanmerkiDgen te ma!r;('n OD k hoop
De klOestlO v 10 de pasw .. t lOerd opweu 1\ eerhJk te zIJn

ter .prak .. ~~bracht en de I et: r \ nn Ier Mer IfC - D geachte ..dlteur van ons TIJ"
1\0 trok n ~ ,erlof 'in deu raad de motie ""hnft bad het ~eheel Olet mis toel hij
II 'Il"",rvall hJ kenm. h,d gegeveu m,enuc dat er praatJ€' onder Zijne lezers

Bnef !!elpzeu vlln len comml.,;arlfi ,"n wnre 1 en nog Z Jn
op Dllare 'Il rkeu betr ..tIend" de brug to I -, eieu hebben o;Oms ."(1 kntlek
&1 mult.lnft ged~'ekend I :\tel ' rzw Jgen du, omdat hot n et altIjd het g-

Uer otulee~d 'IlcllHChte dool treft en soms een!'
In de zaak van de o.anvl"H.&!l;VIl.l1 den dochu!; Ixnad""lt

Ihol'lIhon;t loor toestemndng tot Hm b"r ZOI d r l"'D kwade bodocling du. Iaat ik c
stelhng va~ dpn 'Ill'g Grikw""tad Po.tmas • 1 1 volgeD
burg w rd ","sloten op voorstel van den hr (1) - \\ LOne<:r et Il blad Ultg ..goven 'Ilordt
lk'Zuid ..nh01tt gesecoll le"rd door den be< r wordt I\11 het postgt'ld llIet biJ de U1teeke-
,. ntl'( dail de r UW tot ZIJn "PIJt met ID 111ng","clden Kerekeud zooal. biJ' oorbeeld
laal IX het v rzo<k Ul te wtlligen met 0 Land ..n a Ider< I II uw.lladen
BtI< f ,an p. n h""r ( J \ o ....ter meed.e- t Jd-chnften h"t ~C .. .I u 'an" ••ar komt

lend .. een mpll<' _an t'tn vergarlenng te Post b.t 1111 lat do lOteekena.ren 'an OIL' T Jd
maxburg 'Il.....rbIJ geprolesteerd werd tegen "",hrlft nu een "xtra 1. od ,oor po tgeld
I proklamátt \ an d n 'Ilel' t lI<Scb..n Gn n Of'teu opdokken"
kw ... tad eli Papkuil als ..en afdoo~ .... eg (:l) - Und., de aall~ ..!(eTen redenen tot
D. h...r Ik-zuldeub Il KesecoDd<>erd door wrhoog ng komt 0 a dat do portefoho 'Ilaar

t.. l hl.. r TJ,lrner .telt ,oor dat de zak ..u ,oor nde", 2s Ik! extrn betaald mOt't 'Ilor
zuil. n "or~ n UUI!(f' I den tot op de lol )eu nu door de uitgevers 'riJ () aal. de
g. nd .. vergaIJ. ru ~ IlItcekellart'n 'Ilordt gezonden docb-Ict 'Ilel

Aang. nOllll.'n -h t 1\ ordt I IJ de Illteekl'lllDgs-geldl'n Kere
Ombtln~"( I "IJk III _ KOllnl>'fl;.wmg kend cu wIe andPN dlln do anteeke-

g.,.,,...n , Di bpt .oonlf'ruen ,an ('(ln proe1&- nal"t'n bot ..1 n ..n-oor ( De 'raag nu echter
lDat", n g..lIo~" d" ombelDlIIgswet betreffen L' b het blIIJk een ongf'",ell8Chte porte-
de "IJk Ul folio aau de InlAlekenareD op te dnngen waar

U boor Tunaer .telt \oor dat ZIJII exc,,1 voor ZIJ natuurhJk Dader cl tegenwoordige
I nho de J.(qllvcrneur ,cn.ocbt 7.a.1 "orden de ,erboogurg betaleu m{)(,ten zoo ZIJ On:;
omhPllllng .. ,et te procl ..ru....... n voor WIJk III TIJdschnft well.SCheu te bebouden 0 Ik zeg
m dt':t.e afd;elmg ,olstrekt met! op die Wijze dOl-'Il de Ultge-

U..oecondQfrd door dell heer 'an der M~.r 'ers van OtL~ kwd hun blad ook natuur
we ",n a ..nKllnomeu lIJk cadeau aaJI hUDlle IDt~" ir.eWlren zoo die

