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HBRMAKIf • CA.RARD'.

ZUIVERE ROZEN SNUIF.
Benevens Zinking8, Orange Bloesems en

Groene ZlBkiBg ~nui'. '
DEh E Snni! wordt ge"W'Ul'borgd luiTeI' .te zijn, slechte de JJo.te

:\mcrlk"""lK'he Tabak wo"h dur.oor gebruikt.
Pc li roene Zinkinl(' Snuif i8 Toom oD8Chal.bur voor hen die aan

"l,en" I" r ht sijn blootgesteld, AI o"ae audeJe Snuif soor ten te weten
Roze, Schoone. Bloesem, Bergamot. Orange
Bloesem, ZInking. SpeclaJe Zinking en Groene
5 n u if worden I(e ....... borgd tie besten te aijn.

\\'Ij na;een slechts dat gij 011&8 Souif op den proef lUlt stellen
,Il ;1; ",1\ bevinden dat lt' een onfeilbaar middel eu verheven i;'
',..ro" .""'lI.:e andere IIO()rt snuif. Ooze Snuif ill overal l'erkrij!(b ....r.

\\ 'J houden. een ~- aantal l(etuigochriften. Men ml be-
r :1l,len dat de PriJ' van onze Suuif seer la&g ill.

HERMA.N & CA.N.ARD,
B9, 40 en 26, Pleinstra&t, K&a.p8t&d.

DE·
R. CANf & ZO.EN
KoloJliale
Monument

Werken-

Strudn Lug Strata
KAAPSTAD.

)j[on1llD8llten en Gnfateenen van Marmer of
<lranie~ voorzien en opgl'richtop eenige Begraaf-
p1aate m Zuid Afrika., IJzeren Traliewerk en
lloebteeneu ook voorzien. .

J

: Téebniugen .en prijzen franco op applikatie.
'hI/tR",: 'lTk Stroaj, Wii1lberl1' en Oxford Straat,

. Oost L01ld':11

i
, I

DEEL No-71~6,764.1

EEN GOUDEN KANS.
PUBLIEKE VERKOOPING

v A:S EEN .-\LLER-

Kustbaars; Erf,
Huisraad, enz.,

AAN DE

PA..A.RL=,
Anex het" Royal Hotel."

Vereeniging voor K~" en W.
Provincie voor Kip then,

en Kooi·Vo 8,;';
~

ZEVENTIENDE JAARLI!CHE
TENTOON~TELLINGI~

14 e:c. 15 Juli. aanstAl,ande.
14

Onbekrompen elaesificatie en ~lm groot
aantal blj,;ondere prijzeD,~nz.

..l._lnzerulio.,'S vorment ve- krijlmar bij .\~ TIl\lPLr'.
'H·r,·Qtemarktpleio. H. JJ. WAS,,"PFAJW..: Bureau-".trast.en D. U. T. ~TEG"AlCl< •• , Ar;;n. J'<, ..mbers,"
xt. o..'Org-e""UIlal (I' IL b. 133). .
De inzendingen sluiten 3 Juli. ~
Geen late inzendingen, ~

,Ita IrALK TE
i

INeen~ 'kwantiteiten te Somer-Vo, ' ~,, 'T' set Weet Statie.-Kan naar elk" TA.:BAK EAltl!B:lU " ;:k hl;a1i~O~&m~

sa.. pl:l\t,·~I·, 'ilti,~e;.f~~.~~•• :::iOF~~~~~
IOOht in de AfdeellDgPn van Her-
bert. Ray en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steepen Kralen
en Kampen op de Gronden, vijf
minuten rijden van h~t Post en

en 't Politie
Goede scholen in de

D.wijheid. Overvloed van wild.
Vogelstruizen ia 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Struiren,

TENDERS Vee, Merino tichapen, en geiten.
. ~ht bij De eenige reden van den verkoop
Auditeut-Generaal js dat de eigenaar door slechten
gemeld~ dienst, tot 12 uur 's ~I\dheidstoeetand zich terug-
middags! Of den ~loeJndEln datum: 'wenacht te trekkeu, en' bet boeren-

Herst~llmgen de Openbare bedriJ'f wil opgeven
f:~~rep te W ; 16 Juni, Richt u 'tot:

Vuut"'lItre eden kunnen
worden !vA1~hl_rII bij het Bureau

...._' .....n te Kaapstad
Commissaris te

De Beroemde·
lmvf~scheKarrufontein.

P,K. VenterstaU, 268te Mei, 1899.

DE HEEREN MALl'OMESS& Co., Oost Londen.

Mijne Heeren,

Zoo als gij natuurlijk weet ben ik een harde ~D8tander van
de Brandsiekte Wet, en in di~ opzicht zal ik nooit veranderen tot den
d~g mijns doods. Doch dit nie, tegenstaande beschouw ik: het de plich
van iederen boer om zoover rylOgE;llijkalle middelen te gebruiken 9ID
zijne schapen to ontstaetten ën gezond te houden. Ik heb bijna
iederen dip onder de zon gebruikt en ik kan met vrijmoe-
digheid zeggen dat uw "Arrow Brand Tobacco Extraot'
mij noch de beste resultaten gegeven heeft,

Baking
P~wder .'

DE Oudergeteekende op vertrek
staande naar Swellendam, zal H t

I Ib:ICken stellig doen verkoopen e
Op Woensdag, den 14den Joni,

ZIJnallerverkieselijkst en Kostbaar
Woon Erf, gelegen op den hoek van
"Hoofd en Zion Straten," in
. ,-t ,·,.'ntraalste en aangenaamste ge-
,iet,lte van het Dorp, met daar op
<;und rurm en lI,eriefelijk 'Voon-
l.uis onder IJzeren Dakc en iu den
h(·~trnst sat van reparatie. voorzien
,:1:1 Zu kamer B Slaapkamers, Eet-
bnH'r, Dispens en Kombuis, en
!ladkamer op de achterplaat s en
IllIlm Winkel in front makende naar
.1" Il"Jfd·~trrat.

Dit eigendom zoo centraal' en
g ,listig gelegtm is wel bekend als
," n 1',Tst.e-kl1.8Sehandelsstand ter-
wIJl het eeue aangename woning
ntrnaakt, III de onmiddelijke nabij-
beid van de Kerk, Banken, Stad-
huis, Post and Telezraaf Kantoren.
Hlel' is een kans zooals maar zelden
komt, dus weest op uw hoede.
Huisraad. Het gewone 8.880rti-

m Zit,- Eet- en Slaapkamer
:\1 J' len, Keukengereedschap, enz.,
te veel OlD te omschrijven,

ANDRIES C. [IC TOlT.

,l.~, llAIlUS & Co., AJslagers.

~

Me Troep.
f!!t

Let Wel!
v A:'Ii

35Eerste-klas Ruin Paarden

Op DONDERDAG, 15 DEZER,

ZáL de ondergeteekende publiek
,[oen verkoopen te KLAP~lcTs

~ r \; I' S, gemeld getal gedresseerde
RI1i[: Paarden, van 3 tot 6 jaren
owl, groot, sterk, in goede conditie,
en geo'chikt voor dadelijk gebruik;
waaronder verscheidene egale paren
ZIJD.

D. TROMP.
.1. u. ,I., ~ïllier8 9' Co., Afslagers.

Paarl, I; .)IInI, 1899.

STELLENBOSCH,
I'llhliek c Verkooping

\'.\ x
E~:,~taklas linisraad. Wagens, Tuigen

en Zadels, enz.,
In den l nsolventen Boedel van
Hl'nry Rowe, (An:hitect cnz.)

nE ondl'rgl'teekende io ZIJn hoe-
danigheid als Eenige Trustee

~l df'n hovengenoemden losolventen
BrJ>'.\ellll'dt de heeren P. J. Bosman
"n !'''oo gelast publiek te verkoopen

OP WOENSDAG, 14 DEZER:
~l :[d lIuisraad, behoorende tot

r:":1 I)()venvermeidt'n Boedel, met
;n';)!':!:IP van:
1-E~schenhouten Slaapkamer

";", kn, Kleerkasten, Bedsteden,
T [;.':-; (waaronder Bamboe en an-
<,'r " Wascu· eo Kleedtafel. Toilet-.', "!J, l'nke:e Ledikanten, Dekcns,
. './ , ,,[] z.
II.Eetkamcr-tafel, Madeira Stoe-

., ", :-;I)fa, Stoelen, Wand-planken,
\l~", D, Vorken, Lepels, Eetservies,
('DZ., "l: I..

. I II. 1\ellken bel1oodigdheden, een
1\, ,k.'noven, Aardewerk.

_! \.. Kantoormellbelen, Schrijf-
t,[:, ~t"pl, een Rijwiel, Lamp, ('nz.

\ 1 Wag-en, :2 Zadels, 1 ~tel
DU"{wll' TUIgen en die andere arti-
ilei':: welke aangeboden zullen
1Flrr:pn or den dag van den verkoop.

\,pI'k'.npinz tf' beginnen Dill 10 nur

P. W, J. BOS~IAN,
Eenige Trustee.

P. .r, BOSMAN & ZOON, Alslagers.
:';t .. I:"nhosch, lj Juni 1899.

T.' F-;r ., !";,,rt m~t e"n 1",&1 11:,.". komt mns.,. zw ur
_..J I~()' r Il~ Werf":d. DOAr I" nf)~ hoop f'Oor hem

." Wheeler's Capillarine g<>bru,kt. he
• h.., i~fI'" lIa.s~r'midtfel iD "0 ....L:md; met post.
;:" :. ct -·.\genteD 'IEY:-;ES. MA'ITIIEW &:
e', 1....,.!",1, l b<om~18n roog;.ten.

-----,~

Ar~nhnis
tIl Diakonessen Hoi~

.. Bel~ngstellenden worde~ ~ri~Dde.
lijk Uitgenoodlgd tot de Z:)stlCnde
Jaarlijkscho V('rgadering, wellke ge·
houden zal worden in het.'Dorcaa
Huis, Breë-straat, t
Op DINSDAG, 13 nUZER,~
,. TE 3 LTIt X.M. ", -
'-Ra?port en Toesprakell;tu Hol-

landsoli en Engelseh. :;
~

A. D. LUCKH01;tF,
8~retaris.

od'

Dorcas

Voor het bakbn van het fijnste brood
koek., potfertjel, puddings, ellE,

Maakt het voedsel zeer Heb t, IIDl&keUJk
en gezond •

Beate in rijzinge-kracht, I:m de eeni&e
poeder voor 't bakken, die ona&ngetutdoor
lachtaverandering blijft. miJft vel'BCh 8Il
behoudt volle kracht totdat het gebruikt
wordt.

De & '11.1Ba.king Powder van wereld-
wijden roem wordt enkel door de Royal
B&ldng Pow ier Mu.tacha.ppij TaU AmerUm
gemaakt. Let r.orrvu1dig op '. maken
naam op den omslag, om de lIubstitntie
van nagemaakte goederea t;e verhoeden

Royal Baking POlder laatsch
B'e" York, Vereenigne St., AmerikA.

Tk beschouw uw "Arrow Brand Extract" aJs:de "eerste"
dip in de Kolonie.

Ik hoop en vertrouw dat onze Minister van Landbouw
zorgen zal dat ieder depot in de Kolonie vtm deze dip verzorgd zal
worden. lk zal altoos het grootste genoegen bebben om uwe dlp aan
mijne oude schaapboeren te recommandeeren. . ,

H. B. CAWOOD,
Postkantoor Papkuil,

via.. Ceimpbell.
Telegrapbisch Adres :

Cawood, PapkniL
KOLOBlALEWEESnlRR en TRUST

IAATSCHAPPIJ.

DIBll:nURI. :

Hou. ALFRED EBDEN, V~tter.
HENRY SOLOMON. SIJI.
FRED. J. CENTLIVRES.
PAUL DE VILLIERS'
GODFREY SIeHEL.
J. G. STEYTLER
HARRY BOLUS.
H. M. .1.RDERNE.
Hon. J. X. MERRIMAN, M.L.A.

I!B.SU: OllUE8I:UIJ)IOI .lDVleIlUB.
G. E. C. ANDEB.SOY, M.D., M.C., Londen

M.R.C.S. Engeland.

JURLUKSClI1 pawl· £226,843
IIDOI J III.{nIST 108,890

rO!DSU IJ JUJDU . £2,072,886
G#.'wIIl &u,d "'lZtli4-A,"~ 8ecwiUiU_"UIIftII _lID..... '
..... ut. ZekerMid, Gr.ote BOD_

Geen BeperkinpD.
Bep&linpn omh'wn' ni.t-nrbetml ..n:~

Geen ~ op &eiMD .n W_pluk
lUtige ~
Spoedige Bet.l.inp; "II vord.rinpD.

All. Voordeel en behooren MD de Ledea
0..0 Per_woonliju Aan.p ....kelijltbeid.

Onm,ddelllJk" Bon ... op Vorderingen.
Ruime Betaliog yoor O.er!(&Ye.

Driejaarlijk""h Ondenoelt, lul.ll\ iD Juni, 1896,
de yolgende iD JunI, 11198.

Dertig da;eu ~,'etlta.aD .oor beWing nr
Premiums, ge..!nreDUe· welk. d. Poli. no Itnob'
bhjft

PO:;~OI#"n h!ijnm 1'.'1 k:rarht l.()(l~'-nc ,.r '"01doend.
o1'('rll"RJlhw!\a.J"t1e il om fo!It'~ '·4·jrt.a.a.l'o(.:iJ.e prem.it
t.edd.k·h. -

Kaapstad, UJuni, 1899. e :

---- -_ ~-- ----_.~~~
< ?

verkoqping
Aan de Noorder P~rL--- ,

DE Ondergeteekende vor8<veidene
aanzoeken voor het ~oopell

Tan zijn Vastgo\~ uit dt: hand
gehad hebben Je. heeft vast wslotell
publiek te doen verkoopcri. op de
plaats zelve ~

'r
Op Dinsdag, den 20sten Junil 1~~ aanst

I.-Zijn fra.ai Erf gelcge~ tegen-
over Je Noorder Paarl "Scbool, -
waarop staat een goed ~ wel
ingericht gebouw, onder ~ubbele
~erdit'piDg met balcon en '!tjandah
In front. J

Bijzonder geschikt vo~ het
drijven van Hotel of Priva..'\t1-ogies-
huis (waaraan vr groote rr1hoeHe
bestaat in Jat gedeelte v~n het
Dorp). ..

Il.-Eene andere woning annex
bovenstaande 3'elegen. b~ttendc
7 Kamers, Kombuis, ijispens,
enz., ook goed ingericht, h~bende
een stal en Wagenhni>l t~p den
achterplaats. Beide gebOU\fen zijn
onder ~IJ zeren Daken ea (')nlangs
gebouwd.

Verder i,; er een fraaie jop,{e wijn-
gaard, tuin, limoen en '.,andere
vrucht boomen, ook een ~ sterke
standhoudende pat, mot po~p,

G. N. V.A~ BL:PlK.

Va.n der Spuy. Immelman ct.Jo.,
YeBdn AtHagm.

Paarl, 8 Juni, 'i.89~. :.;.- -- ..1;,
H1£T liE~ AS HEN ~'LLEN

V.
~liJnhe.'r,-:-;qo\ell maandenpll. getul!'.-

de ik in ë en brief aan u van de go~ uit wer-
klUg van i{HI'T}JATICUl{O 10 UWn geval.
ik ben 60 Jaren oud eu heb 23 Jar~ lang ge-
leden aall l'HIWXISCHE I\S;rMMA en
Hln:L\I.\ TIEK eli zocht verli"htirtt hij velo
beroemde geneeskundigen, en pl'ob~jlrde alles
zonder baat te vindou en had in ~ijn geval
alle geloof in mcnschelijke __bek"'~peid ver-
luren, tot dat ik lnn:L\I.\TICL' R~ prubeer-
de, en in eeo" zijn mijn ~truralgia.,~:Rheum&-
tlek on pijnen in hoofd on aIlDfl;e7.ic~,~verdwe-
lien, en het OleU"'" ;.5 ver eO WIJd 'Ierspreld,
dat "ou-meester Vali Rooy. amper :l.

e

eelle~aal
gezond wa.s van die wonderlt.il<e mogclJn, cu
dit. w,,, werkelijk hIJt geval; elke41.4 die het
probeerti" beveelt het l1&li. !.

De ht>er .Jacob van Zijl, van ,Vlall'!ontein (3
uur van Steyn.bur!'), is genel.en" van een
schIjnbaar oogenc"shjk geval van R~leumat,ek
pn .Jicht. :-;ooit, zei zijn moed,", Mevrouw
Van Zijl, aan mij. was er ct'n erger.;;eval van
"Koorts-ziekte." z'lOals zij het noe(l6n. De
"ur,te do.", RHF:L'L\Tl(~FRO d"'lJ den lij-
d.,ud"n JOIl!!:"" man ru~till: slapen f·t f mediCijn
Werd voortdurend toegediend, hoe ......1 de bu-
n>n en vrienden zeiden dat z;ij niet ~rwachten
dat hij leven zou, was hij tll'eemafl hier, ..n
g ..tuigde van de RHEUMATICUR~7 <'II PIL-
LEN. :'I

De oud .. heer Van der ·Welt. va~;Redders-
burg, werd genezen door een bIltter·

DI' heer A. Coetzee, Brandvl"i_ M:1ddelburg.
K.K., .ond dadelijk vt'rlichting. 'MiJn zoon,
.Jan, en zIJn schoonvader, de heer kA. Smit,
van Wonderboom, Bur!l:ersdorp. ~~'rden ook
genezen. maar ik moet nu sluit .. ~;lk blijf
u w dank bare vriend, J. C. van Zijl';;

),'

JONES RHEUMATH~URO
Het groot..te Zuid·Afril ... a_=e r(~neeamid-

del voor Jicht •. Rheumatiscbe Jidt~t, Lende
Jicht, Heup JIcht, AaDgeztcht-pIJ't:en, enz.,
en heeft velo duizenden gevallen, i~BeI erger
d"n bovpngenoemdell genezen. Is v:Y krij!l:haar
van alle Apothekers en WinkelieIS dp" geheel
ZUI~-Afrika. t_

GEOCCULEERDM
l~

LIMOEXEN, Naartje r,oomen,
ook de limoen der t~ u;omst,

de Washington Navel. Nu fJ~Dttijd
Doe in tijds aanzoek bij ~~
JACS. VAN DER MERWlr>. .T.zn. 150,000 :anOMBN,

Blauwvallei We~ington. G~waarborgd de 800rtvan den naam te zijn en V11J van IDaeoten 'Desten
______ ------------{ Prijslijsten en Vruohten Kweekers Gids, aan oenig a.4re8 gratia gazon-
HET BEROEMDE OOGW~j\TER. I den.-Adrea:

EK~~b;:;;:~:lnLJ ••~~:te;~::~:~I:~=~":':~~~111 E V PICKS'!ONI
""Rnrhf'ld ILt )let ptJ~'~p:,lll 38 7..onder ~ 21 -

V~rk"J~b .... , bi '(F ••• '

HEYNES, MATHEW t- Co" J
Chemlsten, Kaapsta~,. l P,l. Grool 'rakelstetu, Yll' pull 'up ~.... l

Publieke
BENOODIGDIk noem mij, Uw D. W. Dienaar.

D. P. van der BEEV!R, t.w.n, URN AB8istent Onderwij&er8s voor
Jl A3 Klas Publieke School te
Belmont, dist, Herbert. Gecertifi-
eeerde afschriften van bekwaamheid
en behoorende tot eene Prot. Kerk.
AppliQlities te worden ingewaeht
tot den 30 Juni 1899, bij den onder-
geteekende. Beide talen Engelsch
en Hollandsch worden vereiseht,
Alleen Candidaten die. OnderwijB
kunnen geven in vrouwelijke hand-
werken zullen in aanmerking komen

Werbaambeden te begiunen met
het Juli, 1899 kwartaal.

Salaris £60 per jear,
J, J. DE KOCK,

Voorz. der School.
P.K. Belmont.

Belmont, :> Juni 1899.

No.4, KERKPL.EIN, KAAPSTAD.

lapltul, £20,000. Rese", Fonds, £71,660.
illRBORG TU Vil EERLlllBEID,

DE MAATSCHAPPIJ reikt PoliaseD
uit ala W&a.rborg voor de Eerlijk.heid,

Oprechtheid, en Getrouwbeid Tan·
Trustees, Likwidateurs en .Administrateur.,
E:a:ecutelll"ll en Voogden Datief, Curatonl
Boni, Baljuws, Landmeters, Bestierdere en
8eoretariasen van Banken, Loges. Aunrall-
tie en andere Maatscbappijen, Afd.eelingB-
nden en Municipalituiten, Klerken' en
andere Beambten in dien.8t van Finnu en
Publieke Inrichtingen op voordeelige ter-
men.

Deze Polissen worden in ontvangst gen0-
men door de Imperiale Koloniale, Truut·
vaa.lsche en Vrijstaatsche 1legearingen en
alle Employeerdera door geheel Zuid·
Afrika.

Vormen van Aanzoek, ens., op aanvraag
bij

- - -
"TABAK EXTRACT"
-.. -

IN DE MAGAZIJNE/I VAN

MORRISON & CO.
NOOIT GEZIENE UITSTALLING

- EN- G. W, STEYTLER,
Secret&rU..

P.K. BU8 142.VertooningGroote GEVRAAG D een Hoofd Onder-
wijzer voor de gesubsidieerde

school onder de Politie1rinderen,
Hospitaal- Heuvel. Johannesburg,
Salaris. £.300 per jaar, met spoedig
vooruitzicht op vrije ·woning.

Vereisohte bekwaamheden:
1. 200 klas Onderwijzers examen

van de Z.A.R. of daarmede gelijk-
staande Certificaten benevens een
later af te lt'ggen eanvullings
examen.

2. Brwij8 van lidmaatschap
eener vhristelijke Prot. Kerk, en
van goed zedelijk gedrag loopende
over de laatste twee jaren.

Alsmede wordt ..,gevraagd ap-
plicaties voor cene A.sSJ8TENTB voor
bovengemelde school, Salaris £12
per maand verebchten dezelfde als
bovenstaande behalve dat slechts

M0 RRI SO N &, CO., KOOP. eene 3de kl888e Onderwijzers
examen in plaats van eene 2do
klasse gevorderd wordt.

Paleis :MagaziJ·n,Pleinstraat, Kaapstad Veen SpotPflJ··S da:~~~!:no~e;::~::!:~~;
• 382 Johannesburg vóór 20 Joni, e.k.

Werkzaamheden te aanvaardenCape Chemical Syndicate Limited. EE boei vJj[eernz.~:=~d!o~:n:!~ :~!::;~!~~e.school na de aan-

pleete van Cremer, DanD. H. J. LOUW,
Sec. der Scb, Com.

B08boom-Touasaint, Johannesburg,
Couperus, Winkler 23 Juni, 1899.

Encyclopredie, -------------
AnnlA1"A werken. Allen zoo goed ;Wij koopen "Side" en Schot-

en mooi gebondeA. soheZaadhaver,alsook goede
monsters Zaad Koorn en

Voederhaver,

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLIKG E

LEVENSVERZEKERING
lIEN D1Ul.8 tullen
I wa~lit door den
Audite~ ~erllal
vermelden dienst.
noemd~* datum 12

Hie.u,,"e tenders
aan de!
No, 4 ~n\A""p.t H.08Jl.8J~,
1899.

V

-VAN·-
Dames gemaakte Kostuums, Jonge Dames Kostuums, Kinderkleeren,
Baait jes, 'l'unicas, T'amos Morgen Japonnen, Koet'1metIJ en Rokken,
Laken, Zijden en Plnche Mantels, Jackets, Waterproefs,

MAATSCH.? ...PPIJ.

o PG E RIC H TIN 1~ 4 5._e _
corporeerd bij ACt6 ran Parlement 1881In de Magazijnen van Morrison & Co. kutoor: DllUJNGSTR.il1', K.a&pNd.

Buitengewone waarde in' Dames Ondergoed, Laken en Zijden
Rokk~lJ, Fluweele n, Zijden, en Laken Morgen Blouses, Geweven
Kousen, Korsetten, Handschoenen, Operakappen, Fascinetors, ~ollen
'I'jaals, Ombrellas, Sluiers, Kanten Goederen, Linten, Chiffons, Mous-
seline Yoor-schoten, Mol'S Jurkjes, Gazen Netjes, Geborduurde \' er-
sierselen, onz.

---------

BEENDER MEsrj'STOFFEN
V'OOR

GRANEN, WIJNGAARDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUINEN
gema.akt op de best mogelijke manieren en gewaarborgd vo~en8 Analyse

r-tiker in percenten te zijn dan eenige andere Meststof.
Door een bijzondere behandeling met Zwavelzuur net zoo sb'el

werkende als eenige Guano maar zonder het Land daarbij nitteputten •
Te verkrijgen bij
VOlGT & Co., La.c:ly G....y :a.ldlt •• ~loD.

beJliohtiging en verdere
;nf,n .. "n.it.1A doe aanzoek bij

8tuurt monsters en ll1l1ofaties ,zonder
uitstel aan,

H. RIES & GO"
00.1; Londen.

P.S.-Alle boeren die belAng
hebben in Engelsche Aardappel-
moeren, zullen weldoen aan ons te
schrijven, om onzen laatsten brief
over deze ~k aan hen te zenden.
Post Vrij.-

H.R&Co. BOOMPJES! BOOMPJES!

KEIAPPEL, Cypr~R8 :! ,; de 100
Hekkia Cypresa, Blauwgom in

Bueli .J/. de lOCI, Hakjp_.S t ..ru,: te zenden
BlauwKOm_t'el'8t in Juli. jU'eote, Ahrikoo8
LilllOfOn, Eel'8te klas Jajl0"ir;!. alle óterk.
Te koop bij

J. J. V.D. \IERWE BR0
HUrjlBtl'lkl.t,

Wellington.

Claremont.
or BIJ LAATSTt UITBETALINGEN. 1895·

Pol_n ftD ~hill(lllden duu.r werden ~
met de 'l'olgende lOmmen voor iedere i!l,ooo ftD
eoNpl'Onkelljb vsneltenng:-

Duur in 1896.

