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Z,eldzame

Eell Kostbare Plaats en Los~eKLEIN DRAKE
Goederen. VAN ZERR V'r>DnYn>;UA..u._

VASTE en LOSSE

Een Zeldzame' Kans.
OPENBARE VERK.()OPINtr

VAN

III .hn Bocdel van wijlen PA"L .ALB~R'ITSVAN IlF.1L1IJYL, van

GROOT DRAKENSTEl N,
in de Afdeeling PAARL '

,

D~\Oodel'getet:kende, behoorlij~ .gema~htigd door de Fxecutrice 'res-
tamentall' zal op de plaats bIJ Publieke Auctie verkoopen op

DONDERD~3, 29 JUNI, 1899,"
I, De fraai gelegen en y ."'lare plaats IC Lormarans," bekend als

\\' sterval, groot :289 morgen ei, ...- L ~ierkatJtA'l roeden. vrij en kwijtge-
scholden erfpacht W zamen met ], J aandeel iu den weidegrond (aan-
sluitendI ter grcotw van 4b 1 morgen.

De gebouwen zijnin uitstekenden t~staLd ~n bestaan uit een groote,
ruimRl'houwde kelder ; stallen, kcetshuisen, bedJend~n-Iogies, enz.

De plaats is good bevochtigd door nooit opdrogende fonteinen en is
bqtlant met wijngaarden, velen ~eënt op Amerikllansche stokken.

Zij heeft een groot aantal UItgezochte vruchtboomen, bestaande uit
lurocnl'n, appels, abrikoozen, guaven, perziken, ens., enz., bijna aUen is
volleo dracht. '

De grond is vruchtbaar. Een groot aantal akkers, bewerkt en
brplant, enz., ku?nen nog zeer we!,?en uitgebreid,

Tuinen. Wijngaarden, enz., ZIJn om ZOO te zeggen gebeel omheind
met nieuw ijzerdraad.

~. Losse Goederen :-15 Stuk vaten van 'i leggers elle, 12Knipen
Lt'!.!'!:;t'r:" Okshoofden, Emmers, Pijpen, ~ Brandewijn Distileerkolrell,
enz.

Levende Have :-Vier Paarden, twee Muilen, twee Koeien on-
~\err ~:J Vark, DS,~t en vet, geschikt voor den slager. Ongeveer
1,)11 Geitk'n,eveneens ID goeden toestand.

rerder twee Wagens, een.Kapkar op veeren. een Openkar op
veeren, een Schotsche Kar, drie stel Tuigen.

En -iudeIijk het gewone assortiment van Huisraad, en Boerderij-
benoodIghL'dE'n, enz.

Voor verdere bijzonderheden varvoege men zich bij
C. W. HEROLD,

Procureur, 23, Adderley Straat. K8JlJ,8t,ad _

Faure, Van Eyk & Co., Afslagers .
BELANGRIJKE' VERI{()OPING

_. VAN-

Kostbare Plaat_ voor Strui.yoatel of
Wingerd BoerderJJ~

DE Oudergeteekende daartoe gelaat zal publiek verkoopen ter plaatse
nabij VA,.LE SIDING,

Op DONDERDAG, --6 JULI, 189g,
te 10.30 uu ....'. D10....g.:n•.

Dl' plaat» thans bewoond door den heer JACOBUSLE ROEXgeleg~n
aan de li reede liivier in de Afdeeling van Swellendam en metende ID

naar g'l'hecl tiOO morgen, waarvan 145 zooals opgemeten door eenen
Landun-tor onder de groote sloot van de heeren Dieterle en De Wet
valt en waarvoor genoegzaam water gegeven zal worden, zoodat het
!reb,'~i bezaaid kan worden met Lucerne en benat worden en daar de
~rond van de allerbeste Karoo aarde is, is hij ook zeer geschikt voor
WIn~'-,rd Een gedeelte van den grond is alreeds schoongemaakt. Ret
blll'l'n I 1,Id lx-vat uitmuntende weide voor Struisvogels en Vee.

D.., t r.in naar Swellendam gaat over de eone zijde van de plaats
PJ ,laar dez.' en de aanliggende plaatsen ongetwijfeld van de Kost-
baarst» ZIJD, was het goedgedacht door ?e ~ilway ~aatschappij ?~ dit
Ec-nlom l'en Siding te plaateen en het IS bij deze SIdtng (Val') Biding)
waarp.'r'0nen die Je verkooping willen bijwonen moeten afstappen.

U:lL;l'l w ijfeld is d .t een Kostbaar Eigendom en de aandacht van
~)~r'OO;'~1 ,[It' Struisv. gel-boerderij op een groote schaal willen drijven
we! w;lal'lilg.

. A. G. H, TEUBES, Afslager.
[{ob. rt-on, 1ti Juni 1899.

Cape Chemical Syndicate Limited.
BEENDER M ESrrSTOFFEN

VOOR

~RANENJ WIJ NGAARDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUIN EN
?Om,[';l~;l 0]' Je best mogelijke manieren en gewaarborgd volgens Analyse

;~kE in percenten W zijn dan eenige andere Meststof.
!)I)II!' -en bijzondere behandeling met Zwavelzuur net zoo snel

",ab'nd., als eenige Guano maar zonder het Land daarbij uitteputten.
T" vl'rknJgen bij
VOlGT'" Co., La.cly Gzoey a:rler.,. Sta~lo:n.

or BIJ

Het Kaapsche CheD1iache Syndicaat
EQUITABLE KAMERS ST. GEORGE'd STRAAT.

THO. MASTERTON, Secretaris.

KLEEDEREf-l ! KLEEDEREN I !
VOLG_NB

J.
PRIJZEN LAAG!
J.

PASSiM GEWAARBORGD f f
DE Vll~-LIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER,

..
Zeer

" j

i··. -j.',

OP

deD 1

_1I8D1l,' te 'koop, 10.,...'BD ui!ge-
AIllM:llll:lllUlllCaD vaD Her-
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R [.',. LoR T8l'8Ohaft eenig diDg in
de li;.l. ,an M~-wtl het grootste
Kerk vrgel ,jot de Joodache Harp. '

-TE-

BtI:ULLB_:a
bl 8. lIe1Uo4el iUIttDE Ondorge~ekende wegens ziekelijke omstcndigheid d~ gênood .

zaakt, heeft besloten Publiek te doen verkoepen op

DINSDAG, den 4den JULI aanst,
te t 11 ure precies,

zijn welbekende Plaats genaamd :"K'.ruishoft''' nabij 'wellington te
Groenberg ; Beplant met circa 51),000 stokken wijngaard. waarin d,)
Philoxera nu is, die echter met nog twee maal ZOO vee) kan beplant
worden, wegens de. voortreffelijkheid v!,n den grond. Ben moeder
Plantage van Amerlkaa~~('he Stokken ~s reeds asogelegd 1?~de vol-
planting der:elve, ook zIJn er reeds eenige honderden Amerikaanaoho
Stokken geënt. ~r zijn 2 sta dho~deDde.font:einoD op de plaats, .die ~et
geheele jaar doorlocpen. Het Zaailand IS mts teken d, Vee welde UIt-
munt end voor alle soorten Y ee. De gebouwen op de werf bestaan uit
een zeer net welingl}richt, bijkans nienw woonhuis, mede, Kelder
Stal en Bediendeuvertrekken allen onder ijzeren daken, als ook een
gebouw verder af on.der stroodak, dat g~d kan v:erbuurd worden heb-
bende prachtige Tuiogronden ; de plaats 18 besaaid met 25 mud Haver
en 3 mud Koorn. ""

LOSSE GOEDEREN.

KAAPSTAD.

--- ...
KELDER :-3 ~s leggers Stukvaten, 7 zes leggers Kajatenhout en

Blauwduig Kuipen, Leggers. Pijpe~, Ualfa.umen!.Treobters, Emmers,
Kajatenhouten 'l'rap en Onder Balies, Brandewijns Kete)s en Kool-
vat bijkans nieuw, enz. enz.

BOERDERIJGEREEDSHAP:-: Paarden Wagen, 2 Open Karren
waarvan een nieuw, 3 Paar Tuigen, 1 Span Voortwgen, 1 Lot
ZwiJ?gels, Kettings, 1 Snijmachine nieuw, PI.oegen, Eggen, waaro~-
der een nieuwe Howard, Manden, Graven, Pikken, Schoffels, Oulti-
vators, enz., enz.

,,~

Speciaal! Speciaal I Speciaal I
" - .

RAWBONE'S ,.NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE
Toegerust met Bawbone's Speciale Sporting versieren en gesteld op

1200 yards. Uitatebnde waarde. Prijs £7 108. net.
Patronen van alle soorten eo gehal~ altijd in voorraad. .

, HageJgenereo, Rifles l'Jl Revolverft, ftD eeJlJ88 IOOrt.

, Krult, Dynaf'l'let, Detonators, Lont en Lont Ontstekers, altijd In voorraad
zelfmaatneming en monsters, op aanvrage, per poet
-.0 eenig adree ~ Zuid Ab'Ï\JL
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ALLE personen die iets te vor-
dert'u Lebben van den boven.

gemelden Boedel worden verzocht
die vorderingen in te dienen, en
alle personen die iets schuldig zijn
aan genoemden boedel, om de door
hen ven;chulJigdu bedragen to be-: O' NDE.RW!JZER . voorT een
talen aan het kantoor der bezigbf'id .. wijk School dist, Utrecht
Tan den bo~del tt' Douglas, Grik \\',1. WIJk r. tWI'e uur te paard van het
land West, binnell Zes Weken na Dorp Utrecht.
datum van publteat ie Jt'z('s~ Salaris £ 130. p.a. hoven kost pn

GedagteekeoJ te Kimherl,.'y, 1;J Inwoning.
Juni 18\19. Certificaten van bek:waamheid,
DENOO'-J', De~C"\.N .\: BROWN zedelijk gddra.J en k(~rkgenootschllp

Procureurs voor de to W- rdf'n gezonden nan onder.
Executeurs Trstament.:tir, ).{eteekende voor de tweede week

Mai li Stra ••t, Kimberley. iu Juli, 1809.
- --- - ._ A.pplicanten moeten kunnen vol.

doen aan de vereischtcn van de
.".et Of wijk: Scholen in de Z A.
Repub.iek.

M. J. GREGORY,

. _'.
,_-~

~~
~.~ .... --
Vet· e Kapater

• ~

]i.\) ¥crs& l . k'as
Hokken.

5;) Jerste-klas Vette Echapen.

OP VR IJ DAG, 30 JUN I

Z .\L do Oodergeteekonde publiek
doen verkoepen te KL4PMUTS·

Sr \ n z, bovengemeld getal Bokken
l'll :)cbapclJ.

Let op dell naam !
ABRAHAMJ. BASSON,C. Zoon.

FaItre, Va" Eyk !t Co., AfBUuJer8.
I'aarl, 21 Juni 1899.

Zeldzame Verkooping

VASTE EM 60BDKREJLOS~E
TE

Sometst West Strand.

DE Ondergeteekende van woning
weJ:"cbende te veranderen,

heeft besloten Publiek: te doen ver-
koopen

or ZATERDAG, 1 J ULI,
OM 11 CURE PREClE",

zijn zoor net, welingericht Huis,
psa voltooid, bevattende Eet vertrek
a Slaapkamers, Zitkamer, kombuis,
Disp ..ns, Wagenhuis, en Stal, suffi-
cant gebouwd; tegenovur het Blok
Enen van den heer Strangman, en
hot groote Plein, alwaar men denkt
de ~llluicipaliteits Kantoren en
Stadhuis met der tijd op te rich.
ten ;::.Jit is waarlijk een kans voor
geldbelegging' Het huis is nu
verhuurd en kan altoos goed ver.
huurd worden; alsook de Huisnieu-
bclen.

VOOrts:
1 V a.-, te f)!Jlaat.sKap Kar hijkans

nieuw, 1 ~\ i~'·tan un, 1 S,chol,.;cltJ
Kar do; :) l....ar TIlI~f'n WAAI'Vlln
1 paal' r.;rg.::schu unt Zllvl'lun
beslag du ; "rl wa t nog moor zul ver
kocht \\01';,;1. •

[j EXlra

2 Varkt'!J::'

EIndelijk;
Il IJ ,n Trek l'sarden en

H. UERGSTEDT.

A. D. ,I,.' v.u: rIJ ~ Co., Atelaqer«.
Paarl, 21 J li [J i, l809.

KennisgeYing aan Crediteurs
• n pakHa .._ ..

- ...vu uocue van wvlen ISAAC
WILLI.HIS van Douglas.

"

i

-.-.!'"- Aa il \V ijn boere n

TENDERS wordon ingewacht
door den. Ondergeteekende

oot den 8sten Juli, a.s. voor 30,000
on~cënte, gewortelde.! merikaanscbe
Wijnstokken (Riparia eli Ruprestil:l).

Men kan Voor ;)000 of meer ten.
deren.

De hoogste (lf laag-sw teoder niet
noodzakelijk: t,e worden aangenomen.

F. J. J. TFRTER.
Gl'Oot DrLlkenstein.

1( EN N 1~ .; E VI Na.
----DE Ondergcteckenue wenscht aan

htt gCl'prd puJ,liek: bekend
te maken dat, zij bereid zal zijn, van
aI hl,t I,.. ~i!1 van aanstaand, kwar.
taal Vier L,,~t let:rling.·n op te
nemen, tt'~,'n i':!liJko prijlen.

Voor verdt re bijl.oCJd.:rlteden doe
aanzOt:k fllj

WED. J. BOOYSEN,
.A lfltlrt-straat.

Well ington,
12 Juni, 1,":1~).

-_._-_._- -------

DL 0, ll"rg-cl t:k"ndo wrn~oht aan
lld, t-:l't'r:rd l'ttf)liek bekend te

maken dol hij nng "toeds berpid is
lt BuarJl'rs" ill w nemen (Jongens
loowel als Mei.sje!!) ook "Dag.
boarder!1," tegen billij_ktlprij7,('n.

P. J. J. LOL'flfCHr;I'.
Wellina+J?n,
. 1 Mei, 1899
--_ .._-~-----
HET BEROEMDE OOGWATER.

EI.N bottel t.e ..... ktwo dl'f nco':""e_di. dil
,"""iM Jul!eDerk..bo8A .t.t b<-td., .. ,h, lie

_beid i•.lf,", pood,eJd 3.. lOr (~ poa'ltC'ld :t •. _
'·.mlk ...... Jl;j

HEYNES, MATHEW & Co.,
Cbemlsten, Kaapstad.

STELLf NBOSCH.--Boarding Hula te Huor.
I)Eheeren Gebroeders do Wet 'fanBENOODIGD Bird-straat te 8teUenbosch,

ASSISTENT Onderwijzer in de. nn oordeelzijndedat hrn ldeeratie·
Doeresehool te Amersfoort be~eid hun volle opmerbaamheid
.r-- verelSCht, hebbeu beelotell. te ve:

Z.A.R. huren bun bekend boarding ~Ul8
Salaris, £175 met bonus naar zoo in het centrum in de Bird.straattoelating van de School Kas. ..
Vereisohten : I. Ondel'WllZ8l'l gelegen. .

Certificaat 3de KI888e Z.A.JL of Er zijn 16 Slaapkamer&, Komb?l8,
daaraan nli~kst.ande C~rtificatt'n Dispene, Achterkamer, rwme
met beroidwilliahtlid een .Aanvul- Spreekkamer, Eet- en Ont~ijtk~r

" .Aan het eigendom bevind~ Ilohlings .Examen af te leggen : een mooie tuin. _ VOOR _
2. Bewijs van Lidmaatechep eeaer Het i, __ n.et 1 An:.....a+.U81899 in

Hollaadach Proteshmt8che Kerk; AAU "'t§ .......

3. Bewijs van soe: :d:~\ ge- be~~~:O~den el~'IlIIIInt-l·------D. j Best« WaanJr1n Plsin- straat.
drag loopende owr e a 8 e wee of bil' PAULD. CLUVU, Procureur,
jaren. . bosch

ApplieatieR te worden mgezonden Stellen
vó6r 15 Juli, e.k. ~an den Onder- ------------
geteekende. TEN DERS.

Werkza.amheden te beginnen den
lsten Augustus.

W. F. KNOBEL, V.D.M.
Voorzitter &lh. Cómm.

Gehlde O~.BeIIIdfId
V OOR de Gou~. ta.8ohoo1

te Witltinkhoatboom ander
half uur van Potchefstroom. ..

salaris £15 r.er maand met woe .U,..ff.~..~,~,'....•....~.<;t,?' ~::.~:~woniDJ. BeWJjI8ll rVUL~~- 1.) ·.VD. ..
heid (lOÏoat1m8 8dé k1asee ,Onum-· li.. e,f-;;,oor r~
::lli.n!t!h),~!!t..,:~!;!;wW~!=::::; De«lIUIIilll
Protestantsoh. Kerk eD goed plrag Oalobir ·k1r'U'tUl.
!lullen door den oncie~ende 8aJaria£l?i).~F. "
ingewacht worden tot 20 Juti a.a. .AanZOei:eD. met. ~ •. .,_
Diensttijd te lMoginnen,indien moge- tniglchriften aan deD
lijk 15 Augustus, aanat. keude op of 'foor ló Juli aanst.
iemus van musiek eene aanbe- H. KANNBKBYKB,

Hon. 8eCretariITel;..."",.
~nlijke reiskosten worden van beide Imioh~gen.

vergoed.
M. L. FICK, V.D.M -.

Potohefstroom,
9 Juni, 1899.

GEVRAAGD
.~

" EN Onderwijll8rêe ~ ten
.;J Private School op de plaats

Smouakolk, in het distrikt TI)Il
Oarnarvon. Salaris.£86 per jaar
en alles vrij.

Beis-onkoeten van Victoria Wnt
Station naar de pw.ts zullen betaald
wordeD. Voor 'ferde..-e bijzonder-
heden doe aanzoek hij den Onder-
geteekende.

BENOODIGD
I'"EN gecertificeerd onderwijzer
1J voor de 3de Klaase Publieke

School te Ravensfell. Salaris £LlO
per jaar. E~n .good w~Dhuis oot
zijne beschikking. Plich~n te
worden aanvaard na de Juni vacan·
tie, Applicanten moeten bek~aam
zijn om onderwijs te geven m het
EngeJsch en Hollandseli en moeten
opgeven tot welk: Ker~ge~~tschap
zIj behooren. ApplikatIen ver-
gezeld van oop~jen van getuig
schriften en certificaten zullen door
den ondergeteekende worden ont-
vangen oot op 10 Juli, e.k.

J. J. T. THERON,
Ravensfell,
Barkly Oost.

W. L. VOH,
Smouskolk, OarnarvoD.

BENOODIGD
HOO FD onderwijzer aan de

gesubsidieerde dO~80hooIIlDe
r endracht Plein School' te Potehef-
8 troom, Z.A IL

VE&EISCIIn:S: Tweedo Klasse
onderwijzers Certificaat van de ~ ..A.
Republiek of een daarmelde g~liJk.
staande (applicanten met Bruten-
landsche Certificaten beloven binnen
redelijken tijd Aanvullings-Examen
af te leggen).

Bewijs van Lidmaatschap eener
protestantscbe Kerk al800~ van
goed gedrag. Salaris £240 per Jaar
mot beste vooruitzichten. Werk·
/. ,a;nhc·lt~n te beginnen met 17 Juli,
) ,,~9: Ingeval echter goo~ geschikt
Applic~iUt zich voordoet die met 7
Juli, a.s. kan beginnen zal de DEZE School heropend op den 20
School Commissie den tijd van Juli. Onderwijsers t;taf Mr.
indienat tredingverl engeu. Derhalve G. van Coppenha.gen, Principaal,
worden Applioanten verzocht o~.te Mr. E. G. Retief 1st A88Ïstent
gevenwannerzij instaalt zullen ZIJn, Mrs. C. Bestheer 2de .A8s~tent
ten spoedigste met de werkzaam- allen met "Teachers" gecertificeerd,
heden te beginnen. behalve hoogere Certificaten, en

De geslaagde Applicant zal tele- bevoegd voor eene . de~liikJLJnlv.
vrafiach van zijn benoeming worden t-lJtjnllltI tlTri:iakeD,' d8t hun School.
2'erlJi.tp~ ...s .ugëwalllit te Vrij. gelden slechts 3/. per maand zijn
dag 30 Juni, 1899, bij den onder- tot op de Voorbereidingsklaasen die
geteekende. voor examen werken. Wekelijbche

F. D. MUNNICH, "Boarders" worden door den Pri-»
Secretaris der School Com. cipaal opgenomen tegOD ZeetUm

Bus 105, P ',tcheftltroom pond per jaar. .....
~---- Maandelijksche tegen Acht en

twintig ponden.
Verder wordt Toor het Muziek

onderricht slechts vijf ahi.llmgs per
maand gevraagd. C

Op last,
P. J. RETIEF,
Hon. Secretaris.

TENDERS worden hiermede
geVl'88£d . tot 1 Juli, 1.899,

voor bet bouwen van een Nleuw
Schoolgebouw te Riebeek Kasteel,
yolgeDd Plan No. T, "Plans for
Village Schoola" .." zien ten Op.
Toedings Kantoor, Kaapstad en
bij den Ondergeteekende ;-
I. KlipP'n V()l}r het fondament;

en
2. Baksteenen (door den Tenderaar

zeIve hier gemukt) worden
gratia asmgevoerd.

3. Het Trans(Jort van andere
bouwstoffen van '.if He""Dlon
Station wordt. gratis gedaan.
N. J. A. LOUBSCUER,

8t'Cretaris.

TENDERS zullen ingewacht
worden door den Afc.eelinga

Raad van Fra.serbul1t oot den 20
J uli, 1899, voor een reparatie van
doo weg loopende van Fraserburg,
over Kerkplaats, Garraaa oot naar
Tijgerfontein, deze weg te worden
verlegd te Blauwheuvel, de verleg.
ging te worden aangewezen door
den Heer M. J. VAN SoHALKWIIK, nn
Wsgenmakersvlei. .

De Raad ia niet verplio',t de
laagste of éénige ~nder aan te
nemen.

Tenderaars zunen verplicht uJn
tW!_8 g~<!o'~8:3u~Ae_babll
den 8ecrstaris.

A. F. BOTES,
Secretaris.

Amersfoort,
17Juni, 189g.

De "Slot un de Pearl School"

Fl'88tr~~,
1l!'Ut 1899..)...

Aan BoilIJDeeaters.
BENOODIGD

Utrecht,
12 Juni, l89g.

