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RBR"A.". CA.••• D"
lUIVERE ROlEN SNUIF.
Beneyens Zinkins, Orange Bloe~ems, en Groene I

Zinking Snuif."
D~F. )\nuir ...orolllI"...aarbol')(d auiyer 'e ZijD, .I""hlol do Ikrie

.\IIIerib'lI'",'hc ""'hook ,,-ordt daarYoor gebruikt I
De (irt)(·ru.' ZlBkin~~ Snuir ill yooral 8Ol'Chaa.... r ~oor hen die MD

"1,,·nt.'lucht lijn bli)()t~"t~§IA;.Jd.. .\1 OHIO a.nJere ~uuir !OOrteu te W~&.ttb
Roze. Schoone. Bloesem, B'3rgamot. Orange
Bloosc,n. Zhlking, Speciale ZInklng en Cro.ne
Snuif ~'MJ"""":"'>rbor;;d de beol.,o te ajj n. .

"ij "''I{"'' .ltlCht. ,bol .;ij on... Snlli' 0l' d~n pl'tX'r luh dlollen.
PO ....iJ .rllt. bevinden da' le 8("0 onfeilbaar IJJidde-1 en "erh~"cn is
0.--.\'''''1 N:"ni.:-eandr'ro !I lort '"uir. Onze ~Duir i.~n,eraJ 'erkrijM'baar.

w,) 1~...den ....11 g""'l """t.al IC'ltui;l .. ,hrirten. Hen .. I be- I'
'Ill lou d~: .Ic priJ." van onse Snuit &('er laag UI.

HERMA.N & CANARD, f

B9, 40 en 26, Pleinstl'&&t, Kaapstad. I

"a·E·" 'Z"": '- ! •.. ~ :-~:. _:~.,
, ,~, ,

" " ;.. ! ~"". " :;'"'. '.

R. GAtEIlO.EfI
Koloniale

)(OIl1lDleDt

Werke••

Straat .. Lug Strat.
KAAPSTAD.

MtJllu:nelJten en GrUsOOenen van llarmel' ol
G.t"oiDitJtvoorzien en opgerioht op ~ge Begraaf-
plaats in Zuid Afrika: Usel'8ll Traliewerk eD
Hoekste8luJD ook voonien.

I
Tee~ en prijlIeD franco op applikatie.

TflitJle.: Kerk St,aal. WH"""" 6. Oxfo,d SI,aat.
OosllDlllle.J }EEL No 71.-8,7791.

Publieke Verkooping.
DE heer P. .1. PIKNUS VAn Col~ de welbeJrende PaardeD en

Ezel haodelaar besloten hebbende, de Boeren en anderen van
P,'rlt'rville EIn omstreken van EzeLs en PaardE'n te voorzien, heeft de
Cbderg-l·t('(Jkenden gelast om zijne EERSTE VERXOOPING tel'
Dorpe l'ortt'rviJle to houden op

VRIJDAG, den SIsten JULI,
TE 10. UUR, V.M.

wllnnftl I te koop zal woruen aang'9boden :_
30Purd8ll, BaJw AI ltm6I, JD8tIet allen geleerd, geeohilrt root dade-

lijk ~t'brtlilc en ZO IIUel geschikt voor de behoeften van dat District.
Hl t Yea zal Mlker present zijn,

P. Jó PIENAA.R,

J. W:-Moorrees dr., & co; Afslngsrs.

&&Dat

Malmesbury,
Vendu-Kantoor, 27 Juni, 1899.

ZgLDZAME VERKOOPING
VAN

VASTE en LOSSE GOEDEREN

KAAPSTAU. DINS:. A.G, 18 .JULI, 1891.

cent.

VERKOOPING. 't GAAT I 't GA.AT I! 't GAAT r! I
Onder proces van het Hoogge-
,rechtahof van do Kolonie van
;de Kaap de Goede Hoop, van

Land Eigendom,
Nog Verdere Prijs- Vermindering

-IN-

HUISRAAD, .AARDEWERK, Enz.IN VE AFDEELING

PHILIPSTOWN.

ThéJdttle DustpaJLID de zaak tU880hen de AFRICAN
BANKING CORPOIIATION,LI.KITl:D,
KlAger, en HONORATUSFREDERICK
WILLIAM MAYNIBR,Venveerder.

Te Phllip.to'1Mn,
Te :0 uur '8 voormiddags, op De zaak 'wordt opgegeven,

opgeruimd.
moet worden

Zaterdag 22 JuH 1899,
Voor het Resident Magistraats_

kantoor zal wordén verkocht
aan den hoogsten bieder Gehoekte IJleren Omheinings Standaards,

Span-posten en VeldbeUen.Zeker Erf of Perceel Grond,
Watererf, 1\[0. 3, I, gelegen in

Venter-straat in Philipstown, me-
tende één honderd acht en dertig
(133) vier.caote roeden, en één hon-
derd en acht 00 twintig (12,) vier.
kante voeten.lj E Onderg-eteekf.'nde wegens ziekelijke omstandigheid daartoe ge- De verkuop.vool'waa.l'den zullen lijn eon- '

noodzaakt, heeft besloten publiek te doen verkoopen tant, of t contant, t ua ;3 ~ndeu, en t

J. S. MARAIS !5' Co., Afslagers.Meedeeling · ~... EEN

aan Dames Bezoekers.UITNOODIGING.

(

Linten en Waar· zij \111 het verla.ngde kunnen
i krijgen.

IN HET BLOEIENDE DORP TE

~"'~:.1&1oh. ~oe~.

Op Dinsdag, den 25sten dezer,
OM HALF-ELF PRECIES,

:3 Annex gelegen Erven, langs de Main 8traat, met een dubbele
wrdll'l,in~.w{)()nhuis van Jb vertrekken, waarin aan de eene zijde een
Wlnkl'l eli aan do andere zijde ~n Slachthuis jaren lang met succes
~ednwell zIJn geworden. ,

Dew /' rven zijn ook beplant met circa 300 Appe~ Peer, Pruim en
f'pr/,I k· i1fl."l11"O, die 't vorige jaar circa £65 hebb~~ op~ebracht hebben do
VV,'rI !l'edlge I -opend w<lter; daar de won80hehJkhtlld' reeds' door het
UO\l\'!'rucTlltmt beeproken is om een spoorlijn aan te leggen naar
Franseli Hoek, is dit een sohoone kans voor g9ldbelegging.

-OOK-
p\, JCwono vf'l',-.'heiJenheld van Hui~raaJ, als Tafels, Stoelen,

u',kk ante:', IC.tel.~, Glas, A,mh werk, f( eukengereeds(;hap, Smeerwaren,
ltls l\oJIlf', t-illikcr, Ze('p, 1 Vlflt:'seblrar, Tuigen, 1 lot Bottelmandjes en
1I'l\t nog meer zal worden aangeboden,

1. J. CLAABSENS.

A. 8, de VILLIERS & Co., Vendu Adm«.

LLOYDS'
V .rc R~.£> E~ PIN G ~ I!f •~!'dl!.!I!!»_~"

INGEV0 ERDEN SPRINGHENGS T 30 Eersteklasse Gedressdsrde COL ru STIlL,ULrUIDBIDft YOLTOOIIi,"!.lOm lUCBlIYTUD UIft.
RdUinen,M . I ft., U It.J .1 lO lt. lIellI, •• t GDILUCIDD BDIIGIW OP

1
0

do. o. errles. "SB TOUII, JU 10 til 100 Itel .",
Op DilJsdag, 18 Juli, 1899

Panr], I:J Juli, 1899.

VERKOOPINGEN VAN GEBROEDERS RIOKETTS.

DE hooren GEBROEDERS RIOKETTS behoor~jk gemachtigd
door oen hepr C. G. SCHMIDT, Tan Schmidts Drift, zulle" ver-

koopen op brt Kimberley Marktplein, op Woensd1' 19 Juli, te
11:J() v,m, r1pn tngevoorden Hackney Hengst, "Sir . e~ry" staande
l ~ handen 1 inch hoog. Het genoemde paard. werd eenIge Jaren geleden
InP.'flvoerd door de holoniale Regeering ten einde het paarderas hier te
v-erbeteren.

GEBROEDERS RIOKETTS, Atilagers.

Opening van het Parlement.
------

Belangrijke
.. •

MORRISON & 'GO., PLEIN-STRAAT,
BrEOEN aan een bekoorlijke verscheidenheid van

Goederen tegen de laagste prijzen in de stad.

Beziohtiit on ..

alle klassen van

Nieuwe o~ plaat gemaakte Koetuums .
Nieuwe Wu(el'nroo(S, Cape's en Mantels.
Nieuwe Bont-kra.a~_it'51 en Boa's,
Nieuwo Bl'gt'I1Rcbermet1, Corsetten en Kousen.
~ICUWC r'lant'IIt'tt.<l l'n Long'cloth Onderkleeren.
NlOU we (Jr'gemAAkte en Onopgewllakte HoedtlD.
:-\10UWe [);.j5':<Pl:, Km(lgjes, Dasjps, KI\DWn. .
Nl' Hwe Of'l'rJ\'CHpt:8, Ochtend Japotl8, Morgenbaatjes.
N18uwe Rid·lct'rl'n Handschoenen, SluiNl, Cbi£fons.
'Nl'_;UWO K(Htllllm.~ voor Kind~ren van allen leeftijd,

KalJtwerk.
Nl<;\.lWO KI"l'ding StofTen, DlOIlRe-zijtlL', Satijn en Knp.
~lCllWe Klep']inl.!-hordllnnlt'l" Gimf'~, Versierselen en Knoopen.
NIC:;WC Onderrokken, Kant en MOllsline Gordijnen, Side-board-

kle~djl'~, Thee.kll't'dj~, Thee-cosios, enz.

\'11111' de heste waarde in Kaapstad, doe een poging
- BIJ-

1fORRISON & 00'1 Plein-straat.

APPLICATIES voor boven-
genoemde betrekking Terge.

seld van de bij de wet vereisohte....·0,CR R. D ~ r~ir~:::l:~~~~~:;m=:;a-a. ., Protostantsche Kerk, zullen' door
B C I K den Ondergeteekende ingewachturg- en ast e-straten, aapstad. worden tot 15 AugUBtUS o.k.

. • WerkzaamhedeD.te beginnen 100WIENER & oo, BEPERKT, Spoedslaig,moge£IUiOIr. . d
a ns l2 ~r ~aar en eGROqTHANDEL-IMPORTEURS Schoolgelden en vnj logies.

-VAN- Alleen on~huwde personen zullen
in aanmerking genomen wo.-den.

Billijke reisk08ten gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde npplioanten
moeten zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half prijs te reizen.

P. S. VAN DER MERWE,
Voorz. Bch. Com.

ODS is verzocht nog meer van boveni'e-.
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zeilde hoedanigheid als die welke wij het Vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvanisee:rd Draad,
Doorndraad, en Toestellen Voor t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzen._tegen 1011 maandan crediat >raaneer d~

verkooper twee b ,rgou voorbre.lgt die den
MagiRtr&at voldoen, bot tweede e'l derde
paa.iment oen interest dragende van 7 pel'

De ovel'drocht !lal ge~chiedoll na betaling
van het laal,te pnaimeut,

De Af~llg~I' s» ()1) kusten eu trr risport-

rechten eli al ~Io Lii1iravctl van overdracht

met iubegi il' "'UJ alle _Achtel'.tallige bel .. -
tingen alH dit! ('I' ~ijnf moeten ge<lrngen
wordeu door den koeper.

De eigendom wordt verkocht soouls lij
is voorgestah] in de acln van overdracht en

op de te",kt-Ililll(; do Shoriff houdt zi:'h uiet
vf'I'antwool',lolijk voor cenil{ gebruk en

IJZERWAREN EN ALGEMEENE KOOPWAREN,
H(:ek van St. Georges-str aat en Dock.Road,

KAAPSTAD.wijst allt> ""',,"1"1'0 o"ko~t"'ll ..r.
!Jo verko0l'iu;{zal ollder'wurl>en zijll WUI

een prij .. Villi inhouding v&litgOlltel<1 onder
den 1dden regol vali 't hof.
Voor verdere bijwndtldlcdun <1& men

aanzoek bij bet Resident Magiatraat's
Kantoor W Pbilipstown,

H, TENNANT,
Opper Baljuw.

Opper Bl\ljnw'A K.I'toor,
Kaapstad, 7 Juli, 189Q,

Heb nu in voorraad wat tegen de Laagste MarktprijUln ....ordt aaogt'boden;:-
Bouw Ht'noodigdhodeo, GegaJvaniaeenl IJler, Gepunt Dn&ad, Vel"lltotfen en Vemiaeen,
Zwavel, Cement, en alte soorten van IJzerwaren, alle soorten van Kruidenier.waren
en Bmeerwaren, zooaJs Koffie, Suiker, Rijst, Koora- en Wol Zakken, Zeep, 811&., ellS.
AmerikaaIl8Che Goederen bestaande uit Timmerhout, Deuren en Ven.ter-B, Mie!les,ens., enz.

Behangaelpapier, Me.eenwaren, Koffers, Leerea Zakken, enz.
Telt'Jl'. Adret: W~KNER Kaapetad:

De .. nl.. Windmolen. pmaakt met
'W1.I.n Bew.... bar. Toren.. ZuUen
meer water pompen dan .. nl. and.,.
"'plena In d. markt.
O. hoopte prlJa werd behaald door

deze ..Motors" op d. Chlcaao W.... d
T~toon8tellln., 1898.

ZULI~EN bovengemeldfJ Paarden
publiek verkocht worden aan

KLAPMUTS-STATIE.-Onder de
Pr.arden zijn verscheidene egale
paren, allen in goede conditie en
geschikt voor dadelijk gebruik, en
door d€'n heer S. G. Joubert per-
soonlijk: voor contant in gekocht en
opgebracht, kunnen zij in aa.ndMht
aanbevolen worden.

s
" LLOY1;)S' AERMOTORB HEBBBN OOK II

ZUID AI!'RIK.A GBTBOKKlIN:
G.udw Medaille 'BIl ct. r.-a~II"" T ......
ing te Port Elisábeth ... ... 1iN
GouCla Mmille en Betwt.n .Prij., Je"__'
hurr TentoolUltt,lling... .•• ... 1_
Bpeolalen Prij., Wa.telijke pro-ria.ie, Ta.
t.c.on.telling, &o.ebaRk ••• '" ... 1•.
Be1'lten PrijII, Weatelijb Prorillole, 'I'ell,,-
•telling, &o.ebank ••• ... ... 1"
.E.raten Prij., Port lIliabetA, LaDdbotJ.w
Vereeniging ... ... .•• ••. 1_
-'.anbevolen door het BelprneiiBp ~

lIIlent Jer Kaap KololIie,alahet beet ~
om water t. pRlpn, .. vonden ~, ..
Go,..ernemBDu DiallWlt Boren t. pbniba,
of in open. puUea,

D. Lompe hcnateD Windmol.n ..........
.nel ""&Dril door het St.len Ga.lftIli_.u
A.EB.I.OTOR. .'Lloyds' Stal.n !BllOTOB.8 l<>0p8n met
den zachtsten wind, a'jn geheel ~elf-repl~
l'tIDd, .n "e, ken met een langen, Y8IlteD .~.

Het ilUOTOi il d. pdkoopate BIl Dl......

eoonomileh. lJeW'llll'8llde Kracht ... wereld,
een Pomp Tueetel koeteDd. een weUUr_
dl.n f'l"tl goede paard, terwijl het dar .....
c.'Ddu, ,..."i~ t~.of ~ "erk\.

II rt .1~ fL\lJ'l'Ol n.... t oek ~ de

tlht.4 H, ,' .. n ct. loge ea _ .... "Ir...
tit,., " of H..li::ld. PoCll~.
Zij dio 'ooI'DGIIftaiJD WiD4moln........

te koo;lf'1lu!otlten "el oDdenobeiden tuaoba
Ll.'ydb' O..IV1\nÏlleerde Stalen!DJ(~ BD
.·)Jere lu1erieare en "u.rdelooze ~

Het echt"" Lloyt!A' .1DJlOTOB. al It.... .-I-
koopst en b.,st.. beTODden ....ord.n, en l.eeft
den toet.a 1'00,1" doorgestaan.

WaJlOtltJl' l't!!'IIischt, "orden gNChjk~ per-
!lOlleD gewnden om het t.oe.tel O'.. ~

11'~..u euk ..1 gedeeltelijk. reWtO.ton, of YO)PU
'pee; ..)",echlkkjrg • ,.

Schrijf om prij. lijst. eD getuipchriften.
of zend bï:::rhed.q omtrent diept:e _
den put or . lh"jd water _" "aarult_
bel áelling da- ko.ten per volgende poel. MI
toelcWLIIJBD wordea.

ALLEN die Paarden of Mnile1iels I

!Dochten verlangen van alle
8OOrt-'n, Rijpaarden, Koetspaar-
den, Trek.paarden, Enkele Tuig-
paarden, Chargers, Snel-dravende
Paarden, Tl'elt Merries of Hengsten;
sterke Muilen, Groote Muilen,
Kleino Mnilen, good Afgeriohte
Muillln, of feitelijk iedere klass9
vau dergelijke diereo, worden uit-
genoodi~d zich te begeTen naar de

STALLEN VAN

HAL 1 B ROS.,
IONLMARKBT·STRBBT, 14,

KA.A,PSTAD,

.... ERF TE KOOP
,,( ET het daaropstaancl, net en
lJ! gerieflijk Woonhuis, alsmede
Stal en Wagenhuia,- beplant met
keurige Vruchtboomen en lomme-
rijke Eiken, gelegen aan de Noorder
Paarl, (\n thans bewoond door den
eigt'lnaar Eerw. D. J. DB VILLIERS.

Doo aanzoek aan bol'9Dgenoemd
adre",

Gelieve te letlen op ons nieuw eft eeniQ adres.

LLOYDS EN ,CO..
40 Bu .... u-.a.; K....PII~.

Bolldgaande Onderwijzer beneo-
digd te Kr&n8rontej~ wijk
Grootrivier, dist, Bethnlie.

BENOODIGD
VOOR de Derd&-kJas School te

Matjes Rivier, een ~rtifi.
ceerde Onderwijzer.

Hij moet ookwaam zijn om onder.
wijs te geven in het zingen. Kon.is
van muziek eene aanbeveling.

Salaris £120 met een huis ge-
schikt om _kost-leerlingen in opte-
nemen.

.Applicaties met~t . 'fteD
van bekwaamheid en zedelijk
gedrag dadelijk te on gezondonaan (

'APPLICATIES voor boren-
~de betrekking verge-

zeld van de bij de wet vereisohte ge-
tuiglC.kriften van bekwaamheid en
~ en ftD lidmaatachap
eener Protestantsohe kfrk, sullen
door den ondergeteekende inge..-
wacht worden, tot op deo 15den

. Aquatua, 'e.k.
Werbaamheden te beginnen

zoo spoedig mogelijk.
Safaris £120 per jaar ende school.

gelden.
Een ongehuwd persoon verlangd.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties zullen vergoed worden.
N.B.-De geslaa.g<k applicant

moet sioh voorzien v:a.neen Onderwij-
zers 2de klas spoorweg ccrtifioat,
om tegen half ~prijs te reizen.

A. J. WILKEN,
Voors. Sch. Com.

P.K. Willo~hby,
Diat. Bethulie O. V.S.

Il Juli, 1899.

1. SPIER,
Secretaris.

Matjes jl.ivier,
District Oudtahoorn,

10 Juli, ] 899.

BENOODIGD
EEN certificeerde onderwiJzer
J (ongehuwd) op een buiten.

plaats voor 7 of 8 kinders, moet
ookwaam wezen om Je noodige
vakken van onderwijs te geven.
Doe aanzoek met voorwa.arden bij

G. P. BOTHA.

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

Doorn Kraal,
P.O. Somerset Oost.

IOll!gwde OldellUur beloodlgd te PrUS- V IeT 0 R I A COL LEG E
truI, .wijt IIJgeboelllpnlt, dlst. STE L L E N BOS CH.
CaltdoIl1r1er.

'------- .._
HET leerjaa.r van bet College

zal Openen op :Maandag, 31
Juli, te 9 uur v.m.

Voor alle inlichtingen betreffen.
de cursussen en beurzen die toege-
kend lrunnen worden aan Htuden-
ten die de intermidiair en B.A.
1< lassen zijn ingegaan, zie men den
College kalf'nder, waarvan kopieën
op aanvraag verkregen kunnen
worden bij den secretaris van den
senaat.
-_._---~--- -------- _-_ - -_._-

HET NORMAL COLLEGE
MODEL SCHOOL.

Biesjesvlei,
Smithfield, O.V.S.

DE verschillende Afdeelingen van
deze School sullen WOKNSDAO,

19 dezer heropend worden.
De Matriculatie en:andereSpooiale

Kl888en zullen gevormd worden op
denzelfden dag ; de Studenten
Klassen hervatten 't werk den 26sten

J. R. WH1TTON.
---_ -- ------~-_.- _._--

Rijnsche, Jnstituut, ~.~
STELLENBOSCH.

ROldgwde Oldertijzer Beloed~t t.
YUlbut, wijl Borel I14derriJer, dist.
Bl_lolula.

APPLICATIES voor boven-
genoemde betrelrkiDg verge-

zeld van de bij de wet vereisohte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedraa-, en van lidmaataohap
eener Protestantsohe Kerk, ZulleD
door dan ondergeteekende inge-
wacht worden tot op den Ióden

A.OgustUB, e.k. GE-ENTE Vruchtboomen in
Werkzaamheden te beginnen zoo soorten. Limoen-, Naartje,

spoedig mogelijk. .ZuurliI'loen, -8ht'dhog en Citroen
Salaris £120 per jaar en de boomen. Ook een verza!:.leling uit-

sohoolgelden. gezochte SOO~n Tafel Druiven op
Billijke reiskosten gestaafd door Amerikaa.nsche bt.n:Cken. geënt,

kwitanties, zullen vergoed worden. geschikt Voor prieel uitpJanting, te
N.B.-De geslaagde applicant k:oop bij

moet zioh voorzien van een Onder-
.. 2d kj rt'fi t SOW. JOUBERT,

WIJzers e as spoorweg ce 1 cas Boomkweeker, Boven Vallei,
om tegen half-prijs te reizen. . Wellmgton.

A. C. DESSELS, catologus Post VriJ p !anrug.Voorz. Sch. Com.
Dewetsdorp,O.V.S.

8 Juli 1899.

GEVESTIGD 1860.

DE nieuwe jaargang zal beginnen
op 26 Juli. Doe voor bijzonder-

heden navraag bij de Hoofdonder.
wijzeres.
-------------------
nUCHTII BOOUI Elf PRIBBL

VROIiER STOm}t

---------- ---_

BENOODIGD
lerste ABsistent lI&nnelijke Onder-

wijzer voor Dordrecht lerstekla.s
Gtlmengde Publieke School.

VE R ZEG E LD E Applicaties
gemerkt "ApplicatIe voor

Eerste Assi8tent ,Mannelijke Onder-
wijzer" tezamen met de noodige
Certificaten en Getuigl'chriften,
zullen ontvangen worden door den
Ondergeteekende niet later dan den
7den Augustus e.k. v()()r de positie
van Eerste Assi8tent Mannelijke
Onderwijzer, om in het algdmeen
behulpzaam te zijn in hft onder-
wijzen van alle onderwerpeo, maar
in bijzonder bekwaam om Hollandsch
te lat'ren in de verschillende
Standards tot de Matri cuI!,tie in
bovel1gemelde School. Salari:; £200
per jaar.

De geslaagde Applicant ral zijn
diensten moeten beginnen, z'>o
spoedig mogelijk. IeJere informrtie
Kan verkrt'gen worden bij

JAS. P. SMIT,
St'cretaris, School Comite.

Departement JaD Ope
TENDERS zullen

wacbt hij den
Auditeur-Generaal voo
gemt>lde levering tot 1
dag van den genoemde

H uur van een cot
aan het Rosebank Sp
-19 Juli 1899.

Tt'cken-materiaal e
instrumenten.--2l.Jul

Volledige hij7.0nder
Terkregen ,"or,h'n hi
van Optnbare' Wer
stad.

De hoog'r::te of ('mi
noodu.Jrelijk aangeno

JOSEPH NEWEY,
Hoofdin8r~1 r van

(lpen are Work en

eWerken-

HET BEROEMDE OOCWATER

EEN bottel bewerkt wOI,der. n BDdejr~ die dit
gebruikPII aalieD crkeUDeIl ~ '* de ""heule

• ....n..mt br.)les potoIge1d 3& &ODd« pc.IpId z..-
V~'bij

HEYNES, MATHEW & Co.,
Ch.misteD, K.aapstad.

IlLAXKEN, VloereD, Plafond!>,
en alle soorten van bouw-

materiaal, Stinkhouten Planken,
ieder soort van Wagenhout, ruw
en bewerkt, in de kolonie gemaalte
Krui wagens, eoz.

rfe koop tegen de laagste markt-
prijzen bij

THESEN & Co.,
Loopetraat 10, Kaapt4&d.

r
1
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Langeberg Inboor·
voor uitkia-

GekoDftskeerde Landen
tingen R38erven.
zmg onder Wet No. 40

DE ondergemelde 31 worden geadverteerd bij
Gorvemomenu; I.~Y.";"""" .... ,,,, No. 3.J8 van 1899, gepq-

blieoerd in de GOilV van 2 Mei. 1899 en
volgende nummers, alt! opeQ voor uitkiezing in termen

(T I I ,tT t N 40 18!)5 van en na Woena,l .....,van Art., van y e o. "--PS

9 Aug., 1898.
Volle bijzonderheden

ten kantoor van den Civielen
Landmeter-Generaal te

TEMPLER-HORNE,
Landmeter-General.

Kantoor van den LSlu<1rnete.f
Kaapstad, :22 Juni, 1

AFDEE
Reserve.

Grootde.

21 ,)
175
240
160
2.'>0
265
140
150
125
lG5
175
180
285
17.j
;11.')
2GO
1i,)
290
220
220
20[>
2;jO
U.')
2:{;)
1~H)
ius
19-~
175
2:30
205
1:35

I~-~--·

Koop·
prij".

~lort'en. Hocden. £

--j ---_-----

2&1
282
28:;
2S'+
285

Deb-e1T
Andrew
Pnduhush
Dalgetty
Luka
Hopkins
IIarris
Lobong
Matesang
Sauuders
Simcoe
Alister
Gll'I1
Gamah\lli
Ilichaking

! Wil!. ..

2948 I 5Ul
2~1:)2 :37[>
:3:\2-4- , 2uO
2fiifl 8
:34-68 .+J4-
%9:1 5G8
1i88 -~I;G
HI.j2 1t:
1981 107
2GG8 ;Iii
28i2 11 4-
:1112 ~ 81
~02·-) 19.')
2968 228
4~li;) 170
:31i:1G [>ti 7
2898 459
.~fl8Ii 281
:1081 29~
:3;- I; ~ 1131

287
2,~8
~8~1
~9n
~91
~g:2
~g;)

~9--t
~CI:,
~91i
:2~)7
298
:2~I~)
;;1111
:;111
;30~

... I

LIlkin
, Gamavana
Rooi\\:al
Coombs
tlill it ln-rs
Wanl
~.Iallev
1ngll'~by
Worrnald
Kameel
Tamplin
Lewis
W atermev er
O' Donoghue
Young

r- -.)ui .,
2:19
:\1;:\

:34;);)
~:I~O
.+~':O
:3:\11
31GI;
~i:,n
:) :3·-, 1
~908
:I~Il
2i9.-,
:21 lJ ~

[.,1(i
~80
51U
;1:30
02V
1;8

;W~
3(1[,
;)lII;

;\llï
:IUS
:IO~I

J. D. CART\VRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN

ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

EET-, Outbijt-, en Thee;ervies, Toiletartikelen en alle soorten
Aardewerk in groo~ keuze.
Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voork-

amer, Tafelmessen en [aniasie- artikelen en alle Huishoud-Be-.
noodigdheden.

Verzil verde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
Verjaardagspresenten een Specialiteit. Juist ontvangen een
lading van hun speciale Port.

"VICTORIAN WATER- \VHITE OIL,"
1600 VUURPROEF,

IN PATENTE I. FAtTCET NOZZLE" l<.:N KANNEN,
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

-
Speciaal!

Rawbone's
Speciaal! Speciaal I

Nieuw Mauser Jachtgeweer
Toegerust met Rawbone's Speciale Jaoht-visioren on

gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs
£7 10s. net.

Patronen van alle soorten en gohalten altijd in voorraad.
Hagelgeweren, Rifles en Revolvers, van iedere soort.

Krl'lt. Dynamiet, Detonators. Lont en Lont Ontstekers.
altijd in voorraad.

Colts met vergrootglas l&gulJn RiBes, 45/85 tegen zee-' verminderde prijzen.

VAN CAIRO TOT DE KAAP.

TROPISCHE DUN LOP BANDEN.

I

Heerschen Oppermachtig.

Sta er op Tropische Dun/op Banden
op uw rijwiel te hebben.

ZUID AFRIKAANSGH ADRES :
60, Strand Straat,

KAAPSTAD.
BOLINDER'S BEROEMDE

ZWEEDSCHE STOVEN~
Verandering in Prijzen.

Ten "evol"e v..n bIJzondere Bchlkkin-·
"en ::metde F..brikanten.

\V ij kUuilen liiet ge-
slageLl worden in prij-
zen.

ne Goedkoop.t. In de St.a.cl.
Groote Voor....a.d. Alle G~tt.n.
SchrlJro::mPrlJ.llj.t en Cataloitue:,

VVOODHEAD, PLANT & COr'
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

j< .

calirornia Stroop YID Vijgen
en verhenct zich OftJ' de wijm TUI bereidiD&

zoowel all OTer de resultateD, ~ de
oprecbte eD ooraprollkelljke

CALIFORltlA STROOP Uit YlJGII.
b'CIlomen wordt: bet la aangen.am eD -rerf~
..001' de .maak, en werk~ sacht JDUt .,ker 011.. de
NIEREN, LEVER, en INGBW~Dl!lll,
maakt het lIJ.teem degelijk achooD, ,erjugt ftII'.
kondpcden, hoofdpijnen en koon-, lID aen-t
bardnekkige bardlijvieheid. O~LJl'()&lIU. ~T&OOP
vAN' VJJGU la de eenige medecljn Tan sijn 800rl
ooit 'gemaakt aangenaam ..oor den smaak ea 'UI'
neem baar ,~r _de m&&g, zeker iD &ljn werk. en
bepaald nuttig in djne gevolgen. Het la ~id
Tan .lecbts seer geoonJe en aaDgeDIIAlIle materialen,
cn mjne vele nibnunteDde hoedanigheden !'eOOm·
mcndeeren zich zei'en aan &llen eD ~ebben het bet
mcellt populaire geneesmiddel gemaakt. -

v~.Lt1t--

California Stroop van Vijqen,
'" ..... dM" .~. Aa a.A.D.w..U ....

CALIPORlll STROOPYll 'UGU CO.,
du ..li ••• d. e..... 1t:m.g .... ut 1Itn',pt'OfI.hl;jft

.. ecit. g~.
Wcigert &Ue in de plaatsstelliogen en n.mu_la
Verkrijgbaar hij Apot.bev..n en WlDkeliera In
aUe plaatsen. in ~wee grootten, l(ll en 1/9.

Depot-32, SltOW HILL. LOlt DE". E.C.

Het soort dat alles nrlstof is.

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

Diamond Dyes overtreften ane and8l'eD in
Kracht, Reinheid en Duunumheid. Geene
anderen sijn enn goed. WacM u tegen
vet'Valechte kle1ll'lltoffen, omdat sij van
goedkoope en inferieure materi&len sijn
gemaakt, en slechte, fta.nw.. vlek.lrige kleu-
reB geven. Om van 8UOO8ll venekerd te
sijn, gebruik 8lecht.

DIAMOND DYES
voor het verwen VM Tabherta, KaUllen,

V~eren, Linten, ~ ven, Tapijten~ Ens.
Eu. Wij Waal'~ dat .ij meer goede-
ren pak Da pu sullen kleuren dan eenig
..nder kleursel ooit 1r8JQ.I&kt, en meer bril-
Amte en duursame kl81lNll sal ge't'en.

't Is Qemakkelijk met
DIAMOND DYES

te verwen.
O'O"al vsrkocltf. 6d. p" paltj',

&en eopte ....n een mooi klein boekje, getiteld
• SuOOOlllful Home Dyeing" franco t.oege.aDden.

V.rmjgbu.r bij B. G. LENNON cl: Co.
P. J. PETER8EN a: Co.
-1lF.7'NES, MATHEW a: c

Boeken voor de Scho}fm in
de Zuid-átrtka.

TE bekomen bij de v~aamste
Boekhandelaars in Zuid-áf-

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

Zuid Afrika met een inleiding
over de Algemeene Geschiedenis
voor de scholen in de Znid·
Afrikaansche Republiek. Twee-
de druk met 7 kaartjes nitge-
geven door de Ned. Zuid.Afri.
kaansche Vereeniging, 3/6.

J. C.Vermaas.-NieuweMethode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelte. Prijs 3/-

J. C. Vermaas.-R"kenoefenin-
gen voor eerstbeginnendeu, be-
hoorende bij het eerste gedeelte
der Nieuwe Methode voor het on-
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. C. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen In
Zuid-Afrika.

Eerste stukje Is. 3d.
Tweede stukje Is. 3d.

.. C.Vermaas.-Antwoorden van
de voorstellen en oefeningen voor-
komende in het Nieuw-Reken.
boek. ten dienste der scholen in
Znid-Afrika.

Uitgaven van J. H. du Bussy
te AmsterdaI;ll en Pretoria.

lENKlSGEVING aan DIENSTBODEN.

BEGEERT gij eene betrekking in
Ka.apstll.d, als Kok, BÏIlDenmeJd.

Kindermeid of algem8f1nde Bediende'
Schrijft dau aan &vr. AMYOT, "Regi8try
Kantoor. 14 Hout Straat, Kaapetad.
ftoede referentilin moeteu ingesonden

worden.

Afdeelingsraad Steyn8burg.
SCHUT VERKOOPINGEN.

(I'ENNIS wordt hiermede gage-
\... ven dat de verkoopingen van

dieren, geschut in de verschillende
schutten in de afdeeling Steynsburg.
gedurend het half-jaar eindigende
den 3lsten December, 1899. znllen
gehouden worden op het Marktplein
te Steynsburg te 10 nre des voor·
middags op Z_aterdag den 29sten
Jul" 26sten Au~ .. tns, 30sten Sep-
tember, 28sten .Ji40Yemberen 30sten
December. .

W. F. NE8EMANN.
Secretaris.

Steynsburg.
10 Juli, 1899.

AAN DE

~ .A..x.:E;I..~.

EENE PUBLIEKE VERGADERING
rl AL ge~~den Y~rden op ZATERDAG, den 22sten dezer des morgens
LJ om tt~ ure m de ~TA:DZAAL. ten doel hebbende onH regeering
te steunen m hare pogmgmgen om eene vreedzame oplO88ÏD&'der
bestaande moeielijkheden tusschen Engeland en de Znid .lfrikaanaohe
Republiek te bewerkstelligen. .

JOS. M. HQFFMAN. L.W.V.,
J. S. MARAIS. L.W.V.

AFRIKAANDER BOND.
~h.I..I.... deIph.I.. ...

DE verdaagde algerneeue. Vergadering zal
gehouden worden op WOENSlJAG, 19

JULI, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR in het ge-
bouw der .Iongvlings Vereeniging.

'8l eJ..J.. .... g"tie»:n...

Een Afrikaander Bonds Vergadering,
Z i\L alhier. gehouden worden op VRIJ D.-\G

21 JULI, e.k, 3 UUR, NM. Al de leden
worden driueend verzocht op te komen,
leden der Registrat.ie Com : vergaderen om

i,

2 uur..
D. G. CILLII~, Secretaris.

t,

J. C. SMITH & CO.,
\.

Bont, Kool en Timmerhont Magazijnen,
. Koloniaal- en Amerikaansch lagenhout,

STOOM ZAAGMOLENS,

88, Breestraat en Riebeeks Plein,
K.AIA.P STAD •

DE WAAL &; CO.g
IJZERHANDELAARS,

Het Goedkoopste Huis in de Stad
OMHEININGS MATERIAAL
Staanders, Draad, Netdraad, Hekken, ens,

SCHRIJF OM PRIJSLIJSTEN:
A.clre.:-

BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

EXECUTEURS KAM=R
Voor de Administratie van Boedels en Nalatenschappen van

overledene Personen, Afwezigen, en anderen} als
Executeuren, Agenten, Curatoren en AdmlD18tra-
teuren. De belegging van Kapitaal onder verzekering
van Vastgoed, enz.------------

OPGERICHT 1SSS.
TEGE.N}fOORDIG E AKTE Vil OPRICHTING V!STG ESTELD DOOR AKTE Til

P.Ul.LEUliT, No 17, 1889.

K..ntoren: .1-':oekvan Adderley-
llV' .. leatr ....t;-.

(INGANG WALESTRAAT),

KAAE-"'STA.D-

Aandeelhouders op betaahi Kapitaal
Reserve Fonds

£27,000 0 0
77,037 10 °-_ ..._---

DIREKTEUREN :
De Ed.. heer J. li. HOFMEYR, voor-I De Weled heer W. MARSH (De

zifter. heeren MaL1!hen Zoon).
De 'Weled beer ADRIAN VAN I D~'1WD~ed heer A. H. PETERSEN,

. DER BIJL (De heeren Van liPT De Weled heer C. H. VAN ZIJL
Bijl en Co.) (De heeren Van Zijl en Buiainné) .

iiir Personen die r egeeren de Executeurskamer tot hunne Exe-
cutenren, Mede Executeuren of andersztne a.a.nteatellen, kunnen haar aan
stellen en nomineeren eenvoudig onder den titel van" Executeurakamer"
in Kaapstad.

Aranzoeken voor LeenIngen, onder Securiteit van Vastgoed,
tegen de loopende rato van rente, zullen dageliJks gedurende
de bezlghelds-uren In behandeling worden genomen.

De Kamer Admillisteert Insolvente Boedels door haren
Secretaris.
J. H. N. ROOS, Seeretaris.

" EQUlr]~"A~LE"
Brandverzekering- en Trustmaats'chap-

pij St. Georgesstraat, Kaapstad.
OPGERICHT 1844.

--_. __ ._-
DIRE KT E UREN:

De Weledele Heer J L. M. BROWN, L.W.V., (Voorzitter).
De Weledele Heeren H. BEARD, L.W. V., W. MA.RSH, 0, SICKEL,

L. J. CAUVIN, J. A. REID, H. K. TREDOOLD.

Deze Maatschappij, een zuiver Kolonu"le InsteUing en een
der cnuUte gevestigden in de Kolonie sluit nu alle 800rtml van
Brandverzekering tegen verminderde prijzen. ,

Voldaan hebbende aan Wet No. 101891 van den Vrij-
staat is zij ook gemachtigd daar bezigheid te verrichten.

Agentschappen in al de voornaamste Steden en Dorpen
van de Kolonie, alsook in den Oranje Vrijstaat en in NaW.

W. J. DRBINGTON.
Searet.riI.

en

PoX. Bn, 141. TnaoIl,l60.
'huGa.uJICSI II.JLUa. A.DDua:

"PIDBLITY."

OPftuCBT - • Jl Jl4uT, 1856.

... £20,000

... £71,800

WAARBOB.GTAX.
De llutaobappij 'leeft ._ Po-

liIMD aU sla -~!T ..-oor d.
Eerljjldaeid, ea Trouw TUI T~.
Likwidat.ean, Executeun en. V~'
Uihoerende Cnnton, BechwA -
ten, IADdmeten, '.&hMr4era, -
tan-, Klulraa en sadere Beam,,* iD
den dieDat TUI Buaba, Credie~ Ver.
aebriDp- en andere Haa.... ppUen j
O-te ID AfdeeliJlpnadeDl eorpo-
nti.. en Firma'. op ToordeeJiae TOO:O-
waarden.

Dese PoU-n worden ._. ..... ge.
Domen door d. Imperiale, Koloaiale,
T_.,..lacbe, eo Vrij.tu'" Be-
periDpu, ID door aU. ~ieD
door heel Zuid Afrib.
V_ ...oor lUIIIIIiftea ID 8116-

inliehti.agen op aaa..~ te ....rbliIJeD bij
G. W. STEYTLEB.,

SZCK!1.lltlS.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLING.

LJVDSVlRZIKIB,IJ9
MA AT8CHJLPPLJ'.

O~OE.'UCHT IN 1145.

COf'POf'Hrd bij Ao" NIt Parl.ment '811

DJ.IIKDVUII :

Boa. ALJ'BBD EBDD, VaoniMlr.
B.BlfBy BOLOMON, Bu.
J'BED_ J. 0JIlI"l'LIVB,B.
PA.UL D.VlLLIBB8f
GODI'BBT 8IOBBL.
J. G. 8THtTLBB
HA.&BT BOLUB.

- H. II. ·A.BDEBNK.
HOD.J. I.llBBRDl411, ILL.A..

..un 8UU1InDIG • .lDnnUL
G. B. O.ABDHB80lI,II.D.,1I.0., LaDda

11.&0.8. 1I~.

J1J..I.LI1XSCJIJJilDIl -IHODI lITIU8T
JOIJUlII D

£228,843
l~W

- £2,(172,888

LAATSTE. UITBET AL/NB!N, 181J6·

110UA.B ...
67,U.AB
66 IlllL
10 IA..AB ...
JO IlllL
161lllL
lJ UA.:& _
• 1.lAB ••
e lAAR ...
.llllL

N. R. lAl.en Broeders,
VlSCH- EN PBODUOl'EN-

HANDELAARS.
RoomKantoor: 801ID81T WIST STilln.
TalleD.: lf. L Loub::ar eD Broeden!, VlIDh

letty, 11&1I8tadi C. 81&bbert, Jla.Imea-
bury i 1.1. LoubIer eD.Broeden, Paarl.

Alle orders gericht aan een van de Po...... -
genoemde takken lIullen onmiddellijke en
sorgTUldige aandacht ontnag8D. .'-.
P,8.-BrieTen Daal' Kaa~ te worden

~ aan bovengenoemden ab
liet Oumberland Hotel te Kaapetad.

BENOODIGD
I\NGBTBOUWDB, Eerlijke :Matige
V JODf8~ voor Me~erij,
Goede melbr.-£2 lOs. per maand,
met kost enlogies.-L. DI VlLLLB.B8,

Drie .Ankanbaai.

Llkdoom.!
LUaJ.oo .... ! -~-

Likdoorn. !
W1aeaIeI'l ~ zelf lIaU bM 4004 alk .... ~.

lW ~ .... la. 1Od. _ poSje.

moa. IATJID I Go., WPSTAD.

TENUERS.

Plulsche Ludboul YereenigiDg.-TBNDER8 wordeD' pYlU«d voor het
opriohteo Y&D de -roJgend(! .. Sheds,"

tot Zaterdac 2t daer :-
ute Rijt'llipn ..Shed " 200 vt, x 30 rt.
Iele Vruchten" Shed .. 172 Tt. x 24. vt.
ade Vee .. Shed .. 200 vt. x 20 rt.
(de Pak Hui. .0 rt x 20 Tt.
Me "Baud .. 8taDd.
De prij. Y&D eUte " Shed " afaoIId(!rlijk

te 16Th. Vdere te
bekomen bij detl"oD,der'lréteek:en~le.

CHAB.
SecretariI.

VU'''''J~",llbiil~ndel~hedenkunnen
bij het kantoor

Wericen te Kaap-
Civielen Commissaris,

J.AUlnr.e of eenige tender niet
IDc)()d:uJI::e1l111 llBoogenomen.

EPH NEWEY,
Hoofdinspecteur van

Open bare Werken.

Onderwij . benoodigd voor het
Kindergárten Dep&rtement, te

. lleilbron. 1>.V.s.--APPLICATIES voor bovenge-
4.""1 noemde betrekking verge-
seld van de bij de wet vereisohte
getuigaoh.riften van bekwaamheid.
~ .gedraft en lid.maátachap cener
Protestanteohe Kerk, rollen door
den Ondergeteekende ingtnfacbt
worden tot op den 3lsten Augustus
e.k,

Werbaamheden te beginnen op
den 3den October e.k -. SNaris £135
per jaar.

De voorkeur wordt gt'geven aan
iemand, die ook teeken-en naaiwerk
lessen kan geven.

Billijke reiskosten. gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applioante
moet sich 'VOOrzien van een onder-
wijzers Spoorweg Certificaat om
tegen halfprijs te reizen.

A. A. SMIT,
See. Boh. Com.

Heibron. 11 Juli, 1899.

Rondg&&lIde Omdenrijzer bsnoodigd
voor de wijk Onder Witte bergen,

District Winburg.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekipng vergezeld

van de bij de wet vereischte getu~.
schriften van bekwaamheid, goed
gedrag en lidmaa.tschap eener Pro-
testantsche Kerk zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden
tot op den 30steu Angustus e.k,

Wetkzaambeden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.
. &larÏll£120 per jaar en de school-
gelden .

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, sullen vergoed worden.

N.B.-De plaagde applicant
moet soh voorsien va.n een onder-
wijzers 2de klu spoorweg certificaat
om tegen halfprijs te reizen.

H. GUDATEI,
See. Sch. Com.

Senekal, 10 Juli, 1899.

K ~NNISGEVING.

DAAR de vennootf1chap-bezigheid
tot DU toe gedreven door J. A.

Pickard en J. J. Minnaar te Klip-
heuvel onder de firma. Piob.rd en
Minnaar. is uiteengegaan met onder-
ling goedrinden. worden alle per.
~en rue wrdsm~ h~ben ~n
J8noemde besigheid verzocht die
In te zenden en lij die daaraan ietA5
verschuldigd zijn, om het bedrag
van hun schuld aan den onderge-
teekende te betalen op sin kantoor
KerDtrsat 2, Kaapstad, terstond.

V. A. VlB DU BIJL,
procureur voor bovengenoemde

~

Hoe .. uwr Lev.r?

BOUD - r-l£dlteid, CII~ ja ... '-te mg
.. lij ItnDt don UIIl ~ te lrO.IlIl :ut d.

00IIIa Wereld. llMr lot ._ .. iddel,
W'heele .... Extract I •• poá piel... Id.

HEYNES~ MATHEW & Co..•~~~,



(v .... tU H_ Jlallol (),.)

1Ua.,.1ad, 13 Juli, 1899.
STarI8VI!:DEUII._Ooz. markt ..... 4_ ....

II.dla yoonien en 757 lt.. bebaaJden .£I,4M.
De prii". tooneo een yerandvia, en de yoor.
ui&&1cbten liia Diel goed "oor _ "erbetenn,
io de nuete teelt_I.

Uityoet" "oor de ...eek 3GO lb., ~"'aardeenI
tegeD £882.