Het Kaapsche CheD1i.ohe Synclioaa1;
EQUITABLE KAMERS ST. OEORGE'3 STRAAT.

THO. MASTERTPN, Secretaris, firma van GIB"
is nog te Tinden te

Simonaatraat, Johannes-
handelt als voorbeen als

en Oommiuie
Alle goederen lijnde
Levende Have, of

a.NlA_dna aan hen guondrn hebben
opzicht jeneene

IUXl8UlIr.) afilekElnUllg Da Terkooping.
ltU.D boven allen

ordeenTlijt.
al uwe goederen &a.

adl'_*rl aan Box 4355, Johan·

IlO JAAR
47 JAAR
" .lAAB80 JAAR
lUl .lAAR .. ,
ui .lAAR
12 .lAAB
9 .lAAB
6 .lA.A.R
'• .lAAR

£8,093
2,939
2,m1._
1,496
1,350
1.262
1.168
1.W2
1.060

VRUCHTEN BOOMEN
(HET JAAR 1899).

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers.

KunEN cfe oonproeJr.elijlr., echte HnliaDdAehe
~....,Dr.C,F. JURITZ ok

Co., _UegeD _leo bij de eenlp eigenaars,

HeYUel, xa.thew.. &:., 00,
~Ar

\.
~:'
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'fenders vno r een I nspecteur
VVeben, Cal vinia.

vanIDe ID8ChrijviDgs Lijst'
geopend en zal
14 Juni, 1899.

t, s. s

The nth can Snp~ly & ~QU
Storag 00.,: Limited,

.Oi~ng .-1'de JJUt:1ltschappij .' ..., <fil " .ndeeleJl.£1 .allleder(IQa. , bij beaadenng Illude
!", I ..tie~~jfden VaD het geheele aa,ndeelen ,Ivan de ,Durban

, i (Natai) Cold Storage Co. Ltd. '! '
re) 1'39,100 aandeelen £1 ieder (1Oe. bet.aald~ benadering sijnde vier

vijfdm van het geheele aandeelen kapi i van de JohaDDelburg
COld S~e Co. Ltd. !

(d) Negentieaden aandeel in een ooncess. toegestaan door de
municipaliteit \'Bn Delagoabaai en bekraOhtigd door da gouver-
neur, waarbij het uitsluitende rochd om vleeaob, groen-
ten en fruit in koe1-bergplaateu te tfewaren, en het prefe-
rente recht voor verkoop \'BIl v)eeaoh ~?e, municipaliteit, wor·
den \'8l'1&kerd voor een periode \'BD 19i! jaar. De maatschappij
sal het recht hebberrlIet o,erblijvend" ~ tiende aandeel te ver-
kriltn op voorwaarden die de directe~ ala zeer voordeelig
besc ouwen. , ;

De Durban Oold Storage .Company, ~veetigd eerst onlangs,
BepU!mber 1897, is reeds een venekerd 8Uoce;. en be~t aanzienlijke
dividenden op haar Kapif.aal. !
• De werken van de Johannesburg Oold S~ Oompany zijn vol.

tooid, en de bezigheid.l dadelijk be,ginuneD. ~ Directeuren sien met
vertrouwen een groote vermeerdering in die ~ uit d818 bron te-

£150 000 gemoet, vooral met 't 'oog op de waardevolle oo*tracten aJl'f.'Ieda gesloten
, met de Johannesburg Qompaay. I

, 300,000 . De h_ G. W. 8~yt1er, een van de ~ A.oooun!anta iD de
Kaapkol0Die heeft ·.r vo1gencl1'Oerti&oaat gapten :

~ K.umA.D, i17DB .MIl, 1899.
Aan de Directeuren van de South A.irJoan, Supply and Cold

8ton;.~:;,:' Limited. I . !
rheb a. boekeJl en de rekeningen ~del'llOOht van de heeren MIJNHEER,

Combrinek & Company, Kaap8tad, en ik verklaar dat de W'ÏDIten daarvan D Ptv M t h ".l
voor het jlW' 1898, na betalinJt van alle uitgatea, maar met uitsluiting e . rospee US an uw aa sc appl.) die
~ ~~ rente en Intere8t op Kapitaal, v&n delvenaooten, tezamen met door de heele Kolonie en in .EngeIauu is
ner VIJfden \'BD de netto W1Dstgemaakt lr.or pe Durban Cold Storage d
Company Limited,. ~g. tesamen .e3~J~~7Ba. 10d. rondgezonden. is rondgezon en met Hlijn

Voor het halve ~aar e~nde 30 JUOl, iscs · ... .£14,36768. 6d. toesteu1JuinrJ' CU het is eveneens met 1 .:
Voor het halve laar eindigende 31 December, l898 '£26,130 38. 44. • P-J' UI,n

. i .£39,487 ss. IOd. goed~cnrln~, maar ~n gev~~ge van de zware
(Geteekend) G. W. STEYTLER, Openbaar .Accountant. publieke plichten die op mij rusten door den

Te betalen 5 percent op £100,000 Obligaties ver- • tezenwoord igeu k ritleken staat van de open.
eischt " .... ••• ... "I ." '£6,000 bil' k ..

i percent dividend op 4150,000 Preference ~deelen 10,600 are za een, voe ,1 mIJ genoo IJt VOor m IJ Il
, .£16,600 positie als Directeur te bedanken, ell ik doe

Men ziet dus dat het bedrag vereischt tot ~~ling Tan de obligatie- dat inderdaad met veel spijt, Ik ben geheel
interest en het preferent dividend bijna driemaal overtroffen wordt zon- bevredig-d met de degelijkheid 'dtr Muat.
der in rekening te brengen de venneerderde ontbtjengst die de Directeuren
met vertrouwen voor de toekomst verwachten. De bezigheid is en schappi j, tIie il, sterf, aan beveel bij het
vooruitgaand en de nette winst voor de eerste vier maanden van het geldbelczgcnd publiek.
loopende jaar eindigende 30 April l.l., • £18,500, dat is gelijk <-J

aan de vermeerdering ran meer dan 35 percent, . met de winst Getrouw, de uwe,
van hel voorige jaar.

De eigendommen en bezigheden zullen worden door de ('VIIS geteekend) j, GORDON SPRIGG.
Maatschappij van af 1 Januari, 1899, met de van den handel
van af dien datum, de verkoopers ontvangende interest var. "! percent
per jaar op den koopprijs is plaats van winsten. :

De heer D. P. de V. Graaff, de voornaam ' vennoot in Combrinck
& Co. zal handelen ~18besturend directeur en j hoor J. K. Stephenson,
die hun bestuurder 19 geweest voor de laatste jaar, zal optreden
als Algemeene Bestuurder van deze ......a_.'~"'u...t'

liet certificaat van den heer A. P. de
firma van den heeren LindenoorK & de V'
Schatters van Kaapstad is hierbij gevoegd,
zien dILtDAar zijn pchatting de Eigendom te
de Maateohappij van Combz:inck & Co., geheel i&tQreU>D
van den stand van huu zaak, bed~t •

De Directeuren ziju na een zorgvuldig UDI.l"rrZOtlIIt

overtuiging gekomen dat de verdere boedel
door de Maatschappij. behalve die waarvan in
meld Certificaatsprake is (met inbegrip van de .A,fI,nOIe61Em
de Durban Cold Btorage Company. Limited, de
Cold Storage Company Limited,en de aandeeien in
~ Delagoabaai,enz.), op die oogenblik een '
hebben 'Van

Waarbij dan nog gevoegd moet worden
kapitaal venohaft door deze uitgifte. •

'I I';N LIE H,S voor du lJ1:I. l'uU ing
I van 11l,"I)('cll'lll' voor Ut' \Vegen

111 .lo guht'l'le Afde,diug, Ualvinia,
>!lIIt'n dour rt Il Undergetcekende
,,"rden ingewacht tot voor of op
de-n 30sten J uni, l.'HHJ, 's namiddags
om 4 uur. f

Werkzaam heden te beginnen
yolgens kennisgeving.

rnspecties te worden gemaakt
minstens drie maal 's jaars. zijnde,
elke vier maanden,

Eenige Speciale Inspectie ook
door genoemden Jnspecteur te
worden gedaan.

De laagste ender niet noodzake-
lijk te worden aangenomen.

Op last,
x. S. LOUW,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Calvinia, 9 Juni, 1899.

.x.. •

South African
r

Com
pply & Cold Storage
, Beperkt,

•
DE Ondergeteeken b~h~rlijk gemachtigd, zal gaarne

aanvragen bllgatl0t3 en aandeeien In de boven.
genoemde Maatschappij ontvangen.

F.ospectussen e~ Vormen van Alnvraag kunnen op
ons Kantoor verkre.gen worden.

Bolus Bros., :42, St. Geol~ge'sStraat ,

'wil Is opgeDQmU ,de Oldll-Gff~ru,ae

Geregistreerd volgens de

lau JU CODIDCI a Co., lupstad III.

.,-----
AANDEELEN K~ITAAL- - £450,000

\.~

VJttlDEE LD I:'i

150,000Zeven peree.nt OPI+ndc Preferente Aan-
deelen .£1 leder- ~ - - -

300,000GewoneAandeeIen l{1n .£1 ieder -~,__---

•
]

Knapstad. 12 Juni. lE9P,
'IAnn de Directeuren van de South Afrienn

Supply and Cold Storage Comp,in\'
Limited. ., ~

A
bi
hl
8(

£;) percent Eerste Verband ~bligatie Fonds· • 100,000
Het .bliptie fODdI zal gew~borg:l worden doo~8 ek Eente Ver

(gneatigde hypotheken) aan de ~teee TOOr d. Ob .aden TUl de ph
Trije e~ nu door de Maa~, ppij T,erkretreu, en eeD TlotteDde JChuld op
al de andere e!gendommeu non de happIJ eD haar oDdernemiDpD.

De Preferente Aandeelell n het recht op eeD ........ Id oploopeod
Preferent dividend nn 7 peroen~per jaar en ~ recht tot ~ 't'&D het
Kapitaal in "f'OOl"I'8,D8 Tall de gewt:pe ar.ndeelen, maar sU nlIeD nie&gerec6ugd sijn
tot verdere deeliDg hi wiQlten (lf o~naten.

De .MaatJlchappij zál het rec~ hebben Da de &enten Jaoaarl, 1909, TUl tijd tot
met zeil maanden ~D8, het\~lIIloemde obJigaUe fow af te 1«*8ll ph .. lof
gedeeltelijk tegen £107 lOa. per ~lOO Obligatie. ln"'het ~ ftI[~pdeelte1Uke
aflo.sing sull~n de af te 10000n t,lbligatiea aangew8I8D 'WordeD door lo&g. In
genl van een "t'el"6ffeniDg,met het df*l van een reconatructi. of lalDenmeJt.iDg lIIll,het
Obllptie fond. afbetaald worden teijen £lO7 10., per eent., en sallen d. Prefereote
aandeelen gvechtigd zijn tot een ~U8 van I" per cent van hun waard. in YOOmIIII./
op .de gewone aandeelen. "~ I

UITGIFTE A~ HET PUBLIEK YA N .
£100,000 Vijf percent. ~Eer8te Obligatie ~oDd8 (in bedragen

van niet minder dan £50 e~boven dat bedrag in veelvouden van £10).
100,000 Zeven percent. !'ploopende preferente Aandeelet1

van £1 ieder; en
200,000 Gewone Aand~len van .£1 ieder.

of,

Lost Mortgage Bond.
APPLICATION having been

made for the cancellation of
Il Bood for Eight Hundred Pounds
(£800) Sterling passed on the 1st
day of December, J 896, by CIIAlILE~
RlnER otherwise known as CHARUS
GU8TAF &InER, otherwise known
M CARELGeSTU' Rrrrxu, of Cape
Town, in favour of JORANGEORGE
KRONLlIN,of Stellenboech, hypothe-
eating tbe following Landed
Property:-

(1) Certain Pieces of Ground in
the Town of Stellenbosch,
measuring 39 square I'00ds
and Iul square feet, extend-
ing Ik' per Deed of Transfer
thereof favour of CRABLE!!
&'ITER, dated 10th Fe bJ uary,
1877.

(2) Certain Three Lata of Ground
with Buildings thereon, sit-
uate as above and measuring
together 52 "'luare roods and
1 ~', square feet, as per
Transfer favour of CHARL!':';
1<ITT r;}{ therein sty led CH ARLkS
(;1qlH' &ïn:R, dated 2~th
.1 cl 1v, 1898.

(3) Cort rin Erf or Lot of Free-
hold Land with Buildings
tln-reon situate as aboVI:',

Int'Hsunog as per remaining
extent 27 square roods ami
ti ~IllIal'tJ feet, extending as
the Deed of Transfer thereon
favour of CHARLESRI'I'TKR
t horein styled CARELGL'I'TAF
RI'ITER, dated 19th February,
11:)G9,

All por~o!l" claiming to have any
right or title in or to the said Bond
which is stated to ho lost or mislaid,
are hereby !"B. 1uired to lodge their
objections in writing at my Office,
within thirty days from the date of
publication of this Xotice, failing
which the said Bond will be
cancelled:

Dated at Cape Town, this 7th
day of June, 1899.

B. H. HOLLAND,
Registrar of Deeds.

w1
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BE~ALBAAR-
ObU~t.t_ Fond.:
Cent. ~ Aanvraag;
Cent, ~ Toewijzing:
Cent. i·ee Maande~. na Toe~ijz1ng.

.£10 Per
£40 Per
£50 Per AF,

t;£100 ..Pref_ ..e~M Aand.el.n:
5s, Per Aandee~ op Aanvraag j

ës, Per Aandeel::" bij Toewijzing j

Per Aandee~~ Twee Maanden na ToeWijZing;
AFRIKAANDER BOND,

tos, var
bos
Me
'Fa,
'vas
!das
bet
~
I-I
b.-
ka 'I

3Us
D

Wes

WALKER & JArOnSrlH:"·,
Applicant's Attorneys,

Martin's Ohambcra,
Iii, Wale-iltr£'ct,

Cape Town.

~,~
ae"",onr. .A.AD.de.len:

ës, Per Aandee(: op Aanvraag;
ës. Per Aandeel ij bij Toewijzing
108. Per Aandeel~ Twee Maanden van Toewijzing.
e V1 :v

De Interest op de obl1ga~s en de D1videuden op de Preferente
Aandeeien zullen Half-jaarlij~taald worden op den laten October,
en den lsten Ootober van iede~jaar, De eerste betaling zal gedun
wo:rden op den lsten Ootobe~ 1899, en zal berekend worden van de
data der toewijzing en betal1n~van de laatste stol'tiDl' reapeot1evel1jk.____.,..r-----

Ta-u..... vooa- .fie Obliitatl •• hoad..~
De OCEAN ACCIDENT A~ GUARA.NTb.:E CORPORATION;

LTD., 40-45, Moorg~te Sh'4At, E.C. '
"'"DI:ae~;iot·u.. :n :

". dEd. Bir J, GORDON SPRHhG, K.C,M.G., gewezen Mini.ster van de
Kaap Kolonie, V OORZITTE&. lW

Edele Sir.JAMES SlVEWRIGtiT,. K.C.M,G., geweien Commissaris van
Publieke Werken, Kaap K~Dle.

D, P. DEV. GRAAFF, Esq" DÏtjKltA!ur.vennootyan de heeren Combrinok
& Co~ Kaap~tad. ~

H. R. ~:rEPltA~, Esq.~ van de~ Iteeren Gebr. Ste'p~n. K'aapstad.
Edele Sir PIETER FAURE, ~'LG,,gewezen Minister-van Landerijen

en Landbouw, Kaapstad. "",..
a.pld... :

!Je STANDARD BAl.~K OF {pUTH AFRICA LTD. 10, Clement's
Lane, E.C., en takken in Zlf~ Afrika. ,.' ,

Al".D1.e~ .a..tuurcI ... :
J. K. STEPHENSOS, B'38tu~er van de Heeren COlnbrinck & Co.,

Kaapstad. ',i
~

P"~u ...eu.z..:
\IELI.nR, SMITH & MAY, 1, Woorgate Pla.ce Londcn E,C
VAN ZYL & BCU:H:HNNE, K~pstatl. ' , "

M..~.l ...... :
BeCKLER, XORMAN & CR~lp, .Angel Court. LorIden, E.C., en

EffootA!nbeurs. l'
BOLl·~ BROT.J.ERS, Kaapstadi

.tJ
d ')Ol

te, ~
6eJ \
On 1

Ik L
daar
beha
heeft
en te
de kl
een
LAm
en \'I
Kerl
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£1
Bonds Vergadering te Philadelphia

W~ensdag, 14 dezer, 's namiddags té
DrIe uur.

BELANGRIJKE VERKOOPING
-VAN-

BUIS EN ERVEN
'Waarde
• aC178,OOO

kasgeld-
~100,000

AAN DE lI..s',
belai
o

van

.Lan

WEIDEN.

KENNIS wordt hierbij gegcn'n
dat Twee 8hilliugs (herder

in~grepen), en Een Shilling en
Drie Pence (zonder herder) wordt
berekend per stuk (per maand) voor
Weidend Vee van af 1 Juni, 1899.

E. W. LANGSCHMlDT,
GustrolU',

Somerset Strand.
--------._-._~,-
MEISJES II OOGElseH UOL

PAJRL.

HET volgend kwartaal ~gint
, den 19den.JuJi,lSl:l9, Gron-

dig Ondl:'fwijs gegeven, Leerlingen
voorOt-rcld voor de Kaapsche
UDiversltpltS. Examens. Openingen
"oor Kostleerlill!;"n; bijzonderheden
UI bekomen bij.

LJ~, A, .MOOREE8,
Vool"llitter,
De f'astorie,

Paarl.

~ '. Au~~u ... :
FR.-\~KLI~, WILD & Co" Ge~-.harterde Accountants,

Avenue, E,C, :f
G. W. STEYTLER, Openbare A~ollntant, Kaapst'Kl.

1Jea"."".t. _n ~nto ... n (Pro ..... ):
C, FIELD. Broad Street Av iluel~E.C.

"

J

'c
mal

BENOODIGD D"

T~"'['i, Ollf!''I'\\ii:t'r vOOr den jl :3
• j :-ich.,,,J I.- (lilrws, Werkzaam.
hedl:'n te hpL;lno('n 1 October, 1899,
Sa)Rfis £1(11) Ier Jaar en vrije
KalIll'f, Verei8c!:t~n Ondl'rwijzers
CcrtdicaHt, Li<lmnntBl'hajll'encr Pro-
tesLaFltllclltJ Kt'l'k, Goed zedelijk
gedrag, kenrd" van Vocaal Muziek
zal cene nnht'\'eling zijn. .Er is
een "llp;1 Tc:~clH'r die haar 18to
Jaar P.T. en Elementary Examen
heeft g('pa~~e(,J'd. Applicatie8 te
und!'n aan df'n OTldcrgl'teekende of
d('n Wektl: heer A. J, L\N R~;P;NEN
ArthuTS Rood, Seapoint, Garies'
Namaqualand. .'

GER4-\ Rn GEXIS
Voonitter Schoolcomm·ittee.

tOen Juni, 1999.
HUWJLIJKSBERICHTiN~ _._

E
te

: ·Ja
na
1'8

AI
, ,JeE
:,~

GEHUWD te Kaapstad op Din~ag,
Juni, 6, door den WeL";t>rw.

lteytterl Fr&nk Willie, Surrey, El~"Dd
.. t AD!.oje dQ deaiJ, Worcefter, "

-
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DOODBERICHT

OSVERWACHTS UDS doordendood
ontrn kt op deu 6denl dezer, onse

illnl~ I;tllief,l.e Broeder I'KTRus JOHAN.
~ES LANGES1(;<:B'R in deu Dog jengdig9n
oud",'dom van 2·l jaren 8 maanden.
..,(;;T1in1e1f~dieï>TW\lgefi én aan-

hield..n wij.

J. C. LANOENIGOER.
I'oru-r v-Ile, 8 Jnni, l89~.

TE ruste g ..gnn op den áJen Jnni te
Vogelvlei, Piketberg, de heer J~N

HENDRIK JnllU13, Tbeologisch Candidaat
ill liJn (j;l~te jaar.