Meisjes Eerste-klaa Publieke Onsee-
tarische School,

Jongens Eerste·klas Publieke 0.·
t&rische School, !

Beau:f'ort W•• $.

BENOODIGD. Een Onderwijzer
(dsme de voorkeur) voor Hol.

Jandsch alleen in de bovengenoemde
Scholon. Salaris £150 per
De gealaagde applicant Zal geeó
rondgaande onderwijzer zijn, maar
zal een betrekking krijgen aan den
Staf vac iedere School. Werkzaam.
heden te beginnen 19 Juli, 1899.

Applicaties met getuigschriften
zullen ingewacbt worden tot 30
Juni door de Onder~teekenden.

J. H. GOODRIOK,
Hon. Secretari8

MeisjE'88chool.
J. H. BELL,

H on. Secretaris
JongenssChool

Riebeeks Kasteel,
19 Juni, 1899.OnderwU~ere8

--
Benoodigd.

KENNISGEVING.APPLICATIES met getuig.
schriften en certificawn van

bekwaamheid om drie kinderen
ondorwijs te geven, -op ren Boeren.
plaats.

Onderwijs te zijn Hollandsch,
EDgels('h en _Muziek. AFplioaties
zullen ingewaoht worden oot den
1(,den J uIi. Salaris £36 per jaar
en vrije inwoning; moet tot de
N. Gereformeerde Kerk behooren.

C. W. \.-\N DER .MFRWE, .
Wildefon tei n,

Lady Grey, Aliwal Noord.

f ,E oud" firma Van 3.KB ...
" MI:IBING ii nog to vinden t~

No. fl, Simonsstraat, JohanDcs.
burg, en handelt al8 voorheen als
Markt Producten· en Commiuie
Agenten. Alle goederen !lijnde
Producten, Le"ende Uave, of
anderszins aan hen gezondpn hebben
hun I'IOOnlijk opzicht i en eeue

ge alrokenine na verkooping.
MilKING staan boven allen

in spoed, orde en vlijt,..
Zendt al .uwe__ goederen ge_

adre&l>oord aan Box 4355, Johan-
nesburg.
Tet Adr M~l.IUNG.

TANDHEELKUNDE.
DE heer A. FI.LD, Tandheelkundig

Chirurgijn (onlangs in het J..ondon
Dental Instituut) heeft pu een besending
van tkgeljjb "~T~UcM Tandhee].
kandïg. Middelll1l ontvangen, lI1l is iD de
positie geeteld OlD sijne pati.nten de ftOl'.
ileelen nil al die mOCI8rae .verbet.erinR'ID
iD eh taudh .. lbnde te doea pDieten,

ecm.ultatie aren 8 v.m., to, 5 n.m,
op Za~ 9 v.m., tot 1 D.m.

~ lnaiteuaf woouchtig, ktUUaG
hane viaitee per brief '&!!kondipn.

De Heer A. FIELD,
Ta Ildheelkuncl1g OhtruJyjJn,

00SI/8 C"omIJ8'~,
TIIGDOVUHBT 1Il.uw. P08HUTOOB

Adderley Straat, Kaapstad
PJ[. Bu860

,\ LLE overtredingen op boven-
t\ gemfllde plaats worden ten
strengste verboden- lOO"el japa
met nonden, of geweren ala 't
gebrnik van voetpaden.

Alle overtreders zullen zonder
onderscheid des persoons vervolgd
worden.

J. A. ERASMUS.
Vlakpl-.ta, .

Distrikt Hanover,
8 Jom. 1899.

Derde Publieke SohooI,
TE

fitr LoWra' P....

\
Pl LTOATIES, vergezeld van

. gt'tuigaohriften, aullen door
lien or dergeteekende worden inge-
wacht tot Woonadag, 19den JUli,
) b~D, voor de b8t~]djng van
Ond, rwijzer in bovengenoemde
schoc·1, De applicant moet tot een
Protestantsche Kerk behooren,
kennis hebben Tan de Hollandaohe
!naI, indien mógelijk van muziek
(ton ic solfa).

S~laris £120 per jaar ('D vrije
woning.

Werkzaamheden te beginnen op
dru ~den October 1899.

P. J. PIENAAR.

KeD~8geving .

Voor .Klanten van Buiten enWinkeliers. .'-.. .. Hoe"."" Le .,

BoUD•• ~ cm• elia.... .st ._ .... _~ .. .__ ..
-se w.tili1. DIar .. -- ......a:
WbeeIer'. Extract J ... ..,. Iel

HEYNES, MATHEW " Co.
,,",S·'-. &AAJll'fAD.

KtTlfNBN de oonpnmbUjk, echt. HaUudecbe.-we_ YUI Dr. 0, .,. oTtTRlTZ •
00 , vwkrepa worden bij de ~

He1l1ell, "thew Ir: 00.,
K.A.A.PIITAJ:

SOillPrset West,
20 JWli 1899.

6 EDKOOPE· ARTIKELEN
-JB-

CrewcllloD'. Bedrukt Ea-
toeD.. . .

Rorrock'. BedrUkt J[a..
toeD,

FiDlay'. B,eddel&keD8,
Turbohe ;Bud4oe)ten,
GepUte ~~-loopers,
St4et.r4 IDee4Jes,
D'071818.
Omzoomde Beddelak8lUl,

, Ser?etten en Thee-kleed-
Jee,

Pluohe-kleedJot,
Kult Serges,
Chenille Tafelkleeden

,a&.~-...~VV\j.... -. Gordijnen F1aneUenenJ'1aDDel~tten
Ens.' Eu. .

'.'..f'.'.~........
._."".'., ..... '.. " ~

P&wder

Rlfa) BUiIg POlder lutseh
'n Yort, V8l'8IJUgde St., ! 'Derij &.

PAIN PAINT.
GENEEST ALLE rYN.

Bezoek MORRISON·& Co. Z.u GtlJEUli..•. .t,._

TAlfOPYN in 1 11]111<111:

OORPYN " 1 IDlllunt

NEURALGIA " IQ minIXf'I'
ZEERE KKEL" eo ml"ul."
VERSTUIKING.. ,~O lUillnl~1J
KOLIEK PYNEN :, minuten
KRAMP "iJ milJUteo
KROEP "l~ uren
PYN IN RCG 10 minuten
PYN IN ZY " 1) nrinukn
BUIKLOO" " 1 nur
CHOLERA .. 1 dH~
BBEUMATIEK " 1tot ddaj:en

1/6 per Bottel potitg\lld 4J extra

ÁgeUt.e.I;

P. J. P....... D &Co.
KAArST:\L!

,

!BOLUU)BR'B BEROEMDB
;

ZWEEDSCHE STOVEN.
: j

Verandering in Prijzen.
T.Ja ".vol.,. v.a. blJ.OD~••• llab.lkkla..

..,.a. zn•• de :r.brlkaD"U.
tcl watdeeze k\'tr.
Dit beduidt 6teeda zickw. De vng

... beslágjm. de eetlust Is alt'<'ht. d•
IplJiverterIDg II 1lauw, het bloed I,.

!faD, de _uwen zijn overprikkeld.be'
IIwfcl doet seee, en .lie" .- ..... ",tiM

AiJer3
PILLEN

Wij kunnen uiet ge-
slagen worden in prij-
zeul

t

Go.dlEoo ID d•• ~aCL
.Ga-oot. yoo d. .All. G~~ .. D•

8oh.tJro aUJ ... a.0.'-10., .... StjD -U1IIeIIptold uit kruiden die'
cl&ekt op den lner till IIIg-eWllDdpu wer.
ba. Er 1I'Onk meer gal afgescheirlen,
r .-ordt erdu _ giftige bestand-
deelell ait bet bloed verwijderd. De
.~ ftIl d. IngeWllDd..'l "or-
Ma ftliItwkL, ..-..rd.90f een zacht "lO"

keud alTORrmidQ,·.
bewerkt wom!.

A :rOf' I J. IIIen
lJltlCt.en 6-.s -a vond:
gellOlII' .J wo:-d"11 ill
&t.Q' rende doses,

!"'W~;t1 Qr die wijze eullea
'zij zeker ~bll~.
beidgene,,'e. al.,",k
Ilchee1c h' .. f,ll'iju,
misselijkbf'i<I. go-
brek aan eet Iu"t.. eD
8fle andere gH'o),~eD
van een werkel<>oze

• , leven eli "crawpte
~o'8l'den.
. ,entofPtngen. _kl'tl altijd d'JD

)..Joed vo van o!lJ'einhedcn. (. ij m%t
dit PDeeeD ooor tien volle kllur m"t.A.,_'. Sarsaparilla door te maken. De
P11JeDen d oanapartlla zijn f,N) ver.
~dat de een zeer de uitwcrkm,
.. de lIDdere beftl'dert.

1'~4""r
H. J. C. AYEI • Cl .• ~ Mw., U.u.

,

WOODHEAD, PLAlfr J &. Co.,
' .
J ST. GEORGE EN STJAND STRAAT.

Ge~on1lakeerc1e LaIl4en in Lurebe!'. Inboor-
1ingm R8fI8rv8Dt Beohu&DaJaud, v. r mUlle-
~1DBonder Wet Ho. 40 van 1896. .
1 ~Di ondergemelde 31 plaatBen WordeD "erteerd bij

'. ;. G~)UyernemeDts kennisgeriog' No. 358. van1!8~9, ppu.
bll~rd In de GOU'ferDemeDts Gaatte Tan 2 Jlei, 1899 en
To~do nummel'l, ala open lijnde :voor nitkie-Jóg in termen
Tan frt. VII van Wet N'o. 40 Tan 18U5 van 6r1pta Woensdag,
9 Aug., 1898. ~

VoUe bijzonderheden kunnen op áanTr&g ~n "Vorden
ten kjantoor van den Girielen Commissaris, VfJbW'll', en dea
Landpleter-G-E!neraal te Kaapatad. \ <

i i J. T1UiPLE=,' ORNE,
.; La -GeneraL! ,

~toor ~ den Land~ete ...Generaal, $
i KaapfJtad, 22 JunI, 1899. 1
i .AFDEBLtNG VRJJBUR(1.1,

ILE
ERRIES

llO,flgeberg Inboorlingen

Lot~. NaamftIl Plaat..
K~.
pnl"·

£

I

2948 #! Deben 5t8 215: Andrew 2952

1
375 1752~1 . Pudnhush ... 8324 200 ~282 Da1.:~etty 26'(1) 8 1602t>3 LlIka 31434 2502'84 Hopkins 3693. 668 26528;> Harris 178 466 1402~a Lobong IU5 ]77 1502 7i , Mstesnng t98j ~07 125288' ;. 8a.und'·T8 266 , 377 165289 ~8i.lD~ 287 114 175E Alister ... 302 81 HsoGlen 402 106 285Gsmahuli 29 228 116j Dichaking I 170 ,816: WiJl ... ... I .667 . 260: Lukin ... j ~-469 175' Garnayana I

I '281 2901 •• - IRooiwal i 294 220...
I': Coombs ... 161 i20~99 : 8mithers r 573 OOS~09 : Ward I 239 2áO.301 ; Malley 363 2-tl302

j ;:!:~ -34.5 23.5$)3 57 190304 . Kameel 516 J6S®6 i Tam'p1in 280 194S06 LeWiS &10 ·17S3P7 Watermeyer , ••• ! 330 2308p8 ' O'Douogbu' •• 'j f H9 -20680\, Yotmg ... 118 115i
t.,' l

I1 ' 1·

.VOOk

AOJBW'Z'.J
P. J. PETERSEN & Co.,

JrAAPSTAD.-------
PAUL KRUGER
Ba de t5101cllmt ~rr ZaJd Af~banscbe

ft, puld ,J.., .lwr J JI'. VAB OORDT,B. •
_PrO. 47.. cid. rnstvrV.

JACQUE8 DU88EAU Ir. CO.;
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1'8. en Ge~r~t!::~D:ekaten en 'Publieke Verko"\ping
JACQUES DUSSEAU & CO., ' . .

8. Kerkstraat, Kaapstad. V.tB

Kostbare leobeIen; eDI.
.-TE HUUR.

\ T \ X den 1sten Juli annat.
V Een pakhuis onder GaIv.

IJ t.t' r Dak groot 100 x 30 voeten
'lT1)('!-('l'r geoccupeerd door den
)••'t'r SI o rr, geschikt voor het
.injve n van oenige besigheid,
~t'lt'gtJD aan de Hoofd-straat,
,111[]t'\ he-t Wijnma.gazijn van
J, h"t'I't1D LE Ro'':X & Co.

,\!"1I vcrvoege zich bij

C. G. E. STARKE.
Ya!! .ler Poel's Plein,

I'aarl.

:Il ::1>'5hury !'iïrcut,eU!8 Kamer, Voogdij.
:, Braad ·158 rran tie lla.atsch&pplj.

I..,E\~ I~ wordt bij dezen
\ (.;"geven dat de jaarlijk-

" " algplilL'ene vergadering
v 1'1 aandeelhouders in de
f)\'\','n~E'llOemde Maatschappij
,.,,' ~dlOlIJ.en worden in het
~d[]toor van de Kamer op

Woensdag, 19 Juli. l899,
IE lO CDR, V.X.

1\ Ten pinde het verslag van
d" 1::n·L't.el1ri! te vernemen, en
~,t jaarlijksel. overzicht van
I:.'r i\f';l'loopt>n jaar.
~) Voor de verdeeling van

dt' \'Cl>rdeelige balaDl!I op de
;t'keDJn~ van winst en verlies.

_;) Voor de verkiezing' nn
á ::J:tl'UfS.

Op last.
G. W. KOTZE,

Secretaris.
\L.:'!i.sl,tlry, ~l Juni, 1699.

K"!lois word' hierbij gege-
~\tl dat dl' heeren Gerhardus
Ir·i "11 Daniel Rust, Albertus
.J .: ,,~;[Jt'~ Uu.Eson, Albert Wij.
I~.":,i L.':lw, cn Elbert Lucas
'" ,')' \,,1 i:l Louosl'r (aftre.
'1 (jll'l'ckllreu) zijn be.
I " '.'"Jf ht'rkit'ziog.

IJ :Jll IUlts deze behoor·
, •. :k'}il'll lll:! directeuren

0; I" '" LU\'t'llgeuoeo;de Maat •

G. W. KOTZE,
Secretaris.

\1 ) , . ,I":: .1,

~ I ,j "I, 1·"<)').

PAARLse HE MUN IGIPALITEIT.~

.\ 1'11.1 f\.\.TlES vau ge·
il oC1llk tl' f.!ersonen voor de
bI'"~ ~k::I ...; \':111 Straat Op7.ich.
t,:· ,','I.e Municipaliteit,

, Il II dl·;,.e kantore worden
!-..:' \\.,c1lt tot Maanuag, 3 JUlJi

, [.lilde.

II l !uno Mn ue bt'trlJk·
j( I; \'~rll'JllJen is Vier Shil.

[".1' dilg.

Uf.! la"t

II. G. F. EN~LIN JH.
Stadsklerk.

:-;t-ads Raad.
1',(,1,:, :':1 juni, 1809.

EE.\ [I; '": uitmuntendtl Wijn.,
\'r:l,lrten., Zaai· en Vee(Jlaatsen

vaD £lt,'1I1 lot £;3750.
h~'I'lllatic gratis gegeven.

Se ;1\" ..., 'Capo Tunes Buildings.

7. A. Bijbelvereeniging.

"

r",~ ''"l"dkoope "n doelmatige BIJ·
:. '-, h!llm Pil Gezang.Boeken,

'.n _ :' "t. ~icb !Jij rJOvl'ngemeld .. ver·
-•• " ~ ,I·",l. de voorvaJeren in 181~

I _' •. " . h t

I " i" \oo, r IIIIII,tIl,I8Che trll.ktll3tJeII en
'i.,.'~'n 1. r':'\.1,li"~,

lo ! 1\_i":1}l'ft"!1 ~...:urijve mpn aan
(I!, '." ~"" ..~,"II I..,

R. rn:N.\ AR
8ecretarlll

!I. ft ""'"" Ka.lll'l~,
".0{.. ," .... I! ! ,0\"

'i)') \, "il .:2 Jong') Vllorkens
,I, II.IIld t" ha;.d te koop

! I I, ,j,I..:', l.ï th'zcr, na aau.
-l.'.' . ,', • ,t: '.;l·~1 trlin bij

P. J. MALAN,
:: :' '!Iony, ~omersl1t West.

--

j ..,',' ~ n kul k p, komt mllar ... Mr
.. 'S ...... (Jau ,. Dog hoOp'tOOr b_

.'. i16\)!er"fI C.plllarine pbrll'~, h.,

..",'" i'i\M· ...'I·ldel hi ar. Land, mE't p....t.
',n, ,on ItI':YSJt~, KATI[ll!.W Ik

~.,! I ".'m,,.., on f"OOI{iet6l1.

(; I) I'd0 Il'~ Baai Ilotel,
GORDON'S BAAI.

,• f.: I: I ,.\ ,\(; IlE prijr.cngodurendc
),,: \\'illtor t-leiwen :-

I"T \\'(-ek i:~.
I' r Maantl £ï lOs.

;~~·('(':al.. prijz('n voor families.
\\"""\" f'T1 KUilde Brultm.

., , ~"Il1"k: zewaarborgd.

lJ. G. llE~DRIKS7..
EigeDMr.

STELLENBOSCH. Ulde',,~ ~1Di'f::!~j'~1i_"~~
Iáloa,.. .,.. ... LDt~!,~~1!II! Bem..

de Del:aoéI_allU j_~.... """iliftlJO •
booteo .• 4Lt 1;"UiIlIUiII.iBiïIl

~IDprede
eie ,.Joopeade .aW.....
iDkomsteD pel. &II~III~'O"_.
..l er Dot d. .£1~0CX);. ·... D '
m«Mi wordeD afbeCaaI4..' . '
zal er MIl tekori op de p~e

nL,tratle atn P ,la 1891 ..... 't
'£500,000; in l898 •• rd Iae& "lUllIG
,£700,000; hoe suUeIl de aUD In
-.0 P Oordeelenébt naar clellpOO""c
b~ ende beJi.lIlJtclD .......... ,..DJ
&011meD kunnenafl.ideDdat hettekon
't loopeDd jau Diet SOG poot al
ala de heer MlIlUUKAlI berebad
maar aan den aDdereo bnt la bet
gelUk dat het nie1lwe tolftrbond
tiger p1'OJgen gehad heeft dan meni
vorwaoht heeft. •En wat Dl de ramiD,'
voee- 't VOlPDd jaar slJnP Wat sIJn eie! ,elll1m&l
vooraitziohtcm ftD 't)md, ne..
hanct ten deele loUDen met clea. .....
woordigen poiitieken toe.&and 'YID' luid.

Afrika. Doch aan.nemende-het.pen "". dtu:iJ(aapll::o~oID_ie,
stellig gelooveo-4at Mn vreemdaame op.
Jo_ng gevonden &al wordeD, dan IChlJDl
OilS de verwachtiq gereohtvaardigd, dat
het tekort veel kleiDer &al sIJn dan in lt
al'geloopen jaar het genl WIle - Di.
tcgeutaande de baitenpwone ,£100,000,
die jaarlIJa terugbetaald moet worden. '

De heer MBBBIJlur heeft· echter te
Dordrecht dlllcielUk' te yentaan ,.eftn
dat er een tekort al sUn. Hoe moet dat
godekt wordrn P Een dtntr staat vaat-
Diet .. eder door MD lMning. Er sIJn
.1t!Chta twee middelen,: (IJ) beenoeliDl
TolD uitgaveD, en (b) heffing van belutin-
gon, Het ministerie heeft reeda herbaal.
dulIJk getoond, dat het goecl pbraik weet
te maken van 't eente middel.

En wat' omtrent nieu we belaatingen?
Voordat het tolverbond daar wu, pn,
hot betrekkelijk ongemerkt eon tekort te
dukken door het nrhoogen ftD~de in-
voerbeJ .. Ung op aekere artikelen, doch.
dit middel bestaat niet meer. Wat moet
godaan worden? Deae vraag &al de heer
MBBRIJlAN in .ijn begrootingsrede
ton beantwoorden.

. Dlaal.t ...
.c lo d.

••.,080 011 ..
o 7 6 0 0 0
001 002._ 00' 038

Akdapl*en
Booneil
Kooi... ...
Powpot.,D _

,

PORT BLIZABETH.

IB8. GOULD op het punt staande
Stellenboaoh te verlaten. beeft

de ondergeteekenden ge:tuthoriaeerd
publiek te verkoopen aan hare
woning Andringa Straat

OP DIlSDIG, 27 DRZU,
TB 10 UU v.)I.

Al hare Goederen be8tunde uit:
het gewone assortiment Voorkamer,
Eetkamer- en Slaapkamer.meubeJen
te weten: 1 Plano, Whatnots
Leu~ng~. en andere Stoelen, Spiegel:
ScbildenJen, Lady's Companion,
Voorkamt>rtafels, Eetkamertafels,
Venster Gordijnen, Kastent W &SOh-
en Kleedtafels, Ledikanten, Katels,
Matnwsen, Klokken, Breekwaren,
Lampen. Ornamenten, Keukenge-
reedschap, ens., enz. te veel OlD te
melden. 1 Koe in melk, 300 Haver-
gerven.

P. J. Bosman &; Zoon, A.falager8,..

-JU~Y':'~
CY.... __ J_ t........ 00.)

23 lui, 1899.
d. '.c .. d.
6 - 1 8 8
0\ - 1 0 0
6:- 1 20
6' 0 13 6
o - 0 0 8o - 0 0 0
9 - 0 0 0
0- . 0 li 6
o 0 li 0
o 015 0o 0 0 0
9 0 1 0
8 e 0 0

..
Heel ...
Ilieli. •••ao.u-......
~ ..
Haver
Voer ,••
I[af •••
UieD ••• •••

:::::'=n
BoMrperlb........