Ombelnutf':'wct WIJk \ -De kwestte Tau hun leder Jaarlijks met ...,n postWISSt'I vaD
lo procl ..m"tlO vau do:- omhE'lDlngswet .oor £1 6 beglfttgen De handelaar geeft ~ne
WIJk V dit zes maanden was aangeboudeu zIJn koopwaar ptetieDt weg zoo hiJ biJ oat
werd 1\ "dt'f ter t ..fel ~ebracbt ,a.ngst van de volle waarde en oor seba

[)('I hl' r Pe~Uldenhout stelt ,oor ge1l6COn deInot> gesteld wordt en zijne goedereD op
d_rd door deo ht'or \ an der Merwe d..t dIe WIjze kWIJt makt
daar de obj~che-pehtlC zoo sterk l' de aan d -Het ChlJDt neemd dat nu dat het ge-
'raag llWt )tan 1\ orden toegestaan t..1 mteekenaren 'an Ons TIJdscllrift 1<00

\"DgenOl~en .. ftnzlt'nhJk vermeerderd L' de mte<>llelllDgS-
Bm f van deD heer ( J H \ on;ter gedll pr JS IS verhoogd w...r men g .. ncotiJk ziet

teerd 1 J'WI meedeel ende de ....n ...eztghmd dat de pnJ" va.ll ""n Dleuw.blad of tlJdscbrift
van Xa.utbiulD Spmo.um op de SchIJffonteIII • biJ eeu vermt.oerderd _getal mteekeoaren ver
locatie evt«leens een bnef ,aD den veldkor laagd lUsted" vaD ,erboogd worul
net Louw :gedr.gteekend 8 Apr I 1899 meI \ erder vlDdt ik Ons TIJru.ehrift evell
d..nde dat pit> krUid aanwezig Il< op vel"!lChil lezenswaardig al. vroeger-hoewel bet eveD
leud plaa~n vermeld IU nJn bnef ,eel op een adverteDtleblad al. op eeD tiJd

Het raadahd Turner deed dezelfde meedoe- schrift gehJkt neem bl1voorbeeld ..fleTenng
IUlg nopens de plaat8en Manapula WItkomst negeD van deD derdt'n Jaargang daar vmdt
Drogekloof !lóaragw; eu de plaatsen van de men m zIJn gebeel 6 bladzijden ...aarvall

UaatscbapPIJ cu het r.....clslid I 30 ( ) met pure advertenhe6 ..n zoo heb-
\ an der lillrwe nopens de plaatsen MeIkviel ben WIJ er meer--doch Ik zie Toor mIJzelf (eo
Doo",vlel ,n Taruboscbdraru Ik beD zeker velen met mIJ) Ulet den TUlllSteD

Besloten dat de gewone kenrusgevmg zal grond of billijkheid voor zulk eene dnbbele
worden gezpnden aan de etgenaars van de ge- verhoogmg van den mteekelUDgs-pnJs ZOO
uoelDde pláatsen Iemand een po~foho hebbeD wil laat bem

De reketUng werd overgelegd ,an \\ A he toor zlJn halve-krooD ontbiedeD
RIchards en Zont'n £7 OS 5d gelaat die te Om voornoemde redenen dus acbt ik
betalen Jeeu tICbande zoo er ZI n die

'erslag gelezeD van de weg mspekteur ge- D. eentge J
Jagteekend: [ JUDJ betreft nde den weg te aw.,
Tnrltl!V1Jge~ PA UL J ROl X

De beer Venter telt voor gesecondeerd
door den Jil:er \ an der Merwe dat het be-
drag van ~7 lOs betaald door den heer Bal
denhorst zt.1 wordt'D goedgekeurd

\augenoilieD
Bnef TaU den beer ( ( van Hay

teekeud 2"03.MN 1899 betreffeDde bescher
mlOg ,ali ~of "ild gelezen

De he ..r Turner telde, oor gesecondeerd
door d ..n !leer 'ent<lr dat bet valgeDd grof
Wild 111 de afdeeling beschermd zal zIJn voor Gebrek aan plaatsrUImte ,-erbinrlerl on .. de
et'n tiJd pe. ,an drie Jaar ha.rtebeest gems- bijdrage VRDeGA op te nemen
bok kOt'd®s en vogelstrulZ9D