PREJ. II. VERS 17:
Daarom haatte ik dit leven' want dit

wr rk dscht mij kwaad, dat onder ~.) zon
~~~cbieJt; wlUlt het is al ijdelheid en
k'HI;,ng des ~.

Kaap-ene Gouvernement8
Spoorwegen.

TE~DERS VOOR STEENKOOL
ASCH.

TENDERS WONen gevraagd V'JOr
den aankoop van Steenkolen

Ascb, die zal voortgebracht worden
h:] de Zout Rivier Werken, voor
het tijdperk zan een jaar eindigende
31•1 JUDI, 1900.

Tender vormen, contract voor-
"'aarden en alle andere bijzon oer-
h,',ien kunnen van den onoerge-
tt't'Kende verkregen wordt'n.

~ld Tonders (alleen 10
nrlglD»el) geadre8ieerd aan den
l'o!1troleur en Auditeur-Generaal,
Kaapstad, en gemerkt aan de
hqltenrJjde "Tenders voor Steen-
hl,'n Asch," zullen ingewllcht,
rrordl'n tot Maalldag middag, t waa]f
uur, den 2t:isten Juni, 1899.
:ilet noodzakelijk dat de hoogste

o~ eenigo tendor wordt aangenomen.

W. SINCLAIR,
lloofd ~poorweg

Magazijnmeester.
KA.n!~,' HO uen

il"0fd Spoorweg Ma.l\llzijnml"cswr.
K,lapstaJ,7 Jal'li, 11'19:1.

AFDEELlNGSRAAD ST&LLE~BOSCH
VASTSTELLING vAN WEG-

BELASTING.

KE\~I8 wordt bij dezen go-
"l'yen dat op eon vergadoring

var; 'lt-n Ilfdeelingsraad van titellon-
hn,ch, gl'1 ouden hier op den 26sten
jlel, I::''J~l, een bell!sting van Drie
LHtllln:_;", n·d.) in het pond werd
I'a .•t~l' ..ttlld en gelegd op alle eigen-
'<ill.an-our vatbaar, met het doel voor
:bet jll.::Jr 1d99 te be8teden, een helft
'J')or Zlj.wegen, en de genoemde
IlPLLStlDg' zal verschuldig en betaal-
h. \Il{' zijn Mn den Secretam op zijn
ka lk>or t€ Stellenbosch, op den
Jo'; 'en Juni, 1899.

Dt' ~ecretari8 zal te Somerset
We,t op Zaterdag, den 22!ten Juli,
il -, J ~ Niasting ontvangen, vao de
bel~,;tl ,~ ~e£alers in de buurt.

Up 1 Mt va.n den Afdeeling!raad
\"ao ~tel ~nbosch..

PACL D. CLUVER,
Secretaris.

_- ---------~--
AP~)LOGIE.

Lambert Fick, Klager tegen John
H. Drury, Verweerder.

IK, de on(lergcteekende beken.d
blj dez.e dat de woorden gemt

a ')(lr mIj Mn den heer Gert Theron
te ren den heer Lambert Fick over
~ \ Kar.e.s allen excuuS daarvoor.
Un har zijn en vraag hem.
Ik L \ 'b niets niet8 tegon Mr. Fick
daar L 'Ij altoos zijn klanLen eerlijk
behau(\ ':lIt en !goed werk gedaan
heeft 7,1) llang 1~ In zijn dienst W808
en tut I~ ien- -_'Verder neem ilt aan
de ko~t;?T1 dewr 7óa.ak te betalen en
eta ",ivm entie een ma.al in ONS
L...~[' të pI' (I,~n van deze apologie
en voort,; ~ n donatie te doen voor
1.er ll. lralie'1.

Ill' I' letbe~, den 0 J uti, 1899.
. J. H. DRURY.

BENOODIGD
L' r.;~ lloordouderwij7..er vO,or Je
LJ ':weeol' Klag Publieke :::;chl)ol
tI' :-:~"YlJ8b\lr;;. ::;a.laris £2W p
,J~ Ir 'Werk,mamheden te beginnen
!H ,:" :'It.:pteruber Va.cantie. .Kc~nis
V;\~ J I()lland~ch ~ene a<tubevehng.
ti· "I\l'c1ll'~ ~cricht IUln den ondtlr·
~.', "1\1'11(1.-,. mOl-ten in !lijn vóór deo
:O-ê"n t]i?ter (J Ilnl) Ma.anu.

W. If, BO:-5HOFF. V. D.M.

l\ENNISGEVING.
"1 E." wordt verzocht alle re-
""" koningen voor het dep:J.rte·
In"1 t '<l.rt Openbare Werken ter
a!'II:taj\O.~ Lrt te zenden Diet later
d,l[) 1,) 'uni, 1899.

JQSEPH NEWEY,
H.oofd IDspecteur.

i3 Ir",ill Vdl\ Opeubare ftrken,
Kdilpltad,

al ~l, 1899,

-"
(Vu *8_ BOU.~ •

Kaapetad, 9 idni, 1899.
ST"t'ISVJ:DEIlElf. - Ouse IDal'k~wl8 "eder

.rij Ir<*i TOoraien en 664 Ibs. behq~en £14.'10.
De k,,&liteii nn ti" aangebodeDe~r"deren "118
DIet T1UI gewoon aoede gehalte, v aar dat de
markt wp 1t'U tejren on..eranderde ijHl1.

Uihoer voor de "eek 620 Ibs. i','waardeerd
tegeD .£1368. ....
~ti noteeren: "

Witte ordin&ire prima.£8 lO. od ~£9 lO. Odj
oen\e .£7 lO. od tot. .£8 lO. od; t"eft-' • .£50. od
tot. .£1 0. Od; derde £3 I~ od toe~4 l580d·
infe~eure tot hard .£2 5a od tot.}:3 fis od ;
"ufjee wItte, eente tot sDperioDre ~~ oe od tot
£7 0. od; tweede OU611od tot .£5 1~{)d; derde
£3 16eOd tot. OU6IIOdj inferieur ieob$a£I
l5sOd tot. !358Od;doDker £4Ió~ t..tb lOl·
fancy byocka £6 58 od tot. .£6 1O~ Od; wii~
£2 2s 6d \ot .£2 7. Gd; hch ....£2 ,od tot .£2
5. od; donker .£10. od tot .£ I 5s od ;lilchte.£O0.
\ot.£O oe \Jd.;I1,.n 1ange.£4 15. od to85 lOaod·
la.ogmiddelmatig OU :la 6d tot .£4 In Od; mid:
ie~tig.£2 sa od tot .£2 17s Gd ; ki,~ middel.
a:taiJ& .£1 611 od tot. .£1 17. Gd; allJJ't.I mid.
delmau, e. kori.£O 17. 6d tot 'Il~ 6d j !ana
vlo. .£1 18a od toi.£2 5. od; Sort _},,(o. .£0 lO.
od tot il 0. Od; vale, 1aog.£4 ÓI O<1iioi.£410.
od; Ian, middelmaiig,£i; 158 0;.;' tot .£3
158 \Jd; middelmatig tI :~IOd tof'ê~ oa Odi
kon middelmatig to 1611od tot ~l 58 od'
korte vl~ t;C 0. ad tot .£00. Od; k~1 gewoo~
.£0 3a oa 7. 6d; lanae vlOlJ .£ I 1~j)d tot .£2
6s od; kort vlae .w lO. od tot re:> 17s Gd·
•padOIlM witte .£2 58 od tot ~ 611od:
áonker .£0 171 6d toi £ 1 58 Od;, .padoUU;
lichte .£2 0. od' toi £2 1>. od;" donker
chicb:1e 6d tot fIG od; vale £0 oe ~ tot .ro
0. od; lange vlo..£O 0. od toi (0) 0. Od.
WOL.-D~ aanroer bllift zeer bepe4;t en onH

markt ia lerm voor alle aoortea: \ ,
Wij DOteereJl:- •
Buper Iq karoo ve~ 6fd tot 7~.del.

1Dai.ig Gd \ot 7d; ordinain 5id tot t1d; Iware
en m.ferieure do, 4fd tot 6d. -

VILLES. - De III&rktia fena. ')oá

Wij noteeren :- - '_
Bohellen, !t Ib, 13fd per I~h, edito,

onder 3, Ib, l:ld dito; IIOIIdro!;tl od dito
anaoru .d; Kaapicbe 211. :ld, tot Od. elk
Iang"ol 6id tot Odi korte "ol H'l~' 0 I, be-
lIcbadiade 41J totOdi t-taards 4,<1; ILII'Od.
Beaohadijde vellen naar k"aht.el'. .

AppeteD
Dot.er...
Kool ...
Hloomkool
Eieren
Goavea •••
Baverhooi •••
Uien.,; . ..
AardappeleD

Peren
Naartjel!
GoavW!
Appelen
Limoenen
Tomatiee
Boter
Eieren
Hoeaders
Eenden
KalkooDen ...
Aardappelen
Paiataa ...
Uien... . ..
Poespoeeen .
KooL.. .
Bloemkool .

o 0
o I
o 0
o 0
o 17
o 0
o 4
o 7

110
1 I
• I
lit
I II
1 0
1 I.w. •

AfdeeliDgsraad M&lmesbury
oo•oo
o

o -' 1 • 0trijfJIa .. laao, '

t.eD ~ ~ ~. ,ri...a iiir sen ift(1CJ8I8
uitlaad.,. .... It.. _ '-luIDont.vr.. .~ ID
clenh.id t. 1I&lUeb." Door dese uit· mea
drakktng "1WItaaD 1rU het .,.,tgrIlir"~1l
van grieyen onder du Load8lUlOhe Con.
yentie, want hoewel u coalerentld te
Bloemfonwln {reell beIIjllit ia gekomeD
bo-Jetaatdeu 1lOj(, én wij ,eloo:

oogenbIlk, dal EDpland se
nu opsettelljk al gaan .. rbreken. TeD
minste dit 11 de bet"keoia un .lr
ALPRKD's woorden op de oonferentle
dat de ,tat"" quo ante IlerMftld wa • .- '
Daarna est de HoopOom'll-.ris:-

"Ik lie dat men inlOllUDlcekriDsen voor.
reeft, dat de poUtleit harer maj3lttettl ....
gearing aggreuief la (stemmen: neen,
neen), It weet beter wua eenfa man dat
llaar politiek, yerre ftD aare-ief te ZijD,
eene wal TUl b..it.eapwoon geduld en zM,
dit betwi,jffli Ik niet, aal .. blijven" (toe.
juiching). WIJ nemen dae n,.klariDg
ftD den Hoogen Oommi~~ geredelUk
aan, en ODze OOl'tOPUCb.tige tijdgenooten
zullen roed -loen er nauwburi&' acht op
te pnn.

En dan aan 't e~hde ..erld .. rt I"'
ALFP.BD: "Het I. DQg llaogellJk dat de
regeering der Z. A. R. eeD mate ftIl her.
1'Orming, meer liberaal alan die op cle COn.
ferentie yoorpeteld, al aannemen." De
ultdrulddng ii"• .....ure of Norm more
Uberal," en dit b"'um CII. Lr 1_ &Dden
dan het voorstel door .., A~UD op de
oonfttrentie pmaa_kt. ._;

In Johann_barg weit! lt. Zaterdag_
a1'Ond een league vergadering rehooden,
waarop de positie besproken werd. De
regeerinr der Z.A.R. hael alle '-OOn<llp-
maatregelen pDomeD om de verrich.
tingeD ODgMtlOM en oni.lij tt! te laten
afioopen en dit il haar ook uitatekend
itllukt. Binnen kort sal, zoo. wordt ODa
bericht, een V8rsadering '",n onciersteu.
Ders der regeering op deD Rand gehouden
worden. Kalme beapreklng der positie
kan geen kwaad en veel goed doen. De
South African News nu gisteren had de
volgende verstandige aaDmerldngen in
een artikel onder het hoofd: "Hond je
koel" :- ",

DE ZUID-AFRIKAAN
VrR!ENIGD MET

ONB LA.ND.
---

Bet ondehoea naar de OIIIItaodiaheden no
den dood VUl jollgejaf. Anna Kybl, die pdood
werd door ihet nedentorleo van e.n aedeelte
nil een gebOu" in Bt. Georgu .. trut, dit IUD
buig ..... af $a breken, werd Vrijdapamiddsg
door ..utelIt maptnai Williama ...oortpset
en geëindiri. De uitapruk ftIl den JllalÏatrui
1I'U sla voJat: "De dood ODt.tond door een
brenke ftIl Iifl boofdachedel eD bloedstorii.na,
vereonaut' doordai de o.. bMlene getro1len
_rd door nIa$ariaal dat per oopluk neCJ.niOrlie
'RIl een pbOu'II' i.a:~Kerkstraat dat ~ buii
1I'U af te br8ba. De o...er*lene 1I'U op den
't'Oe~ .. SOG di' pbearde, ell de ...oetweg 1I'U
nin ~ door een ~uUinc of OT.r·clekkiai, dIar pen belcbuitina wa _~ ..
bnabt door:den eonVadear ov-a~ de
mDDioipaler.platiel. Bad meta een o....nl.k·m, ~h' lOU bei pwiobt VUl h.t
aederpetol'tte makriuJpoo' leIl'"'lP--'
siln om die te verbJij .. len. :a.d mea een
beecbDtUn,'unpbncbt OTV de pheet. Wijdte
nil den YOetw .. , IIOD de ...eilifhlid ftIl he,
pobliek waa'nchjjDlijk vene~erd "w_i sijn."

VIlIIIERtt•• KUIlUY.
B.i hof pt ni.praak iD daze Dak welke

..-Ieden week dieode. .0... 1I'U een actie om
deDn.poadent $a verplichten d.D verkoop 'ran
..br (lOnd in het a-over disirikt te vol·
tooien. aei hof ni&apraelt doende sei dai er
a- Jroad wa en niemaad b.d 'ilea ,roDd un·
.. w_n om opsemeten te ,.ord.. Bet hof koD
du pen uit.apruk reven op de declaratie 100
ab se ltond.

ae~ bof pt abIIolutie V&II de instaniie op
da eiach in oon"ntie en i. recoD"eDtie, iedere
partij sijn eipne Jw.teD te drspn.

Later werd o"ereeD gekomeD de verkoopi nc
te verni.u,en.
Duru verdaaade het hof.

Gewone ".,-rgli!,rlllfl nil den afd ,.,Iiofluaad,
Tall MalfDCl<bary, ge~ODd-m' p d...u 6Jeo
JIlDi 1899.
Tegenwoorrlii! de heeren ~ W II RoSlloo,.

(C.C. en lt.ll) in deo stoel. J W Ml~...r~ J
A Baason, dr. G li SteYD,li Bf.:l,icr, J X Stryu
aDJacobua Loow.

De DOtplen-der vorige ver!;lldering g.,!t&e1 fa
,oedgekell.rd.

De seeretarie rapporteerde een overt'Qkk811
halaas nil £115 O~. 2<:1. op den 3deu J uui 11.,
maar &ei"edat er oDgeveer £1,000 &lUl belaatin-
geil eu. oitstaande was.
BeelotoD dat de voonit.er en de IIOOI'6taris

- beKrooau, sullen opmaken &00 ua JDOI8)jjk _
Tall de b.teD om de vencbillende wcgen-m _
hehoorljjken ataat Tall reparatie te brengen .
BriavtD en klegrammeD piesen van bet pa-

blieke "erken departement betreklI:eJijk b.'
makea 011 de betafiDg nil den ISlent-Olifant ..11'.. Den IMlCretanswei-dopgedragen bl ODder·
baud ..IOll met den aecretaril van de ex_tean-
kamer a.ngaaude de rekening van de reDtea
(12&.), vencbuJdia'd door de "edDwe Lombanl
VUl 'tlaIteo.hea'rei en het. "erd besloten dat &00
de Mening niet dadelijk betaald "Qrdt, gerech· -
teljjke IItarpen te nemen QD! deselre i'l $akrjjaoen. .
KaDe deplltatie Tall den stadsraad .......

M.lmOlbury teumeD met bareD ingenieor -<den
beer Cairocrou) woonde de vergadering bij ea
legde sekere plannen VeQrin Terband met h.t
oieo"e voorgutelde water acbema.

De TOonitter (dr. Bo_weig) &Bidedat de
begrootinl nil het werk volgena de plannen 100-
wat £2,224 J1L lOU wnen, welke 8001 llOD
inalniten tanka, pompen, bydrants, batterjj, ea&.
NI een lange diacume liemde de raad too dl.

belft van de renten te waarhorren op eene Je..
lIÏni .., wonlq aangepan d04tl'den .tedarud
voor hovenpnoemd doel, en het werd verder
bNlo$an da' een lOm nil .£600 jaarlijks ter IIljde
Dl geaet worelen ala een deJainp £eDda door
dea afdeelinprud om hem in st.\at te lliell_
sijn aandeel TIll de leening a! te betalen, en
waardoor de renten WUdeDverminderen. Door
be'l'ellplloemde acbema aan te Demen Dl de
raad bet recb t la-jjgen gebruik te maken ftIl
bet water om de .lnten te besproeien, voor
repa.ratiee nabii de stad nu ook lOoden boeren
eDandereD daardoor eeDsrooten voorraad water
krjjgen voor hun vee, 1111&.
Ook werd gemeld dat lleDkQDtrakt aal opge-

trokken word.. tuucben den.iaderaad en den
afdeelinpraad, waardoor de recbten van elkeen
anllen bepaald worden.
Voorreeteld door deD voorsitter-J&aI. LoO",

dat eeDedeputatie naar de .tad aal gezonden
wordeD, indien Boodig, in verband met bet
~oorgeatekle "atenchema, eDdat de deputatie
zal bestaan ait den voorr;itter, den ":JOOnU.ot,
deD heer Moorrees eDden secretaris.
Aanpuomen.
TeDaen "erden ontvangen voor d~ bour .....

de Kruispad uitspanning, van den beer J D
Blatt eo de heereD J DJ YislIer.
B..loten daD tender van den beer Dlait voor

£20 per jaar, ..oor een t(Itlperk vin 7 Jaren, aan •
te Demon. onder dezelfde voorwaarden ala ze
laatst verbourd "erd. Het werd niet wellllCbe·
lIjk bevonden den tender nD d(·n heer Viase..
aan te oemen daar er daariD om t.oelagen ge·
vruad werd, "elke de raad niet kODtoestaan .
TeDdel'!l werden ootv&J1ien '!"an de beeren

R Uren eDJ G de Greeff voor de repara~ie eD
het levereD vaD smidswerk aao den raad yoor
bet jaar eiodigeDde 30 Juni 1!1OO,

De teDder 1'1l0 den heer t: rcn werd aange-
nomen.
Brief gelez;en vaD bet publieke werken

departement, g.xlateerd:.!O Mei ltiY.l. betrekke,
IUIr:den Bolvleiweg, aan de hand geveDde dit
de raad ZQ() spoedig mogelijk daarover &&1 be
sluiten, Il<>Odatde kontrakteur dezeh'e in han-
den' kiln oem"D ZO<>dra de plueglljd vQUrlojjill,
en met het ~ op de voorgestelde 8poorw~
door de IlfdooliDI7,stelt de commillllllru voor
'>P bet oogenblik niet verder op de zaa.k in te
gaan, boewel de Eaak niet oit bet oog r.al ver·
laren worden.
Aangeteekend,
Brief gele&en,'an den inspekteur van publieke

werkeD betrekkelijk den weg VaDZwavelberg
D&3.rWYDkeldel'1lboek,zeggeDde dat het "erk
a!gestokeD was door den beer Bromley met don
heer Buck, die ageert voor de borgeD van "ijlen
den beer Kemm.

Aaugeteekend.
De raad stemde er III toe dat de hoodenbe.

la~tlonaarder 'I1ettelijke stappeD u.l DemeD
tegen ach tentalliaeo.
1>ont Tnu".-ÉeD brief werd oDt..-angen,mel-

dende dat het poDt to!';" eebroken 11'&11. Be·
aloten den heer Stephan te vragen een nieo"
too" te koopen en de rekeDing aan deo raad te
zenden voor betaling.
Brief ge18&en van des beer BrOlller, T1UI

VIee8ChbaDk,"elite genotuleerd werd.
Een brief werd gelezeD T1UI deD heer M.

Viueber, klagende over het :werk dat gedaaD
"erd door de karren vaD den heer Lonbeer.
Werd bealoteD dat dezo wreD iDde toekomat
onder opaicht van den heer AlbertijD !:olleD
werkenV die zijne arbeiders moet. OOD06Dtreeren
op den redenburgwei ell lAter op den Jant.jetl·
fODtein"eg.
Den MCretari, werd gelui knden te vragen

voor het .erv08f van gruia per trcllynacbt,
vao luike du.tan ties ale grail verlujjgbaar mocht.
sun, tegen looveel per mjjl. De tenderaar ar·
beiden te vencbaJIen voor loevaVOD,ook moet
hij alle gereed8Chap vel'BChaffen en de teuder
uitsluitelijk te " ..zon voor de le..ering van elke
trollyvncht gruu.. De raad bet recbt $a beb-
ben den tendoraar toe te laten gebrnik te wa-
keD van de raile eD trol1161I,en alle repuatie.
un de trolliOlI cn de rsiJ8 te wo~en &alii"
bracbt door den tenderaar. Het plant in goede
orde te "orden gehoudeo door den tendenuu'.

Besloten dat de voorzitter ,leo Hoeljeebaai-
"1lIl IllI iospekteeren eo bet kontnkt voor eeD
jaar zal vernieu"en, iDdien het werk, nu onder
kontrakt, goed gedaan W&!l.
Bet rapport van deo weginspekteor werd

gelezeD en genotnleerd. •
Verscheidene rekeniogen werd'en voorgele!,-d

eDde betaling daarvan gelast.
Daarna verdaag-ie de raad.

r.VHI' dell A9tfldl'fle1tl., ,;,. J. H. .. ~·.zlic,.,
·s" r-eeAltlr-. ~ en Jla.udorp)

- --
::.LAANDAG, 12 .naH, 1899.__ I

P.ROVlSIONEIltLE ROL.

uni, 1899.
.£ •. d.
o 0 0
O. 1 7
o 0 I
o 0 2
2 2 0
o I 6
o 6 11
o 10 3
o 11 11

P. ~•.
lo d. lo cl.

Xerllla., ID belli, ~ 0 It - 0 If
OelCboreD... 0 Jt - 0 •
ftaaJ*:he per ,lItuk 1 J,';" 1 a

" laameren ~&de 0 • _-1)"
8okft~ ••• 0 lOf... 0 Il

01-100
~ :: OI~OI,
lDconYOlleo, ~ 0 lt -i 0 ,

"'-lUIdiCd 0 lt ~ 0 O'
HWden droge • It - ,0 lt

droog paoa&eD ... 0 lt _ 0 ..
" DAtte 0 It - " •
.. droog beecbadiad 0 't - 0 4t

~bokvelloa ... 0 • _ 0 II
O-nhOOrOL leder 0 • - 0 ,
WOL.-Er il ioede Tl'UI voor aUelOOl'ien

lichte vet"ol. . FODtieVe, •• are eD inferieure
aoort.eD erlangeD niet veel aandacht ea ",rkoo-
pen moeten wa' afbmen OlD ...erkOopinpn
door te seUen. Beden werden op d. pu ....
lijke markt 276 balen aanpLodeD ell, 173 Yer·
kocbt. Competiae 1I'U vriJ ioed __ de
prij&eDiei"at OllJ'Ol8lmatir; •...,. ell iJaferienre
aoorteo wr.ren ten pnllie nD kooper'li. Sope-
rieore lang karoo Tetwol werd verk'" iepn
6!d tot 7d; middelmatw karoo 'rdWol .....
6cl toi SW; ed • ...,. .. footine tepa 6id'
luper licbte karoo Ye'woI .erd van de ~
ge&et tereo Sirl t.t Std en kon. ea iDferieare
tegen 51d tot titd rJ naar kwaliteit ea conditie.
Wti noteerenl-

Pil' Jh.
.. a. Ld.

o 1t-
o 6i-
01--0 •
o 7 -- 0 7
o 6t - 0 6
o 1 - 0 6o li - 0 6.o al _ 0 31
I 1 _ 1 •
1 , _ 1 6i
1 3 _ 1 4
1 0 _ 1 1
o 9 _ 0 11
o 7. _ II 8i
o 4 _ 0 6i
o 8+_0 ~o ~t _ 0 •
o 6 _ 0 li

ITEl'TLU lUI co. N., IICUNDa1(;,lt.
Op aanaoelt ftIl advokaat B. J __ rd een

bewei tot ciYieJe·pnn,.ww ... -.-taan op
MIl OIIYOJdaan YODAia VUl ~ hof _ £36.

AlfDZIIIIOlf&lil co. ". THEBOII.op VUl advobt,t Beajamin werd
pro'rilioaee1 _ia ~ op prom_
'fOOI' £10 lo.. en.£37 lo..

o !l u-
NIEUWEIJlARJtT. ~

lc4Juni, 1899.
.... £ i. d.

o 1 4 0 5 0
o 1 \J ... ~ 0 3 2
o U 5 ~i 0 3 II
o 0 1 ,', 0 1 9
027-¥0,~8
OtiOJ;;022
o 0 10 4, 0 I 61
o 12 0 -<j 0 II! ~o.15-n029

... 0 " 0 -{; 0 3 4
o 7 0 '\ O. lJ II
o 6 2 ~: 0 12 I
050~L061
063-,',086
o 0 2 ~ - 0 0 10
o 0 I -40 0 If
o 0 O}"l.: 0 0 2l

KAAPSTAD.

CJ.IlGHOall Ell lU.&IlII ee. J4COIII..
Een bevel tot civiele .. ....,...w~ "erd

toege.taaD op aa.UOeIt VUl tdYOba& Upington.
Zl1ID-UIlDlllIIICHE KUTUAL LBVUI AIIt!&4S-

TIB !II. JlCC4J)Q.

op aauoek VUl advokaai Upiqton werd
proviBoneel vOllnisppnn fOOr r:r lOa. met
... te nuaf den TervrJdIc.

DI: VILLIJ:U Cl•• IOTiLL

Pre~ÏIIioneei TODDU.WerdppYen op aamoek
vu advokaat UpiDrtoD voor £675 71. mei rente
-... III peroent.

DEJI'i'EU " •• HUIUN.
: Op ~ nil advokaat Miller werd provi-

liODeel 'ronnia gereno TOOr .£1,600 op Mn
b,JpOdaeelt.
VU DU ",UY, UlIlELJUK BK 00. Cl•• "UTI,

OJ? aauoek nil advokaat UpÓll'iO. werd
pronuo-I yonnia ppven _ £16'2 lliL

FOX .N &0011 tt•• SPII~aa.
Proviliooeel TODuia werd ........ 011 Y80r £68

lOa. op aauoek VUl ad...okaat l,_.
JOlfEl EN CO. tt•• lEUT.

Pro'f'Ïllio_1 ",ooDis werd repTen TOor£75
aaei re.te op aanzoek no advokaat Jou..

K.ut!lB 118. K(XEIUI&ICJ:.

Op aan~ nil ad"okaat T. Jones .erd
YOIIIIÏI ppven TOor .£a. 38. liL voor aooderen
verkocb' en geleYerd. '

)(.ut!lH &: co. "8. CO)(I&INCX.
Vonnis "erd pte'reD TOor£81 138. M, ~oor

roederen verlrocbi 011geleverd, op aauoek Y&Il
ad".kaai Correy.

TULE ENEEN.&.NOEI",. OBOENEW4LIl.
Op aan_k T1UI &<ivokaat Searle stolad ~