\Vii noloeerwD:
\Vitie ordinaire prima.tB lO. od lot.ct 10. Odj

eer8\o. £7 lO. od lol £8 lO. od; hreed. £50. od
tot £7 0. Od; derde £3 I~ od lot.u IS-Od;
iaferienre lol bard .til lie od lot £3 5e od ;
wijt;. wia&e,eente ... , saperieure t6 5e od totn 5eOd; t ..-te £H.Gd lol £615eOdj derdt
£-4 0. od lol .£-&a.od j iD1viear 1io$1IecII .. .Il
llie od k)& £3 I[". od; doabr .uu.. od loU6 0.,
ra,.,.y bytIeb .u~ od tot tU. o.J;.eaad witt.
£:l 71 Gd &ot £:l la. Od: lichte". &II lot .a
10, Od; donker tI it 6d lot.£ 1 7. O.J i IWatetoo.
toL £0 0. OIL; nrari!aDp£1I JO~Od&aU6I1eOd,
Ianc midd.lmatir.u 61 od &ot .£6 0. od j aid.
iel~ £2 6e od lot !3 0. od ; kon lDiddeI-
.-tit .fl 6a od tot .£1 17.6d; nrarte _d.
delmaLif ee Irort .lO 17. Gd &ot '1 II 6CIi lane
yJoe tI 17" Od lot n5ttQ.I; Irori "to. to lO.
od lot £1 0. Od; lIori r .... oon 7L6d.lotl&.Od.:
nie, lanl( £4 k..Od tot .U la. od : ~ aHdaeJ.
1D&ti,J .l3 0. od tol £3 lO. OJ ; arid~ ti
12. 6<i to, £2 0. od ; !mn midd.llnitia .w I.'ie
I),j &ot .£I lis od : korte 7. Gd tot lO.; ao. , .....'d tot [1,,; la01P' ylos37s Gd lot ~s Od;kori do lO.
tOT 15.; IJMdoaaa witte til lO. od lot .£3 0. Odj
donker .£0 171 6d tot fl lO. od; .~
lichte £:l 0. od tot ft 6t Od; doabr
cbicb II Gd tot 7. liJ; yale £0 0. od tot to
0. od,.... Yb £0 0. od tCK JO 0. od.

\VoL.-Mark' MeI' fwm.
"'It ao-.ra:-
8aper .... karoo .. tie 'id lot 7;.1 : aUddeJ.

~ Gd iot 7d; ordmau. 6-ki lot SW; nare
eD Uiivt .... do, 4 id lo& 6d.

VSLLSK.:_De markt .. YUl
"il aot6eren :-
Boh.IIea, 3l Ih, Iltd per Ib; liobte dito.

.... st Ib, 12, .. dito: aandrot. od tot od dito.
&IIPW 4d; Itaapech. •. ~. lot ilI.!d. .ur.
"DPOJ 6,d tot 61,1; korte WOJ !ltd lol6'd; be-
"Wilde 6td tol5fd; buturda fW; peh. Od.
Be.ilaMitd • ..uen aur haliteii.
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ilh~ JGDpte 't'OOrbeeld.. .:.
IraIJ h··t 1IO"t\QlbeetQur lie Doo-.n~.. Moo verwaeht .poe.h" lo. " .. raemeo dat
kOoIteli b<lt.&len, eu h~t parleUl. nl ,uI <1e,bedan~ ....u IU. IInf.lI' yr door 1'W.
jll.tr.lijb ee" 801D a""olllen en ter be.iobik. ~era.poUtleke v.rwiklculiug,m ml worden
killlf .Ier ae~1Dêaruren steIleD. ge"oIrd.

D., '·r ..., Dil la: welke macht heeft een
aefloolbe.RGar om 'n kind DUr 'n IIChool
&0 brengen?Mell zal ait de bill zien dat de
Mr I ol 't ka"'ter van die macht meer ed!!
dt1ft8tiu weu een dwingeo ill. Het befiuur
kan de oaden waarschuwen, eerst IIChri(.
&eIIJk en clan perIOOnlUk, en wH zuIb
nog niet b~lpeo <lan beboeten, doch de
inYOrderiDg .... n luik een boete, lndien
een oader "olgm 18 te betalen, ï. g~g&-
1'ell in de hand nn den magiatrut, Er la
echter nag dese bepaling, dat all de ma-
rlatrut OYertlllgd ill dat een allder niet
kaq. betalen, daD mal hU de boete Di.
inyordeND, maar in dat geY&} kUDDen de
kinderen 1'lio-lQo·}anige oudere behandeld
WordeD ouder .kte no. 24 nn 1898. De
1'OOroa"1lD!lte bep"linr nn dese akte la
da& de I'tIg8erlng noodJrufUre kinderen
op lehool UI\ 'pIlIatsen, de ollkusten
te worden sedr.,en door 'Ilanda Jeu.

O.,k SUIlen de ill'hoolbelO8k beetaren
het reeM hebben t.tt bepllen ",,"uDeer
liken klUlen 1'Iln lrinderen en"'_
YilbaUe •• Uell ~o, om daardoor ioo.
.... 1 ."PIUk t. ~moet te )tomen .aD de
weDlObea 1'IlD oudel'll die houne kinderen
in den plo"gtgd of andera drukke
tijde:l thuhl noodlg hebben.

Men slet das dat dese bill geeaadna
drukkend ",I zijn op de bnolking.
Drang (niet dwang) .. I alleen to&gepeat
worden waar de meerderheid der beyol.
king In het aehooldiltrlkt lulk. yerlangt;
geene nieu Wil belaetïng .. Ionder de .. bill
gehevlln knnnen worden, en IOOwel de
macht der beatnren al. de klaoe van kin.
deren waarop dil bill van toespuaiag .al
~ijn ill Dan wkllnrig onachrev~n. Er 'ijn
er mÏllchien 801Ilmigen die meenen dat
de bill niet v~rgenoeg gaat, doch aan dieo.
!tllnen wenl10hen wij te IIdggen : zie eerst
hoe dilLe beptlrkte likte zal werken, en in.
dien uoOllig en wenllOh"lijk kan men later
vttrtl ..r gaan. M~a bIJhoort ateeda reke.
ning te hou'len met de behoeften zoowel
alrl dil olnst>\n,lisrhedtla dei! Ian,H. Dit
worJI in Ull601bUI zeker gedaan.

DDPIB8, HooBI .. II:BIGI, A"IIL.\O.BII'
.10 Jllli-Oauidie{S ....Ueadam), eeu OOereapl.. l.

leYODdehAY. en.Jo.c 800'iereo"
P. J. B08lU.N ., ZOON, USLAGIB.

IS JIlIl-80_t w.. t, elaeadolD, Ina .. enen,
oott.aael, halll-, grond.

II CARSON, AP'SLAG.II:R.
ll6 J Illl-Zaunl&ltte, ooru, CIIIDIn40heateo b0e-

del.

.o&, een WjJn· en hra.~dewijnmaat-
IOhlLppjJ.

Elderll in due ultpYe publiC>tn1'ell wij
hpt rapport nn ,I" Verplering ,Ut> te
WU~r werd ,ehouden ter oprlchtia,
1'&0 een nieawe :westeliJke wUn. ttIl
b,randewiJnmaatAlChappu. De maat.ohappV
al uit '£10,000 £l-aandeeleo _taan,
w.. nan I5taaade de vergaderia, Ilecht.
YOor 2,500 waren ingeteekend. De aaa.
dhJhondel'll van de Koloniale BrandewIJD'
ruaatachappV lullen de 1'oorkeur hebben
in het .erkrUlfeo van IIUIdeelen in de
nleawe oDdernemiDg; uaaar wat aal 1'IlIl
die oade maatschappU .U WOrdeD?Op deae
•ru, wellICht het publiek een dUideliJk
antwoord te hebben. .

be Pb~~A b.n_,~.~~........ ert.au. 'fOOI' ...
1iIiI. _IaN "t:
. V008 JQ;U_Ll~. de tjjCIeIjjb hofaaal te
PavJ .ordeo in ~ ad...nealie YUI bei depar.te~.,......op8nbue werlren &eadera pnaqd.
&H pur.,......... koetIipurdeu wordea

ill"'OM ....... ntie .. bop ~ door
deo 11- W. A.. Saholta, &e' 8o.... t Weat
~rcnd.

D. &ucIdokier, J. NoJaa, ~ ia _ ad ..er.
&eatie kenb dat bjj YUl de AdderIe)'8kM&,
Kqpeiad, I'Vhnï.d • DUr Straodetra&, _l
het AmoS bou'IiiaplÓl.
III - ed "ertentie bn .... d.delulllS "iaden

'I'UI de Icbllherkoopizpa, aoaa1a die 'fOOI' bet=.::t jaar liJn ............ door da
YlID Bvileri.

8cUULDIlM.\AU en Icbaldeilohen &ea oplichte
YUI de li".. Piobrd eu Kinnaar te klip~1
worden iD - acherteatie OPf8rOePen tot afre-
boinr daar de an.. 1De' ODderlia.r'~riDd.oIIiteeOpal ..... .---

Ds MAlLIIOOT YO de ...eek, de Scttl, ...ordt
~ Y8MraGhL De !wer .Bhoclee •
.. pa.qier met CI4>, boot. De uitpacde=..de D... tJegtMc GlI.OCle, 9181'tnt1n IIlCIrJ8D na.

OlD 4 IIIU •

Twu lU.117ULLaK •.~jjn bij de Gi.. iae&!e
ai~ 'I'UI .... _..tija hof, door recb&er
SoIOóIIOII Y8r'OOIdeeId lot 10 jaNa barden arbeid,
..,_ b.t pIaa .... YUI _ Iroo4e klip op dell
apoonrer nabjj A '"*,,1.

N.I..IIIMS d.. X-apeab .... afdoeliorvaad .ordt
io'een adftrtentie lI.t YOOl1I8meDIaIIIftoDdicd

.:lpde YrjidaJ Il Alla. te houd811 Yerpde.
... ~ te h.1ft.n ..... id. op bet pond
bet dorp.bMialU 'I'UI Maitland.

Ds ~111lI1IJoe. II. Hofl'aau .0 ~. S. Karaia,
dl! beide 1..W, V. YOOrPaarl, koadirn io ee.
~&ie een publieke ~.fIIII aan op
~, 13 deler, &e PaV1 te baGdag, ten
...., d. 1'8peri1ll" Iie_ io haar P!IÏDi
lo~ ollloemiir der lIloeiJajkbed •• toaachen EIIf8'laad ... de t.AJt

~IN FLINKE JOKOE.A..ralLUlfDER._ Verledan
...4Iek onhiag de beer J. N. "an der Herw.
(Oalrinia) een bbeJ,ram lIit Edinburgb da~
ajjl! joapte &OOg, I. J. "an der M.r... aiin
.tu<i; . voltooid heeft io de lIledicijn.o. Dit iA
all J~ hreede &00II yan deo ood.n beer di.
dO'.I"r is gewordeo.

J';"M DER UITLA~~&a. "gri.".n" il altijd
Ir·..... t, dat de politie ID Jobanneabulll' niet
door den 8~, maar door d. l'ejfeenol
werd bebeerd. Het is Jaa ook grappig oit deo
mood YIn de~ heer WyDDe, lid raD het Kaap
lObe Jagerbnlll "oor bet "nltra'progre.ieye"
braodpuot Port Eliaabetb, te booren, dat-bet
lUap-cbe ltelael verkeerd iii eo dat de politie
ai.t ouder de .tadaraden, docb-vnd.r de regee
riag l1la.t staan.-Ralld Po,t .. :

TE Chicago beeft .ekere Be~'uo,b"geaaamd
"bet mellllCb.ljjke .. onder," lieh I' Iveo.
Aobt dageo daarna aal bij .. o eo opgegra"en
en gezood eo ... 1 te -roonebBo komell. Dit

~ ... eu beeft ge"oel, Imaak Doch reuk. Geeo
Yergit doet hem k ... ad eo bii brenlt dageo
aaneea io be .. uateloo.&6a ataat aooder yned .. ,
door. Het is Ili.t duidelijk ol hij ook buitao
adembalinr Iran, dan wel of op 880 of andere
"iiu "oor IncbtY8ry.racbin, io aijo kist guorgd
...ordt.

MALXESHCRY.-Eeo Eagelae'te oltici.r m.t
eeo acbttal IOldaJen kW&lll yan DorbaD gis.
tereo per treio biei- aao tot niet rerillge outatel.
teais YaOIlleer dan oeo io h.l-dorp. H.I bleek
speedijr d.t ,jj rekomea waren (1:0 eea aaa-
tal e.. la te balen die eeoire d.g"o g.'.d.o op.
gekocbt ... ren. Viittig pood .t.erling .. ordt be.
taald yoor eeD paar. D. aoldatell r.a ,..
wapeod met een aonderliog .. apen van
·.tokk.o .0 eeD braod.j,.r, 0111 de dierea t.

-( Jf«kgeduld,)
AralCAN BANKING(JOIII·~RA.TIOll.-\Vti hlObo

ben eea y.nlal oot ... ngea vao de ".rrichlinpo
op de 17de ,e .. oo. alg .._e yerpd.rinl "aD
aalldMlboad~n iD dele baokioriobtial, op 22
J aai II. in Loaden Jr.bodeo, ood« "oouitter.
acbap 'I'UI den beer l!:. Webb. Uit d. loeapraak
"0 d.a t'OOrahter bliJkt dat de inricbting be.
n.dipn4o "orderiog beeft pmaakt io bet
aJgeloopen jaar, zoodat £lO,OOJ bij het r_"e
toodt kon ...ordea r~'., dat on .taat op
£60,000. Dd bruto .. m.tea yoor bet balfjaar
.. arelI £7!.875 of £7,68~ _r dm op lJ) &p.
tember. I)d bank "a, alles.inl iD eeD be.
yredill'eode pGlIitie tlO bad de bo.te yooruiiaicb.
teo.

EB is .prako "an 68n oieu .. eo .toomboot.dieuat
tOMClieo de Kaap, Eo,,,laod en Aostralië. Vijf
groote .toombootea ""0 12,OW loo ."rach,
.alteo loopen tlU8Chen Li verpool on AII.tralie,
eo de Kaap ond.r .. e" aalld060. T "ee d.r
Itoombooten ZijD reeds lI'.boa .. d .0 te .. ater
pl.teo. Zii b.. teo Afric.a J/edU;. Dae
laatate aal "'aaracbjjuJiik "mea io Augaataa no
Li yerpool yertr.kken op bare eente reia, 8n de
andere booteu ,ulleo met g.raplde tOUcbeD.
pooun yolgen. De dien.t &III"0 lD&aIId.liik.
lObe si,in. De .to.men zdUen .U .. o 3d. k~
Pe.UAil8l'I "tlnoeren, en bebben bebah'. rroote
ruimte "oor alg.meene laedereo ruilDe kool.
!tamen voor yeryoer YID lai"olprodakten, frait
en benoren "I~. De booteu behooren laD
d. Wbite Star LiD.. . -

Hn AI1TliCIISR&CUTIII HOl.LAIID. _ De
maataobapPU YlO N, iorlan4.cbe letterkuoie
heeft d. yoriJa aaaUUI op een te Leid.n ,ebou.
deo ".rpderUlf' aiob ~loteD bii de be ....
giag di. thana in Nederland laaDIk • om bet
land t. doen _llIlteo bij de BanMr oony.atie
bftre.ll.nde be, aatearareobt. TbUll bo ieder
in Ned.rlaoel boekeo "il anUr. I&ad.n yertalen
en nit,."eo "ODder dat d.ooraproakeljjk. aehrii.
Yen .n ai"." .... daar reobtena -itr ".rbaal op
bebben, terwiil omgekeerd d. NederLmdtc!le
lObriJy.ra pen ,.,bteo hebben in 't DDUinI&nd.
H.t '-Iait w.rd g.DOlIleu met 32 ..oor 10
teg.n .n 13 baite~ It.mIlliDJr. De tereuahnd.n
we.. n op b.t belaag "110de ,oedkoope u-ctaur
di. m.D tbana ond.r het yolk ba brellf.o.

\VAT zijDe excell.ntie ru Alfred Miln.r iD
sjjoe de~cbe aao den heer Ohamberlain Jrel8lfd
beelt omtrent "een .. lI:er gedeel&e nn d. druk .
pen io Zoid·Afrika d .•t openlijk .0 gedorig dOl
leer ... rkoodia't "ao .. ne r"pobli.k, di. ,.beel
Zaid Afrika om,..t" beeft mialChi.o betrekking
op D. Patrjot yan da. Du Toit, waot onae tiid.
,eDoot is bet eenige Koloniale bud dat ooit
"eeo yereeoigd Znid Afrika ooder eipn ylag"
beeft voorgestaao. Wij lI'eloo1'8o dat 00 .. tiJd.
geooot., tot ljioe eer ajj bet ge •.,d, in deo
laalel.6o \ijd aijne polit'ek ,heel ... t gematigd
heefl, en tbanl all eeD loyale ooDI'&Otkan be
IObouwd .. ordeo. Iodi~o .ir Alfred niet LJj
['alrl',1 meent, ... Ik blad kao bij dao meeneo?
Wlï berinoereo oos oi"t ooit iete io eeD ander
ko ooiaal blad gel ••• o te bebben dat ook maar
eeoigll&iua io dido lio kao opgeyat .. ord.n.-
UIiU Cm<rallt.
DI: UitenJvJgt Chl'OlucI. aoekt em het ,.ijne

Jio~oeboeljM na te d.>en io bet blazen, maar
'uo ltemlllef'je is dan tocb een bietj ~ al t. I wak,
.n kot geluid dat bij yao zich 'feeft .. erkt Ilecbt.
op de lachtapier.n. Uni tiJdg.oo"Lje i. "rl(
k .... rIOYer de "ttrID8telbeid YaOdeo heer Hof.
m~yr di. b.t re .. 1&jld he.fl om zODder 'Lohi ... ·
tot.stemminlf nll4r Pretoria te g"'n, eo daar io
bet belaoi ".0 den nede .. rrluaaDJ te lijn. Wie
il do heer Uofraeyr toch dat bij 100 iets waagt
te doeo? Hii ia eeD "nooeotity," aot .. oordt on.
Jing., tiidg~Dootje daarop, eu i. boog yoldau
m.t ziine eig.De IObrnndltrb.id. D..nk tocb
eeo., de ..rkende leid ..r ... " de Afrikaander
p:utij in d. Kaapkolo·.ie il "01~1UI deq IIcbrjj
y~r un d., inTeidinpatlik •• "an de "'jk,."'J~
Chr01U()~, eeu nlol.bJdni<ieade pel'1lOOo. 0
die '81..a""dbeid Yan duo Jilllfoeboel! In bet
1"ltd~ .. tik,1 tracht (1nl ti.H'.OOOLj. OIQ d.n
h~.er Solll'.. ioer.o Ijjo miaUotone te I;It te 1&aII
floeye.1 hij no dec he.,r SchreilMtr weet au.
nen 1)018 I..... davuil b.aordeel8D dal bij Diet
.nl d. naam 'I'UI 011.. premier bo
.pe11eo. Dri_1 .pelt hjj "Scbr.i_" ala
"P01rieDer". 0, die Uil.nheapobe t'81'llohUo.!
0.... 0,,,1'11"'.---..._--

Parlemuntse praatjes.

W II r J[LBYN, U8LAOln
lJ Jall-Grd1toa, erYeo.
.1.W. 1t(00l1JiBKIf J ... A oa.. U'SLAO.M,
II Jull-Portenill.·, P....roflO,mollen

L A WBIOHT, AJI'SLAOER.
2) JaU-Harra;rwbtul. ~rdtD, k", TCII, baileD,

801

0.11:0. G GIll:. AFSLAO.ll:R.
li A.ag1l8ta.-GrikwI.t,.d, t".. p'a ..t"D.

J.8. 'h..B..U1I • lA>. A'St..1I1I; It.~
18 JDU-KlapDlD1t"aLO, 50 rUiDeDen :0 ",er,in

'A.M £J.lB III'Or,l.MlfKI,Jr(ABIl 00, .\P'ljt..AOIB
2 Aa~.-Moorreeahur.l, 14 e"~n.
2 Aag-Moorreeeburg, 1a atll"i-kl~,c eilel.
'AUn VAM &Y~ .. UO., o\l"l'tl.Ad"RII.

18 Jail-Purl, leycaJ. hafom en I· _ Ir>ed •.rm.
A. B. DB VILLlJ:R8 .. 00, .r~L'''I\'LII.

sa JaU-JI'raaac'lhoek, l e"en en b.I.' .... 1
OIBltS. RICKIUr.-l, A'BLAqKI\~.

19 Juil-Kimberiey. Inll'lY<lerdeah .,.~,1.

Eliubetb 8toDe, botelhoadater,Baitengraobt.
straat, .erd Zaterdag door d.o lII&jfi.traal
alhier ,ero')rdeeld tot eea boete Yan £5 of 7
dSi(eo trookatrll .. egeos bet ..erkoopeo no
.terkeo dl'&o" op deo ,origeo Zoodaa'. .

o 0

"Die ah..J.I., lJerpko~ aijII plek .. ord in~
dear dr. Oaa·~t Die "er&ft:ridder
it ab een bloem "erd ..._ en .ya " ha
hom ~e meer. Die Rhodea Idiek.e 00 boe
omdst hjj lIie meer DUI: Rbodea .n Hairia.
mpe wij cho, ~e, en etre rereerinp PartO .....
hOia .n. IU- toe in sijo Y1'8dea.toeaprab ia
~, en hoop bii aal .a aroed ..... da& lIjjda&r .. 1 biD.

o •
Dii. ia o~~ ~t 'dit.a .... ~ ,.... bet

IDet d. w..1IIJ_terie, ek meen die ...at Det na
die J&ID!IIaoo·inYSlp"ormd werd,.o eera_
of mia ODj)U'tiidii.... dog later die Uataajl.
yer &hodt'!! uil die Yuar .00 krap. lo die
mio.~rie 111''' yier .ira: (I) Sear Too.-
Upiap,a ia ,..; (2) Sear 8prik, die Beraskot
en l8IIt Pi.t SDaifdooe, b.t .lk een bij die eWraie
klop phij. Or. Koftie .. ater het die boeIDe' hU-
ljjda Yerlaat &Dden ..... dit met bo'll ook kJaai-.
praat.

o •

Die l .... OU"6 led. ':at VriidaIr afw_iIr .....
werd t'SIlmiddag iaps ....... N1IOiouie W-"
liik 'n dapper Afrikaander en &jio ~ ...erd
te... III.~~jaia oDiranr. )r[_r J_
8e&rle YUl Pori Eliaabetb kom toe ÏD, eu .... ,
bji die eed bad ~ .. erd bij -rooraJ dwr
& reperinae .....tiJ toegejuig, .0 dit ..... op.
IDerkeliir dei bfidi. Illin..... baDCI rep .....
nadat b\t::wr ppoet bad. EkkMjocr
lê die kliek bel al.!r. r8Y08) en __
puij t~ hal dia Iiea. Ek. blij dat ......
Illeneer Charlie .Joáee clear .alk 'D~ ...
opf8YO!Ir word, YOOraI nadal die Ex..,_,theid
.n di. J IDIobond bom 10 tegenp ...erk beL Die
yerkieaiar 'I'UI_lUll8er Jam .. 8e&rle ..... '0
direkte nederlaag "er di. kliek.

o 0•Ou sear Sprik b.t kenrria "II dat bV 'f&Ddet
.. I na, of die l'8g88rinr ..... plaa is om n moU.
"oor te atel 0'. die Traoa....,. k...... Di'
ia DOU omtrent ee."an die onbaodipte ~
...t jij jou kan yoo....tel, .0 di' liik vel mjj of ot!
Spri& nou regtijr oud 'Yord. Di. mioiater bet
beleek.aillVol ~lillllag toea bol di. kenn •.
gc,ing boor. oet U of hul .. ou ~ê: die ant.oord
wat jii op Jie yraag aal krij -al jou .. aarakjjolilr
oie YeuI .Iwmer maak .... at jii nou is ai •. Die
premier kao 6Cln"oudig •.:.: die reg_iDa is ai.
Yan plan ow '0 moeie voor te stel oie, eo dit il
al - daar ut bainr maoiere om 'a mosi. yoor &e
bring.

•••Daar .... I.atate .... k '0 gerag in die stad dal
kur Sprik no plao wu om aelf '0 moeie yoor
le stel, eo .. eloIll die oaam eo die penooon yan
die gOUY8TDeurdirek in die'debat in die bllia te
briug, maar oaar ek Yerueem bet "erstaDdifer
raadrey"" bom "an eli. d .. aalapoor ugebriq,
maar noo wil bij tor iets doeo, eo daarom kOlD
bii met ~iio k iod.ragt.ige naag "oor die dae. Die
,erug. " .. , dat bii '0 mOiie Yao onderwteaoior
YIn dio lI'0ayern.ur woo Yoon&el.

•••
Daar ut oek sprake yan om 10'0 moeie in die boo.
gerbuia Yoor te .tel, eo SOOI ek yerat&aD, daa •
die kereli n.t bard aan die .. erk. t. bet"iifel
dil egter oie, dat di" gnoel ua ..al beboorlik
eo gebraikeli', is, oek iDdie blli;! die o'lII'band aal
krij, eo dat d,u DUID ran die fr0n"ernear ait di.
partij politiek .. I ,ebou .. ord. Hie rou y.rn.ar
bekM '0 coutititaLioneele pooolaie,eD &jiaDu..
beboort oet <lp die "'iiae gel,ruik &eword. OOI
aal lieD of 0.1.., kJi~k .. at Yer hol aalt .oontel ..
aoodania 10y:&&l,.D ...at "er ander b.akilidijr an
"erdiak "an dil loyaliteit, die e..natitation ....
,ebraike aal Y.rJuar. Oua let op daGel•••.Ek y.raeem dat die AfriUa.ller part.U ...,
morre "oorllliddar '0 yoorloopige "erar.deriaa
boo.

•

JfJ_ L.a_I" Gb

7 Juli, 1899.
!temeJen, pet ak, 1001be, 9. od to, 91 Gd

Gent, per ..a 163 Iba, IN od tot
le. Odj &ikerbooa8D, per air, 203 Iba, so. od
1.. * Moo od; Bo.'oeo, Ka1rer 203, OS od lot 0.
od 1(../ tKoluuiul) ~ baal,300 It>-, 11. od
I~ 6-1; Kaf (Koloriaal) inf.ri.nr, SS od tot
lOa OJ; ruf (v,V.S.) 8s od tot 11.6,1; V._
pew 100 Ih., ~1.od kI 9. 6d; .IUfter koorn, per
-Il, I•• od tol lj, od ; Boerm!lD(WOl,. oo!!8&ift
• OJ Lot 26.. ti 1 ; &t.reGJII .. I, geaili 'li.6d
wt so. 0 I; Meotl, 161 od tol 16s Gd; GeJt
Mie_ per ak, IS. OJ tot 21)j Gd ; o.m,e
IIWI. per aak, Ills od tot 19. od; Witte
~ per ..a 1!Se od lot 19. od ; Witt.,
KiaHaaa_1, 203 Iba, 211 6d &ot 2'la od i...Gele
VWiemeeI, 103 Iba, 21. od tot llla 6d; tln....
~ per ..a, 160 Iba, I/j, 9d &ot lG. 31;
Uien, per ..a, 120 Iba, 13 0 J tat II>. ,Od; Aard.
aPPeJen per .... 161 lbo.,lO. od tot J4,.. Od, TabU
,.. Ib, 0. 6d tot ot 6-1; TaLU per lb,,(iat ..
riev), 0. id lot 0. 3d; Koorn, per .... 103
Iba, 23. ,Od &ot 25. ot.! , Buter, per Ib. (Yenab),
la 3d lot la 6d; 8okr, (t ...eed. lnnliteh),
la od &cx 1. 31; Eiereu, per doajju, bO-l tot
1. 3d jEeoden, per etuk. 2a &J tot :le 9J ;
Ba.dera per lIuk. )~ 6.1 tot :l... od ; KalkoeD<MI,
,.. KlIk, se od lot 8· 61; nam en S~, per lb.
0. tcl &ot 0. IOdI'Zoat, per aak, .. 6c) 'Ot 5. DJ,
Okhraotea per b. 6d tot 6d; ~e Per.
IdJam 4d 'Ot ad ; Kalk per air, a. od 'Ot a. 6d.

8UOIITVII.-O_a, (toed.), prima,_.cIO 0.
kl. ,U OSod; 0_0, &00 Iba, £8 0. od toi £9
or., Koeaeo, goede, £6 Ol ... , t7 0. Od;
K&Jyen, /jO. od Ilo' 7u.. od j Vark&llll, 100 Iba,
35e od lot .0. od j Lamm_, lO Iba, Ih
OJ t<n 1311 Od; Hamela, IS. od tot lila od ;
ItApeche Rcbapcm, roert"'l 20., od &at 22s od;
Kapatera 1710d SQt :1!s \Jd •

Til ... v&ll.-Muilen, groote, £ 18 tot £26 011 ;
M,ulen kleiDt!.£lJ 0.. LOt ,£140,,; Rijpaard ..
£14 t.<X £'lI); Tretpaarden, fil tot £20.
tcaele, u a. !.Ot £7; Ouea, leaouteo, .£10
tot ,lJ.

L <1.
Saper tw utra IDper Kldct 0 tt _
1[(d8D~ " 018 _
iaper 1anIe aOCDer -.te 0 Itt _
~ ordluire, , I&t _
Kon.. . 0 lf _
r-t.a 0 • _
Lokken ....... .. 0 a _
Saper laac blaa • ..-rt. (0. V.S.) 0 14, _ra,Wauw ana-an.._ ... 0 u •
I[oria bJaa ... pkaaade ~ 0 11 _
WIn_ IUda " II
Saper WID~...... 0 IJ
Llrta 0nlJJUIIra Winter 0 11

Vergaderingen.
Aan yerachlllende plaatsen zijo reeJa

"ergaderill89D gehou deo in denaeUden
ree.t ala die van !len KaapltalUchen
Bo~ en aa4eren lIJn aanrekoD41.d,
hY. te Philadelphia, Paarl, WellIngtOn,
Aliwal Noord, eD&" Bet il 1'IlIl groot be.

. dat de. Y8rpd~nreo talriJk 'NOr.
de blrewoond cloo~ aUen die met liet
.. Ier 1'aQ. inatemuKn. De A~r
putt heeft tot DOg &oe '_W'IrPD, doch
bdhoort tbans IlMD ondaideUJk pluld te
ge1'en. DaaNm &eggen WIJ, een ieder ga
op naar dez", .....rgaderingen en drap het
lijne bU om de 1l88~_ geweDlICbte 1'reed.
."lIle oplOlling te helpen 1'erkrlJgen. Ga
Pp, W4M18besllat., doch In alle. ,.matigd.
Inn alleen sal de Item tier Afrikaander
J>artiJ kracht nltoefenen.

13 JrLl. - (Per tel~)-De d~rde .. rie
"0 kolooiale ...olyerkoopin;.o Yoor Let loopen-J_
jaar slot ..o lted60. 0., P:'i;180, yergeleken met
di. yar. bot slniten der vo\'ige Il8ri"" "area ala
~lgt Snper .nee~wiUe per; midJ.,lmatig en
mf6l'lear .0eeu .... I!to en 'ylieall ... aaacben td
tot Id boog.r; licbte yetwol ~d boog~r; slecbte
1'8t.ol id tot id hoorer.

V~O-O-P-nf"""'_G-E-:O-.N--

WijntentooDltell1ng.
Wegeaa gebrek aan Plaataruimte moest

het rapport nn de wijntentooaatelling
overstaan tot heden, doeh In een and ..r
kolom pnbliceeren wij het volle-
:ligs verslag der beoordee1a&ra met de
priJal.iJ.t. Dit rapport zalltellig met be.
langatelling doer de wijnbollWe!'ll gelezen
worden en het verheugt on. in veraehil.
lende opzichten een merkba.en yooruit.
gaDg t.tt bespeuren.

~"!!I!!!~~~

STADSNIE UWS.

A.LLSRLSX.

,
! Vrtida,rnoud brak er braDd lIit In do wooing
yao den beer T. E. Jooe8 te Clar.moot. De
wonit'", .. erd totaal ".rni.ld, .... r b.t rrootate
gedeelte uo bet how-d ... rd relakkig gered.

BIJ 0&11 tlna MOIlCJtTON, te Ste1lenboeob,
.iJo bljjkeol 88n a.iYerientie Amerikaaaaobe
wijuatekj .. "erkrjjtrbaar, riper •• n rupeatria.
• DE HiEl O. J. Boojj18o, te 00..01 (Hay)
roep' io 880 ad'l'8lteoti. den .igena.ll' op Ylll
- bij b.m aaoploopen merrie.
Eu tweetal doak.,.. zijn te koop bjj d.1l

beer P. A. 1I[0"'el, Ooyer .. acbt, Som~rael
WtIIi. Een adyerteotie geeft meerd.re biiaoD'
d.rbeden.

EzN c.Jri.ta1 AmeriiaallllChe mnlleuJa zjjn
Y8rmist door deo beer F. Villne, plaata \Vel te.
ned.n, SteU.nboeob. Hij ~oet naYr&ag io een
ad yerteotie.
HET "JIST&lKTIBE8Tt:CByan d.o Alrikaaoder

Bond te Graaft·Reio.t beelt be.lotea teo
Jran.te yao probibitie !,ao deo I!it.oer yao
alllort.bokkeo o~ Amenk,. r

EB IIEElU!CIIEIC .eer "eel pokken ood.r d.
lu..IIera te Johaon8lbarg. Maand.g U... erd.n
III 1'&0 d. Gleo eo Lacrlurte Deep mijoeo
l .. iotig naar de barakkeo gebracbt, di. aao de
siekte Illd.nde ... reo.

ME\'llut:w LoURET gade VaD Jo'raokrjjlu
preeid.ot, ootvangt io den l&ataten tijd Yoort.
durend oageteekeode brieyen, waarin zij met
moord op baar acb'reooote .n oat ..oerïnr YIn
haar 7 jarÏjJ lOODtje bedreigd .. ordt.

1'ITI.A.NDI:RVERDRl·I(KIXO._De piaoo w~lke
beatemd i.. Yoor.de p,.,btige ootY&lllrlram"r 1'&0

Ds. Adriaan Hofmeyr zoekt een mnr. Solly Joel te Londeo, koat £3,00:). oe
voorwendsel. "ODing no den beer eo !Oenoaw Joel ...... te

V cl!g"lll! een beriobt in de Cape Tim~1I Looden, &IIIe.o der rijkste Yin de gebeeie me.
L If W b tropolil .. or,jeo.

hltjft u •. A . .J. . I 0 weyr van yn erg EEN 18.UL PERAI)!lEN roept io eeo ad ..er.
aan ,ijn gemooDte gt.l8ChreYen, dat hU t.utie all. belao,bebbeodeo ait 't distrikt Mal.
voornemel,~ I. zij a bedieDIng ala leeraar m"bury, die de n.d" "illeo helpen bo,orde.
nedllr le leggen. Dit bericht komt all r JO, op' tot eeo pu~li~k. yerpd.riog te boudeo
!reen vwraaiull. WilDt het optreden van op VrIjda" 28 Juh, 10 d•• tad .... I, ter be.
d~. Holm",.r op de LeagQIJ Yergadering te .pr.lriD, Yall de ,ito.Uc..
BeacJnl!6 ·11 en Kimberley werd be· EEi!' ioboorliu~, .. oouaobtir in b 'I P<lddie
IehoQ wd al. een y.,rklarlng,!Li1 de nel· diatrikt bealooL toa beery_rhl! te .lacbten.
iloa tot t"t. andel'l dan dell kanael Ilch Hij ICb~ot op bet di6r , ...nd.r "'JI doodeliik te

.. h d--.J I H woad'lI, en to,," b;j It , lW" " It, yer_m?
opoieu III' bij f'lm ...... gevoe en. oe reD mQt een ri~11l 8 <: ',.1.1 ",. ',.,111 mot .unjnilt lij. die zoo dach~)Q geoordeeld heb· .1'il'""rI in J." v '<I. 111.,,,1. r ,i(I' 'II' ,olgde
b"n, blijkt al heel .poedlg. Ala reden eo .1•• ,,,. d~ JuoJ.
voor lijn bIl.luit wordt ,euoemd .. dd on· ~,;s Ol.:\Vg"",,sr;,;:.n .. &e,! .1., lier.dd, Yond
vriendtlUke h'1udlng tepD01'er hem B.ln· pluatlt op d8 pluis t;ukdI.4Judf. nabil Saod.
,enomen door IK'n IeCtie "an de leden der fI'lI, '"nc.,ol,. ..aarYaa een kl"urlln~!oaf.D
lied. ·Gent. K'U'k, In 1'enohJlIeDde deelen "an III 1&ar b.II ... eo yerloor. liet biiJk' a*
der IC,,!ouil\, naar unieIdiDI vaB IUDe MD 18 ,arig. lOOD"aD den· beer J. J. HmQaII
~oe!1ie tot>• ..-l.en.1! ODdet de om.tan· Ill.' d.n klellrltn. naar b,l ,,,Id lin, Olll eeD
."'.,.- ......... 1 lII&I'Ci *4 baI"n, bebbend. de .. nie .. u ~w .. r
digh en Iran dit 1'oorwendael e"en II""" bil &10b. De klearJio, kreeg eeD d.oorn la Ion
dienen al. eenlg ander. yoet eo giag litlen om die er UIL t.)lal~n,

~r nu komt de Cape TitIIel, en .. aarop do bl..,.ko joog"n ook neut hem glnl
IIOhrIJft de bedanking van dil. H')fmeyr li Lteo. Bet acbtJl "P bet ge .... r acbiiot.toeD
~ aan .. de Bond Boycott "-Je uitslni. plolaelintJ algllj:Uo te .jjo en de bagel trof
ting door don nclnd. .Maar. wat dil Bond deo klearlios In deo a.k eo reebIer lOoolld.r,
met deze aaak tt! doon heeft hl alleen \,oor mot bet geYol1I'd"t bij ua eealre nren o"erloed.

k baar Dt TosK 1.0" nog le Londen Yertoefde, 1r ... 1Ilde Gt'charterde klie _v~taan . 1 hij all. nond.a in d. eetJlll!ll ..... ljiU botel.
w"ten wij dat dJ A'jolmeyr iD lijn toe· Ala bjj de tafela rondkeelr ..-renronderd. b.t
l!Pukennndennaa .... lldlined.hr.J.H. bem bllitqe .. oon mel .... lk gemak .nlDet
Bofm"yr, die toeD juiat bezig '!vu met welk. !lleafgYDldlgbeid ek joDp EIII' ....
clelikate oQderlaandellngen te Pretoria, op meiajea b1lD rlu JI&4f d. ~ Iqab*. Iljj
qlk eeu w," ,.b,alk ~te dat, in· .as er 1'8rbaud 0"', boe aó io - ..tear~
tlien le eenl, Inyloed kOJld.n llitoetenen, [(J08I81.jjll, cham~ eD ponWIJn

di d wd liD alto, bel d. nalqllrliJbte ..ueier ... .....,fit het wel8lagen YaIl e OD we.· terwjjl iD I'rankrjjk d~ de am.;..
lell ~ bem08UlJbD. Durna ....ecl een llecbts nter 4riakeu, .. 0 "'.III rood ~
~, 'RIl den Jtaapatadachen • ~ I!aar,-'t: YWW08dertita ."..
Boud'" "lIdeo! dooh be! opkedeD :"'Ia pao...... I .... bil" ......
1'Iln da. _"olriaan HOlm",.r wllJ'd nle~ 88DI ~ , III driakea ~ Ila ......
pooemd, .... mea bet ~nlUk ale iOd. la 'tTOIIna ID W .... dewp la.lIa,"" b W

Wijlen 118.WUl1am KuJ'J'ay.
Ds. William Murray, de waardige gees.

lelij II:e va,jer van WorcE'Ster, is Zonc.!ag.
rnor"t'n om 11 uDr, lijdene de god8Jlenat.
oefening in de kttrk, Acht ont81apell, in
den oa,JflrJom van 70 jllren-op dan
2111If!n Octobdr zou hU 71 jaar Iiln ge-
Wt't'8t. Dil overledene wu Ilen aieraad
der N, G. Kerk, en IUn werll: getuigt
'u i,le Il" 'U u Jood. lJ" opleldlnl( ddr
jtmgd ha l la htlm 88n warmen vriend,
wil&r"un dil lIlotlillnue mebj8l8Chooi te
W oroJiler een Ip",kende bewU. I.. Maar
zijn I!puclaal werk Will aan dIl minder.
bed8tlIJe kinderen van Zaid·Afrika, en
\Iu blinden en de do')flltommen hadden
in hem 8C!n liefJevolilln vader en wel.
doener. De mlnlt tr"tIende Jijlrgangen
op de begraf"lJi~, Jie Wotlnadag (morgeo)
ui plaatll "In,IIlo, zallen Ztlkdr niet zijn
"" leerlingtlIl uit de inrichtingen
voor lIlind ..n Iln doofstommen die te Wor.
cll8tllr opl{erichl zijo, door b.miJdoling
van us. W. Murray, en lteeus door hem
na aan 't Lal, wu-J"n gedragen.

Dd overledene Wdl gehawd met de
ooJste dochter "lIn den heer C. J. C. Gle,
j.lren I,&nl!'I16Cretarla van tie E~'~cuteal'll'
klImer, KlI8pstad,.n hij laat drie zoons ahi
leel"olren na om Eun werk in de bediening
"oort te ZtltWD. Da • .Audrew Mnrray ataat
te Weeneo, Natal, eD hoewel vroeg In de
w~k aóju- hew gett-I"graleerd werJ, be.
r .. ikte hét t ...legrarn h ..w niet dadelijk, daar
bij "an hail! wa&, Hij la Zaterdagnond
nur W oroeeter vertrokk.n en word, heden
a yond 1'8rwacht, W3ilrom de begrafeDla
een dag langer ill uitgeateld. Een ander
zoon, da. W. Murray, is .endeling
te YyaualaDd, die zioh than. ook in de
Kolooie bevin'lt, en dal bij 't .terfbed
t"genwoordig kon lijn. DI. Jubn Marray.
is te WOl'Oelter werkUWlm ala hulppredi.
ker, en een andt'r IOOn la in Kaapstad.
Een dochter ia gehuwd met dJ. De VU.
liers,1'an Darlin ',en dan ~ijn er 'n pur
nog lu hais. Wij s)'mpathlll8eren van
harte met de treuren<Jo bloedyerwanten
en vri en Jen.

De eel'llte gemeente nn den o~erledene
Wal MIJdelbnrg, K.K., en hU werd reor.
dend in '1 jaar 1~5J. Tt! Wor08llter werd
hij beroepen als opvolger Yin dl. .Andrew
.Marm,., en die gemeente heeft hij 34
jll8r ale herder eo leeraar gediend. Het
lijk .. I in het ou,le kerkhof bij het kerk •
geboa w begra ven wordeD. De begrafenla
AI ongetwijfeld een Indrukwekkende !re.
beurteDI. lijn-IOO Wil! de aankondiging
Yiln den dooll g~urende den morgen.
dieDtt l.L Zondag, toen da. Andrew Mar.
ray voor do gemeente optrad.

Zijn dood wordt tOf'geachreven aan
algemeone zwakheid, en meu sBJt lat dH
w"r·j aangebracht door .ijne recenle ver.
moeieDde rei. naar de Kakaq;.u arbeida.
kolonie. Dit geelt een ander treffend
bewijs "aD de menachU"'''ende, zelfop.
otftlrende geaardhelrJ van den oyerledene.
Zijn uaehe rUilt., in vrede.

Eeo aaotal n.tnrelleo YIn Frank Fillia 'Un
lootoonsteUinr iD Londen lijD Zand'r met de
Gaika albier terugpkeerd. ze aiio teruR'.
IOndeo omiat le te yeel la.t ".rooraaakten iD
Looden.

Gideren badden P.... lIri.ra met de 10 miou.
ten voor I uur Kloof.trut tram bet min Yer.
bellend acbouw.pel te lipa "an 880 kl.arlioN
di" stoOl dronk.n op de .WJp voor .. n II bar
io Laoj.'ltraat op deo Daad 'I'UI lUO rug Jag,

OOIe AmerikaaOlObe .tad~enooten InlIen adml.
rul HowÏlOo eo de officlereo Yin de Am.ri.
kaaolObe oorlorsboot, de CI,ic'''Jo, Woelladag.
.. ond op een fee.tmaal uo b..t Mguot Ne1ao1l
botel ontb ... o. De gouyeroeor en yeracb.ideo.
iopzet.oco "an Ka'p"tad "ilo ook oitreooo.
dlgd op bet f_tmul.

o 0
o

Die kindel'lllftip naas 'I'UI ou Sprik het IIljj
b.. ltemaal laat afdwaal, e. durOIll .4 elI
book I ho&om ! .. eer perl.ment lae !..0

Di. aanatelliu, -ran dUI eéaaad. coaaité. bet
uor al ualeidillf gegé tol '0 pur JrI1Ippige' "oor.
nUetjee. Did aerate is dat .. or Ueoiy Juta
L-!~k bet hij .it in die .peaker liia l&oel.

hij .... glad Yerkeerd, aie alleea 0IDk-en&
die 'plek .. aar hii noo ait aie, maar oek OIIltreat
die pant ...at hij &anpr081' het. Di. h..,. H •.
bolda bad yOOIll'..... Jd OlD 'a comilA! ai& II ja
plaata YIUI uit 7 lede te !ut be.taa.a, ea ot IIljjn.
h", Ju ... palaap bet of .. at, maar bij.oo die
lpaUsr tereg belp totdat aan h_ werd duide.
Iiir g.maak .at .... rkelik Jr.beard ....... Bet.
oplet "olpud" maal.

De priJ' UD JMlU'deoyoeder, &ooaia bater,
'tOte., ra":", en t., la .,"rder jJategeo ~eo ,olgena
lafo, ... IoIe welke "iJ bebbea ajio 111'11g_igd &e
.. loo,en .dat. er .. o ,erder •• tdilOl .. I ..... n.
M.n ....r'chL da' de 'oorraad io de Kc:'lonie
"-",," •• en de ai.u ... oopt bo een' blaDeO
, et ~ .. ek.a Y8I'W1Ieblworden. Ze_le bljj •• u
tena .. tOOrMII geen aei(iq tot dal... . Kaf
'. ,oede Ir_ldeit Debult -rriJ roede prp .. a,.. ._taud. er .eo ..,ede &&11_ II nl' d.

oieh. .. d. Vrg.&ea&. De prjja ran ka~er.
Kolol1le ~ .. eie Foot. DOpt, ... Ik. ",.
kooro I. fel, -4,..~ .. bare y-'ajjGior
...acbt ".~J.~., .:', .iet .. ai PdaaJd; ...aar.
pmukt. Mleb. lUL ....... "-admna die
Mlbjjnljjk YaD .. ega d.. ~ Breodátot!811
'nit Amerika yer ... obL .. ". • liet illIOpIjjk
bljj.,.n ODpy .. r d.l8ltd .., ~ " •• raaderd,
'1Iat d. priJ. &III,t.jjgen. M,~h._l '- • 4aar ze
'!Daar d. prji_o kGn.1I n.l.t !apr PaL .....
"bu. n"t inkoopeprij., 10Y08rreobtll!l.1I •
"oerprija kunoen dekkeu, Er .. 'S::
ilroote nUf YOOr kolon~. lIlieJl•.lIleel, .
'111.0 bet 4merikaaasohe ""hk.l ".rlti .. ,. Usen
'Ón ... ~r lIIUl ,ollu weder o~. .Á&rd,
lppel.o I~n YOlop, .. neb.id.n. nacbten lit
".n Vrjja&ea' IU,D op d.... rkt .. rkocbt. Bo"
Wordl aehaanob 1111 de prij •• tUJt. De UllY08r"'11 ,I.rea is Ift'OOter den de aan~, .0 d.
prd18a Ijjn laaf, Pluim,," beball ,oed~
.rlj ... a. De un "'" r na 10ld II rroo en ...u
....... n 88n. daling "an d.o Pl'Jja· Er la ":::t
•00' roede riJ'.1I trekpaard.iI, mllll.a .0 ..,..811 00" a1ien&eo die leyeode b..... ran ~.".lId . willea RIlJn lull.n weldoeo 00. dadelUk
it taadplecell. elagen 'jïn sued yooralen no
9.rha., en all~..n pde ti 0 yerkoopbaar. .
a._delingell kaf worden alleen yoor da

d.lljlr ~ onlyangen.