Aangen0!l1en
Dnef g~1ezen VlW ,eldkomet Louw vra

gflDde dat de weg (1UDDle gerepareerd r.al
worden

te melden dat het verzoek
kan worden

van den weg anspekteur
nm 18.'19 werd gelezen
Veuter stelde voor dat de kon

de borgen 'lUl lInchnberg weg
krtJgen dat L .. eg ID een be-

van reparatie mO(' gebracht
eene maand en wordt dat
zal de weg gerepareerd wor

en dat Ntappen tegen
worden volgens wet

door deD hr Turner ou aan

DOUGLAS
PRIJS VAN WATER

1899
..4."" din ~
Mijnheer -Met bov_taande m uw alom

VeelgelllHD bied te pl.. taen znlt. gil mIJ en
het. publiek van Doaglaa ee!l-~ dienst
bewIJzeD ~ henna 1.8 IJD de cente
watererven hier te DOUfP;I....v Jrkocht op 29
April 1896 .Menschen val verschillende
deelen ZIJD ~komeJ\ om te koepen Ja een
groot deel mt Grikwaland Waat uw OOITe!7-
pondent mgesloten Maar toen de conditiën
voorgelezen werden en ZIJ vernamen omtrent
de waterbel ....tmg waren de koovers zeer hui
veng om te koopen U.. correspoDdent spoor
de de koopers aan te koopen o~ grond dat
het gonvernement te eeruger tiJd het recht
hebben zal om bet water recht te verande-
ren WIJ heb ben toen verscheldeue petitIes
gemaakt verzoekende het gouvernemeDt om
vermindering der waterbelaatmg maar tot
nu toe alles te ,ergeefs liever een zwaarder
~I ....t~ r.oools met Farao en de kinderen
Israel. m ~te "'lUIt m bet begin als WIJ
eeu erf bewaterd hebben k08tte het 9s tot
lIs nu vaD 20s tot 2ós '" aarbij bet komt
I' een raadsel voor het publiek eD met het
dorre kllDlaat dat W1J hier hebbe-. kunDen
WIJ onw gronden DIet langer wDder besproei
mg laten daD &even of acbt dagen of alles
verdroogt rooals iedereen ",eet die m deze
dorm streek wooot Maar om £5 per maaod
te besparen wachteD WIJ VIJftien of twmtlg
dagen soms lu.nger het gevolg 18 geen oogst
P..... dne of vier avonden geledeD was U'll
corre!!poudent ~enwoordig biJ eene verga
dermg VUl erf-etgenaren gebouden op <cue
kl'llDIlIl!;eVlng van den magl.8traat dat geen
water aan erf-etgeDllreD gegeven zal worden
zooals voorbeen op de zes IJllI.H.Ilden te be-
talen maar dat het alle maanden betaald
moot worden Waar nu alle maanden I et
geld vandaan te halen wDder markt en daD
nog ..ne zes maaDden oogst 0 Het gevolg '!Vas
dat ZIJ een bealmt genomen hebben om de
erven te laten liggen en aan den barden weg
te gWlJl werken yan hier naar Behoont oor
3. of 38 6d per da:;

Zoo ..l. ik tevoren gezegd beb uw corre&-
poDdent heeft ook 'VlUI de eersté erven gr-
kocht op Z8 Apral 1896 DestIjds had ik blJ
de 200 bee.ten en over de 500 klelD~1'e De
bOOflten heb Ik lerkocbt om te leveren ID

}Ie maar toen 7:IJ geleverd moeten "orden
WIL' alle 100rvOt'r geslOteD Het gevolg wa.s
dat lIa de runderpest zes overgebleven wa
reu en" at het kleinvee betreft toen k con
pemnt kon krijgen tot vervOt'r wareu N nog
.I..ehts 200 0\ pr die ik moet ,erkoopen \ oor
wat Ik er voor krijgen kon 1\ ant ml't I ou
'IleIeu andere verbetermg waH ik toen ,I
reed. In de schuld ED zoo IS het met mentg

____ ... _-- :'ecre ar

DRAGHOENDBR

ONS TIJDSCHRIFT

al k~

oon gpg&aD
~Iaa.r nu IS de '"laag zIJn a.lIen da I lo

l..nz~lfden toeKtand daar Douglas tocb aau
Ik ze Z Jde df'-l' Vaaln\"ler gel~en L' en d lo

Wfin"..,. dus III de gelegenheid wurl'n om h lIIne
bee~tell te verkoopen Dan zeg ik die hIer
..rven Kekocht haddeD hebben ma&r hun pan
trek ossen hier gebracht om bunne gronde 1 er
mede te ploegen en te bewerken en d e k()n
den ZIJ Olet verkOOf>Cn eli dan bebbel ZIJ
nog llI"t .Ile o.sen of tro:-kdieren ku wen
brengen want die van Gnk'llalan I \\ .t k"a
mef' konden 111ets door krlJgeu 1111 t enH
paarden of klelDvel' en dlegen ..n dl KlU'

deze p;IJde trekvee gebracht hadden h bbc
het 1<00 te zeggen alles, erloren door de
runderpest zoodat het gevolg u u L' zoo v"r
miJ bekend II dat er m uor 'Ier of v Jf 'pan
nen QStIen en twee span dODkle" zIJn d (l al
de grondeD beploegen moeten ell d lO moet
nog gewacht worden om trek,.,., te kr JKeu
,oor ploeg~u ellZ Dan kmt het nogal netje.
£2 tot £3 voor pl~en of omJuabben om htt
maar gedaan te krijgen om wel'r een undt'r
te hel pen dil' al reedt. weken Kewacht b....ft