hof een order voor oit&ettdlg-~
IlICHAIlJIIO!(tt8. BU_OW!.

Op IULI1WeK vaDadvokaat Miller "erd v.nnilI
gege"eL voor £6 68.• ijnae v~r goedereD ver-
kocht en geleverd. ~

Bt:IUI.&.Nttl. TREGILLES.
Op aanzoek T1UI advokaat T. ;Toneewerd voo-

uia gegeveD voor £43 Is. 2d., goederen verkocbt
eD geleTerd.

I1I88ET1'ENEENANDERC8. lIESSEL.
,Op aanzoek vaD advokaat Cloee "erd vonnis

gegeveD "oor £37" IOs. 9<1.
IlEIIAIlILITATIES.

De volgende boedele werden gerehabiliteerd:
E. M. MODro, J. M. GibaoD, 8. C. J. Boecb
eDR. B. Amm.

GENERALE MOTIES.
(;O;\lBIlINCKEN (;0. " •. 8T&ONACJIEN EES .LN.

DER.
Op aa.owek van advokaat Bearle stoDd het

bof eeD order toe voor bet oodervrageD T1UI
een ,etuige to JQh&ml8llhurg door een oom-
lIli_ru.

EOO.LRvs. 8(;()TT.
Op aansoek v!U1ad"oka.at Molt.eno stond bet.

Iwf een Qrder - toe voor het Oodernagen nil
een getaige op oomwilllie.

DE M:INDER.JAI'IGEOE VILLIEKll.
Op aanzOek no advQkaat ~rle werd een

curator ad LIkIIl a&IIi88teld.
FRYER",. YRYEIL

Op aaDzoek vao advokaat Bochanan werd
eobtacbeidiDll toegeetaan.
KOLONIALEREGEEIlINO tt.. lIIUNICIPlilTEIT

TANOOITLO~WEN.
Advokaat W&rcl deed aaDwck om eeD ruk

......, de municipalite~t "aD Oosi Londen belet.
tende om o..enohrjjding $a plewreDop sekeres-
(lOnd te Doet LondeD, ontvreeind VQorspoor.
"lWdor leinden.
foepltaan.

CILLIEBIICli. BEIl08TBEDT.
Advokaat MolteDo deed aansoek om eeD or·

der de rellpondeDt oproepende een &eltere over·
eenItomat op $a geven.
Advokaat Beajamin stond de applicatie

tegen.
Het hof ltond de applicatie toe, relpoDdent

de ko.ten te betalen.
PITITIE V.&.SE. w. HOLM.

op aan_k van advokaat T. Jo_ "ent de
vernietiging Tall een bu"elijDcoDtr..'i toep-
.taan.

LU.P DE GO&DEHOOP BOUWVEItEZNIGINO.
op _k van advokaat HcGreror, werd

een order toepetaan ut Tordflri.naen tePD 1A..- wordea inrediend.

Extra S. III lO&'\n. g_vdd 'feUe
90ed &oe lUIM It" ,
lon kK mlddela. gnnUI Mie ,
Extra oper 1I-.1I:aroo ....
ooed 10&" !1..
Ken lot middelID." "
Z_llechte .. tte 'M •••

Roween gekleord .. tte ...
Ihtra ti.Uit.enhap _a1l'1ritt.e
8apuieare "
Goed " ti

8lech te en met onkruid "
Op ~ land J1eWUlCheD dl'OOl

IIooht
!la "e en geklet.rde I'l"-.cben
Swane ru"e ge_ben
WItte krularu I!"wchea _.
Wlnerl1iro "
BoveD.llt&andeooteerinreD vrij van Iud;

r;aad"ul td tot fd lager.
BoKIIAAR.-J)e oeDige&aken"elke de.. week

te vermeldeD zjjn, zijDbet "an dil hane! letteD
nil eenige rleine boeveelbeden lOmer lammer
haar tegeD l:.Id eDgeiDeDlfdeO.V.B. tegen 13d
to,t 141d. Niets .erd alt de band ver~ocbt.
Dinadag "erden op de plaatselijke mar.kt 108
balen eD 147 zakkeD aangeboden en 47 balen
eD 113 sakken verkocht. De oompetitie "a
doorpaDI goed eD de pr,~"D der vorige ,,~k
bleveo oDveranderd. VIJf balen soperieore
lange oorK~e,.e:-deD teruggetrokken tegen 16td'
t"ee baleD dergelijke "erden rarkocbt teae~
16td; lt! baleD middelmatige tot Iaa,re O.Y.S.,
werden verkocbt tegen ljd tot lit en eene
bueveelbeid zomer lammerhaar aereD 17 id \ot
lSd.
Wij not.~ren :-

...eek

STADSNIEUWS.
Vriidag 'kort vóor middernacbt "erd de

bra.cf"eerigeroepen naar het spoor" ... tatiQD.
Een t "oede k!aue .poo", ~. rijtuig 1I'U iD
brand, docl\.het vuor "erd gebTDscbtvooniat er
veelllCbadcieedaan "a.
Laatatledeu VriJdag Iiamiddae b.d een nood-

Iotttg ongelDk plaata aan de l&eenvormerjj VUl
d,n beer Oaig un bet hoveneinde vaDKloof-
•traat.. Vitf llaJfen wr.ren buie onder een w&l
klei te gr&yen toen de ,,&I oDverwacbt necier.
ltortte. bee der k&tfeJ'lll Iprongen .er, maar
de drie ~n we~mt beelemaa( bedolven en
toen .ij oiJiebuld werUen 1I'U bet leven reed.
gevlodeD. : Onderzoek zal "Qrden ingeateld
DUf dit om+taDdigbeden nil bet ongelqk.,
De HOt&eDtot gtlDUmd Jack, die verleden

week 'l'aII ;Ichaboe eiland naar Kaapstad, ge-
bracht wmt, "erd Zaterdsc VOl'!' aseiatent-
magilItrut ,Williaml pbncbt op een beacbuldi-
ginr TAIl.m~rd. Uit de verklarinc T1UI 6eI1 der
getuigen bleek dat beecholdigde twilit b.d met
een anden!D Hottentot, dieD bij met een pik
tegen bet ~hOC?fdIloeg, met bet pvolg dat de
,angeraDde: op deD lIdeD Mei, twee dagen na
de II&Dnw.ling,oVollleed. Daaroa "erd hpt ;'er.
hoor oit.gel~ld.

De tentOODltelling van Britache scbilderijen
in de Exercitie ... 1, O&ledC)Dplein, werd Zat.er.
d3iuoDd Iealoten. Bjj de Ilaiting le~erde
geDeraalsiiWilliam Batler eeDkone toeaprult
en zei dit hij MIl maanden lCeledend. tentoon.
,at.elliDi te Grahanuatad geopend bad en nD ".8
hei IUD droeviae plicht haar te Iluiten. Bij
was verblijd Val: deD curator t.e vprnemen dat
de tentoo$telling nergelR meer op prij. 1I'U
geeteld daD io Kaapatad. Bij hoopte dat de
vertooDinc ; een li.fde ';oor de .0000,", nlRt
100 aankw~eD, eDdat de teDtoon.telling eeD
Toorlooper ,Y&Il Vile anderen toD sijD. ID den
nond wenl er eeD oonoert in de zaal iere veil.
onder leidiog T1UI den lu. BA Stidolph.De ten-
toonetel1ing:werd door 0~'I'88I' 12,500m8D8Cben
bezocht. Op Za$ardag 1I'U bei saDtal buoeken
2,600. ;

KIlIBERLEY.

Wij hebben eeD paar "oorden te zegeeD over
de &lgemeenepoeitle. lo de eente plaats heb-
beD"Il in de laat8t.e paar dagen vaak booren
&epen : " 0, ala E~land met oorloa dreirt
beboeft zo bet DogDIet ernltig te meeDen. 0.'
Tranavaal &al toegeven." I Jten,.jj dit argu-
ment, dat lI&DIIemelijkmaar bedri~liik is, een!
nader bachooweD. De uitente elllCliVUl den
boogen éOmmiMariaia een 5 jaar Ide.reoht en
lIe"eDleden. lateDde de bDrgentem nog drie-
vlerdeD vaD den raad. Wij _ten niet of
" blQlfeD" de Tramn.al el' toe 1100 lIoreiiIen om
deD uitersten Britaehen eiech toe te daan, _
bet ~tond vent.an~ van on~ lesen &al zeaen,
dat IDdieDbervorullDg pgeven "ordt Dit vreeae
T1UI ge"eld, het pen hervonDÏlli boepnumd
.. I Zijn. MeD kan erop rekenen dai in.
dien dat een-vierde nn den raad ioge-'
bracht "ordt QP bet rani ftD de bajonet,
het min conaideratie.. erlan,eD ftIl de bllI'-
ger meerderbeid. COD_i.. verkregen
door bet I"aard ajjn niet veel "aard wanneer
het Iwaard "eder in -UDlObede ia. Terwijl iD·
dien dee pl'6lidentl voontel lob.tsntieel wordt
aan1l'eDomen,de boer &al ,evooleD dai bij vrii.
wilhg gegeveD heeft ID in een paar jaren-
ge:larende "eiken tijd, let "el, de i4lmiddelde
uil laDder er beter 'aan toe &al .ijD If8ldelijk dan
bij ergena elden .lOUzij~-r.Jllen de twee seeU ..
beginneD ineen te am.lteD.

Het gevaar voor de Traosvaal in de
aanDame van air ALFRBD'! voorllte1 il
o.i. niet zoo zeer in den invloed __o,p deD
volksraad gelegen, alII wel op ~é ultvoe-
ren<te - macht. Ona correspondent van
BloemfonteiD Wijlt terecht erop, dat het
hoofd vaL den ltaat in de republieken
gekozen wordt door de Itemgerec~tigdeD,
terwijl zulks in Eng61and en lij ne Jti:>loniéD
niet het geval ill.

.. Blijf koel," i.8 ook de grondtoon .an
IIir ALFRII:D MILNBll'S antwoord aan de
deputatie. De Londenache peril achlJnt

OORDBBLENDB Daar den toon van lOm. ook langaaam tot Bedaring te tObleD.
mige pers·organen in LondeD eD 7.uid. Giltersyond leinde /kuier dat de Loll·
Afrika, bestaat er pene ande ... oplo.lng denache Titnel, dle eenire dagen er op
nn de tegenwoordige positie dan een lOl achreeuwde, l8It dat een ..entand-
oorlogsverklariDg, doch het ontbl'tl8kt houding tullClhen .e Imperiale en Kolo·
niet aan krsclltip ltemmen i die op niale \ J"e8Mring zeer weDIIChelUk la. En
gematigdheid en een vl'86d.ume oplORin, dU naclat de Oa~ Tirrw het kabinet had
aandringen. Onaea inzie DI beetaat er tot toege~n: "Dou't lpeak to th. man at
Dog toe geen reden, waa ... m een Treed_ thft~L'!--t>an--.egt de ~imes ook dat
aame opl088ing ulet C6yonden zal worden, het de poli ti. Teel zal helpen
en daarom lt ellen wij het idOO van een indien de heereD ScHRlIIlfllB en Hop·
oorlogsverklaring geheel en al uit onze MBTR hon gevoeieD duldel~li: zonden
geuachte. "OLIVE SCHREINER" heeft zeer uitspreken. In alle opslcbten glLln WIJ
dnidelijk aaugetoond dat noch EngelaDd atellIg niet met de opW .. van de rima
, mede, doch eeD ieJer zal erken.en, datnoch Zilid-Afrika door eeD oorlog kan liT DE KUI'SUDllCHZ BoSD!!VB&G4DE&INO,
' I h dOh ZHJl teOD veel gematigder la.WInnen, en s ec ti e eo art.erde-kUek ." die heden middae te balf-vier ore, 100 worden

,umlet dat zij er door be1'OOrdeeid aal " Blijf kalm," ia voor het tegenwoordige pbooden o!er Tranavaaleo~
wOl'den-het voordeel sal echter daariD onzes inziens verreweg het beate wacht. ia oitgeeteld tot nedere kenniltre,.ina.
moeten beataán dat haar hebzucht en woord. EEM oade Kaaplcb. POataePI ia
wangedrag iu bloed worden iedompeld. LondeD ~erkocbt TOOI' £10. -
SirA.LFR&O MILNBR, .Ioot de Bloem. ALLElRLJElL> OP de p~ta 8pri.ngfield, nabij LllLrmunU.II.

een voepaara kOIIleD aanloepen.
fonteinache conferentie door te .. rzekeren '- ril)hiinpn~.
(het volledig Raak , DE heer ;E. W. Lanpoh ,$a Somenet
il nog niet iepnbliceerd, doch wij halen L.l. Zat.8rdag werd het bericht uit Lon· Str.and, pett in een adver ete ik prij&Bnop

I dill' I den ontvangen dat de heer Rhodea wede~ T1UI 'i 1Jeidén VlDne... -.-
aan vo iew eo oille e opsomming), dat een onderhoud met den heer ChamberlaiD RWO~O onëlër e ad VklIIti. teDden ge.
daar lIIe tot "een pollidef beslnit heeft heeft gehad-twee dagen nadat de Bloem. vl1l&li voor eeD iD.llpe at vaD "egeo iD de
geleid, de statUI! quo a'lto (de politie fonteinache conferentie was geeloten. Dit geheele afd..,lilll C&I .
vuór ue conferentifl) herllteld il. DI! bericht kwam als een toepallline op oos BLIJU!'Ili eeD adver;llDtyi ID dit nommer ~I
h C h ft' h h te"'t' duit- e n di morgeD (Woeoadsg),17 dol.. r, eeD vergaderingeer HAMBERLAUi ee 10 et uil pro.. In e -e_v va eD Yin deD Sopt geholJden wordeD wl Pbiladelpbi'l.
der gemeenten een toespraak iehouden, datum, dat het onconstltutioneel is dat de DE M4IL~OT vill de week, de Norlw.m OJllk,

rd k d heer Rhodes, als een leider der oppoaitie,
gebaaee op ver eer e en onvolledige met den miniater voor koloDiên over haD. wordt moqreD ~er ver"acht. De nitpaDde
informat.ie-daar hij O.a. zei de dat presi. boot de N,,"m,a. ,'ertreIrt morgeD namiddag omgende polltie,ke kwestiee zal onder·. uor .
dent KauGIi:B voorgeateld heeft de ver. .. . i J
dere g68chilpnnten n'lar arbit-age van ~~:en~e~~~ r::wda:~!':e~wo~:7:~n i::ve~:!~ de~te!:;=
vreemde mogemtheden te Vl'rwijzeD, het- zeker ill dat het onderhoud over Trans- mredeeli., gedaan omtreDt de vucgeetelde
geen geens:ains het geval waa-waarin hU vaalIche zaken liep - maar dit ia w.beluil,,;
verklaarde dat het op geen besluit uit- kinderachtig. Waaronr kunneD zij Dil: boqf' JDaiUUDm_ter der Kaapecbe
loopen der confJrentie een nieuwe pon. aDders apreken? FinaDo1hie zaken eoia.-ernei> ti apoonrepD vraaat in een adver.

Tallen oDder het departement vaD den le:It!e te 8 voor .teenkoleD uch, 'l'oort.ge-
tie heeft veroorzajlkt. kanl6lier van de schatkist. De heer bracht bij. Zoumvier "erkeD. i

Het vellrotiirlD de honding aan8eno· Rhedee lOU op :3 d8l6r naar Zn!d·Afrika JONo$d Il. FLOItESl't:FL\SER, de beroemde
wen door den heer CHAMBERLAIN en sir vertrokken lijn, hU toeft echter nog in Vrij.tu.~ nngeree, aal Kaapet.ad een be&oosk
ALl"RBD MILNER komt nog dnidelHker LondeD--en kan blijven waar hIJ ver- brenge~il o~ Uonderdag &Yond, 19 Juni, een

." kiaat, doch heeft geen recht den mlniater oonoen e,en IDde Good Hope Hall. --
uit in het antwoord vaD laatstj'enoemde _.1-' I DE ft 'Bo108 BI'OII.lie'reelt rich aan yoorvoor koloniên te gaaD ilUYleaeeren,Zoo aD!aau de depatatie van Kaapetad die gilte. . d. "'UIV ~ om obliptiea of uDdeeleD in de

hij in de oppoaitie la. I . eId te . hte SO tbren bij hew hare opwachtillg heeft ge- W"t de re ....ering in Knplltau betr ..ft eh t:r~ ,e~ e nlilD" op riC n u.. ..~ AIma ti ~fpply and Cold I)lorliie Company.
maakt. Voor wij tot de oohan~eling van geloovfln wij vast~ dat zij ,ich d"u lldlllll Lh: ()~l~EN nD 1~l'1I'eiinkoD1lten over de
dit antwoorJ oVtlrgaan, wenacb,en wij in van Afriwnder regel:riog wl\ar li~ zu\ 'h~1o: I;C~~l JIlDl 1899 toDDeneeDe ver
't kort te zeggeD dilt de aap. TimB4 ~ijn gedragen. D!eord,rilll',1A vaD £7,~\I bo"011de inkOlDlkD
intellectn~d eveDwicht lChijnbaar hteft ol'er b"talJ}lde' perk ftIl bei voi.,. jaar.

De Jta.e.pltadsoho Bonds· HilT winn ia' de utate dsgen vrij "arw.
verlort'Q 0 Ier onle aanmtrldngen laar vercaderlng ~oI&r wH -..rDe~' hebben de boeren rerD
aauleiding van het gelegdo nn sir boog daar Til IlOl niet klu.r &jjDmpt

die hedanmlcldag te half vier ure zou . '. l.__ -"~ALFRED, dat ue aallnam~ van preei eolt ploegeD, D1e ...... Q.......mea van
worden gehouden over TraDlYaa1ache de \

KnuuFlu'S voorst!.'1 eellaanmerkelijkp. tap aangelegeDheden, il oitgellteld tet nadere ~s IEVE~' is de beer Baker
vooruit :wu zjjn. en dat hij den preli ent kenniagevÏI1i. lIet werd gevoeld, dat de nil sijoe" D bewerkt. met
niet wilde ontmoedigen in het brengen tijd nog niet gekomen walleen nrgadering t"ee van 1 \ paardenkracht elk.
van voorstellen voor den volksraad. te houden. \folgena eeD kabelgram nit die over 600 1Vds kunnen ploe·
Onze fl)'dgenoot bedient. lio~ daD van Londen heeft de heer Chamberlain In het po mel bc.. P~''III1ljaJ' .doohter _ft

huil der gemeeDten gesegd, dat het ant- ._
onparlementaire taal-dit il .Un zaak en woord' del' imperiale regeeriag op de Dd, il DOl In bet ONDIIl de ad"ertentiea viadt eeD de pro-
amaak; wij aan onsen kant zullen kalm en petitie oit Johann_burg in de hauden bare andere u heeft IIpeotD.IIvan een nieowe maatachappjj ,.aarin de

_'_..1_ i da b .... IIk......... teetameD te Mid- belteode inricbtilllen nD eo.. briDCltol co., te
bedaard voortgaan met onze beachou wing' I'TaD;Jdd~e~n~h~OO3ge~n~lOO~m;;_'_'-~.~plll~e,~e;n~iilt ~eiit~~~-r'Xiil .er dat sil 10. Jtaapetad en ~, alacrerij, 1rqeI_, berJPIU&een,
en de gewone beteeteni.s aan gewone t-:~ ODdil. il opaeoomen. 'i ~Ien laqMtaal be·
.oor-ien gevsD, totdat zij officiëel tegen· in lOU llf de ' handen Ijjncle &iWnc ftIl het .... 'liI;-+d*lln £450,000. ID Terbad _, deH:-J:

-orden. Het is YIlDbe'·ft- aUe informatie. .....__-. _-I "'a'IClieIMI _,--.. wii de UIlIIubt op _"~proken worden. .. - _. MIl ._.werp .......g _ ._.,..v_ -"
" te hebben, 1'OOrdat de Y8rJIIdering gehou- TOOI' betinatateUea ........ brJ_" nbntie adT1II1IlIII&il8,een a&ebritt bentteade ftW een

Nadat lir ALFRBD glateren de poIIit.le den wordt. IDtOllChen ge}oonn wij, dat in de 1fieeIt Toor winllelbedieodea e. mcIerea. brief no den 'IOOnÏ*r van diree&eww, iiir J.
ille hij op de conferentie heef~ in18nomen de .... ,......... ftIl Zuid.Afrika 1'001' 't Buiten lie Kaapecbe afdeelinc Dl de wei per. GGI'IlOD Sprig, pricht aan de dlrect.eana_

_.... millief ' "n. . 0. biD atoIt TOOI' abiltiai op mutachappjj, wurin hij • de nvehad dnideliJk £d"muk
d
~ aau de deputatie, tegenwoordip het beet t.1'Orderd kannen ~! !lUn..• ~, .au- wiakelien SaIJeD een CbliebpHd,... die tbuts op'C: ....... door

.......J.Hvoort oor e '."-": "dat "Il worden' door _. afwaoht.acle houdlDl ~ '_----'_Il kriiáek"A .o_.e·_ ..... ..".- ' ~ JDClIIeII ~ met kIeatealq uva__ ~ .....
m14cltl DOl rlOuda ID. 'WOI'UD oaa lID" DtIPDO ~.... opec" __ ,bedaakt da c1inaMar.

PORT ~lZAB~TlI .•

CV ... tA It_ Htr_,~ '7fJ
1 Joni, 1890.

Bn: ISV~OELVEtIlt:S.- Do markl heeft deze
.eek ploteehng een ungunllilie wending geDo-
men wat belreft ylerk..-ederen. Wit~ en w~flell
"ar~n 10 percent IAllerj apadoDui IUD .wd
tei!~O de l&I!ereprij~"Dv"r1e<l.n " .. lEdoor 008
ge"woleerd; s.arte en ~alu ~Iu. en .taarten lIJn
0"[( Ietwat gedaald. Uit de hand __ rdea oDie-
wrtuerde "ltte en "iifj 'I tellen 10 percent
liS"re prU'lIn vurkocht; ."MU .. nie lureD
un ."randerd.

Wij Dot.eeren1-

Witte 1Dpcr!e1lI' prllb ...
" pr.ma _,t

~"ttte
r....eaa. "
Derde "Wltfjellllperiear .. -

" reed \ot ra-
" l-.-Ie •••
" dllrlH ...

8JDCk1 (faDcy)... ".•...ne reed lot oper ....
"' lIIiddelJIa
" kort

Zwarte IDferIeur ken ...
tt .iOI ... •••

,. reed lot nper laDg
" medi_

an."":~.a,..

I) Ju~ 1899.
Zemelen, per .. Ir. lOO bl:J! f) j Jo,-Ot9'1 6d

Gant, per uk 163 lbe, 15a '·:Od tot
168 Vd; ~nikerboonen per "''', 203 ~, JOl! od
',Qt 35. od; BooDeD,it.der 203, Oso;.t tot 0.
Odi Kaf (Koloaiaal) 'P"r baal, 300 $lt, lO. od
l:ls Od; :tUf (KolowaaJ) inferieor,~ Od tot
8~ 6d; Kat (O.y.S.) 7. od tot lO~; V')Or
per 100 Iba, 8s od to Il. 3d; Ka!Yolr.rD, per
aak, 1:Q od \ot 1as od ; Boerenmeelt~ ?ngezift
238 od toi 261 Da ; BoereDmeel, ~i 271 od
tot 28. sd i Meel, 1& od tot 16. tr4 i Gele
Mali .. per ak, ~ od tot 2b Od ; t'am5de
Ma1iee per ~ 19. od tot 20, 1'Ji Wltie
ol4ieli.., per 19. od toi :lo. YII:.J. Wi*
MJeliemeeJ, lJ03 be, IS. 6d tot 19~ ; G.le
Mieliemeel, ~ lbe, 18. od toi 19.~' i Haver
Kupech, per ak, 160 lbe, 138 9d a. al;
t1' per ak, 120 lbe, SI od tot U. 0 ; Aard·
'P';:iell per ak, 113 lbe, 9. od tot IÓII , Tabak
II:" Ih, ea 6d .,. 0. Bd i Tabak ~'b, (inf.
near), 0. id .,. 0. ad; Kooro, ~ lOa
lbe, t2I od toi U. od; &ier, per Tench ,
11 od to, 11 3d j Boter, (tweede' i,.eh~,
0. Dd toi b od i Bieren, per dO_OItja od tot
:u 3d; Z-Iea, per liUIt, 2a od ~2a 6d i
Eloeaden per mak. 11 3d toi la Dd i lI:oeaOll,

malt, 6, od ~i !NOd; Ham eD S , per lb.
~ 6d &ot 0. lOd 'i Zout, per ak, 4. ;lOi .8 6d,
OltkerDoten per h,.d toi 6d j G~e Per-
&lb. ~ toi 6d i xa&k per lIIk, 6e od ~ 6. 6d.

8x.4CHTVB&.-o.ea, (JOede), P~~ £10 oe
lot .ea OIIOdi o..u, 600 lb., £8 0. ~ toi L9
Os, KoeieD, roede. £5 OJ \ot ~ 0. od ;
Kal~en, 30- od tot 70. od i V... k~ 100 lb.,
3501od lot .0. od j Lammerert, 30 ~-U., III
OJ ~ot 13. Odj Baaaela, 188 od io*tl'2h od .
lUapeabe 8chapeu, 1Oed8t 20. od ~ Hi Od;
lUJMteA IS, oa Ioi 12. Od. ,.,
Taun ••-MDilen, grooM, .£18 toï-.£25 ol

Muilen kleine .£l:l 0. tot .£U 0.; .l{Jjpaarde.
fU tot £20 i Trekpaarden, Eli i1pi .£20;
&.ela, .ES 0. .,. £7 i O-n, i.~, £10
toi .a;12. . r-:

J:AANllERK.lNGEN.
De mark' ia ferm TOorbUna alle ~ten, bet-

geen ongetwlifeld \e "lit.en il aan ~Q Trane-
..aalachen toeet.and. Bezitten VIlngr(:'.iP.voeder
en broodstolfen a!)n Iliet beJeerig bu~voomaad
vao de baDd te &etleD daar er v.~kelingeo

AI~ I,ctlllgl'11 ~ mogea ontstaan waardoor priJ.en/veliJer rolleD
Li, H. p.~' '·rr, opgaan. u., aaD."..., voor Koloniale 1:: ukter.

__=-s--- - - 'OUQrbet noorden doort Dog ..oort,. D te
Klagen \ Agent, IWIJ!.ttDis aan de ver&Dderil'1gvan h~" iel op

\1 T \ lT V Jl. deD !swn der volgende maaod. Yi-jstaateche-, ltnlehell wordeD bij voorkeur naar dL!ohaDDel'
- - --- ---- burgllChemarkt gelOndeD, daar me~.., betere

I" 'U Aa n loopen pruzen krugt ~an bij OD'!. KOloniale~L~:'aoeD\_0 In e ' mlehemeel "un _r gerIDg. Am he