PORT ELUABETU.

DINSDAG, l.i JULI, 1~99.

Op lrlaarliebteu dag .. erd verledeo Vrijdag
oamiddag te Ob..enatory roeti io bet hllil no
deo beer R. Bennet iogebrokeo door een lu..II.r.
De iobreker brak eeo (nit ia 880 der froot Yeo.
lten, baalde de knip af .0 ging bioo.o. ay
maakte lieb m_ter yan eell boeY86lbeid kl ...
dereo, enz. Met zuo buit gin¥ bii naar bet
.paorw., etatiOD, w•• r eea politie arent hem
ondervraagde aaopaude d.o i.boud 'I'UI lilo
buDd.1. l>e di.f antwoord. dat de buná.1
kleedereo beYllte .n dat bV onder ..... naar
Woroeeter. De di"nder bield be:ll echter "er
dacbt.o nam h.m aur het politieetat.ion, waar
biJ de bund.1 ondenocbt eo er brieYen_ yond
&aDdell beer Reuoet ,wht, eli daar da ka.IIer
geen benedijr.nd nitlag koo p".a, ... rd hiJ iD
arreat pDOmeu. Bebal .. klMderea "ood lIlan
ook 880 liI ... reo horloge en bttior bil d.n ge.
YaDJreoe. De b1rer .. erd ia MD.oeI 0Pr_loten
TUIdeed .. n POlio, om ait te brek.o, .elke
echter miaJukte.

0· •

Di. tweede "ool'Yllf.tJ8 "eA die bandip
manier waarop me_r Herboldt y.r on ~.
breker plat l,..jt bel ToeD die IJClnlte Iaiar
YIn die ameadaW! 'I'UI die Brandaiekte.... "_
'III''' yroer die rooi kolooeJ, of die .... , ...... ...,
... of wat anden aa1l paaaak wurd, eli bii ...
dit op .1lI' lpottenU aauier aeduen. Dadelik
kwam die ql~rd 9l1li die miniNer : jil bo
Wil tot bii di" ' ...eed. 1.liar dan aal ek iIlJ., io.
formaai. ttI·" .Ka-ka·ka!· laai di. Atrikaeoder
apan .0 ODSk_brak. w .. lIuk. Die_ate
~pi ...... die antwoord t'&II m._ .Herriman
op 0 &&Ilmerkiar yan p6rd Waltan "an Pert
Eli .. betb. Uii .. ou t.Jtr .a gr&af die l'1li "an
lIjjo ~ Broin;j. (Brown) krap, deor .....
op '0 koaité te UV, maar m_ Merriman bet
dad ii '0 atop pall aan die ~rapperii ea ~

it .jjD onJerrindinr i. d.t boe rrooter 'a
té is boe miod.r led. die littiap btj"OOIL

Na die "erklaraOjf m~ ,!altoo .... ij,.

•Die kOlie Froet ...ou '0 yerd_lior yra op die
pant op di'l~nleaa.otaire ..lek,". oorrupti~ biU
Vrjidal oC dae .aa aankolll Yer die tweede
18Ilnl· Hij ... l'8fie steek •• n .. ou nop, maar
toen m.neer lo. bom kom yertel dat bij aie
lOOS '0 donkie moea baad.1 oi. toeo bedaar bV
.0 trek &ero(l. TWllleo t ..... bak""" die op~i.
lie la~ oer dM> bill, maar ek n_ de lil" aal
apoed" veraader- .. .., maar 'IJ 1Jc"lje.
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BESTUREN VOOR SCHOOLBEZOEK'
l!i oaze uitgaTe .... n IJ. Dinsdag hebben
wij de regeeriapblll voonlllni ug UlakenJe
1'oor 't daantellen nn lOuf)()1bel06k.
oo.turen gepublIeeertl, en het lijdt gllen
twijfel dat allen die belaDl In 't onder.
wtJ--der jeugd atf!llen, hebiJt,n die bill
aauweem, beatudeerd, en Zijll t.hans ID
.tut een gezond oordeel &" ..r de bepa.
Hnren enaD uit te ~preken. Wil hebben
reedt den hootdlnhoad er"an beaprokeD,
doch WIJ komen heden op dit lI~langrijk
on ..... ",erp tenlR mot het doel de aan"
dacht b':'ooiaal bU -!D paat panten te
bepalen.
" De eerste aad~erldnB hl dllt de area
1'&11elk tIChooidistrikt betl'f'kk ..lijk klein
.al .Un. In elk .eldkoruet.chajJ eu
In elke m1lDieipalitell zal .,,"n ba.tu ur
reyormd wordeD, dat bellIIt zal .rijn met
het houden van een wakenu oog op de
onderwijl-behoeften van dat IehlJOl·di •.
trlkt. De leden zullen gekozen wor.leo:
een·d"rde door ue kiezers van den IIldee·
lingaraad in elk achooldlHtrijct woonach.
tig; een·derde door de acholJlcnwrnl""i",
en eeB-derde door le re~rlng genomi·
Ileerd. De wet maakt dill gl'eue "eran.
dering in de bestaande tlCla"ok!ow wil8lea,
of In b.et wóUlrborg atell8l

Ala ZlIlk een IiChoolbcllfflk·belJtu11r
gekosen hl aal zijn eer. te en VU'lrnaaml!W
werk lIijn om onderzoek Ilo) doen naar
de belaoeften vau allt ~ooldi8trikt,
Onder laat tegen woordJge stel~el i. er
nlemaod die lDt't dit QndenofJk Jlrekt
belut la. De .uperi.nteod\!ul "un oDd ..r.
wij. zit in Kaap.t.llJ en is grOlJt"ndllelll
afhankelijk van de d(elJtKllU van nij.
... IUlgen, eu er komen !tI'l.IB dingen
yoor rUe zelfs de moedigItIll Iln a ,nhon·
dendlte vrlJwllligeril oDllDoeJlg,'n tlD
alIclarikkeD. De achool· i .Aplllctenrl! rap·
porteeren IOIIlI wel aan6aall·le de be·
Iactette aan meer IOholeD, uoen dit Véllt

Diet direkt onder hun werk, en ~ ·Ifll III
rapportHtea zi, daD blilft hnt dik wijl. bij
dat rapport lIa DiellUnd lIee~! hl,.>t op
116'1 de noodi!!e "edere IJrllotiAobe .tap·
pen te nemen.

Maar daD luijgen de .clloolbezo')k.
beltaren ook de macht OIO li 'paalJe kin.
deren in het "I.trlkt ra Ir cle sobool te
·brengen. H,,! hangt ech'''' geheel nn. 't
beatG.llr af iJl hl't \'aU de~J m:Léht ,_uratl,
wellloht te makeD. Er: zoUa wan neet

beltuur bealoten h"eft zulks te doen
::: nog kan de m.;~rJvr!.l'.·i.1 •.ler atemg~·
reeb.d.gden d .. nilvoerin_: Ar V:1il1 door tl8r,

titie aaJ,l·dtl regooring vorhindereD.
pe l' titielndien IIr eehter leen 1100-&~Ii9 pelo' de rt!i98I'ing binnen ~6n: bf'paaJden
~d inkomt. al Iaet beal.lt 1'aD a~
aohoolbesoek IJ.war III "t'I'k~og kOUllin.
De macht van dit bestuar 018 !riDderen
naar een lChool te brel'lgE'n waNt deid .."k bepwkt en OIIlIOhN~.n •. ~a) All .e
JdDdWeD op pen andere wijle! YOltIoeJlcl

IODdtrrloiat tb'. oDt1'llllgen, ~b) binDeG

Ilrit -'1 'fA" MoolpM" roatDt (c)
, ! Jl,

GEHENGD NIEUWS.

(v"" rU __ BincIt,r-'*r IJ (0.)

13 Joli, 1899.
~ '~VAC"J\·LLlL":lI.-De markl bluft ,wak,

•. . '.. h t J""meen t..a glloate
'8n prjja'o 'IJ'T o,~r • '.,- d'
"'0 k r8 hoewel wiJ geen D08D1ellll.. aar tge
...er_a:r:, op de pqj.eo der yonie ...... kilO'
Deu _'deo.

Wii noteeree :-

"U.. nperint priaa...
" prI ......... ..,.,
r... "

o 0
o

Ek boor u dr. Tarlu"UI (Hani.) "er K,OI'
berley bedank d.o .. I<ill. Adriaaa llufmeyr Y.r
Kimberl ..y .taalt. Dit wil ek wel ,.Ioof. maar
.. at moe~ dan van Daoit: Kerkbof word? !SiJo
Yl'OUill toch 80 grat.g iDdi. Ka..p, elj lJanie bti
Ilroot Skoor. .

JAll KJ EMIt•.

Koorts te Stellenboscii.
dan den Edi.t_.

M..nDOll, In bril•. on~
~boren ...
lUta[«he per Itu Ir ...

lam mer OD ~b.Mlcde
Bok~Jen,~ ...=~Ji:
H~dNp _

• dl'OOI .-- .., .
" Dq bIIOIIadiId

~,.u.." ...
.. ~ .... JtI Ht

,. Ill.
a. d. a. d.
o H _ " II
os-dl.
I " - 1 So S 0 4
o Il 0 lit
nt-OH
o I - 0 ft
o 4 - 0 ft
o lt - 0 II
t tt- 0 If
Olt-oto 1,- 0 ,
o .t - 0 .to I _ 0 •
o It - 0 ,

.Aan deft Ed<levr.
Mrinbeer,-O:w-ue l"i ik dal .anoeer er bH

bjjeenkom.ten .. a deo AfriklUbder Bond be.
810ilt.n in b~t HoUaodaob aangonomeu .0rd60,
,eao lborUoerde " .. taliogeo rlaarYlO ia het
Eopl8Cb Ilepnblioeerd zull.o wordea, om .. Pro.
r-ieve "".rdraaiïJlpa er Ylll te YenDiiden.
Van Jtekere bealuitea oolal1ll~ te ltaapAed aan.
pnom.o, b..b ik drie 'lteraobeid.oe 'fbrialiArea
pleua (de oorsprollk.lilke beJ!llritea lijn DOIJ
Diet ter band nkomea), io "n _
-- .~ Yertaald .. ordt ala _der," ÏD
een ander. ab .. blol ,. 811 io eeD derde ale

15 Juli, 18~1.

Mijnbeer, -Volgen. de oieuw.bl ..deo moe~ d.
typbulkoorta ~,rg aal\ bet hver""hen ~iln te
8&ell"ublJlCb. Dd o..pe T;II~' atell het g.laI ,I.r
'ijdeod.o op GJ. maar, zooala "ii _leo, behoort
d.t blad tot du • gele p"n," die groot be"'n
.obepl om .at, Yliegeo oli!aoten te maken.

~rg te bej.m",.reo is bet o.I., ruen t., Stell.n.
boach, eeo pl_t. &00 zeer beiuo"lig.1 op oa.
taorliik pbl£ f, de pleg.abeid "!MW de oot.
.. iklreling """ <yphu. -t.oelaal. co d.1 dfJOr eeD
rrOye IYerooacl.tlaaming der I,;czondheHt..leer.
lIot lijrt biull oU de macht til" den ltadaraad
dier pla ..ta 00' perk te ttellrm 130 de yeraprei.
di0l!' d.r peat, ~q ""0 b.rhaloag iD de t.oeko_t
te betetteu. J" 1D"g deo .tad.raad ecbter op
eenige ,teo"o"u li•• Ullalooia y"or ..1.0 bel108lutr
"ijaen. Doe ~u4 de Yarker .. b"kuo eo aiok.
pullen. Di" J'.':{.n beboorell "iel geduld &e
wordeD in 1IO!<t .t.ad. Dan heb ik achterplaa,.
18n io a .. _..,h J ,n .n begu" ..... d óor.(l r-ieo,
die a lot ML.•"de .Lrekkoo, .0 d. ''''_'''a
....... YlD Ikfelrilc behooren beboet t.... orden.

Een INote I..itaiteit ". ook Le beepeuren
in b.t toep,. "·n no pr.o~iee
met betr ..lrlri", lot de deelea door de rel:lear.
duu l'éwJOo: 't UQ~ d.... bt..oeIren omrd.
beto,"erd ..LJur u .. ""I",)o~ n.luor. m '0' 'line
r"okorpDen ...,. Jeo ()(Jk 111" I If'Ip.. k .,.;>1 '>ii b...t
doorwaodelon u ...er !!rJtcn. 1A~1 .I~, bid 100
sJn'

Bondbealuiten in tt Engelach.

t.:., die~aar,

WEL \1EEN END.
JobauD.bor~, 13 JGIi 1899.
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PARLEMENT.
WETGEVENDE'ViaGADDING.

MAANDAG, 11 JULI, 1899,

llet hoie he".t~ om 2 oor.
I!'IZWEJlINO.

De beer W_la, lid voor Vryborg, werd ia·
gebracbt door de been!n Theron ea Soanenberg,
"0 ingezworeo.

PETITIl:d.
De beer P. J. de Wet bad eea pehtiu uit

Ahwal :Soord, ten gUWlte ...an eeu ap<>orwear
opmeting; deselfde, een ....n de (jollref. Kerk ...oor
onderateuaiog un de kerk scbolen.

NOOEBN LID.
De beer J. Searle. Por.t Elisabe rh, werd ioge-

bracbe door .ir Henry Juta en dell beer Wynne,
ea inllelworen.

KE,(NI9GEVINUE!I.
KennÏ8geYiog w~rd gedaan door 'Ir .Gordon

8prirg da t bij 11&1 vragen of de rdgeenng un
YOOMlemen is een motie ter ta' ,,1 te brengen
over de Tr&DlI....alscbe .itu.tip. (Hoor, boor.)

De premier gliml.cbte. . .
Vencbeideae andere kl':..&Ulsge'flugJn werden

gedaan.

IiIUr.ICIPALITliIT.
Het hof roor het bebandelen -...an objecti ..

met betrekking tot d. m"icipale kieaenljja'
werd op gisteren (HaaDcbl)i IDOrgeDgeboodeo.
Er wu elecbt. één objecme •• n die wa Die, na
groot belang. .

..

. ~, /"*t':: ~f;.r· .dia'
trikt , ,~M iloftr Die . tt ~CIIII'j;f

.u. .. ..._. . . ....Ideio _ ,roó'- iaia·_llti .... '....
B~ de !lUi1"_ Ik_w -ea toaditie; IDÏD of ..... __ "jj." ._1.w
8.J_u, lal· OlD ...a...:~ :S-':', II te CU'" it, - .. wU ... _ ..

~14_,.:........~ • ..I_ '->'>--n.,... de iDCIer partij.. ·aadeftD 'ferue_ ODbooreo, hOe W.ia aOUnt.kJt=::~;:,.-.;·~·_-;'d:;.-;.... .u.-Bea...-mÏliDur ... _Ita ea paield it,du ..... ~
le __., IIbeih bU IJD aam in cs. ~ I.I_~, dat 0 .... h* ... nr bo.... c1ie

DOOit· rt. &fgeJead • ODMt il UW 4lié 0 piU_n of di.atrilr:t.Ca ia. Ala lDfIG
'riachII;'" ~ ~ ..... aiID p'fOe1 ".n j~ ". ill de JUtate twee ~ door

wind te te Oiadtl'l1nlkbD. »oeh IOlIIID,Ï,pa lp Dáij.,.. opplroehl la ja be,. dimiki ftIi'
UI'Ï,,,_nIe op ripr .. lnrullwillipr -du 1DdertD, en ik dan ÏI _ "erbuld oe DOC_IOO-

'f~ dat ..... dOmtD6 dUriII al IUne 1aDcI- ne lieD,na .10 I'&IDJI'eD met ldeillne
.-0- O'f..weti.·" ea de randerp8llt Ï1t de lutate 'U'eD. DaiaeJideU

W.... ajj1l ijdele . om .jjn 'fIekk. ran kIOia .... -na CIpIUOIIdeDmar de Kaap.
Ioosep mtini.. , .. ~ ..~a _ Neohka .JobeoD_bu, 8JI nog _ udeN at.edeo, t-OOrU
reaIr GIlder .vII 1I!"'-4trikunden '" .JIIeD D&&r Pori ElUaheih. Niet laUIr ,.wea Ja..a
~ ctieaa penooa ..... aerich., IDa de tw.... . eIaohL« na Port EIi_tmfi ~ ut er
cIQah'-ker ... .m.IoIdea DIet 100 aJ~C. n" a-' .1aOIal". III .... te kril&eo ilill be, dietrikC,
-~ M.... toeo Id; _-We: da$ -.r e.adelijk ÏlIIU weer itru88e&,er4 ...... 0..
.:---- •Boacl _ ,,~~;~ ia diatNt.
dta POOMa patrioL .... ill hem, w.rel eok da. Ill: twiJfel niet of de inwon8lll YU laM dorp
liehulll op alkrlei pmeeoe WUHD ~ dee lolleo Yerblijd wezen - te Yet'n_ d.t laet
.. mialtendeA .. J&geperllOrpuea 1I&DP...u.n,~. met _btTee ook in de andere dealeo da Iuda
dat bij siob de 1C\&D4e op beL ljjf baalde YU Dit beter pat. daar de opkoopen YU Tee. 'l Tleeteh
du Bond gIIworpeu te Wordea. daar DIeD leeD op !lOO'a ~ hooden, dat IDea &I~ te
wolf oader de hdde bebben wilde. Natonrljjk, tWjjfe1eD OlD "l_h te!:oopen. Meer deo_
d.' maakte eie II'mIKODde" orpnen melnn deo~t da~ &lI.aoo suedkoop il. en IIkIeIt. Dla·
Inrudaardigheid. en CIeae 8iDgeU 0' 100 erg dat kool volop i&. Er is geeD hriifel of dU ia
_ mate te keer, ui .. DD .unkea m de DellS' bet eeniPte produkt dat ...oor weinig nrkocht
p'-D nn __ opredaten 4frilmaoder. wordt; mur wat wa de prUil er TaD lut.te jul'
Doch men ging ftD erg wt erger, en no ia het ia. dieD tijd? nn la tot la 6d per kelp, en bet
aiet &Ileen meer da Bóad en dleol waardige k&Dtoch niet &Iiijd op é.1! prjjc bl~""n.
leidamao. IIIMI' bet 4fribaoderdoll in., het Meel i&al 2, gerezen en mieli.,. lullen, indien
aJae_, di. men tneht k betmetten. De aken Diet fucltikt WON.n ~MCben de Tr&II8'
JOG",'- taktiek "aD da. Du Toit ia OlD deD ...... en de rijQreperiug. oobetul ..... worden.
4fnkaaDder IM1acheljjk te lIl6kea in bet oog nO ZOodra &I. 18 mr8r rjjll8Q iD prjja dan pat be$
d. wereld, en om het lIQOde w.rk door 0018 me' de lDielie. looal. lDet de b" ...er, dan worden
...oona.nDen ""rrieM te doou .islillOl'. Wlut le weggelegd of wezgepakt.
boor eeoa nt hij ou doet! Maer 1110gede Heer Z3D legen acbeaken bt

HU "Ddt .'14 d.D HCmltarÏI .... n eiken afge· IDea .no tot een IiChikkiDg mOlle kOlDen. daar de
legeu Dondltak eeD "pri9Ueu" pdrnkten bricrl lZ_bten vaD een oorlog alles tot eeD ,tibtaDd

A. S. Pienaar rl. E. MakJ!ir, ...oor de IIOmftD ait aijD Paarl kanklor, -nD hij deo onaobter· brengen. Iedeeeen liet lDet eea 'I'Orlangeud hari
16•. 6d. dochhpa brief.~.&DIJer driDI'IJ~ .erz~~t de ui' Daar dea 'I'l'8de; meD boort er niet"..1 ftD
De beer D. J. A ..... d. Spuy 'l'8ncbeeD ...oor I18YeDlt..nde acbiJobaar ouohaldlgO petitia te apt'ek.n ... ooral Diet in ODI diatriln. maar tocb

eiBeber. . teek8D8n eu "te lateD teekeoeo door .Ue mUll' .bel>ben. wij de nieu"..,bladen die.1 de geruolaten
Gedaagde erkende de ~buld, en uitopruk penoneo TUl 16 jaar eo daarhoren," "WaDi," aaukondigen. Indien de Heer Zijn legen daar·

werd ten gun8te no klager ig8ieYeD. zoo luidt het. "wu konnen.la Chriateuen tegen toe acbeakt, dao geloo ..en wii echt" d.t &I'"
onM wettige en geDadige o...erbeid niet OpetuD, Horeeren Al. &00 er (I1!8n.nder" rampen koaaen,
en e...eomfD kaDnen wil de w.penen opnemen want er i. vanaf den laataten regen iD Juui "eel
te&en onM It&\JI~er~.o~a in '!ranlvaal." (De geploegd en gez.,id, en eedert dien' tijd lniillen
"miskende domlné, di. nOOit DUr kerk gaal, wij nOf teUteDlf ill! eo dao kieme rege .... die-aeo
eleept godIdieut o"er&l in. ala bij k&D1lliet er grond klam houden tot groei "an hec pu, wo·
iet. bij te wiunen.) d.t men niet alleen een .roede OOIJIIt....D ,run

Hier yol&t de petitie:- kan Yerwacbten, m.. r ook van lammeren.
In bet dorp hoort meo niet ...eel waarOl'er te

"Aan Hare .Ilajuk-it Koningin Victoria. sebrjj ...~- ....1.,"Du en dan np een oD.. Ita.k, dan
U wer majesteit. petitionarisaen, 'linde Hrit- WP';( van een die trouweo moet. EeD pur

sebe on1erdanen, woonacbtig in de KaapkoiooIe, '":~;'ea geleden heeft een lDeisje. De Heer ge-
reyen biert.jj eerbied~ te kennea: aaamd, bur beeD gebrokeo: "ij 'WU op eell ril-

!>at zii met IeedweMn "'M'DOlIIenlIebbeD dat wi..1 ea wou een Kaapeobe draai lDalton, IDUI'
bet u ....,;. majeateit. ~ commis .. ris uid wu te ""bieliik eo het rUwiel.loeg OlD. Het
geluln ;, de kw_ti811 t en uwer majeskit.!! arme meisje brak haar been tusseheD de kDie
regecriog en d. Zuid Afribuache republiek, in deo kneukel. Gelokkig'WU het iD de nabij-
waardoor de wel ..aart en vrede V.D gebeel Zuid heid ....0 hare ouders, die lPQ8dig erbij wareu
Afrika benadeeld en bedreigd wordeD, op eo baar naar het boepitaaI n.men, &lwaar zu
'I'1'modech.ppeljjke wijze uit den weg te ruimen; varpleegd wordt en nu aan bet berstellen en

Dat lij nog steede blij"en T8rI&nllen en bidden buiten genaf i&.
dat de gemelde kwestiee op nedehe .. nde wuze De lukte week en ooie giaten!n is ea' eea
opplOit IDose worden Igenl de eeuwige en paar getrouwd iD de kerk 'flUl Eogel.nd. Het
~. pUllode begiueleu u recht 80 gerech. e8J1lte paar W&ll de bra;dea:om ea predikant ".0
tigheid; . de k6rk nn Engeland met j'Klgejalfr. VallIl.g·

Doch indieD bet kJt eea vredebreuk mocht han van Queenstown. Er '-taat geen twufel,
kolDea tw.t Goel "erhoede !) dat ban wen.ach eo of bet ...as pracbSig. •
...erlaogeD is, d.t .Iadau ID dele KoloDle lOO' Do bruidegom werd Ye~ge,eld door 5 of 6
danige Deutraliteit warde phan1haafd ala audere leeraren van der.elfde kerk eu bet lDei&je
waardoor eeDersijds geen ooderdanen uwer werd door bareu vader aau den bruidegom afge.
majeateit zollen gechrongeo worden de w.penl gevon al. lijn bru' J. Hij kODwaarlgk IUn lacb
op te Demeo tellen bunne n!publikeill8Clhe lltam· niet houden toen hti hdt rutoif( iDtnd UD baMl
...«wanten, en anderaiid8 niemand toegelaten sjjde.
worde tot eenige daad ...an opz.et of geweld Die nn gistel"lD was ....D detllelfden Il&f'd.; het
tegen ower majea"'its geoadige regeeri~. waar· allerfn.aist WaM bet kleiDe blOlimeomei&je. ge·
onder wij een Kemat en vrij leTen geD1~teo, eo kleed met een lauge witte japoo. die op den
welke wij boyeD eeniIIs andere regeerlog ver· grond sleepte. Zij W&ll orutr"nt yier jaRD oud.
kiel.n. Het '11'18 tot een verbazing "'oor de toe..ehoawen

En ower m.jellieit.!! petiwonaria&eo aullea, ala gewOOlIt te .ien 0it boe eeD yohnr.alrlc wgH &ii
loyale onderdaneD, a1tOO8bidden om den vrede haar plicbten volbracbt beeft. .
en den ..ooropoed uwu majesteit.a regeering." Laatstleden Maandag werd het bawelijk "'aD

No komt er een enkel woord in de petitie Jail LerolU, t ...<!eden IOOninn don beer Piekr
1'001',' wuruit het blijkt dat de pe~n die b~ Leroux, be ..esLigd met )ODlJejulIro"",, Prw.loo.
teekent eenige de mlD.te eympatble met lun Hel! buwelil" zou ow balf tieu plaat'! yin·
ongeiuklrige stamverwanten in de Traoavaal den, maar dur de ochlenden 1I0~ maar ,eer
gevoelt? Bllikt het daarin, dat hij de toegeef. koud ~Ijn, konden de brui(f eo br~idegóm DieL
liikheid ...an den ...olksraad van de Z.A. repu· wo precietl op den tijd wazen, IDUl tocb om
bliek op prjjA etelt en goedkeurt? Drukt kwart ..oor ticn trad de beminDeluk~ jO!Jll9'
de petltion.rift deD weIUlCb uit ~at de beer de kerk binnen met het ...rieO~.
billjjke "oorotellen ~ door dat hcbaam gelaat, waarmede bij de und.cbt ~ &I d.
gemaakt door de Hritache regeerinl:( toeschouwers trok. Dij kwam op ,un plu"
aouden worden aangenomen al, ..oldoende ? eD na hem kwam de heer Priueloo met IjjDe
Rept bU eenige afkeuriDg Yan een oorlog louter dochter aan ~U" zude, die hU aan den brui·
op bet yencbil d.t er Iteata,at tU88Chen de ...oor· degom gaf ..oor bem tot een bruid. Er w.ren
.tellen ....n Blr Alfred Milner en die door den geeD bruiw.mei.jes noeb bloem~ndraag8teTII,
..alkaraad gemaakt? Neen! geen woonI! Dus, maar toeb Wall bet alleraardij{llt.
w.nneer hare majesteit.a regeering de petitie Alles W&lI stil bij de plecbLi~beid, iedereen
I_t z.l Iii daarnit de geyoliltrekking moeteu ~&g met bedaard beid op de' bruid. die daar
mak~o .at de petHiol!_llriasen geen de geriopte stond gelijk een pop. Mur elQdelijk werd de
meedeeliog in de droevige positie bunner Trane· oaderling ge8toord door een bood, die er iD
vaalacbe st.mrenooten toonon, en dat Iii dood kwam, n'et een lawaai. Gelukkijt dolt er hulp
tevreden lullen sun a1& Engel.od de wapenen was om den hond in handen te krijgen, die t<>en

Williallll, al'tjB tegeo de Z. A. republiek opneemt op grQod 'fan in stilte ..erwijderd werd. Wil hopen dat bg
winÏtelbraak en bet niétabeduidedd geacbil dat er thn. tus""beD zulke' JlIecbtigheden de genoode gasten de

de twee regeeringen bestaat. . - . . bonden te bais aullen laten.
Maar dat ilniet.1. De Afrikaander petitiO' Na dit afgeloopen was, werd een groot deel

narie moet zicb niet alleen ala een bartelooe vaD <le toeechol1wen &18 guten ui~e·
on ...erschillige doen yoorkomen, bij moet ook noodigd tot een ontbiit dat ..oonien ...as met
een lOt van zich m.ken! De opsteller van d" ..lIerlei lekkern[j, en met alles van den Bl'IIte
petitie wil den niet bet.>r wetenden teekeu.ur en op de keurigste manier gereed gemaakt.
wijs en b.ng maken, d.t er een genu be.taat Het fce&tmaal was zoo goed al. ooit eeD III&&r
dat bU 0rgeroepea zlll worden om tegen de kan wezen. Na eenige oOlJeDblikkeD ,tooel de.
TraD8v" te YechkD, durom moet bij bijiijds Naudé op en !lelde voor de ge&ondbei·j van bruid
op een veracbtelijke WUae "oor den p.ihoelie io en bruidegom. Men kan wel denkeD w.t plaat8
ajjo aehillp knIJpen! De" millbnde" weet vond, dewul beiden door bem gedoopt. aange·
toeb oet zoo goed als Chamberlain self, dat nomen en eindeluk in bet huweluk b~veatigd
geen enkel blUJler ...an dit laud opgekoauuan ziin. :Sa bem een Y30 de aanl!e~etene gasten
deerd &al wordliu, en dat, indlea er ooring uit· die een heildronk vOCJl'Strldeop de ooden ...an
breekt. .1Ieen geoefende 110Idaten door de brnid en brnidegrom, en daarbil een kort woord

h.rden Britacbe regeoring in het ....Id zullen worden wou .preken maar ter ...jjI bet voor hem een
gebracht; lIOO&Ia a1~d bet genl i. gewe~t. onge ...one plicbt was moest hij dit op~even

Maar dit i&DO( niet al. De petitionanI moet ..oor een andere keer. ~
ook h.n! majeeteit bidden. "dat niemand toel!~· F.indeliil< boorde ik iemand opalu.n, maar
laten warde kJt eenige daad vaD opst.nd of terwiil ik met iet.. bezig wa8, lette ik niet op,
..eraet tegen barer majelteit. genadige. re· dat ik de st~m van een HoodKman hoorde, ID
geering." Du& hu moet hare maJe»telt op wieD geen bedrog ie. Natuurliik kon men hoo·
haar boede ltellen tegen IUD mede ren al8 bij de jnffrouwen en beeren adren8t!1't
Afrikaaoden ! HU moet het laLen ..oor· dat bet niet de stem en de "praak vaD iem.nd
komer, dat .de Afrikaanders van de was die iete ongewoon. deed, meD kon booren
Kaapk~lonie niet te vertrouwen ziln- dat hii een vurgadering kou toesprekeo, en dat
eD h.rd maj8llteit wordt spaciaal verzocht om hjj niet alleen op een Bondo ..ergadering,_m&ar
tegen die dislo;ralen te wak eo ! Deze beleedl' ook op andere boogere be.turen kon spreken.
gin~dele pofllng 'I'&D den "mi&kende" om aiin Hij b~eft de bruid en brui4gom moOI bij de
lan eDooten y.. dacbt te m..ken iD de oogen bnd geleid mat alle plicbt. maar toen men
1'&0 orel.nd, komt nn een man die zicb voor eindelijk .ag d .•t zij ond ..r de tooepruk rich
(I1!8ft een ...rieDd van Afrikaanders te "ijn! verbeugd gevoeldeo •.beeft bij heD ook .odere
Dan mag men wel uitroepen: Red on8 van onze diugen vooropcId in tijd nil tegenspoed, en
"",ienden"! Onlangt met d. parlementaire eindelijk en vaderlijke verm.ning, en ten
...erlrissingen .... '1\ de "miskeDde dominé" open· laatate zijn barte wensehen a!a zege Il O'l'8r beo
lijk onll8 yijand. W.re bij dat tocb gebievin! uitgesproken. De familie van beide aiide i&
W.nt een ...&lllChe vriend is oueindig gevaar. zeer iogenomen met het hu welijk van bunne
lijker d.n een openbare Yiiand. Ik beb dai.end bloed verwanten; de grootuder eO grootmoeder
maal meer eerbied ..oor een Enge\schmao, die va.n de bruid vaD m'>8deTl! kant w.ren beide
tegen deo Doer werkt, dan voor een Afri· t~genwoordig: beiden III iD de l18 .. eutig Jaar oud,
kunder, die liin ru yerraadt. die ook nog bet ~Iak b&.~dell de brD!I~ft.vi~.

Ik boop tocb, dat all" Afrikaanders op baDne riDg nn bun kleinkind bn te wonea. eo ik tWIl-
boede sullon aijn tegeo dezen ..ailen ...ogel, die fel niet of de grootvader vau den brnldegom
lijn eigen neet wil beametten. ~ad ook nog de eer met zijn ldeiDlrind die Da&l

PATRIOT. bem geno~md i8. al. &en gast ~I). de tafel te
aitteD. en wel als een m.n ....n 88 Jaar oud.

Notalen eeDel' 'l'8rpderiar ftD d. ebriskliike
jong.,]iog ..... reeDigiDf .. KI .. uoogUriTler, ge·
bonden op deo 12deD d_.

De ...ergadering werd geopeod me' bet &iOPII
van geaaag 22 'l'8nea 1 en 3, en pbecl door den
beer Pogeupoel.

De Datoleo der ...orige Terpderiag _deu
toeD geleMn en ~Do_n .

De ...oonitter henDane de leden tOeD eraan
dat de 'l'8rpterilll ftD den .'fODd YOOnI&IIMliik
diende. OlD de Ieclao iD de pl...,abeid te atellau.
bet 'l'8nlar ftD de afnloopeue _ ml&llden te
booreD en eeo Dieow D.aior te kie_.

Het ..enIatr ....n de afpIoopeD ... meandeo
werd door deo --.taria geJe.eD eu '&lielDeeu
aangeno_a.

Mea ginr wen OYer tot be, kieMa nO _
nieu ... beatoor, en de ui ........ ala rold ;-

HerkOMD &la ...ooni"er r. 8. Coandfe • ..-ice·
'I'Oorzitkr A. Ko~ 18D.. ~ G. Wolfurd.
peoDl~ __ w. Oonradte, G. 1. lOOD. eolll'
miBllielid Job. Couadie, &la jOarnaJiatea Gen
Conradie en J M. ftD ZijL

De oolDlDiMie werd ook aaopateld de werk·
&MIDbeden T&rl _ tbeebijeeako_* te ........

De YOiIeOde TerpderiDt al .,.... laebMU op
dan 26eteo ~ •• _ de hew TaD ZiIl bet
jolU'llU1 AI I_a.

Ala bet debat: Wat ill "'aD _ belaUIr YOGI'

Zuid·A.frikaaMcbe joapliapa. oamkbJd te
werden in het IChrjj ....n of in het apreken.

IDleider ftII het d.bat G. WoJlurd; tepa.
,bader G. Coara-Uo.l '

Mea eloot met be~ Jia .. n ftII .-Jm 146 _
I, en pbed door Gert Coaradie.

G. WOLFAA.RD,
8eereWia.

HAGISTRAA'rSHOF•

Zoodag had de Paarlecbe .. _ate be, Iem>t
een h.rM lOua·te booreo. bamI. propoMDt D.
G. MaI.D, die belde iD dea IJI1IfId ea dlin a~
de dieIIIIWon ...oor da. MooF -, hij
welke relegenheid bjj zijae oorden door , ...
wel doordacbte reden .~hl .

VBBAUD.Iii&I~G.
Een 'I'8~ring der iAfrika&nder pariij

betrell'ende de Traaa .... lacile aaogelepahedea
is ..... tg8ll~d ..oor Z.terdaJrl!lorPD .. ast. inM
.taduaal. .

Verscbeidene
I{elegd.

I') ,·IERE!I.
',Lukken wertlen ter tafel

GEDElu.n,·.I.JKE T"EEJGENI~GS BILl..

D. Thesauri .t geoeraal stelde de tweede
lelloll V&Ddeze bill ..oor.
0 .. bill werd zooder discussio voor de tweede

maal "ele ....n.
H., bui. ging in comité, de

den ILoel.
De bill !Pnll door comité met geringe wU-

aiginll. en werd gerapport ... rd.
ArHlITIO!lEELE T()EEJOF.)III1"~DILL.

De Tbesanr ier generaal stelde de t ...eede
lezing deaer bill ...oor. .

De tweede leung ...erd aangenomen. Comité
op heden.

~CHt)OJ.nE7.0EKllE:HI' RES Bil.L.
Dele bill werd op voorstel van den pre~ier

voor de 84frste maal gelezen.
Tweed. Ieling ..olgenden ~laandag.

---i
(I'OQr á". luier IV. R. Pier«; ru. Mag •.waal.)

beer T berou in ---,
MAANDAG, 11 JeLl.

CIVIELE ZAKEN.

F.DELiOr.nF.E:'>1Tp.slIlL.1..

KAAPSTAD.

HOOGGEREOHTSHOF. B.ILUlBE,
s-eterU.

1'1UESJU.

V8I'Ir&derina ""dtlll op ZaterdipYODCI 1
Jaii 1899. -
N. ... lIÏaPD 'I'&D 0-0« fa : li opede

da. B J IftD Niebrk, de .... YOOni'Mr, de
...erpdari., mU pW.

De aohaleo TU de TOriae ..-prderiq weldeD
geieaea, goedcekeord ~D Pteebad.
Dura& tilll _ 0 wt het wwk. 'fOOr ...

a"oael" TOI(&: .
1. Lesing. G C Xr.,•• getiteld: "Lily Iii

hebt lDija hart gebroken."
t. Becitaiie. E ~, aiet kpDwoordii.

V" illie leYOrd door G LeroDLT.o~ H )(ui&&, ,.uWd: "Ouel·
aCJ.P ." .
t. %. TOOI'draab,- M .J Groeft, nie, tegen·

woordig. Vrijwi1Jig geleYerd door Jl J Baupt-
8ei1ob. titeld "Beg_rlgkheid." ,
5. laJ':roYiatie, iS J-tJs, .. ukId: "Bm-

aodadieaat." .
6. Journaal, F Smeer Jr., getiteld: "Anaoed."
7. Debal, opeaaar Alwja VoreMr, oppoDeDt.
OppoDent G le BOU~ "Wie oéleat _

in ...loed ai, in het ..._ ._ hri brak1er TU

bet ...OIk: 0 aellool_ter of d.l_,?"
N. a.BOOP TU de .erbuaIIeW tIODt de h....

S J aoobo op "eraoek YIIIl deu YOOrSitter lDe*
gebed.

CRIMlNEELE ZAKEN.

llRA:\DZIEKrE WET A:oIESDArlE BILL.
Dele bill wl!rd op VOOTl!telnn den secretarie

yoor laDdbou W .. oor de eerste maal gele.en.
Kol. 8ehermblucker noeg of de bill permis-

sief was.
De ed. beer Herholdt: Ik zal alle informatie

bIJ de tweede lezing geven. (T~juicbing ~n
gelacb.)

DKO!lKENSClp.P.
Zoosis gewoooiijk op )laandag waren er

wederom eenigen die w«teu. dronkeDlCb.p
gestraft werdeo. Het .w ..... te ..oonis was ~t
tegen Jim Jobo, die JOs. iJl088t betalen of Yler
weken hardeo arbeid ondergul1. (De magistraat
merkte op dal ala Jim w.., wegeoa dronken·
""bap voor hem gebracbt werd, bij hem voor
twaalf maanden naar Kaapstad lOU I8Ddeo·1

ALBASTE!'.
Willem s..ptember b.d 'Zondag zicb met .1·

baster spelen ya.rmaak t eu 1I'ne boete nn 2s Gd
werd opgelegd.

Up vOOistel van den secretari. voor la"dbou ...
werd dote bill ..oor de e.",te maal gele~en.

T .. eedA leting op DODderdag.
NATrRELLE~ ARBEID 1111.1..

De bill voor het regelen VIlO naturellen arbeid
werd voor de eel'1lte maal gelezen.

Tweede le.ing op Woeo.dag.
.\I"lTli EKERSUILI..

De eerste lezing van dete bill werd aauge·
r 'meo, op yoorstel van den premier.

T ....eede lezlDg op 26 dezer.
REUISrRATIEVA~ I'ARI.F.Mt:!lTAIREKIEZER.-

BILl..
(.p yoorstel van den prokureur·generaal werd

de." bill voor de eenlte maal gelezen.
Tweede lezlDg op \\' oeDsdag.

\'EIlKEERVF.I'RAKTI.JKENBILL.
Ddze bill werd onder luid en all!cmucn ge·

Juich ..oor da oorste maal g"lc.~n.
T .. eed" l"tlng op Y rHJ",,,·

KR~ II I:"iLA:\ OES.

De bill t Qm voorzienIDg tc maken voor het
to.okennen van "roonlaDden aan naturellen op
perhoofden werd ..oor de eerste maallielelen.
0" premier .el dat to~ hiertoe luIke toekeD'

Illngen werden gemaakt door bet comité op
verlaten land.rlJen. ~[en wet'ode dat. dlt: manier
Ulet yoll<omen' wettig was en d..arom wilde hij
de.e bill op bet wetl>oel< h~bben.

IJe beer ZletAman wilde tlid hebl,en.
De premier zei dat d,,: --tweede lezln~ op

Maltndag "011 I<omen en dail zou de bill nILar
et!fi 8el6Ct c(,mll,: verwezeu worJeD.

Tweede leung )hand"K·
...rAA'\[)E }H':'lIE].~ ~~ 'IKiJ!.·:R~.

LJe eente mlllister s.t.elde voor: Een gakoten
comité wordfl benoemd op de .taamle regel. ell
ordeTl!, te oe.~ .. n Uit dea speaker, deo commis·
sar ... nn "'pen bare werken. den procureur·geDe·
raaI. elr Gord",n Hprigl!, 81r Henry Jut.... ell de
beeren TberO{), Dou"l""" en deu vooTllteller.

AangenolDen.
,'EKI~HE~ LASIlEKIJEN.

De secr~t1Ti. voor landboow .telde \'oor: Een
gel<ozeD comité. te worden genoemd bet "Comi·
té op Verlaten La"denJen", worde benoemd
om te over",eg~n eD rapport te doen op aUe
aanzoeken op den verl<oop, ruil of toekenning
un l.nderlieD. voorgelegd voor de goedkeunng
van bet parlement, (~f e(,I1,~ :l \n1.~k ingedifllnd
door de handelIng vau eell g. ko,en "omité nn
bet hnis. bet comik de lTl~cb~te hebben getui·
genis In te WInDeo en vm p. pierell te vragen. en
te b... taao ait den Tbe"'lOrier. 1<01. ""herm·
broeker, de beeren FTOI!t, Theron. N. F. de
'Vaal, Dempe .. en den vooNtelier.

i4I'[l'IAI.J..: !·F.~"I(IE.SE~.
De eerote minister .~elde \ .)or· ---<'en g,kozen

comité worde benoemd, waarbeen tallen worden
vu," e.en alle minuten aanbevelende .peciale
pensioenen. er alle aanz.el<en 010 peosioenen,
toelagen of scbeDl<ingen nie~ gemachtigd door
de ciYlele dlen,t regulalie.: l,et comité de macbt
te hebben getuigeuis in te WIoI'loneo om papie.
ren te nagen, en te b •• '"," Dit den tbesaurier
en de beereo P J du Toit. Hoc"I)'. Fro.t, J T
)("lleno, Oat ... , Van Heer.j~D en den voor·
steller.-Aangenomen.

HI~SESgI(Cloi ~HIK"!"iI.r.;.l ,'())lITE.

De eerste mini.ter .telde voor. - oen gekozen
cnmlté worde benoemd op do "innen.bui.
scblkkiogen en bet toeZicb ~ 0\ dr de Vdr·
..eTl!Cbiogskamel'!l. met de Jl&Cbt om te beraad·
• Iageo met een eomit.: vaD den wetgevenden
.,.,.d: en te bestaan uit d..n speaker. den com·
miMaris nn openbare werke u en de heeren
Ram!"'oo, J T Molteno. Innes. T.mplin. kol.
:O;chermbrucl<er en den voorsteller. - Aange·

TWEE UE8CJlt:I.DIGISOKN.
Willem Willemse pleitte IiCboldig UIl droD-

ken""bap en mOetlt lOa.; betaleu of 10 dag.en
barden .rbeid doen. Hij stlond ook bescbaldigd
eeu politiedienaar tegengealta&D ut hebben.

De magi8traat: Waar we;k jij.. ..
heyaDgene: HU den beer D.... ld de V!lhen,

Onder Paarl.
De magiltraat: Wel. iii moet DOUtien dagen

.cr niet yoor die municip&l~teit werk.

CROllNEELE ROL. ZUID WINTER8VELD.

ÁaII de Il ...encbilleade 'I'8l'MIIiginpa, help)-
l"8DdeOGJer d. HiddeDaact.olte chria&e·
lOb jo ........ ~ -wea•.

Waarde hoeren.-
V.t d_ .......wjj U Mn ~ _odeIjjbobe

"eraJac YU OUII8 "'-Ï4JÏDI.
De ....l'8eDigq .. It u.ao. 26 IedeD. Hare

.erpderinpa wonlea 0(1 de drie ceatr&le plu~
_ - geboaaee. die goede-u, door ele tir·
DIIU'8 _ dat doel IIjjn toepatu.D.

0018 Yel'pCIeriac word' ~ iD de ma&Dd
gebonden.

De iaricbUapn betnA'ea debat eo ebriate-
liike beapnkingeu. die beartelinp geb"uJeA
worden.
De debUten "'«KW de afgeloopeae drie mua.

deo warea .Ia Yolat ;-
1. Wat ja het beete TOOI' oue koloaie. de

ombeininge· of braud&iektewet?
2. W~ ill he' ...... .-..tiik te be&rbeideo •

een groat lDenaob of Ma kiDcf?
3. la.be' w_cIaaiiit dUaéI ~ INOII ....a een

cbristelijke joageliqa ftI'MIIÏ4JiDI toe te latea ?
Due ...erwaderinpa w.rdeD &lIea sued biiJ-'

woood, eD a. ~ &.ft w_ lfIOaGll,e
blijkea ...110 TOor.iq&llr leden de ooof_u.
gege ..811.

Wii hebbeo OOI! een kleine bibliotheek opp·
richt in .. rbaad met de 'l'8l'8eDigial, die beatu'
oit 12 boeken. '

Ledeo lDoeten 3d. .oor het l_n TU eeD
boek bet&len ea printe .. 8DIObea 6d.
Van yerdere werbumbedea door hur hecon·

aan kan de 'l'8reenigiDg uiet jl'etuigen, DUiar IU
hoopt toch aogeeaa eeD bloeiende .....reeaigiog
te worden.

De fiDaDciëo sijn Diet al te ,,,Batig - wii
hebbeu .lechte de aalD ftD £3 Ga. In U.; maar
aooail gezegd werd. ill .. een tamelijke 'I'00I''
uitgang Mdut de coofel'8lltie.

D. J. VIDJOEN, JJt .. }ComlDiIUe
pro B. CONRADI. ledeu.

D. J. V.

KLAAS VOOGDSB.IVIEB (BOHERT80ltI).

ZATERDAG, lf> JULI, 1899.

( V uor rechter .I(aa.einr!')

DIEl'ST,lJ..
(JdOqO Montgomery, alia. Adolpb 3milh,

pleitte IChuldig un diefstal vaD &en beura be·
vattende .£4 l5~., en werd, veroordeeld tot il!
maauden bardcn arbeid.

DE EAYIIS:!lAAK.
Augltstin J ame8 Burrow. Eayr •• tond be·

""buldigd 1'&ndiefatal door: middel van val""he
voorweDdset..

Adyol<a&t Benj ..min deed nadleas den he·
schuldigde aanzoek om aitriel der &aak tot de
vol~ende 8e•• ;e, llJodat _e kan ..erboord worden
.amon met die te"en den rader nn den be·
schuldigde, daar de zaken ill nauw verband met
elk aDder stonden.