• lo
1 6
o 19o ti
012o 9
o 16o 8
o 6
o 7o 9
o 0
o 0
o I

OAPBKDBM AFO&oMD

.. de a..... beeflOBl ait dal ae- ,ered. I~
IObrjJft dU Diet'" eeD ~_ poli~~
..... of .............. beeloltoofd,
dat de lIeere a1ijjd lUI de Ijide "aD mijDe pu1ii
..... clat al "., die partij doet t!:!.o.dataUla die niet daartoe beboona ._
-u- • altijd W YWbenIe ....nea. Ik weet
beter, doeh .. 0lIl YOlk bee ik er Diet " mÏII
&eo diepI&e WUI ~ clat ... de abG du
......"'II.t.1dea lOOP bIddea, ,_,_., ~.ijÏII
politieba 'D .....J:- aia ÏII - ~
if(rroad lOadeD peld pweeet " BeD...r.. clie reOIl ...... tot deo=__.
PIlI ftII - YOlk lIIOItfD leid. .ondea daar..... ......n.rd bebbea, ea cla& _ YOOr

cl.-..r.. ea YOOral"oor het opkomeod ...
alaCItt bwteebDd bebbea: la de wereld rut
bet 100, .. bet ba ook niet udel'll ; piel, lil&,
macht,,...ad .allea mur de OYerlaandbeb-
~; wij _&ea !DUI' ~r bukkea, of
w~ wil iet. dlU1esea.doeD moe_ wjj mur
op cl_Ilde wjjse_" ... rlr pan ~ wii kannell.
De oabeilipte _ft ~t .er~e beciu.
..Jen en praktijk.. ..ordea 100 all de
MIlia -.ljjke of ae1fa RC)ede .rkomd,
ft bet "olhlf, ..etea "erkraCht. Zoodani,
YOlk ba aD... YOOr het "erderf rjjp
..ordea! Wii _den dan Troeger of later cJe
u.~tgecaergeld• .redeDlO~liIeerd. m"eD .... _t
Kun YaII een hartYOclalige ge .. eteaJoose kapita.
liaten·tytaDnie. Keer, bet lijdt thaa. Jeea
'.Ufel of .. jj sonden epoedie een -eniel(rinp
krii, tnucheD de blanke fU88n .&11 Zuid . .{frika
bebben llieD .. oeden.

_ Nu V&4AG III:
.............. iemaad oader d'lle lien, die bij 't begin

"lUI al die wont.elÏllMeDwiat boe bet eipolljjk
met de Akea stood', die .illt met .. elke ont-
..,ttencle machten "ii te kampen 10udeo heb·
beG, .. ilt boe z.. ak ana "olk ia eu boe arm
ook, die &oenywwaebt~eeft dat de &akea zulk
- loop lOadeD altmea ala wjj gellÏen bebbeG?
Ik geloof bilt niet; immen "ii moetea niet ~er.
re&ea boe "U toen ,e"oeld eo ,ebaadeld beb-
beG. zeer nlen die zich anden .. eini, lIIet de
poliUek inI.teD, hebben ditmaal de Aken op 't
bart ,edragen 'eu ÏII 't ,edaria pbetl "oor deo
Heere ,.bracbt Er ie in deu Laatsten ijjd ia
Dna. land meer' l'OOr derg.loke akeo eDvoor

die daariu op deu "oorgrood moe_
dan nOl ooit te "oreD! Daa.rom

.. jj dan ook zieu ,ebeureD ... l een "OD
der ~ in .Uer oora. Hei l.. t elia Oli~e
Schreiner en leer "eleo met haar "an ,_'drifl
sJoeien, eu doet.., .... ea: "Er il boop ~oor eeD
YOlk ala dit il", doch ",rklarea knnD4mIjj hel
~el'8ObjjDleIDhol Gjj echter die ia 't g.loof ge.
.weden eu YOOralgebeden bebt, Iii behoort 't te
....ntaaa .. DOOilweder te "ergeten.
Wjj hebben Diet aIleeD in dieu tijd

vooa OMIVOLIt O&BBB£!i,

wij doeD lulb pdq in " opeDbur eD in bet
YWborpn, "jj doen .alb iD de .. eek 41.. gebeda
en in d. PiDklterbidáondeu; .. elaau laai ona
dan op .alke &IIt1ll'OOrdeud.. pbeda leLteo,
aDelerS sijn wjj ondankbaar eu kOIll8Dniet "erder.
Er sijn natnarljjk -.el' qjQ CIie, moi de ..

0"ert1ÓlÏDlen deD lpot InlJen drjj'l'8ll, dit il be.
lfijpeljjlr; docb niet _t ben hebben wjj te doen
wol met eD" heilige o....rluigillgen ea met dien
H.... die ona geholpen heefL. ED dit bnmri
mU tot h.t eigenlijke dO&I -ran mjjn IIChrjj"en.
Het ÏI di., dat wjj na bloot etaan lUI

.EE" UDE. G'IOOT GEV.u..,
bet .. elk meu, gelOk de geecbiedeaia leert, in
lUike omataadirheden' IIOIDI Diet .. eet te ont·
.. jjlreaJ•eu dan ÏI ..e1_ bet laat8ie "an BOOda·
nie "01.11: of Pe!'IIOOII erger dali bet .. nte ..a.t il WaDneer men ait .nike oaclerriad.inaen
niet Ieeri, de eer niet geeft lUI loneD God,
maar lUI aeu __., ~ooralaan aichzel~~~l en
dan dear ajjn God moe' wordeD ge~oï,u of
"erlateu. Wieu na lie"eD WO all YOlk de eer?
~ ban~ 't ook ~ op wieu of WaarO,.I! wjj
m de LoekOlDlt onl 1eriroawen pan l&ellen;
door wi.D wjj OOI c4n ook Yerier II11Uenlaten
leere.n oleideD. Ala' meD 1'8meemt boe lOm.
migea o-....r due &aken spreken en lCluii"en,
dan .. ordt bet chriI1ëIjjk gemoed bekJemd ea
nfOntruat. H.MIdikwjjle IIlOe&tde Heere 111'1181
niet tuchtigen of telelU1ltellen of eent -rern,u.
ken en "ernederea eer Hjj ben helpea konlom.
dat ajj aaden &eggealOuden: "MUa hand Ileeft
mjj "erIOlll" :

GOD 4L DE EER.

Men roept mjj miuchiea toe, maar lOU bet
niet bootPt ondankbaar en Ilobandeljjk lija ait
b.t oog te ""lieseD wa' b.'" &eDJan Hofmeyr,
of eeD hIId .Ia 0,.. Laltd "oor ODI in dea I.. ,·
atf.D ijjd, "ooral gedaan beefL? Ik I" "ol.
~: ja dat IODbet gewil zjjn. Ik 1'oeg er
DOl bij, d.t - "..Ien niet eeDl. recht .. e_
wat ajj'lUI dien maa, aan dal blad ea lUI het
&epnwoordige minia&eri-ai'l deseD te danlEen
hobbeG. Dit neemt ech~r niet .. " dat .. jj ala
ChrilteD8D nooit lIWgeD YIII'Ieten clat aoede
leidaliedeD ODIook door den Beere wordeD ge.
p"en, eu door 11_ all middelen wordea ge.
bruikt; aaden baddeD. zij ook ..einig kuanen
uitYOel'8ll. Beobt beecboa1l'tt bebbea "ii du
0DIeIl God al de eer te ~'I'8D, ec "oor de &oe.
~ op Bem aIleea ODle hoop "Y..tipa ea
nur ZiLnenwil te 'rnfeD. ODle God lat Diet
toe da, ~ae eer lUI ... eu aader .... Tea wordt.

EM 'l"UDsa?
H.t il ÏII .u. deeICm YOGI' OOI -rau het grooL·

lie pwicbt m-op t. lelIea, maar "ooral ook
_i 't OOI op ".S ODIYerder "oor de deur .taai.
Immen sija de genoemde geYaND eD -....r_.
king.D "oor altijd YOOrbjj? Zon er niel .. ed..:
aadere -rau deo e1'DlUp&en aard die tbaaI ona
laad, die geheel Zaid·Afrika dnigea? En 11111·
leD .. jj dan ook onsen Qo.t .. "en wat Hem toe·
koat, .neeD maar omdat wjj H_ "erder weder
aalJea DOOdia krijpa? Of lIllIen wjj Hem die
YOGI' OOI YOlkreedA.nlb groote diapa beeft
PdaIn, eD blij~ salb heerlijke plauaea
_t OBI beeft, pan DOUdaak-. om OOI eu om
krOOI& .. "er ...... of DOf .waarder te AlobiipD?x-._ toeb toeaiu wat WO doen; dae siju
.,..... eD ..... --j laat GQI tocb leerea
ea m.l -..eIer YVp .....

E VANuELIEDIEN..uB.

The S. A. Supplyand Oold Swrqoe
OOmpany.
---==ze

T..Sj,. J. G.Sprig" K.e.Jl.G.,I,th p_ -,. 'il
cnpe o,tr"".

Sir.~Yonr bed of reel ÏI bardly _tiafl. ~
-e"eD WUb tbe late "delectable fr:icI..on.·
Let .. Idd &IIotberpillo...
YODrlal acbie_t il lO daa&ling ibat few

call beer to look apoe il .. Uh tbe aaked ele.
Yoar frieade are 10 perpeiuallJ 'II'iDkiDa or
cloeiQa uieirs, that tbe organ hu ~ in·
capable of perfol1llÏDg ita DOnDaI .. ork wile
oaIled o(lOl!. PaUaolojriata inferm u ~are of
tbe eye II due to braiD ~; bat tlu; bif~
you bne jut laid down .. oW OOIlYÏCoe _
..ithoat the usa&omÏItL Ah, m, how litile
.._ ofho_r -,ru n_,- to pide a ~.
UlierWIm'i a botta-fide OOIIlmercial lIIICier1akiDC
and the credit of biB )'ODDI OoI011y _re at
ltake I Witbont jDdpleut to dÏlcriJDiDate, or
the spirit to carry it ont, yon pledged y!IUne)f
to lb. particalar Compuy loaa ap, and lUIder
no p're.are that~iDhabitaatil :-
.. btlat the ~ .. !neh '.
you to withdraw m it.t tte -rery .~
proepectaa ... put before the public, fairI,Y
depri". aooiherz "ho ,hall be namel_, of bil
pNl-"~ in biatoFJ'.
You baYe a~ (for NUOna we mUM

to reOOfIlill8, III they .. _ ÏII eridence from the
"ery fint) ÏIIforeiqyMfUIf OIIlof I deliberate
agreuuent wiLb a .oond CoIoDiaI~' ;
but you may tab it from me that y . liDd
it iatinitely more difficult to force yo oat
of the contempt of e~..ry bon.t politielaa ÏII
Capo Colony. lIALud•.

Wynberg, 20tb JIlDe, 1899.

VERJ{.OOPINOEN
DIIIP.U, )lOORI _ I[BIOI, ,\II'8LAO.U'·
I JIlU-<Jaledoa, _la, nalapurda, lMrI'IeI
IlOJull-Qauldle(S-.lIeadaa), _ boeraplu&l

lneade ba .... ea ~ J08derea.
D J DJ: WKT, AFSLAQIR

, JaH-Prtaa lIban 1Jtade, le'feDdebaft
II Jlllt-Dorp fin. Al"'-t, le-......... __

0Dder hulalud ~t
T. ROBINSKY,4I'8LAGJ:B.

II Jull-Blaa ... ,,'- CF-btua), le"... ba ....
boerdertJ&er-l8Obap

A. B. D.VILLmB8 _ oe, AJ'SLAOIIB8.
17 JDal-Klela Drakelllteia,MD plaata, ._

boerderijl108derea en _,
38 J Ilnr-KI'PmlllMloatle, ~ en merrIea.
1 Jnll-8omenet Weat 8traad, bllla, -belea,

t111gap, paarden. .
• JIlII-Groenb.g, plaa&l am wtj..,aard, yaa&o

wvk, baerderl~ ea ftI8.
P. J. BOS)lAN _ ZOON. AJ'SLAOJ:R.

:t1 JIlDI-8tellenbo.cb, a.ort~_Dt _beleD.
I'AUU VAN BYK_ 00 .• AF8LAGJ:U,

29 Jllnl-Oroot Drakeaateia, plaata, ~ ,_.
Ra, le'I'8Ddeban, blliaraad.

3e Joni-Klapmll .. tatie, bJ.ter bokken ril
ICbaven.
, JIlU-P",~ erf, bll~ .~_, ._.

Wart'D,ens. .
J FUD PENTZ I: 00., AP'8LAGJ:B8.

" Jllal-WdliogtoD, bniRUd.
JOHN TALJAARD, AFSLAGBR

li JaU-!lreduJorp, plaats &laDdnlel eli een
half erf

A G II TEUBBS,4I'SLAOIR.
jl Juli-Vale SldiD, (~well~adam), plaats. "Tbe ",specl and affection of it. .abjects Ho

th. buil ODwhich .."ery wile <ro'I'emmen~must
be founded ; bu', if tb.t foundal.ioa .... onoe
been o"ertumed, it ÏI not ua.- work of a day to
temper the materiale 10 u to unite .nd rebuild
tbtlJll, OIOpeci.ulyif Ibe .. orkmcn sball be 'daily
cbu.:ed, lad eacb work by a ditl~rent rale Ind
Iiae fl'Q1Il that of bil pred_r."

GEO. G 'IUIVILLE.

, WbeN Aapiee' Bi"r wub('l;
Rouud old Pretoria toWB,

To .. bere tbo _ foam laabeao
~lhu' roek)' croWD :

A peOple .il cODteated,
Fut fuaked by race and creed,

A IOlid frold p..-ated
To iaaall or tbe need.

AA loyal u the ri"er
In tribu" to the _,

Or star that's fixed for ....er
To !lbiDethal all DlAY _ :

Tbey riee aad "eep ÏII beauty.
By dorp &lidberg aad kloof,

Tbroqb li".. where lo .... ÏI duty
And hallo "ed reet the proof.

But filthy rreed aad dander
Lon'e name will take ''''y.

And wicked bearta .. ill pander
To "iier bearta than they .

Trau ..... lia! Tbioe the atory,
Tbeirs rapin., raid, and fraud,

And he "bo thinte for glory
MUIt reckoD on our God I

.8cOTTIIU LlllElUL.

Q-...orUi 011.1.11 mi
lbWMn,

('IIi rl·inl('h,labet. k 0-.. ... "-

TE'KOOP.
4 a.gLEERDE EZELS van 2 en

3 jaar, g~oot en mak.t
2 Jonge Rwnpaarden. ;

A. S. HAUPTFLEIHÓU,
Dorpstraat, Stellenbosch.

ook dat de TraDsvaal vooraf
.lI.fOllpeclleregeering had gevraagd of slJ

had tegen de .anatelllng,
,le' heer Schreiner, nam... de r&-

''''·'''''UK. had geantwoord dat &iJ niet. tegen
_ .... ~.u••oe had in te brengen.

I

I ,NotultiD. der oonterelitfe.
, Tranavaalache Groenboek bevat.
de notulen der B14Mllilfo'nt4dDllCb,e,

COI:1lereIiILleilllOg niet in Kaapstad aan-
Reuter heeft een Trij "'ol.

Sir William Huoourt over oVE,rzicbt ervan gegeven. Voor
imper1a.ll8me. o ..erzicht gaat beveetigt het

Sir William Harcourt, de eerste lulte- Jien wIJ VBn de .offieiêeJe
nant van deo heer GladatoDe, eo tot hebben gekregên, dat lWl
oulange de leider der liberale pertiJ, iiir Alfred I68n geest van
ltlverde Dinsdag, 30 Mei, te Vantyglo nemen werd geopenbaard.
in Weet Monmouthehire, op eeD groote wilde gaarne i.te heb.
verp'leriDg zijner kiezen een belaDgrijke de burg"ra kon tepnko-
t 008}lraak, waarin hij v~ral over impe- aij zich tegen de 8Chikldng deroon·
rialilme nitweidde. Men heeft imperia. zouden Terklaren, doch Iir Alfred
liame in den vorm van jingolame, wela zich uitsluiteJljk tot zIJn Item·
dvel nieta andel'lJ is dan het 8ritIChe rijk Pl't!dident Krupr wilde
t1 .. boomen." De grootste apostel! van inlijving van Bwwt5land,arbitl'agt'l,
tiit imperiaiiame zijn de deserteun van inmenging met binneDland ... he
de liberale partij, die tot de tepnpartij de lnval-achadevtqoeding be-
z iju overgeloopen en thanl grooter jiDgoea doch sir AIfred weise.rde in cUe
""illen "ijn dan de jingoea IeIf. Aan 't treden. Ala een aanhangsel tot
hoofd nn die deaerteun .tut de heer worden beêedlgde ver·
Chamberlain. Tegenover jingoi!me heeft omtNnt de valeohheid van
men 't ware imperialiame, ~ la de be-- vele .. men op de leegue-petitie, ppabU·
vordering en ontwikkeling vn de belan. ceerd.: Sir Alfred &eide dat de echtheid
gen Tall het rijk. Dit imperialliune ia van a' die naamteekeningen 'n mln·
voor uitbrel.ding, ja, wanneer hM rijk er d.re ; saak "'fIlII. De heer Cham·
door bevoordeeld wordt, maar niet enkel bérlain heeft' echter in het hula
om de- wereldkaart rood. te Terve!). HIJ d.r : gemMoten verklaard, dat air
v"rgeleek het Kaap naar Oaïro achema Alfrecl overtnitrd was van de echtheid
met Indië, en toonde aan het groote ver- der nilamteekeniDpn. Hoe het &iJ, dele
"chil in klimaat zoowel alliin de geaard. beruchte petitie - vele naamteekeningeD
heid van' den grond en de bevolking. Het waarop vaiach .lJn - zelfe de iuhoud er
voorwendael, dat men nieu we markten van .Ia volgena de erkenning ftD lir
BOUopenen, la zoo dan, dat het selt. niet Alfred iD IOmmige opzichten verkeerd én
diegenen die er op IteuneD mialeldt. Geen mialeideDd, zoodat hij niet alles er in kan
markt ia het bezitten waard, die niet aannemen - il het document dat aanlei·
handelt met een arbeid_me bnolking in diDe beeft gegeven tot de ph6f'le criaill.
een Vruchtbaar land. Hij beacbreef Daarop willen de Gecharterden enjiogoee
Midden"Afrika all een land bevolkt door Eop~d den oorlog doen verklaren.

r '
oorlog~chtlge en barbaanche ra.en, 1ie,
behalve all Ilaven, weigeren om te wer-
ken-e§.Q.. land waarin de blauke lDllD
niet kan en de swarte niet wil werll:en."
Het Kaap naar Cairo llehema wae ()(.,k in
z~n opinie belachelijk.

Sprekende van de betrekking waarin
lord Salisbury, den tegenwoordigen pre-
mier van Engeland, ltaat tot he~ jingo·
olement in ztln kabiDet, zegt sir William
Haroourt;-"Vier jaren lang heeft de re-
geering eene politiek gevolgd om alles
aan te vallen en allen te bevechten, en.
deze politiek heeft het land al dien tijd in
een gedur~ vrees voor oorlog gehonden.
Hoe komt hst dat wIJ gedurig geruchten
van oorlog hebben? Hoe groot ik ook
van lord Sallabury In huilhoudelijkepoU.
tiek moge nnchillen, g-lool ik dat },ij
~n vrimd van vreck il. (Lulde toejul-
obing.) Men heeft hem par;ahoadend ge-
drongen en 8IIongeapoord tot botsingen
welke ziJn eigen oordeel afkeurde. Ik
voor mij heb steeda getracht ziJne handen
te lterken dan 18 te verzwakken in belang
van toeui.ring eo -vrede, en ale eeD
independent lid der oppotdtle acht ik mt
volkomen vrij nlb te doen."

Zelfbeetuu (Home Rule) la 1'01geDtl iiir
WUllam, het ware koloniale Imperialiame,
en dit bewijst hij met hiatorUche voor·
beelden.

Mogen de handen van lord Sali.bury
en de meerderheii ziJner collegae BOO
Jaaohtig lijn en gesterkt worden, dat SIJ
in Btaat mogen alJn de Ohamberlain-
Gecharterde-kliek goed in bedwang te
houdeD,om daardoor den vrede VBOZuid·
Afrika te bewaren en dese gewHten van
een 1'l'MI61IJken bnrgel'lJtrijd te redden.
Slr William Harooart verdient den dank
nO all. ware vrienden van Zuid-Afrika
voor lijne wijze en ventandlge woorden.

Overgedrukt uit de .. Gouverne-
menta Gazette" van 23 Juni, 1899.-

A.LLlEIaLBI.
Benoeming van een betiedigd

Schatter.

KRACHTENS de volmacht mij
verleend door het bevel in

rade No. 105 van zijne ExeeUentie
den Gouvernenr, heb ik benoemd
den heer CONBAD CHPISTIAAN BIL.
UEBBAUEHvan Kaapstad, om te
handelen al8 be;;ed i'}d Sc/u.ttle7· in
het Kaapeche district en de dis.
tricten va'] Kaapstad en Simons-
btad.

ONS VOLK.

DE ZUID-AI"RIKAAN
V£REENIGD Mn

ONS LAND.
il

ZATEUDAG, 2-1 JUNI, 1M99.

ON?E FINANCIEN.
GEO .A REYNOLDS,

Meeatt'r.
L.L. DONDERDAG maakte een deputatie
v"n kleinere invoerd~fI van goederen
hare opwachting bij den heer MBBRI·
KAN, theeaarler-generaaJ, wet het doel
om de onbillijkheid van de belt&ande
inv06r·l1oentie-wet onder lijn Il&Ddacht
te brengen. De heer CLAJUl en andere
sprekers wezen erop, dat de bestaande
wet, <.lat elke pel'8OOn die haadelagoe-
deren ter waaróe van .£ 1,200 of meer
perjaar invoert een IiceLtie van .£12 moet
uitnemeu onbillijk i8. 1)U8 de man die
invoert ter waarde van .£1,200 betaalt
evenveel aan den aUwt all hij die ter
waarde van £12,000 importeert. Dit
beechouwde de depatatie onbillIJk, daar
zij van 't beginael niqpng dat een ieder
moest betalen volgena de waarde van
Bijn handel. Het beltaande ltelael bracM
jaarlijka £7,200 In 'I lancb kali, terwijl
een belaating Tall la. per .£100 op
het beginael door de dsputat1e voor-
gestaan £7,500 per jaar zou inbrengen.

De heer MBRRIKAN juiohte het begin-
eel door de deputatie uitgesproken van
harte toe, doch merkte dadelijk aan dat
66n bellU:Jting van 'ls. per ,£100 niet heel
ver zal gaan, maar dat hij op he~ aánge-
geven begineel zoa trachten te werken.