OI'! I at!:! I:)llringtield, nabij ia gelltegeo en moet DOgbooger a.om d~n
, e pa.. t T koetpru. te dekken. AardappeleD '" oleu II1D
O\lrbanvdlc, oon '\ ospaard vru goedkoop, maar de prijl 'f&Diaalia! Doem.!e

m~t ~H KUl. ui stUgtIn. Boter "Qrdt IC~ " ..EIereo
R G ry.;J ,un let"at eoedkooper. Pial volop.

• • u O. }!.r ia vra&i Daar kallt. Ka ia bet
DTrba'l\J!I,', I::! JI!lI, U,9V. eenlge prodllkt datiDprjiag.d ,jdeun·

voer Id veel grooter daD de naai.
- - -- - ~ __ - - -- Berendingen kaf "orde a aHeeD",«.r dadelijk

Yeri.oop ontvangen. -

.. d. .. d
Saper tv~ utra .aper Kielt 0 21 - 0 Jl
I:on en gt.lIlengd .. 0 18 - 0 JO
8aper !an~ !lOmer eeme 0 lit _ 0 17
Goede ordinaire 0 15t - 0 16
Korte OU _ 016
T"OOolcn 0 • - 0 11
Lokken ... 0 • _ 0 '"
8uper !an;: blan...,,'tlIIOr\. (0. V.8.) 0 14i .0 lit
Lang Itlau .. 0"li'l8Ort.... ... 0 IS • 0 lt
Korte l>lAn"6 gekAmdeODgcL 0 11 0 11
WicteY KIds cl 'II 0 16
Super Winter...... 0 U 0 lit
Korte Ordin&ireWinter 0 11 0 lIt

GElttENGD NIEUWS.

LONDEN.

10 JL')ll-(Per telegraaf.)-Er ia eone ~terke
vraag nur IICbaap.ellen. We!lteljike pr~viDoie
MOll>!~lbaaieD lammerYellen tooDen e8lJ balv~
penny booger; oostel,jke pro ..inl.'ie el) grove
wolvellen een·vierde penny hooger; extra lange
en lang lrolvollen ~d to, Id. hooger; korte id
tot ,!cl bouger, ee.one velleD ls. hoo,er per
dOIUJ·

DlN~DAG, 13 JUNI, 11:199.

DE HUIDIGE POSITIE.

KERK EN SCHOOL.

Da. A. J . .Malbcrbe, ~an Jscersfontein, heeft
bedanlrt voor het beroep naar DollIlaa, Kaap·
koloni••

GOUDOPBRENGST.

JOHA~NKSBCRG,
li.eutL'r ~lDt onfl dnt tIc gondopbrefihl"St Ta.n den

Ran,t ""n, Mei officl~'t1went verklaard te li JD

466,453 ODS.
of 2117 un. m~, dan bet v,ml!'; hOOr;6r.c cijfer
bereikt JU Maart IL

Hieronder ,·oJt-,,,·ndl..!m;L:t.wh:liJkscHc opgaven gU
ai Januari 18!1:, LOt b"h-n '-
JanuJlrl ... 177.463 J4~,l I :.I09.~31313.826 431.011
Februari 16!1.2~a Hij,O,S 211.000 :!!l7_,975 4:26,166
M.... rt lRl.!II:' I 7:1.~:,! 2:l~.06ii 325,907 464.036
Apr.! 186.:12:1 1i~,j 1~ ~;1i),698~3 -t3O',m
MCI l!l4-.;'i'u l~o,OOS 248.3().~ 36.;,017 468,463
Juri. 2(J/),!Hl 19:1.640 2.';1.52~ :i6~••O'JI
Ju.li I !l9.4:);J 2O:I.M73 l!'~,H9 382,00;
Ang-nst1l8m.;; ,3 212,429 259.603 389,286
September HH,7&!202.561262,150408.r,02
October ... 192,6....2 l!1l1,8\1() 2it,lH 423,217
November 19.-'.:1-18OOl,lH mJ21 4'3.518
December HH,42!! 206,518 310,;12 HQ,675

Totaal voor 188~- :/:\0,1811,
lti~:j- :-169.:,:;1.
lS:M- 4!14.~tO.
l!l~J- 729,Za:1.
1 '~12-1.21 0,86.1.
l~n-U'jM.H'.
18~1-2,02j,91~.
1'~,)-2 2i7.f.:l1>,
I':I6-~,2'lO,RII2.
\,"97 -3,'J34,6 78.
1'JI)-j,295,~ 8,

__NIECWE KERK, KAA'P:lT AD.

GiatereD "enl het antwooei VII.D ds. Alheit,
Tall Cel'6ll, on,nDgeD, bed&nkende voor het
beroep ab berder eD leeraar voor de Nieuwe
Kerk, in de plaats vaD ds. Muller, die gekQ.eD
ia ala <vierde profeleor aan d. kWOElltlChool,
onlaDgs op hem niteebracht. Er u.l dDJIspoos-
dig eeD ander beroep moeteD gedaan worden.

DEWETSDORP,12 JUN[.-{8~l(1al.)-Door
de g_bineerde kerkeraadavergaderiDg "erd
hierlleen beroepen da. De Wet, Tan Lainpburg.

de rroeljj.t kwameD di. H.obert.>n, Hefer,
(Graaff.Reinet), F&OItman, Lou" (Lady-

.mith), Du Toit (EdiDt-Org), Pienaar (Somerset
Weet), :Marchau.i (Aliwal Noord), Viljoenl
Malherbe (Jagenf0D$ain), M.arqoa.td, VaD
Veklen, De Brnin, Pienaar (Uit.enosge), Bugo
(Rieheelt Wee'), Marray '(Weenen), Pieu~
(Glen Lynden) eD Loa. (HeidelberJ).

GeTl'ISI(d blijkens advertenwea in dit nom-
mer :-BoofdoDderll'UItel _voor_~1da
publieke- -.c:hoot--ce-S\eUo.barg; salaris .£:l!IO;
rondpande oDde~.ij&er wl 1>amfODtein,dllltrilu
Bloemfoukin, aaIaria £120 per jaar "D de
IMlboolpldell; ODd_ijser voor A.3 echool te
Gariea, &alariI .£100 4IJl vrije kamer; hoofdoD-
derqaer voor de J81Ubsideord. dorpaehool te
Putch.tatroom, 3&laris .£iUO per jaar. HANDEL EY NIJVERHEID.

dPOCnWEGIJ:\TV ANOBTI>SR1&BEu. KAlrrUL, \I Juni. - Bet il _r
dl'OOlbier bii ons. Vele hooreD zUil Dog niet
_ daar met ploegen en het is &Ilaai, aoodat
iIr niet weei of &lIen"allen klaar komeD me'
ploepn. Wit 008 eenll&alDdorpje aanbetnft,
ko_ wii aiet heelemaal klagen. Een be"os
daanan ia dat wij in een paar lDIIr.d.D
tijd er t.ee DerotieWinkela bil gekre·
gen hebben. ODIdorpje gaaL JlO flab vooroit.
Jammer dat. de schoolcommiaie Diet wo ver
kan komeD om te lOllt den boDir "an
de publieko tot, sieraad voor ona

"r>oonv"gontvao~tclI yocr -l.e
Il hni 18~8;-

1

L. ' ,I
~

1-

ol .. ol

"
.... e ~ ::" bl>, _s ,.;

~ " " t ~ i... ol

1 <:i f'; ; ~ 1... <:-... - .. ~;.o .. ".. ,,- j 0 ~;.. ~ :::; f-o., .& t t 6- " il
8j!7 9:~ 7u; 121 ~l 11~3 i:l.4072 f·:lt 10 31'; : 1, I ~.....;'1 .,q t33010
I~!J& Jq r, I~ 1~1~:."9 : 8j t'JalS2----- -- --

.v.t.el'il;. ...
Middcllalld.
Ooe'dijk

Tot""': 1~ti.1 1~:1 25"; ~""l 2;1~ 80214
ISU7 14TH 1'.':" 2&.11 -!.~-, ,\fii,; 728!',
Maler.J14J-,'Cl'V{jC1: W{:5t.<:!:)k. 1~9-, nil: 1896

nil; ""i"dcU.Uld~h, !8:':,. :111 11'~{' n ,1 ' oo,.telljk.
18~5,Dil; 1~6, ml; noorlr,lj~ 1~~5, nu, 1896,
nU; rotaAI, I Ml,), ~,',; 1~:,t..Il' I. ,
- tn.:..e ei;',," ,il" de w....k - ,
ftlI de ve",,*,':l,·"de liOns, WDner 'Ocr<kelilll
tll8Bk _L e L...~i,.. en lFOl\ien ycran·lcrrl U ru&.ll..----;;-
~erdeeliÏ>;:pu..,u; ucc!L ZIJ llJL. Qt,derworpell...
ftnIIIier<ng I.i) r,"rd"dln~ .an ,Ic ophJICnl, ...t Lila-
ecben hd Kolo",,,:C en vrt><:mJ":;owycrnementea
ea I'IUl&bIt'ru.PI"ICn.

'"

, I.
D _ 0

1 0
~ 10
, 0
:I 10
• 0
4 10
I 10
I 10
, lO
li 10
a 0
011o ,
1 Ol, 0
J ,.
o •o •

,.. 1 0

ei. ., .. d.
o 'T 12 10 0
o ~ 8 0 0
0+8100
~ • JO 0

8 10 0
o 7 lO 0
o 6 0 0
cl _ 4 0 0
0 .... 3 lO 0
o - 7 0 0o r- ti 10 0
I) 10 0
0 1 lO 0
o 0 Il 0
o I lO 0o I 1'1 (I
o a 0 0
• I II 0o 0 IQ 0a-.- ,&0 •



D.

~ENOODIGD
EEN. Onderwij&e1"8S "1#----' ........___

J . plaats Andover, ft(leI1;ificleel~
en bekwaam om de klllld8ll'fln
Elementary op te werke~, en be-
boorende tot eene Prote&tant.eb_e
Kerk. Werk.zaambeden te aan-
varen na de Juni vncantie. Salaris
£50 en alles vrij. Hollandach en
Muziek een vereiscbte. .

OLOFF A. GREYLING, .:
P.O. Andovor, ,

'Wodebou!e

E METENDERS.
AAN CONTRACrEURS.

SCHEMA YOOR DE ~REEDE
RIYIEJ.{ BE'3PROEdING

ROBEltT80X.

rrE~DERS zullen worden inga-
wacht voor de levtiriog van

mnterialen en wêrk in verband met
het boven vcrmelde schema tot
Donderdag, ~:..! Juni, 18'J~, W 12
uur 's middags

Het werk bestaat in (I) een
droce waterkeer ing van gebakken
stc;n Jaar de Breede Rivier, onge-
wer 1~iJl) voet bog en 100 voet
l.reed en (~) een Kanaal 21 mijl on
Ian (1' 'TIet Hoofd Regulato. s, Regula.
t IC ~ deureu en Sluizen, gegoten
Ijzeren Wat er loop en alle noodige
toevoegin geD.

Dc plannen CIl bijzonderheden
kan uien inz.icu aan het kantoor van
dl'n beer Jl. G. II. TErnES te
Hobertson, Secretaris van de
Commissie voor de Breeds Rivier
besproeiing.

Cent ract eurs mogen t onderen
voor het beele werk of voor (a) de
Waterkeering, t b ) het Kanaal (uit-
gravin~ en indijking) (c) de gego-
ten IJzeren waterloop en de op·
richung daarvan en (d) de levering
ell opr icb ting van het timmerwerk,
narnelijk : Hoofdregulator. Regu-
latie Deuren en Sluizen, Schraagen
enz , voor Oe V loeibak en een klein
~etal palen.

De Tenders moeten meedcelen den
korsten tijd waarin zij aannemen
Let betrokkril werk te voltooien.
Iedere Tender moet geteekend zijn

door twee voldoende borgen voor de
behoorlijke nakoming van het con-
tract.
De Tenders moeten gemerkt zijn
"Tender Breede RIYler Irrigation Scheme"

en moeten gericht worden aan
den Voorz.itter vsp de

Brecde Hivier Besproeiingseemmis-
sie te Robertson, ~

Kopiën van 'fenders zullen ge-
deponeerd "orden bij den Hoofd.
inspekteur van Openbare Werken
te Kaapstad.

Het is niet noodzakelijk (l~t de
l<lagstc of eenige Lender wordt aan-

Jdoo

OOIT IN DE KOLONIE ·GEH.0UDEN' VAN

1WEU:S-'ELS
:EIN

.HUISHOUDARTIIELEN. Van
TEND.gBS zullen mge\\"acht

worden door den .Afd\'e-
lingsraad van Fraserburg tot den
16 JUNI 1[99 voor reparatie van
de volgende wegen, n.l.:

I. De weg loopende van Frast'r_
hurg over Kerkplaats. Gorraa" tot
naar Zoetfontein, deze weg tc wor-
den verlegd ite Blauwheuvrl de
yerlegging te worden aange,,:ezen
door den heer M. J. van ~chalk-
wijk.

2. De w~ loopende "an fraser.
burg over Kwaggasfontein, Pluet:.
fontein, Leendertsplaar s tot deo
grenslijn va.n Calvinia.

Tendera.a.rs zullen twee goede
borgen moeten stellen.

De raad is niet verplicht den
laagsten of eenigen tender aan te ne-
men. _~i

Tenders t~ worden ingediend bij
den secretatis.

A. J. BOTES,
Secretaris.

Fraserburg, 20 Mei 1899.

Pretoria 511 mij1en. naar Johannesburg 488 mijleu.
naar Pretoria 104t mijlen, naar Johanneeburg '1012

BENOODIGD
EEN onderwijseres. lS~'CI!rti6ceerd, lij·
lj maat van een Protestanteche kerk.

(bij voorkeur van de .~. G, Kerk) voor de
1'. F. School te Alpben.P.O. Tbe Willo"·II,
moet bekwaam zijn om onderwijs te geven
aan :1 of I) kinderen in Engelsch, Hollsndsch,
muziek en handwerk. Werkzaa.mbeden fe
beginnen. indien mogelijk, 1J0, de Juli
vacantie.

Salaris £·l:'. en logic8. •
Doe asnaoek voor den 23Mten Juni, mét

de noodige getuigschriften, bij den onder-
geteekende.

De Eigenaar trekt zich uit de bezigheid terug.
ALLES MOET WORDEN OPGERUIMD.

D. R. THERON,
Pub. SchooU

REIZIGEBS.
U88 naar Pretoria £.l. 78. Bd: en £3. 9.

" Johannesburg £4 19.. en £3 188.

,r THE LITI'L;E DIISTPAN,'; ::~~t&4 :. =.~!:::~:::.
44 tot 50 Pleinstraat. Kaapstad. "" " Johann.burg £11:118. 94. en £7198. 6d.

______ _;;__.L- .:..1- ~. Jn . . verkrij ~baar aan h~t Hodfdbureau, Postbu &83 te Pre-

Room Afscheiders en Kar_n_e_n_~~:(~~~~d'~uu"''' ..) en ~t~E!_Directie Heerengracht 270 te .Amster-

DE DmECTIE.

"" Durb&n

Mi(IJelbur~. k. k.
:!J"tell :Mei, isso.
----------- -------~~

Eenecnderxiiserestenco 1i~d

OP eene Boereu-plaats 31 uur
Tan Murraysburg, VOOr eene

Oouvernements "Farm School."
Bekwaamheid om de kInderen v<tr
het Elementair Examen voor te
bereiden wordt verwaoht. Muziek
en kennis van de Hollandsoho taal
vereischte. Salaris £60 per jaar en
"ll#·.~ vri]. De plaats is -t. uren van
het naaste station gelegen. W·erk-
zaambeden te beginnen begin van
aanst kwartaal.

Doe aanzoek bij den ondergetee-
kende voor den lOden Juli.

.S. J. PEROLD, V.D.M.,
Murraysburg.

" PAlCKARD"
i

ORGELS.De "Alexandra"De "Alexandra"

AtBcheider

De beste en

gemakkeli ikste

ingevoerd.

Afscheider, de

Goedkoopste en

meest door onze

-----_
Afdeel1Dgsraad Fraserburg.

TENI,ERS.Wilt qij Orqel?Zie ons Orgel tegep
£~EI.

.-

Boeren gebruikte.
TENDERS zullen ingewacht

worden door den Afdae-
lingsreed van Fraserburg (te wor.
den ingediend bij den Civielen
Oommissaris, niet later dan 16

::;~, JUNI 1899) voor het waardeeren
teten £18, £20 lOs van alle Vaste Eigendommen in de

afdeeling Fraserburg. Daar de
lijsten van gronden. niet in orde
zijn en sommige plaatsen en erven
nog nooit gewaarde-rd zijn, eul.
len tenderaars verplicht zijn de
lijsten op eigen kosten te verkrij-

" BOLINDERS " beroemd maakset ~:D~.in behoorlijke orde te

\: Tenderaars :zullen 'Verplicht zijn
alle gronden her. niet goed bekend
te bezoeken, ten einde v011c infer-
matie te verschaffen bij Ld be-
handelen van object'cs tegen de
waardeering, alwaar zij verplicht
zullen zijn tegenwoordigd. te zijn.

Tenderaars kunnen voor een of

D~IE, meer wijken tenderen .
.... Tend~:s moeten buiten opge-

merkt zIJn als zulks. t! et werk te
-·---~worden gedaan binnen drie maan-

den van af den 15 Juni 1890.
A. J. BOTES,

Beeretaris.
Fraserburg, 20 Mei 1899.

loopt du het kste.
Karnen van af 45 Shillings.

l Het " "o
~

i
t
~•

Sehrijf otq Prijzen
ell

Algempene iCatalogus.
..
" en hooger.

Rondgaande Onderwijzer
Bcnoodigd te Paardenvlei
(1 mijl van Vetrivier Si-
clin~) wijk Taaibosch-
spruit, district Winburg.

ZWEE])SCHE STOVES,

KoeB

...." PPLICATIES voor bovenge-
rt noemde betrekking, vergezeld
van de bij de wet vereiselite ge·
tuigschriften va? bekwaamheid,
goed gedrag, en lidmaatschap eener
Protcsiautsche kerk, zullen door
den ondergeteekende ingewacht
worden tot op den Bsten Juli, e.k.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £ 120 p\Jr jaar en de school.
gelden.

E~n ongehuwd persoon verlang'.
Billijke reiskosten, gestaafd doer

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B.-De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een On-
derwijzers 2de klas spoorweg oertifi-
caat om tegen half prijs te reizen.

..............----------- ....
WOqDHEAD,PLANT & CO.,

~t· George's STront, Kaaostad.
genO!llcn.

II, C. VAK ZiJL,
Voorzitter.

Robertson,
lj JUlIi, l.:'JCI.

DiYislonal ConncJ or Robertson,
Het Oudste Landbouw Hnis in Zuid Afrika:

R. M. BOSS &; CO.,

Keuken S~vel!J, KeukeDgereedlchap.
lfecWranten, ltatruaen, Trommels, Ratuakken

••
Divisional Road.

VoorNTOTICE is hereby given that it is
t lic intention of the Divisional

Council of Robertson to apply to His
Excellencv tho Governor in terms of
~l'ctio!1 1·5~, of Act No. 40 of 1889,
to cause ft ProclaUJa'ion to be issued
dclarin~ t hat. the following line of
road in thi'! Division shall cease to.
bo a IJlvisional Road-viz:-
. " From Lady Grey through no., P.K. Allandale,

ning" River over Hem Hoogte, and Winburg'
Zandberg, through Poesriels River, 5 Juni: 1899.
over Oudekraal, Scheepers Hoogte,

and B05Ch Fontein, to. !rappies Hootdondem'J'zer GeYraagll
Kraal, wberr- lt adjoins the li '"
Worcester Division."

Any objection against the afore-
said Applicat.ion must be lodged in
Writ Ing wit Il the undersigned within
Three (:~) Months from the date cf
this Not ice.

R.I· or Ier of tbe Council,
G. W. BORCHERDS,

Secretary.
Divisions] Council Office, •

Robertson, 1 tith May', 1809. Jllni21-BJ.WARDKl" CASTLE, Klip'. [l::;RT.
Juli 6-NORHAM OASTLE. Kapl. H.NDA.LL.
Juli lD-DUNVEOAN CASTLE,. KApl. W. RH

KAAPSTAD.
Sproeipompen KARNS,

Karsnijders,
Llkdocn-n. %

Likdoorn. !
Likdoorn. !

Wboelere Likdoorn Z..1f .Iaot hel dood .llrea .lag,
Mot poet geld lt. IOd. een potje

HEYIES,--I!'fHEW ct GO., KAAPSTAD,

J4I1ES· WILEY ILCo
10' & 12 Darling-Straat.

VOOR

C. H J MAREE,-~,
Voorz. Sch. coat. TUINEN. NetDraad --_"---BIEDEN TE KOOP AAN:

Doo:rnd:ra.a.d.,- -- - - - Gladd:raa.d,

lolle bijzonderheden op A II ti ZUI~AP'RI~AA"'SCHEop rea le. KONINKLIJKE MAILDIENSTEE~ Hoofdonderwijzer voor ae
J Gesubsidieerde School te

Elsburg Z.A.R.
Salaris £200 per jaar.
Vereiachte bekwaamheden eerier

Wijk·schooloftlaannee gelijk staande
Certificaten.

Bewij~ van Lidmaatschap eener
Christelijke Prot. Kerk en van goed
zedelijk gedrag.

Applicaties zullen ingewacht wor-
den bij den Ondergeteekende tot op
26 Juni.

W e rkzaamheden te bt>,lónoen ojJ
10 Juli 18~~l.

C. H . .MULLER,
Secretaris.

NET OMHEININGSDRAAD,
0. ..CASTLE MAIL- M. 4t&G~ .. ppll

DB 8toombooten dezer Lijn "ertrek·
k<m 'f'1Ul K .. ~ naar Londen om

den an1eren Woenlldag, te 4 uur n.m., D.Nl
~êlra en Plymouth, te Bint Helena en

. -----~ AI08DllÏon aanleggend. 0lt de bepaalde tu.
IChentijdsn.

Omheiningspalen, - - -
Varkensdraad,

- _. 2 tot 4 voet.

Speciaal I_Speciaal 1 Speciaal r

RAWBONEjS NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE

,
DAl SCHRAPERS,

AFUEELIHGSRAAD ROBERTSON bm BoolU loor EngelIId Til Lu Puma
BRAEMAR C\STLE, Eap. CUAGIlr.. omlrent S

June.
OARTH CASTLE, Kapt, W.AliD P:l<, om',.nt

June.
PEMBROKE CASTLE. Kapl. MAllfHALL,',mlrenl

6 July.
Patronen van .uIe soorten en gehalten altijd in voorraad. Voor Vracht of Puaage V8rTOt'I"e mtn

Hagelgeweeren RIl Bl' &ieh bij de ARenttln TIm de Ci~BTLi- . , I es (l'n evo veNl, van eeDlge soort. MAILBOOT MAATSCHAPPIJ. (Bpkt).

Galvanlisoh IJzer,
Galvanisohe

- Waterpiïpen
i tot 31.

en alle soorten IJzer
Goederen. ~--4~l.Ut, Dynaml,r;Uilonator$, Lont en Lont Ontstekers, altijd In voorraad.... ..... ....' -4-.

Colts liet l~rgrootglu 1a&utJ1 III., "III ~e. ar I ...llt.darde prIJM•.

Afdeelingsweg.

H1EHlIfIH)E wordt k!'nni:'lg'Elgeven
dat de .ALlt'f'lingsraa.d van

]tobert5011 yan ,cornemen i.~, bij
zijDe r.;xcellt'ntir, drIl (;ollverneur
.lanzoek to doco, in termen ,an
Spct ie F)~ van W et, No. 40 van
lSSg, pcne proclamatie te doon uit·
vaardigen, nrklarende dat de
yolgende: 1I'!'g' in deze aCdeeling zal
ophouo\:'rt van een afdeeliDgs.
Wl'g te wezen, nam :-

Van Lady Grey door Konings.
ri...il'!" oyer Remhoogte £'n Zand.
berg. cl oor l'uf'!melsri vier over
(lndckraal, Scheepershoogte en
Bo,;chfooteil1 naar T~appieskra,a),
waar hlj inloopte in dl' Worcester
ur,] VilTig. ,..

Ecuige ohjectill tegen voornoem·
dl' appllcatll', [roet III geschrifw
111.g~-Wf}rdl'1l hij den oudergp.
k,·b'nde lJlnDt'll drilol Cl) lllaanden
';[ll (kil dat urn ,aD UPZU kennisO'e-
. 0

ToegeM18t ~et Rawbone'8 Speciale Sporting versieren en gesteld op
1200 Yarde. UItstekende waarde. Prijs £7 10s. net.

Elsburg, 3 Juni, 18v9.
.----- ---._._---------

TANDHEELKUNDE.
DE hper .A.. FIELD, Tandbeelkundig

Chirurgijn (onlo,ngs in het London
Dental Institunt) heeft pas een bezending
van thgl!lijk~ "ieutll~ICeUCM Tandheel-
kundige .Middelen ontvangen, en i8 in de
positie gesteld om zijne patienten de voor-
deelen VRn al die moderne verbeteringen
iu de tandheelku.nde te doen genieten.

Consultatie uren 8 v.m., tot li n.m.
Op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m.

Paticnten buitenaf woonachtig, kunnen
hunne visites per brief aankondigen.

CAIROVAN TOT DE• KAAP.
Nieuw-geopend

U_ZO_ LJ:JN
KONINKLIJKE .MAILDIENST

tJJIOJ 8TOODOOTlU.!TSCWPU
~:.p._B.T).

DB J4&ilboot.a '* Maat.oh.appij nr-
kekkeu YaII Kaapet.d DMI' ~

ria M.deira, om da aauiera Woenadac"
4 1l1Ir .n.m., .. ODdS- MIllegaude

. VOOR DGZL.Al{D.
Juni H-~ORIU,N (Twin ~crcw) Kapt. ('t •• OLD~
Juni ~~MIXJCAl!l, Captaln MAIlTI,.
Juli 12-JdOOB, Kapl. Tno".

Hospitaal.
TROP ISGHE DUNLOP BANDE~ . -----

A an het. ptroliek en !Dijn be~nstigers wenIOh ik bekend te maken
dat lk ~n~ speciale studie er v~n .gemaakt heb om hen in het

algemeen te "!ÓO.. nU5D met alles wat n~ 18 Toor oud eD jong rooaJs:
Ma~ en ~der Klaargemaakte KleecIeren, Waterproof Jassen,
Wol]assen, H*.en, SteveI., 8choe~en, IfHem~en, wit en gekleurd Onder-
k\eederen,. Solf,ies, Dassen, Boortjes, Cycling Suits," en een dnizend
aJldere artikel~.
. Sohi\:.kiDQm gemaakt hebbende met EuropeHClle-Fabrikanten ben

iIt in t!~t geste. Id a'Hea-degelijk te hebbe~ en ~ooper te verkoopeD
dail eenIge K'aapsch~ koopman. 50 Kilten ZIJn reeds ontvangen en
v~rtaan zulle~ met ~~e~ "Steam~ II n~ meer arriveeren. '