Daar er nameos de kloon geen bezwaar hier·
tegen was, werd beschaldigde onder borgtocbt
losgelaten.

INURAAK1111 UIE}'tlTAL.
Charlie Doyn,,", r1/iaB William Williams,

pleitte .cbuldig nn inbtaak ea diefst.l, en
werd ... roordeeld tot 1:-1 maanden h.rd.n
arbeid. .
Solomon Adolph 3n Jobo

Adame, pleitten scbuldig aao
diefstal.

Adolpb, die een vroeger vonDis tege'l zicb
bad, werd yeroordeeld tot :! j.ren barden
.rbeld en Williams tot 18 maanden.

Johanoes Scb ...arh pleiUe ICbuldig aan win·
kelbraa" on diefstal, en kreeg 18 lDf,andeD bar·
den aroeid.

Martbinus Hart. ""buldig FortuiD 'Kluister en
hcob Kluister, pleitteo aalt diefltal eQ in ont·
vangst nemiDIl ..aa gestolen. goederen.Ilart werd
veroordeeld tot 9 maanden eo de twee ander.
gevangenen tot 0 maanden bardeD ar~id elk.

Beajamin Abrahams ...erd ..eroordftld tot 12
maand~n harden arbeid "ewens ili,braalr: en
dier.tal.

Charles Martin kreeg 1>1 mnndeil
~id wegen8 wiDkelbraa.l' en diefstal:

At"WEZIO.
Artbnr Sydney Cr,,"pig~y Vivi&o, eeD pro·

dukten hJndelaar, beschnjdigd van falliteit,
maakte niet z[jne ..erscbUning, en liin borgtocht
w~rd verbeurd verklaard.

MAANDAe;, 17 JLLI.

HEWEERDE A ... ~RAIIDI!lO.
Gerhardus Petrus Cbristiaan Kolze KiTl!ten,

een .. cabby' V:UI l'ItellenbQscb, werd beecbu!·
digd van unranding op Frederick Jobn Ste·
Vens. eeu korporaal in de Army Ser ..ice Cor~.

Uil pleitte onllChllldig.
lït het getuigeDi. van klager bleek bet dat

bil en be.chuldigde ruzie ha<lden gekregen o...er
het yerplaatsen no een k.r eo paarden bii het
.tltion te Stellenbo.ch, eli bescbuldigde bem
dlaTOp uogerand en ge~dbopt bad. Klager
~'," 11 wekeD io bet h08pltilal.

X Il verdere getIIigenie geboord te hebben,
\Oaf do rechtar '!jne opllOmmin" en giog de
jury 10 de .ukamer om haar nitspra~k te oyer·
wegen. Na eene af lI'e~igbeid vaD oogeY88r drie
uren kwam de voorman der jury leggeD dat
men niet overeen kon komen .. ngaaode de uit·
spraak. De b8!JChuldigde werd tocn onder
borgtocbt losgelaten.
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nomen.
"f.L\. \1£'\1.1 J K.~ III ~~Ll'IT II El.K.

De eerste mln"ter .telde voor een gel<ozen
l'OlDlté worde benoemd voor bet beheer CDde
cootrole un de gezam"nl!li<e bibhotheek, lIlet
de rn&ebt om te beravl.lagen met een comité
yan deD wetge ..eoden rud. te bestaan uit den
.peal<er, den th""aDri"T-!~enera"l. sir (;ordon
SprigI!'. den beer T. J:: Fuller en deo voor·
.t~ller.

Aangeoolllen.
I'I·UI.IEKE I<E,,>:~IS"E~

De thesautier·generaal .telde ..oor: een ge·
I<ozeo comi~ ...orde benoemd op de publiel<e
rekeningen, te be.t ... o Uit .ir (jordon Spri~,
de hooren DouIlIu •. Walton, HilI. J. C. Molteno
C. 8... r1~. dr. Hothl1.1n. den bser X de Waal en
den YooTl!teller.

AaDgenomen.
PARLE"tfI':~T.\IRF. (;r.n4,f·wr.v 111\IITé.

De comrnu.:'H.rts "'an opcnb:Ho werkon stelde
..oor een gokoLen comitr worde benoellld voor
het bebeer van en h~t toezicbt over de parle.
mentaire gebouwen en omliggendp gronden,
met de macbt 0111 te beraadslagen met eeD
comité van den wetl(evendeu raad, het colllite
t. h~.taao ",t den 'I~"kor. kolooel :O;cberm·
bru,·"er. de heNen I) C de Wnl, l.aIQg en den
"oo",teller.

Aa.ngeuomcll.
Het bui_ verd:la~e om ') nllnu!.·n over 3 D'lr.

_ E_ H

Ds. '\.driaan Hofmeyr.

PRUiS ALBERT. AANDEELENKAaXT.
DIE)·STAI,.

CbarleaJobo Jones, scbildllr, Kaapstad, pleitte
schuldig aan diefstal van ~ehl en diverse andere
artikelen en werd ..eroordeeld tot a... maaoden
buden arbeid.

YALSCJlE\·OURWE!lIJSELS.
)Iicbael ShorUe pleitte· onscbnldig op de

aanklacht UD diefstal door middel nn Y&lecbe
...oorweDdaele. DU ...erd lICbuldig buonden en
kreeg twaalf maanden bard611 arbeid.

')evang8l1e: II<daDk u, lordachap ,
EE!I NISVEIll!TAIiD.

Hij den aan ..ang ...an tie bohitting lu de
rechter een brief ....n Artbu~ Sldoey CrOilpigny
Viv!an, meldeode dat bU ~~yaard was op
de~~en te vertebunea en dat wu de reden
waarom b~ Zatel'daar Diet in .be\ bof wy Yer·
licheneD. Zijn lordi.cbap aeide d.t ala de order
"oor yerbeurdverklaring vali h.t borggeld On·
der ren miuel'lltand ge~t".., koo bet geld
terugbetaald worden. .

Het bvf verdaagde tot beelen.

KAAPSTAD.
l'an onzen correspontknt. 17 -luli 1898.

KOLONIAL..
Koope.... Verkooper

Colonial Orphan Ch..mbcr '&31') 0 0 '360 Il 0
General Ksta!e &:ld Ophan

(:&amber... ... U6 0 0 t30 -6 0
80atb Afri~ .uedctatlon 850 0 0 866 0 0
Board ol :tx_ton (Split) 2')() 0 0 '10 0 0
Cyf.-gat Coal 0 18 OOit 6
~ Aoouran08 7 6 6 7 13 ,
Equitable Fire ... 69 0 0 6) 0 0
Equitable Fire ... d MariDe 0 19 0 I I 0
Oolooial Aoolll'&DCe ... 0 16 0 0 17 0
Port Kli&&betbAooaranoe 0 II 0 EI 12 0
~t.ok Match.,. I 12 0 1 IS 0
8 A Milling .. li 2 6 2 3 6
Rlootrlc T....-. 1 7 0 I 8 0
GraaJI.Beioet Board of
. Kxocaton 6 0 0
B P Guardian 8 0 0
Paarl WIDe" Bnwd, CO 10 0 0

.1111·. ~JfDJnIL..
o 6 •
I IS 0
• 7 0
S 0 0
1 IS 0
• 11 ,
1 10 6
I , IJ
li 15 •
11 t 0
I a 0
li 18 0
1 , a

Coolltantia. 14 JulI 18n.

Er wordt bier zoo&le onral elden veol ge-
eproken TaD de "sitdatie" t08scben EDgeland on
Traos ..aal. Wii, die geeD oorlogschreeu wers
IUD, bopen en ...ertrou ...en dat er een spoedige
needzame oplouiDg zuo zal 'flUl die netelige
... k.

Doch laat mii 0 w.t plaat.elijk nieaw8 mede·
deolen. Op l.I. Maandag yierdeD onze geachte
lltadgeDooteD, <te beer eu m... rouw 0 N Me1er,
hODDea gouden brDiloft, zunde in 1849 in den
ecbt getreden.

AI de "'OOl'DUllJllte ingezetenen warelI daar
OlD ·heD geluk te weDIICben, eeD t.,.ken dat zii
'JeideD 'l'81e Yrienden bebben.

Er w.. een prachtige tafel bEladen met de
kenrig.te lekkernijeD eD "noaperir.geu. De
WeaprakeD ftD deo dag _ ftD da. On Toit,
die de guoadbeid .an "bruid ea bruidegolD ftIl
lil} jaar reledeu" iaatelde. eo ftIl den bruidegom
die in gepaak woordeo &Diwoordde •

N. dat wij eeu _r geaoeplijkea &Ch~r-
middae doorpbnchi Mddeo. keerden wii wel·
rem0e3 en TrOOljjk hoianaria. In deo ."ond
k1n1D de heart UD hei joap -rolkj., docb daar
ik reeds 'n beetje DUr den oadea kant ben, wy
ikDieiui~.

Hd gtibeart maar aIdeD dai _Mn ..
.paard blijTeD om bUD aoadea broiloft ~ Ti_
eD MI MIda_ om haa 100 triaoll eo pIODd
te lieD ala de .._ eo _n. lIeyer.

OOM nieo_ 4..B.)(., de heer Boweo. ia l1&li.
.uOlDeA ea beeft _ toedeu iudrak gamaaki.
Ik boor dai Ijj beiden _ moaibal Ijja. IlOO-
dat -ii oas ~ __ eeu"_"
Ijjk av mU. T iIl.uik&Ie uODden.

Het _ ia _ ~k, warm _ kood
&f.-Jead, doch drootr. Wjj .- met ........_
uit DUr wai ,...._ .Ála Il.leoa ftIbliift au.
UI ., aiel .....a 1DaJIMIl,..ut WOCdM nat de
ijjIi PU tOOrIIij.

Alex.lIdru
&Ot)'"
Boaan ....
'{lbarten
Oonaol MaiD &eer.
"Bao<b ...
heoch Razt..1a
Kol"bt Centrala
Baudfootelna ...
8u.-£,,-
WIt. l)eepe ...
WOl'IlNten .•.'.1AIira1a Deep

HANDEL D NLJVBlUIEID •.

_411" ,j,n Edit",r.
1IIIiabeer,-Met leedweaon helo II<de hondwg

nn ds. Adriaan Bf'fmeyr te Kimberley onlangs
op eeD League ..ergaderiDg. gelezen.

Het is irnmeTll d~ weQIfCbVlln ""n ieder op.
recbt gezinde Afrikaander, deu .-rede te onder·
• teoneo. Zoo bet derbal.e niet beter gé_t
znn. indiea do. Hofmeyr beide Eogeland en
Tranl1'&&l gendeo bad rtn.iraag_tm en '{)~,,'"
(.jl: le -ijn, ten elode het lOO .eer gewenscbte
... ..depunt te bereiken?

Door _ulks redaan te bebbeo, lIOnbij "oor·
zeker de goedkeuriDg niet alleen ....u ziine
fDC!Cie·Afrikaanders weggedrqen hebbeo-eD
selia de andere partij kon er geeD unmerkinll
op gemaakt hebben-1IlA&J' om 't minate er v.n
te zeggeo. er lOU pn ..iog_iiling bem te
henrt IUn genIIeD.

Dan weer onderling Tom Louw opeen andere
League 'I"1II'g8dering te Claremoot geboud_
meeode dat er met your g~ld ...erd. Zou
bet dan niet lijn plicbt aun. in d_n kritieken
tijd bet rour te belpen bl ouchen , aJ. een ge·
trouw opziener der gem_Dte 't&n Wijoberr?

N_ awe plicbten geWouw iu BCbt.
De uwe,

Llll~1 WUDUG.

lJ 10 (I
9 0 0
10 6 0

SOEEEPV AARTBJ:RIOHTEN.
i---,

A..ur9U:O..o
J Gli iS-Aurora, van de iuet ;

I5-Leotweill, 'I'&D Wal.~baaI
16-Miltonpark ..... n M- rllo'!
I6-Cordoba, ..an N.tal .
16-NlUltilul, '!'&II Port S~Uolh .
l&.-Arab, ftQ 8oathut~D
16-Galia, ..... 8oathui,toa
ll-ClaD 1lac:alIea&er, ...... LIverpool
16-0rwell, Y&D Barry ;
I6-Dun'l'8pll, '.11 Natalj

...nIO~.
Jall I6-MeUta Boblu, -11ort !!loilotb

16-ElbilllJ. Daar Pon E~beth.
LONDEN ~

lf Jull-{Per teletIrlilf..)-De!G_. op de tb.
reIa, 1<0 Za~,.,. 011 10 ...... TuerUh UIl.,u-. .

·1

;;.....:

~.k~~~>~~'tJ. ~~~~. cdif;;:~,,::t'<.""""I!'J
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PARLEME'NT.
WETGEVENDi"'ViROADDllfG.

MAANDAG, 17 roLl. lm.

, I..

Het huu. he".Ue Om 2 IIUf.
IlCZWEJlING.

De beer W_ls, lid "oor Yrijburg. werd iD·
gebracbt door de beeren Theron "U 8o~neDberl,
ea ing!!... area.

PETITIES.

Da beer P. J. de Wet bad cl811 petitie uit
Ah .. a1 'Soord, teo lunate nn een spoor"er
0pllleting; deselfde, een no de G4ref. Kerk "oor
ondenwuaiDs aan de klll'k scholen.

NoG EEN LW.

De beer J. 8earle. Port EliJllbeth ... erd inge'
bracbt door air Heary J uta en den beer Wyune,
eu inles .. oren.

KE'INlllOnINt.lEN.

Kennier"iog .. erd gedaan door sir .Gordon
Sp"" dat bij al "ragen of de regearlog nn
"oom.lllen ;.. een motie ter tafel te brengen
o"er de Trananal8cbe situatie. (Boor, boor.)

De premier glimlaobte. . .
Vencbeideae andere unnlsge,.lDg3n .. erden

gedaan
PAI'IERES.

Verscbeidene stukken werden ter tafel
Ilelegd.

GIWEllTELIJKE TtlEElGENINOS BILL.

D. Tbesaurier generaal stelde de t .. eede
lelinll nn dese bill voor.

De bill werd tonder discueeie voor de t .. eede
maal lele.zen.

Be4 huis ging in comité, de
den atoel.

De bill !png door eomité met geringe wij·
aiging, en werd gerapporteerd.

ADDITIOSKELE TOEEIOESll'Il1:l BILl •.

De Tbeeanrier generu.I stelde de tweede
lezing de ... r bill "oor.

De t .. eede leling werd aangenomen. Comité
op beden.

"CHOO!.REZOEK BE~T\' RES HILL.

Dele bill ...erd op voorstel van den premier
"oor de eente maal geleien.

T .. eede lezing ,.olgenden Maandag.

.............. .. ',.'
JIiia ...... n_1ift ~·wiir·.
.le .....:- kbe :I- ~fOiaW ..
cl 'RIl eie A1ri~ WrtIt .... r---
'iii d. bel WIL .. -ra .~ ..=~bij.,. i. eie ....... ia.tMli.

j .. Mt ii aiê ..
bell' UIl aHa YOIl n..~

W ÓDCJerdnI~ ·Doe.. .,:...· p au....n.er .. nu.lwiIIIpr .._.~ ft .ik~.'...-ae domta6 CIU.riII al lIJD.· .... ·
PIIC!Oka oYWt.retL .

Ware Ijj. jjU&e .,..m,u OlD 'jjD riek".
lOOIeD ~ lO OBM J.an." iD MIl .&.oh_
Nak oader" .ua •~"A~ .......IJI'IA
Mpa .,...000 alIIéa "riela" I0Il de *"..dNah er mIIIObiea iUei 100 aleob~ Ya9___ .1: JIiar tou hU o~ ¥.. BCIDI1 _, .ertroII_.. UI
dill POOt.ID patrioU .. iD hem. _d· GOk
Iiohum op au.rlei .... - .. tiMD' d90r
u __ Ddea " ..... ~ ...... ..u.n, Wt-
dat hij Doh eie ",\aMI op .'lijf bUIde nA uu.
CIea BooclI'''orpI!l .... onS_. daa~ DIeD pen
_oH 0IIder eie bdcle bebbea wilde. Natuurlijk,
dat mak" de ,,'milkeade" 0l'JIIMIl lDal Yall
Inraadaardiibeid. en de.. cinl'll 01' 100
... _ .... keer ..... DIl _Ilee ID de De_
pten nA ieMNIl oPftcbtlD Afrikaander.
Doch meD King ..ID .... wt ."er, eD no i. hei
niet alIeeD meer d. BOnd eD cllena waardige
leiduwl. ........ bei Afribanden10ll io- ..het
aIae-- die mea haeM .. be8lDeUen. De
joolP.~ taktiek ..an de. Du Toii il OlD den
AfrikModer IMlacheltik te ...... in he' oog ftD
.d. ..ereid, en om het JrOede .erk door onM
"oormanneD ..errieM te doon .ialuklleJ!. WaDt
boor eena ... t bii na doot I
Hii .. ndt na clen BeCl'lltaria YlU eiken

lereD Sollds,ak een "pri.....D" ~mlrteD
uil sHn Paarllrantoor, wuriD bit dea ooubtor·
doch'lpn briel~hl8l'l' driDpd yenoekt de
ne.. nat.aande IICb.jjnbaar ODIIGbnldige petitie te
teekenen en "te laten &eekeoen door .Ue m.... ·

uitapruk penonen "aD lG jaar en d.. rboven." "wan~"
soo lDidt bel, " .. ij kuanen ala Chriatenen tesen
onse .. ettige en genadige o"erheid niet OJIIUan,
en nenmin knnnen .. if de ... penen opDemen
tegea OOM>.tam~er~an~il in 'rran..... I... (De

DROIiKEIISCIl4P. "miakende domlDé, die noot' naar kerk g.. t,
Zoo.ls gewoonliik op Mkandalr .. aren er &leept 10d8dienst o..era! ia. &1a hij kane aiet er

wederom eenigea die ",eg!lna dronkenacbap iet. bij w willlUNL) .
glll!trafl werden. Het I...~te ,.onn;" .... ~t Hier "olat d. pe~tie:-
tegen Jim Jobn, die :108. lllqet!t het.leD ~f 1'ler "Aan llart. .llajuUiI KOllingill J'ictoria .
w"ken barden arheid ondergliln. (De maglBtraat U..er m.jeateit. petitionuiaaen, liinde Brit·
merkte op dal ala Jim ...eel! .. erna dronken· IICbeon1mbnen, .. oonachtia in de KaapkolouIe,
schal' voor bem gebracbt :werd, bii hem ,.oor le,.en bi",!Jii eerbiedif" lIennen:
twaalf maanden naar Kaape~ &ou lenden.) Va' I\j met 1eed ... Mn 'I'eI'IIomen ~b~ ~at

ALBASTER; bet u ...er majefieit. boop oomDUl8&rll DIet
Willem Septemher bad Zond.g • .cb met .1· gelak' i:t de Inr.ti~ tullOheD a .. er maj~its

ballter spelen vermaakt en eeue boete nn 2a 6d regeering en de Zwd Afrlkaaucbe repubbekIwerd opgelegd. ...Wdoor de welnart ea 'f"t'ede van geheel Zlli,
TWEE UE8CIICI.DI!}lSUEII. Afrika benadeeld en bedreigd ...ordeo, 'op

Willem Willemse pleitte :acbuldig aan dron· nlendacbappeliike "'iise uit den .. eg te ruimeD;
kenscbap en moeIt lOa. betalen of 10 da~.en Dat Iii nog .teeda blU..en "erla0llen eo bulden
barden arbeid doen. Hij etoDd ook beacbuldigd dat de gemelde kweati. op nedelt .. eode .. ij%O
een politiedieD&&l' tegenlea~n te hebben. opcelOlt mop ..orden ..elgena de eeuwige en

De magistraat: Waar .. erkUii. alom plunde begi_Iea na recht en gerech·
hanogene: Bij den bee. Dnid de Villien, tig.Dochbeid;indi~n bot wt een nedebreuk moobt

Onder Paarl. :
De mag;"traat: Wel, iii moet nou tien daglIII komen ~.... ~ God ".rhoede I) dat han .. eD,ach en

vcr nillt voor'die mnnicinaliteit ...erk. "erlangen II. d.t .• led.n In dese KalaDle zoo·
danige D.aVahtelt .. orde rhandhaafd al,

... .. .. rIioor eener.ajjda geen onderdanen D.. er
HOOGGEREoI!ITsaOF. m.jesteit zallon gedwongen .. orden de "apena

op te nomen teKen bunne repnblikein.eobe atam·
"er .. anten en .nd'lriOds niemand toegelaten
warde tet eetiige daad nn opr.et of ge .. eld
tegen awer majes.it. l8aadi~e regeeri~. waar·
onder .. jj een lIeruat ~n vriJ le"en genl~teo, 6g
welke wil boven een Ir andore reaeerlDIJ ver·
kie.en.

Bn uwer lII.j..teita petitionariaaen snllen, als
loy ..le onderdanen, altooe ~idd~n om den vr~e
en den'"oonpoed uwer ID&]estolt.aregeerIDg.

Nn komt er een enkel .. oord in de petitie
,.oor,' .. aarui~ be~ bliikt dat de pe~n die h~
teekent eenige de lllinate lympatbie met lun
ongelukkige atamver ... nten in de Transyaal
ge"oelt? Blilkt bet daarin, dat bii de toegeef.
lijkbeid na dea Tolk.raad nu de Z.A. repu·
bliek op prga stelt en goedkeurt? Drnkt
de petitionaria den wenllCb uit dat de
billiike "OOfilteUen door dat licbaam
gemaakt door de Britacbe rogeerin!{
lOnden .. oroen UDgenomen ala voldoende?
Bept bii eeoip afkeurinl:! nn een oorlog louter
op bet yerecbil dat er Bestaat tD8IIChende "oor·
,teUen 'YlW alf Alfl",d Milner en die door den
.olbraad gemaakt? --Neen I geen woor4! Dua,
w.nneer hare majesklit. regeeripg de petitie

JNIIILt.AIl Eli J)IE~'IITAL. I_t, zal aii daaruit de ge ..olltrekking moeten
C},ar1ie Hayn ... , alia. William Williams, _keil i.t de petitioaariuen ~eon de geringate

pleitte scbuldig lau inbraak en diefatal, en meedeeling in de droe"ige posltio bnnnor Trane·
werd ".roordeeld tot lil: maaDden h.rd.n vaa1ache al&mleDooteD toonen. en dat lij dood
arbeid, . te",eden Inllen lijn .la Engel&Dd de "'rnen
Soloinon Adolpb ~n Jobn Williams, alia. tegen de Z. A. repnbli.k opnoemt op gron un

Adam •• pleitten IIChnldig aln win&elbruk en bet nietabeduidedd geecbil d.t er tban. tUl~hen
d' fatal de t .. ee r.geeringen betltaat.
le . . 't' b Maar dat la niet al. De Afrik .. nder petitio·

h
1"dolpb'ddle eenrdvroel'ger....~o?)n,,! ege'~ dO . aaril moet sicb niet alleen ala eeu "bartelooe
a'" .... r ".roo ee d LV. .. Jaren ar en --Lil!' d kb" t ook

arbeid en Williams tot 18 IJl&Ilnden. on1'8rllWJ 19~ oeD "oor omen. U 11100
Jobanlles Scb .. arh pleitte; IChuldig un "in. een. z.ot ,,~n I1ch .maken! De opeteller v.n de

kelbraak en diefstal en kree~ 18 maanden bar. petitie wil den DIet hell.!r .. etenden teekenur
d arll'd' . wijs eo b.ng m.ken, d.t er een gonu bestaat
e~. be.i. Ba bld·..l . KI' t dat b'U'0rgeroepeD 11\1 .. orden 001 tegen de_art IOna rt, IIC u 19 r:ortuln uta er en T te bte d t h" bijl"jds

Jacob KlaÏllter, pleiUen .. n idiefat&l en io ont· r&IIII"" ,,~n, .. &&r01D moe Vboeli~ in
vangat neminl nn g_tolene ~oederea.JJ ..rt werd o.~ een ",ncbtell}ke ,\,Un..~ d~n pal "
veroordeeld tot 9 maandeD en de t..ee aDdere lIJn "hnlp krulpen, De ml.~bnde ~eet
gevangenen tot 6 munden h.rden arbeid elk. toob net zoo goed al. ~balllberiain self, dat

Beoj.min Abrab.1II8 werd !nrOOFdeeld tot 12 geeD enkel barpr "an dIt. land opgeko!lllU.n.
maanden barden .rbeid ~e"en. inbraaIr en deerd aal .. ord6D. eD clat, ladl8l1 er oorlog DI~
diefstal . .. bnoekL, .1leeD ~ende eoldaten door de

Cbarl;"" Martin kreeg Ill: m.anden b.rdeD Britaohe. regeering ..in het l~ lullen ~orden
arbeid wegen" winkelbru.k eG diefatal. gebracht. ~ a1~ bet p llI ~ .. ~ .

Maar d.1t II DO( ntet al. Oe petitlOnana maet
ook bare iD&jeeteit, bidden.. "dat niemand toege·
Liten .. orde wt eeAile daad nn opetand of
yerM>t tegen barer majeeteita geudige re·
geerinl." DD8 bii moet hare m.jelteit op
haar boede .telleo tesen zijn mede
Afrikaanders! Hii moet bet I.ten voor·
komen. dat de Afrikaanders nn de
Kaapkolonie niet te vertraD wen zun-
en bar4 majesteit .. ordt apaciaal 1'8nocbt 0r;n
tegen die dialolalon tA w.ken!' Deze beleedl-
gin~deae poring nn den "miakeade" om aijn
laD enooten ,.e, dacbt te· !Deken, in de oogen
"'Q. ..pl.ad, kOlat nn eeD man die zicb voor
plt een "riend nn Afrika.nders te "ijn!
Dan mag men .. el Ditroopea: Red 'ona nO onze
""rioDden"! Onlanga met d. parlementaire
,..rki_ngeD .. u de "lIIiakeDde dominé" open·
lijk OD_ "ij.nd. W.re hii dat toch gebleven!
W.nt een "alacbe meDd ;.. oneindig ge ... ar.
liiker dan een openbare "ii.nl. Ik beb duÏHnd
maal meer eerbied, "oor een Engelacbman, die
tegen den Boer .. erkt, dan voor een Afri·
kaander, die sijn ru "erraadt.

Ik hoop toob. dat. alle Afrikaandors op hunne
boede luJiea lijn tetren deaea nilen "ogel, die
IUn e]rn n_t ...il bei"meUeB.

Het hof ,.oor bet
met betrekking tot
werd op gisteren
Er "as &leobt. ~n objeotie.
groot belang.

_iade
oppkoobt
dia la _ .. DOC aoo-

".. deD, 11& af de rampe!l .... 1dehï .....
... de ruDéWpeet ia de laata .. ju'eIi. DaiMD4ea
ran kJeia. ne ·sua ~ - .. Kaap,
.lollanDt.bu.if&:b!OJ .... _ ..vont
DUr Purl .Ul. Niet lana -.ft

JIlael.tter .... Port Eli.betll dat er
pIIIIelaolahee _r te kriIJen it iD !Mt ~
_eiDdeliik lala~ .... r ~ ..... '..diatrikl· - .._..."
Ik t .. ijfol niet ol de in .. oDen ... W dorp

lUllen YerbJijd .._n _ te Yer_ dat bet
~ I1IIGbt ... ook in !M JIIIden CIeeIIiD de. I...t.
bawr pat, daar de opkoopen "l1li " ... ·t..IMtClI
op JOO'a bOOKte bondeD. dat men al ~ te
twjjfelea om ..l~ te!:ooper.. H_ CláD Ma
den~ ~ all_lOO goedkoop 11" en .~ .....
dat kool "olop is. Er ia geen .. tifel ol dU il
bet eem;.te procl11ki dat ..oor weini; rkocht
wor~t; IDI&J' Wai .... de prHs.r ... IU JUF
ÏJ1 diea tijd? ".n JJ wt la 6d per kGp. ea .bet
kan toch ntet altijd op é.n prjjl bljj ..eD.

Heel il al ~ geruon en mielies Inllen. indien
aken niei ruobikt .. ord'ln tn __ de Traaa·
..aal en de rijklrerecring. onbelulhMr .. orda.
ZoodJ'll. ~. 1111 meer rjjsell in prij. dan , .. t b.t
met d. mIelie. aooala met de bner. dan .. ordeD
ae .. enelegel of .. e~~palrt.
M.... •• de Heer Zijn &egen aobeaken dat

mea lIa ~t een scbikking mote !willen, daar de
IleNobten v.n toon oorlog alios to~ eea .• til.tand
brlDlen. Iedereen siet lDe' eeD \'8l'Iangend hart
a it Daar dea 'ITede: men hoort er niet "eel ...
IJIfiIlten, "oora! niet in ona diatri.lO, IDIU' tocb
.hebhen. wU de nieu w,bladen die al do geruobten
aankondigen. Indien de Beer Zija legen daar·
to. aobeakt, dan geJoo,.eo wij ecbt~r d.t .....
floreereu aal. sop er geen .ndere rampen koaea,
WlIDt er is nnat dODlaatsten regen in lllnl ..eel
teploegd en gezaaid, eD eeden dien' tUd lniUren
..il nO( telk_ nd ea dan kleiDe !'eie.., die-aen
grond klam hondeD tot lroei "an bet gru, IDO-
dat men' niet alleen een soede onget Yan graan
kan "er .. achteD, m.. i ook un lam~.

ID bet dorp boort men niet ..eel .... ro".r ..
IChrii"eD l'aIt; nu en dan ..ap een on,.lu, dan
.. eer vau eeD die tronwen moet. Eea paar
.. okeD geleden heeft een meiaje, De Beer ge.
naamd. hur been gebro~n: ail ...... op een rjj.
..i.1 ea .. ou een Kaapeolie dr .. i maUn, IDUI'
"U te acbielijk en het rijwiel.loeg om. H.t
arme meisje brak baar beeD tlLllCben de kni,
in den knenkel. Gelukkig .... het iD 'de nabij.
beid "au bare oudellI, die apoedig erbii ... ren
ea baar naar bet boapituf n.mell. al nar zij
,.erpleegd .. ordt en na aan hei berstellen en
buiten genar ia,

De laatate week en ook pteren la e,' eeD
paar getrouwd in de kerk,.an ElJgel.Dd. Bet
eerste paar was de l rnideaom en predilr:an t nn
de kerk 1'&n Engeraad met j'lDgejufl'r. C"llag·
ban nn Queen.town. Er beB4luit geen twiifel,
of bet WAl! pracblig. •

De bruidegom werd ve:ge&eld door 5 of 6
.ndere leerareo VlD d_lfde kerk en het meiaje
..erd door baren vader aan den bruidegom afge.
geven ala Ijjn braid. Hjj kon ..... rlilk zijn lacb
niet houden tolm hU h~t ru tuil! intrad un b.re
sijde.

Die van glatel"JD waa nn doullolfden aard; het
.Uerfraai.t Wall het kleine bloemewneiaje, ge·
kleed met oen lallie .. i'te japon, die op den
grond aleeptc, Zij 11'l1li omtrent ,.ier j.ren oud.
Het was tot een verbazing voor de toe..choa .. era
ge ...eest te zi"n 0' hoe een "ohn ",irle wijze zij
haar plicbten volbracbt beeft.

Laatstleden Maandag werd bet ba .. eliik VaD
Jan LerolU, tW*9I1 Joonl,..n den beer Pie"r
Leroux, bevest.igd lIIet jongejallrou w Priwlloo.

Het huwelijl!; ~ou om balf tien plaat. ,.in·
dom, maar daar dil ochtenden n0<l maar ,.er
kond tlin, konden de brnid en bruidegolII niel
zoo precies op den tijd .. ~zen, maar toch om
kwart ,.oor tien trad do beminneluke jonge.
heer de kerk binnen met bet 1'fieDdelijke
leiaat, .. aarmede bij de amnd.cbt "an al d•
toescbouwen trok. Hij kwam op ziin plaatt
en n. bem kwam de beer Prinaloo mo$ 'iiae
docbter 1&" zUn 'Ude, ";ie hii aan deu brai·
degom gaf voor hem tot een bruid. Er .... ren
geeu bruidsmeisjes nocb bloem~ndraallstera,
m.. r tocb .. u bet .lleraardi~t.

Alles WAl! stil bij de ple'é:bJ.igbeid, iedereen
zag mot bedaard beid op do ~braid. die daar
atood gelijk een pop. Maar eilldeli)k .. erd de
ouderling gestoord door een bond, die er in
kwam, !pet een lawaai. Gelukkig d&t er hulp
"IS om deo bond in handen te kriigen, die tOOD
in stilte l'erwjjderd werd. Wij hopen dat
lInlke plechtiJbeden de genoOde ruten
hondeD te bnll lullen laien.

Na dit afgeloopen wu, werd een great deel
van <le \oeBobouwera &1a paten uitga·
noodigd tot eeo ontbiit dat "oorzien ...as met
allerlei lekkernij, en met .Ilea van den beete
eD op de keurigst, manier gereed gem.akt.
Bet fcoatmaal ..... lOO goed als ooit een mur
kan W8&8O. Na eenige oo!(eoblikkeD .wad d•.
N.udé op en atelde voor de gelOndbej.] vaa bruid
en bruidegom. Men kan ...el denken .... t plaata
"ond, dewijl beiden door bem gedoop~ UDjJe·
nomen en eiudelyk if} bet buwelijk ooyeshgd
zijn. Na bem eeD un de .. n"ozetene , .. ten
die een heildrouk ,.<>entelde op de ollden no
bruid en bruidegrom. en daarbij een kort ...oord
wou .prekeD, mur ter"iil bet "oor bera een
onge .. one plicbt WI' moeat hij dit OPleven
"oor een !lOdere keer .

F..inueliik boorde ik iemand opstaan, maar
terwijl ik met ieu belig WAl!, lett .. ik rue' op.
d.t ik de at'm un een Bondaman boorde, In
wien geen bedrog il. N.tuurliik kon meu boo·
ren ala hij de jnffronwen en beereD .dreneert
dat bet Dit;t de Iwm en de spraak van ielll.ad
"118 die iets onge .. oons deed, men kon bool'llll
dat bij een vorgaderins{ kon toeIpreken •• n dat
bil niet. .lleen op een Bondnergadering •.1DUI'
'Ook op andere boogere besLuren kon sprekea.
Hij b~ft de bruid en bruiligom mooI bij de
bnd geleid met alle plicbt, maar toon lIIeD
eindelijk ng dM! zii onder de toeepruk lich
verheugd gevoelden ..beeft bij hen ook .ndere
dingen "ool'8peld in' tijd ,..n tegenspoed •• n
eindeliik en vaderliike "ennaning. en ten
laat-ete .{jn barte ...enlCben .l••~n o",r ben
Ditgesproken. De familie "an he.de liide la
zeer ingeuomen lDet het hu .. elijk van hunne
bloedverwanten; de. grootvolder ell grootmoeder
nn de bruid nn m'>edere kant w.ren heide
tl'gen ...oordig; beiden al io de ae,.entig Jur oad,
die ook nog bet ~luk b.dden de brutioftal'i.·
ring ,.an blln klem kind bij te .. oneD, en ik t"'ii·
fel niet of de groot uder van den brDideaom
bad ook nog de eer met zijn k1einkiad die naar
bem gelloemd ia, al. een gut aan de tafel"
litteIl. en wel al. een m.n ,.an 88 jaar oud.

( Voor ek. "Mr lV. R. Piu.. ru. MtlliMraal.)
heer Tberon in

J(AGISTRA.A.~SHOF:

8RA~nZIEKTE WET A\lESDAoTIE BIL!.,

Deze bill werd op voontel "aft den llecretaris
yoor landbou w "oor de eerste maAI gelezen.
Kol. &hermbrtlcker vroeg of de bill J>4!nnis-

• ief "'IUI.
De ed. beer Herboldt: Ik .. 1 alle informatie

bO de tweede lezing geven. (Toejuicbing en
gelach.)

F:DEl.,óF.<TEE:>In:s HILL.

Up voor.td van d~n .ecretari, voor la"dbouw
werd defe bill voor de eeM<temaal gele.en.

T.eedA lezing op Donderdag.
NATt'RELLES ARnEJl) ilILL.

De bill voor bet regelen van naturellen arbeic!
werd voor de eerste maal geJezen.

Tweede leaing op Woen.dali·
AP1)TIf EKERS lil LL.

De eerste lezillg van deze bill werd !lange·
n )meD, op "oorstel van den premier.

Tweede leZing op 26 dezer.
KEt.llsrurtE VA'o( PAoR!.E>IESTAIRE KIEZER"

RiLl ..

Up yoorst...l van den proknreur·generaal werd
de." bill voor de eerste maal gelezen.

Tweede lezing op Woen.dag.
\·ERKEr.RDE PRAK rr.JKEN 1111..1..

D• .., bill werd onder luid on algemoen ge·
juicb "oor de eer~te maal gelezen.

T ...eed" IdLing op Yr!,d~K·.. KRlli}~I.ASIJES.

De bill om voorzlenillg te maken voor bet.
tot>kennen un kroonlandon ....n naturellen up
p"rboofden werd 1'oor de eente maal leleaen.
0., premier zei dat tot hi~rtoe IUIke toeken·

IlIngen werden gemaakt door het comit<i op
Yerlaten land"lIen. Men mecnd" dat die manier
niet "olkomen wettig '11'''' CD d....rom wilde bil
de.e bill op bet wethoek hebben.

De beer Zlel.man wtlde tud hebhen.
De premier %ei dat d. t ...eede lezin6 op

Maandag ZOII komen er dali zou de bill naar
000 select cornit~ verw~zeu won.leo.
l'...eede I"zing :'1aandag.

...r .J.ASlJ! HELa:L~ E~ ()P.J)I-:H.~.
Ue e6nte tnllliet.er ~teJde voor: Etm gek.oz.en

com,L<) "orde benoemt! op de staaud .. regel- CD

orders, td be"t ... , uit den .peaker, den co/nm;"·
.. ria "..n openbare werken. den procnrenr·gcne·
r....l. Ilr uortlon Sprigg. Ilr Henry J uta, eu de
beeren Theron, DOUIII""" en den vuonteller.

AangeooWtD.
VERI.A TE~ Lt.SI>EKIJ 1!;1'I.

De lleCn'tar;" .oor landbouw .tolde vo"r: Een
gekozen oomit<i, te ...orden genoomd bet "Comi·
té op Verlatell La.,derijen", worde benoemd
om te overwegen en' rappori te doon op alle
aanzoeken op den verkoop, rllil of toekenning
van landeriien. yoorgeleori voor de goedkeuring
l'IlD bet parlement, of t!ell.~ alDzook ingedi#'lnd
d""r de handeling vau ~en gekalen comité VIln
be~ huis: bet comiL<)de mlcbt te hebben getni·
genis in te wi"nen en om papieren te 1'ragen, eo
te bestaan uit den Tb"sall,ier. kol. Acherm-
brncker. de beerell Fl'08t, Tberon, N. F. de
Waal, Dempers en den .oonteller.

SPECIALE !·E~·IOESES.
De eerste minister .telde voor:-een g.,kozen

comité worde henoemp, waarheen .ullen ...orden
velO e~en alle minuten aanbeveklnde .peciale
pensioenen, er alle aanz.ekeD om pensioenen,
toelagelI of acbenkingen Diet gemaobtigd door
de ci"iele dienst regulaties: bet comitJ de macbt
te hebben getnigenis in t. winnen en 001 p.pie.
ren te ..ragen, en te butaan nit tien tb_nrier
en d,_beereD P J du Toit, Hookly, Frost, .l T
Molteno, Oates, Van Beerden en deo voor·
.teller.-Aangenomeu.

11I'o('o(ES8111:1'SCIIl .. KIS(óES '·')MITE.
De eerste minister .telde ,.oor:- een gek,,<en

eomit<i warde benoemd op de binnensbuis
acbikkingen en bet --toe.icht over de ver·
1'8l'11Cbingskamen, mat de .nacbt om te beraad·
elagen met een comil/o van den wetgavenden
raad; en te bestaan nit dea .peaker, den com·
miMaril 1'an openbare werk"u en de heeren
Samp.on. J T Molteno, lOll... T4mpJiD, ·wl.
Hchermbruckar en den voor.teller. - Aange·! I

I i !I> tr DomeD.

",: '

_j .. " den Edit~r.
Mjjnbeer>-Met leed ...esen heb ik de bonding

un <h. Adriaan Hrfmeyr le Kimberley onlangs
op een League 1'8rgadering. gele.eD.

Bet is illlmen d~ .. eaacb van ""0 ieder op-
NlCbt geunde Afrikaander, don nede te onder·
.teunen. Zon bet derbal"e niet bewr geweeet
zijn, indicn <h. Hofmeyr beide Engeland en
Tran."aal geraden bad r.r'draagzaam en toef/Cf.",
ly" le ljin, ten einde het lOO zeer ge ...enacb·te
nedepunt te bereiken ?

Door luike gedaan te bebben, zou bil "oor·
.. lrer de goedkeuring niet alleen nn lijne
mede·Atrikaanders ...egedrapn bebben_n
seU. de andere partij kon er geea aanmerkiog
op getllaakt bebben-maar om " mÏD8te er nn
te I1ligeD. er lOU geen YiDllierwijailli bem te
heurt sijn geTallen.

Dan 'Weer ouderling Tom Lou .. opeen andere
~u" vergaderiog ta Claremont gebouden-
meende da, er m.t "aur ~Id werd. z.....
bet dan niet lijn plicbt &ijn. in deaen kriueken
tijd bet vnur te belpen bll1MCben, all! een ge·
trouw opziener der gemeente ... n Wijnberg?

N_ u .. e plicbten getrouw ia acht.
De awe,

LIDx.ur W1oIlrBUG.

OEI..UIE~I.I.'KE nIOLIIJTHEf.K.
De eerste minister .telde voor eell gekozen

comit<i worde benoemd voor het bebeer en de
controle ..an de gezam.nl!JKe blbliotbeek, met
de macht om te beraldslagen met. een comitc
,.an den wetgevend"n ru.d. te bestaan uit den
speaker, den tbeAallner·gener&lll. .ir Gordon
8prig", den heer T. Jo;. Fuller en dell voor·
.teller.

Aangenomen.
I'l"BLIERE REKESISGES.

De thesaarier-generaal stelde voor: een ge·
kozen comité warde benoemd op de publieke
relr:eningen, te best.aan uit .ir Gordon Hpri~,
de beeren Doullialll', WaHoll, HilI. J, C. Moltello
C. Seer le. dr. HofflDan, den beer N. de Waal en
den yoorsteller.

Aanaenomen.
P.A.RLE\fESTAIRF. ï.r.1l01·\VE~ ('!)\IITé.

De commi,...ri. van openbaro werken .telde
..oor: ·een gekozen comite warde benoemd voor
bet bebeer van en he~ touicb t over de parle.
mentaire gebou ...en on omliggend .. grondeD,
met de macblom te beraadalagen met eeD
com it<i "an don wetllevenden raad, bet oornite
le heataan .. it den 'I'" Iker, kolonel Scberm·
brueker, de heeren D. C. de Wui, Laing en deo
"oonteller.

Aangenomen.
Het bui. "enlutede om .'> IlllDutcn over 3 u'lr.

22!2cl222

Ds. Adriaan Hofineyr.
C0D8ta.ntia. 14 Jllh 18~3.

"_ 1'"

, ~ .,.__ ..__ -.:-.,. ......~.

MAANDAG, 17 JULI.

CIVIELE UltEN.
!

A. 8. Pienur r•. E. Maknir, ..oor de 1010 nA
16~~., . .
De beer D. J. A. ". d. Spqy ""ncheen "oor

eiseber.
Gedaagde erkende de IOb,J1d, en

werd ten gun8te van klager Plle ..en.

CRIMINEELE ZAK.EN.

CRL\lINEELE :ROL.

ZATERDAG, ló JULI, 1899.

( Vour rechter .I/an.ao..p)

lHEt'!TAL.

(j~oqe Montgomery, al~. Adolpb ~miLb.
pleitte ICbuldig ... n diefatal f.n een beun be·
vattende J:4 15•. , eD werd ... roordeeld tot 1:1
m....nden barden arbeid.

DE EAI'KS ZAIA.K.

Augnstin Jamee Burro", Rayr •• tond be·
t!Cbuldi!(d nll diefstal door middel van v.lllCbe
voor ...endtoela.

Ad,.okaat Benj.min deed nadlen. den be·
•cbllidigde aanzoek om nitwt.jl der zaak lot de
volgende lles.ie, zoodat ae k.n "erboord .. orden
urnen met die tegen den ,..ider ".n deo be·
acbuldigde, daar de uken in' nauw verband mot
elkander stonden. :

Daar er nameD. de kroon ,geen bnwaar hi.er·
tegen ...... , werd beacbuldigda onder boratoc:bt
lO'gel.ten.

. ArWlI:Zlo.'

J Artbur Syduey CrespigD)! Vi "ian. een rro·
dllkwn h~ndelaar, beecblll~igd ,.an fal.iteit.
maakte niet zijne ,.erscbijnin~, en _iin borgtocht
werd verbeurd verklaard.---,

MA.ANDAG, 11 'Jt'LI.

ILEWEERDE A.~RAIiDING.,
Gerhardus Petru. Cbri.iilian KatIe Kirsten,

een" cabby' nil 8telienbO!!Cb, .. erd beacbul·
digd van uDf1lndmg op Frederick Jo bn Ste·
\'~Il •• een korporu.l in de Army Ser,.ice Corps.

HU pleittfl onllCbuldig.
l'it bet getnigenis van klager bleek bet d.t

bU eu bescbuldigde rUlie ba<liea gekreg.n o,..r
bet n'plaaiAen van een kar en paarden bij het
station te StellenbollCb, en beecbuldigde bem
dlarop un gerand en geschopt b.d. Klager
was 12 weken in bet bospitaal.
:SI verdere getnigen;" geboord te hebben,

"af de r'lCbter sjjne oplOmmini en ling de
jllry in de zjjkamer om hur uitapra ..k te o"er·
wegen. Na eene af ..ezigbeid nn onge1'88r drie
uren kwam de voorman der jnry zeggen dat
men niet o"ereen koQ. komen aanpande de uit·
apraak. De bl!>llCbuldigde .. erd toon onder
borgtocbt 100gel,,}en.

PATRIOT.

.I.Jlf·.. lJlns ....
o 6 •
1 IS 0
4 7 0
S 0 0
1 Hl 0
• g II
1 10 6
J 4 IJ
2 15 41
11 • t 0
• 8 0
li 18 0
1 , 8

DIEFSTAL.

Cbarlea Jobn Jonet!, 8Cbilder, K/I&petad, pleitte
sobnldig aau diefatal "aD seld en di vel'll8 andere
artikelen en .. erd 1'8roordeeld tot aea maanden
barden arbeid .

VAL8ClIE VooRWEIIDSELS.

Micbael Sbortle pleitte onaebnldii op de
aaakl.cbt ".n diebtal door middel ... n niM:he
1'OOrweudaela. HU werd ICbuldig be"onden en
kreeg t .. aalf maanden barden arbeid.
GnaniGlle: Ik dank a. lordacbap!

Ellil'l 1I18VEIUlTAND.

Bij den aanYlng ".n de hobitting lu de
recbter een brief nn Artbur Sydney Crespigny
Virian, lIIeldeode d.t bjj gedag.aard wu op
den 18den te "ertehijnen eD d.t .. as de reden
waarom bij Zaterdrl.ct:t in bet bof wy "ef·
acbADen. ZUn lo p nide d.' ala de order
"oor ,.erbeurd"erklaring ,..n)tet borgpld on-
der een mil1'8retand gemaakt ....... kon het pJd
terngbeiaald ...ordeo. .