De thesaurier·generaal la thana waar·
50hijnlijk bezig de hoofdpunten van zijn
begrootingsrede te overwegen en midde-
len te beramen hoe om de uitgaaf en de
inkolWlt voor 't volgeDd jaar te laten
overeenala,n. Ale wij teruggaan tot de
vorige begrootin.garede, dan heriDneren
wij one in de eente plaats "dat de tegen.,
woordige regeering de adminl.tralie van
het land overnam van de vodge met een
tekon op het jaar 1891-1898 van meer
dan 'n half millioen. Dit tekort werd
gedekt (tot op £22,000 !la volgeDI raming)
door 't wedt>nn 'I lancb DS brengen van
eenige !JOmmen die voor lpeciale doelein-
den waren geitemd, doch niet gebruikt,
o.a. voor het 8teijWlburg belproeUngB-
achema, 1underpeat·beltrijding, en 't plaat..
sel ijke-leeninga· fonda. De thesaarierbegon
dne het jaar 1898-1899 met een tekort van
zoowat .£22,000.

De raming voor 't loopeDde jaar (1898-
1899) Wall, volgena den theeaurier, eeD
tekort vau aoowat £700,000. Men ver-
lieze niet uit het oog dat dit ook noa
grootendeels de nalatenachap van iiir Jtoloniale patrtQt18mb.
GORDON SPRIGG wu, daar het dnan· In de Jani-uHgave van the Journal ol
ciëtJlll jaar reeda op 1 Jali wal begon- tM Royal Oolo1l'al InJllituta, LondeD,
neo, terwijl de nieuwe regeering niet vindt men een l_.nlJwaardig 0l*el vaD
voor de helft van Oceober op de kUl· lir John Robioaon (vroepr premier van
eenl kwam, toen de voornaamate onder- Natal) geleaen voor die TereenlgiJll over
nemingen van 't jaar reeCU waren begon. "de I!olonies en de Eeuw". In dit op8tel

riD doet iiir John lich op welsprekende wijz.'
DeD, en de nieuwe repe ,'wal g. hooreD ter nrdedigin!f v IU plaateelijk
noodzaakt met die oDdernemiD,en au patriotlame. Hij segt:"O ••j!lllge gealacbtt'n
ta gain. De vraag toen waa hoe dit te- yan kolonilten, lij tHu than! in den lJiQ~i
kort te dekkl'lnP Ouder de olUtandi,. del levens Itjn - en In tie j<luge land('n
hedeD had de th_uri.r ,een ander komt meD apoedig tot rijpheid - lijn op
keuae daD het pld te leeneD, daar hU den nieu wen boelem ;eboreDI de lucht

i beJ 1_- dl. &lJ inademen la die ftD de Dlea 'Nl!
toen ollDlogtliJk Ln D eGwe wereld _ hnn geheelieveD 'Wt"rd doorge.
kon denken. Tuachen twee haakjea braoht In de omgenDg vaD Caoada, Au.
merkon wij hier op flat 11r GoRDON Itrall!!, ol Zuid.Afrlb, "Home" II lo hun
SPRIOG j:, tie troonrede had laten HR· oogen hun geboorteplaate, het land hun·
gen, dat er geen noodzakelijkheid bestond n~r inwomDg, de grond waarop aij hun
nieuwe bel .. tingen te hl'ffenl leveutaak en familttbanden Tindon. In

k I I IOmmlp gevallen werd dese grond door
Maar het leenen van ap tu om ge- het bloed VIUl h~ ral of van henIelven

wone uitgaven te betalen il oDgehflJfeJd ,",kooht _ in elk geval hebben &ij hem
een heel ongezonde staathaÏi.&1oadkuu- vllrOverd van de wildernil door de kra.llt
dige transaktie. Dit werd door den heer van., hun arm en het"-1weet hau aan
MBRRIJlAN duidelijk erkend, en daar- IIChijn....... la bet dan ta verwonderen
om voegde hij In de bill de voorwaarde indien de jonge KolonlIt pboron burger
dat elk volgend jaar £100,000 lOU wor. het nieDwe land de eerate plaa. in sIJn
den' afbetaald, totdat de geleend I' hart seem Het IIOU neemd en venchte-

lijk atu JndieD bet andere WarG. Wa& il
£700,000 zou sVn uitge'WÏ8cbL patriotitme .. den dan de liefde tot

Te Donlrecht heeft de heerMBBB~Al!T iemand&- feboortelaJ!dP ...... En de man
e<'nige. weken pleden eeD en ander om- dte &ijn geboorteland liefheeft la daarom
trent den ftnaaclhleu t.oeetand taá 't ~ m1I1der loyale BrtUche onderdMn.
lancl PI8Id, tQ dQl4tlVk doq blt. ot keWDC wordt __ lD41_ ch IfIoQ'

Kantoor van den Meester,
Kaapstad, 22 Juni, 1899.

WOENSDAG, 2'3
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Klapmuts Statie
TE KOOP WORDEN AANGE·

BO[)EN

15 Uitstekende Paarden,
15 do. Merries,

'Verkeerde opvatting van 'n
, woord.

In onse vorige uitgave achreven wij:
"Sympathiaeeren de Koloniale Afrikaan.
den qlet hlln stamgeDooten in de Tran ..
vaal? • la bloed bij hen ook dikker dan
water; Niemand twijfelt eraaD; iDtegen.
deel de beachuldiging der tegenpartij III
jaiat, ·dat de Koloniale Afrikai.ndel'lJ tt
vul met de Transvaal Iympathileere!l."
De Gápe Time/J geeft een ve~ng van
lIeze woorden, en vertaalt "juiat' in den
laatsten zin d~r "correct," waardoor de
zin _ geheel. ander beteekenla
dan die welke wij er mede bedoeld
ben. i(On the oontrary, the charge made
by 0111opponents il oorrect, ViL, that the
Oolonlal Afrieaoden aympa&hIae too
mUch with the Tranlvaal.) 00. bedoe·
Ung ",81 stellig niet om te kennen te
geveQ dat ele beechuldiBing der tegen·
partij ;oorrect la; maar dat in plaate van te
denken da~ er geen lOOdanige IJ111lpathie
beataltt, betlchuldigt men de Koloniale
AfriJl:aanden juilt van 't tegenoverge-
steld". Ds jnlate vertaling lOU slJn:-
"t.he charge made by Ciur opponent. la
juat tJUa," ete. ef "i. rather," ot "the real
oha.rp 11." --_---Venesuwoordia'lDi' vanclelllWld.

D& aitvoereode nad te Pretoria heeft
besloten de vertegenwoordJginl van den
Rand te Termeerderen toot 6 leden, in den
eenten TOlbnad, d. i. één meer dan de
preaident te Bloemfontein w.ft voorge.
steltC Dit 11 een ander bewijl dat de
p~nt' gftwillig '- toegeeflijk te bande-
len ()ol daardoor de redelijke .enlChen
der 'vrienden der repubu.k te vervullen
en cten vrede van Zuid·Afrika te be-

THE HEART OF MIDLOTHIAN'
Oeaeral Waucbopo, tbe bead of au old intllleD-

\ia.I Midlott.ian family, bu .. ooed thai oona$i·
tGeacy for maay lean. The Bt. Bon. W. E.
Gladatone dofeated biOI ia 1892. Mr. Dewar, a
~dical, bas jast boatea him ia South EcliJlbargh,
thereby gaining a _t to tbe Liberal party,
.. bote prelent leader, Sir By. Campbell
BaaDerm.u sits for Ihe 8lirling BqrghI, aad
Lord BOII8berry O"De o.lm8OY.
The Heart of Midlothian, WIlacbope, is laid
Wbere Gladstone reposes 'a;eath Hawai-deDI

abade;
.!.D,J Stirling may falter, Dal_ny too falli
Bat be'll keep_tb~.1aireat and beat of them all!

Door Gebroeders MAREE vOOr
reke.ning van den hoor DrB, DEVILLE

TE KOOP.-u:tmulJt-eode. Kolooiale. be-
bouwde plftat~eo vo(,r Vee· eo Vogel'

strujs~rJerti, 1t~h. p"r mor ;60. All!OOk
aangeaame Bove"laodllCbe plaatse", Bill Uk.
S(IIOXKES, "Cape Times" BaildingH.

~

A. SPOLANOER & CO.,
Gt'VA'STIGD 5J J~REN

Chronometer-, Borologe. en Klokmaken
JlulvtJl G~ Da,""","",

Gouden en Zilveren Horologee iD
Voorraad gehouden.

And u long 18 our hearts aDli,__ G'ê our own
.Tb. foewit respect bere tOë e-t be h.th ",,,a :
Tbe Jillgo may Lbl'tl&teD,tbe Raider a..p;,
But bonoar .ball Ii"e, and diahonoa' 1IbaI1'die!

For lOund u Lby people, Brit&ania, lIhail Ne
A lead..r to gaide tbeUl aad point to ule .. ;
Whea thine Irms aball embrac. and foDdle the

child
Mapanimity bl~, and aJander reYiled I

ScoTT1SH LI BEUL.
!ss

AAND&ELZ •• UKT.
KAAP8TAD.

SJ JIUll 189••

DOODBERIOHTEN. 1I:0LOUALL

Koo!Jlno VerluJoper
00I0Dial OrpbaD l-'hamber &a'il 0 0 &566 0 0
a-.J KaW.e and opbaa

Cbaaaber... 231 0 0
8ou&h Afncu A!I8OCl&tlon 366 0 0
Boud of &ueaton (Split) 200 0 0
0JferPt ooal 0 11 0
&,oil .&..urauoe 7 II 6
Iqllitablc Fire 59 0 0~tr,:ta rtn aDd tolariJle 1:1 0
. ÁIAIIIDOII 0 ISO
pan u..bet.h AIAr&nOe ij Il 0
a-baU ll.atehel I U 0
8 .ol toli.lll.q .. a , jl
SleO&rIC mu. I 1 •
0nalI·~ Beard of

heouton II 0 0 6 10 0
.fGunilaD 800 lt ct 1\
Paarl Wine k Braad, 00 10 0 0 10. II 0

I

j
1

OVERLEOEN te Worcester op dell
22sten Juni, 1899, mijn dierbare

Echtgenoot J. Jou·nERT DE VILLIBBS
i u den onderdom van 37 ja-en en 6
maanden, mij nalatende met 6 hrupelooze
kinderen om dit onherstelbl&l' verUes te

w ., 0
3416 0 0
JIO 0 0
Ol. II
7 18 II
to 0 0
I J II
011 0
• II 0
I 11 0
I a II
1 • 0

ot rteuren,
ELLA. DE VILLlERS.

geboren ~ lok.
Jt&n 't waar zjJn.

Glatera",ond laat ging er 66n g ..rllCbt,
dat de keer Chamberlain had bedankt ala
ataat.-cretalla voor Irololllêo. Oue tele·
gnflaohe beriohten melden er echter niets
vaDJ en Wen wij ter pe1'lJ6 giDpn hadden
wij ! OOI geen beveetiling?all 't beriobt
"Ht .I\I~D. Treedt de beer Ohamberlaln
'N .... Ijk af dan beteebDt he, oahlarlijk
"ilt h ..' oorlogmchtlge element in het
Bl'i~lICtu, kabinet in de mlnderbeU il.

BLOUIJO.T&J., 23 Jt'Ml.-la deD raad
werd .n,OOO ~ YOGI' "ermeerderiaa der
arWlerie, mel .0 maD en 80 paarden; tUG
_ lae, ftklWepah departement der arWlerie
............ ; .£a,4OOYOOrtentea "oor bargen
op .,.,..audt., lUI cl(l burpra te word .. ".r·
ilOeh' tepa, kOI~; .£4,1J6O YOOr IUlkoo,
-rau IS ~ drie &Ml\'1JNDde Ir:aaonaea,-
I pI'09ÏIie" ..... eD ... uRie.. Er werd ook
beiIotea elM Iae_ JIa_ J"Hr bet naUoaaal
npwl sal lIjja. Bjj de "rd-.in, w.. de rud
~ met de dÏlJcalaie o....r iet tOOItaan -rau
t12;?tOO 1'001' ammllni tie.

LATB•• -lledellmiJdag keurde de raad
.£22,llOO lf08CI ~o"r IIDmanitie;.de nitpf'eD
l'OOf oorfoglmsteriaal werdeu "..... teld op
£lr.J,950 ~n de artillerie uitll".n op .£13,&27.

DeVrijst&atsohe VO}tsraad( )
NTSLAPE.N In den I!eer op 2~ Juui,

1899, lu den ouderd')m var 24
jaren na een em1rtelijk lijden van 6
maan,leo, wijn geliefde. IOOn J ..uUIS.

U lt naam van .
J. F. STADLER,
M. J. STADLE~,

geb &OIIon w.

(..,. ".",.-.)

KEERDERE BEWAPENING.
.UII·.t.l.DaaLIlII.

o 6 3
1 8 0
i 7 II
:I III I
1 16 0
II II 0
l » 0
, I 0
a u jl
3 1 II
I • 0
aio
1 1 a

o 6 •
1 » 0
, • 0
a 0 0
1 II 0
6 T 0
I 10 0
I 2 0
• II 0
Jl I 0
I I 0
a a 0
1 I 0

MARKTPRIJZEN.
IUAPSTA.D.

~UA.NDBLJIN l(lJVBRH£ID.,
OOH80L8.

LOtmllll, II JDDL-(Per telep&f.)-De twee·
GD1eO-konort peroeat ~lIOla Itaaa Illl op 107-der.
'le~-ac.hCD.:Ic.

Il!T80LVKNTS IIOJ:DIoL8 .
V~AJ)II&I.G".

Tbomu Rood, apotheUr, Wor-c.ter, f'p t Joli.
rlUJ1flLLIG. O'l'DO.t.YL

4agut &e-er, bllblÁpr, ~ut. Kaaptbllt.
Jail .,.. Soboor, b1klnDder, Jlaitt-ad. .II1dlIe1
NlcbolMl Smll.... K..apoebe aIdeeIift«. Adam
Tberoo It)!tilckr, f!~ West. Tbomu ils,,.
~ b;tnktear, C__ t.-IH80LVB:HT1BS VOOR DS WJ:IK.

EBrllbel. JobD BrowIr, boer, :Ia .. s, dla
VI Qaeeuto .. n, baleII .111 1'" 1OII.'dea .I!5.1
1 .

Then •• Kus., aaICl, Ol_bap, '-tel'
_. 17a, aobll1dell.I$1J IL
"rtlD JIlUDIRam"" all ol noapr uDdeleade
J aa.pt. Tal-bMd, pd~;rm .,Inratratie.

Ry.tue, Ks-'Y, tJlllfhmdalMr, Claft·

;:..!=..~ PIl-.-

13 Jnni, 1899.
.£ I. d.

o 0 ~ -- 0 3 10
011-014
o 0 ~ - 0 0 I'
OOI! -- 0 0 Il
o 3 I 0 3 3
o 10 0 0 15 6
018 OZT
003 037
039 050
o 1 10 0 7 2
OS4 083
026 080
o li 6 '0 12 2
060,--070
011--0~O

.. , 0 0 6{ - 0 0 10
041 000
o 6 6 0 12 9

lO' 0 S 0 - 0 alO

Appelen
Boter ...
1I00I ...
Bloemkool
Eenden
Ei('fen
Hoenden
Gnan.
Limoenen
Nur\jell
Uien ...
Zuorlimoenen
Aardappelen
Patatal
Peren
Pompoenen ...
Tomatiee ...
KaIkoelleD
GIDHII

,1

I
'"
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D.IS-AACS s
Ondern~ming in de Dials Industrie

"'l'HE DE}-'I~..-..NCE."

lFDlELlM6S IlID SrmSBURG,
HUUR VAN SOHUTTEN.

ZoolIs i~gt.bnt.k bij de Nederlandscbe RegKriag. ,
~,:Ii(le ES8chenhouten Slaapkamer Zet., Go~dg~droogd llout en

Excellent .A fgewerkt. L_ .. J

C»lIJL- lEC:l_e:.1 :JWI..... ~_.aI - aB~~_.
_----------_._-- --- -_, ..

TENDERS wordon gevraagd
voor de Huur van de Schut-

ten te Vun Vllurens Kraal, Plant.
fontein, :Mors£o"1tein, Leeuwfonkin
.Tweefontein, cn JagC'rsfonteiu, i;1
e afdeeling ~t('yn~hllrg, Voor een

tijdpork van een jaar van af den
laten Juli, 1899.

Tenders moeten ingezonden
worden voor 10 uur Ct'8 Voor.
midd~ op Zaterdag -Q('n &ten'
Juli, 18~'1, en disgenen die tendo-
ren moeten in hu., tender twpe
borgen -noemen ,voor de Haads
g6ed~euring.

De SCbutten zullen verhuurd
worden 'onder dezelve condities en
voorwaarden als de thans bostaan-
de pachten, bijzonderheden waarvan
bij eien Secretaris verkrijgbaar zijn.

W. F. NESEMA.N!\,
Secretaris.

OE TYPEWRITER VAN OE WERELD.

_,
:r-oc,

"

Prachtige voorraad van Kant<;orbehoeften Groote en
uitgebeide hoeveelheid Schrijfbenoodigheden en Type-
writing Artikels.

SCHUUr' (,)[ ('ATALOGFS EN PRIJ~LIJST.

REMINGTON TYPEWRITER AGENCY,
BcnedPH ei IHlc St. George~s,-straat,

KAAPSTAD.
Steynsburg,

li> Juni, 1899.

.zUID AFlUX.AAN8~HE

HISTORIE BIBLIOTHEEK ,
Door l)'AnDEZ. I'rij" ?~. "ti. l'er d('~l

Dt'~' Fern' 7.a~ C~),I·i,l. t'f, I.~n in l:~dt't"l~ll
'Vij 11'\"(''''11 .. 1 cl, l!' 1,· 1 I' ',,·r :"·','.1""1-
vrij. 1::k Ill.l i- ",·k "[:,,,"-.1 •., liJk \. ~knJ'
!Jaar.

HET

.. rrow Bra.nd '_;Ca'bakEz:tract.
~OG ST~DS DE OVERWINNAAR.

)."zieuwste Ovel.~w..Lnnin~:
,\., ,.::", .. ,'" ". 1'.<). VelJ!el'3til'l, 2,JJI) ~!ei, 18'.)9.

~;!.' 1i!·;Li~i:\ ~1.\l.t"'~11E"';~ .. \',1 ;) ,~. L, n . .I1l'QUES nm)SK\ll <\:
3, Kil kstraat. Kaapst o».

/. ' .il' ~IJ '., ') I l.n I ,';\Ilth:: v.i n d,~ H' '\ndr.it·kt '. \\'\-t, "!Il h ,Ijt

11.,':!:': ,1. 'I" I I" : L ,l.·'I. .j , IJ',c,dllnhlt·~t~: ..t~';'lind~'''·liCbt'n'''lkL ...t
'I. II \ ' ! \.lJ ,I' ."1 'I ti I :I,_r,' ,i . .1 ;11 I I· Jen 1_,- Lf)"r .. .keu OIO sijne schallrt"D kont:
.",." l t •• sÓc .... 1 . ". .' u I" LIJn' i~d.·;: ~ll dij" onder do zon II'tlbrulkt elllk kaD met
v(lJlll""d16held zcc;.,cn JH UW..; "ArrJw u."ud Tobacco Extraot" mij Dog de beste
r eaul ta ten beg-even h'·cft.

Ik 1.·.,,·1... \1.\ \1\ .... ·'Arro'.\ Brand Extract" ,J., Eorate" drp in d~ Kolonie.
Ik l, 1\, ,':1 Vtï! c.u v .l u 'IJl.' ,',I. ;~ l'r Y.I!! 1anJ!'·'II,'. zorgen lal dat ieder depot iD de J[.}"Di.

VHl .h-z c ,lip \,.-'n,)I"_'! 7t! W'd-';'d, 1;, ,.• IJ.'I'IHl) ..tbrVOI ...tcg('noeg-eDIII~bbeno.D.uwedipaallmJjne
~"-'.t 18!' 1~1\._'n.'1IIr: r \"I[II:nall,L'l'r~'1l

Ik nocui mij, Uw D. \V. Dienaar,

D. P. van den HEEVER, L.W.a.

.. ,
t -:; \ \~liEl ..()Ol)E:\

t EN donker-bruine merric Ezel
I'; met kleine witte kol voor zijn
kop. Kennis te geTen aan

BOHLMANN BROS., Paarl.
.~

DUB ILLUSTRATIE 18 ON :URLLTKB AFBBBLDING VAN DEN

ct DEFIANCE" .SLAAPKA.~R ZET
Bestaande uit-8 vt. Solide El8chenhou1;eJl lOeerenkaat, me~ Spiegel Deur; 3 vt. Soliail'~~
. El8:htmhouten Waachtatel, met pu.rmeren blad, hOOIen rug en handdoek r ,

:3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.
Wij hebben besloten bet Publiek te overtuigen dat bet goed buisraad van DrIl eigen ~ goedkooper

koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in dese markt worden verkocht.

GelllU8trcerd Catalog1u en Prij,lij,t (""MeJ gepoBt op aafWra.ge.
Alle Gooderen door ons vervaardigd worden door de Kaapsohe Go'llvernemflIlt8 Spoorwegen vervoerd

tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huiaraad.
i

AFDEELlNG STEYNBBDRG.
Karrnfoutein, P.O. Venterstad, 26th May, 1899.

~lt'~;rr'. ~.~ LnHII-:g,; ,\: ('0., I'~bt L, .u.lon
" I '\Jll.:t" Y 1\1 w , I n .1 'I. :,1 ., I '.\ kil rw, a -c vcrc nnt agouist ol the ~cab .Al'~J &ad in this opinion

(~): ,I re mm u 1·, Ill' .l sv of -u v ,ieutL.
1,1 "tOi v Lf Ill~"'. h '\:"Yl'r, .~ ,. 'lli'>I,I,·r 11 u I· 1:, .... of every fur eier lIJ use all poliSiblc m·.ans to take cere

"t h.-, ..r!~Ï", aTl' I h.'·'·I' thetn 111 ~.)tl he-alt h, 1 n ave u~~l ulmo..t ever v brand 0: dip under tbC-IUD, anti
,·.Vl ~ay \·Jrl."c~cllL"lI~ly t hat your "Arrow Br.md Tobaoco Extract" has giveJl me the beat
rcsul ts
. I • ·."'r I··r -'''Tir' Arr?w Brand Extracl" Ihc best dip in the Colony. I hope.an.1 trllJOt

,.~·~l "n~ \l:lll~h"r f"r i\;..:-nc·wtl.IH' w t I h~H(' C'very der-It III till' LAJI'my ~tlPllicJ with thts dip, I aha'l
.1:W80y!:l t> ...(t·';IU ;1 ;1 ~l'·.l! lde.a....lire t .. rL"C()n1fD~Dd Jour dip I" myoid sheep-farmer ••

I have the honour t) be, Sir'. Your Obedient Servant,
(Signed) D. P. van den HEEVER, K.L.O.