D~ mijn S~l ~r ultgebreld is, zullen k.leederen _
maakt ~orden tegen eeDlgen Pl'lJ8 van af £3 per pak, gewaarlY-r,;r1. ~
en !netJes. Mo~rs en ~~maa\; !O"Den worden op &aDTI'Bai' gestu.urd.

; Tot troost voor al m9ne moeIte verwacht ik ondersteuning.

D. J. SeHNEl DEB, \

I

Heers·chen Oppermach'tig.,
De Heer A. FIELD, Sta er op Tropisohe Dun/op Banden op uw

Tandheelkundig Chirurgijn, •• • / t h bb
OastIe Chamben, flJwie e e en.

T£GENOVERUET NIEUWE P0STKANTOOR ZUID AFRIKAANSCH ADRES "I

Adderley Straat, Kaapsta.d.
60, Strand Straat,

KAAPSTAD.

&XnA 8001:111 yooR K'sOJ:LA!iD.

GaBEl{ (T.ID Screw) Kapt. CW'Pf.. CIL'n"'
15 JUD'.

GAlIOON erwin Screw) Kapt. AIUISTB.G!<";. omlrent
z9 JUDI

OKULPH (Twin Sae.) K~l tH.Aoo£, ODllreDt
131uh. •

Beu YIlD de Ih.""'appij·. mooie Stoom
bOOteD al 80UTlLUlPTON verlaten \'OOI'
lLUUJUBG, I.an na de aankozut nD",M.ïWoom ___
BBTOURK, A RTJB8naacENG KL.A.lfD

pugbMr YOGI' Z. lUaOd.n, .-orden aitr-
niki teRW eeD ~ 'RIl 10 peroent
ap -,Dubbelen pe·agepzlj ..

. BB'1'OUB~TJB8 naar HA.VENSO... AA&T 'VOLG_._ :asAAT_ ..... O ~_ KUBTwc:rieDIlitgereiktvoor de

PIU~. LUG ! _ PASSlI GBllAIBOYD II --~=_. n.~~Mn.:t:;r:=~
J~ DE' VILLIERS "::r~to!:=~8=

lKLEEDERMAkER, WORCESTER. . MMhabappij, ~ .....

- .~ ...... 1, ....> I8lfm"tuming ea ~op-;::_ 0eCInU - 1TataMP_ door d. ~....- . _.--e ....per poet .... tecMppij Vu de Baadt de \ïllien ct
;,' MD __ i.,. ....._~ .. Zaid Afri'- CoO., Ma _toor, boek ....

-- --.- ~ .".. _ J[ I Cri
~;

'VIng.

Of-! last van Ol'il Raad,
G. W. DOHCUERDS,

t;('<.:retari~.
A.fd,>eling,;o("aad Kantoor,

Hobert~on, 1li :'[ei, 1809.

P.K. Bus 860

Our ~an van den Koloni&l.t:n Sern't..'\ri!l.
Kaapstad, Kaal' de Uo ... I" lI .... p

uui,I8!l9 DE WAAL &; CO.,
I]ZERHANDELAARS, .'

APPLICA.TIES worden ~ierbij
gevraagd van beboorhJk ge-

kwalificeerde rrnctisee1"8nde a.rtsen
ter benoemillg tot de betrekking
van Inwonend Medisch Beambte
op het Breekwater Bandiet'3D Sta-
tion. Onder de verplichtingen ook'
opgenomen die om a:8 Geneeskun-
dig Bea.mbte de. Kaapstadsche
gevangeni.; en het huis van verbe-
terioll te Kaapstad te bezoeken.

Salaris £250 per jaar, inwoning
en twee maaltijden.

NOEL JANISUH,
Onder Koloniale Secretaris

Hoek van Gynmuium enltain Straten,
PAARL.l{.ENN ISGEV ING.

KLEEDEREN I ,Het Goedkoopste Huis in de Stad
OMHEININGS MATERIAAL,

Staanders, Draad, Netdráad, Hekken, enz.

SCHRIJF OM PRIJSLIJSTEN:

KLEEDEREN I !DE Oc!lergett'ckend" wenscht aan
het geeerd Publiek bekend te

maken dat hij nog stee(;s ber'lid is
" Boarders" in W nemen (Jongens
200wrl Hl,; Meisjcl!) ook "Dag.
warder,;," kgen billijke prij70en. J.

p, ,J. J. LOUBSCHER. Aclrea:-
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KooIDglD. yer)aard~tp. alhier zeer goed afge
100p4!D De aport. _ren een yolkomen

'~~::~8;;:=:;:md~~di~:e~psar spllia met' blcyeleali moet mea mln of mNr to wachten '110
bIJ zulke gelellenbedea Het coall~ Yenhent
.Ile lof yoor de belnrlUDe "use .. aarop wen
~regeld .. erden doch yooral komt de }",IIII4'"
{end ,,~ loe aall onllln pachten magistraaL
De beuren Jau en Cbriatl&n Combrmk de

bekW'iUDecontn.cteun ea bon .. m_ten alhier,
bebbea he' koniraid yoor ,>n lo:erk te
StrjjdeabllJ'i gekres.a Wu .... n""ben de
8trjldeoborgera gelak dat 'U de dieDlIten nn
die beeren y.raek.rd h.bben Zu kunnen op
deplijk w.rk reken.n

OOM boeren ,ua la veel beieren ea 0Pie
ruimder ~ n~ln .. eer kwlDfJII I
De laatlie rageD' ua

On .. poeUn komen tame1u geregeld en op
deu ijjd AD WH 1n1l1l'.U dit echter lIle, Hf
gen 'I'aII d. lOflderen dle Tau •• stilbe 11I.rheen
YerYoenl worden De atationchef of 'QDe
oDderbo"PJl bad. wel _r panctueel SijD.onse leeraar YOJdOet &ltIew\lCIn-lO&Jle I:llne
plichien, en 'lRIti ID ... a pdeternilDeerclea
~ of.eD el rODCbCIraift op silDfl Iltplaat.
ID eie kerk, ID _. ooeerbtedige hou~ AD
DeeIIlL, bet woord Y&D deo bUaeI ken' geeu
.-r-u.
Bet _!jat of beL boawea Tau cJ. publieke

botonD ~, aits-LeIcJ IL W'g hopeo
eOItW aiel dat Mt bopalool 1IitcSt.eId iL

DIl LtftuooL .. Lo.DB .. Ox.on _.... -triAoJIPit ,.......... InDd __
.. ... rato'".. ID .. of op bet P1$th'eDd
~WOOI'''_'''''PIit''''''''""",L
Di .... Willila ~ li-..tak bMaVder
.... 11',~.

t

Advokaat Cuney objecteerde tegen Oll1'llat
llI&MCM eu de D&aID VIUl laatstgenoemde werd
geacluapt

De heer VaD Jo:ljk objecteerde tegeu !kn
lI....m "Iln P J Malan
Petrus J Mara", ""lde dat thuIS .aann

'pphkant wooude zoowat .(;:J()(T ID .aarde W3~

\llllun "as k""t~un~tr dur maar IIlJ w.. t
lIl ..t .. k~ r of IIlJ dallr t wa IIf maanden lung
woonde

r>OOr II n heer 'an ~ IJk. M..tan", • n
""hol .. r I'll Ix laafde huur 'UIl mt vrouw 'to,
souw el~"IU"" vali de plaats, II het huis

I)" object in werd toei(elattll
\ !.okaal ('urr"y obj -cteerde t.g<ll Tol July

•• "JII II Lall! 'H nl ~(>schr..pt
1>. h" r \ '" l' Ijk obJt'Ct''<Ird" t.'g' 11 Jobs

\fan "Il 7.IJII naam WIr I i(,,('h~"pt
nl 'oor deu Jul' T...., II \dllu \I.lltor ,.. nl door ..dvok.Ht
J t \ o!tood \\ lurr v !(tob,tel« rd I II ZIJU IIWO! werd I~

\\ L I naam lU I -chrapt
~ I' Ir. m U UJU I,t J ,hauIl, • \fcntor \\ Ilh ..DI ""0 ICh

\lf "" \\11I,um ,,""WOIU" trllli" () Piena rr
1''' Solomon Solomon w.. rtlt Il ook gese hr rpt
II t hof "rdn"+( lt tOl n tot ,I. n Il..m dd."

Notul.1I van
op 3 .fIlDI )899

Tegellwoordilf aI d. ledeu, behalve de~.
lith,r

GekOUD tot voorll~&er de heer P 8 dil TOlt
Notuleo gel.o, goedgekeurd en getoek~
Bnel geleaeO ftlI deo ll8er A.. l$:_joliOiln,

.pph_tle makuade 0.. bet .chat van Behnboek
Daar Hellae~ yerplaaLit te hurell

Belloleo up ..oonlel V&ll deo beer.J BI ..
MD, g_andeefd door dea Ilfler J H Polfieter,
dat bet v.r&oektvao den beer A 8 Joaben t.oe
g~ltaau .. orde, OIIder ..oorwaarde eekter da, bU
een ecbutwet moet koopen

De lIOOrew" legde ter tafel eeqe IlJ8t Y&D de
.cbtent&!ligtl ~~ voor 189t

Unloten de behandehng Yin die aak Uit le
ste,len wt de .,~Igeode .... rgaderID' XuthlDm
splDO&lom npptlirteo gel~D Tau de beerea Z B
BOOIll'D, C J Venter J N Stro .. lg 0 R de
Wet C J Smit Jac dn PIelIII. CJ ..aD deD
Berg CJ Rik J W do VIlllellI eo Jobuoes
Louw

Urlef geleuQ \'an den-Ae.!r L J Coet.ee In
ake Xaotblam .pIIlO8lUID groetende hl Riet
fontein, geaot'lterd

Bnef geleun~ ya I den heer W S HU'&III D.
P lort kIa.gend' over b"t X'lDthlum apmo.:lum
gro-iende op D. Aar

Besloten op ,",oontel ...an den beer Z BJ an
lieD g"seoon"oeed door don heer J li Potgieter

Il.. IleCIelallt werd gelut de aaak aao het
gouvernement hl rapporteeren
8.. lotao ap :'P0rll"'l ...an deo beer 0 VlIn' r

geaecond .. rd dltOr den bMr J H P0081eter, d.t
de elileIlD.'" bnj1rden of bewobet'8 .an d. Vital-
_~II Hlelfontel~' K.rreepoort Oraabult, Jak
h.lsfontolD II ulkra.1 "Jl Van d"r Kloof lie
da~, urd word 'l'olg"nl.rt 3 yao wet no 18
VIlli 18!lR om t ZIJ het X antblum IplnOfllum
groe l cle "I' gelDelde plaattteD niet beboorluk
, Itt(el()~1l1 I"hbf,n

Veil .ecrutll~4 werd ge!.1St om IUn de beereD
Stefanu" smltjyan B".cbdu \'nkop en A Vor
Kter .,an R ctval"l te schrIl,en en boo le ver
LOcken bunne lapponen In te leveren 'l'óor do
vol \(cnde .erga<lenng

In za!ce bun~merkeo ':11. "e..cilUt vee rappor
t<'erJ" de secretllrl. dat Ilet lIebr.ndmerkt moet
word'll vol~eC$ "ectle l 'l'&n art 17 'l'&n de
Behutwet

Urle' gelelenl van den heer Hodslolter In uke
rekelJtng van di!lrtr.>edel nn Willen Weakly

Deo s retarm w"ld J{ela.t te ant.oor Jet dl
de raad de." "a&k nog In conalderatle bad

'oor,lF8teld door den heer 0 Venter Gc-e
condeerd d or dell beer J II Potgieter dat ""0
bola.hog VaD .d IQ b~t £ op alJe yaste el~"n
dommen In dfle Ilfdeel.ng gelegd en geue eu
worde voor den dlsDst ..an het loopeDde J ur
betaJllblUlr ten kanwre ..an den lecretal lO op
den hieD Juh ~899

Algomoon Rarjgenomen
"oorgest"ld 400r den heer [, n TaDaen g'se

cODdeerd door deD heer P J Smit dat eene lJe
laatl!!gl ~an 58 op lederen bond gelegd cn gAbe
ven worde In idlt dlstnkt VOM he~ J~ar 18~9
Iedere gronde'l\"naar ral f ehter kegel.ten wor
deD t lIfee bon~n Tl, C bebben londer dur
..('or to betaleD,

Den StC etana .erd gelut tenders te nagen
voor h"t In vnrdereD ..an do hondenbelasting
r"nde r. gel;zen van de ..olgende heeren In

zake" aardeeren ... n va.tp. elgendom!D 3n P yan
der Walt £6 'I DJ Scholia £5~ JJ &larals
£65 0 il de WIlt ...5!l en voor .eldkornetllCbap
Potl{letor £l9 (; J du Plenlll ~59 lOa en 'l'oor
veldkorcel.chal!ptJn Venter Mc:SauS!hton en
De Aar Xl! l(l. A P,enur £ 150 J F Scboe
ver" .1:70 J 1': van tier Walt £02 108 en yoor
"III. 'en Ier f.1.'J Jo red T uo T,nch .1:90 eo
v or w ,I. ~fc aUllbton J C VIIIagie £1i0
DJ Wege £Ij eu voor w Jk Petru8V1l1e £25
I J (oetf«le .1:1j:)

Ue.loten op ..oorHt~1 ~aO dou heer Z n Jan
,eli gesecondeerd door den boer D Venter dat
de len<lor nn ~on heer D J Scholtt voor.£ ,1)
aangenomen worde mits dat de heer 0 J
Scholtz twee Il'~e borgen geeft door den raad
le worden gnodttekourd eu dat hU 'l'erpucbt ui
&\Ja 'an I'luUi lot pllll&ts tA gaan om die te
waudeeren en hot .erk In den tud van dne
lIlaandeL klaar til maken

Unef gelezeo, V~!l den beer II J dn Pleasls
Genotilreero -:r

Puht18 ~lezeu van den beer 0 F MaralS en
G lI1aa.ndof! dllf' raad nagende om bet PM
tug>tnhen Wate..,.1 eD Peltzenbakllll door ten
der. vau t jd wt til.) te laten ",pareel'On

UeHloten op lvoollitel van deo beer J H Pot
Ir cter ge8800n1eeri door den beer 0 VeDter
dllt de ralid &Ilnhet ",uoeI. der petltlooarweo
r et bn voldden, doch ,nilen zu gO.lllIg 1!lu
op het .£ voor .£ begillllol bet "ad te repareeren
... 1 de r... d hun .e som van .£Ó toestaan

De 8ecretarls legd'! ter tafel eene rekenlo&
van ue beeren Van de Sandt de Villiers ti Co
ten bed rage van '£ 7 10

Ut-.lotco dat pe secrelarlS die uItbetale ala se
ID orde IS j

Rapport !lel.en van dr Andre" In pb
d P hpfla te Wolvefontelo

n~sloten dllt de secretaris bem beb.le yolgeo.
de I(e~ondheld""et van 18.17

Rapport ..an deo weglOlpekteur _gelezen eo
aalll(ellomeu

Brtl'f gelezen "an den heer n van der Mer"e,
klageDde over den slechten toeatand "aD deo
wPg ""bU het Kamp

PAtl tte gele ~en van den beer 0 F Straua. en
17 anderen klagende over den sl~ bten toestaad
van cpn PdlrusvJlIe lIfeg

Besloton dd .. an al de contr~cteure van
wier paden gerapporteerd IS dat z" OIet In orde
ZIJO eeo u.!rde van hlln salanl afgetrokk.D
worde ,oor de Pt.1&od Mei yolgenK .rt IX Yan
bun contract

Den 8l>Cretar!8 werd gelaot teoden te nageD
hot repareeren un den Blau"krant",re~

Be810t~u dat de heer D Venter de plaatsen
10 de we~en ....n 'Vaterval en B'"1llfooteln
IOspeeteeren nl die door den wegwlpecteur
vermeld z, n Ille lo eag om bU do .olgande Yer
garlenng rappon te doeD

Be.lotl'n op ,ooratel vaD den beer J II Pot
gieter ge'll'con4eerd door den heer J 0 du
Pleas,~ dat de read In t rer ..olg eIken eersten
DlD8dag III de F.aaDd vorgadere In plaats nn
den eersten Zaterdag

De ~ecretarl8 doet ..ers lag
Balan. ID kas vsn vortge ma.nl X3l I (
Inkom ten 10 !.
l tga.en
BalaD8
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Van een corre&por.dent

~

1Nut tien ceDer ,crgArlllrtng geboud~n op I
I bl) den heer Jan Ventor Jr "r pel1<OneD
"teekeud

[tAller.anlt wer el ue lehab regel. behaodeld
di werden J{oe<igekeurd en a'\Dl{ellomen
~)o { werd toen eeu itch I" schl)fsoh,eterll

gli-I(ht rile Eal W~ten I , Pramk oJc.la.1gte
dQh hcer H de Wet
.Ál. be.luurleden werden gekozen de voigeDrIc

leeren AlA kapltelD H de Wot VIC",kapiteIn
~ heer 0 de Br UIU "c retans AP' enter

allSl.tcnt secretan. Albert I. Pretorius AI8
comltoll I le he",r Phlltp de \\ Pt

Pe k.plt In bel IOfde de Ach lf te ge~(,11
Pf' ~Chl~l" e.htrUd zal gehouden worden op

21 Ju! R II
'{'oell werd b .Ioten om leZIngen en reCItal Cl

af to bali i I..n v or dRt het cl .. bat nl h"lfIDDen
Pe heer Ph Itp lo Wet ((af or 'le le, ng cn dJ

b~er n Preton s ~o schoonde z eh rmlreet
een reclIPt e
p...rna "erd het cersto onderwerp afge ban

d"lu Wat betaalt het beste ..en scblp op de
ze~ of een tr61n op den grond ~
JIet eerl'te onderwerp werd gewoon en door den

0l"l'naar dat bet scblP het heste hetnlt
'f ...eede onderwerp W.t bOAntwoordt hot

bf~te distrIkt. of K.apsche polttle Als opena:\r
dre hoer Albertu. Pretorius cn tegenstander do
h8r lMac ~an der LlDde liet twc,edo onder
~I werd ge won non door den opSDaar d.t
ctr.!rlkts I ()htlO de b~ste .a"

l'oen werd voorg~.teld al. onder.e" ...oor de
yqlgende vergaderIDg door den beer haae vand..- LlDde dat het lal goed .eseh gebeel ZUid
Afnka onder éen vlag t.e orengen
i\' oorgesteld dOlr dOD heer J Vor.ter ali!

hottede onderwl'rp gesecoodeerd door deo heer
V~nter Jr Wat IS het besto 'l'oor 008 land
g!{lid of kolenm loen Als openur voor hlOt
et(;IIte onderwerp DaOlel Scboeman Jr en
tetje08hoder de beer II de Wet al. optJoaar
"~r t tweede onderwerp de beer Ben Smit en
~enalaDder de beer Jacobus Vorster Als
~uDdl ..oor het eerate onderwerp de heeren B
p~lonus en Albertus PrelorIus Secnndl ...oor
h tweede ooderwerp De heeren A P Venter
e J II&IICII yan d ..r Llnd ..
t:!J>e beer Vorster werd ,!,oorgfl"teld om eell

I~ng ~ ge ..en en dn beer B Pretonua eea
r(óitahe
?f oorgeateld door den heer Iaaac~ .,an del'

t~de geeecoodeerd door deo heer Jao Venter
J~at bet yolgende debat AI g ..houden wordeD
~&den beer Daniel Scboeman Jr op 21 J~OI

~

aJIoop der tergadermg werd de bUlShaa.
ebulluool bartelUk g ..'<I&I1kteo toen gaog meo
u n
~"< N J PUTTER,
~ 8eeret.ari...
.. 'n'RKDll-E--1 ....eD'4Ige-v-o.,.lg-e-van talruke

~en le do heer Nolao, de weJbekeDde
d."t_ wU!Caap.iad, éJuer dapa ...,..,komen
1ft Ri.-.ndaJe ea zal hn dur pdureade korteo
tuil verblijf hoodeD Do heer NGJao ~ bjj
tlÓllder.... werk ftD _t_oden ea VaD 't
tnkbII _odeI' PUo MflYJ'OQw NoJan, die hur
.. lUI verweer" .preelri BolJaadltcli ID sal YOGI'
bem vertalen PataD&en worden ... ..-b~
lIJIOICIiI t. komeo, daar de tOd Y&D dID beer
Nolau \e{lerki .. -.ddr

"
Il

li: -':l5 18 li
8 15 :.!
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SCBEEPV AARTBERICHTEN

KAAPSTAr

AANO&KOKE1I
Juni 11-1.. .. ,1 .. e1D y.n W.lyjpch ..... ,

ll-~a.llboot NormAn 'I'1Ul N.t.al
..UTBOJ[J[K!f

1i)-JOh~Dea Daar Albany
I '-LuI .. r>a,r ,le kUM
10 -, D lo-CblllaD D.ar N..u.I

MOgqXLBAAI
12 Junt-(Per !.I.1,,«raaf)-00 O~ek arrlveerdc

hedeoDlOrgell ... n Port Kliaabeth en YO.trok latc.-r
our Kaapatid.

LONDEN
10 Jonl-<PRI' le~)-De GOOIk.baArrheer.

de hedeDmo .... D om 8 nu' te Bo.lb".plon De
Donot~ (MUe arri.emte hedall.ldd .. om) aar
te 8enthamf.~ De T!"tAI!t!l l'lIstte artl...-de
tri~ om 10 ullr te Lee PalIDI'" De clu
Xackiu_ Yertrok gt.termorgea yu LIYUpOOl
naar Znid Afrika.

en Tij dsohriften.Boeken
A..... 1!.I.iaw
Jljjnt..,-De .ll-I-- der GriIl .. -IL_.l 0011' DENEDERLU"DSCHEZt.TlD AFRIKAAN_I_"".~ -._.... seRE VEBEENIOIliG_ ..... w.... ~'!"!'D om}! a_Jr ID de

hOb:aaI t. KobtK ~ Ilea boofallágJlltraa' De loopte mad bo-acht OOI bet Jaarvenlaf
btboil piiiAakt IJl ~n .. oordigh;ld van on "'n de bovengeD'lelllde vereenlglllg die alC
MDkagdjclagt, den heer 'Iud (de MIll. bnda zooals DIeD _t ten doel stelt bet bebartlgea
daal tejreD1foonWr) De Dltalas W1lII ~t. yollJt vaD de belangeu onzer .,,3m' urwanten In Zuid
Crew. 616, Tod.ad ea SD;yman 110 De beer Afnlu eo .lt" bebalve door Ben I;root aaot&! le
crewe werd dDi ...erklaud bet .ettig reko....., deo mEnrDp. ook In ZalJ Afnka "In verbIndin
lweede lid yoor Grillwalaad OoIt 10 .111 .. etge I:'eo heeft du r 'J IJO leden 10 de Z.ld
veod. "erradenog te aUD Afrikaan.che Rel ,uhek 4G leden 10 den Oranje
Er wu .en ,root gel al oacJeuten:ne.ra un Vru-taat, eo een 67 tal IU de Kaapkolnole t.:r

den beer Tod opgekomen om den ultalall te ZIJn echter .. el eens L"<ieniung.m ge<'pperd
hooren, di. Tau Crewe waren maar .. elDlg Na te(C;n de Wille waarop d ..ereor 1J!lng werktt'
dd cl. nltal.g bekeod , .. leld .. ~ belrlom de en daarom ral Eoker ""n der bll.gen met be
beerCoul~r {voorllUer 'I'aII Cnw~eomlLé' bet lan!;At.t:lhnf' geleren W(I Jeu r I pen uit roerrge
plahOn4 om de vea-,aden41 toe ~pr4keo oyer brief aan den ho- r B II de Waal den consul
d. oodenteuDlD("lUl den heer Crewe doch de geae",,1 d...r Sed"r1and"" te Kaapstad waarul
groote meerdlorbeld Yerhet .poedlg tie ual h uueeugezet wordt .... t Je 'ereeDlalDg II ten
Mlde "Addrw.;younelf old cbapple einde 0 a de meening te d >eo verd .. unen dat
Da beer Tod beeft den Ultala« op een koele en 'IJ over ZUid Afnka deo schoolmeester "II

ID&Ilmoedlle WUit beeebou.d eo zede dit bet spelen \\ at I .. al .. dat In Z.lld A fnka me<.r
hllm aUeealuk ter bart. !{lng ten behoeee van de behoefte wed ge"oeld OUI In den drUd
sun. 'rTleoden, dJe-~letron. waren bjj voor • behoud vao de Ilpmeenl'Chappell/k.e taal
re61.yeo ter bevordenn, 'l'an '!ln kaodldJlluur g6brulk. tf' mnRn •• n den .t..un Uit :-i ederlaod
yooral SIJDBollaodaehe ...neodeo en daar ~ ederland nn rel!0"lIog, .. ~e otticleel

l{ta beer, editenr, de alaa' IS ..oorb" elo kogel 100 Welnt2 kan doen ac h t de Tt!re(>n:glog eich
door de kerk, en ik geloo' • , zullen ons "our Eelf voor t verleenen vau dien el enn de aange
ditmaal moeten te ..... den stellen doch lk kan u .. ezen bemiddelaar
&eggeu dat d. beer Urewe maar een ll&O.e o-rt- Af&ontlerluke ve ",Iaj!en liJn opgenomen VIn
kommi hid Bn had C8n kielDe meerderheld de ..erschillende Ier o.fd..eltageo te .eten
nn .temmeo En WIUI bet DIet voor houldlan het tuvlfonds tot bet ud en be vu len van t
ger Snumau me' ,un IlfIkwlSllte .....n ~IO namen Hollandech al. Yf Ik"&>tl 11 boereu republie-,
(die DOOit ..oor deo dag kwamen) dan was de ken vali ZUid \fnka ti Il 0 m t>elaDlZ'ruke
beer 10d .. kerlpk allO hd ..loofti 'an de .Iem giften deed aan I z" schoo {ond~ (" aar
bas ,eplaatat 'aD de C M lt atem wtl I" om wordt 11 don lit I van t t aalfonde ",lleen
Die' .. n.llprelt:8t', waut "IJ hebben ook I!etracht over do rt'f "I iekr-n I/"rtOkel' ter.1l1 In de
om die te bekomen en dau b:uld.n w" aao d~ .t.tuten g~t, I ZUId \fn"" I:enoemd wordt?)
.nd.rd Iljde de! Liga putT! mt. WlIlV",,1 boo VOu.I. "-no t ,nfolm.tlu bureau en de M1I1l"'
..elo hon<krdeD of dU'4euden (u " _t nurae) llll C m '""IU cl r " r b~m dd, 11U~ In de
011 kandidatuur nn T)'] w"ld lIIet door ~ld I.,tatte li maanden ~n ~H Ilaar ll1lJ Afnk.
mur door Inyloedrnke pertlOneD onderlteu';-J vtrtrokk.!r I dlenstl><-doo ) verplet'gster 2

De oude kerel (kol Bayly) .u ook JUI,t Ilcr "aDt"orhedl~nd"n cn el r kipper 1''''on. Lan
met Cr ... " g~korr.en om .un elge. keel af te III.,r ...ordl n meegedeeld d.H do IU ~ederlaod