Het bof "erolaagde tot beden.

PRI~S ALBERT.
KAAPSTAD.

11 Juli 1898.
1[01001'1 .. 10..

Koo~
Oolonial Orphan Gb.:>mOOrA3H 0 0
General Estate I"d Ophan

C&ambet... Uil 0 0
btb Atrleao .u.rialioo 850 0 0
Board of 3:x4lODt.on(Splil) 2'}() 0 0
Cyfaogat Coal 0 18 0
..Egil A.8Bnrance 1 6 6
Kqnltab1e Fire ... 69 0 0
&q ultable File &Gd Marine 0 19 0
OólOJilal Assurance ... 0 16 0
Pon Kliaa beth AlInrance 0 Il 0
&c.ebaok llatchea 1 12 0
8 A Milling .. 2 I 6
KlecIric rraa. 1 1 0
GraaI.Beinet Board of

Xxe..:uton
IIIP Gaardlan
Putl Wine "B;-andT CO

Verkoot>er
ASóO Il 0Er .. ordt bier aooala 01'8ra! elders "eel ge·

sproken 1'&11 de "situatie" tauchea Engeland Iln
Tran.,.aaI. Wij, die geea oorlogacbreeu .. era
Kiie, bopen en vertrou .. en dat er een spoWige
Yre8dJllllle oplOlling ZUa ui "an die netelige
aak.

Doch laat lIIij n ... t jllaataeljjk niea .. s mNle·
deeJen. Op 1.1. Maandag "ieroden ooze geacbte
atadgonootAn, de beer en m.,.rou .. 0 N Meyer,
bUDDen gouden brniloft, lIjjnde in 1849 in den
echt getreden.

Al de "OOrDUIIIIte ingezetenen waren daar
om beo geluk te .. l!DlICben,een teeken d.t Iii
"-iden Tele 'tTÏeIId8n bebben.

Er ...... een pl1JCbtige taf.l bdaden met de
kenrigate lekk.raijeD en voennaperir.gea. De
toesprakeD nA d.n dag ...... nA da. Du Toit,
die de.geaoadheid van "bruid en bruidegom na
liO jaar pleden~ illlielde. en na deD bmidegom
die in gepaste .woorden lUléwoordcle.

N. dat .. ij een seer _gllllCMlpliikeu acMer-
mlddaa doorpbnchi baddea, keerd.n wij ...el·
gemoe<l en noolUlr:o:baiawaarta. la den nood
k1n1D de heart UIl bet joop "olkje, docb daar
ik reeda 'n beetje II1I&I' den oodID kaat beD, ....
ik niat uiltenoodit!d .

Het geDelD't _ se1den dU lIMIIICheD te-
• paard blO"'1l OlDbaD aondea brlliloft te ri....n
en nee selda__ \ea 100 fritCO l1li guond
te du &1a de bwr ea _",.Meyer, .

OlIM niea_ A..B.X., eie heer Bo..... it aan·
1'8ko__ ID beef, _ aoedell indruk lJ'IIIIIUkt.
Ik boor da, Iii beiden IDnlibal IUD, 100-
dat Ijj OOI ~k _ du - g._'"
ljjk a. nOen ~ in musikal •• 'roDden.

Het ._. it _ •....nnderljik ... ana ea kood
af.n-Iend, docb booJr. Wij __ me& ""daqea
ait _ wal ,..... Ála h'*lani ftIbIiin aan
aal er ........ k1UaMD .-kl1t'Ol'du.waat de
ijj4 PM fOOI'bU.

6 0 0
8 0 0
10 0 0

SO ElEEPV A.ARTBJlIUOHTEIf. A1exaDdru
Bant) ...
Bonan ....
obart.en
Ooa.ulllain Reer.
"RancH ...
lI'reDch Randl
Kalibt Celltralt
BaDdfoDtetna .••
Sla_X .
Wila Dee", .
WOftlNterI
'ncrlaU'ul8 Deep

KAAPSTAD.

.. .urauo.u
JI1li l:>-Aaro .... 1'&nde knit

U-Leutweila, 1'&11 W.hilcbbaal
ll1-Miltonpark, ",11 M'IIboul'lll!>
15-Cordoba, 1'&11 Natal
16-N ..utilul, na Pon Nollotb - .
16-Arab, 1'&U 8outh •• pton
1'-G&ilta, ,.. .. 8outhamptoD
li-Claa 1IacaIlcat.er. ftI1 Lt1'8lpOOl
16-0rwell, na Barry
16-DuDfepD, na N'.taI,

•..nIlOUD.
Juli ll1-Yetita BOIUUO.DUr Pori NullJth

16-Klbilli. naar Port Bliabetb.
LOND.lf

lT Jull-{Per telecraaL)-DeGafoCOD.op de tb_
rela, I. Za~ _ 10 11ft .. l'eauiaa aan-
aUOmea.

C • .-

too 8 0
IU 0 0
'10 0 0
o lt S
1 13 (I

SJ 0 0
I 1 0
o 17 0
e lt 0
1 IS 0
J 9 6
I 8 0

li 10 0
9 0 0
lO 6 0

o 7
1 U
4 II
li 1
1 II
e 10
1 11
li ,
I 1.
II •
:I ,
li. 0
1 I

. dPOOBwmonv ÁlIGtrrD .
8poonr .. 0Il~ _ _ ..........

II Juli 18111:-

t Bn} II
WeRe1ljk... 7910 786 701 8UI 1111e
IfJddelI.pdt .10 UI 11ft.189 MI

o oaa&elijk 1111 JU _ 10117 ". Il"o _
o Totul ... 1_"''' .1. Uid 1714I0IO
o 1817 ._ JII7I 11" .. "'" .11 .... 1o ~ __ : w..talljll, J .... aili J ...
41 an; -WdéDaarIIdI. JN. Idl IIN, ail ; GOIIlIIlJk,.
o llN, all; 1118,allj .-dIIIjk, 1_, lIIli .....
• anI ...... 1.... IWI 1 au.
• tn.. ai,...'. dl _=o _., tw_., ___o ...... --.. .. __
o ...teeIbtc,........ lit. , -PW'"o .......... wt ....

.... !!~~I_~ wn l_
a _'-:-rWCJeL .

'helt."t.



Z.-A. REPUBLIEK.
KANON GIETERIJ.

BIJfOBG8BL TOT DB ZUIl?·AFRI'KA.4N. v:QBlll~I~l;l~T'lQNS . .LAND2 1$ ~UL4'l_.k:
---~------------....__.-- ..., --__, .......... -~. '. '. .' ,.. ..._;._ -::~~":' =, ""'"•.."","~. ~ ..,....,..---------.:a....;:;_......: _TELEGRAMMEN DBPOSITIl. OHEIIlUIT'l'INO:!",l=t7:'" ~~ ~"!ii..'P'B '"==-.=..'""::!' '::-""ëi

Pano.J.l, 17 JVLI.-De !'Md " .. deo._ .::r.:.:."~II~a"Boa:UII""""u. !!!:~ ....w ;.,. _.,.. de toi,...,
~ lII0I'(- ia "illluiUiDr· Zu _ft te tappor ...... ,...... ~ _~ ......

er .... i« water ia Kleia ZWaribw, fa, er .. ter nÁ"..q. ~t ...... ~TERUGGETROKKEN. op d.e Uit.pnllia. l'erl.'V~baar TOQr ~'... .. prija ... ~ lIoet.aId.".,.a.
nela._de Riel .....11ll 8~. dl. jaiM er V~·doGr .. ~, PMOINI-
~en ID!" KJipririer Ye""'r"t .ordt, duor ft deerd dOOr ._ beer ~, _ ~_ :
1ItllpaD

nlnr .trilllDt; ,,.q.t'.de tIader .,.. deR ...... .BaaUaaa ..
Da~ lor ID88r dtil .011.,_1e ... ide ~ de .. orde, M' .. ...,. ~ ~ ek,...t ~

doeleI"" ru __• pab'ieb" Un-aiD" op ~ __ .z;_;: ..... ;.- -.1Il al '_'~~:f'=:.~d~ o~tr~d: ~a::b.l dat~ ~.=> ~:..
Yee (~D.~ Yo"'u-uiftD en kleiD.et'), "an de CI.CIn.~. l'Md ~ op .. to..
uabu.,..,plaa~ .:op d"'''' 4.r I"'~,iê StMId det~ ia de _art na Katjelfoa_
D.u"eIUh "D'g rru op de uitapam i,,¥ ".. t.eia. _ da l'Md ~ de ;::;
yoor het reiJeDd pubti~k ID d. _M' '1"&0 den atappeo te ... _ _ I
hoofd"er· "-. aOPIijk te ... ~ ....--
D., Da de bakeDi oDder_bt le Mbbee, ajj a-.. __'YU de -tnkteat.., dat.

&ieboyurlaii>f hebbeo d~, eeD kJ..iD deel -aD de sij r.adI .lIe.i& ".,. ~ het l'IIPU8ereD na
uil.p~nni~r (OIDtrent eeD bal ..e morfeD I~... ) _ "eg, beIOOreade hUIl _ te CIO. _
Oathelnd la .... ord.. cIaor de eigenura Y.D de_"p ia.pede wd. te ~
Dool'llkloot t'D·BMnmanafoDteia ~, dat .. lD_mialiIteD, ""!'de be-
Dat &U'o•• taiF aUDdel bel teD Dadeele no ric~t dat II&U' de ~ CIaCWijk -.l .......

lust pablieke beJU, zoa IIjjD om d& nit.paDDiDr gemea. , ,
te doeD ~kGopee. De eecretaria~. . " CIai de -...
Dat tea -- ti. ait.paDniD( te beb"aden teur ftIl de '.. hoekea ..

Y.OOrbei pbruilr lf1I1I b.t l'ebeod publiek, aU aij-bJaadj. t.d.. . . ':r DGl ai8t
"eoacheD Uil lebe..-elen d.l iemand "ord, UD. a(gerebDd had.
gesteld OlDal hei ..ee dat o"erUedillg pl~eri te .8eaIOt.U, .dat ~ de kOUekteV. daCWUk
IChIlUen ,ia --. .YaQ aeetÏ> 60 ..an echat .. et ..el'llDt,,~ doe ftIl .ne io&nonlenle
)892, eo dat d. toaItrlDmmr "an deo IOllYer hoaden-belutia&, lItaPPea tepa Mm ...
08..,. "or.1. ""togeo YOOr den "erbDur Yin 1r'Oldea I-mea.
,emelde uitapaool .. ill ter_D yau .~i, 207 UeleIeii briel. ~te..d 8 Jali, nA"
..an .d•... i op atd_IiDpradeo 'YID 1889. beer Jam .. Dw!a. B)d. ... 1O, ia,aI1Ii~ lijDe
))jl rapp:m .. a,..., .. eo IUode, "erd yoorge. g~ ala ~ ... lhaiD ....

lteld doOr den beu K'oorl&, peeoon<leerd d30r JUear.
deo !leer Ens .... det de heer al. Koorl. 'oor' GeIeMa brief, ~ 13 Juai, ftII. desa
loopjr "ordG au,.teId 0IIl het "ce te eba,· tnr4ek beItGaider der X.....OJae ~
teD ,dat o"er'tzedm, doet op de uitap.unior, ea apoonrepa. meldeade CIM de tm.I ftII. ..
~ h4III.r toe"eetaaD "ord. OID .... n klein boekje aecret.ria ~ het 1'WYOerta. na gnU.
YaD ~~Ide· .itapanniDr te rebruiken, .!'Olll. YUOI'_ Roben.cm ... YaIl at d. PLlAt.-
door d. oolDlDiaie aaore"eIeD. uou ~ GIlder bebM+ti.. wu, ea _
.Ure_eo UQjIeOOID.D. delbUtief &IIt.. oord later IIOV. ,1lIIJDdea ""r-
a.& "erd .-erder beelokD dat de yoorU'ter dea..0 d. heer J P G LaWr alii -m_e .ullen £ea YeI'IOek door dell heer A. 0... \"OOI'

.. orden uag.teld OlD .. kere r~Dlati ... op le - ~ .,.. .lil. per lIIMIId yoor het
keldr.enl YolgeDI "elke. de laeer Koorta " ... h' gebruik .jaer ..... "erd ~
aal hebben OlD .,.. '&oalre .. elde Dit.paDDin, Get.ea. brW na .. heer To de Voa de
te acbutteD. Wet, pdateerd 19 llItimo meldeode CIM bij

VOOIJeIteld door deo "oorai"er,jJUeooadevd .be, opYall.a Y" de I..;.Ir&oal, l'OiPaa aijDe
door ~D herr t. Graoge, d.t ttDIU. "mM "!liet..-.& ~ wu .... '
ge"'''D Y,aD bel plao "an deo 11Wi. OOIbij "OOI ClaD an_. ... bet __ ea te
den goIIyerlleur unloek te dO~DOlD"erlif tot lreaaea....... dat iIIIIi. tie bnk ..
YerhoriD, 'aD eeo 'IDOreel1 •• n lelDelde ai' _ lOIaide "erd 1Ientba4, hij, .. rIIIId
lpaoDiD, oDder aeclie 207 '&11 de _, over ~nkalijk \"OOI' aOUdeY..."... 'loa holt-
afdeeliog."deu Y'D 188.'. eo dal hoo. ~ deo.. .
,egOYen asn deo IBDd_~r poenat, dal de V~ t:IOOr4a heer D. B. du Toit,
tTOege~ resolatie omtreDt d. oilapaaDiar ber. s-odtiërd door deo beer B1uger ert _
fOt'peD I., ge_eu. :-"Dat .... _mi-ie, beetuade
AIfreID~eD"Df8DOlDe~. uit deu. geIaeelea l'Md het "edt te ~
OrootfoDteiD aitepaoDiug._Op eeD .. eak.... al ~. eG op de plaat. ..n., bij

den beer ErulDaa .. erd beeloteD clat d. -.cr.u elbadef aal kctmea op .... W~ ; W...
r:sllChrij"" uli deo l&o.dmeter~pnérul en 'nse ceeter OD. II Y." te Y--' De"'r D.
of ~r eeDe IIIYp1Oolor IfIU bij G~tfollleia Ha.mmao te "ordea Yenoeht tesen-rdig teItatl". aijA." .

Verplaat.i,,!/ M" ba/;(.. Jl)u~ de he~r G. De ..ooraitter legde ter tafel _ aPPIib-
Beob. legeo"oordir ...... erd hij door deo tie na deo heer P. Mall......... de
voorsitter °P~roepen en raf te keDUD del de Cape orcltanl ComPUl dat de uit.pumiag
bahn 'op de Vanebfonteio liln, di. ",ronder- te Moddergat bij pu~ YeiJing lal wordeD
.leld "ordl t-e 'iin weReDomen door Botbma ftl'Itocht. .
nog Die' "ed,r op de pl.lata .... oPfericbt. Het De lI!ad hechtte aijJae ~ .... den
"ml bealoteD d.t de leotetari .... o den Iut,!l. ... koOp,.der uitePJl!ll!liag. bij jlJlbIMk • ..waa.
lDe!er R"'oeraal ZJllICbliiteu OIIltNnt de' .--0' Bekëaiaa. gepe .. ali. '.
dem, v.n de.eD blkea en teraelfJer tijd &al ,G. W. <f.. , 17•.- 6d. i F. Li"-belg, ldeiae
.... geu W.IlDeer de beer Lultig aun kaan ~an Ultp ...., £8 14&. 7d. i "WOl'OeIIter Stuadant,
VantebfoDteiD lraD krjjgeD en de beer)f uller £3 14&. 8CL .
die vae aiiDeic~ •. , , , Bet I'IIJIPO" na _ aiea ... ·MagetWdea
' J[&aJ:~twclie .lIoDfJ ..}iJ.-Er ...rd. be.!o_D ~-ins~ werd ..... eIi' ter tel.. ge-
d.t opaiclrier Roaaoe" DaU den' Kupetad8Cben legit.
boofd"er .. 1 raau, .oodra be' we.k ia ZeYeD' ZeetUD ge...u.. YIUl beemettelijk. .. ten
.. eebpoort leo eiDde &al .UD r.bracht. eD daD .. erdeo door dr. ~ ..... __ .
Daar ~en weg .anA' I'die. n... r bet dorp. . Geleeen oirc~ PCIatOeéN il 1I1tU1ct,.,..
L.inpbarg ~Ia befaetlD(.-- De lteret.ari. dea ouder Ir:olclIualell aecreteria. de OPiAie YaD

"ppoo1eerde dat op den nood .aa den dil( 'UI den raad "raoelreade ~ ... voorge-
d~ v~e Y...,~eriOC ot d"a d., d...... stelde verile~ OIIItrea':~ ,~ der
bIJ een lirief on .... eD "'d YaO' den 'aecretari. hoDdel1 - belaatiag ia de ~ ...et,
Yall bet dorpsbeet uur .•• u Laiogabarr, .. r&Oe. door het DlAXimQID te ,,~ tot lOa., eo
kende dat ,eeae bel"uD, 'all 2d. iD,hel '£"orde bepa!eude dat elke laadeigeaaar of huurder
~ ...eo "llOr dien.l un bet loopeode j .. r. Dat na _ geheel. plaats het recht lal hebbeD
lig (de aecretarie) ten eiDde lijd te b~lpareD DIll twee hnDden tw ~ na sijn yell

eeDe .lrenl'i.gevinr i. de Goun_mettt. Cow,...nl te doen hou_, nij YIUl_~
bad pp~" t - speciale bjjeenkolD.l YaDdeo Besloten dat .de beep~ decer lUk al
rad oproepende "oor dom Udea Juli 1899, _t ovent.an.
he' do.1 de ge"aagde b.I .. liDi le heJ:eA. Rebniagea na inkolIIIteD ea Ditpveu 'f'OOr
De rud hechtte aijDe goedka'!rinr .au d. Juoi oYe'1e&egd ea soedteJreaud.

lwa4elingeo YIID deo aeerdtari. ia de .. ak.
De .olreode rekeniogeo .. eld'D ,epaueeld :

Deo 'COO"ittefo, YOor iuopektie .. ó £6 0 0
J. A; C. Koort~ do. '" 3 0 0
P. H. Lou .....geJnerde goederea 1 18 3
T. Vi.ilOn, 'do. do. 0 18 9.

KAAPKOLONIE. --NOG KED HULP.

Ql'EE!'iITOvrx, 17 JCLt. - (Rruter,)-De
oo.telijke tuinbou "raad .Ioot Zatcrd..g J[jne zit.
tlDgeu. Eeu be.lait .. erd ungeDomen om de
regeering 'e "'ragen bare beloflen oa te komeo
met lJe'",kkiog to~ de opricbtiDfl' UD eeD
moiel boorufaard io de oos'"'lijke pro.incie.
Op eene bije811kolD8t vao de Boereu'''ereeo'.

"ng "er,l Zaterd.g eene resolutie &angeno .. lID.
,",urh,; ol, nieu"" brandziekte"et afgekeord
werd, .~n vurbaterill(eD &aa de hand ,egeveD.
De nieuwe ....et bad een .lecbt onth .. l.

BONDSVERGADERING TE KLIPDA)(

BtÏ,l'WAr", I,) Jt:LI. - (Rculer,)- t.:eu
veertig stamper batteTJj wordt Dille ri ,bt op bet
(;lol1e· en Pboenix ei!{endolD, het water &al vllf
mjjlen ver va'! een pomp.tation "orden
gebracht.

Er i. hier eCDb9weging onder de Scbotten op
lou w om eeL kabel te lCDjen, de Bond inclin.
tie. van sir Jam"" S, vo wngb t tegen.prekende.

Er is geen onru,t to Cbtliwanzi. Bet andere
opperboofd, dat vermeld .. erd lastig te zIJn, iJ
rustig en beeft de butbelastIng toD bedrage van
.£ I ,SOlibetaald.

BIJ de volgendo zitl ing van het booge ge-
recbtshof lullen er voor d .. eerste maal junes in
cr-m,neele zaken in Rho:!""a WONtn ioge-
lW'orec.

DE ANDERE ZIJDE SPREEKT.

TJ<.:R WILLE VAN DEN VREDE.

ERK E1f1'ELIJK HEID.

TREURIG, MAAR WAAR.

EEN ENGEL8C8E OPINIr:,

DE "MIDLAND NEWd" ZEGT:
Om oDftehlY&arCligbeid te tkD.. moet lDen

zicb tot par'ijp.rera .. eod"u. Oul&alll .. csigerde
o.u L,,,.d te relooveD d.l ..ir A. Mlluer kUD
,...,"reY8n hebben, .... t ,"ol.pas JeD k'WeI, hij
INIId had o ..er de. loyali"l d.or KoloDiale
Afrik .. nd ..ra. D.delijlt "iel ..n d.. partijdire
mDteo de, blad ua en beachulcliKde h..t 'aD
dwoyali&ei" De mail br.ngt on. cfe iaáiohteD
YIID .ir WilIialD BUller, ~alII "e"at iD aUDe
dépkbee, ter .. jjl hij .... rnemeod admiw.trateur
wu, eo daar hjj I'OfIduit,aeide _t bij YID aekere
ambleD.na der Jean. d~ b.triDoeD de .. lfde
kraateD die kwaad "&reD 0"11.' ONO Lalfd
durfde ~WiifeJeDuapaade de "lIIIlheid YID eeD
d~pkbe Yao lir A. HilDer eeD beY;'. echeld.
partij op lir WID. Bo~ler, eD oiacboD da, hij
terugProepeD al "ordeD.

ItUS1'1IiQ8
IJ Itlllw, lt Goa""'-ll&, (wa

JtIlfDlIiaBK"U8.
A cia Toi', P d. Tol&, J ol l:etwll .... -.. lOa.
dHja. icMiatIare., Ilac_

.GDrIRA.A.L.
r .. lt""t. ! b.__•8am_ 0..,
" .... Oen... lidi )1_. 'IV udeboaM

BVWnIIK8 \'OOaWU"D.N .
" 11.... " ol ~Dd........ c",_ .....

• .lULl. 18911.

UI POTB'.&I.If.
D Alii 00', Willi"r ('0. ~ 0...
J 011 .... J de Smid'. Ia.apet.d
o I:lper. a- &egm IJ&o.Ilenlloeeb
" 101"'10:-. L L1 bo:g. DeDl~ .I; ('0• .1[ .... -.tad
.. Il 1Crit&i ...... II Le'T. Ja_ T_D
rol cia Toi'. I KeKte. 1I., ry
Jr Welia • __ h.....&IId
o ., fo.ri., 0 .1<_. J_"illa
J GrvD .I 1100'•• L.~1Ie .fcte.liaa'
ol ai" r li.....,Uiteab ...
II 0 N." N R L.rtr. 8e}> .. OIIr
G Peil. ,U .If Id ... rele, "on I:liabel.b
C S&IIrh, .I 8"'.k •• "aap.che afdeeJi ..
PT Tl'OIkie, W Ylt.o" ..&, ltIiddeUrQq

KCITl!!\OS.
W II Pret.nria •• T 11_' •• Bedlord
c c ~orue, D Balrcl, C.'lIDrYoa

TELEGRAAF-AANLEG.

-,um.JF_". IS JULI.-(Rartu.):....n. &roe,..
'!'Rn al ,lo .!aslnlilch. kolouiiD hebben _
aaagdtOCJeD .oor die_ iD de T..... naJ. De
lI1ilitaire DOlDnlAlldAlli 'YID Victor!. pen_
de baDd de wnu.iatie YaDeea paoIDlriGeerd.
A uat raliache macht.

D~ C4N111id. 'EI'II .. mt de, he. oorlor,Jran~
•• n de maoaebappea '&II It'Clie A "aD "' ,...,
'_'''e beeft kelllDia~ ... cIM •• U"iet "ulof
kna~tln bij ;eD 0" bUlteD bet Vereeigd k.
Diokrijk tu iP"D.

NOG KE"iiTiOEPEN.

LoNDE'!1 15 lULL-( ..... )__ D.! BNU_r
OUIU weLk. bedeD Daar Zaid Afrika "erlJ'ok
bad allee teaameD 16 ~D ea JUt ... _
boord. T .. ee IDD.iek~D wareD Legeo"oor,
dltr, ea eeu groo~ lDemale .., beo d. EeD
detacbemea' koDm,lI:ljjk ... nieJ. te Chath.am !(e'
.t.lioaeerd, 'WtreIit ooit our Il.. ,.tad.-----DUITSCHE EN AJ(ERlKA'-NSCRE GB-

VO&LEN8.

PRETOR lA -VOORdTELLEN
KEOKD.

GOEDGg.

ALIWAL NOORD, 15 Jl'LI. - ,(lUIII".) _
Tuuchen 'feertig en viiftig wageDvrachteo
te legraaf materiaal zjjn gedurellde de laabte
darn Daar P"Imielfooteio eli :\lafeteng ver.
souden. De heer Gilbert vertrekl beden nand
om den unleg te besturen.

H. M. S. ·'Mag101enne.''

l-'DIOS&8TAD,15 JeLl. - (Re~r). _ H. M.
S. .Ilagicie""" kwam heden morgen .an de Weat.
kUit &an. De !-,o,x beeft baar afgelost.

----..l

EEN RAKE STRAF.

V&JllTilUTAD, 17 JOLI.-(8p!Ciaal.)-Zater_
dar "U hier eell publieke BODi'gerpderiDg.
traarop •• rd '-Io&cs& de atemreeL'· 'oora'ell"u
"aD Pretoria roed .. k•• reD, eu d.D hoopo
DOlDIDiIuria t. YV-'r.n die UQ te _ea eD
te ODdemelllleD, Motie Yin dank _ de ecle!e
~ .Bof ... yr, Heroldt, Fiacber .0 8ehreiaer
aaoreoOIDeli.

(lRAIIAIIIl8TAD. 15 JOLI.-(Ret.kr,)_IIl bet
oostel,jlte ditotrikt.bof .. erdeo desen morgeD
t .. "" kl~ur1ingeu gevonnisd door rechter Solo-
mon tot lien jaren h.rden arbeid elk, "egeDi
het plaatl!en un een grooteo klip op den lpoor-
.....gllJn .abtl Alicedale.

NOG MEER RECHTE OPINIES.

EEN MooRDAANSLAG_ LoXD&If, 17 JULJ.-(&Julllr.)-&,a Ti...
&el"'''m YID BerIUD lDeJd$ dat .... &rOOt dMI
der Daitacbe. pen. I'OfIdai& &Uu Je. DoeJeD. te
"eDn~ ree.t& 0'" d. huw .... die ~.~
doeo In d.' oDd.haDdeli'" f_Iiea ur
Alfred Milaer.. preeid.D& Kru,..., ..., hOD
Pl'OClleo lêbiial lDeer he. rn0le *" auu "&II
vuaocIlp paiodbeid jl(llll8 Eugelaocl, daD no
een goeot. opiuie Oftr de boer .. , _

De Ne .. -York DOInItpoadeD' YaD d. Ti_
beeft aulori_t OlD te .... 0 da' Mt A-.j-
kaaoache lfOatero_ent li.mpatlUMerl aM Eft.
geland k!geo de T,... ....

BONDS VDGADE&INfJ.

'~MOOR&£UBUaa, 17 JULI. -(Sp.!ciaal.)-Eeua
bijeenkol'lUl YaD deo Bood 1I'erJ giatereD te
Koorreeeburr rebou;!eD. Dertig ledoD .. arell
tepD1foonlig. Later .. erd eeoe pablieh ~_
eenkomat geboodeD, die door 80 pel"llOnt'Dbij.
PWOOod "erd.

Mol ,"emeene ItelDlDen "er.1eD reaolalie1
r·.,._,.a (elijkluweud lDet die "DBeDolD~a
.door deo Kaa,.tadacbeo lak Y'D deo Bond.

Daar ~bltl "U dar "ooroi' keDDia van de
\g"'Dkolllll* , •• eil "vel, kan de bil .. C)oin;lala
rued beacboa"d "I)rde~.

VaIJBL;RG UELPT. DEY UITLANDER.

V~IJDl'ao. 17 JULI. - (~.) _ EeD 'OUe
publieke yergaderiDr •• rif Zater.1aauond ia
h"t ltadbQÏllllhoad.u~e burgelD_ter in den
.toel-toeo de YOIPDde reaohatie werd .. nge.
nOIDeD:-" Dd deze .erpderini hierbii hare
:diepete IYID,.thill beloont lDet de uitlaoder
bewulkiar iu d. TraDl ..... I, en bue geh,,.le
leVTedellheid lDe' deo "8If door dJa hOOreDeOlDtnï.aria ... 'ollCd. te !rennen geeft. n De
"'8llutie oDd.nood heel ".t legenitand, "oor
_elUk '&II de baitenbe"oD' r~

B., .. ader le bjjzood*lijk aaeht, met talrijke
duDderbaiea. .

~I!I&IIAAL.
J W .. ld,.,.. W )filler. "iHcnnnore

GRAH,UI><8TAD,17 Jnl. - (lkuln').
Zaterdag .. ood la.' ...erd d. IOl<iaat FIIg8' ....0
Royal Serb getroften door een re.olverkopl
in deu atood eo aek. De d.der, eeo bluler.
Oly.t g<loaamd, werd dadelvk aearreateerd.. De
poliLie bad de gr'1013te mOOlte OlDdenge.angene
te bewareD tegeo lYDehing door de IOldalen.
Een vO'lrloopig ood.noek werd bedenlDorgllD
geopend en ui\gesteld tot Dooderdai' De
getroffene g.. t goed vooruit.

Groote regens fIiin begonDeo lDet aUe teeke.
neo van .00r1d !lring.

Voor Boeren belangrijk. ALIWAL NOO&D, 15 JOLl,-(Rellkr).-Ecn
opea brief rericht "0 "BoDdabroeden eo
nleDdeo," door het .. aM_heici _iN, Yer-

achput heden in de o...telijlte Stem, een. "eraa-
denng oproepeode op de lDarlrt albier \'OOr
Dioed., 25et.eu e.k. Eeu der YOorgutelcle
bealDiteo. dat d. Afriball'ler ~ij de d6~obe
V.D air AJl",d MimeI' V.D 4 Hel beb-eurl.

HUW. VOOR",UIlDI!f.
E St.part. B B WiII.....u. UlDlat.
W .I .Ioor •• Il A. B.~. 8teytJ.."iIIe
en Da';'. I M Brialey, Un,limhle

-_ KONTA:ST BAI.A.liSEN,
Iokomlt.o '" £178 It
Uit!ll<eD '" 118 13
o rert.rokkeD •. reke"inr ... . 4:t<J 17

-FRASERBUBG.
Gewooe nrpI~' gehouden op 1 Juli,

1899, met de v . den:-(I)
Fraaerburg - tak,. • B~ ea C. T.
KJ_i (2) Kdedaaal, L. J. 'flIIl der West-
huiaeD; 3() ~oom, F. J. YIUl Wijk eD
D. J. 'flIIl ~i (4) 8Dther1aad, W. T.
van SchalkW'ijk 811 J. Smith, (6) Leoert-
plaats, J. S. Stofberg ea J. Vi..p,; (6) Riet-
rivier, C. P. Y&Il der Merw" ert Olivier; (7)
Eaelfoot.eia, B. Ofi'rier 811 .E. ErumJaa.
De \"ergadering .. erd geop4lJld met gebed

en daa.nui ....enlen de ootul8ll der ...orige Yet-
gadering gel_n eo_ lS~nd.

Deh eer W. ~ ~ Jesde het rap-
port ter tafel Tall de ...~ _ Elip&-
dritt gehoadea. . , .

Nadat het rappq_rt K-- wu etelde de
beer J. Smit voor, Pseoond.;d' door deD.
heer J. Visagie: om"t rapport goed te !reu-
rea. ,
AangeDOaeD.. ,
De beer H. Oli'rier .. eIIlJOIi1jB te wCt.en of

de DoDd &iub ,eroeniF _ti' d~\ .. titie opge-
trolrkeD dOT lie .... 8poo~eg~Jé. daar de
ledeD ....0 het comité Diet .al1eD BondBmao-
DeO zijD., en zoo ooit de Iedea "' ..~tie.
Nadat de 'zult breedYoerig beepro"'eo .... ,

bleek dat erg_nobjectie .... tern dem Tarm
YaJl. de_ peti~ ..., _ ~'"",, ..... ..tIt
lid ..... het parl8lll8llt de petitie' al gedrageD
worden. ,
0. de llOOdfP ~ te mpD ...._

daagde de voorzitter de \"ergaderiogtot (j WD'
's JIAI!ricJdaga.

Bij de heropeoiog .. erd de petiu. .. eder
l1&li de orde gesteld: . .
,!>e heereD Dotes ell J. I. 8iofberg .. i. dat

hiJ ('ft procureur Bote. O"'rgelromeD .... , OlD
de ..~e inlichting .. geveil omtreat de
petit18 opgetrolrkeD door. het lpoorweg-comité

De voorzitte&- neeg of "e BOOd 'ên het pu-
bliek _ea .-uken iD. hot beIa.Ug no du
lpoorweg "oor het -~"wten.

De heer Dotes aut'll'Oordde. dat er hoep-
~ geen twijfel beet.at dat trij __ •
werken. - Sprelter haalde lInIlÏ8& feite. ..,
"aaruit blijkt dat de Boud 811' Ii8t publiei het
eeas sijn op.' dit pua••

De -.t&riii YrOeg .... .., dit lid .ftD. bet
pari_t d.. petities &allen "'orden opgeci,,-
gill,

De beer Bates anttrOOrddr, dat de heer
Kalm. it uitge~ ter bijwtlDiDg der con-
ferentie liD. da40 de petities heia nU'_ "ordu
opgedrageo. lo. geval hij weGrert ,ai m8ll
bet Y1'IIgflll &all din beer IameIioao.
De. petitie der "etge"" raect lIIJlBa

warde OY'8rbandigd aan dew. ed. heer Du Toi\L.W.B.
De heer W. vau Schal! wijk 'I'1'Oeg of alle

petiti. al opgemaakt .zijD.
De heer Botes aot"oordde beeIiat '&II: j •.
Daar er geeD Yl'ageJI meer gedaao werde

bedaOItte de YOordtier de bee,. ... eo
~. op haJtelijlre wijM, uit lUI&III der
~ YUOr de inHcJJt,iaplI die &ij op
zulf eeD ~&IIle wijze g~,,",D haddezi.
De heenu Botoes en 8tORIerg verlietea de

Yergad' oader gejuicla.
DIU'Op~oot m_ Yoon, 'te pao met bet

teelreUeD' der petitiea.
De _rzitter IlChtte bet ~beIijlr dat

iedere bus zijn bectieade bij; 1Iet ffttrek aal
YOOrzieD niet aD_ '&II een pu, lDaar ook
na eeo It:ara;kter.brief, wunfto« ellra CIiUat-
"'de ba gu-edrt-1I'DI'deJa.,

Het puot werd vww_ ....,. de takken.
De "rric8tiagea "wdera· ~ met ge-bed.

e, e Elf 7 JULI. Im

BYPOTUIIIN.
U Tarolr. PBolak, KuJ*lbe .fdteli""
II C W.,..,.. L Wllm<>lt.0_,1.
J .801 'oaeld. G Peacock. ElIi~
C Phillipe, B Jon .... I:upecbe "deeli ..
o Tbo_. B..I JOft •• Kaa, a&ed
• T Birch. J LaDlb. Wpoot:e 4fd..ua,
.I '" na "1k, J A .... 0 "'Ik. N D JCm, CaJ..,;a'.
,. P Go_., I ".rjallaU.,. Alben
J La .... _. Ira'-;'I Life. port BtIabet.
A C~ • L 1Iartïa, pon EliIIIreUt
I t..:"an. ~ Ke"'fer. Pr .....
T 1I.n.., ., Blut, OadtAaara
II v d V,.n, 8 Aa_, 8oao-* 0.-
T Bullbard, "'. N Hieldi"" KaoJM* aId8eIiaa
o B.ry T Oooriab, O-p
1 Fa it. !ti Venfeld. Kaep.o ... f ......
.I " S._. J JJi"giDli 8 ..,.lI8boaq
o Á C " ... Ir, Bot"'_"'iDg. ltaapclle afdeel; ..
C g •• ld., II( - d "_boiDa. ~_r.

BMatrrt W.l
8 " Il ..... , I: • Uen-hl, Lil-, ;z...,.u

.fdeelilll'
o der Koek. P I. BOtrX,Caledoa
8 Uedooa, IDIpetiai Life. Port BJilMetla
PJ 0._. '"..d ,. 0, Iliddcrlbruv
NB_., TU-, P l
N rOleo •• , J W "_I
L A li: .. rOU la;, Á I I'o,",&IIill. lidi "......,.

Ka' .-Le .rtl_Ii. ,
o J &1&& •• .I D iaiw. 8te,TDeb..t:'Jr
LIAD_r1• 1!d1Woo'. Graha .. ·.T_:.:
'I 0"-11'. (8 "d 8Plll, 8 H KaIn, boqea) Bz_.

Irarkam.r. Purl .
I Lou_. (8. d Sp.,., 8 1IalaA, hor"..a). AX-W.

paart
I Sradlleld, Sdi WO"Jd.6 ..... ·1 Towu
U 0.-. I Oat., I lJrada Id. GnulD·. Towao 8 !Hait., T U.,.bltte·. o..ot,.brora
DJ IlDit, Kncat •....u-, llaJ-.Irart
D 1 B.t., I Looboer. lIaJlD_ba'1
.I J hUi.1:,._'-'0 .......Mal-nryo J Viljoen, .I (..qbbe. Wo.".,.",
.IJ Wood, Boa...._.il(in .. KM ........ aIdeeU ..
J II__ • .IC Ocw., liaaplOhe .foieeJin,
8 Toi 0 Deio .. T<>I,., a De $a. !kaDdarod B.nk

8o W"'t
Ahreca..S B.bb. ~ af~
T II Bmy. J £ldrldjlCl, Itaapeeltta aIdeella,
10 8-art. J:xeca"'.Nlt:amer, 8well .......
W I K.,II&II". raeca'nrab_ ,, __
... J'iNbeJ'. heca&ll1ll1l1_, ilri_ 41.... '
Il bambera, I-I<tegmao,. Oadcaboon.
D Boo_a • .I Cll1IYia,KaaJ*ad
o r P Nel. J Bmi&,WillowDlOft
W 8... ne. J WilJiama. IIDl'1'1Ilbtarr
J Wur.ttll. It P.. 'lt. Port Iliaabetb
E .I Moo, crort., 8 1l00r0r0f&, Oradock
.I Bro"D. A Edcraboroagb. Pun Bliabetb
A Scbilder, L DiltoD, lI:"'_'be .~I: ..
J JJ Coehee. G JOOft. J'_niU.
., l'biJIiJll'. 8 0 W.mtD, Pbillipe B..... 0,.- ol OJer.

Qaeeu·. Town
.\ Vilj, ea. ldl , rou, .... t B.. ufon
D Lou-, .u. Il Vae. l'a"rt
8 De",.,. .. ea. , Oamio1, 8tet ......... cll
·L ~e Lang •. .I Mcol_D. eahu.i.
4 AIM.·•• ·IO·,. I'dl Dla r. l'oM Stln" ,tb
J WiI.on, II Hooron, r.. ,erbarll .
TW .v... "". L Gnmper', rort Bli&abeth
P - d Wal•• J BoDd. Uo". T<>wo

•

DE VOORSTELLRN .zIJN BILLTJK. -NOG M~R GERUCHTEN.
KLIPDAlI, 15 JULI.-(8p!Ciaal.)-op eeDe

"I;*'iale .ergaderiDg .. 0 deo Bood -,iatereD
hier g<lhooden, er een rroote opIrO'DB~9&0
BODcIamaDoeD eo rd d. "ol4ieDde ruo!u~ie
UOpDolDeD op 'ooratel 'YID deo .oorai tter. den
beer A. J. 'ID Nie!rerk, paeooodeerd door den
beer P. M. Olto:-" De Klipdam tak 'aD deD
Afrikuader Bood •• ympatbiaeert ten .olle lDel
de welgeziDde uillaoden, en beaohoa~t dal
lij Dbooie'f., de pl'88ideut Yan de Zuid AtrikuD.
BCh. Republiek, ia eeD _r lDoeiluke politie
geplaaid i. door de Bloemfooteia conferentie,
en ofstohOOD ~ij niet bliod kood~D aUn eo bet
one ook beWUlt • dat de T",,_ ~aal ateer
geiegeDbeid _. reY.D un de oiUaDdere,
toch meeoeo 1rjj del de Dieu .. e \'OOntelleD op
de Irieerecblk .... tie in' - lDi!l( &Un
met bet .Igemeen ptoeleD "aD all. AfnkaaD'
d~r8 in Zuid·'-frilra, die pYoel~n cIat do \"o'>r
ptelJell "aD lijnboopd. _. liber .. 1 ailn ill
"ergelijking rzet de "OOlItelleD ter BloelDfon.
teiDlCbe conferentie ~Iegd, .0 Yerd..r be.
wU8t ziiode d.t iodieD lDeer re,e ..ell "ordt ciao
in het ..oontel Yan f!-IdeD 1 Kruger "e".t,
dit de oDafbaDkeljjlrheid ..a de Zuid .olfribaa-
IIChe Repnbliek .. I ecbadeD. Verder beeIUi,
de,... vergederiDg eeu petilie 0 e leDden aID deD
oeeret.ri. "au -taat .oor lroloDiëD, deo edeleo
beer J. ChalDberlain. hem er op .. jheDd .. d.t
"ii alt! loyale OIldel'la_ YIIIIb-tre mlj_teit de
kODingla. b_ eerbied i, 1"I'8pD de ... k g-.ed
in over"eging te DeDeo _t be, ooloP 'f'I'edt'.
liefde; barIDoDi. eD tameD "erkiulf ia geheel
Zaid·Afrika."

PlCETORIA, 17 JIILJ -' (lUvur.) _ BeiJe
radea .. area ill gehei"e litting tut kwarti.r
YUCI<' .ijf. Men gelooft da, de regeerin, VAD
pl.n i. _ bill "oot te .tellen. breDgende d.
kieareohl-k"abfi.ti_ op le"ea j.ur, terul
"erkelld, ioaloi&eade te ..eol iDitruetiea aID
beembleo iD eeo aflOnderljjllé IICbedul.,

DROOGTE OPGEBROKEN.

01lOT L0!'illES, 17 JeLl. - (Reuter.) _ De
langdurige droogte i. he,len morgen opgebro-
ken, en er ~.Jt thanH e..n geatadi~n regen,

KIESRECHT VOOR UITLANDER.
KINDEREN.

ZAMBAANSLAND.

PacTOalA, 17 JOLI. - (Re1Uu).-In .erbauo.l
lDet de nieu .. e "oorate"e'! .. ,neemt mQUdat -ii
ook een "oorai.Di.oa .1I1Ie. iDsluiteD "oor "tn-
deren •• allitlaDd ..... die bel kl.recbt k.uaen
lrriif811 wallaeer af! den 'l.,.fliiJ v~n lI'8IItieo
jaar bebbeD bereikt, waardoor ae op gelijken
"'oe' "ordeD g.pl .. t.t ala de burpr kiDdereD.

JI)IIASSF.~Rl'Rr;, lt J'·L1.- (Rnd~r,) -Ge.
nen",.1 Joob.,rt. majoor Erasm"s eu een~e
artJilerie·offirleren waren beden tegen .. oordl!!
bU het giet"n van dynamiet Illortieren op de
gleterll V3n R~gbie voor de regeering.

PRH"RIA, 15 Jl'LI - (lvuta). - Een
groenboek i. uitgegenu, be .. ttende al de oor-
respondeoti"" tU5llCben d~... regeertDg en den
boogelI commi •• ari., eu het pro teiL der r.....
rin~ tesen de annexatIe VIlU Zambaan. en
I.'mbege8llll Land ""Il Zululand. Er is niets
nieow! en de laat.te dept:cb@ i~ godateerd In
Februari I~~7

RHODESIA_
BULUWAYO NIEUW'S.

Komedle Haarhotf- F1ncham
herhaald.

MeIRAY8BU&G, 17 JeLl. -(SjH'Cia ..l.)-Bij
eeoe ,ned .ertegeD"O')rdird. publieke "ri"
dering a[ja de .0IfreDd •• 00,,~.lIeD UDalli.1D
.. n1f8Domen :-

( I) De,... verpderior ï. UD gnoeleo dat de
legen"ooldige .entchiJieD tu..eben EnplaDd
en de Tram" .. 1 pea oorlóg reobl ..... rdigeo.
oa drukt de hoop ait det de ooderbaadeliDru
tb.nl toa.cheo die panjjea ua deo S.D, to'
eeneD dlfU1'lalDeo rrede "OOlrebeel Zujd'Afrilra
&Q neo .treltken.
(t) Deze "ergaderior Ipl'ftk' huP "ulste

• ertroa"en ui. iD ouaeD pr_ier 110 aune
eoUegaa. eD brengt bam bareD hartelijken dank
toe ..oor ... t &ijreeds iD deze ... k gedaau h.b.
ben, en vertroo"t dal &jj .eroder .lIea atage
liik zullen un .. CIOdel! om den nede te bil".'
ren
(3) De.e 'erpdering "reDgt baren inIJigeD

daok toe &aD de edele heereu HoflDe;rr eo
Herholdl Yoor de ~te opofferior d. Iii .iob
heten getroo.tell la de porin,.. llie ag uage
.. end bebbell ten eiode deo nede le bo"areD
ter .. ille "aD de wel....,t YID pheel Zuid
Afrib.

KERK EN SCHOOL

~ALI~Bt:R\', 16 JC'I.!. - (Tleul.er,) _ In
een brief aan de T,",r., publieeen kolonel
Halcigb Urey zUne bedankIng, en geeft als re'len
op d.t bij ondenoek bij be"c'ud"n beeft .. dat in
enkele ge.allen "Ijne vriendIN] te ljveng ""reu
(Jill bern een &etel in den raad t.. doen krijgen.
In .e~beidene genllen .ou ,lit kunnen be .. e.
leo .. orden te zijn on ....ettig trakl8eren. Hii
.egt. dat IDdien meo heID H.agt, hij ..oor do
-acatore op nieu .. zal strijdon. De pet.itie 'aD
deD heel Fairbridge .. I. nieitegl'ustaande dit,
voortgezet "orden eo wordt s. •. Din!!dag
.erboord, WEER WAT N(EU W'S.

Hel bericb' dat da. Wilcocks, vau Moaaelbaai.
he' beroep terug Dal'r Vrijburg baeH UllaeoO-
lDen, ia be"eltigd ge"ordeD.

Da. D. J. Pien .. r. "'0 UcdfuN, il thar.a op
be.oeIr te K"pel.d en deDkt veertieD d.gen le
.e,toaYen. Hij logeert bij &jju bto..der, e<r",
B. PieD&llr, Obeenator)' Roatl.-OD.e WorOOd.entebe COI'reIpondc.ot .. inJe OOI
rialerea .1. volgt:-', D•. W. Marray, lI.Ju.
rende bijna 34 jur leer .. r vaD de Ned. O"ref.
reIDeente. .Ib.i.r, ia gisterlDorien e ... Judea D'
een Itorte krankbeid ran alotObta (I Oageo, iu
a[jn 7O.te j.n. Kort na lIjja .,",rv~n wcr.1eD
de klokkllD bij ct. yentebilleDde kerken .Ibier
plech'ig geluid. Oe berraL! ..ia ml WoeDadag.
m0"len. OlD hllf elf our, plaate vinden. ,Ulle-
meene sympathi. "or:h r"OlId met dd beJrod-
de f.miliebetrekki ..g"n.'