MALCOMESS & CO., UOST LON VON.

PLATFONTEIN SCHUT.

.q·...E word\3n verkocht te StkyDsburg op
1. den 2!steu Juni, ISO!!, indien niet

tevoren gelost :~
1 Merino Ooi, rechter oor twee halve

manen achter &11- een voor. Imker oor
stomp en halve maau voor eu achter.

1 Merino' 001, rechter oor slip en halve
maan voor,L linker oor twee halve mannen

achter. ~
I Angor Ooi. blaaa we kop, kort ge-

schoren, r hter oor swaluwstaart, linker
oor ICbu.iD' stomp en halve maan voor.

D. J. SCHuTTE.
Sch utmee- ter.O 18AAG8 & GO

: Vertoonbmera,LANGEMARKTSTRAAT
• 0 : Stoom Fabriek, BA UR,\ CK & DOOMSTRATEN

•. • J K A A PST A D.
Zuid - AfrikaanscheNederlandscbe AFDE~CI~G VAN HOPE TOW~

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.
J:ET GENAS REN ALLEN I
~ ~jin~-~T~nd:e~=: ~t~~:IGehoekte. IJzeren Omheinings Standaards,
kina V'&D RHEUMA.TICURO in mijn geval. I
Ik bell 60 jane oud lID heb 23 ja.·en lsng ge- I
ledeD lIAIl CBBONIBOBE ASTHMA en
RHEUMA.TIEK en aocht l"erlichting bij vele I
beroemde ge_kundigen, en probeerde alles I
&ODder but te 'riDdeD eD had in mijn gev~ . r
alle gelooi in meoeohelijke bekwaamheid ....er- ~ . h I
laren, tot dat ik .B.HËUMA.TICURO pro boor- : Ons ~8 verzoc t nog meer van het bovengenoemde
de, en la __ !lijD mijn Neuralgia, Rheum .. I
tiek eD pijMD in hoofd' en aangezicht verd ...... i in te voeren, ze zijn van dezeltde hoedanigheid als die
nen, ea W nien,.. ja "nil' en wijd nrsprei<A,~OQ::~~-:ro~=':l:~~~e~welke wij het vorige jaar aanboden.

.........werkelHk het genU; elkeen die het
probeerde beYeelt het UIl.

De beer Jacob 1"8Il Zijl, V'&D Vlakfontein (3
uur 1"BI1 SteynabtuK), ja fenezen VIUI tien
I!ChijDbur oageneealt'jk ~eva VIUI Rheumatiek
en Jicht, Nooit, Hi .ljn moeder, MeYJ'Ouw
Van Zijl; lIAIl mij, ...... er een erger geval van
"Koorta-siekte," lIOO&Ia .ij het noemen. De
eerste dosis RHEUMATICURO deed den·~
denden jongen man ~ slapen en medicijn
werd voortdul'llllll toegediend, hoe ....el de buo
r6D en vrieDden _iden dllt &ij niet l'enrachten
dat hii I81"1lDlOU, 11''' hij t....eemr.al hier, en
~~ 1"lUl de RHEUMA.TIGURO en PIL-

De oude heer Van der Welt, 1"1UI Redden-
burg, werd gen_D door een bottel.

De heer A.. Coetaee, BrandTlei, Middelburg,
K.K., l"Ond dadelijk l"erlichtiDg. MijD t:OOD,
Jan, en sijn IIChooDnder, de heer J. A.. Smit,
l"an Wonderboom, Burgersdorp, werden ook
genezen, maar. ik moet nu aluiten.-Ik blijf
uw dankbare 1"IieIld, J. C. van Zijl.

JONES RHEUMATICURO
Het grootate Zuid-AfriuaaocDe geneNmid·

del voor Jicht, Rheumatiache Jicht, LeDde
Jicht, Heup Jioht, A.aDgeaicht-pijnen, eu.,
en heeft me dw-deD genlleD, veel erger
dan boveagenoemden genezen. Is verkrijgbaar,
van alle Apotheken eD Winkelien dqor geheEII (
Zuid.Afrika. l

Wij koopen "Side" en Schot- [
sche Zaadhaver, alsook goede I

monste~o!::~a!~.orn enIOPR,UIM'ING8 VERKOOP
Stuurt monsters en R7JJotaties.Ronder

uitsiel aan

H'o~!~t!e~~""THE Lrri~iËvnUSTP~N,"

VROUWPAN HCHlJTBEHICIlT

Span-posten en
. ()PQESLOTEN in hét Schut tl' Vrouw-

YeldhAkken . pan in deze uf-Ieeling over Jell
f) •. geoorloofdeu tijd eu te worden verkocht

aldaar op Zaterdag, den !;,deu Juli, ll)~~.
om 10 uur 'd voormiddags, indien niet
tevoren gelost, het vlIJgflude Voe :~

1 Bruine Merrie 3 wit "MIen en kol.
ongeleerd 5 jaar met een Bruine Hengst
veulen 4 witvoeten 9 maanden oud.

I mof Hamel linkc r oor zaluwetaart.

Do kortste on Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg en
andere plaatsen in de 'I'ransvaal is via

LOURENCO MARQUE&
Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

:3'.H miJ lt- n
Van Durban Laar Pretoriu '-,ll mijlen, naar Johanneliburg 4S3 mijlen.
Van Kaapsta Illaar Pretoria lUH mijlen, naar Johannesburg 1012

mijlen.

r. C. HOOS .
Schutmeeeter.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad, Doorn-
draad, en Toestellen voor' Spannen van Draad, tegen de
laagste prijzen.

---_------------
Likdoorn.!

Likdoorn.!
Likdoorn.!

WhOIItelll Likdoorn Zalf .la"L hoL dood rlkeo ,I ....
Wet post geld I •• !Od. een potje. -

BETIES, IATHEI Il Co" KAAPSTAD,

VRACHT PlaJZEN REIZIGERS.
Van Lourenco Marques naar Pretoria £..J: 78. Bd. en £3, 9,

Johannesburg £4 19s. el' £3 18s.
Pretoria J;t3 8s. en £4 128.
Jobannesburg--Eë lOs. en £4 6s. 6d.
Pretoria. £ 11 18s. 9d. en £8 5s. 6d.
Johannesburg £11118. 9a, en £7 19s. 6d,

"I, DUi ban " " DaaE,
Burg- en Castle-straten, KAAPSTAD.

EN" KOCH,. ,. .,
., Kaaps tau

" " I'

Inl!chtill~l'[l \'\.·rknj :baar a,m h·~t lloofdlJtlr"eau, Po"tbu8 383 te Pre-
toria (I.. A. Hepllhliek) en !JU do Directie lloorengracht 270 te .Amster-
dam (IIolIand). VERKOOPINGEN en VERKOOPINGEN aUID-AJ"RI~AN8CHE

h' NINKLIJKE 't,.\!Ll)Jn'~1
DE DIRECTIE.

0(1 II CASTLE MAIL" Ma

T) E Btoomboott-n dezer Lijn nrtrek·
..1. kE>n van Kaapstad ·PII:lT LorideD om
den anderen Woensdag, to 4 nurn.m., n'l8r
Macleln en Plymouth, te Sint HeIenlI PD

A.lI06nlliou a.anh'ggt'nde op de bepaalde til&-
scbeutijden.
Juli rr--NORHAM C.\8TLK, KApt. n.snALI.
Juli 19-D'JN\'EOAN CA&TLK. I\SI·I. W. HH

JJ!laES W'iLEY &, 00
10 & 12 Darling-Straat.

ER. ZJ:JN V.El~L

Jaarlijksche Uitverkoopen
MAAR. DE-MEEST OPRECHTEBIEDEN<Tr: KOOP AAN:

Dool.'1n.draad,- KItn Booten voor EngeI1l14'1Ia L;,i Pal~A!
OARTH C.\S'l LE. KApt. \\" JlDE~·. ,,," re',:

JUDe.
PJUIBI!OKJt CASTLE, Kaj.:. :.1.1.''-'11.'1.1.. 'Q,;rnll

6 July .

Voor Vracllt oC r....,e Vf.rvo<,·" IUtl'

sich bU de Ag~nten van de C :.BTLE
MAILBOOT MAATRCH.-\PPIJ. (r;pkt).

Gla.ddraa.d,

•
~oo

\'

~. ,
it,.

r -

NET OMHEININGSn'qAA D, -------- - ._" ----

Omheining8palen, -

Varkensdraad ,
2 tot 4 voet.

wier goedereq MOETEN \VORDEN OPGERUIMD
ten gevolg~ van het zich terug trekken van

den eigenaar.

P.S.-Alle boeren die belang
hebben in Engelsohe .Aardappel-
moeren, zullen weldoen aan ons te
schrijven, om onzen Jaatsten brief
over deze zaak aan ben te zenden.
Post Vrij.-

H. R & Co.

V_ZON LJ:JN
KONINKLIJKE MAfLUH:,\~;'1

lTIIOJ 8TOOMBOOTMá.AT8CJl A r: fJ
Nooit 711eerzulk een kans, om Meubelen, Aardewerk, enz., (DEP); 'fO~T·.

OAf" SCHRAPBRS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische

-i Waterpijpen

DB ldailiJooiQr: ':'" YJdJ •. '_'IJ') 'N'

!.rokken "I'J ~ ...., ..t..ld.·{rS\'n.··.·· :,,:,'
via Modoi.'&, OllJ ~ .. v !l.!;.I\ln,lJ \I.' .",~.,l,..· 1>'('

-luur Il.no , alti 0,·,1,,1 .. ' I, V,..... , ;,

VOOR [;:0:. n: ;./, " :.
Juni 28-MKXICA.s. Captain }lA III I' •

Juli u-Moon, K."['I. T1""""
lA'lJ A !S' K_': t.!' \'1). :. E:-' u i LA':; -.

OASCON-(T"'in Screw) K"I".AJu'HIlO~V "!J.I:' 0'
29 JqU

OXOLPH wiJl I:!crc ...) l\"I'~.IIJA(a;K, "tL·[\r.1
18 Juli.

&l.o \"~n de lttl-w.·!"'j'l'r t'.- !nOC'<C ::-i'V'):.'
buotea aal 8()tJTHAAI J'Ti)~ vel \n.I~'Il c,"}!
HAlIJJUBV, ~U~( na d~ fi".,K"IlIf\1 .. Jl

deu iIailJJhJornboot<lrl.
BBTOu~.lUA tn Jlt:8na.arENu ~+AND~ ,oor ~tl6 M.lUI.nden, wordb~ IUlf('r

reikt ~ een verminderi:;.g van 10 peroenl
.,-da-i>llbbelcn PII.8...,~t.i'nj8.

BETOURKAA.B.T.IKS n..... lUVEN8
Juga de KURT wOl'dun nit.gereiki voor cif
t.ngreia hiDDen Dri.M....odem per dl Uwoo
ol ~e 0aAIe M .... IMt:-.happij St.oomboot.en.

Voor Yncht cr. ~ doe men aansoek
-.n de ~iona 'tUl de Union St.o<D~
MMt""iappij. ~

TE KOOPBN.GENESIS tot OPENBARING
(Gewijde GilechiedeDIII) door DI. ). C.

HKP'BR. met Tsle gekleurde Kaartea tt'r
verduidelijking. Prij. 58, 6d. per flJCem·
plaIU',

t tot 3t. JACQUES DU8SEAU Il. CO.,
en alle soorten IJzel' Kerkstraat, Kaapstad.

Goe~eren Djl boelt wGrllt door al de Kerkelijke blAdeo h3r·

»-. ----}<~-w-·.'I '-A-A-L-&;-ir c-o~;;I;;;~IITagan Hulprijsr'- TROP,ISGHE DUNLOP B_AN_.:O·t_'N
, _. Portret Verwrootiapn, uilge-roerd op de btwte

IJZER HAN DELAAR'S . :"~:OO~~-=d~=.!~LijeteD
I Ken .groote -"iment OliTCrl en Wllterverf

8childerijeD, J[1lIIá PhotograplUen en Pboto·
gravuree.8PeaIale aandIacht __ tt gewijd &all Stalen
OraV1Uel, ~~1D "152 dolm,.Ramen iJl I
duim 1OIted•• nr , en Vergulde Lijsten, kom
pleet, Ilecbtl 15/••

LUY Uw ~ IJl JUU!I LIIlITHTTU .IJ

44 tot 50 Pleinstrnnt , l(aapstnd.

CAIRO' TOTVAN DE KAAP.--------

Hel Goedkoopste Huis in de S~-·'
OMHEININGS MATERIAAL

Heerschen Oppermachtig.

S/([-er op r,opisohe Dun/op Banden
rijwiel te hebben •

op uw
Staanders, Draad, Netdraad. Hekken, enz. BUDRIOKS,G.

"AIr Bil!SCHRIJF OM PRIJSLIJSTEN: ' lUID AFRIKAANSeH ADRES
60,-Strand Straát.

KAAPSTAD.

Adrea:-

Burastraat, Kaapstad.
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Bijvoeg!ol
VAN ALLES~NNOG WA.T. STA.DSNIEUWS.

k

VOOR 30,000 ongeënte gewortelde AlIl8nbao·
sehe wun,tokken worden In een ad Yertentle
door deu heer F J J Forter te Groot Draken
atel I teuders ge.,raagd

EEN JOfJlleman, genaamd Grewar schoot
laal~t" w~ek een mooie bok uab] de K la
rrvrer toen dese ge",ogpn Wllrd !->Ieekhet ge
wicht 130 pond kt l'ln D, 1\"lukklgc Jager la
maar II Jaar oud -M ïf'rilca 1micr

WIJ vernemen dnt de 1arka 8JX'Orweg thana
onder banden genomen UI eli de mgerneurs zlln
georderd om wet het work ta beginneu men
ui te Queenstown aan bet Bowker a PArk
einde beginnen en YIndaar voortwe "en tot aan
1 arkastad
EE)! liL Jl EllOEWOON v E JUlCII IJ NSEL-Op de

plaats vun den heer ELI' SWlyn Koeberg 18
een lam geboren met drie bekken len op de
rechte plaat. en onder leder oor ook een Het
I. heelernaal frisch en gebruikt den middelsten
be k -( Jl rdfg,dedd)

PR lt lit I Il D J ::II,chao van Cradock zal
op I~ Jult a 8 ID bet huweljjksbootjs stappen
met Jongu)uffrouw An DIe dochter van de wed
l (, Liebenberg De plechtigheid lal ID de
Nederduitsche Gereformeerde kerk plaats Vin
den om 2 UIH n m en n half uur later zal een
receptie gereveu worden ID de stadza.al

As UAI HR -De Kaap bekleedt een e geD
aardige POSI le wat aangaat de bok baar produk
tie ran d wlfeld en het lournnal zegt daarora
trot t -De CUlor. staan aldus Turkjje I 650 300
Ih. gernlddel13 jaar ljjksche opbrengst De
Kaap 10 (, I 1 Ibs gemiddelde Ja&rlllkache
opbreng'! IJc Vereenigde Staten t;(JO 000 Ibs
gem ddeld upbrengst per Jaar Austrahe soo
lb. In 18 I (je Kaap Is dus vo)rop wat de bok
haat produkt e aangaat boewel baar produkt
Illet] g ed 18 De gemiddelde opbrengst
\ 0 r Ic Jaren IR 10 94 was 6 I; ,7 186 Ih!<gewur
leel I t..o n 1:it 591 vo"r furklle en voor de
l...a I "'" de opbrengst voor hetzelfde tiJdperk
J 8 I! I II. l1ewllllrd~erd op £403 068 of 4d

lag r dan de gemiddelde prU" voor
r H" ..eb ...01 Dit kan over het algemeen ge

w Ide 1 al. zeer bevredigend vooral al.
10 bet ng bou lt dat de An!r0ra bokken
uor I '31; In de Kaapkolome IDgevoerd

e dat de handel eu Invoer lo bokhaar
ec .. t Vu riJ Hen begonnen 18 De bande I
nee nt ,ta h~ toe d I ID goede soorten maar de
aau ra 19 naar ba Ir,oorten van mIDdere gehalte
neen taf en t IS d us van belang dat de boeren
pit f let tel
I

TELEGRAMMEN
OVERZEESOH.

Koningssohap afgesohaft

De bit1reg1q IJl Blloclelia
BtrL41f..lTo, 22 If1M - ( l - .laD

twee nacJaledeu , a. Ifiaer lID
BatqJUD*"', .. 1 een acb. ~aD .,.."...._.,

wordeu aaDpbodea bjj boa MDJromat ~,
door een depotaUe die heli op bet :MatIrtPleiD
aal kleBprekeu..

De Vhrolflek .,erklaarl dat ail er DOb seker
YIn .,oel~ dal de hoop comauuarll de bilIa ol'
de In.,oeneobten eD landerijen met _I aoeca·
kedren ltD oppert bet denkbeild dat de retree-
nllg zo 100 opecbort.en .,oor lel maaudeu en
een mea we nrgadenng YaD deD raad 100
bjjeenroepen

HooooEREÓBTSHoF. 3TELLENBOSCH.

} en yuftlental van de werkelooZ6n van Kaap
.tad wordt thans door het publieke werken de
partement l(e'mployeerd om de Lan!!downe en
Duinefontein wegen Claremont te repareeren

Verdere bijdragen wordeD gevrnagd ten einde
bet COllIIt, In .t.lat te stellen nog twee der on
langw bier ten toongesteldej Britsohe sohulderjjen
welke men gaarne IU de Kolonie wil bebouden
aan te koopen

De nieuwe D.O.L. van Oxford.
LoNDEN 21 JUNI -(a.,.w) -De pud.,au

D q L werd heden te OxfOrd toegëk.nd aan
den heer Bbodes en lord Kitobener Beld.n
werden bartelnk toegelolCb~ De onppromo-
veerden nepen Boe IS t met Kroger? Veneelt
bet u' De hertog en bertoglD van York waren
tegeDlI1'oordlg

.AANDAG, i2 JUX"I

CIVIELE ZAKEN

Er kunnen er nog meer bij

AAN DE PAARL
PURL 23 JUNI-(S~1(JfJ1 )-BedeD werd

bet rlV18le bof VOOf wUk ZOlder Paarl gehoD
den Van 20 obJecties door de Rbodea partu
IDgele.,erd werd er slecbte één toegestaan
Door de Zlud Afnkaanecbe partU wflrden .,I.r
obJectlea IDgedlend en durvaD werd ~n toe
gestaan In de wUk Groot Draken.telD werden
Vier objecties door de Rbodee parlU lngedleud
drie werden teruggetrolr.ken eu een van de band
gewezen Iegen den naam van Wllbelm
Ban~aard w<rd geobjecteerd door de ZUid
Afnkaan"che part U lIU werd opgeroepen om
zlIn llaam te teekenen docb sll1&l1deDiet er ID
zulks te doen en zUn naam werd i!eyolgellJk
van de II,t gellChrapt

(V_ .... ~MIr, _ J. H de VilUc",
ft reCUa!r-. B...... l1li JlaaaJorp )

Vol~eu! ID Kaapstad ontvrngen beneht IS de
heer ~"ul Solomon oudste ZOODvaD wuien den
beer ~"ul ~ulumon van l<"aptltad op der; 14
du. r III de rechten gepromoveerd

e
n

Ov~RLEDEN

MAGISTRAATSHOF
I I -or Mn Welrn Ia«r F Herold CC ar R Jl)

V \N 6 TOT 16 JUNI lBW

CRlMIN EELE ZA~

Damara Adams ...." !lekleurde arbeider lltood
bescl u digd van t u. schsp In Molenatraat
op 8 JUDI 1899 BlI pleitte I!CbDldig en werd
beboet met 5s of I dagen hardeD arbeid

BeoJamlo Beck ..r werd opgebracbt voor ou
behoorInk gedrag In Dorps"ut VonDI' lOs
boete of I () dagen barden arbeid Ook ltood hl!
beoocbuldlgd dat hIJ politie Ilolllltabel Doolop
ungerand bad .,oor welke o rertreding bIJ eene
boeie Ylll rt moest beulen of 14 dagen acb ter
de trahea

Pamls een bediende werd aaDgelllaagd .an
dief. tal doordat zll onder valoche voorwendaela
:.! hoeden I blouse en :.! quills genloeerd
t.egen 8. lid op rekening van een &eker 0 P
Roux gekregen bad en ook IJle! eene een
procuratie bad om zulll1' te doen

Schuldig bevonden eD veroordeeld tot U
dazen roukstraf

1~om.u AbrahalDIIc een pnllOnler maallte
een val.c1 .., vt!rkla.rlog aan deu rODdgaanden
magl8tra.at tegen don cipier en &eld. dat bIJ
een emmer mielies genulDen b.,eft welke de
gevangene mo ....t klugen en un 'UD varlr. liege
"cD heeft

Daar hU deze be ..cbuldlglDg met kon bewlJ
zen ....erd bil T~roordeeld"\ot een maand ge
l'&llger 188traf met hanieD arbeid na .,erloop
van 'I n VOrige .traf

Adolph Uarmon stond bescbuldlgd dat bU
den dlenel van Zin bau den heer A F de VII
he • verlaten had lond ..r eeOlge wetlige reden

Il I werd bebo t me t 1:I DC 14 dagen barden
ar! CId

s300ab Klaa8en bad te ,.eel drUivensap ge-
noteD en II, du, .turn dronken In PIelDIltrut ail
werd !laar IJ.. I <.lUe< n. botel g"nomen en moeet
eene boete van ~. opdokkeD of ;, dage::l achter
de tralie. 'Itwn De Inele werd betaald

Maria }o redvTlck. en Anna Jack ,looDden
belden ook Tall dpzelfde 0 'ertredIDIl beet-.bol
dlgd Mana weN beboet mei la. of 10 dagen
barden arbeid en Anna werd veroordeeld tot
12 maaDden barden arbeid en nur bet h01S vau
correctie gewndom

Barend Ibuon en Izak 1beron .toDden
belden be""buldl~d van oubehoorl,jk gedrag IU
den hoofdwog te Kud_rlvler daar 'u met
elkllnder gevochten b"bh"D

B~ld.," IIchuldl, bevon leu en elle ~errordeeld
t, 1 J dagen bar icn arb, Id of eene ho..te .,ao
1 J, te botaleD

\\ IlhalD Stc" art een blaDk, werd aaDge
klaagd 'our MuraDdlog daa.r hlJ eeDe &ekere
Jdlll hrguson eene 'Ul.llslag op betoog gege-
<en h~eft