Inllden In dd toekQ!Dst lJ" h.,eH een .10 I b.,.tall Ic cuwm -'Ie ..-ti ol1der"l)o ID I~ III op
...oor zlCbzel ..en gegraven want Ik d~nk al. b t Lanvraag van L departement "aD oud ..nrll. te
weder komt om ateun te lIoeken dat,lt t nIet Pr"t"r, ! onderw zent u tgewllden heefl
nel onderateunlng nl krugeD beualve VaD cl. En elDclellk nog de '001'1< hOlbaok .... n eml
LU1RpartU gra Il'n en t .t I !tl f nd. t' erf 'al{ dt'r be

Welo:! ..le heer Ik denk d.t het boo;t till h' SLourdtr. van r IHt t~~l1 .emdo lllAul meldlng
dat "U aan&Oek doen bU de regeerIDi om eO-I v, ."" I f ~CUI" r rau" au I", I ~ JongeluI die In
bill bn b.t parlemeot.JD~at e C!tl n \.Ierlaul p I Url,II ~an p.·tlculteren ..an
eeu hd ..oor &Icbzelven krugen om re te 'erte de rt G""rl il of van I~cfooj •• tudetrdco
lIen ...oorhgen Zu kunn"n dao kiezen "Ien. ._.
.111,,0 lIot IS hard onrecbt eu ongelukk I; ~o rl \'.n he nng [,n de meedeeltngcn III l ..er
Grlk",.land Oo.t cell .... rtegen.oordlger te h..h .tag gedaan o~er J( r ogl,!>en CD t Tooralt&lCht
ben die DIet III het gebeel .elkoOl 19bU de 0 Il IIlIl ... " der ~~derlalld8C!te Umverl'ltelten
grond"lgenaars en lDvloedruke landbouwer. eo I de gdegeDhelu re ~..nl ot n doctoru.at t" ver
ook DIet de gescblute mlln II voor doze .fJee ,I( ven III I et I ) w""b Ilollald8Cb recht dat
IID:.(~. lUau I(clIonden door de Liga gekoten vr" "er IU ~edcf 'aDd gold en tlRt thaDB ~ewll
ti 'ICr C:'II B Grlk.as en de Liga aarb.n~e," I,i no, ' orll",,(t In Zu d \tllan naaat t
I u welke protektie IS dIt 'l'oor de boer,,1J eu I ..cb...J rIt 0. III I I.I!ter beeft bil dlllCu.
lllr ti bewe~kers • r ti. t ond"rwcrp In de eerste kamer

0 .. hlOer Toe met EUD4'l5 stemmen tel{t'n d,e r eg ze!; i 1'1 J !1nl t~ 0\ erllregf'n eo blll"ea!
v.n Cre ...e vertelleo .. oordlfct negen III>Dden ~all Jc I a CIS ed rlond""be bl'¥i n b....ft de
dd .... rde ..an bet dl.Inkt die .Iln Cre'H ro ""It"r Ilr r reer lt DI! mr II P f, Quack
slecbls eel! tiende DUi k IDt g, zien welk on I I l I pt f nt;'r~ I~ '"0 de !lI M., Jl te i\.mater
recht d ..te afdeehng aaugvillAll I" De heer I, II ~d ,Jeu ' ....ntr~ ..d~nng flH"lId dat t
Crewe I. "aafllCbllDluk !D..t al In fraaI" bolof I ".1 I r meI de r ~.....r 'I( Iltlerhandeldo over
ten niet met de stem van bet la .. I eli het pari" t "" I~ l , le,".Io< I IU lt -'UlS h 1I01
ment gekolen I .. d> h I I Il~ • I re It d.e d.o "a.arschlll'l
Doch WlJ ltellen oos tevreden met de gedachte I k I., 1 e Jc, l k lO,n

dat "U aaJ het boofd een bek .. aam !Dan hebben 'I"t e<' e hl W J nl "or lt In t ~enlag
In den beer Zietam.n Hn zal alles wat krom meldIUi( W rou. t ~an I f, r d. lot verkrqgf'n en
IS recht maken en Ik deok de beer Crewe ~al ook Vt"'1 rellen 'rall I •n. I tr"r t I ct 10 Zt.ld
maar naar zll" Pl/peD moeten dan.en A fnlea heH_ I ~nde I cl t Dc loer dr U J

Uw dhm"t"'lllttl'e Yrleud ~I dc ". Ic I c J or d..t food. werd Ultge
(.nIK\\AtA~1 ti zo ,jpn 1 Zlclt ~ ( jarell te w,den aau ,

Verta 11 I n VIn g • ~ II' b.aro nlr"nl hoeft
'C~ Clst d r ",n ,crbl,r van I m "!Iden te
I IIJe I C>- <4...1 ~ e gestf' I van 1 t 1I1'eltoehe
r d,t .cderl :--'q terntJer IX!8 ID
Z

1 Juml899

KLAAR MET WILl E}I S~IJMA~

.Aa .. dr .. Edltwr
Waarde beer ",ti u zoo 1l00d WCler, mu OCll

paar regels te .pareo 10 u. blad
Once elektIe IS nu yoorhu en bet, as ..por de

boeren een groote verr8Sl!Ing te hooreo dat de
heer Crewe de m:wr I "II heef t .Maar de
luezerft hebben "Il0' I"m bo Jmao er \ our
te danken d,.. I "e!comen IJl met 'iln
!froote ICqUI81tlu I I 310 namen die nooit te
voorsebnn I{ekom"., aun bIJ de 810mbu. want
Willom heeh maar 110 .temmen gckrel{ell Dat
IS een sprekend feit zun requIsitie beeft alO
namen eD bu krUgt mau ) 10 stemmen

J. mIJnbeer odlteur .11 z Jn bier klaar met
onzen gehef Jen Afnwnder YrIODd den heer
Willem iIflumall

De u"e

OOST GRIKWALANO I Ll-KIII
!JE "" It;l \\ E \\ ATEIlWEilKE~

C 0

In do bOfengclluelll ju p~llln~"rcJe deAlde
de ~ >Dlutter Ik n"~ m~C dat het volksItede
renhoek voor Zu I \fnKa d,t ao ..ereeDlglDg
In IJ ",dell hede ~ , d I nw b~Voegd" commis
.,es lo I retor a K "I' t:d en filoemhnteln
"a~r.C"1!1l1 k I.. t , I nri Jaar tal \erscbllnen

~!en "ua I It' ~rbla~ uug IJ ",rdere I uron
uerheden floJcn Olll rent !telg'tll tot t ~rbcid.
geblod d~r , een I{ Ill{ 1J"loorl docb "11
mo,,"cn IU tb,,, "ta. le t iJdangrn".te tJ
b"bl>en ;ungullpt

Alleeo z" hlcr n gemeld dat Je ~Ereenaglng
meer 8teun 'ra I~t ( t II lenlol hleef .tatlonnal )
eu dat c3rre.pondtlut IU de K •• pkolonle lO dL
A Moorrees Purl

I 1\1 KLOPPEH
.MONTAC:.rUDril! JntelD

:l JuOl 189'1

.Aan den Ed.teur
Muoh .. r -De uitslag Yan de elekt,e alh er

was ..ns een .erraa"ng eD een teleorfttelhn~
daar de Afnkaandera In de Matahele en Kok
stad dl.tnkten geen eteen ougeloerd gel.ten
hebben tenelUda de ...erklezlOg ... n den lokalen
kaodldaal te versek.ren n"melnk van den beer
C E Tod Dua !w kunt zelf begr ,pen dat ....
arooteluks tel ..orgesteld waren d.t :le secretA
nn doo league de heer Crew .. de overllflllOlng
bad Eli mIJnheer de editeur allll lD.e bebben
wij dat te wIlten ? Niemand RDders daD aan et'n
rroot geJ.elte nn de Maclear Ug-re ..n U !Dga
boer~h Waarom? Wu deden BIJ? ZIl ooder
.... 1I04en den acbeurmaker kandIdaat muDbeer
SOlJlDaD, en verd ... lden dus ~e .temmeD lOO
tusteben d. dne kandidaten d.t Cre.e de
meerderheld had Snumao kreeg sl ..ebt. 110
ste1nmen, wprnn Tod rUIm 100 zoudo geb ..d
hebben, .aoneer DIet de "rogTea81e~e pari,
Soumao !Bet een oogme"k op ge.tuurd bJd DI
ten emde de w ..erdeeien

IOU lIog recbt gekomet: .. ,n zonuer
de kort&1chtisb4!td van aommlgen der bo.en
gemelde boereo B.,t verbaude mu te uen dat.
Snlt!Dao IOOveei ondersteuDlOg In gemelde
streken kreeg .0 dit van boereD Boe van
on,", mede Afnkuoders hem hebb..n kunD"n
ondenteonen IS IBY te "onaierlu k hU die de
Afnkunder plrtO beetreed IDdeu aller kntlek
aten tud Js bet OI.t een a;:bande Yoor ,\ fn
kaanders die de belangen vaD onze partIJ op
het bart dragen om lOU n man te ondersteunen?
8numan "erd !rebraikt en mISleid en kreeg
.1Ieeolllk het .....rba"eDde Ilfltll 'raD 110 Zoo
werd bil en de zunen milleid door de Crewe
onder.teunen

Een dlog troost mil eo dat IS d.t de lokale
kandidaat slechts 77 stemmea acb ter was en
dat zflfUkr df\ bulp .... n ct" betaalde 'gent En
de 438 die ..cor bl'm Iftl!temd hebbfn .un
soo.~1 Engel8Cbeo ala HoliaodllCben en DOl{
meer de AfriklLlDden III Hatatlel .. en Kok.tad
dl8tnkteo gmgeD eenpang voor den recbten man
(Tod) hebal'l'e alleeDlttk eeD paar kortzlcbtagen
Nn hebben .It m!Joheor Cre.e als ooien

verteg.nwoordlger In bet parlemeDt, bil die
protektie gebruikt ala zIJn telo.t en
.-ril handel ah lOuoedlJ6IUkech gebed
U bU voorbaat dankende

De ow., enz
I~SlEUNEn

Cedarrille 0 Gnkwal.od
Gde Juni 1898

PR~I~N:;S~AL~B~E~RT.

(I II u. <"rrrol le .1)
D nU(jrdng Will een ~root~ dag ~oor Montllgu

Op dIen dag werden uc waterwerken geopend
~Ien had ~~r\\ac"t dat de rremler of eeu ..an de
IDIDI.ter. tegenwnordlll' za wezen maar wegena
dnngpo le parielDentalre werkzaambeden kon
dat met we't.D J)~ pll.'chhgheld werd .urge
nomen door UI" \V A Joubert de ..rouw VaD
deD "0< nlttcr De I,,, WftS een aangename
CD het weder \\ IU I f erl" 1~ II ure verga
derden de '.)OTl IL. r I r,ad8beeren <hl tw ..
ledeu .an parlem~ol Je rH Jent magIStraat I'n
een aantal dorp,bewoners Vuor het mUDlClpeie
kAnwor en 1l1ngeo toen met de mUtlekbende
'l'an de ltol> rt,on rIH.,. voorop over
Queen cu Lange.traten en met Kerkstraat op
nur het "ClOrIJl park al.aar do openlllSI
plechltgh"'ld ,.errlcht w"rd De voorzitter gaf
'" bet" >rt eone 0' erz cbt Tan de geschiedenIS
van dell 'oorultgang van de waier .. erk ..n yan
Montagu van deo I,d toen de eenige \oorraad
verkr ..gen werd u teen .Ioot en toen de

o[Jgc~eer Ct 1 mlll 'er lIJoeoiten
~oor I u 1 .ster of anders

moefiten III tevredel Welen met het water UIt
de sI >ot w-elk waler brak "a'" ED toen had
eli 0 "v.el e J;(erIS daar KUitje en Melt)e

die gezoDden "erden om het .ater te balen
bet !load voouen "en hal ven aag daar bU het
water te gezelzcD Laler werd het water ..an
twee hDtel:JCn tezamen gebracht ID een klein
reservOIr eD v.o daar met pupen In ..sten &.UI
d~ h<:lOfJ.traat hetgeen ecbter gebe~1 ontoe
relkeDd bevonden w('r I N u heeft de raad
ecbter de plaats gcn ...,md Kleurloop gekocht
en het ...arer wordt gebracht Uit een stroom
boo~ op In <le kloof "aal het dorp Ot'1I afstand
van 3 m 11 III cl lIÓL I pen en dan "erd""ld ID

de ver.clllleude straleo en dan gtbrncht naar
de ven. lillende bu zen zoodat elke hUllIhouder
Elln e.gen vat \ oor z 0 I!.Cbttrdeur of ulfs la
z,n kombu" kan hebben H I gewaagde (Jok er
van dat bet ",,"erna op~e"llt werd JU 18'17 het
Jub Ice Jaar VaD hare Ilena,hge majesteit de
konwgln en nu voltOOid WIUI In hear !lOste Jaar
en dat men besloten heeft die werken De
Victoria" lt.Prwerken to noemen

D. Truter sprak ook een paar \\oorden
wallrna

De hoer (, S Wolfaardt LW V een
korl' speech maakte .aarln hIJ gew~de nn
de groote bel.ngst.t:lhng die de voorzitter ge
wood h""ft 10 deze .erken en boe ..eel
moel~1l beeft om delelve wt stand te
bren!ren en daaro!D b.Jboorde de na:im \an de
.aterwerken ge.eest te zuo Willem Adolph
Jon bert wa terwerk. n

Daarop draalde men Joubert de Icraa.o open
en "erklurde de waterwerken genpeod. De
muzIekhende .peeldo daarvp bet Ilatlonale
..olkahed en de ICboolklndell!o longen een hed
Toen wera een 'crtQODlog van .. aterverwprel
den IlCJre'CU waarn" de 6cbare ad)ouneerde
Daar de Zion. aal al.aar eeD ull.stekeode InDch
toebereid W:ul die good genoten ~erd Bet
Iuoeb w'" bereid door eenige dames .ile ook de
Iruteo bed I nden liet luncb eo de bediening
heten DIetlI te wenIIChen over en de damee
...erdu:ndell alle lof VerscbeldE>De tO'!tipraken
welden gemaakt IDalullPnde toeapralten o ..er de
konlDgan deo t:0uyeroeur bet mlDlBtene Let
parlement landbouw eD het laadbou.de~
mt!1lt FUCCClllaao Montagu dell I'eAldent magi
Itraat den kODtrakteur TaU de walerw~ken de
be_ket&, de dame. den Yo(. ZItter van de mu
nlClpahtell eIll Men wao :zeer teleorgeateld
dat de k r.tnkiea~(de her G Toucber nn
Malmesbun ) wogc oogesteldbeld nlei tegen
woordIg kOR ",n n de boop .. erd ultgedmkt
dat bU apoen.., !reb I berateld zal .ezen

Na de luneb b.t Jooge volk)e .Ilerlel
tpelen, terwUi d. m Ilekbeode beerluk~ mUSiek
~ Aboo werd een zeer aangeoalDen
dag door,ebraeM welke lang zal b1u ..en ..oort
bNtaan III bet geheugen van de ID.ooers nn
Mootagu

8Tuus' WJ3 VAN LE' EIlTlUA!i (met U.cer)
beboon __Ij'i8tlO_ te worden tezamen met een
behoorIifk •.. mMO dieet Onder zoodanage
behandeq ppurd met eeu leven 10 de open
laeh' en ~lke exercItie tal de pa lent
lOeDer beter WONen dan on.ler de onde behan-
delmg ftD pun levertraaD of 'In emoJaiollll,
~ ooduworpel te l ,n aan Je gevaren die
_, een ongerlllield gtbrulk van "et gepurd
gun, JJl431de nrbledeo le U tw(>~lu1ehtIn het af
&ORdereD nn ongeronJd ~ ...ddeelen lilt het
.telaél. Uu aUe apotheken tu i..ee grooLten..
-[.u.]

ran 01I;;e1l rorrrop"nJc.1

1lt
I

{

I



EEN SPOORWEG ONGELUK

!>a&To.lA, 12 JU~llr - (/kuUr) - De
n~u .. e !rieuechh'oorstellen no deu president
werden heden aan den ra&ei l'oorgeltlgd In den
1'0ral 1'&11 een -"etBOot.,erp Er &!lU 1'8I'ICbci
de~ "erandenneen op het ml morxn Inm De
Inlinmaten Itwahfiilah .. J8 verminderd to, £ 100
IQ plaats 1'&n£200 de afzwenng elanvale l'an
deQ eed word, berroepen de twee derdep meer
delfteld goedkenrlDl( J8 gescbrapt Jonge man
neil niet In den Stad !leboren en Wlor vaders
gemturahseerJ I jn hebben den stalua hunner

Lo x [lnl ..ad,eren en moeten RICb bil de nldkornetten
all kabel ertragir-g werd le tekst "UI Kir Imt4n registreer n bil bon ISde Jur XlellJllnd
\Ifrc I ,tr!lIer. III mor ..nduui oe .. t _... 1....e••·, n et geacbt ",ordt tot lo blanke blVolluDg
n ddag gtlpuhl ceerd Met sp~aOlBg de republiek te bebooren &al kiesrecht
af!lewacbt wat Chamber laiu doen zal gen De v&>rzlenlogen van artikel 9 der

en allo bepalingen 10 strIJd met dele
...A."..no vt"n berroepen

&1l~oll{eD8 voorslag op
:l1loemt:otltelnl!Cll,e conferentie

L)NDI!lH 7 JUNI-(Reute-r )-Lord 8ellJourae,
de parlementaire seereter ~ vqn het koloniaal
kantoor beeU aan de meu u Iteleu kortellJb
medegedeeld dllt de Bloemt ,t..untlCbe confe-
rentie getlDd lSd u In een fiasco Er 11 verder
DletA gepubl c -erd behalve h t Tranlvulllcbe
officieele vers bil; der confer. n liP

IJe beer Chamberlain b I ':1 '.lu;de heden
avoud met den beer Rhodes

De positie wordt als zeer ernati 7 h~·chouwd

.J1e m 11)1' p
1ut1au.I.trs
Irrjjpn
wu d_
Door ttllJl te
llllll< Ir I vep
1'&0 "u,l~re
heb)A I tot
ver" ~ , an de bm om tot een vnond
acb 'Pi" lIke 00;;........... te komen op ND breed.
hu.. den ,,'ol't;5° nD aU. lletlChllJon rah"ld.
De atr I I wo k. jil: 100 beor:gat Wll8 de vermD
deu .u,,, wo< kOllleD, maar runn doel , ..r c)dfe
ranh. wa. hem 11'I!rmlldeo (tGeJwchlo!JI) net
scheen b-at 13 !lUn dadAI,I( de bjjl a;.n deu
,,(\rtel van h"t k""1 I tt) I".g"u door ua de
mensehen wier belang"u bare.. maJ ... telbl
regeljl'lllg g~houd,u J8 te verde:ltge (toejuich
log) luik eeu ~deel In de polineke macht
te g~l'en ala he~ In stAat zou stellen trapege
"lIae hunne grieve::! ze heli t verwlJd ..ren en
buu aaugenomeu land te s!.erken eu nltlt to ver
.wakk~n door ~e velandonng Maar JOII.t
omdat Ik vertroo1Jde op een enkele middel .. as
bet absoluut noojzakeluk dat dat middel een
radikale sou lun net wu nutteloos Inderdaad
erger dan nu ttelO<lA, en 1I0U ,Iecht. later tot
grooter moeleluk~IJ geleld hebben had Ik een
schema a:lngenom,n BOOopgesteld-s-ik leg nl,t
zoo ultged.cb t - rlat het DIet de mensehen &&1
binnen brengan m.a.r ben buiteehonden
(gelacb)-een "chem. omnngd vlln r~tncttes
van den meelt IngewIkkelden Bard en belera
merd door een vodrwa.rde welke naar Ik WJ8t
door vele mensehen nooit sou worden lIange-
Domen en welke Iemand DIet met redelok
held ben kon aanraden aan te nemen
(hoor hoor) Indleu deze reform bill
DIet een aaDZICnJUk gotal ultlaDd~rs In deo
stl1&t zou bren~en ~Ddlen de enorme meerder
held IllsluItende al de leIders nul{ bUIlen zoo
deo blllv"n hoe w~ bet mog~lllk "eolg vertrou
wen te bebben ID ~ulk ~n opl08~lDg of bur
flaD te neme~ als .,en veel omuttende 8 bik
king' nlerteoen werd IDgebrache dat mlJO
eenv()udl~er pla" den .t4at ID I nl~UW"
bl.rgers zou o~er~troomd hebhen Ik ben er
van overtule:l dat dit Illet wo " (hoor boor)
Met het oog op do

OverZlcht der eleJl:ties.

1 OSI fIE

EEN DEKEN AAN HET WOURD
~
~ETI'.RlIAaITZBURG 12 Jl S -(flew)

Pr~ellde In do St Savlol'tI kathedraal op g.. te
r~?ï$ewa""de deken G reel. ran dE BloE mfonteln
"cl~ conferenhe en aelJe dat 'Z I &&gendat de
ver,~genwoordlger van de kODln~1n bU de
con~rentle &1I0eaanspraken llIet het berusten
op lt m~eht van Engtlaud op bare weaschen of
op tre kracht maar "UO bes. dllc I voor gereeh
Illl;~ Id en recbt en voor de geluk~telhng van
de~ 9Den man tegenover den anderen man De
deli&\n bad dat ill ~komsllge boraad8lagtn!:en
(,~ het III Zun goedheid mocb~ geven dat Elt
ferë mogen ltaan en g,matlgd mO;len z Jn IM
d!lt~ bot ,oorr~cht van \Tod .. mo~en gemet",n
D ~g"owuordlgl) crtSIS die dreigde op ZUI!l
Afi' al de rampen vaD een :brnogerooflO~ te
hre on kan slecbts doelfreffelld I{esclllkt
wo n door op hunne harten de woorden vaD
dcn;1postel JobaonM te graroer'ln - De wr:1.~k
dcs'iilans werkt D et de gerecbtlgheld 'all (<Ji

~ ------rt SPOORWEG WERKERSVERGADE
~ RING
n -------[li?" ~I~ ~TCI~ 12 JeSL - (Rulcr) -

G ~ poliileke w,.. rdo k~n geh ebt worden 11)
Ue @~nre vorgadenug ~aD 81' 10rW"i! emplu (s
lIe~C1allt wooru ~o~eveu !lan lo ma.lIl1rn "iu III
z clt~cenc belofte vali gewone be"chertlllng va I
I u,,& vrouwe!l en kIDderen lOgoval van III el
1 "Jt::ld~n d~t het werk w:lilncb JnlUk ven In
I r~ zal worden en dat non burgers kou loO
opgtqo umandeerd wOl'jen

D~LTnlE BIJ DEN HOOGEX CIJ\['11 MISSA RIS

Afdeelingsraad Worcester
Ju?:r: YerpdVlDg g'ebonden op d~n ~

De Rhode'!lI_Jnncn Doemen ueh lelf ~ T",_ ..oordlg Do heeren 0 G R&i
SleveD, die titel hebhen '0 'ae)Qmp~ of aic.b CC ami Jl M (In den stoel) eo al de I~ .. r
onwaanlii toepëiilCnd Ik nR" de meoDUlg aleoolt hel meD" gekozen raadAlid de h ~
er 1'&11 ala orooriJltgang, en lit doe Ilen nil de d. Vos eer
1'0lgeada vragen um mu h beaDt .. oor'den - De llotnJen "der lun.te 'l'erpdenng 11' rd

1) Ala men een .. eg l'an Grool8chuur nur ael_n en pteeltend e en
be' noordon opent Om een land nn d. Inboor De 1'00f'uUer rappor~rde ten behoe
langen In ~lIt &e Iupgcn, 'ge]ompL of ande,. de commiaie die de roule ge Dspekteerd'~ y&n
una, met bet doel of ~merk van daar en .. ,••• ,_""Iflr een wel van Wuwrsrlnft our Reeft
.au Groos &buur eeD 'I'111e, dat de COmml8llle 'Fau ge'JaleD ;."0:
TraIlIvaai op eea ,ln .. e bet IlRnl8JN8n l'an een budeD ...eg zeer D~ I
hartige W!J1e ID te Demen om ROod blijk wu. q
muneD om t slechte Buialll'a)o-i"ed te maken Yuurti,.,1 M..tnng-D E du TOil en aan
J8 dat progrOllilef? nomen Dat eene l.egrootlDg &al ge.
2) Om hoederden onschuldigen te laten om "orden van de kOllt.en l'an een weg nn ~;rnaUt

het levcn brengen om een anderman" goudmlJn drif. naar RaW80D8Yille en dat de I ~n
ID besit to krug"n 18 dat progressief? voorgelegd worden hy de volgende ver

u
~e ql

3) OlD anderbalf millicen pond aterhng te De her nnrger rapporteerde dat hU@: enDg
spandeeren ten opaichte vall. de ruuderpest dat In staat wu over den wel{ te gun 'a (!6 Dlel
bU een besuinigend gouverDement Muwelnk8 nel naar de Morgenafont('1D D on.ta
D half millioen zoo beleopen bchben onkundige De 'l'l'eliln8pektenr rapporteerde dat h
veeartsen te gelasten zonder ta trachten een pen geuomen beeft met bet doel 8Cbiklc U .tap
red of l'oorbtjboodmlddel aar: te wenden de maken voor bei venoer van grIllJl y":D~: le
gezopd_" dieren voor den voet op een wrecdaar PlantatIOn. sidieg 1'00r de reoon8trnclle ree
dige w"ze te laten do daebieten-e-is da! pru den Rober!.eon weg ~&lI
gressief ? Vool'lltel voor&ltter-'\~etrlDg en '.D"8

4) B 0 t d t .1 - • nomen
y een La!l'tber.; opetandje tegen een a e nl voenog uer ~lIlk vertier In banden

klompj« vermagerde linkwa!! 3000 mali op te VBn den weglOspekt...ur zal gelatoD "orden
komulUndeeren ald .....r voetbal en eneeet te Brief gelezen 1'&n len beer F \\ lmo!
laten spelen ten koste van bet land bet welk LaIngsburol gedateerd ZO M~I Il de •• ~ Y&nh

f'30 d d -1I'urlona _~ 000 2ekost hooft terWIJl Ik aang< bo van en ru ....8hgeoue op den .taat 'an d~n