De vierde j .. rlUkllClbe c<>!lfertoLie Vao d.
stodeoteo chriateljjke "ereeuitlint no ZuiJ-
Afrika ÏA. Daar in fen ad~e~icoIiJ "ul'Jl l'Dee
t:.-deeld mel't 00>( op de koott",iekt .. te 8te'-
I.obos ,b.• ilgeateld &QIde Sept_ber Yall.lolie.

De he.!r Geor!!e Simpsoo, bóaJer Van euu
pbeime raad certifikaat, eo 'lol oaIaop aHi,
lteDt ond_ii_ UQ de booge IICbool le
Si_lad, il ung88tpJ,j .1. r.riocipaal vea de
Welt Eiode pubtieke acb"" Builenl(racbt-
Itrul, in plaats "aD den beer Rich.ClI 8urton.
die hedaalrt heeft. De beer. Simpson uI de
belrekkiDg' .. n"&ard~n op deo J9Jen dazdr. op
"elkeo d.lum de scbool berGpfnt.

0.. L. Vorster, lerr .. r der (;8I'efurlll&er.k
pmeeDte Yan Burgendorp. il teruggekeerd 'all
MOI8&IDedea Dlel zijoe ltic.f<nOeder. De rei.
.. u ,ool'llpoedig en de geheel~ f.mili" " ill
.. elatand unrekolDen.

1lU\\'1l:.IJKS VooRW AARD&N.
.A BG,~I",. J G r••t.r, Paarl
J A lI.eDonrJd, W BBoo" "oroaeft't'
o -101om, AI Boebo•• II_el B•• ,
J ..I ,., C E "..,_. l.OYeJe1e
J Da , '8 A Joo ..... Komgba
I 8IDel.ir, A Buaal,., 8 AR.
o G Fit&kD'7' at .. liar" EllIOt
.._ '1\ elbrielr. " F Bode. 'berOI.a
CL PhjJ.i ..... n. K ! ~<nd. Bull .. ,."
L .&Allarto.. Ar,..., ••Qu_·. -rOWD

'1Ir l-'limu, Á Geila",. • .Barkly o.,.tn...e we.1.trijd wek te groole bel&n~.lelliDg co
W'I.... 'aa begin tot rlode c:cn pra,'1.tig lIpel. De
Paarliel.en, bf'Cwel &iJ den stli~d TcrJoren, toontIen
lJch 1(_'~r hl"henri JK en maak ten het ('"Tg warm 'O">r
de \·'Ilagero. In het begio leek bet .. el of de
P.......rlielf'!Q hunne tegeDJtaD<!f:'rB klop lOarlell gc Yen,
maar toen ht..t Po4&I'lsche 'Jl&D hi~oen d", f'ervte Ó
mtnuten recJs !Ien bal OYer d(" IJJn der \'iJl.tgeTII
had ",NCrd, .. erden dezen ... kker en de lIitolag
""1.'; dat liJ Je ovcnrillning o...iliaalden.

[Je seo...,. .. aren al. volgt-
V,llagen :I goal .. en I Lry (12 punlen),
raaI! I goal cn I try (8 run'"n).
lle "ran Deo .. aren .18 will' :__
['....rl B.. .,o, W P de Villi ... , C W tld Villie,,,

!loov""o, ,;"Iolllon, .\farkotler.. W B Philltp., L
I'h:llipo, Kirsten, Houpt, Du Toil. De Jon~b. ILde
Vill,el'll, Atli. de \ïlliero en A de VUllen.
\'illaj(el'll Reid, .}oafS, Il.rry, Solomon, Kuil.

}{crl[h,Hofmeyr, A.hl,., Healli ... Van Recnco, Ra .. -
stooe, flunCAn, Bergh, Wren-eh en Drew.

GARDJ-.:SB \". HA.\fILrO~tl,
Dese 'ranDen ontmoeien elkander le Newl&ud.

"I' llterdagnamirldag, Het lpel .... Diet erg op-
weldr.eDd,d""r be,de 'paDneD &eer JOB ",hene" te
.peJen. Hve.. el het Il.nulton .PaIl de ue.1erlaag
leeg .• peelden lij in beteren .('Irm daD (ie overwiu-
n....... 0" oitallg von het .pel Wil al. volgt:

Gard,.ns_ 2 trit..."S(S pUDten).
lJamtitoo. I try (I PUDle").
De "paDDeD ....aren al.! Y'olgl:_
aardeDs !kid, L&wton, lf u~b.II, D"y, Ko",:,

.'I'ed., Cbi.appini, OI'J!<'D,Muri. 'II. Birbeck. Kubl.
,nsn, ~tcyn, Huell, Moller eli tl ~ehmidt,
HamIlton. l't1kin~ton, Badeuhorst, Herbort.

Prttchud, Scolt. Butl~T, Wood, Scolt, Jd:'burgb.
,llemngtoD, W Scott, Lewi .. H"" .. ell, P Bn'leren
R<id.

DE B.EGEERING EN DE STANDARD
ÁND DIGGERS.

Notuleo van ge .. oDe vergaderiog, gehoudeo
op Vrijdag, 14 Juli, 1899.
T~eD .. oordig : -De civiele commissaris (de

heer G. G. Rawer). en de heereo D. E. du
Toit, Burger, Rabie, A...B.du Toit, ,De Vo.,
J_ P. du Toit en Meidag. .

De Dotuien van de vorige;- YeI'gIUJerjng "er-
deo geiezeIl eo goedgek8ll!nl. ..
De vroeger iruo~. nu .. egea las ujn

v..r.le~ tot JO Juni.
De begrooting voor bet maken ván I'8U .. eg

'1"811 Wijllel'lldrift IllLlr Ra1FlOnville, dat wil
zeggeo voor bet begruilten. l'IID 2.200 Inden
"an Wijzer.drift tot het tftede b«*. WAl ~50
eo \'Bn d6ar IllIIIr R"wsonviJh, lOIIii .atei-iaai
"un uit de b!lurt genoml''l voor eeD distantie
Van 3,600 trt'den £300, tezamen £960.
De raad besloot om' £1 ,000 ala 't begroote

be<Irag aan te nemeD.
Voorgesteld door deu. heer D. E. du Toit.

g"MlCOlldewd_dour deu heel:'JAinag' en aaft-
g"nomeo : -,;D"at de raad zal oodernemeo om
een .. ..g van Wijursdriit naar Ra..oil"iIM w
JDakeo ia den eentitomllDdeD 110mer _ ~,
op voorwaardo dat de regeering eene toelage,
op bet £-voor-£ stelsel plaatseo zal op de
supplementaire ~ Van dit jaar, "0
mits ~ inwouers YaÏl' GollcliDi £25() bijdragen
tot het aaDdeel der kosten door -deD. raad te
"orden gt'dragen."

De ."'!retaris werd gelMt in termen bier-
van aanzoek te dOl'll bij de I't'geering voor
eeae 'loeI. op het £-9'OOr-£ stelsel, te wor-
deo ~eplaatst op de. IlUppll'lDeut& ..... begroo-
hog .van dit j....r.
. De . boor Burger rapporteerde, dat hij oog

.Iet lO steat "RI! ge .. ee..t om den .. eg vao
Consteble naar Allemorgens - footein te ia-
apekteeren.
o..l_n brief. gedateerd lIS ultimo, VIUldeu.

~. F. Willmot, be~ bebbead. op het.
In orde lDa&eD van den .. eg "an Roomek D.aar
Dufl'elsdrift, ""'Idende dat .(;J3 g..vra..gd .. a.;
VOOr h..t herstoUeD erTIAn. Hij gal ....n de
band dat meD. die SODI .lOU toeetaao .oor het
iu ord" houden van dlen .. eg voor t..aalf
maanden.

Voorgesteld door d~ heer Melriag, gese-
coDdeerd door deo h~, De Vos OIl &aIlgeo~
men: -tt!}'" meeld .. o~ 1"IWleend _ deo
br, Willmot _ ilS Iiao te bi.tden eo uit d.
g~vt'n, voor het repareenm l'IUl deo .. eg en
dien m orde te houd ..n .oor deu tijd van 12
maanden."

lf~ betn:lrking tot de. keDDÏSgeving van deo
n>orroltter dat de afdeeliogsl'lUld schut in bet
dorp, Worcllljter worde opgebe"'n, trot de
voorzttter g&egde kenDÏ8geviog iD, en steld"
_voor. gesecond ....nI door den beer D. E. du
Toit: -"Dat tenders voor de bet ....kking Van
RChutmeester nut- d" al~8-!lChut te Wor-
ceHter wnrden gevraagd."
AangeDOIDeIl.
Gel"""o brie!, l!ïf"dateerd 26 ultimo, VIIn deu

beer C, P. Naude. meldende dat het heID
onmogelijk ia om Over B81l; Siding 'flIIl al
OUdeD....agendrift te 1Iereikea teag«mllp ValI
den -!ecbten toeStand 'flIIl den weg.

Voorg ... teld door deo heer D. E. du Toit.
gesecondeerd door deo beer Burger: -"Dat
de mspelrteor VllD. "ageD Yijf lengteD • ..,.
cemeDt-pijpeo YIID tWUIf duiai doonnede zal
dOOD~ea 010 de plaats, WU!'OYer ge-
Idaasd .. ordt. te rep&reeren."

Á.uIgenoIDen..
Geleeen brief, gedateerd 7 Juli, YaIl deo

dvieleo ~, aaq&aade de applib-
tie VUl den raad 'f'OOJ' eeue ~ na .£1110
om eeu Itulr laad te Ir:oopen ten einde daarop
.taileD ea een PekhD te bcrinreo, te !reIUleD
g....... dat het ciao. ~ YIID. PahIieb
..erlrea apijt dat hij eeo8.1eeaina ODder de
wet ewer l8ellÏllpa 'f'OOJ' PIUItIelijlre "erha
lIiet bn t.oe.t.Ma. . •
V-s-teId door den beer D. E. du Toit.

OIldentiaad &,ar deo beer 8. J. Bebie, III
aaapaom-i-,,Det de kOOJllal .,.. het be-
dOMiIe stak Jl'ODd 1I'IIrde ~ uit de loo-
peilde fOlllbeit .,.. deo 1'Md, ~ later
té wordea paaakt la terlllell eier DY........~ .•
V .... dea aadi~ .....

~ ne:-1IbeD.CIe op de tol in ~ ...
.... ~ YIID. CIea pu, ..... 0ftIP0

~~ ~ werd .. --.vu ~,.t·__..~ ·ar:cIe kOIdak.• ".,...~t",~ -'. .'.

KU8TINGS.
C Keuldn. II .a. der WNtbui_ • .I roarie,

B.nfo>r\ Welt
E F Dae &, K Gouer Dement, lhno.er
11:)' IJ, 00II. R Mor,imer. Do DO'pr
B B ..ru.rd. J'*'Pb .. Co, ODd.aboaru
.J n Ha _, D Goedhal •• Oadtebooro
;0 i. IUaJPr. G La ......r. Albert
Jil J G..,. ..e~"..,.D, WïU .. ArtbDr, BAI'll,. 0...
Jl AJoch.... -.A. Ve·.om. " B."i •• ,,-' Baai
8 8.ban, Jl: 811')'.1.., Keapoch. afde~liftg

G.E.lfEJloloi L,"r" "G~na".,., Jl: C1a,ke. U.tu.
R GrendOll, I OreacLm. UI_ .....
W Abbott, at olbbc>ti, Gr..... •• Town

KIND.SBIWUB.
.R Sta'la, Mi~derjaripkin~~n, Ka.pech.. afdee-

ling

"AI.I,,,rs:y, 17 .h'Lt. - (Ilwt'T,) - Ben
bUItengewone ~""U, "erd, hedt,n ,?epubliceerd
OU~rto de iury wet aange Domen door den "et.
gevenden ro.a~ in de vorige zitting, ....erd be-
kracbt,gd.

PRETORIA. 15 JOLl, - (&ulu.)-Men leg'
in mlkaraad krioreD da& h.. conoept der !ri•.
rech t "et de volgeDde "eek al afpatemd "or.
deo, eo d.t 8f'D lDeer eeD"oudire iD de p~
er YID zal .. ordeD r.teld op een buie "aD 7
jaar ki.. recbt,!Del ~ooruit- 1OO .. e1 ala terIII('
"erkeode lrracht. De .lMt.plocureur al ook
eeDe opbelderiDr iodieaeo. -looneDde hoe de
"et toegeput aal "Olden.

VERSTANDIGE UITLANDERS.

SN AAKS ZOEK ZAKEN V.L~ EEN
STUKJE TELEGRAH:

DE JURY-WET.

SPORT.

VOETBAL.
7.aterdag ...av er weder beelwat le v, 0 in de

voetbal "'ereJd en ....erden .era""eid .... e t>e"'agrijke
wed.triJden afgc'pe ,J.I te ~e.,.land •• die door LOCD

nlJ ~roote ~bare van toeschouwers ,..~rd bij~c.
W()f)-ld. Ken ~TlXJt jlctuJ PauliefcD W&8 overgeko-
lD~n DID het Purl' ehe .pao leg_u nc \·d'.ger. le
lien ,IIJ,den Hct fcrrein -w..,. nog wat m'lddcrir
tao wege de rc!(1'os der v }fi~ d. :en, doe" bet
weder il"aB teer ~'aI'18tl'; Yoor vuet~al.

l'A_IRl:. H, VILLAGERS,

LI.lDENllcaa. 15 JULI. - (Iktm~).-Op eeDe
pablieke YVJr&deriDg na aiUaoden ptereD,
nond gehoocfeD. ODder .oond&encbap YaDdeo
heer Henry Archer. "weo cIe;.'Olpnde reaolo
tiëD alfremeeD &aDlf9DOIDen:-"Due bjjeeDkomal
van uitlaDde.... te LjjdeDbW,r 'erraderd,
"enlCbt den pl'ftideDt eD ai»nereodeo raad t.
verlekert dat .jj teD "olie ÏGltelDt lDel he'
beginael ill de conc:ept-!ri8l .. et 'enat, die ua
den .olbraad "oorgeJegd ie; ...erdet' d.t deae
b[jeenkolD8t aicb ... rbindl om op loyale W'jjze
den presideDt te Il&eUUD ia ajju pogiDpD om
deo vrede te be .. area, ea _kert hwa clat
"ij alles in OOie _b, .ulleo doeo ter .erae.
lI:eriDg.""." Ibet alot der reeolune il bijl de
veraendiDI "erl0re0 praakt] .

De leIDeente vaD BarkIl O",t !.lJeH be.lolen
een Diea.. kerkgeboa.. te I.tl'u b<>uwlW,d.t
onp_ £5,600 .. 1 kosteo. Staaode de lCt'Cum-
bineerde kerker • ...ts.efll8dering "eN in"etee-
kead ...oor de SOlDYan .£1,400. Dol kerkeraadl
ledeD &ijn th.ul beaig t. ouUeeteeren. Men
.. gt de, diaken Jan BrulDlDer riled. '£1,400 op
'Uo Ijjal beeft De.e bjj''Iraren lonnoo, dat b..t
d.. tri~t .. n Barkly 0.,.1. hoe"el &".. r ge
teiatet-d, niet &00"", .chteruit io PlrUD iD de
Iaatate jU'en .!I Yele &o'lere diatrikteu der
KolODie.

8 EN lo .IeLI, lSOl.

o YPOTB EI:E:oI,

DE S. A, C".

PRETORU. 16 JULI.-( Re.ter.)-Bet '01.
geode ia door d. ~ _ de pera ter
pnblicat.ie o"erhandi!rd: "Bet 'OIreDde ia eene
co!,>ie....0 he' tele&r.m door deo _taria ...oor
bUltenlaodecbe &&keo _D. de ",,"ring aaD
deo editeur YaDde Slalldard aNJ ~', N_
.eraandeD. op Vrtidalrmiddu1 teD if-UIl, doch
aiel repabli~: Set .t; "De rereer'ÏDi
"enBCbt d.t gij in seer ltarke termeo ault OD'
keoollD de be"eriapn doer awen s.-ïal.tt
oo""'pood,nt geraaalrt .0 ia 0". ai •• e vae
beden gepubJiceerd, lOet betniII:kinJ tol eeD.
dépoohe dIe reaegd .. ~l MD due rer,eer~r
IIi aijn ,j'CI&Ondeodoor dae 'YID It.are Dlaju&elt,
eo tot een be"eerd aDl"oord ftIl CIeae "'1"'
rina er op. Het rebeel il _ Y8rulDeliatr '&II

on.-aarhedeo eo dII,...ma. bil aiel b"ll'ii-
peD met "elk d~l" _ lJericIa& _ _ YV'
lOodeD weld:'- Hei eiadiat "De ,lMtapnlCareor
.. eolCbt baked le delleD dat toeD hil aide
dat hel republieeerd werd OlD iatJoed op de
aandeel.Dmarkt aU .te roepeD, hif pen blaam
op hel ~OeeJ Y&II d. &li ... liliiii Di".,..'
Nere, wilde "erpea. _ alIeea op de bróDaq
"aaruit Ijj hun ÏDfWma_ "er",:, 4ie aoo
ala bij "eet. door IlDUlciMle DOII8~tiea ~
b_h' werdea. "

Wal aaopr.t b•• art.ikel ia ti. Df,ptW'f' N_.
.... riD dat blad berbaaJt, dat bet "f'WI't oor.
reol il, be~ ...... dae- .... UI .. _Id
blad ,e""beea oratreRt _, reheiJlle aiWna
YIID deo YDIkIrucI. WUrIIiI cl. heer~D Hofme1l',
Berholdt au Fieoher iepawoordif JrVeD, _
beeft Beater OftieieeIe H&orileit UIa te ...... _
dat f'" aood ~ ~ ooi& PII(Ml
deo te. op ca_,.IIU- WW
.aD den 1'OIbrUd .._ boY~ .......
tepo~ .. daar ,.. eie .. Bofae",
.ijn. deDk~D _ bel .t_ ...... 1Ih. s..
eeDip da, pdeelteljjlt .. aar ia ID het rapport
"aD de Dig,.,..' N_ ildat cl. aCIIea .,.. W
OODoa~ OYer bet a..r.oht op d. 0IIIICiIII-bi; ....
komat ~ werd. . ~

BIUkeo. ad.erleDIiaI iD dil nommer wordea
ge"raa,c:J:_D oDder.-ijzere. voor het KiDder-
prieD departe~eDt te Heilbron, .. larie tl35;
roDdgaande onder .. ijler yoor de wiik Oorler.
Wittebergeo, dIatrikt Wiabor6, OV~, sa'.,il
£120 eo de achoolgelden.

A1deelingaraad van Prins
Albert.