&huldlg bevondon en bebJft met 10. of 8
da:;en harden arbeId

1

VRIJSTAAT

SO.\1ERSET \\ EST
\\ t d. ob) dws betreft tegen h"t plaat

"I! \ 111 lIam"l op UO !Urzer.hJst 'oor de
\ .Idkorllf hchllp 'an Hottentots Holland,
8t.ll. uho, lo L' d" Afrikaander partij
IIItlDulltf'nd , In ..f!' ...komen hoewel IIOmmlgen
('ell nog b. t ..r.1I 1IIt..lo!, verwacbt bebben

~,hokaat D, \\ ....1 vertegenwoordigde onu
p IrhJ en hiJ .t....gde • rm In bot bof van den
\( Idkorm t d ..11 hoor Piet Myburgb, om ruet
IIl11Hltr dan 162 Uit zIJn 104 obJectlCfl toege-
lit, 11 t.. krlJgf'n De heer Kyle, voor de pro-
gr "'I v. partIJ objecteerde slecbt.. tegell
t" "uam('11 en deR! ""runl belde van de lijMt
g ,chmpt

\1 d, Z, ohJ,'Ctles wel'tlen voor finale besl18
'g ,oor dpl1 magIStraat van ijtellenbosch,

d I! hCN H('rholdt gebnwbt, en ne clJn nu
dl. afgehandeld ...orden N.. m voor naAm
" rrl ( ndl r b"hand ..li~ gebracbt, 811 de .trlJd
,,< •• "Il tam.llJk heVige tull8Chen den beer
J) \\ II d "all U"I! eenen kant en de beereu
li lVS('f eli H mpt aan den aDderen, die beur-
1 Img' d" progre1<81CVezaak waanJaIIlen

Do Afnwnoor agent lllaagde enn 148 JlIJ
ner obJ,>('t!l's ....ngenomen te kriJgen, tenrlJl
ZlJU' oppon"l teil de ove1"1ge Hl met flUOO88
\ rdtulgdt'1l

H. t g' IUlgenl' dat gedurende het verhoor
I r oh)Pc!I"" af" ..lcgd werd "'&8 m de m_te
g' \ all, n ,.an ""Il t.",elll!tnjdige 8OOrt, en W
..en g., nl "" 1.lJ zoo klaarbhJkehJk vai1lch
ltd" maglstruat dell getuige herhaaldelijk
rn'''g .. "",rschu""n en drelgeD moe.t
III ""II !,ev.1 ,noest zeker DaVies van B0-

m r,pt 8tran J getuIgeru. geven en onder
krUI" I ."mg door advokaat De "aal zelde
Ill) dat hiJ nooit voor het hooggerecbtsbof
III de moclhJkbt'ld g('woost '11'&8, waarop de
und"rvr 'gpr den magIStraat verzocht den ge-
tUlge den l'ed te doen alleggen dat hiJ d ..
.. aarh.,ld 'pr ..k, n zou Dit gedaan, werden
d( !-led1nl' '''I,;en herbaald en Davil'S erken
11ild.llJk d.t hiJ voor diefstal schuldig was
be,ouden

\\ "arom hebt !!lJ dat zoneven ontkend'
,rocg Id, okaat De "aal daarop

()md lt Ik tocn met onder eed WIL!,' WM
hd IlDl ant"oonl

In ,< n lOd..r !-Ieval zwoer een getuige dat
I ) mm tellS tJO ID het Jaar verdiende, m.... r
to, Il h, m "., r t.agd w..rd of hiJ Olet tot onlangs
lW" oon \TheIel... onder zIJn vader werkte

I !-Ipu een silllllng per week zelde hiJ Ja
III ,en ,erd, r !,oval wHd een apr,lilur.nt om

p: re gISt r, erd te "orden 10 de box geplaat!t
III ZIJn =nzopk te onderstennen de obJech.
It g. n h, m Z Jndl' dat hiJ ee11 mlDderJarIge
\\ L' I'll ook n, t do uoodlge loon k ...alificatle
hezat

De (l' "te nUILg die den gl'tUige ge, raagd
" rl \\a., Hoe oud IS JIJ'

',!,,,"tlell antwoordde do Jongeling met
('II ~lamla£h II zIJn vert<'genwoordlgpr ncd
I ID 1<I.nom maar naar hUi. te gaan I

()nd... de I anwn waa,u,gen geobjecteerd
\I ,,1. n " , t'r "eli groot getal van personen
I 111 I III 1d dL,tnk" woonden of die naet
I Il): g ilO' g d \lIT g('woond hebben DI' meeste
I I' ct u, p, h t ur golu"n person"n die DI..t d"
rPlst hto 10011of salariS k ....alificahe bezaten

Il III \\ lrell er ook tal van obJoches tegen
11 t IInt,che nd, rdanen tegen personen die
11 t d 0' cup Itw kwalificatie berAten eli te
g n n lW' n li", t \\ eemaal op de hJht voork ...a

DI: KaOON '"~ BRUYN!!

Dit wae een apphkaue op kennl8gevlOll un
deo respondent ten effecte dat de procureur
,eueraal YaII YOOrnemen wu ti' .,ragen dat de
appél aak .,au Brulne va de kroon verboor
waarnn bepuJd wu op 12 Jab no de IlJ8t
r-obrapt en het "ODDle finaal .,erklaard zal
worden, op groud dat meer dan 41 dageD ver
loopen con lIedert appel werd aangeteekend

A:lYObat Ward ..encbeen .,oor de kroon
adYObat Cloee .,oor respondent

De beêedi£de nrklaring UD den 1 ll' H R
Dale, hoofdklerk aan bet kantoor V.ID den
procarenr-geoeraal, wu dat Cbnstlaan Jacob
Bruyoa (reapondeot) door deo resident magi
.mat YaD Kupetad wu scboldlg bevonden aan
strafbare IDIOI.,e11tI8 en nroordeeld werd tJt ij

maanden tro11btraf op lO Mei II
Na het I..,erep der pleidooien stond bet bof

de applikatie toe, ecbrapte de zaak van de lust
en bekrachtlgde bet VODn18

I LA.JU!:)lONTSTADSRAAD' HODS N

Dit wu een apphllatle op kenDl.geVing aa.n
den respondeu t om oorzaak te toouen waarom
een ID~rdllrt lJl"t zal worden toegeataan om
bem ~ beletten voort te lI'un met den bou e
vau een Winkel en andere gebouwen te Clare
mont over de luu door de municipaliteit Ta.t
lo.eAteId en waarom bil Diet uI bevolen worden
Ut! gebooweD terug te &fttten naar de IJio al.oo
'll8tgeateld en df koateD van de appllkallc zal
b"t.Jen

Ad,okaat Searle QC ver""been voor den
AtadAraad ad vokaat IQn"" <.l C vuor d.m res
pondeIll

t.: lt je l>~eodlgde verklarrng vaD doo bu~e
m"".lor van Clar"moDt bleek dat d .. bouwinn
"olben. ro~ul&tle was vastgesteld op I) Votlt
af. Il I I vali de straatilin Da plaDDun "an de
!!~I, u .. en door deo respondent te worden < p
Kdru~kul werden goed"ekeurd mite bl In do
buu ....llJlI lOU ooowen dat was In een I!ln met
E h. ("eeD. gebouw Later bevond dOlraad
dat re!poDdent I ,oet I duuT. over de I 10 !:~
boowd had

De reepondent beweerde dat. Il gobouw ID

een Inn was met de andere gebou~en en dat dc
raad geen recbt had nur willekenr een 1111V!l.llt
te stelleu Er was ook eeDe '-'e~lgde verk arlllg
van den architect ten effect .. dat bet gebouw 11
een Inn 18met de aDdere gebou .... 11

UHt bof weigerde de apphkatle !.oe te .taan
Zooau. de zaak 8wnd mdlen de re.pondent 00
boorluke etappen uam moclr t bU .Iagen eou
order te yerkrugen dat toestemmmg "nvo lf

wurdeluk gegeven zal worden en heL hof kon
met een IDterdl& t toestaan dat mu~cl Ik Ulr
zijde zou worden gezet want bet zou een grool
ongerref lun voor Iemand die begonnen IS le
boowen nu het werk te stoppen en I,t~r loch
er In te slageD een order lt! krug~u Lem toe
latende te beu wel.

M A DSES • "\\ l:NUS () r
Dit wu een aktie voor een ""rhaal ,"Il de

!!Om vaD £1635 balanll Yan deo vraebtprIJ" 0i'
..en vracht bout aaD verwetlrdel1l gezonde u vao
£30 onkoateD ten beboeve van • erweerder. gc
1DaIlkt ID yerband met bet bout eD £[,()(I scbadu
vergoeding "oor schade gRleden door de "'.'ge
rmg "aD .,erweerder. OlD ceu bewn" te gove,
.,an onYlng! ..,an bet hout en den' rachtl<prlJ.
te betalen

Dil yerweerde" beweerlen dat het boul nl.t
In znlk eCD t.oetltand Wa. da t het Iu den hlluuel
kon worden gebrIldit en e18chteo 1:1 1-5 al_
acbadeYergoedlllg In reconvent ..,

Advokaten ~ellrle lJ C en Molten!.> >".,
klage

Advokateo Innes Q ( eD GardlDer \ oor ver
weerder.

Er YODdeen lang getDH(enverboor plaat. ,ht
nog Diet get.IDdlgd wa" t huf \ erdaagdc
tol VrIJdagmorgen

Duitsohland en het Brlt&ohe rijk

Een nieuw Fransoh ministerie
HET HOEVEELSTE"

Nieuwe aanstellingen
ONTEVREDEN OVER DE REGEERfNG

8ALI8BCRY 23 JUNI - (Rewtw) - In de
Gaeeu« wordt aaugekondip dat bpliein IAwl"y
unlleeteld le tot ageerende admlnl.trateor YaD
Mashonaland gedurende de .fwllSlgbeid nn du
beer Milton

De beer E C Baxter 18aangeeteld tot ln.,oer-
recbtengar.rder

Bjjsouderbeden wordeD gepubliceerd aanpan
de de geldorder conven le .. ngegaar. t_hen
Natal en de Gecharterde maataebappu

Eene petitie tegen de IDvoerreebten en lande
rjjen bills wordt no opgetrokken door de kamer
van lroopbandel en WUI lt door hel land ,NOn
den I<,r te ekeumg Ze .. 1 UD den bool(en
c mW"'drl. g'lzollden wordeD zou "P<oudlgmoge
Ink daar de ordonnantie op den eeraloen Augoa
tu, III wf>rkln~ treedt

DE~R~E~GI~S~TR~!.~TIE.

:'I1"n zegt dat Qol ISouib African Supply and
Cold ~torage Oo (vroeger Combrrnek lt Co)
met ..eel sucoes gefloteerd lO <linde de aanvraaar
voor aandeel h'cemaal wo groot al. bet g.tal
dat uitgegeven werd

LONDEN 21 JUl\1 -(&uUr )-De Duitsebe
ruk!!dai beeft de nrl01l4'lDg goedgekeurd YaD
bet verdrag al8 meeat b<.gDnatlide natie met
Groot Brittanje en de Bnt.lche koiooIen

fen Creche of kinderkamer waar minder
gegoe Ie moeder- die 8 daag. UlthUl.lg moeren
.un om een bro wiumng te maken hunne km
lere I inder goede ver.orglng' kunnen laten
werd IDonderdag namiddag door lady Butler
I(e ipend Dele inrrcbting 18 gevestigd I I een
t. 11. 'p deu hoek van l anterbur-j en Calede I
.tnter cn weru ge_ttd t door toedoen van
eemge dam", en met Ic werlewcrklol( v II
eenille hesren ~revr Hanbury WllIlamo "cl
presidente \ an de IDr bung

LOSDEN 21 Jl NI - (lleul~r) -De Samoa
comnnsearissen hebben bet konlDglIIICbap van
Sa",oa af!(eecbaft ea een provisioneele regeering
asngesteld bestaande Uit de Britscbe Duitsche
en Amerlkunscbe consul.

DJ:; REGIHllUTIE IN NAAlAKWALA~W

rR~CHTlGE OVfRWIS~ING 'AN DE
\FRIKAA~DER PAUTIJ

'an spn lkl kfontelD ont'lOgen wu g.ler
r cl r i-" r IeleKraaf dat de cIviele commu ....lTl.

hf, " re 1810 voor N.mak ...alan I gtl
J ~ I " <ft "Il dat proeureur Van JL""I "n

II a I v or d~ AfnK&a "ie pllrt I ..r 111
"'g j \ er bonderd z ,rn' ufllg (4,,(j)
~e ",md progretl8le,.el II' achrapt'~ k'lI

~ I L I eell • .,rhes "&11 eltlCbte 51 lall den
\ Ik ....J r kaot--&!aoo een &o.. ere Wlll_t !{~
V'I do \1111 ~IJ voor die partO M"n lUee"t d..t
I Id le II er uu een nleowe elektie plaats 'ond
de Rbojts partl] met mmaten. 250 atemmen
000 lIoderIaag WIJ., ludeD te meer daar Van
rhunsdorp no mede een deel der klesafdeehng
Namakwaland oltmaakt

~I~n lOgt dat de beruchte \ ou \ eltheim I let
met d ( , II. C, II op Douderdaz nam d la~
Daar I ngelar d ver trokken is H "a, III bet
dok toen de uoot Ultz lide en ket rde later Ilaar
de .tad tel U",

Op de ) n~.te 'er 0" JenlIl.( vali lell .lad.raad
bepaalde de I eer ("rllck d" "ar dad t l den
vu len ~taal \ an sommige slagl r~karren ~n
ze de lat d karrel d,enden om zlCkt te" r
~prelJeu Uet wa!\ eeue !'II han le ~ meD DOtIJt
.ommlge" dezer men.ehen ven olge (Ho r
bour) De raad kwa n ecuter tot cc :J .Iult
omtrent de llak

L DIOr." 22 Jl Nl - (Reu.ter )- Een meuw
f ransch ruuneterte IS emdflluk gevormd door
den heer Waldeck Boueseau die evenals 111"
.,oorgan~er de heer Dupoy bet mmrsterre van
binnenlandscho zaken op sich heeft '{cnomen
naast bet prelDlel'1lChap Generaal Gnlhfet wordt
mlDl,ter VaD oorlol!' en de beer Dele ••• ,1 be
houdt zIJn oude" post van mIDI.ter <ao bUit n
landscbe zaken

De Khalifa aangevallen

De HOUW geoaaml I\I~t.
ter "trafZittlUg verwezeIl
dooU vau uet gekleuric I

KAAPKOLONIE
EEN DOODSTRAF

RIVEIU!DALl: 22 JUNI - (Reuter) - Albler
IS bencht ontvaDgeD d!t ZIJDeexcellentie de
gouverneur bet doodvunDis tegen Gilbert Hay
Diet ElLI veranderen eo dat t biDnenkort zal
worden voltrokken

e
r

{ I I ~IIA lf ~I Jr SI - (RrIller) - Een
opeubaro vergadenng ....erd ~lls1.eravond ID bet
.t"dh 1. !;chouden onder voorZit terscbap van
dell burg' meester !Ilet algemeen .tummen
werd be.luten 0"" adr,," vau verweikonlIng aall
tel:lloden :lau dell ho..r Rbodes b ! ZIlDe terug
kom.t IR de Kolume De edele Ireer Joh ..
')OJlbY LW R en dr VaDes LW V waren
uIldei de "p "ker.

cl \ Il LJ:; ZAKENIJ

t

W RIE,nH LJ SI~(Spf ,,,l)-Dt)beer
J nul,ert d. 'dllc," li" l{edurdlldu de laahte lj
mali Il Ion uf eli tuo kr Il k lO lIewceRt 18 gedu
rc,w.h d. Illacht • \ orluden 10 dCIi Jeugdigen
)ud"rdom VIn 17 Jaren HU Itat ""n weduwe
• Il I kluderelI Il~ 1 z III v. ric te betrcuren
Vcd ">ml'utt " \v r lt g • .,oeld voor d" bedroef
d, weduwe (I Jj; lIdert I Du begraCerus \ludt

I IIl1llddaH plaat"

Vr ~ A Hane W :McKendnck 'fOOr
1:I) I In Je op ~ Jud ,"oor gedateerd 28 Ja
IlU.lTl 18'~ ~II geteckend door beID met lUte
re.t legou (j perc)[lt ~O kO'lell

I'ro".lOn"d 'unDI' voor klagor 'oor £10 met
rc~tél en k )ste'

(..,broed"r. l)e \\ "t f x Fred lIepburn >"oor
1:14 III. 'illlde .. Kr ~ot.dereu gekocbt .m I:e
I, <urd aall Ir III I 1 I Decelllber 18'~ met
re,td 'nn 11 D',,",'fwuor "'l'8 tegen (j perC<lnt
eo ko.ten

1 rOVl81Onecle vonn," \ oor klagen lDet rente
en koolor

Purcell ).11 p \ I, ercU "' Joh :A CanJ
tcr. voor £ \4 'x KJ 7 Dd) balan. "aD reke
Illn" voor d, "Ien hout ~n andore boutwarelJ
en. ..<rkoc~l eD lIelcverll Ban hcm gedDreud ..
do ru8J1u<l D~cem"er I ~ I~ met r~nt.e vau 1
Januar 1~ I

\ nlll. vo lT klager. 'oor .ï H met reD~ in
kost. u

Do 'Doris op reis
(Ilml'" )

rtrokkull I t Ic 1 admiraal
ZII al wlllr.cl'Un j

VRIJDAG ! J { ,I WORCESTER
EEN RAADS-VERKIEZING

NATAL

KERK EI EloOOOM
Ad\!okut Close deed aanzoek om een order

voor transp~rt "an leker elgex:dom te ~omer
let Weat aan deo V()()r7.ltter van de WeRIJlUIn
acbe oonferenhe van de kerk van ZUId AfTik.

Het hof .telde den prealdent VaD de Will!
ley .. nache Metbodleten conferentie aaD al.
trnatee In de plaat.l YIn deo o.,erleden tru. toe

",(lSEN u ... EN G SCOTT
H..t V'erboor '0 dele zaak werd voortiezet en

de JId'rObtea waren be&lg de zaak to b"pleneD
toen bet hof verd \agde tot heden

J an etn c rr •• p' MO I

Bil t.t nka.uu.traatzrud -
• ~lur~eu. I) ~\) Jr~

:'Ii lIttalI
~ aV( nd"\

\ I "' A :'Ii I r _! J c ~ I - {II, ( )-I' ro
cureur I t';i"r .Id Wtr I heden Htk neil zonder
tegen.t IUd , or du vakante pla"l. IU uen elad.
rLad

De U ded !{ v n I ril' n II II I" lool(e
.eh ol-,cr .... IJnlt pr" deNdu-wl1
g".lllg J Iluchll~h, Il----

2:l Jonl 18911et

Hl JUOl

H u ...ehJ ..s-bootJe van d"l1 heer
<ler Merwe met Jong' J
du PlessIS belden van de
Hanover

18 ~I

Ef,N nttrlC IIC"F.IIJJt
LI Woeu.dng I de.er trad de heer Daniel

lIlaian lIugu In het buwelll".hootJe met )..lDge)
Ahee Ral le oudete dochter "an den beer
Phlhp RlIll~ belden Tan dit d18tnkt Hoewel
btlt weder wat ongnnstlg '!V1LlI hepen de .,er
nchtlllgel zeer good 'an .tapel- De beer
Arlhur Dougl ....! won van den LW V "'ln
(,raham •• tarl Ilgeerdd al" stroolJonller terwIJl
Jonl(l'JuiI I- rance. H 11C0 CD J oey Rabie de
.tr Jlmel'JOII waren b Jg.....tun door jonge)oft'
(bn.lIne de Vllher. en I olie ltable ale hloem
mel'Jes De hand werd III de kerk door ds
\V Murny or gelegd vandaar ging men naar
de womng van m"vr 1'halcax ifOOtmoede- .,aD
de hruld .... ar de receptie plaste vond Een
groot IlJInta vrleDden en belangbebbenden
maakten daar I UilDe opwachtIDg om het ge
Ilkl< I! paar geluk te .. ~lI,cben Aan kostbare
en prachtige ge""henk,,!! ntbralr bet DIet ter
Will de tafel -maak vul !.".et lOet allerhaode
lekl.:rrn!Jen ook niet. te ..-enocben o'rerli ..t
De gewone helllroDken werden IOgel!teld wu-
na de brUid eli hru degom naar Allluenberc
vertrokken om ald.&ar bunne wIttebroodedagen
door te hrenge:J

5t

HANOVER

1", KI' 22 J 'I-(U .t r)-Helen werd
I ct "peurJcr' departement .Jrg'" omen door.-j., "ta~lKpro~ Ireur het t oof I .. do hcer
1alJaard Krugcr

De,,,, aang ..nam~dag •.a1 Illpt hcbt door d.
famiJre evenmm door ,nendplI 'Il vrl ..ndm
nen vergeten worden Om half t wee Hr
scbeen de bruidegom met de tw."" fhu~ paar
den van den beer MemtJcs ,"oor de kerk "n
daarna de bruid met tw"" blo<men mel'J'
~adat de plpchtlgbpld afgeloopen ...."5 "n dl
hefdeband gelegd Will< door ds Hofm")., "lUg

het ecbtpaar naar de "orung 'IIn dpll he"r
B..hle va I dN Mer..... oudste broed.,r ""'If
all ....hand" vervprschlDjl;"n genoten .....rdeu ,n
...aar verscbeldene toespra.kl'n geboudpn
den

De eerste "as d, HofmPH ,\ IJ
allen .. ndaag H'rh"ugd eu hhJdp Z"I
over hlt huwehJk vau dIt ""btpaar • n "Ij
WellSCh£'l1 hun ook v",,1 !(elnk en ,00rspo('{1
toe ~.,ar dit m~tcn ZIJ ""et,,n dat pr
ook douer" "clken ,.n 1)(prOf'\lng zull"ll
komen l'n ..Is d,., dageq koml'n mo"t.,,, ZIJ
allel'1l op ue kracbt d~, H('('ren ",kel)('n di"
hen kan hel!>"n ('n ook" rlo.S< Il H, t 'pn>ek
woord z..gt FA'ndra.cht maakt m Icht ,n als
ZIJ t"!lamen w"rken ,n t, ZllJIH II hun kruL'
dragl'n zal alles r<'Cht kom. n Iharom ... n..."h
ik Illln ,,<'n g<,lukkr.g hll"._._JIJk \oor t Jddijk
en g<>eHtehJk toe