Hoor editeur de toe~ta.DrI Villi erf be'll oll('rs
L< allertreungst Begrijp "Igenaren van Iwpo
of dne erveD gllan nu op bot hartif' pad "er
ken >oor 3. per dag. -ut plaat. 'an I unn ..
erven te bewerken Om die fr .... e O:-M('lI 011
beploogd te Zien liggen 1" a1lel"l\plJhgo maar
wat knDnen de menMChejl dOl'n daar uile
water alte< ds gestopt--I!I daar 7:1Jre<>d.. chter
zIJn met hunne water bd .."tlng die ZIJ IIlet
kunuen betalen? 1;00 ver miJ bekpud I ZIJll
o:-r maar Irle pel'8Ollt'n die hunn .... "tt relu~
Ilmgen opbetaald bebben "n nu g811n ZIJ
h.,ver op het harde purl werken - oor:\ per
dag daar bet hun heter betaalt d LIl I IIlne
erveo te bewerken Ja van al de ..ti...>lena
ren zIJn er DU nog maar zes die nOj1;n ..t ap
I et ) arde pad ZIJn gaan werkeu M""'r waar
om zIJn die menschl'n dan zoo acbter ~ Om
, Ier redeneu Il) rundt'rpeRt (2) Jl;t>f"n
markt (3) zware water bela8tmg (4) ultge-
potte landen

Nu heer editeur het Kouveruem II 1\il

tevreden met de tluatlO dOlJl" dl'n af l.~ hng
ra.ad gedaan vali £50 tot .(;~i) per erf ;\laar
,"plaats Vlill gezegd. >;om zIJn ZIJ ' rkecbt
voor £50 tot £!)(lO Zie hOI' vool m r d..t
het gonvl'roemlldti ('r voor kriJgt Jl; I kan
het OU" tocb het w,,;,er zegge voor t el' of
dne Jaren gratlll geven zoodat WIJ ' rbete-
nDgen op onr.e gronden Intnnen maken d""r
ho:-t zulke hooge pnJzen ,oor de erven kreeg
Ik kall Dog verder blJvOPgen dat I nlg

meene prake I" dat WIJ de erf houdpr on
willig zIJn onze water geld"n to bPtal 11 Ik
kM u verzekeren dat dit III onwaar het IS

alleenhJk de HCh.aarscbheld van geld "aDt
als WIJ nanr de winkelieren gaan om graan te
,erkoopen voor kontant om water rekenm
gen te betalen dan kTl)gen WIJ tot antwoord
mdlen WIJ handelen willen dan !ruilen ZIJ het
nemell eli lan nog voor eeD gt'nngen pnJs
onb~ aan baar voor deD verkooper waDt ZIJ
weten h..el goed dllt he~ moolehjk gaat het
graan door t aw..re zandpad Daar Belmont
.talle te ,ervooren Hoe nu watergelden te
betaleD Indiell welkom later meer omtreDt
het b..rde pad VERBA.l.'fl)LIJSTEN

Ik ben enz
WATER-BETALEH oenoJlS

OPEN BRIEF IIYP JTHfKE!oó

Ventenla4 12 Jwn 18!J9
de heeren H R e Wet J J Peter
sen JPStraWlS EPEben W J
Pool C G vau SchalkwIJk en ander
ren aan Wien ik .... t"'oord venchul
dtgd »en

\IIJoo hoeren -Vergeef het mJ dllt ik
mIJn toevlucht moot nemen tot de Dleuws-
bladen om u te beantwoorden maar het IS
'oor DlIJ oomogellJk elk n ~I .. f .fZODderhJk
te beantwoord eD

"at de brandr.lekte betreft ben ik het
teD volle met u eeUl! en gl voel ik mIl tien
maal moor tegen dien blUlvloek dan OOit te
voren Slet ..tIeeD dat de 8cbaapboer beban
deld wordt als eeD bandiet maar zIJn scba
peil woroen vergeven en .. orden wtgerorud
door het overma~e dippen dat somt Jds
mmder wurd IJ! dan schOOD water KOD meD
alta~d vaD het Arrow Brand taba.ks-extract
knJgen daD zou de veeboer met de helft
VIUl de moeite gehad hebbeD eD ZIJD voe zou
met zoo vergeven geweest zIJn eD DJet later
eeD ultterendeD kWIJueudeD dood sterven
terwijl er nu hODderden en dUIZenden sena
peD 1DIDder IIIJn dan toen de aangevallen wet
ID werking werd gesteld