. ""."'~K"8lïi<l, IS Jali,-(f'er I.degraaf.)-Htt
Ze d·.HllkuDlICbe "(:ollege 'plU! "I e,ld~u bedeo-
m,II&~ te~a de Di.cl!'US, ,Ii" deu b"'!'.er houd,,".
Het w .... eeD goerl .pel en ei"di ...rle onhcaliat. daar
'e,lere partij een try bad,

~~~~~

NotoleD .an ge"ooe bjjeenkom.t un den
raad geboIlieD op lj J.li 1899.

TepD"OOrdig: de 'tRIed betlr E T AodersoD,
CC eo RMJ fn de leoleD I R tit LQltig, A G
Benhvell, "oseph la Orqe, 4 JEr.lIDOS eo
JAC Koorts_

Zwartberv·paI.-Op.icbter )leLune rappor.
~rde clat le "eg 110( io goede orde w... Het
laalate "pporl '&0 deo diatrikl.iDlpekteor "enl
ook ter tafelr.legd. De "oor&itter lDeldde ~,
de receeri~, h.t .0Ue bedrag 'flIIl de toelage
YOeH.l balfjaar eiodireDd, 30 Juni 1899 bid
beta,ld.

Z.-.eebpoort._De yoorziUer rappor-
teerde dat hii dueD "er had piDBpekteerd en
clat de opliofiter goed "wir ~. Goed. PUa
"" - acbaaraclt eD het lOtÏ te. ariuate nOl
.eertie.a d.,.. dureo "oor het .. erk Idaai-
'fU.

Droo,uIoot.-Li4 lkl'lllaardt ra.PP'!r1etrJe
dai daar deee w.. reparau. lICIOdijf bad, hU
Kauuel laat MeJ ~ dil te doeo. Bii
lDMtide ook dM. er lIUiC "erk aoedir .. te
BoodeJ.boaclt, ID dal Maaael daarbaao beJaOarde
te pao .. d. Droo,ekloof."" ~ .... Di'
wtrd door tt..ned ..,.qllllwald. :

df::::~~~t=
lid 90Cir ¥Wr. Z~ ~ t. 'IIPPCW ......
tIM sj! op S'Jolt, um, een a.-tr.ImIoh' _

:"1U~~";e:"::":;
....,...... plae.,., Ba6liïririer (J
• ..Gtap, ...1oJaIlfei eD .1........ ) eD

W.I'. IfI'OJI'BDG,
. 8ecNt.ari..--_-----VERBANDLJSTEN

- '-:t 21 IUNI. J8~,

HIJ ,OLGDE DES RAAD VAS ZIJl'!
\' Rn (' W, - "Dit boestmiddel is aiet ~oed.
Breng me een .ileech Cham berlain '. boeetjaid-
rial. Ik "eet dat goed is,' daarmee werd iIt
ool&tg.~ door mij u vroUW' begroe,," tregt de heer
George Dowiog. no Sterkstroom. "Ik werd
ovprree<! dit andere ge_middel te koopeu.
Redert dieD tijd bebbeD wij alJeen het middel
vao ('bAnt berlaiu. in huis. Ik heb bet .. If
ver~hi ..d..ne w.leo gebruikt. eD geef het
,'llljd aan de lriudereD 1P&.IlIIeel' &ij kou ~vat
Jl de kroep bebben. ~ Te koop bij alle wioIte-
herll,_p. J: Petena. Co., aJaem_ .....
te4.-{'-dT,)
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Westelijke wijn-,brandeW\jn
en epiritus-maatachappij. Geboortebericht.- VERLOREN.ACOOUNT CURRENT ..-MEVR. G. P. Theron op den 9dm

d-..r bevallen te Murraym1ll'!
vu 8I)Q dochter. WEGGELOOPEN of gestolen

., op Donderdag, ]3 Juli, 1899,
van Qe plaats, W c1t6Vl'eden. van den
heer PRim ViGNE, 3 Amerikaansche
Esels, gemerkt op de . hoeven met
pijl merk en nommers, 'Omtreut [)
laren oud. en over 14 handen hoog.
Reeren Schutmeesters, en anderen,
bij wien de Ezels mogen komea
aanloopen, wordon vriendelijk ver-
socht den ondergeteekende kennis
te geven, daar alle billijke kostQ
zullen worden betaald.----FRED. VIGNE.

OF THE~:"n ~",·d hiJioI.·,.·oon.... ,·,,~ll(I erinJ.: .. erd ge-
houd.·" "I ht·t -t adhuis te '" oreester. op Don-
u~nJrl". d.·" J::..h·n Juli, volgens Oproeping per
Ud'-l.rt~·llt H' '·;'1.11 alle heeron dit' aanzoek doden
voor lUlud,,..j,·u in de w".teliJke .. ijn-, bran-
d".·IJn- t'll .,pirituló-maattichappij welke men
voornem e ns ,•• pooJig te ~;.treeren. Onder
and n waren tegenwoordi;t: de h-;eren M.
S. H son, A. J. do Waal, W. A. Krige, D.
J. A.. van der Spuy, Jac. Burger, &b. Wol-
1'lL&rdt, S. Rabie, O. Hamman, W. Gie, Botha,
Van Zijl en anderen,
~ voorst..l ,...., den hoor Wolvaardt,

L. \\ .\"., geseeendeerd door den beer 8. Ra-
bw, sr., werd do boor D. J. 4. VIW der Spuy
tot voorzitter gekosea.

De notulen der laatste vergadering van 3
lh·i, 1899, werd"n gele&ell, op welk e verga-
dertug de resolutie ...erd gepassoord, dat de
t ..genwoordige direkteuren van de koloniale
brande ...ijn maahchappij, de DOOdige stappen
sullen nemen om een wijD-, brande"'ijn- en
spiritus-maatscheppij op. te richten oeder be-
p"rkte nrantwoordeliJltheid, met geIl kapi-
taal van £10,000.

De heer Wolvaardt, L.W.V., \'TOeg het
woord, al verens men IIOU overgaan tot het
behandelen der memorandum. Spreker "prak
nam" ..., de belAUghebbende producenten te
RoiJ.<.rtson en "'.,..g dat de vergadering de
verzekerlIlg zou geven, dat aan de direkteu-
reD die gekoZt>n soudeu .. orden instructie zou
worden gl'geven, dut te Robertson een tak-
.tokeriJ mopt opgericht worden onder het
hoofdkantoor te W"","""ter als Robertson
daartoe £3,000 of .L3,óOO bijdraagt. Spreker
~i dat de Robertson boeren huiverig ....&I'en
om l.J1 te teekenen, en wil. voomemena wa.reu
hun eigoo stokerij op te richten indien dit
vefZOl'k niet kon worden teegesteau. Een
di8cusaie volgde. Do iJeet lIamman meende,
dat een 8Iolr.t>rij eerst tQ Worcester moot wor-
den opgericbt en als or geld genoog J.8 later
een te Robortsou.

De voorzin ..r zeid e , dat "I. Worcester
tó,OOO inte...kellt kan hier "00 stokeri] worden
opgericht en met .L3,j()() te Rober-tson daar
OOI< .-..n, en ze If. te .Mont"!!u en Paarl ook,
z.oolaug zij het veroischte k"plta.al opbrengen.

De boor J. Burger (Klaas-voogt8-rivior),
wees erop, dat DIen voor Robertsou rekening
DI"""t bouden met bet transport dat voor &es
legge.. most £3 zou bedragen, torwijl een
l~er "fUn'u. voor lOs. vervoerd kon wor-
d..u. HIJ gaf cl.. v~rgadenng de ... ,rzekering,
dat al, hun "1!liJke "t..ch wordt toegestaan,
Rob..>rtsou ~'TlK>t l.J1 zal gaan zoo niet, dan
krijgen ZIJ bun ",~en .tokerij apart. Zij be-
geerd ..n niet tlogeu elk ..uder tu werkeo maar
wilden oamenwerkin~ uoor één kanaal.

De . ed. heer Wojlaardt drukte ..erder op
"'at g"'zegt! WM en wees erop, dat Robertaona
wijn-productie ruim zoo groot is als di" van
""o", ... t,,,. HIj ook ~""rde niet te v~r.
strooi"n maar to vergader"".

:-Oa eeni~e veruere d'scu"'10 werd de vol-
geud .. re'olutl" gepaa .. "'rd:-

"De t~\.·uln)()rdl~ &ijnde tnt ~kellaren ~U-

Vt"ll iJl...,tructtt-,.; a.au Ut' Rau te .'!IteJk·u direk ..
teurt'u, dal ab Hot..t-'rt:-.oll ~nocg inteekt'"ot,
en op, ...taalt '""u Ix·ur,...; ,·"u "'Kg" £3,óOO
ln a.lud~·f,'n, t....·u tnk-.,tok:£>rij dlt3r zal wor-
ckn pp~\'richt. h~·lh'\·l·Il." l·\.'11 hoofd-~tok(lrij te
Worc.."ter unuer h,·I",·lfcl., hoofd-kantoor."

Of' \"uorzltt·'r III\.'rkt~ Ran, dat tot dieu mor-
~t'n [l0:":: :-oh·"('hr..., "uor :':"j(}J ILIIHit't:lell _getee-
i:elld wa.. 'Iensch,·u I'ogt'uwoord'g dl" DUS
Ult"t ~t.'tpt"'kewl haudt'l1, wt'rdeu \"t'rzocht zulks
te dO'·11 lJf tt:r "IJdt· tt' ~a.all Zlttt.'U "our J~
')t(·I1lIllIll~ l.oU b~~IIlIl.,tl. Du llH..'RlOrandum

'HII i.l_., ....t~larll_· \on-rd 11!1 \·oorj.)e1ezt'n, ell tluHr ..
Itu dl· .1rtlkl·IL'1l (·('11 \·our e~ll. De lUt'ffiorua ..
OIlUl bq)a;llt. d.! f d~ Ila:l~ ,kor maatschappij
z.11 LIJn De lh-"lt'IIJkl' \4"IJIt-, urKudewijn- I'U
'f"nt u,-md ..tsch"ppiJ, ot·p"rkt. Het guregiS-
tr"""I,· k.lIltUQr zal t~ Wor~c.ler zijn. Do
D1.... tsc b.iPPIJ wordt opgericht w~t do volgen-
de doekiU<k'o:_
H.t koop"n t'U vprkooJl<'n Van wijn, bran-

deWIJn, 'pmt us eu anuere gee'trijko dran-
keil.
Het dl_tilleeren van ,piritll' van druiven,

wIJn en andere produkten vau deu wijnstok.
Het b.,rOlden en h.>werken van wijn, bran-

deWIJn, 'pll'ilU8 en .ndl'r~ dranken.
H ..t btor~l'n. ('n vl·rbot{'rt'u van zulke wij-

nen, br;ullJt'9iIJU ('C a.ndl're gec~trijke draD-
ken.

Vprder hAt r<'Cht van kooJM'n, of hur.'n Van
land "U ~••I)()uw..u ~u Wl\t noodi" is '·oor b..t
drlJvtlO d..r 1"'lll!:l"'ld.

J) ~ ,·"rantwf)o.Jru..llJkheld cl~r aaull .... lhou-
d"", .. hq,..rkl.

Ht'1 kapltllal d,'r maat.ch"ppij IS £:10,000
lterling, verd...,ld I" worden in 10,000 aan-
deelen nm £ I stt>rlJllji ieder.
De akte is onschuldig en ~envoudig geu","g,

en onder de wet van 1892. Du vergade~
bealoot tot het opflcbten der maat<lchappiJ.
Tot direlrteuren w,'rden gekozen de

heeren :-
I). J. A. Van der ~puy, Paar!; W. A.

Knge, !';1"1l"lIho",", ~;. J. !lal,ie, sr., Wor-
_t.r; Cl. S. \\'olnnrdt. A.htr,n; J. F. Bur-
ger, Robertson; :\ . .J D"{'llef., Cere,; JIIoCIi.
du ToJt, P_.zoon, \\-rf(·t'qer.
. De Yoonilter .·.·e' pr op dill d"ze heeren

Blch klaar mO<'stc" mah" om hard t" gaan
werken, daar het ~.,t.ll ""ndee!eu dien mor-
gen n<lg .I""bl' ·2.:,l)ll had bedragen, vertegeu-

. "oordlgende dl' Paarl eo .. cstelijlfe dL.tm-
tl!O mpt Worc,·,tl'r "n )Iontagu. )lont"l':u
.tond \"()Or "'Jil pJ rt, du. w"".t Wor,,.,,ter
"oorW9l1rh komen_

D., voorziu"r U'id~ verder dat aan alle &.an-

df'l!lhouder. 'n riP kololllale brandewijn maat-
IChaPPIJ, de voorhur zou worden gegeven bij
het toekenu ..n dN "<lnJ...,!en. Ten einde
leder een kan, te gpv ..", zouden de inteelr.en-
HJrien nog twee of drie weken worden Opell-
platen, maar ieder woest wel versta~ dat
liet werk haast beeft.
Na de ge wone dank bet uigiilgcn giJlg de "¥I'_.. derms uiteen.

Divisional Council, Van Rhynsdorp.
For the Half-Year ended 30th June, 1899.

BET JULLE DIT AL GEHOOR I

OP den UdeD Jllli. werd 001 eeu
Ut.ohe en _l.geIehapen IIOOD

pboreD. De dankban ouden.

P. G.MAUlS,
S. W. MA.RAIS,

pborm Roux.
------------------------------------r-------------------- _

Maia 0tIter
Boa. :ao.da, Ac.

!I. lo d. 1. .. d.
To B.lan_ ... 0 0 0 2M 7

S
si

General Ra_- ArreaJ'I 18 8 si 18 lij
" 01Uftut 184 8 4 184 8 r,

r- hm GovernmeDt... 0 0 0 200 0 0
CoDtributioDi from olhel
o.-aile l-
Tol.oa Main l1l4I Diviaioual....

" OUier Source. of Itevenue,
.. 1.. :-
DorTu ... •..
Int.ereeC OD RalM .. ,
BefuDd O".rpa11llout to

_ ......... 000
BefuDd nam.,e. paid by
Coaaoil 011 Ronderug
road... 000

O..erdrawn Ba.neet on Main
alld OUier BoacU... ... 108 14 9' 0 0 0

Total.

.£ L d.
.6 2 7
36 6 6f

868 16 9
200 0 0

Other
Boada, .le.
I. •. d.
o 0 0

Luembul'l,O.V.S.Tot.!.

.£ I. d.
o 0 0

60 0 0

16 10 0

.£ •• d.
B,)'Bala_ 206 10 7'
" 8alariee ot Secretary, Audi.

&on aDd all olber. OIliDerl 26 0 0 25 0 0
" Pa:r-" to MembeR of

the Coaaail... ... ... 7 15 0
IIMaiD and Repair of

MaiD a-u l1l4I Dama
tb_D: Ordin.ry MaiD
ao.dl ... ... ... 85 0 0

" Coaek1tetioll, Main&ena_1Repair and IlUpro ..emen'or
Di'riUooal Bo.d8 IlIld Dame
ther.oll ... •..
Othflo Pa1llleota, ru. :_
CoJl.-etin. Doe Tax
U. C., Clanwilliam: half
Toll F_ O<lU.cted .

PriDtinr and SWioDel)' .
Illterest, Colonial Gon ..
ti~ad.rd Buk O..erdnft

and Inf.,"t ... 0 0 0 205 3 6
.. BaIaDoe UIl Main and ofh ...

Roeda ... ... '" U 0 0 S06 3 8f
..&1_ on Account •.Til. :_

In Cb.t .

Buwelijksbericht.

DINSDAG 7 JulI, ... apeolale UoeD-
tie in de N .G. Kerk B.....uut

Kupetad, Idoor eerw. Botha-ToBIu
JOB4lIlJD .u.aoLD, tweede lOOD 'nil
d_ heer T. J. B.rold Obeltellham YWa,
0beerYat0rie Road. met )(1lI1JI. JJOOBA
DU ToIT, oudste cloohter ftD CleD he.
O. J. d1l ToU Dulenheuel KalIDllbuJ.

7 16 0
WelUlvreden.,

District 8U1llenboeoh,
17 Juli. 1899. •

22 10 0 o 0 0 22 10 0

o 0 0 86 0 0
o 0 0
1 14 2;

65 16 0
1 U 2'

bó 16 0
3 8 6

o 10 0

w. hereby certify. (i) tba' "" h... e enmioed tb., abo.e aecc unt of Ihe R..co-ip6B ud Payments of Lhe Diviaiol.al Conncil of Van nll~
for Uie haIf-y-.r ended aoth ~llDe, 1899; (ii) thai (.ubjecl ~ ptlr&:{ra"h ,. h..re;,f) .it .~..ed b, ~per ..ouchel.; (ui) that, 10 far .....
GlUI _lain, tha reeeipte lIanD entered &nl tbe ODI,)' sum. which baf. ~n re."'lved,..... tile period alat811; (iD) ~at the I'xJNIIIdi&aN 1&
la.,.,.ful aad iD acoord __ ..nlll Vo", B.oI.hone and CoDtracts of Ihe Couecil ; (0) thd we ..... 4'wlk....t &.ho .um ut nil fo .. ...._ ."teII in
tbe __ ed Report; (",).tba~ \he balance co ... i.ta.of £260 14s. 6td. In tbe hanU. of thd Tr __ ~ __ actWllly prodaoed to III 00 \he 13tb
July. 1899, iD ihe~Woaa u.teef OD tIM ~orm C. \. 46 A), and of acre·ln UaI",.~ o~ , , III .... . Baak at
&lid (vii) we turtber certif,. tbat ....e have exammed the Mlatement of A.eta and LlabiliU. Df YMaid O...aïI for tbe laai half-,...., tbet i~
"II ....... ith the ledger, &lid ja, 10 far .. we caD aaerlain, coned in ."ry .....peet. P. J. J. VA.'llI)U KERWE,

8chutm.eater,

R

TANDHEEIJC UNDE.
nE heer JOSEPH NOLAN, Tud-
U dokter, Heynee. Mathew & Co••
Gebouwen, Adderley-Itraat, Kaap-
8tad, is verhuisd DMI' 8tnmd-etraat
naaat het Amos' Boardi.11g Huis.

Soh\1tbericht.

1
il

"

o 0 0 70 li 0 70 5 0

Il 3 0

11 /) 0
33 6 li
1 2 0

206 li 6

o 0 0

2:.0l' ' 6i

o 10 0

o 0 0 11 li 0 DOODBERIOHTEN.
ZAeRT la de Ht .. ODtiIlapeD op 4eu

271t.en J1lDi,IUoo.e pliefcie moedar
J!:LIUJlWl'B JOB.UllA lluGO in CleD
O1lderdom 'nil 79 jaren .n a 1IIUD«ltD.
Diep betrftrd.
Uit naam der geamenlijlr.e kinderen.

B. G. JlALHKR8E,
M. S. IlALHBRBE,

< né. Hap.

o 0 o 0

o 0 0
11 /) 0
o 0 0
o 0 0

o 0 0
33 6 li
I 2 0

'lit

E
g-
Il
'ti

o 0 0 o 0 0------ ---- ----Total £385 111 7 t 713 t8 6t '133 9 3f Total ... SI5 la 7l 713 18 ót 733 9 li
.-------- i.

ZAOHT brcJ.n Heere oatelapeD op den
2711t.eD Juni, lJ. mijne teedap8efde

moed. ELIZ.uurrB JOB.A.lJlJ.A.Huoo.
Wed. 'VaD wtlen J. G. Hqo.
Nam... de. klDClenm word~de ......

wed. Le Rou hartelijk bedaDkt 'fOOI' he&
TerpI .. 'ha de Oftl'ledeDa. .

Verkeer Ik in het eensaam
Ket Jen. p.......n"MDI
Du weDlCb Ik Diet meer.

J.G.HUGO,
'VtJpboomri Yler,

VUliendorp. Ni

C. P, tOm..AN, £_..I't
G. DREYER. • AUW o~

13tb Jul,)'. l8W.
I,Pn:T1Ia ADa,.uN VA. lf ZIJL do hereb,. certify, under lhe provi.ioDi of Sectioll Il of A~ 82 011888, that ,be abo .. il a trwe 0III'nI0t N'"

ment of my ACOCMlD~"Treuuret' of tIM Di ..iaional Council of "&II Bh)'lllldorp for the haIf.year lIIdeCI BOU!JUDe, 1899, IIDd&bat ja ..
d.tailed on tb. lIDDaed Form C.A. '6 A.

Doorn ruvier,
23 JUlii, 1899.

Ol'GESLOTEN in het IIChut te "0.
Erf," Afdeelini ceres: 2 merino

Schapen, éen gemerkt met een kloof in
het linker oor, r80hteroor stomp, gemerkt
o op dtl l"8Obt'!rZijde, .n éall -gemerkt
rechteroor IIwaluw st.:iart, Iinte,roor .toD'p
pmerkt CM op de r'_'chterzjjde. Wan-
neer Z~ niet gelost zijn vó<)r Zaterd ..
29 Joli, zullen ~ op dien datum uit W
"ubut verkocht worden.

P. A. V.l..~ ZIJL, T.... urer.1,-.

Signed before me, .. ''l!'itn_, tbia ht day of July, 1899. 11 J1lli, 1899.
BEN DODOS,

Eumined and alkl1red by''" 'CouDoil on tbe 14th d~ of July, 1899.

D
RJ!
vel

S. BAK, Obaull'lall. Hl:EN gepan DI·ar '11 Vaden Ha.II
on.. Beliefde &1lster H.LUA

8oPIIIA, In den ou,lerdom vaD ~ j&nlU,
9 maanden en JO dagen diep betreurd.
"Del aYOpdl verllacM het ~'Ween mur

dill IDOl'B8DI ... gejuioh." .

lSAAO P. DE VILLIKRS,
JOHANNA.lIABA18,

-bée DB .1LLJERS,
CHRISTOFFEL A. DE VILLIEn;

De Rrf,
23 Juol, 1899.

J. J, FAURE,
Bch utmeelter.

PUBLIEKE VERKOOPING Kaapscbe MdeeUngsraad.
VA~

Op-14 KOSTBARE
TB

Moorree.burfl, A~d.MalJDe.bury.

Op WOENSDA-G., 2 Augustus, 1899

E RV EN. Hemn!!' van belasting voor het
Mllitland Dorpsbestnur.

-- ---------------- 8 F
1.E
1
1 E

Executie- Verkoop.KENNISGEVING gt'8chiedt bij
deze dat het voornem.·n bel5taat

op een vergadering te houden
in dit kantoor w twoe uur n.m. op
VRIJDAG, 11 Augustus, J 899, een
belasting te heffen van 2d. (twee
pence) per £, op de waarde van
het onroerend eigendom van het
dorp Maitland, zooala die is be-
paald bij de proclamatie No. 1
van 1897, vo<'r dl:! diunsten van dat
bestuur voor 1900.

Op laat,

H. v.n. WESTHUY~EN,
Secretaris

Afdoolingsrnad kantoor,
Groenmarkplein 10, Kaapatad.

10 Ju1i, 1899.

AAN {...wllle en Vrienel_ .IU .. ··t
. bekettd Ift'rnaakt dat het d. USo' .'

nu lev"n 1'" dood lIt!ha&gd beeft ' .. lI, ,
7dttD Juli, l.I. door d ..n dood tot aIah te
Dea'en, mijn geli"fJeo .KchtgaDoot J 4QUIIa
TRBDOOX, iD den oadwom VoUl 54 Jaren
3 maandflJ1 en acht ~n, mij Dalatende
met twaalf IOnen en árie dochter8ll, om
lijn heeoill.lln te betreuren.

De Het'r heeft gegenn, de HE-erh... ft
geaombo, d, oaalll li.. Haeren IV ge-
loofd I

WO(lusdag, 19 Juli, a.p.,
"AL \~r'kocbt worden bii de
li. .werkplaats en woIIing . van
den verweerder, een parlij nieuw.
Vensterkozijnen, tiohaafba.nkeD,
Boogvemtera, Deuren, lleecbotten.
SobJ'hgen, oen hoeveJlbeid Trm-
mermans gereedschappen. nieuw
hout enz .• enz. Eveneens een pártiJ
huisraad eD di vereen. De verkoop
begint aan de werkp~

(Pastorie laJld, Paarl)
te 10 uur in den voorGdd_ en bl
de woning (Oude Tutb) te balf e~
ter uitvoerm, ftIl Ilt!\ ~ iD
bovengemelde lUk.

M.l. TOKI[IN.LBoel', K. IL !lot.

CBl'lIi) ~.: ~I\xWEL[" LTD., vs. DlBE
F. l_Tys. Jl

VeIl
VI~
Zin]
S

VOOI
Kajl
binn
1 B<

OM 11 UUR "Ii MOI«.JJ::NIS.

DE !heer JAN T. A. LocHIltY.& beeft de ondergeteekenden gelast op
hovengemeldtf }Jlaats~en datum publiek te verkoopen zekere

•141Ul."ezooh'te Erven,
gelegen ter rechter en lluker zijde van den Hoofd weg, op het dorp
Moorreesbllrg.-l~ deze Erven in de onmiddelijke n ...bijheid van het
voorgestelde Spool'Weg ~tation gelegen zijn, kunnen zij besohouwd
worden als onovertrefbaar Voor eeuon handelstand.

Voor verdere bij7A)nder,\~en vervooge men zich tot

VaD d... BpuV, I.U&lD.la..D .tiCo., .A&l..,.r ••

De bedroefde Weduwe,

J. TREDOUX.
geb. Viuer.

TE KOOP.

.Ja Il<lriCI,
Verloren Vlei,
Piqoefberg

17 Juli 1899. ".
Hiermede weDsch ik mijnen hartelij-

ken dank te hetuil(f'n aan Dr. }".Dommlaee
menonw Tan Zijl, de heereo C tan LnU
J. MA &eD - Hei ruer en al de andere
vrienden en TJier,dhneQ voor de hulp,
deelneming en bijlt.md mij bewuen,
gedurende de aiette en het o",rlJJden
'fin den dierbare ontI1.penen.

Weduwe TREDOUX.

V.
te ZE
den
24 lJVendu-Kantoor, M~lml'l!lbnry ..

1 P

.t+
Geleerde

~

Ezels 75
EEN paar goed geteelde Koets

Paarden :> jaren oud. Bruine
Hengsten, ~ld bV Norwal, Coles- AAN bloedverwanteJl en vrienden wordt
berg, de moeder HUK-AWAY Memee, bekend gemaakt dat het den Heer
en de' vader SAlf. zij hebben twee van leyen en dood hehu.gd heeft, door den
jaren aohUlreen prIjzen getrokkon dood Tan mijne zijde M zich te nemen,
Op de tentoonstellingen. mijne teederbeminde echtpnoote ELl.LUIIU

D SOPBU. lOH,UlU CILLlEU, geboren LoO",
oe 88nJlOOk bij, iD dell jeugdifrllD ouderdom ..an 21 jaren

W. A. t:;CHOLTZ. en 24 dagen. N. een 'll1art.elijk lijden van'
8o:nenet West Strand. 20 dageD i. lij Teilig in Jezu, armen nr-

huied op den 2b1lten Juni, 1899, mij naI.- _

!:U~d~ee~=~e!O:~t::J !:::: Voor gij erpDI e1del'J koop, eoh!tfe
Zij beeft haar heengaan reed. maandeD earn aan
vooruit nrklaard, en omtrent een mMlld
YOO1' haar .ietbed 'n' het dat lij mij ~

DEK gend er op "ee. dat zij niet meer laDg lOU

Studenten Ohriate~Vmeni~ ..g I.....n. AaD haar gezindheid gedarende
&4A& hur li.kbed II1&g iedereen wel een "fOOI'O. van Zuid· . beeld Demen, waut zij W&I &elf. UI de

- ..... &arllte pijnen zeer gednldig. Bn WAIl.

\;\." EG ENS de than8 te Stellton-' .neer men baar vroeg hoe het hau ging,
wae haar &nt"oord altoos met een 8'liDilaoA

bosch heersohende koom. op het aangesicht I ..Het r.:t beter."
siekte is bovengenoemde Conferentie Zij IIprak niet nel ~rende .n tijd harer VlU', VIRIlS, en 80 anDO W!.!&
die alda.ar stonti geor.:d te wordeD krankheid, doch heeft _II mij dilr"ijl.

27 J I· 1 gezegd dat ik o ..er haar niet moet " .. nOp li I, uitgeste ,om ~~nde "ant zij i. veilig in Jnu8 armeD. Hare
de ~eptember vakantie gebouden te "et.!lcb aeide lij i••Ueenlijk dat de Bemt
worden. hare pijoen lOogt! Yerlichten .n haar daD

A. HOFMEYR, President, .wegnemen, het"elk ook "ezenlijk 100 ge-
beurd ie. Waot eenige d~D voor ~

U. BOTHA, Hon. 8eoretaris. dood heeft lij geen de millAt,e r.ijn gevoeld .
Kort voor hal'8ll dood I:eide z~: "It h.b
geen pijn." Omtrent eeu halfnur Yoor
hareD dood nam I:ij afscheid, en· nep baart,," b~el'll en gaf beo eene moedérlijke
vermani!lg. Toen is gezongen gewOlden
O_og 182 het l.. tate ven het".lk lij in
het begin mede I:ong. Daarna kute ik
haar eo terwijl zij mij met It4IrvUJuJeoagen
&aD" nam zij hare ba.ndeil J:aIlUl1l ~ haar
tont eD stiorf. Ook ie bij hare lijkrede
gezongen G_ng 18 I, het eerste "fen.
Het ....aI het Vet'8 dat de overledene 100
dilcwljl8 g8lODgen heelt:

V oorU hreng ik mijn ha.rtelijlren dank
we &an 1\1de Ynenden voor hunne troD""
hulp bewel6D. gedllrVude haar lijden. De
bedroefde eghtgenoot,

J. A. CILLIERS, V.I.
Klipgat, 12 Juli, 1899.

1 P
11

30.0(
20,0<Paarl,

t 7 Juli, 1B9975 100
20 lJ

PLAK·PAPIElt.ZUI..tlJIlN PUBLU; :( WORDEN VERKOCHT TE

DIK: c:.c. ee ..b"D. .... ,
A'" Jm•• baey,

OP

AUGUSTUS, 1800.

N.
Vaar
melk
het z<
vaD I

van 1
Fafflr',

PNI'I,

V'IBRDIC

Jaarlijksche Oonferentie
GUST AF ANDERSON & CO.;

so, IAbr Mtrad.,Kaapstad,
om patroaell ftD h11l1Depraohtip

PlKpapiereD.
GOI

WOENSDAG, 2

Verlossing te Oranjerivier nB heer J~ T. A. LOCHNER heeft de ondergeteek4mden gelast, bij
_ • Jl gelegenheJd van dt, Verkooping zijner Ernm, publiek te verkoopen :

. Een cOrr4!_pond..nt tI' HqU"ch', Pan. Oran- , a- 75 Ui~zoohte Geleerde Ezel., van 3, 4, en 5 jaren oud,
,enTl.pr, zendt on-, d., .ul"ende I....endigo be- en ln eXCellente OODditie.
8C~nJTLDg Vllll l't'n '('hit terende roddiug: _

.. ' oor ""D1~"n lijd had ik erru;tige pijnen iD Van d- ~,puy,Immelman & Co"miJD beenen, Yoett'U eo armeD," acbrljft zij. .,J ...
"II< ·_·..r<l "V~""('n" ",~k .... ld door piineo n
h"t hoofd ('n kortad''Rlillhel,j, ..n na h~,t "t:o Yendu-kantQOr. Mahnesbury.
hsd Ik h"V1I(O pIJn.·u ill d" bor.t "n v.,.,lde ik
IbIJ IJ! al h.·t blo....J 11,1.<" .... n plek SHm .. ng ...
•troow.! .. IL>. Ik ;-0"1<.1,· WIJ '·"rmoeid en
''''110., ('II h,"1 ~(,t'n 1,,-·langstt·ll!n~ in, mijn Publi
trprk. To.·" hoord" Ik '·an Dr. William'. Pink .. • k
PIlkIl. "". b.,·,Joot "". tt' probl"'''.'u. Ik kocht e e
eeu dOZIJn tll"ichJ'''' eu iJc'gon zeer .'poe.!ig na' ,
h.t gt'brulk DlIJ beter tu ~evoe! ..n. Xu beD. J
tlr .t"rI< ..n ...eI. pn kan met v~rni~u .. d., "ner- J
"le w"rk<·n. l kunt dit publiceeren. Gt.- ~ . •
trl'llW dt., IIV;l' ~mt.Jvrouw J. A. du Toit.)"

_\.f_t"!l .f.1~t dal IIW\'rol1w D~ Tuit l"t'rlo.-;t werd
tllt tit" kl,.I!Jwl'n '-:lO IIldlg&tlt_~ l'n slu..lt're daar-
Uit \ ()(_Jr~"'rn~'ud" kwalt"U, door Dr. \ViJliam's
P,uk Pill. I..r P.d" Pt"'l'I •., ,... !UlAr goral is
nlH.lf "t·n \ .... ',I!lII.t·ndell waarlJl dIl' \.t\r+~hrik.
ktthJk'1 IHI~t·~t, ~,llll·ld mi-t. <;U('{'\_'<;I'" ;UUIj..!;tpHJlt
eon I~ I'l ..r~tll'!lI'jI d(,...Jr (bt .i.!"rOO1.· .L:"lIeesmld~
del O,·! dh'lI lIJf! '·~rkrlj~b"ar I'IJ d•. lllOO"
te "IIlK.,'JI('r'-_ m;j~&.r M·".·~ voorzichtig u-m ~t'cbt.
de ,·cht,. t·, ,,'·m"l1. d,,, In Zuid-Afrika iJJ-
'Vt'rkut:bt '" or·jt.'1l III b;~1.(ln ff&S<'bjU8. _-en
ba!', 111 ''('Il paar'cb"n om,lag, lil" londer
Ipo ll'1.11n 1·~,1\\ I'Jl Ml.JOrdt,u) .1"".- ...'- den ,,"ol.
tond"ll inkf In ~fl\':tl ,'tl" op )lMlruKt in
.... ·.tl~ Zt\t"ntH'U ~hilUuv" 1",·ijft)l is h(.'t het
nrle -11IlIll11('Pil dr· ~oor ZCq floschju! of
t£l Zt'llU.t'll ll.;,...u l' pN1Ct' \'"o.)r ~f.I~ 8~hjc
schapptJt J..r r. William'. :'Iledi'IJn ~{a&t-
postVTij • ~"strsat, Kaapstad, "-,,"o'-oor zij
1OAd..- .•aar ieder adres .ullen wC', kil ge-
r ,j. Gotuigsehrtft .. n be,..iJz~n dat ht. en

..a_oUddei i. tej;on rhenmaliek, hpuPJ,cht,
~d8l1JIcht, l1euraJgle, anaomle, hUl<lzekle,
I~r- en lIieraandoell.ill~en, '·erIRmmulj( ..n
VTOuweru;iekten. Deze Pill.-n h...bbe" bUDS
lelijhn niet.-(Adv.\

TEGI!:N ZIIIB BILWJU PBUU!I.
Afslagers.

Een prachtig a880rtiment Lin...
crusta, en alle andere s -·orten

Versiersolen.

Vergadering ,. AFDEBLlIGSRAAD BERBERTt

GustafAnderson &Co"
35, LANGSTWT, WPSTAO.

Schut Verkoopingen.
TE

KENNISGEVING geschiedt hiermede
dat de olldery"lgende dataml

v"etgeateld mijn voor hilt vcrkOOJleo TaD
gl'echut Vue io Je vft11lchilJeude IOhutten
tolr;Hllgen,le op den abten D_mber l8'Y.l.

Yerkoopillg te bt>glor.en te 10 are dl"I!
voormidllagll in froul vou (It! &h1lt.kra1ell.

ZATERDAG. 2!) Juli, 11'l9!J,
do, " 26 AognIlLa .., 1899:
do. 30 s..ptembor, 1899.
do, ~ October, 1899.
do. 26 November, 1899.
do. ao DeoewlK-r, 1899.

M. VAN NIEKERK.
SeoretariJ.

M A L MES B U Et Y. TE KOOP.

AMERIKAANSCHEW" . .
Riparia en • Iln8~kJt"8

MON('KT0X, Stellenbt- t(,upeatns.-
E_==SH_ _ ,_. =-=:zs .IFch.
Zuid Afri v

.,(l!lllSch College-
Raad.

Sel- l' I -- k" I.n .. __JO H'I')'Ó(' lapperl . ,yer UJ~ua.ru

t LLE inwoners vl\r. het District worden hicrmeo(' dringend uitgenoo-
~"l. digd wr bijw1luing ool1l:'r Pnblieke V(·rgadcring, te wordeD
gehouden in de RTA DZAAL, te

1\II 'R, I 1I~ e _b 'u. :.:-'y 9

-OP-

VRiJDAG, 1\._99,

\
\

BOOMPJES! BOOMPJES Il
AfdellliDRi Raad Kantoor, _ van af den volgenden Cur8u~,Herbert, , __

...... om 11 lIur 's morgen8, 12Joli, 1899, BLAAUWGOll, Hekkia, 0- MURR/I:. Y ScholieracÏlap~n :
Ten einde, de tegenwoordige Politieke Situatie tu~chen de Rijk:a-regee- --------------- in Bakiee. 4/. pr {~ Vf'rkrijbaar voor het DllDder
ring en de Tranavul in overweging te nOlDen, en te trachten om ceae A .t~G.ELG'PIN bakjes Ulrug: Lémoeu ft' j' gegoede gedeelte der Kolonisten;
vreedzame oplossing der bestaande moeielijkhedan te weeg UI brengen.· eet'lte-klaa, te koop bj! ...j aponica, de nakomelingen van de oude Hol-.Ol) dew plaat8 een donkerbruine J J 'UJl'. J - landsche ingezetenen hebben de&'" Alle belangstellenden, die willen werken om Vrede te helpen Merne, smalbJes overkrui" . . v. D.p ..aw&, P WON, voorkeur. Vormen van aanzoek
bevorderen, worden vriendelijk doch ern.h"lijk uit.aenoo(F-t deze ..., t all bOO d h

uV"e D "!iU witte voeten. slip in winkelhaak ge- ......urgstraat. me e YJzon er eden kuDIWll van
Vergadering bij te wonen,.... merkt, gebrand op recboorbout JI8. Wellington. der Secretaris van den raad ver-

DR. E. L. B. LonsEIl F. WI!:RDMrLLEB Indien Jij niet gelost wordt binnen "J!E kreien!:&!word8chooen.l~_
A. C, KOCH A. C. DI VILLIEB8 Zes Weken van af datum deses COIL
JAC. Lucw JACOB RmBt' met vergoeding nil ~ en -. KOOP. ~-!"lZ08 . mllen iag8'WllCht 0ftIea
J. P. DO TOIT A. .B. AlmE.B80~ en advertentie zal aij al. mijn~. YL) A. MOU. biJ den ODdernteebDde. ~
P. A. S:MGTS A. lJOOldWr dom besoboawd wordea ?OOr do r Boul L, Ornerwa.cht, ..l.Ile aauoeien Il108_ opal toor
DL H. BurN CUPAJU18BJZatn OIlkoaten. I 8I'Iet Weet. - ~ JaH m,e.mdeu ~
D. W. IUYNAUW JAo. n. JONGH ., _ '" C.J. BOOY~J!';. ~~~:- JOD PBOO'JOB-
E. J. LoUB8EB O. GBOBU1.UI ; ~ ditt. Ha" "~""-w::!..~lbek, "---..6...1.
J. SriD. J. LOCliiD..... .... ; 1""ii1au 18V8. " . 1(~'":.ap,,-!;.)< Z. ~ ~"'"' --

.1

28 JULI,

\
\
\
'.

RE" GROOTE TOEI,OOP '-OOR ('lHY-
~ERL.\I'\'S HOI';8T- OE'\EUHUDDEL. -
Dot h.·", :\tartin. Io..... ti ..rd"r vali d"n Piel'!<On
d~i,t- .. i"I<pl, t!""lt 011.' n..... , dat hij eeu
Jt1'OOtct",.loop heeft voor Chamberlain' •. hoest-
~11 .... omiddt-1. EIij ....rkoopt VIJf 891OhJ8'! van
dat gen_midd ..1 tegen ~n van leder aodBN
IOOrt en hilt geeft gToote bel'T~. lA
d_ 'degen van in8uenza is ..r Dleta dM
ChuDberIaiD'l iIOeSt - geneesmiddel eftnaarC
m bet tetcenbouden van de hoest. ' bet sae-
_ VaD ilea _reD keel en de 1oapD, _
~ biDDen_r kortea tijd verJ.ichtiDs te.g.
"ftI. De ..... koopiagea nemeD toe, eo alle
die bet p!'Obeeftlll ...orden p~ door •
_Oe ....rkiDa_-8outh ChiCagO a.aa.... -
" bop bij a11e ~,)



I Iin , \'1 PKII<WlliNERl!.Br!''' Iril rl 8('8(' II K la. I (( aberoet de SaovlgDon), late, H ett L
ll,Ot·te :!de. D J Palhnger

Kla.2 (Jf) le~gero Hermliar\.bte, J k
Brink 2Je. 0 J Polhnger 3ie, F Yerafeld en
I! en L Cloete
Zeer gepre1.en J A f'aora en J IJ Faure.
Klas .1 I j legger, droge pontac ), h~, ~ J

I'ullm:;er 1de, il en L Cloete, Jde, Retief
Bro.

Kla. t (.j leggers Eoete rood MulOadel). Im,
E J Je Wet :!<iQ 0 de VOl Rabie.

Il.': I... ;, (Ieg~erw IOete pontile), 2<1. P'1Js, E J
de Wet lde, I J Busmaa. •

KI"" ï (j legger! zoete b.nej'OOt), lite, P eo
I' ILabw 2de, D d. VOl Rabie, 3de, E J de
W,t

KI .... 8 ( ,IegIlers IOete WItte Mnu.del), hte
JI' en l' R,ble tde, 0 de VOl Rabie; 34e, P J

nn der 11,,1
Kla. " (wete F rOl'tlgD&C). lat. I J Boeman.

t~gen :):1. en Kla. 1'1 (I" leg~ers groene drulveo-Iwur),
:! le prIJ' J Rossouw, 3de, gebr Retief, 4de,
\:~"r Louw J

KI ...1 II (10 l~eTA Stein -lware), "te; J .
d,· Vdhe"" ~de, J &o.ouw. 3de, H KUbat'Jb,
td. i"< "aB Rr..u..
K la. I Z ( I\) leggers groeae dralf-licht>, I.~

C W H "oblor , 2ad. ~ Mlb .. rgb. ade, C ...
Re, eMl. loor gepre&Oo, IJ W H Kohl.r (iele
mom ter)

KI.... 13 (10 leggers ateio-heM), l.te.I.A
Fanre ea j C Faare 3de, P J 'nUl der B.ol ;

']' 1\ Jl Ik 4de. [J en L Cloete. AanbeYOlen YOOI'.peciaIe. F E "xtra KOt'len In VO e me , pr". 8 van Breda

\.; I.... lt (I legger .,n"trOOn blaDe), bte
J

H
en L Cloete. Zeer g.pre&Oo, John Veny.la.

Kw 15 (I lefli8f witte Franache druif), pbr
&etieL'

De Beroemde

AmmiaaDscbe

Baking
Powder

\;lldr h..c b"kkpll van h t fijnst. brood
V kuek, jJ()tfHrtJt'~, pnddIng'S. ('nz

'l.akt h"t votlli' .. l leer heht, smakelijk
"11 '" Wild

);''''1.' III riJ 1.1Ilh"!!-kracht, PU U" toenigt'
. kr ,()nr 't h.lkkt'n, UHl ouaangeta.stdoor

'oLItI ... 'r;<n,!ertng bll;ft Blijft verHCh en
1'[. "IJt \olle kracht tOWat het g•.brulkt
\. It

1)·· l:oyal lJakltll{ PowJer van wt'reIJ.
\ j .. n rlit'lll \\oordt ..nkel door. de Royal
.; :k"l:: I'uw Ier \Iaatsch"PPlj van Amtrika
•• I ,,,kr. Lpt wr'l'vuiuig op '~ makers
,Ill lp ""Il Otlldl.'g, om tie 8uhstltlltl"

\la. Il I';Plll ,akte goedf'r!'H te v!'rhooJt'D

BakIng POi Jer MHtsch
S vi i ark, Vereenigde St., A.merlka.

FA.AR,IL_
PUBLIEKE VERKOOPING
~ I' II II ~ 'f)OI·"LI!.:'f'r ... ~Ielkh()t'l'ell

l'lI illlilf'l'l'll

Di. 11./,I·";tl"l'kl'i1d'·i1 da,Jrl"t' hl'.
L: II.~rI::r! door del! heer' ,1. J'

H lid I,' Il per I'IIuilt ·kt' 'l'rIlIlg
, I 'I"'n op ZIJ lll' II ooul' '.I Il,;

ORANG~.

\r11fln..;d3g. I!) drzpl'.
I lil ;1) I Rl ' IL,.

- I'· lt I tlgl' £:;I'ooto Vark, rh(g, rIlP,t)
1 I \ ":It ut SChll'tp,l,lrd
I ',Ol HIJ. en Tn,kpa,lrd
1 F. -·.,-kLh ~\.IJe 111') K,w (np

~,d\ ,'11 g,landt')
L f1 !,il'Oote !tocIPel!te!>] 11"l1rel1.

\" ,t"r', KUZIJIll'T1, Latte'Tl, BalkelI,
\ ',r' 11 ,lilderl' l'lullkt'i1, Bakkl'Il,
!. 'l,pLltell, (jelltpf! eDZ.

:-'lIllllll~O val! hOVI'f!g"'lllt Ide Zijll

. '" .,j, Id'ef! pn ~l'I1IJfl'<lllll'rl V,lll

l\ I ,lt"nLotll In goede uld", aJ"o,)k
, • :Il'll d"llrl'n 1l1t't )',.nl'l'I'·1l
!lolwd"1 "ton'

\·.rder zal \1\lrdt'lI ,t,tngdJvll'll
, Ifde plaa.t~ \U()!' rl'k, ning V,II!

d.', Irt'er ('. \Y. II. K, II! f!,

~ ~ l'ltllllllltende KO"ll'n, V,tarzl'l!'
n K.t1vl'r,

l'r'lcht'~'l FrwsJaud Btd, (op·
l"'('ht)!df'oJd)

I' l,lr Er!';Jtf'.klas Karpaarden.
(~I oot eli sterk)

I'rlll I C'<lrnag,'
I I ~ L"ffiOf'n Boomen
'"I jrnerlk.tansc),e \Vljn~t,'kJe"

, , "1'1 I, ('1\ orll'lde Am,'r'! kaansl' he
..., t ,'k Jl"

, ""I (jt't ntl \\"Ijnst.)kken
~" \! Iddl'1l .\hrs, ea wat nog

I ,'r dl I (lP d('n dag der verkoo.
l'lllg !.aJ worJl'n aange~odl'll.

:\ Il -Ilo\,·ngemeldc Koelen ,'n
1lr ;"n ZIJn allvn lilt cpn gol'cl ..
" ",'I ende r,l~ (lIl sOlllrnl~en ~all

I 1 Z, I~,,\ t,1 als dl' B til z!Jn gekocht
In d, Il lret'l'cn Gebroeders Stark

" I" \! 11101"1'" ... 1,,1.

I III ,",II:

] Itil I" I)

Baai Hotel,
GORDON'S BAAI.

,
I

I,:I{ /. \ AG I) E pl'll7.pn gedlIrendl'
: I I \\' III ter Sl'1 zoe11

I' ... \r''t'k L~ .
I',r ~l.l.lIld £7' lll~.

:-:1" I ,1, IJ! 'Iz"n yoor falllll,('q
II I' I," "ll f\olllk Baden.
/, -,"III,lk l!l'l\ a,uhorgd.

li (;. ffr:\DnJK~.',

\ \ ~ d. tot GJ. per lb. pt'1'
, Idll t. \l'l'kdJ"l! bij

() .1. T. J)f{EY~R,
~oorcle!' Paarl.

TE KOOP.
I.~\n::\ V,l'l~ aJlel ~oorlt'l! en

• "t' dt(.!'czocbtstf· \'aneklteo

t'11t('11 \ an vrl,chtbonrnen,
r:""'11l'l'IlS 101111, Amen·'k.

i( ,I " ", \\ IJn,tt'kJl'''
1'('1' dlllz,'nd.

BLERSCH,
Stellen bOl'>ch

~ELK KOEIEN
• t

TE KOOP

..., G. MALHERB~;,
Dal Josephat.

-:Sotulea van vergadenag vou b.. t Htaand.
comité, gebouden op 27 JUJll, 1899, toen or
tegen ...oordtg waren de -h.b. }"OIiter, Van ZIJl

en Bergb. Op de vergadenng te Clare~ont -Zie "S. A.
Bij af ...e~bC1d vaa den voorsitter nam de Se ...s" van 10 Jub, 1800.

beer Va.o ZIJl don voorZIttentoeI lo.
De voorzitter verklaarde bet d~ der l·er.

gadering, nl., de zaak McGregor vs den af.
aeeliog.raa..t.

De heer Bromley Z8lde, dat hIJ l...n tele.
gram van den comllU.s8ans va.o kroonla.ode-
rIjen had ontvangeo door doa hoofd-m.pek.
teur van pubbeke werken, bem vragende deo
afdeelingsraad en zlJao afgevaardtgden te ont.-
moeten ter plaat.'Ie van de vorleggmg "an de
Olifant,;nvler, om to zien of bet ...erk door
don afdeehngsraad gedaan overeenkomstIg
zIJn aanbovelmg en het voorus van bet boog.
gerecht..bof w...., en te .. eten te komen of de
raad de zaak op een bevredIgende "IJZe ge-
schikt hoeft met den hoer McGrpgor, eu van
den heer McGregor oen dokument te krlJ.
gen, dat hiJ t ..vreden lB met de schi.klcing
Bet telegnun besloot. "Verlaat (1anwilham
lUflt voor deze zaak gescbikt lB."

Do waarnemende voormtter Z8ldo, dat de
afgevaardigden TaO <Ion raad, d.. heereo Fos.
ter, Lubbe, ell .preker den beer Bromley
ootlllOet haddeo ter plaatse der verleggmg
vlln de riVier eo dat biJ, de beer Broml81,
filCh tovredea verklaardo ..a dat het werk
overe ..nkom.ttg "IJn aanbeyeliog .. as goo..an
voor zoo v..r hiJ kon Den.

De WijntentooDltelUDg
1899. Afd8euIlgare.ad ~Winiam.-

op VERGADEBlNG GEHOUDEN OP 9 JULI,
1898. .......Vriid., on Zaterdat werd i. een ' ..... 1 ._.

lrekqn HO bet Studard n.nkeebo.w ill cl.
Darbllgatrut t.e Kupa ... -t du JLU'IO~ wilo
teatoonstelliag geboaden va. dell taiD_w.
rud. Er wareo dil maal aiet 18ÏDder du 118
moesten lentooagoale~ I, _ YerlDeerderillf
vaa II ..e'Pleken met bd YOriP jAar. la bei
eeue venr"k .to.dea de n_he.a Ileb*" wjjD,
ia " aadere de fleachen •• are wuo~. braatt.wjjD.
Nadat In"a in de lutate jaren de tontooaatel.
liag la do wU'Idia&rlktOli 7.elf II"hotri"ll b.. ft,
" mea nu .eer Daar de hO<Jhtad tenaaekeerd,
ea 't ~k, ...ooral vaD w!lnbaadolaiea Wil
be9Tedigend.r daa ..on,e teo&oonatelliDfea
naar men on. m('edee.lde.

WIJ laten bleroador de ~n YOIJn Y8D
beoordeelan. A lIereent jlet ..enJac o ...er

!.IeUTE WIJaa •.

Z;ooala Wil reed. meedeeldêo wordt ook bedeD
tu bet Staadnd Baalrgehouw in de Darlinc.
afrdat le Kupatad eie Jister geopende .ijn.
toDtooDltt>lhnl( geboudea "'1&11 d.D Taln.
bouwraad. HI.roader "a1geo de Yenlaren der
beoordeel",,". AlIe!eent dat o...er

LICHTE WIJNEN.

fir",.". drull'~n -Boewel de .. drult bet
hoofddeel oplevert van de Ka.pache wjjoen,
war~n er .Ieehta I0Il moaeten teotoonptlteld,
w..aHan or twoe van mferleare kwe.lltelt .aren.
De eente prus .. erd toegekend .. n DO.62

l
.de

I ...cul" aall no 5[, en de derde ilO ao. f>4. :'0.
5.1 werd atork aanbevolen. Geeo PrjjI kon UIl
dIt mOQJtler worden loegekend omd.t de leo-
looll8tellllr reeds den eentea prus had ...er
kregeD

':;k "'!CIJIl -Er W:IAeen llroote eo ov.r hd
geheel .eer mOOIe ullalaJhng van de&o .. vn. Au
d~ mou.ter. 1;1--62, mot moa.ten 63-64 werd
de ce"le prU. toege ',end , d.t il te &eggeD,de
beoordeel ... r. gavell ID overwegiag d.1 hel
bedrag van d. eerste en t ...eede prgaeD p1ijke-
I"k ,·etdeeld zal worden tU88Cbende teDtooD-
_teller. van 61-62 OD 63-6·l. De derde Pf1Ï8
werd toegekeod aan monsler 66 en de vierde
pr~" aan won.ter 67. De beoordeela.,. ..... eo
In overwellIng dat bet Diet toBfekeode bed",
'n kla. \: I I gC'geven zal wo~don un moal~ [>8
10 Jeze kl"". danr dIt ook van .eer aupeneure
k .. ahttJt ,.
""""g""" bl"",· -Alle dno ten~nge.telde

mon<t, TM '0 deltJ kl"'l0 ware a werkelIJk &(lor
g",d De prIJ" I. toegekend ua monat~r 7~ eo
rtlOIl~ter 74 ~nlleer geprc~en.

Wllte FnrnllCbe drulvea en kleID Sieio
Ooze Iwc, 'afletolten werden leder alecbte door
etU wonslur vertegenwoordigd de beoordeelaara
be'elen aaD dat un leder moDtlter eeo PrU- Eal
worden toegekend, maar tegelukortudl.eveo 'u
'Il o,erweglDg aan de boaweMl van eie teere
...·Inen om ">rgvuld'ger te EUOJUhet e"rste tijd-
pHk \all de btbandehng dezer "uaea, dIe ...uer
OIvcolco wordon overgetapt v60r bel konde
•, lwen begm t

",r"ut",!, - Er 'uren 17 JU&endIDgenwur.
f 'f! vII f D'ct d 'e hebandellng badqeo ontv.ngeD
IHI"" J.. zu uitmuntende druif verei.cbt. De
Ol erJlie monst. r. war"n alle oltgelOCbte roede
"',Jn l'ó.l lorgvold,!( ondel.ook werd do oorst.!
pr< , t".gekend Van den JUz..nder vf&ono. 1,2 ea
, do t 1\ e"de pr,," aan den laEender vao d. OOI.
Il l'n 12 De b·'uvrdeelaar. geveil' in overwBglng
J lt h, t l>edr&g aangeboden ..oor de derde eo
'1\ rJ,' prJllen jj'dUkellJk •• ,deeld aal worden eo
III d.e ""dTalien gegevon Eu11eo ...orden al.
d,·"le pril' aan de mongteMl 4 ea ~:l. Met be!
""g op Je ult,1t kendo k .... hteil geven d. beoor.
dct lal, 'li uverweglDg dat 'p"cl&le pru"en
l Il Il. !) "orden tuegekend aan de Inzendors van 7
uu ....~n lf_III

C' "'(.'1 ftl'! "l 'lt ''l,,''n - De dne loaendlDgen JD
d,lO kla •• e war,n ze", "nld IJe eerste prUl
""r I !"egekeud aan:J\l CD de tweede prUl un
!/J 1 \

D, I }' ,,,t,, - Er waren Vier lDUOthopD,
""aanall (Ull IUCcflcur Wa8. De ee"te PrUl
.. erd t""gekeud aau nu lG de tweede p'u. UIl
110 1 'f

WlJn'n v,rkr,~ell .an drul\'en gt'ênt op
\meTlk .• ""d,e .tukken -De beoord""laara be-

t rellrell het te moelen meedeeIen dd n.. r ban
ru,"" Itl~ deze "'"nen UIOtmet dezelfde zorg ea
"plutlcltdl"ud ziln belJandeld. al. dIe aan on,e.
ente drul\~n li hc.toed Z" ge~"D"O den
'u"n kanL ID a,erweglng dal prIJ&ea v.n de.
,dCd ..... arJe al. \oor de andere wIJnen ,ullen
""Jrd, n t.lo'{eh0(\:n Toor de wiJnen ..erkregen
• u, ~e. flte AmcTlwrflChe .tokken, maar I.n
ol, n ,lO d"ren kant dringen "U er .terk op aaa bil
de '''1111, 'cr"n urn zoo n.uwkcun~ moreluk te
'"n bl! Je I,tballlellll!l van d... e wunen. De.e
lt;.t ,ufI'ltlhn!( ,. ')Ier bet gebeel nlot voldoon
I, " "r h, L I),,, engenoemde gebrek iu de be
h",d, JlfI~ I'ut'n prwen 'iln to.gekend aaa
PIJnt v' lIcrm1tage ('n (iroeoe drai""D. De
tt r.I,· pril' 'n "tclO werd toegekend aan no 86,
~n [Jf) )01,7 \, erd tJIJng geprezen

\.all Je I.ntooog' .t(·lda Dleuwe varlet.!ltea
I'c'elen d~ beoordtelur. de Mondea.e aan ...oor
l<" 'I"" .!~n prU. Er I_taat !l'poo"twUfel of
dele "II" va.t foor bet Kaap __.te khmaat, eo
fTa,l~L du blll'Jllder" 'andacht van wIJnboerea
waon~l'r 'II blln "IJoganrden bel planten.

Ueteekend,
I' DA'IIP.:L HA.ulI.
C MAYEK.

Tegeawoordig : -De y-.itter .. de beel'8ll
B. Voat.er, O. Bergh, F. J. c.nt.., D'. J.
A. Y8D zijl eD G. J. 8. Lubbe.
De uotulea der vorige Y~ werden

gaIaeD en goedgeKourd, aIaCJQk die der ver-~ na het .tunckomitll.
- Het. if.WaCieeJ venlag .ent ter talel golegd
en tooDde een bala.u V&lJo £33 10..
Goedgekewd.
De voormt.ter legdo ovor rekening ...a.o don

hoer Lubbe ...oor het 0PIl_eo der' steaa.meo
te Nioll .. odam.

BeaJoteD dat de aeoretaris Bemachtigd aij d.!
rekening te botaJon.

De voonátter logde OYer oen brie: ....n den
heer F. J. Labbe, b~pokteur, OD
er word boeIoten, op "voontel YaD den heer
D. vau Zijl, g_Udeerd door dOll hoer G.
Lubbe: dat ~ 't fonda Y8D deu raad t.haut
genag is, bot boa .. ea van ';tipte.ok .on'!.epuld
w~esteld "'orde, OD dat dit '«lea Ulap6kteur
meegedeeld worde.
De mVieJe 001lUlUl1lAria rapPOrteerde! dat hij

geeo ant.oord Iwt ontva.ogoo YlUl UeIl pro-
knreur-genoraal, in zake de nrwJeziDg ....n
deo heer .MartlIl ala auditeur.

De secretacis rapporteerde, dat hij lKlhik.
king bad gotroffen met don hoer F. J. Lubbe
om deo Urooo.kloof • weg onw do ge .. one
VOOt'lfaardeD te Ulape&teel"OJl.

De VOOJ'Zltter rapporteerde, dat hij geeo
aatwoord bad ontvangen llIA deo prokureur.
geaeraal, aangaaAcle ~ ~ vau dca
heer W. J. vaD WIJk ala veldkornet.

De VooJ'Zltter legde de "olge:tde bri.....eo
...oor in zako de _tel.liag van oen veldkor •
Dot voor "Ijk lID. 4: Vau do beel'8ll Dirk
Slabben, A. J. V_r, J. P. Kirsten, da UIl.
stelliDg vau don beer Jacob B. Grobbeialw-,
vao :BergvaJlel, ala veld.kol'llet -beYelende.
Besloteo d_ lIWIk voor oen _d te laten

overslaaD, ten eindo gelogeahoid te geYen ~t
bet lJlUlodea van petttieoo, eeoe vergadenag
te worden gehoadQn op 1 J Wi, &ljnde do Za.
terdag voor nacbtmaa.l.

:Besloteo don beer .I!'. B. Kirsteo aan te
steIIeo ala schutmeester te Bergyellel"IIChut.
. In zake het Kookfootein 00 ~teenboldoo.
tein dispuut legde de li8Cl8taria een bnel ovor
van de heereo Louw, van W.endrift, betref.
fondo d. weder"'-pmeting.
Met betreltkmg tot den .. eg tuucheo Uan.

Wi.IIiam eo CaJruua, .. ord' bee.loten dat de se-
cretaris eeo kopIJ vaa de roeolutie van den
raad aan bot dopartemont Vaa pablieko wor.
ken ZaJ zenden.

Modderfootem. Olifaat..nVler baden weg.-
Do 8!'cret. legdo een briel over Tall 't dopar.
temeut van publieke .. erken lo zake dezen

""}f;"'loten do akte van overname vaa den
weg te teakeoen 00 d~elve terug te zeadeu
aan het departemcot.

De >8Cr..tan.. legde de volgoode bneven
over. (I) van den IleCretana van rnblieke "er.
kon, (2) van do beereo VIIn Zij en BUMin...

Bo"loten overeenkom.tIg de&e bneven ....u.
zoek te doea om 00ll evertrokken rekenm.g
bIJ de Stllndard BIWk of een andere bank
voor L1,100, om te voldoen aan hot vonrus
van bet hooggerecbt..bof on de rocbl4kot.ten
te betalen m do zaak .McGregor Vs. dea afdoe-
hlIg>iraad van CJan .. illiam, eo do zaak vor-
der m handen van bet .taaod-CODllté te laten.

OvergeWgd telegram v&Q den boer Broml81
omtrent deze kwestie.

Besloten dat de hoerea Yaster, Van ZIJl eD
Lubbe afgevaardtgd wordoo 001 deo hoer
Bromloy t .. oatmoeten, UI zake de verleggmg
van den OWllnt..rlVler·stroolll tit ~1odderfon.
telD, do algevaa.rdIgdon ta Modaerfontem te
ZIJU om 10 uur '. morgel1ll, en <I.ot do fl8C1'L~
taJU d{'O bellr Dromley daaI'Yan per telegram
kolllU>l 1.a1 ~"vc n.

WeibedllCbt.-Bldouw op deD IJorg ... eg.-De
heor Lubbe .telde voor, ~e~condeerd door
dca b""r ,. ao ZIJl, om den heer Bromley te
vr..gen dadehJk te kom6Jl en deze "'''8 af te
stoken, ...........oor :£100 op do begrootmg ,.....
geplaat..t I de boor Lubbe den heor Bromll'y
penoouliJk te .prekeu.

.l!.:1andllkloof... ell' - Bosdoten het kontrakt
voor r(.'ll*r"tlo van oozen w. mot dIJn hoer
Le Roux voor nog "'>0 Jaar te verweuwen.
Scbut te Zeokoe-valle1.-Gelezoo bnef van

den hoer A . .I!.:. L. vall WIJk 111 zake dit .cbut.
Besloteo bet !!Cbut af ta 8Chafteo .
In ao twoord op oon Circulaire vao hot IanJ.

bouw departemont, III zake wt..paDDing ID d,t
distrikt, werd l>t>.loten dat do aocretarl. 1181
aotwoordell d ..t III dIt distrikt geen ultopBn.
mogen op kroonlandorlJon boatuA.
Klemvallel.exlen8le.-Oelezen bnof va.o dell

Iandmoter-geooraal, vragende dat de raad dit
stuk kroonhwd ZaJ .. aardeereD, .. aarom door
den hoer D, Hugo ..... aanrook gedaan.

Besloten den pTlJ' to stelleu. op W. pcr
morgeo.

B....loten aan do e1genaal'll van :Boschldoof
de som van £Ii te beta.Jen v{1Orreparatie van
den weg t1l88chen bet dorp en dlo plaats.

Verder dat :£Ii toeg ....tun wordt voor r.,..