De t,..f'4'<Il ""lUI d O-)&n~, oud 1:, er
Charl"" (1111.I'" d", ,,,,n ,prh""lt)" ru",eI
waren (\( n!'\ t wpe meD.K'ht n dw mOl ",tl n trou
w"n namelijk Adam, n Dllll ,n \dam
moc.t ,oljl;pns fonooJr..r DID, f;Otd oppa"'11 EES NA' lITElI Kt BEZ 'EKER IlETRAI'T

..n alles ge"l'n ..... t noodr.g .. l' \tw.r nadat Uedenmorgen om ~ uur werd een kleurling
ZIJ eemgen tiJd getrou\\d war"'l t",glut Ada'll genaamd Plet tonuln IU becbtenl~ genomen
D~n.. to .1a&l1 en Dina kl.a.agdl' biJ d~n pr.. terWIJl hU bezig wa. eell 'enlter van een der
dlkant dat Adam 'In haar p, Il ,I"",,,,bblok slaapkament van het <lames IICmlDane met ge
m8&J[te Da.t " ... d .. vprl.:,<,rd" ""IJU' n hiJ, weid te openen teD elDd~ roegang te Terhogen
w!':llScht.. h..t pcbtpaar tof' dat ZIJ !'Ikander Gedurende de II13""te pau maauden Il! het al
gr~rou ... :ruil... bh]"en dlllwlJlA gebenrd dat wen ID den nacht de
Il" rn, werd ~n hed)" gpzong ..n door <lf'n tegen ...oordlgheld ... n zoodaDlge bewekoml op

ouden h""r dat door oud, n JO'~ werd to( de stoep van bet MemlDane beeft bespeord.
gpJlllcbt locb nog nooit ...as men er ID geslaagd beo te

D.. <krd" ...a.. de h""r R!'m" \ a" d, r :"If, r vallll"'n Men veronderswlt dat bet altud de
,,"p de oud~te bmer van d. n brUid. gOlD dIe zelfde persoon .. u lil! kwam beden "<Xlr deD
bun voorhield dat hefde !'I'n zege" I' \\ ,. m&glelraat IIn kreeg f maaDden of een boete
getrouw alln ..Ikander of h..t wnn ,chlJu " 'an £10 VUf en t,"lI:.tlg met de kah &Oa
of bt>proenng ...ant ",,"dracht maakt ma< ht scller een m..er blnvendeD IUdrok op hem ge
Eli Ik ...el1liCh U oold8 "UI hart. geluk maakt bebben
K noopt die h"f& gOO' ,~t. n o.ll.", ,,·cl t
kom ..n al bebb ..n WIJ tf' do<n
...lIreld vol van m()(>ltn en ,,,rdr,,,t n kommf'r
Maar als WIJ den Beem aan onz; ?IJd .. h, bl~n
behoeven lO IJ m ..t~ te vrl'I'zp-n Ik shllt m. t
deze tek.t In Cbrlstus IS all""

De hoor J \ ilJoon zeld" dat hiJ h"t g.
ILCbte bnud'paar een les ..--ild" gr'f>n n IJ
....... boowt u ... fondam"nt op , ..,tf'n ",rond
en dat fonda.m ..nt l:aI geen stont! "'g ,Ilan
maar het zal alt.oo, bhJ II \ erd. r WPII,-<,h
te bl) hen God. besten zegelI t,J<' 'oor altijd

Met ePn kort """,,rd ....( rd door I n I rUld.-!'
dank gebracht &all zIJn hrOf'r~ "" ""
,neoden voor alle. wat ZIJ gl'u ....u I, btwll
voor ben

'erder ,,,rdient vermeld tA .. ord,'ll dat u..
bnud en bruidegom pracht41." pre ... ntpn ;:1
kregen bebben ben ....en.. t"le"rammen '"'"l g..
lukwenschl.llj(

~adat allel; aigeloop<'n wa, zIJn 1.1J ,.pr
trollen naar De Bad om hun WItt .. brood-
weken door te brengen Elf karTon ~n nu
ten; volgden het echtpaar tot bl] d" Kop!>""
...aar de beer Reme vaD der M"r..-p op ,.pr
r.oek van deo bruidegom de, TI den ban..-
hJk bedankte en een kort 1('" lUItApralt
Ten slott~ een woord van dank VlW ml) zelf

voor de vnendehjkbeld door bruid ('n brolUE
gom .....n miJ be .. ezen

I I1J t

( Lsl cl t Langstraat -
en "a<onw. ti II eerw

,m
L3f
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De verkoop van graan
- (n , r)

u t el ru lu en
II rh f I. n. k drels In

B. at la d I lalt tc v ek gebou len w6rd
en W Iir p be. loten wHd d~t le <e~koop _aD
graa I \ r ,d. II hebben verscheidene Oppel
hooCdPII "cdert tJen toch geweloer I bunne
men.rh Il tue le laten te verkoopen el vooral
tc 'lafuka. '\~k al .....ar de Pils) 'lebouden
wer I Durhal<c ,t""t de bellghpld ID die deelen
.111 In de h drllvlge eu vuurUItgaande hoofd
.tad (M UI"r 1) zelf. 1, t veto \ an de opper
hoofden eenlgsZIns !!evoeld ge ....orden eli de
vak )( 1 18 hodell leer bl, perkt

±::::::

G ~I>E I JESST! S GE \\ AA.RIJt:EIU>
De heer J ....per J f',m t ..-en der oDderwlperw

van het lIl.l,tuut "oor doofstommen albler di<!
Zicb ook II Dinsdag In bet buwclUk begaf met
J<rngeJ \Illler van RobertsoD werd den VI'\;
dagavond le<oren aangenaam verral!t door eea
buwclilksgescbenk bem aangebodeo door de
plaat<lel Jke "ports DUIe De heer Smit wu Ja
ren lillig secretan. geweest 'aD de nOle eo
beeft door warme belanJ?Ktelhng < n onyenuoel
den IJver hur onwaa.rdeerbare diensteu bewe

Or deD avond vO;Jrnoemd vergaderden
cen aantAl leden Tan de uX:le In het Iltadabo18
waar de beer Smit ook op 8J>tiClul .,enoek
tegoowoordlll"IlI< De voon,her Tan de unl6,
8c be ..r J I' ('hjf overhandigde hem toen een
pracbllll .erne. Uit naam "an de leden ala een
genoK l.rewlJ~ \ oor de vde diensten door bem
In Iret verleden ..an de .portoll unie be .. eren

De beer "lDlt ,,"tw ord je geput op de toe
.praak \4n den beer (J Itff en nadaL de beer
McKenZie Oll&e pOHtlDeest.er nog ooll get!pro
ken bad kecruen allen wel "oldaan bUlawu.r""

i
~
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Z -A, REPUBLIEK
DepartementeeIe verandering

( voor liK! lIER.~n JRI 21 .JI NI - lR~lItcr ) - I>e
kwarta dscbe vergauerlng vlln de kamer vaD
koopband,,1 overwoog heden de recente procla
matle. rlu de aandacht der regeenDg erlangen
I r werd besloten dat terwIII de zaak ~ ,b JUd"
H het In de , tuleu der kamer aangete..kend
worde dat de kalIIer de po .. tlC be8prdken heb
I,,'nde Hl bet leven g"roepell door de procia
maties van I !\laart en Lil April r~ke Ide de
jy Damlet en vuurwapen conceSSie n1et alarm
let op ,~e bandeiwIJze der regcennl( dl~ nadeehg
.. v, r het blilvend belan~ van het and De
VIrgadenug was zCllr vertegenwoordl", nd

EEN TREURIG VOOR L
BARllERros 21 JSLI ~ (ReuUr -}<ranz

Muller dIe zelfmoord pleegde te K6mat poort
op gisteren door Z I" berillen. Uit te .cbleten
met een revolve wa. II bewanng op dien tIJd
daar bn ~barresteeru werd te Delalloabaal en
uitgeleverd werd aan de T jn8vaaI!lClie politie
op de grer.R op l'en bevel.cbnft Uit Pretona
N lete I. bekend aangaandl' de beschuldiglUg die
Ingebracbt werd tellen den ongelukkigen mao
die zICbzelf doodscboot terwIJl de pohtleman
aan ZIIDZ Ide lag te slapen

Boeken en T~dsohriften.
~ IF T,., VOOR HET O:-lDERWIJS
-WU hebben bier eeD zestal Nederlandr.cbe
leerboeken op t oog dlO on8 toegezonden wer
den ter recensie allen Ultga.,en van de firma P
No:>rdhoff te (,roumgen De be"erkel"8 en
.chr ver. van die boekjes bebben bU hOD arbeid
do ::'-Iederlandoebe scbool .,oor oogen gebad en
bet tal dus te betwufeien ZIJDof "U allen bier
In de Kolonie voor direkt schoolgebrUik konneo
worden aangewend

Dat lal buvoorbeeld wurachUnlUk met het
go vIII 7Iln met do belde hoekjes over de geschle
dems van ~ederland (1oeatanden er gebeorte
DlMen door B Laarman eo Vaderlandacbe
'leSebiedellIs voor bet lager onderwJ)ll tloor T
PlUim) daar dit onderwerp hier op bet acbooi
programma. slecbte eeu gerlDge plaat! Inneemt
Maar wanDeer men bIllten don gewonen gang
van bet 0 der Wil" nog lete weDe,ht mee te
deelen over de Neerland a geacbledeDla die
zoo naow met die van de Kup samenhangt daD
bieden genoemde boPkJe8 d_noor een goede
gele;(enbeld 0 door bet beknopte o.,erzlcht, en
.,ooral omdat de bescha .. nlla geachledenlS ID
belde boekjes de boofdzaak "ormt, terwi" de
st£atkoDdlge III!"cbledeD1a met "liD pbeogen
work slecbt. 10 boofdtreklleu la bebandeld De
IDbOlid IS eenvoudig verteld eD bestemd .,oor de
Jongeren

Een tweetal auderen ,un l_boetJetI belden
bewerkt door F J YIn Ulldrlu Een dertigtal
eo Voor de Jongelnl en die nlleu o.,eral op
scbool en bUIten de scbool hon diensten kunnen
bewllzen bl) bet onderwua ID bet Nederlandecb
t E"ste 1.8 voor de mlddelklaue der lagere
acbooi t tweede yoor de leerlingen un 14 tot
18 Jaar "'aanoor men nOi niet een "alYer
letterkundig lee.boek Wil gebnuken naar de
echru:fatel"8 zagt In haar voorbencht

"an geheel ander BOOrt 18 t' Beknopt leer
boek YID het boekhoudeo door L .,an Zanten
Do titel dUidt reeds yoldoende deo IDboad aaa,
dan dat wu daarover .,eellOoden &eggeu Naar
tons yoorkwam i:Jeyat het een dnulelulle Olt
eenzettIDg
f n ten "lott~ beVindt zicb er nog let. bU .,oor

bell die Franseh leeren een 800rt bnennboek
op kielDe schul Recoeil de leUre. li IDaage
det! Jenlles gena door J N Valkbotf

De !;loeken zu n allen verluiifbu.r bil de fil'lDf,
J 0 J ala 811CC te Kaap.tal.

I
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SWAZIELAND ZAKEN

eL De Bulawayo spoorweg
'anrblln,.Jorp 21 Juni l8Y.1

MIJnbeer -Ik ver .. onder mu ten boog.te
over de .ragco VlUl den heer Ranbenbelmer
gedaan aan den heer N:boeman op de publiek.
blleenkom.t te Old""hoorn en t.e oorJeelen
Daar z!ln ultlatio, 11 bIJ zeer ten gun.te van deo
BulswaJo _poorweg Zoo weet de beer RaDben
b..lmer de vergad"nng onder andere te vertel
lell dat dIe .poor ....el{ ID ~en Jaar £ I00 1100 ID
de land.ltaLI IDl(ebracbt bad 'an wau die
ronde aam Of weet die beer meer VaDPpOOr
weglDkomaten dan de commllll&r18 YIn po-
bheke werkeD Weet hIJ dM Diet wat de toen
mahlfe comm tar18 ID deo raad ID de Elthng
van Mei 18 'I! gezegd bAdt Bil zet toen moDe
motie van den Bulawa~o .poorweg oDdp", d18
CUMle WIUI dat onre KoloDle geen penD> bjJ
,hen Bpoor ...eg gewonDen had ook geen penn,.
.,erloren Ala d.t waar WIL!Tan die '£100,000
wu elf J amea Siv"e.. Tight IUllul ulet erkend
bebbeD

Nu mIJnben ILauL.cubelmer Ik daag u Olt
met feiten te staven .. at gU gezegd hebt ~r
Informatie of bevrediging "aD het g_rd po
bhek want zonder a&ngeba&lde feiten van die
ronde som YaD £100 (J.)() gaat de vliager vel
etrekt bU mu niet op

In afwacbtlog V&DEUn .,enlag In om Land
Ben Ik geb .... 1de uwe

P Il 'A' RHIJN

1h rlDg.c lInml.' 0 doet oproeplllg ter ver
g lIer nO( II lake de i!lichtlug eener DIeuwe
g' mtente tu",ebeD Beaufort West VICtoria
\\ e.t Iraoerburg cn l.rnarvun te worden
ehoudell te ~OI.aDtfontell op 12 J uh ten

~lnde I naai te b.,lls.en of er al dan OIet eene
II e IWO I(emrcnte zal ge.hcht worden en welke
\ an de 1WeO plaatsen f\langfontelU of ~ezant
f HItI' I voor hot dorp gekozen zal worden 'an
de re"1 eetle " kerkraden "ardt verwacbt dat
leder tweo leden ollicleel zal afvaardigen De
HIDgllCOmml8llle zal b~taan Olt dl G A
.Maeder, B P v d Merwe en S H Kulw