Wat aangaat hL endeD VILlI petthl.'S u.... r
do we~evmg ~e k88ten van belde hUIzen
van de wetgevmg ZIJD opgestopt -aert \"Ier
Jaren met smeekschnften door dw.zenden en
dUIZenden onderteekeDd v~eDde verl08t te
worden van dien baDTioek Saar mIJD oordCt'1
IS het Diet Doodig eeD ruele ~tie te zeD
den naar de we~evmg Elk lid van de hw
zen moet DU onrtutgd ZlJO dat VIJf_ne-
geDtlg wt de honderd pel"l'ODeD thans tegeD
de wét zIJn eD dat de onteYTedenh ...d van
deD veeboer zoo boog geresea IS als nooit te-
voreD

Bet~nde ~ d4iputatae Yan de veehoe-
ft'D mee" ~/dlLt bet DU Ulet de tiJd IS om
te g&IUl-1!pfeken Er. eeD tijd om te spre-
lren eD een tiJd om, te ZWlJSen WIJ hebben
uu een DUDl8t«1e dat bet diepste belang .telt
Diet alleen m deo neboer maar m bet ge-
heele land en naIk, die het 1aad W1I8I"lijk op
bet hart draaat. Doet ZIJ _t wat ik 'Ver
wacht ga dan Gen weg die giJ goed 1'lndt eJ\
zoo men miJD dieaaten na noode beeft sal
ik ze verleenen

Met ~tingUw dieDa e dienaarD P V DEN "HEE",...,...,V....ERn. heerea Ball BIOI,

BRIEVENBUS h.

D. secretans de h""r A Struwtg zendt
OilS de rlotulen vaD een deb~vereewglng
OIlS de totuIen van oon debat&-vergadenng
De heer J M Stru'1\"tg bedankte als lid daar
hiJ op 'I' rtrek stond Hot debat werd flink
bosWOken en daarna vel'<laagde men

.A P 'Ilil dat dam .... en beeren voorl.lcb
trg zulieD ZIJD m bet Ja zeggen en vragen
HIJ weet van u dame m zIJn buurt dIe een
beer gefopt heeft maar hiJ zegt Dlet of biJ
de gefopte III

G~n 'Valscbaard VILO Goupn no
fort '" eet heeft bet tegen Iemand ID '1\"Ien
hiJ Zich bedrogen heeft D,...,. ZIJD schriJVen
lasterlijk IS kunnen WIJ het Diet publiceeren

t.earumtr Ja N-n" .,
l d I ubi c < ho: lj
() de VOl J Holm.) r Warre r
P II H11l!o E:l:t'cutcurkamer IVo '"
JIlolm •• J lf n I\HIlI"C "
L S row I{ C Ilrum n Ho> uve

B 110 ""D r... li ut<
Abrrd "

JM Wr g ~ lew
li '-al de Me we H

De secreta ns van den Afrikaander Bond
wIJk no 5 ClanWilliam beantwoordt een
lit IkJll van een hUl8bouwer m de Patnot
HIJ zegt dat de aeruge persoon die l'OOt den
Bond bedankt beeft 18 de br '" L du Plessvs
en de tak heeft ZIJD hed'Dking aangenomeD
zelfs zonder om op een uItleg te wachten
HIJ UI gereed met hniabouder onder ZIJD wa
reu naam te oorT""IK'ndeeren 1D ons Land
maar van aDder geschrijf wordt
genomeo KCS'fISG

J H Bas. H R lOt Malme. u
M J Botha., F J Ilo La J 1:1. (,I
EN" ng J le !jm dt. Kaap.cb~ f •
C \Vlom 0 W Qm J .Melnn~ \\ ort:
U van d6 W... tb" "'" Il t f u e

Merw" J :>loe1uO U" t.r<hon
~ ...... de Mer.... B Bcb mpe Abt'de·

GENE A~I
IJ: BIO"" A. Banae Broe 1lW' G L.

IlIWl
HUW VOORWAAli f"

W Howard J P Palm.... K ng W I.m' r "
8 Lery R Ru.Im> Paarl
L Banm-. A AR Tieu K:o.apstad
F Burbult,C JH Beyl ... el Sr..-yn.h
A. P II:npr G C CoetAIee, Albert
00 'VDpl", B llebIIe Ondock
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