den beb met 300 man blUnoll etln zeer ko ten "CoS TaU Ranlu ..k naar Batfelan~ ertln!t en
tlld dat kbmpje Gnkwas teu oDder te br~ngeo aanzoek doe ode om een 101D geld. om den
Is dat progre8álef ? te repareeren weg

05) Wat was bet doel nn dat LanITlxn: 'rer Voorstel D F. da 1'01t- B ,,·pr en
bl f h d .. d b W I ungenoU van en aar' Jl.[oest.en % laldur hgl:cU men cn eer I mot te nog leu raad be
en 1j*lleB om don tu I van regis ralle af te k"t I tQ maken waL 'Un ge .."'l"n..... b
wachten en lrereglstrA('rd te worden als sit m bet b<,..i"ag ui mo"lon weun en (f h hoe tlF'OOL

h d
~ e \ft'''.

gerec tig en om later twee t1.hooe..mannen In aan ecn v nrou wbaar [lCl"1IOOnkan ~e en
het p ..rl~ nent te krugeD 1. dllt progre~lef •__'_1::1 rapport vaD den well'tn.pekteur .. erd b!

ti) Om van I81ti tut 98 oen lurplus van ........
andl!rbalf wIlhoen ponden k.pot te mnken en
do Dleu we re~aertn d" gcha kul over w gP en
lil teen t lort of schuld vaD cIrca een half
mtlhoen ponde'! 18dat progressIef'
7) Om to Jveren bet ~Ifcate Rbodesla un

onze Kol0Dle to a.n lexeeren met dtMzelf. 1011
I oenen polldon Icbuld eD een zware belasttn
te leggen op den IlrDlen Loer d,e reed. 10 d~
I.l.:Itsttl 3 of 4 J Ireu zoovuol gelei Il I ce{t ndcr
droogte ~pnnkbancn r ~al ,nz 1.Oodat bU
later niet In staat ... 1 zu I haar otI te brengeD
mIJt t :l0vo ~ dat luo 10 plaat"en IU le handen
van rJJke m ,alschapp Jeo %ullen m'>8ten Vil l<n
eD dat do bour dJ.n koeeh of huurder zal
moeten word~n van E no t:lgelle plaat~ • ><lal"
UU flJkun III } ngellDd duden D"t .I" arme Iereu
IU Ierland IS dat plOgreflSlef

Z)O Ja. dan moet eeD led"r wellf'nkcn Iman
ZICh dd oo.;eu u t het boof I gcham~u wann er

Zlcb scbaart nder d" geledere u van zo Ik
800rt vaa progressieven

Z J bvboorcn nu h r loopt te worJen vnn pro
gt'e8~I~Ven lU krcnft.en \J. kreeften 10 l~ zee
.un • 'Vem lien ZlJ VOOrUI m<uu nee II ze er u t
en breng ben op het drooc da 1 loopen 1. I .lIen
tezameu tchkru t In uo \\ Ide "creld
Do Afnkallld(Jr pan J b cf UlOItbode'parl I
ovel LIleeal4rd ben Uit do oceaan geha lid t n op
b t drogo ~e .orpe on da"r loop u ze 11 I all.t
op pol t ek ~c1lcd "ol n I teru I zood .. t hunn\)
Sta.1 teu kl III I 0l Iun "ncl rste kwartieren

NeeD l J I \fr k 1;1 d~r" Ian,,1 de J>ro~rps
81vlte I IllJeenl!)k nan t .. eu jJ4< fdzaken I n
ep!'!!te als lo) aal, !U.i~n w I voor red n
bet land wat lw. Hede eu I ef Ut " onl d:t&r
gebiedt de Heer Z JO ze~en enz IJs ~ooru t
gaug Oorlog brenl t acb teru 19ang 1 n tw('cc]
eeD ra"eertng aan bet roer van zake I lo he:'b n
d ~ de Uitgil' en des land. Det d szelf. Inkom
.ten '00 weet to regelpn dat w J I;oen led e
.cbatklst bebben en Jat men geen Dleuwc I,
lasting bedt te leg en op U n armen bo r le
rugl{e~faat des laorls

Dit IS vooru t~anli ein t a eru t nn Ik
heb sir (rurdou Spr gl( lest d. met ~IJU Irr >ot
"[lOorweg schema ~~rade!} mr n kilt af le
tr leo H I be ft zulh :;ed~ n Ik heb hem
latcr n~ 1 In ..er.lc DederJ.llg In t'cn open bnd

) L, 1 \ d I gerad I af te tre-leD zoo
n "t d,n tou b J UIIg ~ d worden U J heeft
t Ibl goJu stetu en "el J werkeI Ic Uit worpPI
Ik ~,f hem ~uO de lerd mul ~ euer ee
gelll3:ll d I" ze tonk'oeD\llnalio
p<I t ek en "Ader ter il te ke~ ~n n"-"r & •
~roe6er bed Uf e fUet. IU ao~o Il b"k cs te
J.:oaI uoeren te I 0 <le Ju ""!ie "';l'et JEns
le, cnli In ruot Ot 'rcfle te 'eNlI ""0 " Il
go. n hoc>p moer V00 bm, 1 te Fel aren
de bOler 'a Il" J l. raall 'UI
r1dder"ob~p op tu Lie Cl • al.J n n et me r
om z Jn baa.~te plell re I n, \ Inkaa led ,m
eo ! n Il()nd dlo he II zoo 1 <ng onder·,.r und eo
Ol de k IS'OOS ;.:'eh uden L bb·t op p"Lheke I I
eenkom,t I slecht tI>maken en u'erd el d
1 ct l I cl:, ..._ t t .e lel e

,,",og eCO Hal aln de llllOde.pHl J I, be de
gowoonle voor rIlder. Hl ue besch afue laudeu
op die IVJze Zich lIJ den elektle.trnd te god a
gen al, de he ren Rhodes ~Ive"n,ll IKor e
~pn~g de len Zoo neen wat nuet li t Impe
na le gou~eTDe:nent van ZUlKcen ZlonSWIIZdof
gedrag denkeu of oordeeien Zullen nJder
Kchar pea daardoor Il waarde geilOuJo Ire
mIDacht wordeD 0

Als de bet tl.lDlOg'ran progrfs'leven en relro
gr.", e<eo dIe eon verwuder nl; mukt losse len
twee part Jen spoedig m~ t UIt8terv6D on
Transvaal en \ rll,taat Diet "c..le worden gelateD
dat zal de eelllge kilOS • JD Ier wedcneroom
!rug (owt met fibode.) maar vao de Rbude.
en lit t Rbod~s pc.rt lJ

l.] w cr en V'rlen 1

Geld uit Australie

POGING TOT ZELFMOORD
TELEGRAMMEN

OVERZEESCH

ORANJE VRIJSTAAT DE POSITIE.

POGr~'w TOT Mo:)n'1
RHODES E~ CH \l1U"ï!LAIN

!lAN U Tr.~H -(&u'( ) -V.o8n 8' m r
lCetal nou .. ea eu kiDdeteQ 1t.. IlW hier

pjiet·epj'l'(l'Dd aan l'an dell RAnd m.l den mat!
v..rbtu.en te HO"lolt en on

geTeer 100 &lngen door Ilaar DarbanI -- _

DE VOORSTELLENVOOB DEN RAAD

DE CONFERENTIE 'EEN FIA8CO

BL EMrOHn;IN J I Jl ~I - (Il II r) -
Eeo klerk ID een plaatlleJ keu winkel gen vamd
Jacobi trachtte he4eDUl >rten :;elfm I( rd te
plegeu deo- sich sel Yen I lOt een uk TI '" te
steken H JJ verkeert nu I I een ernst e De
stud

T ...ee Eogelscbe spoo ifC .. ",erkei"
Hollandor badden g"teren a vond
I ul.t,enoemde (\ ..n der \v es h
Close met een stuk lood en I a ... ," oemde li

crn.tlg gew ond \ an der" estbuiren IS gear
restee rd op eeue beschuld glOg vao poglog tot
moor.I \ EP.TP. \GU,(, V,\N srn ALFRED

M[L~ER S 1IIE)IORAN Dl M

1l\U;:-,

~ AL~RED GELUK GEWE:'\:sCH I

~~
~ deputalle van I gezetenen ,an de K "p

s a(t~l vlJur.ted~n deed glstermorg-en bare )p
\\ "n~ bIJ Z Jne exc Ileulle d n hoogen m
ItlIS!'ft 8 111 verbtnd met den bcsluOlleu toc'land
,an~ken ID ue 1nu 8vaal IJe deputatie" erJ
ten ~1u .crDementsbulle ontvangen Ot der de
aan\{,Ïz gen waren d" burg~moester van b: "p
.t,~c beer Ball) de ed hoerelJ Grabam Boss
en J~ Faure eden van deo wet!ievoouen riUd
le ~ren I J:o: f oiler 1 J Ar derwD J L M
I3rotjA en Z elsman leden va" je wet!(c~t.'llde
vor-(t!dclr Dg de hur~emeest~r" vali Uondef nsco
t ~r,.lDont en Wood-toele dr ~rnut" L \\ \
le ~f.'r F nst L W V perw W Uober ,<ln
CP IV I 'l ~f rd Brown J D Cartwngbt L \', ,
St ~f" er LW \ li Cloete dr Hewatt ('u.
Irr~Jf' Ilr lee :Sellar A R "IcKenZIe " (
111) 5f A aodoren D d·putat e telde 0 cr de
hon1J,¥d leden

04:(1' eer lO mlOU (lOVer 11 uur daag le z Jn
eX ~l'''''nt e op m t zlIn staf

D urgemeester (de heer IlaITJ mhod Icoerde
de ~utat e en Z I dat (le ed heer A Irtd Ebden
pa rrM~ballr lOU 8preken
~1 hA r Ebde I zeI dat le depuIs e

bem:0, ue C r b&d bewezd hem te
Ir Igp, al, lt lar logsman op te treden
bJ ::Jczo gelegenbcld Z J weuBcbteD van
dil [~I qel h" i gebru k te makeD OlD &Jn
exc~nt e "Welkom te heeten biJ Z JO terug
kO~~'¥ 10 do ?'telplaat. dor re {cenn!( ~.. I d~
co I I IIC te IlloemfonlelD en te .egge dat
• rAj mlle op prU" ste Id, n 11.1 de pOb ogen
w 1 ~ J gedaal. had om een

,~ 11\ !tEl LGF. I E Il 'I~r.
te vif'Jleu De 1~lders van deze deputat p ha I
uen ~rt best gedacht ouder de on .tandlllhcden
() n JlAnno be-chou ... ogen In deo vorm ~ao
c n l!iomor:LllLlum te 81bmltloeren hever d30n

ui ~ile VUIst to SI reken l J I "SChou 1 len
l",e~ zeer gpwicl tloe gclegn he d Ic z en
"arCH dcrbalvcl b ~ ertg It 1nl el • cbll'u aUW
kcur~l b oot te luggeD De heer El le 1 g ng
t ~ rt het volgendQ stuk te I~zen -
MlJgt'tet uw~ excellentie L"bag n
1t('j !,ebonve der wgezeteneo hier ver" decd

c l'-1waag beL te ze6gell van vole du, ldeu
d r:Je lengle en breodte van dit laod w .ch
k uw excel enlle te verzekeren 'an de I Wall
de rStwnarmede uw f~rme boudlOg ten b I<-eve
\ • I !4 u tlanrier bovollung der Tllu 8va.n1 ) tie
Jll\)().t1fontewsche conferentie beschouwd, ordt
Z J t:!;1."elen dat de voorslagen door" ten bun
nen 1Hb0eve gemaakt gem lhgd en 8taat~ ndlg
"sreCeu borekend om .. ch&eh en tUn te oeve
len ~ gemallgdo por.onen van alle kl..,.c I
annge.'pen gII terwu gV de deur tot bu r)!er
• In~oor den Uitlander ependet gU do I SItlO
I r ~taaDdc burger~ tAn vollo bo,u I gdll
Z J ,,,¥,selJcn I I no tenedonbeld te keu en tf'
ge~ertf;. ln nadat lW wenkoa van dezen aa ti
I ad Id., 'e I U"" elCcoilentl6 zoo dUI lel k bl Jk
"af 'l!P0 uw besd dur onmoLielukbeld v.n 'oor
Blollel1 :lur tu nemen welke Daar buooo mee
n no ~ IDlg ver Ichung aoudon hebben gegeven
aan rIilronru"t en ontevrc<lenbeld welko er thfln.
best,u,.t Z J wenseben daarom hun erost go en
ferm') ooder"tcunlD~ uwo excellenh~ aau tc
b ed~ ID z"odanlgo hervormIOgen IlI~ recht-
vaar~ v<rtcl(en"oordlglDg van groote en
toeoo;,'4iende belangen zullen venekaren Wu
alleo .:.hopen d"t een vreedzlDlo oplo8SlU~ Van
all" i.~oelOllJkheden nl worden geroDden l'D
wen ~en ernstIgllIk te t en dat de Trans~aal
.cho y,CeTl3" ue pol ti k nl aannemen van

{l\RE ~nEnDANES n \EHTROU\\ ES

en m~ hen s .men te werken voor de algemeene
welvlJ;'irt liut IS DIet zonder een voll;omco
bew~zlJn un vurllDtw ordelukbCld dat de A

IOZlcl~en aan uwe excellent IC "orJen voorge
legd 'Jl dl~ krthek tudperk ID de uken VJl\ll
ZII d~fnka maar ZIJ Jlamen. wie Ik .preek
fleVO!n IRnlg' dat-i:ilbelang 'an de toekomijt
van I land die lDlIcbten ten volle en ferm
moe wordeD lutgesprokeD 1en slotte
wens~ Ik ulhng te geven a.nn bet volkomen
vorlr'!: ...en dat WIl allen gevoelen In de recht
vMr<I!1held en bekwallmheld van uwe excol
lentl~om een be.rédlgend .. schlkklDg van rleze
onflUlw<kl!le geschillen te VlOden

ALt RED EI DE~

ZIJ~ ANTWOORD

\ERILICIITLNGES \A~ I L'RGU:5C lAl
en vel~ andOTe r>déncu d" ID elk lO"vnl 'rl'lo
nltlanders zull"u teragbou Icn van daarvoor
aanzoek te docl) eo met beloog op de voor
~aarden aan!!'tl.ande duur van verbi If en eigen
dom kwal fikahe welke Ik berei I was te
makcD gevoel Ik cr zeker van dat hpt go al
n eu we burgers ID het gebeel n t '00 groot
g~weest zou JO als Den 'erond~n!telde
Eo boe talr Ik 0 (l,k mogen gewe ..st z JO do
oude hUIger~ zoude I voor een langen I Jl ue
meeruerb~ld Jor kleaafdeel n~on bebeprd IH b
be (I 00) lIchln~) Zilllemeu ook wel In aau
tal toe (,lO lang voor z J over.temd konden I In
I del z J 0 lit overstemd zf'ucien worden
d~ ,"eensmei la~ reedg ce !laDlAl g 'l'en meD
hebbeo ( lOPJuIchmg) B\)vcnd eo liet a DIet
alsof de liL 'llders allon 'an CUD soort eli
ééD gc~oel 0 w:>ren Z Z n van
scblllende natlOnahtCiten en vortegenwoor
dlgen ve scblllende balaog'l n en ge~oelen8
Po pre, d nt ze L Il J (e I ICI(Ju Dadruk op
dlt punt) d~t hl) een I t t e bad ont<an"'en
v~n de uitlanders ton gun"tc van de regeer ng
bot"ekend door zelfs eeo grooler aanbl mou
• b n d"l1 de petit e anll bare maJeslelt de
kon ng U had gcteekeod (gelach) W I nu
wat ".s d":lr dau to I rceZeD (Oelno ) De
helft d. r I u weha:;on zou zooals I U .el! :la I
toonde n 10 z Jn kant staan cu velen-I" ;:ovoel
er "U 'Oker v LO-1le nu teg,) I ho n 'UD t~ge
m"n ml;; ze~~"n dail staat om lat z J er ~an Uit
~eslol I Z 10 zulleo lOJale hurga" • Il wanneer
zc eeG. t egela Ien \\ rde lIet de laad
eon moedlIke taaie "n ver.cbllic. le r:ll<8en cr
toe t~ br~ngen !!amen tu werk u I A"tl poh IPk
J cbll3m Dat I. het' raaJ<Stuk o'er beh~d Zu 1
\ fn ka Maar het wordt 0pl(elo. 10 ..ndere
rleelon van 7utd Afflkl mn uf meer liet zou
heelema.l en lor eteuwlg on lo.t kuollen wor
deo I JCl hft beg nael van

"LI K lf lJ

orrlal ko lVO Jc g., cstllld to JU cl,
s de ene' lat WAar ongel kb II re I IS de

re.110 bnroer ng houdt E I da znl mettH
I I al;,:cIDllen erkend worden Iutn!8Chen IS
'Voor het ooge bl k de pog n~ om zaken ol' I 111
ware I gron Isla;; t~ k lI,ell t et geluk en"
bie d d~aru to 11.lan ue , tualle onuer I"

e • elen m dJel n et nog gevoLdeu
WOl J~1l om de ~rlll\ lpr u I landers 10 een
mate ten ml ste te verhe p<Jn en hljn ooto\ re
denheld te 'crw II~rJlt' Ik ben er ab-oluut vnn
o~ertu , I d~t dognever loo ,el w n. In
overdreven tnal afgeseh lderJ zo r grondl~ a n
Uel • hed ",alJeluk UIIJIl II cut geweMt de
:laDdacbt op ze td vosll~el J nes een Iluder
u IZICIt VIlU de Kaak dat !\an m J al~ IlJogo co n
ru IsallS 0 ~odrag'co I. da r Ik de belau n
'ran Z" J \f lka nla e n "eheelm bet 0 g heb
te h u j n Knn hot .teek h u len net de pos Ilo

Groo BrittaoJe tegeno er dit I~nd-Ileen
knn het stee. J 0 Id le ""Ur I I 0 i I I
het blanke ra.-1KI ('flU!lroote r KO I en eeD
verstar d ge Mm en IIV 1I~ 'ran hl. ke m~nn n
zal blIJven 10 een toesland .,~ onder
wor;Jenbel I betgeen het lot IS der ImmIgranten
1.lnul<O Ie~olklog {lcr Tra" aal ( foeJu
dllng) D t • eene po. Ilo waaru l WIJ op eeD
of ande e \\ ,.~ hoo ge"tadlg hoe 'rocd ....am
ook al hen moeteu helpen (t '''Jnlch u~) Ik "ct
I et wordt door IIOmm gen gezegd dat do poht ek
van bar r IDnj""telta rcgc~nrll' een

" RIll ESI ~ (lOGI Is ~)
" nCcl n~en) Ik wcet betcr dun een g r n
Jat hau pohu"k "rro Vin een ag((resSl6re te
• Ja eene IS gowee<t <an bunenge," on gedu d
en z)odanlg-Ik tw Jf..l er DIet Mil-ui ze bIll
ve. (toeJulcblng) Maar.o kan DIet vcr
vallen t .. t onvenlcbllhgheld (IOe)UIChlll") kan
00. Ii!'eon bo!;e ..ren dat dit &al gebeuren Het
EO I ramp.poe:llg z 111 ndleD het bUldlgc tJJ j
perk van druk en "pann ng OIet wu IlltJoopeD
op een of lO lere "Chlkklng om het wf'der voor
k0l110DvaD daroei Jlte Crtse.sen IU de toe ko ntit
te beletton Danru Dtrent hen k 1I0g hoopml
Het Dla~ wc~en dat lo r, 0 er , tn de l A
Itepubl ek nog haar WCM ?11 o"en om e n
Inu I reKcl van bervormlO5 lUID te nemen llt'er
I buraal don dlo te BloemfonlelD vo()r~e.teld
Iud e I niet dan mO'fCn cr a 'ero middelen Ilt
om het gewen docl te berclko In elk
gevIlI het 18 een IJ OD \an • crkle 'ru"r b n die
don strud vaD blT~ormlll" stCj d~n co t zal naar
Ik geloof meer h jdrpnen dan Iet. anders tot een
Hee I£amo ovc WlDlilOg te gevo~len dat zu
achter ?Ich hobbeo zooals m s.chlCn nOult t~
vo cn de eenp~nge eympath 0 'ran het Ilrttscbe
volk ovor de geheel" wereld

IJJarna ging de doputatle heen

~oor.tc' HammlU1-Memn~ en 2.3Dgenomen
dat d. wegp&rllJ naar IJe Doorna .al gewoden
worden w<l spoedig mogeliJk

Do 8ecrebn~ lt.ogJe hOlt financIeel ver I ._tafel • ag ... r

Lekere vragen en opmerkIDgen van dto Iud
teur generalII werden ter tafel gelei{d

"i oor.tel '''Orz tter-MClrlDg "n ;,angeoomen
de goedkl:unng 'all dCD gou verneur te ~ ec
'oor de betaltng ~an <le reIKo::lkOt<ten ran 'en
!l€crel.ans na.nr Kaapstad In I A~~ n zah d.
arbitrage onkosten verschuld gd dovr le lege6
Tlo'l aan den raad "oor de construct c an ...

De ..oonltlcr gaf kennIS dat b J b de vot egn
de vorg:dl'rtllg .alvoor8tellen de afded o~.r~.
tul In het dorp \\ orea.ter af te schaffeo

De volgende rekemngen werdeD p:cpa eerl
II r "I r :-;ta,,:wra I J~Q.rt tot \atulll .I. 'x
K~ 9J R cbard. ox: Zonen I~8 Gd

VERB A.NDLIJSTEN

Het komplot te Johannes-
burg. I
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Transvaalsche Volk"rllden,

Pokken te Ixopo
1 J, (Il u er ) - \ er .. he

.Lel " V1 e ya ~ kk 1 U ,oorgeval
OODplaat;, te hopo

~ \Un~EI O)Sr I! Jllll-(RtuJer )-:lIen
• IllllCr zeer telellr!1r~teld over dl! ml~lukklOg
van Od III emfont61n conferentlO Dc Afn
kaan Icr~ z Jn .111 De R Idf/et dcnU OIot dat
meu u tot cell vredelievend schlkklD;{ ka.D
komen doch 15 nn gevoelen dat oorlog tio .. DIet
zol komen t Hoopt dat EDgeland een bood.ohar-
Il ster"c !,ewoordmgen Dur PretorIa zal zen
den nervorn:lOgen elschende Verder verwacbt
bet dat ZUId Afnka een beerlIJke toekomst &&1
hebben .. ar:neer de te;ec.woordtge moetlulr-
heden voorbIJ Z Jn rrannaal moot tot de
overtIlIglDg gebracbt wordeQ dAt En~14Dd haar
kracbtlge hand kan oplHlJIen

MIDDEL IS TOT EEl( DOEL
en heUdoel I.billuke behandehDg (fair pla) te
vprkr!:J.en 1'00r de lIltIander bevolkIDg In do
ZUid ~i.fnkaaDBcbe Republiek (toeJalehmg) Dit
I' be~fdbel&Dg dat barer ID&jcsteltll regetc
nng ~ de zaak heeft-de beaeqermlDg -ier utt
l,mddtetrbel'Qlklng, .. aarvan l'en zoo groot deel
Bnt onderdanen lijD Mun 1D&lcbtW&8 en
J8 d de beste manier OlD die menacben te
helpeD) de belte 1'00r aich.Ivep, d. beete voor
de reP!,lbhelt en de beate l'oor de goede betrelt
lringq touchen de republiek .n barer males
Ullta l'llgeenng ,. om ben ID een poeitie te
IteUell om lIIeb zelf te belpen (toeJnlchlDg) HIt
mag i-n dat ik te nel heb toegegeven, bet
wag &en dal Ik te ver ben gegaan dOor andere
kwes l'oor het oogenblik voorbij tt PaD, • ep
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LJI K \DI \'i [) \\ I'.: I

I FI\IARITZILH J ~ -(R Ier)
Ile T I \ ,t rapporteur te Newc:l8tlo
hr ft Hn z Jr bad ondtr dat lm 3 dezer al.
o ~ -Er \Vordt nlit(el kaan I(eene plRat~ In
'i ,t II ~root.,r I elnn~.lolhng of meer beanllst
h Id ~ toon I I e re ek.l,k eien legenwoordl~en
krltl k t t ~stand tuss I pn (~ 0 t 'lnttanJe en
d TraDS aal d~H le :'Sewc:ootJe De "Itnahe
wordt Rlhler 1 eRchouwd ",11 zcer e nit g De
stad zelf kan n et makkelJlk verdedigd worden
vegens I et groote \. frlknnciAr element In het
dlSlr kt en men v rwacht d~t Nil"ca.tle lnilen
b hoorl ke mal r~~ len n 0 g~noman worden
" 8 e n g~makkel J1o:A pr 0 zal vallen Hct
.cbllot of de mponale autOriteiten gereed
z 1 prompt to handele w881door meo wat ge
rust ge!teld lVrrdt Het korte telegram 10 de
Tnn , van g -teren IQllOu1ende uat kolonel
1~,,)Sten majoor ( raha.TD en IUiteoant :Sher
mal ~ ewel.11 w.rcn eo opmetingen In
het I ,tr "t gejaa I I ebber werd naar New
c'L.llo g"telegraf cr I en beeft ~roote tcvrtden
h" d gcgeve

'[et md lt nOi1 J l:lrb d.l iOle loeeren een
gesprek baddoo mel den beer n ugb \ndersoD
I W \ I ~trekkel k de beste maatregelen te
wordeD ge IOmen om Newcastle te verdedigen
Kolonel RoysIen .. Plót coo Imper .. le offiC1er
maar k IDlllsndant 'an vr JWIIIgers De an
Jere twc~ t olmpenale offiCieren

Kaw>slad I;! J nDl 1899
i,.lNTWlOBD \AS ZIJN EHf.LLENTIt

Z J~~ excellentie aDtwoordende zwle MUn
heer tpall munheer F,bden en mODe beeren -
Ik bQloef u bIJna met te ~erzekeren van mIJn
IOntg ~evoel vnn dankbaarbeId. voor uwe be
tDlguM van "ympatble en onderateunlDg Het
18 m~lluk woorden te VlOden om te aDtwoor
den pDean tIJd van beani8tbeid all tegen
woorU" 18 Iemand bogeerlg om ~ vermliden
eent.:irwoord dat kwaad mag doen (hoor hoor)
rerz~der tIJd mag een welllige woonhln Iloed
doen ~n strellkeu om de .aak te verdu deiIJken
Zooa" glJ allen weet beeft de recent.!
confe!\l'nllo bt geen ret!ultaat geleld
Ze letlde tot geeD resultaat omdat de gebeel!'
dlseu(ife hep over de kle8recbtkllfe8t1e eo
wrat was geen overeenkolDllt mogel!Jk Men
mag wagen Waarom werd zoo veel ...aarde ge
hecbt~n deze eelle kwestie' Wel Ik erken
ten .~pe dat bet kiesrecbt slecht;, een
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