EEN GROOT SUCOES
BAJlREIITO'i 2<1 JClel - (Reuter) De

achtste landbou .. tentoonstelling werd heden
!Iehouden en zal morgen voor'gezet worden De
lentooD8tPlhng 18 een groot succes het getal
lU~chrllvlDgen 18 grooter daD OOit te VoreD
terwJI de kwaliteit van de vertoomngen ook
I buitengewoon goed wu EeD Portuieeache
muzIekbeDde 18 aIlDwetlg cn er 18eeue groote
schare Tan toe&<:booll'ers wowel Uit bet dorp
als Uit bet d18trlkt

~~~
RHODESIA.

iS
d.
OD

KA"" Rl!I! 'AT K P .. "us -!Je or n <00 l
de \ dl ,.,. "' n 'all d, Paarl "do eell6!-1c
Kg nt "n dep"th ,uder ,.an deze wereldberoem
d" pIlnu. rIus de ('('nlge UlO '" UIt de
.. r,l. hall I Import. eren kan HIJ L' t"c,~

ru " ..n n Inr Europa geweesl heeft al. mu,'
" 11 III ... lralll II< "Ik" heroem le plll10fabnl k

ri, u !Jcv ndclI dIt "1 t toon
hanlt k mat, na li en PriJ' RID

Kap. Jt""JOal r I kroon II Jft
"l'alIllen h.ap. He~{)lIltor prunas rilioook
t;oedkoope !up. secundaa aitoOI .,oorba11den
h..oDl ca Z1el~{Ad., J

J

Veroordeeld wegens brandstioh-
ting

BOLAWA.\O 22 Jr ~I - (Reuter) - Twoo
maDnen met name Gladstone zUn tot
twee Jaar harden arbeid veroordeeld wegees
moedwilliae braIldl~htiD8

UI LIft.POOL 11:11' LoII'DEII EN GLOBE auu
ran~1e maatecbapPII ..enekeri tegen brand t8jfeD
de bMte rato I, ID .tad of op het platteland
Agutea .,oor u --bappg worden verei8Cht
De beer William Ray II de tak "~lIUTder.
Pedlal 'lT, KMpaW.-ADv.

l DI' heer Rau hcn I: elmer J e bier bedoeld
wordt IS "an ()udl,lworn en niet het parle
mentalid .,oor George -RED J

• /
/



BIJVOBG8BL TO'!' DB ZUIJ.).AI'BJLUN VBRBBNIGD MET ONS LANI' 24 JUNt 1899. ,-

WAT MOETE~ WIJ DOF~

De Kaapstadsche marktDE POSITIE. bad en Indien SU beteeUde begioeel In de repa
bliek yolflden 100 de Rand 50 leden ID d.n
eenten rud bebben

Op 5 Jonl legd. do prfll1dent zUn meme ....
dam gedat6erd 3 Jum en reeda gepobheeeri,

• telde sir Alfred KilDer • I I.t sun
&00 gel,u"n worden I 'el'1{"lekllo

gedate)f j 5 J aOI en

IN HANDEN VAN DEN IlAAD

De 'folpoJe ,lulleD, die OD io r I.. .. a nlalne
waren w~u. I o".lekte ooder bIjt boor" ''''' .iJo
1'&11 k .... lLI't..I .." ° Ibe'fllD o.t JIl~ln )I)
Outie M..aon, 8&1111,OOIt Ap&lIold tltUtlo b
Onbo-fJntelD Fort lIcallfort

H"&ell .ljD v()()r een tijdperk 'faD drie JalOn
de .Cl", IIDICBa bont U scb.rmd

0.. ombeinioi ... et I. ieproclameerd ID 'fcsld
koroetlcbl\p no 6 N ord Wln~r'fuld afdeellog
H cbmond

SLUITING EH' PRIJSU1TDEELING

De JaarlIJluche ~II.D deu IDncbting
bad Donderdatcnamlddag, deu 2"2~tcn deser
plaats Op den bPpaalJ<.11 tiJd 2 15 w.... de
ruime SaaJ stampend vol Ouder de opg ë-

ltomeoeu ....arell ook UI Muller Steytier
eerw Ml'Cture enz die plaat... namen op
het platform t, r.runen PI t mevr Haabury
William8 die "Ol.odgUllsU" t~..stemd bad de
pnJSl'n Uit le dl't leu 1ui u me vr Hanbury
op het platfort I k .... 1JI tapte de kleine
(Jueenle Springer op \rIJm wiligf' wIjfe voor
waaru en bood haur li bouquet aan onder
luid handgeklap eu tor-juiching

De verrichtingen werden geopen I Plet ge-
bed door ds lfuller

Daar de tegenwoordlgheJd van meVil' Han
bury "i1ha.ms ook nog op eeue andore plaats
vereisebt werd gwg men daddiJk o'er tot
het uitdoelen der prIjZen ah volgt -

PRIJSLIJST
Klasse sub-standaard

Lezen Glad,s Keith r ..kenkuode
Dorothy Cartwright II Stuart Uold.. .. orthv
schrijven lharlotte Dauu naaldwerk
Bertha Haulsmair

SI indaard I -Kla.s.'i{' 'I
~ ugcl_ h ~1an ElLSl., r konkuud

Hotty Moller _ Felix :'tiendd sohu sel r J
\ eli en t eekeuen \\ illie J.,Jf rl v.
Olive Herbert borstelwerk L'at h
gate

PUTOJll' 23 JUKI -{.R.ur)-o. 0Pl"
wonden beid oyer de politike Il~ue IMIkDt af
maar d .. blnd.l .taat nOl lW

m:aTSOHE SYKP A.THIE

BLOdJ'ONTIUN 13 JUIU - (Rftur) - D.
Duitsebere hoodea)ledu noael een nrpdll1lll
naar mOD neemi om .ympalhie te betaipn met
de Tran.v ... 1 en ook om <le Duitsche rereenng
te 'ft.gen Uto behoeve van Je TranAf .. 1 till
scbeu belde te kowtlu

.... ftI ftII tMYee, ".., leeg en nrJaten lla'fOOI'..... 'nu. op 17 .Jani, 189f1 iete 100

.. MeI ~ clat lIin PP cIoet vI"pJUIWa( te
maba. n. ru ... k'Ippen IUn 400r een netjes
.. -~ bUUFe en bebpt~ I1IIIld ,edekt
die .,.. druet jn goadeD letten UIl d.
niclJijcIe lItUi ea 1'UIOt~ m,fndorp YOl ban,
lH1ilá ltIdaIaaiaiea yua Uier of _teen yerder
"11 l'8I'befleD aiëh d. hooge IChoonieenen en
~ der IDtiDell de nare .toolllflult, dil
liah YUI ~ booren laat yentoort de
I'IIIt ID de der pIek en belemmert de.prek..... Ea ~ p.bbek? In.~e van d.
.toen, ..... pende bOerullD Iwart_en klomp
melllOben YUI &Ilerbuadeu landaard m_t
.ieclelincu ID Yeelklel1nge J18J8Il ID plCDIO
.te..mi.ar bJ IWe der kl'lUll(e boeren vrou "en
en belOrgd. nooltJ" .I.uterende nou "eD yan
kleine "IDkell"n en arbeiders ID opredlrlcte
plantje die slnaaaapp.!le I eten en YUlh"h"ld
rlrlOlc"ll Ook <l".e komen (lID de laudnaaM
te b.>~pNI"1II Het "ma_r he tl r geon ver
jleluklDgen te maken lIet 'ou le veel PUil
doen en t lOU onrechtvaardig zlln waut de
Krugrrsdorp.cbe bjjeeuko n,t IMal es u Jeer Sil
nomton toch 11 bt-shllt nationale u ung

Het Goede Hoop Semmarium

Ter vergadenng van den KaaP>' ad b
.taJsraad op Donderdajc 11;1 houd lJ II" r"t Ot
cndervclgeud rapport en aal IJ<> bn;.; d t:
treH. ode de Kaapst.lLd.scho lUlJrk n u

""ng ..

TRA...~SVAAL8CIIE GROENBOEK

Lynx.cllO, :lJ JUJCJ - ~u...r) -Op~
YVIrIdoriaa. pt....vond bier .... óaded; ......
beafo. cr. tiaadehrif.. van cl.. pnIid'" ti
Bloemfo.telD aoecl te bann en de aak ba
1waden no den raad te lateu

TOT BEDARING

VERDERE OPSOMMlNG

tIT DE NOTULEN DER CONFERENTIE

Normaal college school
VERGADERING rE BARBERTON

DE PRESIDENT GESTEl:ND
KLlIi DERGA.RTEN

SLtITI]';G E.III PRIJSUITDEELlNG

Dl:: "RIJ~1 AAI IN (dnA! VA~
OOR! 0(,

De gewone JaarliJkshe slUIting eo prlJswt-
ueehng van bet kindergarten departement
I oud op den .l'..sten dezer plaats Precies om
half Il vergaderde eeue aanz.lenhJke sch .... e
III hel schoollolcaaJ Onder de opgekomeueu
z g"l1 .. IJ 0" dl Muller Steytler eerw

I (w, Rose-Innes sen enz De
rr (I till,.. n IJ. gonnllen door het zingen van
I h -d door Oe ... mor kl_ van het depar

I I III I ''"U II I.. d door ds Steytle r daar
na .. r I hl' olgende programma u.fgehan
d I I loor le kleinen ol' zeer uitstekende
1\ JZl 11 het was voor een leder duidelijk dat

principale veel moeite gedaan bad lo het
0< feuen der kiemen Jong"J Collerwocd xer
d ent dan stellig veel lof want een leder die
met kinde-rou bekend ts ....eet hoeveel moeite
zulke kieme kinderen geven en dat men zeer
v el geduld moet beoefenen om hen zoover
te kr Jgen

" ~ kunnen het prognunma nu met 111 al
de I> ,go Ider heden beoordoelen doch herb&-
I lecht ... ed ...r lo fiet voorbijgaan dat, du

0< r ng daan lil I et s tt " nsche u ov r
f' I ),d w \\ erkf'1 jk uangenaam
rk \\ ikk I I J r Jl oedigheid t z n
lo Ikir kl 1110 Z J of haar rol , r

lOC
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STOK ~ x

1 !lil
1 na

J
Ze

VAS

• 0 cr ,",hrUft t bla I
vreedsame \ q.t lat.cbe burgers bet

vooru I ut w lie hebl en I un land te Il n
ge naakt tot de kampplaats 'an ZUid \frik a II
eeu aaak die geeu enkel opzicht hun 0 ge
taak. u waarmee "II geluurc dat Lil geel

npatl e hebben Ico k

So

PR\\TJEH'OOR IlB V\\K

l-(frl)-
I beap kt hede ara dJag

de le!lelJ1.oord ge s tua e n v , ba j met de
outr e Oer kalIe... (r ore gelallen katl'bn
van :-latal keerer u t den R .. d terul( en 0 der
zoek est eld I vertrou .. l, e bronnen I sont
aan dat er veel belang ges eld wordt II de
tegenw ord ge xrtuatre De ka flers warcl !lelu
geu van de verontwaardig ng op lu u t
landers gehoopt dcor de beren ever
-t13n ten • I rio helang ukheld dur an ..n
"preken openlvk b I bun lt- uokrer over de
overhee .. eh ng J~r Afflkaander. OHr de Ett
gel.ct en D ..a '11 gtlllL I et bl" I vo')rt I. bet
bepaald ° liJ Jeo n~j~"l ,e 10 VI od WOi{ le

In. u. yu d k fr. I en d aTOm 18 h t DOu i ~
dat d.. Imper aid rcoecr nl{ pal nl • un en het
Britse! e geuJ zal haadh ... n Het dr gt
verder er up aao iat EOl(clan i I U deze gelu"o
he d haar pi ebt zal doen want 'loden zal de
be.chav nil :lchleru L !tewt "'orden en l et bo
.tullr der DlltUr.llcl b..dorven wordeD
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Paar
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(T~H)Ur~ VA:\' EE~E'WE[HCHE:'O
BOER

PAARDEKRAAL

Lees OlIve SchreIner s
pamflet

I yndoc~ ~t&fle Vlal!a~~b"rg
!2 Jun III I

en nu m&alo:tcn ze met
tran'porleeren van Je plaa "

Na. ge .. agmak ng va I eL n IIl<tr
aDder raad van Jl iv e. verdaag le de

Up <ien 3Jen J un <Lelde le pr
eeoe 'l'Crmeeroer ng nn I "'eo voor
en de format evan n eu .. e I"e.i .tr Io:ten

~ r A IfreJ ~Lln ..r.e b hot overba J g n
van "1 n memorandum dat bin et u dd b l

derbede ....as getrader 00 reden van de groo .;
ponte~ van geMb I u.schen de t ...e ruorsLel
len

De president LO le dat. r \lfreJ ~( Iner bet
fe t over bet b00fcl had ge. e d t d tweede
raad dfl Hee:ndel ng~n .cr(.(>~ nW urJ i.;de ,
&!JOledl n kODden geko,cu wor 1 u u t g oalu
ra _erde burge" van tw"" JMen .tand

Sir Alfr..d MIlner lelde dat h al. n voor
stellen b_rde op grond dat de n e I",elingen
moesten op!; )uden vreemdel ngen te • 0

De or8l!Ident wees er op dat d !er~o "(,,t
hon eJgen taken heetlerdoo

Su Alfred llilner IDt ....oordde dal~erland
alCOOl_ yolunt&lledeo In het rlltapárlement

PEr ER \ R Tl I lR >2 Jl S ( Rruler) -
Het k;i elgram ht aaukond ot dat 4!J l(IO troe
peo u tk men g het een !Ce onJ~rwerp 'an ga
sprek II,,<foum dth Eeilt de T mu nf V(Jtal
D verkl~r I: ..-au do D nl l/a I dat" 1000

trL>e~roe J om do troepen &an da Kaap
te versteTien • een verklaring IUd eo ze g6~rond
• cl e al~em ene bJVTdd i n~ £al geven Dur
m de yl rdt meteen alle twufol verwyderd dIe
er mo b t b~taan bebben betrek"ellJk de heeht
beid der Imper alo reg"enng en huo 'fastbera
dcohell op de Tran .. u Mche kwe~1 e en daar

rd t I(rO-'lle ..... tber ..denbeld betoond om
II oc l~ ppergeu(! I Z I cl \friks te bl!)

N ua dbaven te~en eiken PfJ ~ De Bloem
fvnte m,ebe c')llferenl e , een b w • dat dlplo
m .lle gefe Id heeft Het .fa ,t tv. bezlon of ED
g1hul er toe ..1 gebracht ....orden het neesellJke

ui ef te gebrn ken

ltob rhOl :n Ju
(;el,dde brot'<ier.;

Ik wpn cb u allen aall
It Ict boekje \"
J I .od ..lende 0\ er d
\ rkrlJgbuar bIJ J ( Jut, I lo t"gpu
pi r xemplaar Ik kan I et help< Il 'ylll

pal hie te glwoellm met eell kl 1n"11 en zwak
k. 1 taat die door ge" etl'nlooze "!X'C uate Ir
n ""n I nlsc h d \ghcht geplaatst .. or lt bIJ
F ngelnnd ell dIe het nu wo \ pr gc bracht
hehh..n dat ""n ver.;chrikiwhJk bloedbad on
1 Oe oo~"" staart
\ all '" n hOO!!;gel'sttllJk slauepunl "eet ik
f nl t of £'en !,I;tlwapend ,.Nzot Il'goll dl~

n mooroenaars te rechtvaardIgim Is
, I.... rt ons tmmers Zoo Iemand uw

rok Ilemen 1V11 g....f I um ook den manu I
~Jaar toeo mlJo zoontje 'all t .. aalf Jarpn
ou~ WIJ 1.?;1steravond vroeg \\ at zoo pa dan
loon Lis dleVl,'n 00 moordenaars ons hUlS

bmnen dnngen om te stelen en te moor
kon ik hem blet and ..r ant .. oorde 1

ru n te 7.e~en Ja ik TAl tot dan Heer op-
zien om hulp ..0 UItredding manr tegehJker
tIJd zou ik IDstIDctmatlg do<n wat 111 m Jil
v rmogen IS ( to defend my hf.. om ORS le\ ell
te redden

En hoe ik ook de zaak wik ell woog Ik
kan met anders ZIen dan dat de TrllJUivaal
chI' regeenng 10 dIezelfde posllte Zich be-

TOEN EN TH \NS 'ndt Ik geloof dat ZIJ de ernst van II zaak
---- d ~eliJk gevoelt pn ZIJ heeft ook be" ezen

In een art keI over de Paardekraal d Lt ZIJ hnn best doeu T.oo veel mogehJk toe
t1nll beeft de Ra1l.d P .t bet volgende tA ~,,\ en maar do tegeupartlJ elscht feltehJk

De Paardekraal buoenkomst II belden_ne l1le!.~ mIOder met een ontbloot Gohaths
mlslnkkmg en een .UCCei z ....aard 10 de hand Opcf uw land af door

Ze II eene mlllukl[1ng, eene tolale mllluk stemrecht dadehjk toe te ,taan aan alle
klDi wat betreft de opkomst 'fall boereo Er ,reemdehllgen dIe de groote meerderheld
aon zeer welolge boeren dur gewellllt bok uitmaken
wagens en paardeo warffi och&an! te tien In Lnten WIJ hopen co bidden
oe eerste daien Yan December !'lBO IS op deze .... Id m~ doordnngen eli dat ook Oli,e
plek heel "a~ Ilooers te aaolCbon wen !!ieweeat ScbrelDf'r s kracbtlge getwgerus daartoe mag
dan op 17 Jam 189" Toen op de rl"k waar m_ ....erken om de Il8ten en b~>dnegehJke voor
th.nll KrD~era::lorp staat Bn verder aan tie oYer stelhngen VIl.1 <lI" r ..1lS8I:htlgp geldmanneu
E Ido der drift tot nabu deu mterslen rand Yen ml't Rhodes aan het hoofd voor het waar
W vr RandlCbe terrelO'ferboogmg bonderd heldhe, ende Engeland te ontmaskeren eer
tallen ,..n wageas bier ID lauge ruen gmd. dat het tot geweld overgaat en zoo het belaas
ordeloo. tll)()r elk~r 1'erspreld waartUBIOChenZich tot dIt uiterste komt dau kan ik mpt helpen
een~ dU",8nd. n boeren heen en wecr .J "OIe" te ver ....achten dat dIe God dIP altIjd d..
na., of vau dez~ of gene plek WUI' men I(lIlg zwakken en verdrukten helpt ook nu zooals
ge"eleen of de ern.tlgste landszakeo beaprekt!ll vroeger ZIJU almacbtIgen arm zal ontbloot en
Bil de ".gens en onder de uitgespannen bok 9II dat waarheId en recht ook hier zal zege
zeilen 418 nouweu be3ili me' de kinden 8n Vieren
generaal bDl8werk drnk delIkend o'Yer maar Laten ....,J IDtusscben toeuen dat ....IJ als
DIet nee.eDd 'foor Gewapend Venet Str&ks kinderen des liehts geen gemeenschap sym
de iToote bijeenkomst "aarbu aUe manll"'n pathil' of aa.Ddeel hebben met de ....erken der
tegenwOflrdig Ilin bU de plek waar tbJUll hel dwsternIS maar 100 veel ID ons venaogen IS
mooomen' yerr1Jst Daar atfollen de 'foormln de .. aarbeid op de kandelaar plaatsen en al
men yoor bet !utat IU kracbtige t08llprUen de zoo ook ID deren kritieken tIJd beantwoorde.
I'MOlnbe ,..n oorleg 'foor daar khm' 100 d&de aan onze hooge roepwg om te ZIJn bet wut
lijk nu oyerleden do_ 'f1D Warmelo op een der aarde
bokwageu flUa_kt OTe!' die yUf of UI dllllend I :Vet heilbede de u"e
lIl&DDen dIe d, I' met ontbloote boofden yoor A F RETIEF
hem.taan ell O'fer bnnne vrouwen ea ldnderen [Eemge Hollandsebe exemplaren V&ll ge-
en oyer dOl auk nn oorlog de ,uBde dea noemd pamBet lIlJn op aannaag op ons bn
Hemele af Daarna pa' men - bll1l. Een toor te verkrijrn Zend n Id postzegel
dae l.ter 11 de lW lWd".De'Il en be, laad voor de y-dia; _Reel )

Aa~ den Ell'" r
M nhoer -Ik I neen E

woon n de k )Iun a .edert k i ....ee JUt
10&8 en k ben ver uld met Hmp thw voor z
hoot;edeleo pr""dpnt K ugcr I Z ~ 1.1( nwoor
dl~e <Doe I Jkheden

hd en de u tiR der. n et le v eJ n 7. n m
de wetten van Iet land wnrom wODun ZII d.n
n de I rans .. al Van ... t k "~Z cn heb r

0010: gehoord h~h 'faO Jo ~ ~ .che n~tle zu
.-eIen nn ben n et te Hr oell ken md hun e
fran .. aal>ehe urlJe leren ho ~el Eli b "re z n
wat d" £0 Idn aal ~aat of de I !;odsd cnst

Z I de burlj'!." I chbcR L Ir) laud I(ewooll n
Illet veel boed veri e. Zv d~ ultlande.. zo
keu heo bu n land te 0 tnemen

nO<!de oude pre' I"nt braIVo en h Idh,f gn
reflubhek .t" ..t .,.st ont<.,n~t d~ bJdo van
eer Engels um ln Vl) ru" t ekorn t g" ..d
vaart

Ik zoa ben mor ~eu b lpen Id tlU oorlog n t
brak U I ne wetten wat "an~,ai d" klcurlln
gen rassen kunuen met voordeeloverg .. ome
.. orden door d" K&apscbe regeering

Onze eigene kolome kan DIU! eenl 'foorzlP.D I
de behoeften .....n hare armen en 1V0oodt be
stuuro om eert paar gulZige lRooqpoI.8ten te
bevredigen Ik heb dlb:"III. Eogelscheo boor en
zeggen dat "'Il I enr aDder de rep lbh"k b.ar
'flag .ouoien staan dan 0 I Ier de Engolsche

Getr~u ....de uwe
E:':GELSCHE BOER

U\ \LI E (;ODS Kl~DI'HF ~ DU " .. \I
JIj< ID E~ HE( HT I lEf liEUBE\ 4: ~

2 •

DIST RIK:T HAY.
J Oil een f rN"I~n lent :z:

OP BEZOEK

'>0 JOOl 1899
r lIlet \ ""I 0' er het kprkehJke
"1~'Chts l.t d ex" D M px

nu aUe kracht"n IDSpant nm
Ipw "mN nIe laar ZIJ nu wnuer leeraar IS
u r ZI h le wlOnen want op den 9den Juh
7. I II) 'oor d" tweede maal het nachtmaal
b,'(heuclI I Onkwastad aan el.'O paar zIJner
lt rkoorn ..n Z I het hem gelukken ml.. r

I lpn t knJgeu of z..1 hIJ woals voorhl'eu bIJ
alle pOgIngen het hazenpad moeten kiezen?
Daar h J 0' eral bekend L' zal ik hever met
Van z Jn gedr~ spreken ook omdat vele
lezl'Ts ml" ch,en b"ter daarmee bekend ZIJn

"at pohtl"k betreft schaam Ik miJ het ge-
Ir~ vali ommlge Afrikaanders hier bekend
le moNl'n maken zal het ruet wat helpen
lIs Ik ('Cn "elDIg daarover schnJft? Misschien
zullen 7. J I erhetereo Ik 7.a1 probeernn Voor
af wil k zeggen d"t hIer ook war.. Afrikaan
dHs met een waar AfrikaallSCh bart wonen
De nndere luw men slecbts gebruiken voor
lawwu makers Wl!..llt dat kunoen ZIJ zeer goed
doeu doch brengt hpn bIJ meneer dan hebben
ZIJ hun tong vprlorl'n en weten van rue!.. af
zooal. ZIJ gewro.t !tIJn met t hof v"n reVIIJle
&11 van h"n Was te relD van CODliClentle 'Om
de ..ed of te Ipggen andpre hebben IIlerst
procuratIes gegeven tot verdoolgmg VI'.11 ZIch
...n wat gebeurde er toen? ZIJ ginger net te-
rU,l:trpkkpn omdat ZIJ te bang ....are en nu
weten ZIJ weder laWa&l te maken over de
r"kerungen ,.au -8 6d elk dIe morten
bf.taleo voor hunne lafharhgh<>1 1 "as het
toob m'Lat £100 dao .zouden Z J ....IIs rx- 1..11
e I met moer moed bezIeld w...z{'n ill de toe-
komst Nog het slecbtste van a11es' ab dat
omtrt nt de helft ruet tegen ....oordl" as
Ik heb genoeg oVer ODl!e medc-Afrikaanders

gez -gd dus zal Ik uvergaaD tot leta atlltffl
llI"t zoo hnrtvnr,;cbeurl'nd en dat ll! dat velen
nu heel ....at koorn geZluud hebben !IOmDUgen
bIJ dammen anderen biJ droge landen of ZIJ pr
lets van wlODen zullen weten WIJ DIet docb
....IJ hopen bet beste De oVl'rvloedige regens
h"bh..n velen In staat gesteld heel wat uuelies
met den laatsten oosst te WUIIlen moge t met
t koom ook &00 gaan
"at het veld betreft L> het DIet te beste

....ant ofschoon ....IJ regens movemoed !;etu.d
hebben ZIJn de sprinkhanen zamen met het
gra.. wtgekomen en hebben biJna alle. ver
rueld

Wat voedsel voor de dieren aanbetreft Zien
WIJ dUB een zwaren zomer tegemoet als het
ruet vroeg regent

ADdermaal hoop ik beter DleU'IFBmede te
doelen daar het JlU betre~ ia

Ik dank 11 bIJ voorbut YOIOr opume cr...

SPORT

SCHIETEN

ZUld·Aftikaansche nunerale
wateren

VaJl.
In:

8cuc

DE ~10\ TR()EPE~

AI "JER liEf RRIT~CHEOPPEKGEZA(1

[W U hebb.u ee Igc Emn U u t~elaten -E D
U L J

Aan ckn Editeur
Mijnheer -Ik heb met , ..el gl'bOf'gen le

artikelen IQ uw blad ,)ver ZUid tirikaansche
mmerall' wateren onder het hoofd een plp.t
voor protectie gelezen Dit bero. pt 8ChlJlIt
mIJ eeo billiJke en rechtvaardige elSCh te
zIJn ten behoeve van een DlJverheid welke oon
eerste plaats behoort m te nemen ware het
ruet voor het vooroordeel dat er bestaat
tegel) all.,. dat kolowa.a! IS Ik had eerst
gemeend dat PriJs of kwaliteit de VOOrnaam
ste struiJr\,lblokken ID den weg tot slageu
WIU\Al maar verneem op het beste gezag dat
dit met bet geval IS dat ten overstaande
kolomale ....atereo thans IQ den bandel door
de voornaamste wIJn handelaars verkI'Cht
worden tegen pnJzen onder het mgevoerde
en verder dat de kWaliteIt een gun_tige ver
geliJlring kan doorstaan met eeutg Euro-
peescb water PemoonhJk .kan Ik aUeen spre-
ken vau een gel'"\3Jlld , an Riebeek
waarvan ik OnderVlDGmg heb Ik moet zeg
gen dit water staat gelijk met <>entg tafel
water dat ik hier of lo Engeland geproefd
heb Waa.rom deze belangnjke niJVerheid
zooi.ang verwaarloosd werd en nic dw.zen
den pou den sterling toegelaten werden Jaar
lijk. wt het land te gaan om voor Oltlaad
!!Che wateren te betalen ....elk geld 10 bet

ld moest gebleven zIJn 18 onverklaarbaar
Ik meeu de belanghebbenden bebben eeu
r goede zaak en zullen wanneer ZIJ bet

p+rlement lo de volg.!nde 7.1ttwg naderen
liberaal behandeld worden Ik verneem dat
de eigenaars van de voornaamste bronneo
trachten een overeenkomst te treffen waar
biJ ZIJ ZIch -mllen verbmden zoo protectie
verleend wordt om hunne "ateren te bliJVen
vetkoopen tegen een prIJS beneden die 'ValI
mgevoerde wateren op heden

Indien "aar IS het een stap ID de rechte
richting en een verder be1F1J8 dat protectie
met gevraagd wordt met bet doel een hooge
pnJS te 'I'1'IIgeI1 voor lmloniale ".teren maar
voor bescherming tegen yooroordeel .... t ZICh
moet aanbeyelen aan leder lid VlD bet parl4'-
meut. beide Bond en I'rogreuief

Ik baa, IDI.
KOLONIST

KAAI');TA

~AKOMIN( V,\.N BELOFTE

~uJtKOMY."

JUtl 22 - s. llns, ....n PO t ~olJulb
2~lh.lry .an Harry
:U-N >om van 8a ry
U-Aur01'1l '.n de ~o.

vEBrROKKt:~

JUni 2l-(]arlb Castle naar Lnn jen
22-1 Q wel (jR.a,r \\ li sc JaA

22-!ngr d Daar AI"""
2-B.rod&, naar N~.. c"" l~ Boa

} I

PRETORIA 1 Jl ~I -(Reutdr )- De beer
Abrabam Flsber vao BloemfonteIn 18 Zondag
albler ge&rn'feerd en 111 de pat Y&D de reree
nDl

K ~AP8CHE 'RllIJTEN -De Lo d n
L,adir ~ee!t eer. lie r~.tentn lI".aron K a
appels eeDe mIslukking f Jn op de L<
markt In de e",.,.te plaa ..... ord <-
i(ewerkt met het npakkeu der &;:JP'"

Hie. III e.:n on.erk ~pbaren t.oc> a J
reIJ Wd men de "ppels .erkoul e
er groote wrg gedragen worden wow
plukkeIl &b bU het lDp&kkeo Het ....
dat de Kaapsche appell u tge.lot~n lO

zekere koopen en er..... ....el t,
naar Kaapecbe appele maar dao DlO ~

pu.i.ke conditlu IU'rlYflenln
STE.utN8 WIJN V.oUI LE\ EBTRA) , (me "

behoort genomeu te "orden tezamen mt .-0
beboorlIJk geko&en dieet OndH lood. l'
behlDdeling gepdrd met eeD lev~n n d pon
locht eu beboorljj.lte exel'Cltlo u.1 de ra en
anell"r beter worden dan onder d.. ouJe ""ban
delIng 'I'&Il pure leyertraan of Il D eIDU' 00'

IOnder onderworpen te Zj n aao de ge a en <1
met een ongeregeld gebrulk"d ..et ~epaa
gaan met de 'ferblOOende u I .....ru.:~ b.:
IOnderen 'I'&Il ongezonde ~_ ~dd""leL f

.telNl Bij.', .JIC'thekiln lIJ twee! w t.< L

-[!.DY]

van4
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Dlip
SpI1
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een J
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Pl!ET KA >3 JOSl -(Reu/u) -De regee
r ni{ heeft finaal besloteo de vertegenwoorotglng
van der Rand le vermeeroereu overooulcomstl;l
do b lohe vaD d~n president UU 81r AUred
'[ lner Lr zullen waal"1!l.'h)ullJk zea leden ZIn

De uItvoerende raad l.!1 belli': met bet ant
wo')rJ op de dépkhfl op de pellh~

I)e baodel 8taat aul
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