paralle ,'an dt>n weg tWllICbeo Eland.fontom
ea Ale:t:Badol'llhoek.

Afd,aliDgsraad - RobertsoD.
Notcjlea UIl de p......~ geboo.

• 011 DiUCJaC, 11 Jm, 1899.
Tepe!"JOl'dil :-De wol..eel. Mer TEWol.

_toG, C.O. ('t11ODitt.w), 8Il de ledea .~. M.
~ C. P. Klopper, H. C. VlUl Zijl, W.
J. W.... , F. J. Y8D zijl (Oudekraal), lJ. B.
JOIlbert, F. J. Y8D Zijl (1IanD01U&) en B. P.
Gildela.b1l1l.

Not.aIee ...an ~ Yerpdering gel_,
~urd ea dooi deu. voo~r gete&-

o...er;e1ecd Yenlag Yan iukomaten eo uit-
pYIlil ...oor de maand Jani, 1899, &aDtoonen-
de - khctiet,..Waas ...an £495 lOs. 6d.

Met ",erte tot reeoIlltie 110. 4 van vange
bijeeabmet, ~de UIlm.oiogs-brief vanpl'OC1Ue1lr<nb &o.oa.. __ den beer
G~ J ...... Zijl tot ~ 'nUl de 1OIIl.
ma YIIA £26 ala achadey door bom
geleden ....... bet OmaJa&O Y&Il aijn kar,
.. ordt .r het lid Joubert gerapporteerd, dat
hij de plaata van het ongeluk beelt onder.
soobt op 20 JlUII 1Mtatled8a.

Voorg.teid dool' den heer Klopper, g_
coa.deerd door dea heer Durinc, om deo heer
RoeeouW" te doen .et.. dat de ~ uiot g.,..
negen 1&UIl aijn eiaoh te ...oldoen.

A.lgem_ aaageOOlDeA.

Met bet~ tot reaolutie DO. 6 Ya.o laat-
• te vorgadering omt~u.t l!"lI ...OI'IIOebchrift
van _ere eig_ ID het veldkoruetechap
Montagu om eeD toeJas. YIIA £40 om den ...eg
.. over de Jlia&taen Derde Beu ...el, Witte
Kl", 01Ul., te herstellen. rupr.:rteert lid Jou.
bert; dat hij den weg in westie verledeo
maand heeft geiuapekteerd.

Voorge8teld -door deo beer F. J. van ZIjl
(Oudokraal), g_ndeerd door deo heer Klop"
pt'r, dat de lOm Yau £10 1torde toegestaan
UIl memorialiateD voor reparatie aan dOn .. e~
ondorworpen &aD inspektie; do raad te wor.
deo voorzton Y8D _ " .. pooilioeerdo rokenm.g
boe het bedrag w~.evên werd.

Voorgestold door den h&,:,r Gildeohws als
&mendemeo t, g8llOCOodoerd doar doo be..r }".
J. v&Jl Zijl (Bannoaie), dat de som van £20
.. orde toegestaan om gomoldon .. eg te repa-
reeren.

VIer Iedoo stemden voor bot ameodemeot
00 VIJf Iedeo voor bet ortgloeelo voorstel, en
het nngmeele voorstel .. erd dua aangeoomen.

Het lid OildeohDl&' goeft kODDll, dat hiJ
oen roeoIUtlO zal vool'!lteUen op de volgendo
vorgadenug van doo raad met betrek.lWtg tot
het ...erleeneo van geld voor het repareeren
van nngeproolamoorde wCji811op bet 1:-voor.:£
1IteIaeJ.

Lid W_I rapporteert dat biJ den .. eg door
do n~ UblJ de "oamg van Julfrou.... Gii.
deobD1&, Reebokskraal, verleden ....... d beeft
geUlapt'kteerd .

Voorgeateld door den heer F. J. v.... ZIJl
(OudekiaaJ), gooeoondeerd door doa beer Klop"
per, dat de weg m k...estlo warde gegruisd,
maAl dat goene brug warde gomaaltt over de
t ...oe watervoren.

Algemeen aangeDomen .
Opztchtor Kl'&Dler dlo, al.. v"rzoobt, de v..r.

gadenag biJ",ooDde kreeg een tercchtwlJzlllg
vao den VOOr'Zltter

Met betreldring tot re.olutl{l no Il 'an 9
lleJ 1.1. on. tren t een Vl'rzoek.c hnf t 'all 110.
kero etgeDaan te Lady Gr,'y ~n ,. roh,kbeld,
vorzoekende dat de raad de tol te \ ICtona
Bru~ &&I opboffen.

\\ ordt voorg ....tel<l door den heer W.... cI.,
lSooeooodoerd door den heer Y. J. van ZIjl
(OudekruJ), dat gezegdo tol opgeboven WO!dt.

VoorgOliteld door den beer .I!' J vali ZIJl
(HarmoDle), als een amoodem ..nt, gOH<.'COn-
deerd door den boor GIldenbuIs, dat gezegde
tol wot opgebeveo worde.

o.ar ze....... led.... voor bet amendoment
8temdeo on sleeblil twee voor boL o~Ia.ecle
voobtel, Itord bet amendom ..nt met een meer.
derbeid lI&IIIeoomoll.

Besloten dat de gewoae teadors ...orden g....
vraagd voor do huur der drIe tollen 111 deze
,,[d...,hng voor bot Jaar elndtgonde 31 Augua-
tU8, 1900.

. , .." k''1ln'''gevmg In de "OouvernemontH
Gazette" ..n in "On. LaDd" v..n III .MeI, 18911,
gopubbceord, bekood makonde het plan van
den raad om dezen dag oone bela..lJog te b..f.
fen voor het dorpobootuur van het dorp Lady
Grey, afdeeoling Robertson, voor het Jaar
1890.
Ook gelezen bnof va.o bet dorp.bestuur vau

Lady Grey, gedateerd 5 .MeI, 18W, d,'n raat!
verzoekene eeae bewtmg te beffen van
,d. ID bet ~nd.

Voorgestel4 door den heer W088e"', ge_
candeerd door den hoer F. J van ZI~I (Oude-
kra.al), dat eene beI&I!hag van Id lo b"t 1:
zal wordeo g..heven, betaalbaar ten kantore
van den fleCi'etana op 1 September, 1899

Gelezen brjel van den boer T. D. Knel,
A zoon, en drie aadere etgenareo van Pattat.
tasfontein, geda~rd lij JUDI I.l, don raad
verzoekende bom eeue toelaag van £15 toe
te staan VOOl' het reparoeren van don ...eg
van PattataslontolD naar Muidel Voetpad.
Beslotea dat hd F. J \all ZIJl (Ha rmollle) ,

deu gecegden. ...eg zal m.pokteeron en daar.
over rapport zal lOdleaen op de eerstk. Zlt-
hng van don raad.
AlgOlDeen u.ngooomen.
Otil_ bnef van den secretans vall pu-

bliek" .. erken, geda~rd lij altImo, omtro.t
de kosten van de voorgestelde brug met ge-
mel,*de .teuopi.la..ron, en bouten bogen te
Oudednft lU deze afdeelmg

!losloten <Ld de regeenDi op .1Ieu...~.wordo
verzocbt om den raad te voorzien mQt een
rapport en hegrootmg dor kosten vlln gezeg.
don brug zoo sJlOO<liitmogehJk.

Gelezen oll'CQfaire van don ooder.kuloDlalen
secrotaru, gedateerd 2'2 Jaw, 1899, deo raad
benobteado dJ-t de regeenng besloten hoeft
de ....et over afdeelwgsradeo te verbeteron
door "hen shilllDgs" (lOs.) te plaat..en voor
"VIJf shilh~' (5s) ab bet Il..Ulmum der
bondeabelastmg, en door blJVo..gmg der vol.
geade clausule ".Mlt.. elko gronlleIg ..naar of
buarder VIUl eea geboeie plaats toegestaan
&&I worden om twee handt'll te hOlideD ter
beschermIDg VBJl ZIJn vee, vrIJ van mike b...
I....ting.

Besloten op voorstel '-an dea heer Kloppor,
g66800ndeerd door den heer Dunng, dat .de
regeenag w~e bericht dat de raad zijne
~nng hecbt aan de voorgest ..ldo verb...
tenag en bIJ"foegmg.
Gele.t.eo bnef van deu secretarIS VBn pu.

blieko worken gedateerd 5 dezer, omtren t het
slUIten VBn den .. eg van Dnekuil. Hoogtp
naar Oudeberg-pa.', In deze afdeahng, m.lus.
teade kopIJ ... n proclamatie 00 147, geda-
t<Je1'd 15 Met, 1899, en ~epubliceerd 10 de
Oou ...eruemellts Gazette van 30 M.., I..at..t.i~en.
To wordon aaogetl'8kend.
Gelezen bnef van den doputy.rt'gL.trateur,

geda~rd 17 ultimo, een &t..rfgeval van ma-
zelen meldende op de plaat.. LangvaU", ..
Te wordea a&IIgeteekend.
Met botreklPng tot resolutie no. .( van 9

Mei omtreot acJ.terstalligo weg-boIastmg,
wordt eeD rapport gelezen der leden Jou bert
en Gildenhu1&, dio aangesteld .. erden tot eene
oo:nmissto om do h.Jllt van acbterstallige be-
wtmgeo 'nUl de jaren 1888-1895 na te gaan,
gedatMrd 11 d_r, en aanbenIeode dat de
volgende ~on .. orden algellCbreven op
bet grootboek no deo raad ala Diet mvorder.
baar l&Il de Montagu BlJde V&D de afdeeliog,
namelijk, -

t'oor bet jaar 1888
Voor het .jaar 1889
Voor het ~ 1800
Voor ~ ]Mr 1891
Voor bei .jaar 1892
Voor bet J.... 1893
Voor bet ~ 1894
Voor bet Jaar 1896

1\\ \RJ. WII!'iI'.'l ES RRAH(JEWI.JNEN

;( • I~ I. ,de ,,, u~, Id.' zes IIl100dlngen. De
kwalllclL "an de llloendlDgen wa.. over "gebeel
zetr ~"ed, maar In sommlgB gevallea wa eea
alcuboi fan slecbte k ...allteit gebruIk, voor ver.
,terklng

lJ" 'lP " ..I, ,,,u"'a,kl Twee InsondlDgen.
(,(un prIJs toe!(ckend, é"n monater werd gedla
kw~I,tieeerd wegen. 'Un hcbte kleur.

/: ,t, }I(/"t,,,, Tweo lD&endlogen. Geen ..an
,ju telltoongesteldo monsten werd oon eerste
PTl" "a",J li(. gekt urd .

;( ,te I, '''''I'001 Acbt inzendingen Een In
L, ntil'H; werd al. droog .unde gedllinnlifieeerd.
De '''erlge lozend,ngen ...aren van goede k ....
htelt Een Infeneure alcohol wae ook gebrnikt
,n somm'ge mon.ters vaD do&o Id_. Twee
monster. van droge banepoot nn deze k~,
I'elde van goed .. kwahtelt. wareo voor tentooa.
,tclllTlg IOgezonden.

/. r!l( Inllt' 'Hu/f('adel, ~68 ln&eDdlDlcn. Deu
teDtoonstell,ng wae van 'eer goede k.. ahtelt,
behalve d,lt "orumlgo der mon8tars eveneell.
b, durven "'"ren door de k .... htelt van d•• Ico.
b" I 1(1 !'ru Ik t \ oor versterking

;( dr ',."II~""r Eén InEondlDg, un welke
een ,Hl18 wer,l toegekend .

X/ril rt '/nll ne dru,oen 6 lozeDdlDgea. Dl~ Wh
n (amcllJk .Iechte teDtooDstelhng, &oowei .. at 't
aantal al. de k .. ahtelt der lD&o!adillgeo betreft.
(. een vau de monsters werd eea eerate PI'IJI
waard,l(' gekenrc Oe beoordeel .. rs moeton
bun telcul'1!telhng uIlspreken over hpt Ilebrek
aan I,elan~.tel~ van je teelors 10 de teOtooD'
.telllng .an dele klasse "'Vn;. _
;( I,' St"" -De Inzendingen In deu kluM

toondeo oen welkome 'erbetenng UI de ~OO
dru,f dau zJI VaD&eor goede kw.litelt wu. De
"'Joord~d,u" badd"D vMI moeite om tot eea
'Indl,e.h""lIlg te komen Vlif lD18ad!:ftea 'nUl
uil"tekeude kwahtell werd~n gediakwa iflceerd
Ulll hun licht.e karakter, .ooda' de beoorde~n
!li, enJ.'n dat "il onder de klaue ....n IIcbte
""1 n mo,·"(.en ZIJn teDtoongesteld.

1l(Ueteekend) H W. TA.lINER.
r' J. P DE WAAL.

Sotulen '-an een "pocialo vergadonng, ge-
houden overC<'nkom.ttg een r"""luhe van dell
raad op ij JuOl, 1899, toen tegenwoordig wa,.
ren de beer ..n. de voomtter, Engelbrecb~,
Bergb en Lnbbe.

De voorzitter logde over een petItie ten
gunste van do aanstelliDg van Jftcobu. Grob-
belAar al. veldkornet voor "'Jlt no. 4, ZUId.
Zaadveld.

Be.loten deu hoer Grobbelaar aan tI' ou:.
leo aJ.. veldkornet voor die .. ijk.

De ... "retans de ..d verslag V&Jlwat gedaan
...as door het staand-eomlté ID zake de kos-
t"n vlin de .aak McGregor vs. den afdeeliog ...
raad ..u de leden vorklaarden Zlcb volkomen
tevr~den daarmede.

Boelaten dat de ItOCrelan. aan den hoofd.
inspekteur van pablieko werken ""I vrageD
l'tlO kopIJ vao des beeren Bromley'. rapport
over de ontmoet1l"g TlUl het couuté te Mod.
derfooteID en .Mlddelpo.t 10 .December, 1898,
en ook een koptJ van zIJn Joagst" rapport te
laten knJgon.

£2 4 ;;
o ij ;;
5 6 4
o 7 6
o 7 6
o 7 6
o 10 ..
o 19 7

"EEN WLJNBOERZOON IN DE J'RAN.
BCHE WLJGAARDEN," door advokaat .....
lao (thana redakteqr Y8D "one Land.") Prija
b., poetYrij. Verkrijgbaar bij de drokpen
mutachapplj Van de 8andt de Vilie~ ol Co.
(beperkt.) Wie een goed eD na~ hOeIr
voor _.wijnboer wil bobben, dat met e.II~
...eel informatie onr het makelI Y&Jl WlJII
geeft; maar ook vooral oyer'de !,Ph1~osera"
handelt die moet sondor QI'ZIlUD dit wert
be&teJle:a. De I&Ilbeftliug door den ed. '-r
J. H. HofmeyT (Onze JIUl) ~. dit bOeJr: gap-
...en is reeda ...au self "0 beWIJI Y8D de ....,..
de er .... a. .

Ln :a.o1fA.2'Oa Pulfo.'1~. P -cx» C.
de ViIlien, .... , YIIA d. paarl., ia de eeIIiP
apnt l1li depotboader ..... cl-. ,!ereId~
de JM-: du de ,,__.. die .. 1Iit de
-- hand" im -.... Hij ia W-" ---.!:"-- heeft ala ___

maleia DUr ~ ..... ~ ~ "';"..J-~

- - --- eIb beroit 1 _._plnmi-erd. _ NY __ det ~. ~-ua. __ N, -teriuJ l1li pn,JI~""
PAIl. -de It tor" de ~ ~
ga&II, It Ê! a-ator ....... .,..~ x.r:...... aJtOa. ~....~~.]

Tot.al £10 12 7
Voorgesteld door den hoer .B. C. TILll Zijl,

geseeondeerd door den beer During, dat bet
l'&pport WOrd4I UogllllOlll~. eo dat de ~
...au deu nad worde betuigd aan de comlDJ8..
lie YOOI' bann,8 dieuteo.
Alaem- l141GgenOllUm.
~_D l'&pport Y8D opzicbters Kramer eo

De Koelt mri betrekking tot het UIltai per.
- op' de Wlegea gebruikt gedarende laat..t.
leden Juni.

Te wordl!ll augeteUllild.

~ ~ .. LoIJDD Elf GLOn_
rude _-"'ppjl --art .... bnDd tea'&
de b-. ntei., iD .W of op litt plau.l_

. .. -a.abaPPitWordeD .
~.::.;;.. ~ li -eie air ..,.
........ 117, Ep I .... .;...tuy.

I

DE "NIGER KOMPAGNIE."-DE J'DUU. XYNOOII. de D.".....W _ pal u.a{j het
0,- *- _

. ("V~J ODdlenlilldiru .. d. JIll dpIoopea
In - YOrige ai...... S-eW lIOe de .... i.&ndlie, L..- .. _. _ Jf.: .-~ereheer ChamberlWa a. Britacbe ainiIter Y&II _. ~ __

koloniën, aich ~ heeft ..-. tot liet oa de nciatnUe1j!-' t. encbellll te
a8eggen -_ .._per.mlijb::=;ia .... _. iDdien noodir, 0 jeetiee te mUeD, l1li
~ -Eagelacbe pcut-.t. Due l' . Gal lit, ftrIr clepljjlr ea ~ te doeo, wareD
hield in dat de beer ~ , Jtif nrptiob. lae, ..,laeelé d1&&rik&door .. paD
eeu. niet onbel.aariib UDdeeUaOUder .11 ia .. 0....,a1 waar "'ii Irw_n, hebben de Illia.
de Gech&rierde lfig8r Co., .eIker territoriale reUen _ in alle ....iead4JilkheJd oatv.Dgea,
moeilijtltedea 18ft Fnuakrijk - JIIIIII' wauo"... "0 _ iu 011.. aobik " n, ook
geled'lll, teugeYo~ Yan 'a beerea u.... ltIero·1 claclaten wil dal wjj .u. inf_tie n ben
lain'l OptredeD bijDa - Frauob-Eag__ krepa die aoddir wa&,behe.lve bij éán locatie
ooriog deden uitbusten. OngetwiJfeld aal de ..... men Olll weiprde -ire ioformatie te
...erkJaring Y8D dea kOIOaiaIeQ aecret&ria dat pYetl; ook Uodeo wij niet deo buofd1lllD ...an
deae a.iet.a bad uit te .teu met clea lpeku1a.- de Iooati. te _a bUpa. Zp" p ..eo ,"oor dat
teur ChamherIain, eea YBrhlijdeade SteIiUaiUg hij u.iet Wa.. ..... a1hoew. wIl o"ortDigd
in het EogoJaohe JI&I'I-eat. • • heb_ ...wwekt. __ dM bij in de locatie "'er1oefdo.

Na, llOOeII hierbo..., ...armeJd, dachten wjj
dat wji alle informati. gekrepo hadden Y&D

..- betrokbne penoaeD, doeb .ai wu ni.t
- t.elearatelh., deu da, met de ubject,"
'I'0OI' dllll hfiltraiiebeembte, Ioea wU dur be.
YOIIden da, wu beCIrOPO waren on dat wu m
.... e.kele .. Ya) de reebt. ea ...011. laforma
Lie ,.u.,ea lYIIdeD. Waar mea Olll .lIeell ~
luai8 8IIlIpw .... n bad, eo Paecd had dat he,
'l eentpt.e bai. w.... d.t door deo betrokkeo
"_o bewoond werd, bad mea deu reristra.
liebe&mbte tw.. of lDeer bui .. n lIDjI'ewe&óJn,
met bet p,"oli dat ik bjjlla alle objectl" CIIOeJIl
t.erurtrekbn, aaoreai.o bet ODmogellik WH
woer het reheele distrikt door te gaao ea Toor
de tweed. mul bedroreo te wordea. ,
In - re ....1 ...oor de,. magistraat ia bet uit.

pkO'~ea dat de betrokken rer.ooo dea roria.
tntiebe&mbta ook bedrogen bd, dur bU voor
bet bof v.rklurde, dat hU nog'" roadanl
beeft "a door bem be .. oont! .. ordt, 't welk
bli aiet un de r.g'1&tr.ti ..heamble gewe.u,
bad.

Een tweede pual dU ..... moeilIJk 11 uit te
rioden, is d. aalaris k .. aldicalle, daar mon In
geen pYal d. recbte infol'1ll&he kan !tru~n.

DUI meen ik dat de regi.tr.tle ... t lOO moet
,ea-.J...t worden, d.t .e "'oor&lcalag
maakt in nlk. ge'ralleo.
zetr d.t een rereristreerde kle&Oroaderzoek

wil eIoeo ollr de IIwaliJIcatie ....n pOI'IlI>Dea
wier IlImeo op d. proVl1llooeele lust roorko
mea of op do llilt ....a aaa.prakea, dao zal bU
een verlofbrief ... a deo Clyieleo com mllllW'i.
YaD bet distftkt moeteo hob!:lea, ea .. anneer
eea persooo met JOOdanll document gewapood
11 eo het UIl temaad ...ertooot nur "leo.
~aliIicatlr bli onderwek wil @en, zal zooda
nie penoou geboaden .. eun .11e iaformatle te
... r.chalren.
Ook &aJ elk boofd1ll&n van oen locatie pbon

deo w.. u. ged ..... ad. dea 'Ud vaa onderaook
alle informatie I&D zood.al' peraoon te vor
ICbal!en, ea .Ia bli v.n boia iUt, &al bli ieCll&Dd
In Ijjn plut.. IaLeo dit I.. tate is noodlg omdat
de boofdlD&D .ich bn acbuIl booden, 1Qoa1. de
bo ..eDgeooemde reeda gedaan beeft.
Door beneo.taande lo u .. blad te plaat.~n, tuit

ro miJ I188r "'erplicbten. ~
De awe,

C. W. CLOETE.
GB1KWALANO WEST.

AFRIKAANDER BOND.
G&rKW ALA.N'IJ WEST.

. . .

Eeu ...ergaderiag gehoudeo op V1aUontein,
distrikt Ba" ter "ODIOr ....n deu beer J. G.
Coetaoo1 ar., V.C, 2i Jan i, YaD bk 00.3, me&
6MIDite eo .nder.! gewOll(' leden.
Dol YOonitter maakt bet doel der ...ergadering

bekead, en daarna wordt do ...erpderiq ...
cpead met oen "ebed.

De aecretaria ...er_kt daar bU t.e "OeI werk
te doea beeft, ea de aai.tent niet tqenwoordijr
lt, deu beer C. Hendnkae, de notuleo op t.
lI'eme".

De ...origo notalen .orden geleaen, "oedge-
!teurd en goltee!teod.

Het "oontel vaa de beeren J L. VeIlter eo
J. g. Ooeta., ar., loo1krunor betuigend UIl
de commiasie maar alkeanng o~er de handel-
"U" om proellratllll te aemen ....0 Lrme mea.
acben, wordt a1gemeea unioaomea

Vooratel van deu tetr J. ""ti der W.tllui.
lIOll omtrent boeproolïagawerkell.

Hel hd Vin bet d1&t.riktabestunr aert dal het
onier behaodehng ....0 't pari_at la.

Er wordt erder .fgeetapt VRnd,t pool.
Eea bnef rd doo, don heer J. G. CoetaM,

ar,lngel eni Vin den heer J. HIli, L W,V'
jvao Grd, lLland West, te.nende du hij on. &a

...erdedigea op dr pehhOi welke goedgekllllrd
zun door de verll'aJenn;l.

Een cople door do c-mml •• io lu;;ele ..erd om.
trenl opnelDinol Taa ""bad" ...ordt ,oedpkeard
door de vergad~rmg.

Eon comml .. ,e "an &ea ledea wordt uage_
st"IJ OlD d .. acha:le op te nemen

De commlUle bcwtaat UIt Dil boerea M
Jansea, J G Coetaee, Jr, J .1 U"UaA, P v Zjjl,
HP ...d WOlIlbuuen, J J P Bo&nldenhont.
Een ptlbhllke vergadenng .. ordt belegd ...

Riotfou.teiD, '1ii' woninl ... n deo beer H. P ...
d. W.,.tbaiaeo, om un do commU!8Ie acbade.
...~rgoe(hag lo te lever~n

}!;en voorstel van den beer M. Jansea, geee-
c<lndoerd door den b....r I' Celliers, om een
wapeallCbouwulg opterJcbteD In het d1&lnlrt.
Het wordt opgedragen IIn do ledeo v.a het

diatrikl.beataur om bd voor t~ brengen In bUb
vergadenag.

De volgeade l'ergadonog wordt bepaald te
Voge1water, tor wooIng \all den boor J. C .
Coe~e., 1r.
N & bedILaklllg door dl'n Toor.ltter voor de gaat-

Y'1Jbeld van den heer J G C<>etzee·.ar., ea gade
alult de ver~adeTlag meloen gebed.

[In antwoord op ""n "'&lig vao deo IIeOfOtana
meldea .. Udat WIlde notalea ...aa aUe B"Ddner.
gaderIagea grans opnemen -RED J

J. J BKY.!IiS,
-t\t!Crotar14.

Dat inmiddels de apeknlatie .... opent,i .......
den h_~ Chamberlain. 80IDtijda tot argwua
uitlokkeD, bn DIet woro- ontkend. a-ta
ookeie lIlIIUIdea gtUdeB .. _ wiJ er op boe
de "K1IIOCb Ltd. Comp."_ ma&techapplj
welke &icb ~ op de fabribi:e en 1'8I'kOOP
....0 ontplofbare atoJfea-ouder bare uncSeef.
boaden -beidela leden der Chamberlain..
familie telt. Het ia oanoodig er op te wij-
&On hoe zeer do Y""';ieUgjag der T~.
sche d1U&lniet-induatrie":' efa om~te
der weroeld_a baten UIl de diYel'lle- guro-
.-ebe fabrieken voor ootplofbare atoJfl!ll.
Mot andere .. oorden, indieo bet don heel'
Chamborlain ala Britech mimater Y8D koloniën
zou gOIillOn om zijn herhaalde UanUea op
de Tralul'la1llche d1Jl&llliet-IDduatrie te bekro-
oen met do uiteindelijke overwmning ..... in.
g.voerd Europeeach d.YJlllllllet, du aoaden
ook de _deelhouden YIIA "KlIlocb Ltd."
dur &eker uiet lllecht bij 1'VI!Il.. . .
!:ea o.alaDga door een onzer Yortegeawoor.

te Looden ingesteld onderzoek had de
v nde in~te uiUlomat:-

rt gemimen tijd .. area. venchiUead.
m&llDelijko en Yl'Oawelijko l.eCIea der Chamber.
lain·familie g~rd ala aandeelhouden
der Kyaocb.fabnek voor ontplofbare stollen.
De heer Arthur ~berlain. o.a._n ~
dor v&Jl de Briteehe miniater ....n lWIOniën-
18 bestarend direkteur; terwtjl de lijst nn
aandeeihoaders di ...ene panooen telt die deu
naam Chamborlain dragon. Een der groot-
Ito aandoolhouders 1&eeu 8.IlOIll0lll penooo dio
door do :Bank Y8D Engeland wordt ..ortegon-
.. oordigd.
In Augustus 1897 bedroeg bet aantal aaJl.

deeloa bebooreodo alleen aan numgenooten
V&Jl don heer Chamberlain 2,2'29, ...ortegeo.
.. oordtgeade eeo oominaal bpitaaJ va.n
£2'2,290, terwijl de &DOllleIDe-GoOr de Bault
V&Jl Engeland vert~eowoordtgde _ aandeel.
bouder voor 2,60'2 aandoeien go~treerd
stood .

In omtrent dezelfde mu.a.d van bet durop"
volgende J&ar 1898 .. as mta08Cbeo do t083t&ad
gebe.l anden geworden. De broeder V&D doo
kolonialen aoeretari&-Arthur Cbamberlaio, de
besturende direkteur-bad ZlJO 1IJlt&i _d_
Ien ...erdubbeld, en wel van 1,704 tot 3,310 ge-
bracht. Do a.oOlllome aandeelhouder bad het
&anta.J ziJoer &andeeleo van 2,502 tot 4,643
vermeerderd. Een andere Chamberlain had
haar aandeeien lo genoemd tiJWovorloop ftIl
200 op 320 gebracbt..
Ook andere leden der flUllihe Chamberlaio

bhJken gedureode 1898 in groote mate bun
vertrou ...en in de flnanCleelo toekom8t der
"Kynoob Ltd Co." vormeerderd te hebbeo,
he~oon eTODeell8 bet geval w.... mot diverse
pel'MOneo UIt de lOtieme knagen dor l'lwn.
borIaID familie. . . .

--Een pubheke vergaderIng, geboud.,a op den
7dea J uh te alf,tlonkln, ter "OOIng vau doo
beer 1:1 l' v d. W... tbuu~n

D~ boerEn .1. J. H"YLI en J G Coetzee 1l'0.
at ellen <;oor dea heer J W Vlok al. voor"tkr
le ~leLeu.
De beeren II Naude on J < G CoetlWMtlen.

It~llen voor deu huer J. J Heyn al. leereta .....
De voor .. ttur maak tout do ..t dor ..crj{adetlag

bekolld.
1>" beer Coet,ce ,,,,,I dat de rekooIogen door

deo beer Bai"nborot lell .poedl,.kt .. ."ezon.
dun "aren.

Do h.,.,r 11 I' " d WCllItllUl,en lleeft un d.
hand Ola eeD d 'putstle aur b..t parlC'lDttnl te
nndea.

Ua COmlulllleleJen nl. J U OaehH Jr., lt
JIln ... n, J J !Jeln., J ~hrJt" J J I' Bnuld.o.
h01l1 til I' van ZIjl lov"ren honne COlDpa.... " .
IlIwten la, .110ioo1gekl1ur.1 worden <loor d. ve' •
gad~nnr·

Voor.kl I' M.tJt,-J y d. Merw. om d.
boureo J (j Voet,.,., IOn ",.J 1'.. d We.thul'
'tOn "aar 't p",lement Ic Lelldon al. d.pu .. ~".

Amer.d'H"",1 door Jen b""r II. (.Johea-E .
1mUlor .fon OlD •• n der rulI'I.,rpc.I oomlDUai.
(do hovr a W Vluk 1 Lil de <l.1,utatie k "oor8o .

OONlpronkelJlk Yvorltel un dea he"r J ".0
dor P01I-J V Veuter OOI.Ileeo cfe twoe led.n
aaa la lIoellea .1. deJ,utalJe.

Tot .k!mtlllnll' IIobradltllMt !.et AmeDd.m.DI
door IJIOt llroote moerderh. Id M i10boer lt
J.n .. n .temt io do minderbeId.

~n comml.lle wordt ullgfll.1d om te 001-
Icctoeren voor d. afgeYlirdigden.

(.;DJDlIllOWlede ho.:re" liUobeo (~pflalfleld),
I' Marlt. (K.meelpuu), E IUlm"rm.lln (RIt
,ntH), KnyUl811 (IlnlldlrraaJ), J U Coet&ee
(VoiJelwater). J , d. 1'011(Zwemlco!Jl.t).

D.... er nltu nleDr te d',eo .. u, fenL.agdd d.
vooTillter de 'tr.;adc, '''II.

J J ilEYSK,
Kt>creLana.

Boeken en Tij dscllriften.
HET JUNI·NUMHEB VA.N XEERL.JNDH

Er .Iaao ditmaal ...eracboldene berIchten In
b.1 mnndacbnll v.o 't Alg.meell Nederlaadacb
Verbond, d. ve,eenielQg tot bandbu inll' 00
verbr.idior der BollalllillCbe tul, die belrekklag
bebben op Z.Id·Afrilu. Docb d. ,ro.p O.... n
b.t ,"erbond, die dit w.reldd .. 1om ... t, acblInt
tot nil toe .Iocbla kit de Z.A B. bepaald te
worden. lo bet ....nlu ....n d. alremeen ..... r.
pderiD( der rroep, cr.t In d.... hvonar i.

vindt men mpldlnll' rem.akt 'an
. Pretoria, Job.nn.burg KrrIDII'"

KI,... ~:Ild.•.,o .a 8Iander"'n. Eon 1elorram tin
dr. Uolr1ll&D, ....0 de P .... I, bennen I d. D.n.
.... Igb.id ".0 dea bear )rf,1t Orink, .. ar.n du
....it. teeuo.n "'1Ul I... en ai~ d. K .. pkoloDlc,
"oor IOOv.r uit d. ootul.o blilkt,
Onder d. afcl .. Uopberlcibiea .i"Juu w"

acbter lD.lcliDr ' ..... kt v.n de I.,ing Uil don
br, D. P .... ,. d.D flee ..er, I, W.R, 'oor don
Johaon.barg t.lr. D... tak). th.nl r."d. lOO
..er d.t 'IJ een .Iren liolJanclache bIblIotheek
beeft, di. een paar bond.rd bnek.a telt, .... r.
,.n d. Iellnr 3 ptlooe IDde 14 cta,en kOII.
Ooder de rewooe artlk.leo en lcroDlokon Uit

eo o.er de ".l'IIObilL~n<i.deel en d. aard. wur
Hollandach g.prokea wordt, 'mdt m.n op ,df!
'oo"t. paiiD. oen opl ... 1 ,ewlld Uil de pogln.
g.D oa.. .ell bourucbool op I. ricbteo In de
repabUelr.o ...oor Afdkllndora, eo voort •• ea
op ... lrkeac:len brief ...an doo hoor J .....n ZWleteo
te Pr.toria. Verd.r be ..al d•• ftHering d. ge
trone bjjdr.r~ Illt Noord· en Znld Nedorland,
venlapo v.u d. ,.orgaderlDg dur .ndere gro.
pen, enl.

H ..t .. ...el opvallend dat ook In l898-0u
wel In het naJlar-do woenin van deo koIo.
oialen .eoretana Cham berJain kogen do TI'IUl&-
vaalHCbe dynamu,t-mdustrle voortdul'8lld gr0u-
ter vorboud~on heeft aaogollDmeD. . D_
"'''orslll emdigdo - gehJk bekend _10 het
bc," ... mtlo proteHt v&Q den heer Cbamberlain,
d,d. 13 Januan, 1800, ....aann de kolol11&Je
secretar.. tot verbu~ van zelh Bagelaoho
recht..geloerden-o.a. prol. W....tl&ke, Q.U.-
01Wl regoonng au.nried bur lIynamiet--iodu ..
tne op te [l;o...en. • • •

H ot WIJ natuurlIJk oogepBlllt w"".eo om 04'n
verband tft ZOf·ken tWIICheo dell afkoer w..lk..
kon goleden door den Bnt..chen kol. IOCr&-
tnr", ...erd geopenbaard In de Tran ....ulflOb ..
Indu.tn. vao ontplofbaro atoft"'n eo tu_boo
do g"hJktlJdtg verboogde beiang>otelling dor
C'hamberlaID famiIJe III do ftnaoo_le toekom8t
van oen ol ...eIlicht mOOI'Engel""h .. d)'lllmIet.
ondernemingen .. Doch .. ur. de ~r Cham.
be,lam lo zak" zlJa au.ncleel JD do Jl; Iger com.
pagole o.-('rgtng wt een pel'!lOOolijke verkla.
nng III bet Briteche parlement, mas ~ogelijk
ook de connectie der Chamberlaio lamllie mot
Anglo. Trnn.vaallcbe dynanuet ... erboudmgeo
....n "penoonhjke" vorklaring vaa deo Mer
Cha.mberllWl wettigen.---.......-- D~ HOLLAND80HE BOEKIIANDEL

DU88EAU &: Co.

I·;LLIOT.We behooveo de bovongeooemde firma lek~r
niet bij on.. le&Ort te inlroduoo'feo. Ze heeft
lieh self geïntroduceerd bij de Hollandacb.
.prekende be~ollriog ....n Z. Afrik., en Itcb d.>or
hur onde~minPlr_t, ea door baar door.icb t
in de beltoef~a ....n dit land, op 't gebied Yan
de Z.-Atrikaaaache litkl'&tanr een plu. "er-
ooerd WIII'YIQ de bew..r"kboid md Jen dag
Ioeaeemt. Ea ju.lIt omd.t de DItbreidia' 'au
bllr .. erkknnlallik een treften~e Illtmgla van
bet leven der Afrikaander bewegIDr on omd.t
aan den andereo but baar bestaan znlk oen
laetor 11 tot 't be ...ord.ren dier bewegtog, me.aeD
"li road te doen eeoige bijlIOnderheden omtrent
bur mee t.e deelen.
De r-ohiedenia ...an de oaderneminr i••Iecht.

kort.. In begill vaa '94 is 'u bier roveeh"d,
aadat de beer E. J. VeHem, ,I. ltd vall de firm,
Du_o &: Co. te Am.terdam la '!l3 eeo .. atal
maand.o hier WAl geweeat om het terreIn 18 .. er
kennen. De pluta .. ur '11 Ineb ...eatlgdb .U la
eeo beacbeiden wmkel in do Kerkltrut t..
Kaapstad ..... no ....r het groote aleawe gehonw,
wur Mll\ert lte' begin ....n dd j .. r de beeren
Vellema (de hoYeageDoemde heer Vellem. werd
later bjj~t .. n door &{jn broer, den beer DJ.
Vellellll bun klUltoreo, ban rulmeo winkol ea
ban boe enmapauaeo geveatird bebbea, terwui
eea lCedeelte UIl de .trut is mgenomcn door
de éape Mi.ion Bookroom en de kantorea van de
voorzude op de eenk! "ediepinjl door bet 00.-
teariJbche coDlalut.
He' .u de eente HollandClCbe bGekhand.1

die in Znid·Airib geopend ....erd, 't ...eld vao
.. erluumbeid lag braak en verel8Cbte beel wat
bewerkia'r mur de result.ten EIJn gan.tJ~
80 't ...oorbeeld hooft navolging gevonden. Op
t .. ooërlel wu,e heeft de II.rma fetracb' haar
doel te bereik ... ; door boekbaade en door alt
gevea door den invoer YIUl Hc.lI.ed""be boeke u
'nUl ailerlei l1QOrt,eo door 't wtg ....en v.n epo_
cul Zuid Afrika&DllCho werkeD, Iet. wur Wet

aig IIn ged.o.aa wu. BiJ dea gennqen
omvaag diea de Za Id Afrikuns<:be htterataar
bad .U bet dan ook wel een. jlDoe'luk aeh'1Jven
te vindeD, maar de lang. reeb vaa w.. k.... dl.~
la dien korten tUd door de firmll In bet licbt 18
,e.ooden hf... ii-t dat ,.U, w.t mon noomt een
goeden aeUl beeft gebad eo d3 ""bru ... n overal
.. iat op te _poren.

Groote .. aarbeden ZIJll _r eeovoudi&e
.. aarhedeo ....&IlIl ....r ZIJ ewdelijk bejp'eJ":0 .. .,....
den, maar bet vordert langen tijd ...oor
leIDa.Dds goest lJ> voorbereid om eeo groote
waarbeid te begnJIMID. Jaro. acbtereeo bn
Iemand ID dUlBterllJ8 verkeereo 0"'''' een of
andero phaae van ZIJIl geestelijk le ..eo, over
Ot'n verbreking biJVoorbeeld ...au ....a trou .. e
vnondschap of over een of andere blIJk.
bare tegeastnJdigheld la ZIJn iunerhjk por.
lIOOoli~k k.arakter, maar dan doem t er 801Illi
plotseling een heht op lil deo ge.t of la het
bart dat tel'lltood helder maakt .at te YareD
"anhoptg douker ""heen. Een ~ waar.
beld ZJet .,IDoa dao met al &lJA gevoJgtn.k.
kmgen. eo met ZIJO verklaring Y8D alles .at
verwa..rread en ont'moedig.nd .... ...oor den
man die met dio ...aarb ...d onbekelld .........
Wat een wen .. gevoel van I.,...eo en hoop
komt er afél' zallr een weuwo orIrellD1Dg ...an
eon troooteode of 1'80 verlicbtende groote 1Fa&J'-
beId. In de vreugde o...er een ondervinding
al. deze, kan men vertrouwend afwachten dat
a.odere raadsela oP. gehJke 1II'l,pe opgelost ZUI.
1811.wordon. Dat u de reden dat biJ do m.
VOOTlng V&Jl Oemeat'8- -TOIllC iede ......a scep-
tisch ..."" ten of'&'chw .....a baar verdienaten,
maar tbans III "IJ zoo pop 'Ilair g.worden, beeft
ze zlCb zoo vertrou.bc.ar getoood, dat honder.
den kwakaalvers-gene" ... "dd ..len op de markt
lrilJll gobracht om b..t p'lbliek te bf.driegea.
J:ed..r oorspronkelijk artikel wordt altIjd na-
gemaakt eo de menJlChen zulleo elu)d tnch-
tea voordeel te trekkeo van de goedge~.
heid vao ban lijdeode medemeoacben. P.tiea.
tea moewo op huo hoedo ...._ tegea deze
bednegel'li, ...aot bUIl geneelilllidd~ &lJll YOI.
komen aattelOO1;, ea terwijl de tljd Yenpild
....ordt '"leemt de ziekte toe, en miuchieu zelfa
boveo de macht Taa stalk een krachtig g~
n..esllllddei als Oem ..nt'. Tonic. De beer
Jas. E. T Tiru81, .K.ooringa, Zaid-ADIinJië.
schrijft dato 1 AagnatDl l896: Gedurnde
vele J;""o leed ik &all bc,;,fdpiJD en a1ge-
meen slecbten lichaaaatoertand. Ik probeer_
de ieder geneesmiddel dat ik kon beCJeakea
en probeerde ala laatate hnlJmUddel <lameDt' •
TOD1C. S. twee 8e.cb.Jel mgenomea te heb-
beo sprong mijn hart op Y&Il ...reap. door
deo volmaakta omkeer die er in lIlija Jichum
plaata had. Ik YOIgde zorgyuldig de YOOI'.
echrifteu, en III het derde L.ehJC ..OeIde ik
mij geheel gesond. Ik _ tal Y&Il ~_ .Iaaga
deu weg g_~, de oorsaak YaD mlJll ~,
en ik ba DIl ... eer 't ..erk hervatten dat ik
in den Iteek --.t laten. Getrou. de u .. e,
J_ E. Tirney, Koonuga, Zuid.A.1l&tl'&bii-
(AdY.)---------_

ZlF J·JJTOfGSEL.)

Matabele ThompsoD
Afrikaanders Smuts

Lou,w.

en de
en Dlatrikt.beslnUrB vergacle'lDg, gf!Jhouden le

tlhot, dOll I.toll J uh 18~!J. tegenwoordIg de
"oor" tter m,,1 6 leden.

I Voontel ran d.1Oheer C. Decoldeoboot en
J :Mybarg, dat een tak opgenomon r.1 worden
door toet.egglng "an d..n ouel"n tak.

2 Voorst~! fan de boer.n F. 1J0tls.-J. My.
barg om een roaolullo op te Z8nd,,'l aur b.t
I'vlellrenl orer de erfrente.

Algemeeu ungellomen.
3 Voc.rs te I Yan de beeren A.8. Krnger-

J. M) burg om eeo pohLlo op te treftkea eo te
I.ten teekenen hetrt1f .."de de :Brandz!ektewet.

4. Voor.tel Taa de haeren F. C. Botba-C.
Belaldeaboat, d.t er eeo Teaalube aangt'nomen
&al wordon betrelf~ade de .. egen

Al. ledeD der commllillle"CD die resolufie op
te trekkeo .erdan langeakld de beereo 8. van
Niekerk ea F. Botha.

Algomeeu ...erd bealoton d.t de pt>htie over
14 dagen ton wordt n lagedIead.

J. II. VAN DER WALT,
8eereW1&.

Ach, wat laffe Afrikaanders'
ZIJn toeb dokter Smut.. en Lou ...

Om &00 ,til en onverdroten
Te bOOTeO, boe bun landgenooteo,
't Volk W8&nllt Zij &lJn gesproteo ,
Wordt vemoërd en ui~éftoteu,

Door ef'n laBe Jmgo grauw P

V""t geklulSt .. rd op hUDn' sto..len.
Zaten daar, dat (hevep) paar;

)fet buu dicht gesloten mwlen,
Even als t ...ee stroeve uilen,
I ),e bun etgen nest bevuil",n
En voor 't daghcht .. eg gruw Hcbllllen,

Roerloos, slaap'rig biJ ..!kaar.

Lom port. ' gansch den naam onwaardig
Voor bun edel voorgeslacht;

Laten ZIJ met slIjk &ieh kronen,
l....t.,n ZIJ ZIch bloedig banen,
Zonder aan dloo boel te toonen,
D..t nog moed lo 't hart bhJft 1II'00en,

VBIl bet volk door hen verneht.

GROOTE WAARHEDEN.

W,e L' Matabele Thompsoa "
Waar tocb komt ~ Dl&ll van daan?

Is hIJ .oms ook een dier beldeu ,
D,e ou Lobengala kwelden.
In zijn land bern .....tten steidoR,
Bem ""roofdon va.o zIJn v..lden,

Eo toen ...reedlijk deed v8l'lllaan 0

Wat tocb moot di .. JlllgO ..,hreeuwer
Van on:. Afrikaanders al"

Dat hij zoo ZIjn gal darft braken,
Ons voor lafaards uit dnrst maken,
Omdat wiJ io slecbte zakoo,
N, ..t 'IJO Afgod na gaa&l k ...aken,

Nocb ODSbutgoo voor ZIJll .taf?

Als te pochen ea t", rueo,
Het be1l'lJS lB 1'1ul een beid,

Zal dlo dapp're Jmg~preeken,
zal die dapp're Jmgo-prooker,
-(lolt eea beid zijo, die ..oon:eker
>op zal treden als oeu wreker,

Van zIJn boeltJ'" io bet ....Id'

Maar meo moot het miJ vergevl'll
Als ik daal'lUUl tWlJf'leo mag,

'Zulke schreewren,-zegge,-ma1Iea,
Dio zoo luid huo moed alt sr.challen,
Veiltg biJ ban duizeadtaJlen,-
Zljo ge.oooliJlt 't 1aapt 1'1ul aIIeo,

Ala bet nur komt van deo dag.

M~ er,- ... t ou' God verb~el-
Oorlog lil 0Q8 land OOIt kom

Door bet .. oeIeD eo bet ruen,
Vali die ecbte pocben-buen,
Wil ik .edden, dat die dW'UeD
op den loop gaan, not ab haaoo

V6ór hul oog den bood boor brom.

WlUlt die ecbreeawen OD die dwueo,
Zijn voor eigen haid te bug I

D&al'YOOrSalIen zij n ..uen,
Dat geen kogel hun al raIt!'~'
Neeo bet doel "'ruaJ< lUl ~ea,
Ja o~ 't .. ter 'I"IliI te lII&bo,

Ea dan daarDa 'ritJCb te vang'.

••
Wu lalleo geoo O~~I!Dlog ..... al die .. erken

geven' wli willen alleen In bennnenng brengen
de wtp ....nn Ou T'jduhrift,. v.n ~e reen
geechiedka.odi~e ...erhalen UI. Zuid Afrika, ,"or.
meade de H iaklriacb.. Bibliotheek, waarvaa
reeda 8 deeltjea ....0 dAlI2 &iia Yeracheoea, ua
bet groote .. ork oYer Paal Krng.r ....n J. F.
"lUl Oordt; Y8D de talrilke altp"'ea valt wer.ken
"aa predikaaten der N eel Gerefo"_rde .Aerk
en.. En er ia onder ...ele andeie Dleaw.
boekeD eeo lYoot werk op !tom.t. eeD
geKhiedenia 'nUl de Ned. Gor. Kerlr io Zaid
A.frika, wa&r'YOOr de acbrij ...er, d •. 8poe.laira,
...oor rekeoing der firma D•• r Holland 1&om
d. arcIaieYen daar le nadplC!f~o lell elOde d,t
werlr 100 yolledig ~Iiil: t. muf'o De v~r
acbjjDinr ....0 dit werk 1&ongetwijfold vao bet
bOCHrWte belant voor eie Ned. Geref. kerk I.D
Zala·A1rib.,
Wd dea boekb· .... el betreft, 't kUkJ8 d.t aa,

YVJIIDd werd in" IIIIII.IUOaeD, o..ertaigde OOI
reed, YOldoeade Y8D de1J omftDg daarnn pa
trof _ door de pooie ~id'Dlnid der ...oor.
haodaa boeke. _0 gHII enkel &o.k En.
p_h iL BoW... de yoorraad die daar ia
o horgeu - d..... ,:jl'lC!1l 0_ de acb ter= Y8D bei gebou. !ehael io - .. ord.o er
DOg - .... etro.o la bet ~bonw UIl de
o....niide, krwjjl er IlOl aiapeIa' n UIl. bet
boofdbDtoor te A.al&terdaai. AI etgeD
aitIa .... wordea al in HoUaud gedrukt.

Er wordi 0..... 1IitInidiotr der &&kengedacbt
in .. Z.A.JL dow .. lticlateD .... ea tak t.e
3........ Ben kw.a. di. echter 'er-
~'door dell CIIIPlJMiPa. ~. De raad
ftII b....... II wei ftII diea aud _
,.arw iD te bali _. ,zij ~ 11ft ..

l,
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Nederlandsche Zuid Afrikaanseie,

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.-
De kortste en Goedkoopste Route voor Reizig~~ en

Goederen van de Zee naar Pretoria, JOh.amlésburg en
andere plaatsen in de Transvaal is via

LOURENCO :MARQUES.
Vnu Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

3!)4 mijlen
Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 493 mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar Johannl)3bnrg 1012

mijlen.

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.
Vin Lourenco Marques .n&&l Pretoria £4 7s. 6d. en £3. 9.
" " "J OhlLIlll88burg £4 19s. en £ 3 18s.
" Durban " Pretoria. £6 8s. en £4 12s. -
"" " Johanneeburg £6 lOs. en £4 6s. 6d.
" Kaapstad "Pretoria. £11 18s. 9d. en £8 58. 6d.
"" " Johannesburg £11118. 9a. en £7 19s. 6d.
Inlichtingen v'3rkrijgbaar aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te Pre-

toria (Z. A. Republiek) en bij de Directie Heerengraoht 270 te Amster-
dam (Holland,.

J. D. JON ES &CO.
JAARLIJKSCHE

Verkenping van den Voorraad
BEGINT VAN DAAG.

Laarzen, Schoenen en Kleeren
- TEGEN -

OPRU IM INGS-PRIJZEN.

28. In het POND Disconto

Zie onze WINTER VOORHAAD van Regenjassen, Over JONES RHEUMATICURO
jassen, Pakken, Kamasten, Stevels, Wollen Hem- Het groolote Zuid-Af~e g8llMlmid-

del ?OOr Jicht, Rheuma.tisohe Jioht, Lend eden 'enz. enz. Jicht, Heup Jicht, A&ngeaicht-pijnen, elia .•
ft heeft vele duiHnden geTallen, veel erger

, du boTengenoemden genezen. Li verkrijgbaar
. Tan alle Apothekers en Winkeliers door geheel

Zuid-~lrib.

KENNISOE\'INO •Bill. I l.E oude fir~ von GEBR.

U MEIRIsn is DOg ~ vinden te
No. si, Simonsstraat, Johannes-
burg, en handelt als voorheen als
Markt Producten- en Commissie
Agenten. Alle goederen zijnde
Producten, Levende Have of
anderseins aan hen gezonden h~bben

~

n . rsoonlijk. opzicht; en eeno
s ge afrekenmg na verkooping.

EBB. MxIIlING staan boven allen
in spoed, orde en vlijt.

I Z"endt al uwe goederen ge-
adreueerd aan Box 4355, Johan-
Desburg.

TtlL Ad: MBWXG.

DE DIRECTIIC.

BIJ ALLE GEWONE ARTIKELEN.

J. D. JONES & CO.
J>LJ.:I~STRAAT t) , en KOHTEMA RKTSTRAAT

KAAPSTAD.

Ondergrond Ploegen en Wijngaard Ploegen.

Schrijf om Prijzen en AfbeeldiIl&,en.

GEORGE FINDLAY & Co., Kaapstad.
Jt.! iK. WAARUE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FAT50FN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

J •x.....A. ~ ~E:'Y" ~ C:::::., •Lanuemarkt-straat en Kerkplein, Kaapstad.
Lxr \H, ..-Wij Iwl,bfln s!echts één l~ez~ghei(18plaatsdie in Langemarkt-

I!Ln~,t en dOUI' Lot IJJ Kork-plem is, WIJ zenden geen Travellers
UIL (Jm ons 1.6 vortegenwoordigen.

Boeren en andere
Belanghebbenden In Landbouw

MOESTEN GEBRUIKEN

SUPER· PHOSPHATEN
n:RYAAfWIGD ill)()[{

De " Lnited Alkali Co," Widnes, Engeland.
ZE ZIJN DE :aaSTlEI_.

JAMES 8EARIGHT & 00.,
ICENIGE AGENTEN.

Kennisgeving van Pun iciIiere
-----------------

IrENNI::; wordt lllj deze gpgeveo dat het de bedoeling is van
\ ELI\\".\IW f:"A'~ UI Rl.ln en 1~\.\1· ~'I.\.\t.Xl3l'HO, om het Parlemen

verlof te vragen l'en Particuliere Bill in te brengen strakke,nu om het ver.
letmen van toestemn.ing voor ziel! tI' \'ITkrijgen voor het vrije recht van
alle ",ool'hl'boll(! vnn nl('l(' gc,.re('nl,·!J en mineralen ten gunste van de
Kroon van 7.t'k(,1' 1,1110 gpl"~.'ll in !Jd lil. trict Kimberley, groot 8,q~ mor.
gen An 4!) ~ vierkante rOOfi,'[1,dt' helft ,an de plaats genaamd" Middle-
dam," vroeger oodt'r Oranje \'rijlltaatsch recht.

GOOagteekend Kaapstad, heden I) Juli, 1899.
VAN ZYL ct BUISSINE,

Parlementaire Agenten.
!LaHoFF, Mlcn..\c EN HERTOG,

Procureurs van den Petitionaris te Kimberley.

,.'

ISAAOSD. &
Grootste Onderneming in de Koloniale Industrie

"THE DEI1IANOE."
- -"'4'

Solide Essebenhouten Slaapkamer Ste), Goedgedroogd Hout
E~cellent .Afgewerkt.

ONS EIGEN MAAKSEL - ee ea.

DBZE.ILLUSTRATIB 18 BBN :HllUJJU ~BELDlNG VAN HET

" DEFIANOE" SLAAPKAMER STEL
aeetaande uit:-8 vt. Solide Euchenhouten IOeercmkaat, met Spiegel Deur; 8 vt. Solide

E88chenhouten WalChtafet met marmeren blad. hOOIen rug en handdoek hanger;
3 vt. Solide Easchenhouten Kleedtafel, met Plaat Gluen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goedkoopen goed huisraad van OM eigen ~61
koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die op deze markt worden verkocht.

Geillustreerd Catal.~ en Priialij8t fra7ItCfJgep08t op aanvrage.
Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaap8che Gouvernements Spoorwegen'

vervoerd tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.

O 18AAGS & GO
YerloonUmen, Langemarkt Siraat,

-. Stoom Fabriek, BARRACK &. BOOISTRATBI
• ;- • , X A A PST A D.5,

H!:'~~g:S~~~goI~::.~Room Afscheiders en Karnen.
de ik ID 88n .onef aan u TaB de gOede uit ...er-
A:ing TaB RHEUliA.TICURO in mijn gaval.
Ik liea 60 jaren oud en heb 23 j&ren Iaug ge-
leden &aIS CHRONISCHE ASTHMA en
RHEGMATIEK en &<,cbt verlichting bij vele
beroemde geneeskundigen, en probeerde alles
souder baat te vinden en had in mijn geval
alle geloof in menschelijke bek ...aamheid ver-
loren, tot dat ik HHEl:MATlCL;HO proheer-
de, en in eens sijn mijn Neuralgia, Rhenma-
tiek en pijnen in boofd en aangezicht Vl' rJ we-
nen, en bet nieu .... is ver en "ijd verspreid,
dat "ou-m_ter Van Rooy amper heellemaal
gezond Tall die "'Ilnderlijke medicijn,'! en
dit ...u erkellJk het gnal i elkeen die het
probeerde beveelt het UIl.

~ heer Jacob TaB Zijl, van Vlaklontein (3
uu~: van 8~ynabu~), is Jene.ten Tan eeu
ech!JDbur ongeneeslijk ~ev van Rheu.matiek
en .':Jicht. Nooit, zei zijn moeder, Mevrouw
VaD Zijl, UIl mij. "'aII er een erger geval vlln
"Koort&-siekte," eooals zij bet noemen. De
eerste dosis RHEl'MATI(THO deedden lij-
deaden jongen man rustip; elspen en medicijn
...erd TOortdurend toegediend, h081Jel de bu-
ren 811 menden zeiden dat zij niet venrllChtoon
dat hij leven rou, lVaa hij tweemaal hier, en
~~e Van de RHEUMATICURO en PITr

De oude heer VaD der Welt, Tall Redders-
burg, ...erd genezen door een bottel. ,_
:0. heer A. Coeteee, Brandvlei, Middelburg,

K.K.., vond dadelijk verlichting. Mijn soon.
Jan, en zijn schoonvader, de heer J. A. Smit,
TaB Wonderboom, Burgersdorp, werden ook
gen_D, maar ik moet nu eluiteu.i--Jk blijf
u... dankbare mend, J. C. van Z:j1.

De IC Alexandra" De (I Alexandra "

Afscheider, de

Goedkoopsta en

meest door onse

Boeren gebruikte.

Afscheider

De beste en

gemakkeliikste

i zgevoerd.

Karnen van af 45 Shillings.

~oo
AARDAPPELIO&REN I I !

Ingevoerd van verschillende deelen
der wereld. Twaalf varieteiten waar-
onder Vroege Rose, VToege
Regents, Flourballs, Duitsche
Blauwen, Magnum Bonum, Sn-
premes, Franscbe Vroege Rose,
enz. enz.

Schrijf terstond om teleurstelling
te voorkomen.

Onze belangrijke circulaire over
A~:dapp~lmoerpn, zullen wij post-
VMJ aan lederen boer toezonden die
ODS zijn adres opgeeft.

.... Het Oudste Landbouw Huis in ZnJd Afrika:
R. M. aess &; CO.,

KAAPSTAD.

JUIE! WILErIL Co
10 & 12 Darling-Straat. '

H. HIES & CO'1
Handelaren in 'Graan en Aardappelen,

SlEDE N TE KOOP AAN:

Doorndraad,. • • • •
• • • • Gladdra.a.d,

Oo.t Londen.
Telegrafisch Adres: "R[Es." _

i$

EN

NET OMHEININGSDRAAD ,
Omhe1ningspalen, - . _ . . .

"Vark ensdraad.

- - - - 2 tot 4 voet.

DAl SCBRAPUS,

Galvanisch IJzerl
Galvanische - -
- - WaterpiJpen

• tot Si.

ft alle IOOJ1ien UH'
00ecIenD.

en

PAIN PAINT.
GENEEST ALLE PYN.

z.u. Gnuu.
TANDPYN in 1 minuut
OORPYN " 1 minuut
NEURALGIA " 10 minu~
ZEEO KEEL" 00 minueen
VERSTUIKING" 00 minuten
KOLIEK PYNEN li minuten
KJU)(p "li minuten:
KROEP ,,12 uren
PYN IN RUG " 10~miDuten
PYN IN ZY Jf 10 minuteD
BUlKWop Jf 1 uur
CHOLERA " 1dag
RBEUlU TIEK " 1 tot. Sdapu

1/6 per Bottel JlClltire)d 4d 1l1tn.
Agenten:

P.J. Pe......... eo.
KAAPSTAD. -

ILE .
ERRI£S

VOOk

GAL KVti\L EN.
De •• i1iga. Medicjjn.
De "kem. HedicJfin.
De beIIt _rk.ude Medicija.
Voor alle 1nralea.

BILE BERRIES
GeIleMll Hoofdpjjn eD Naarheid.
Ge_~tie.
0-1I8D wiDd en Pijn op_Haai.
OaeMD alle Galaab~ K ...aIen,

BILIl BmuUES
ZHD Vel'lterbDd en Rein.
V tll'llterker be, Lic!aum.
Laten i8llWld plum, voelen.
Een k09tbaar Iiaiapain middel.

BILE BERRIES
Bren pa de eethHt ieruJ.
Oen_n lIIoedelOOIheid.
GeDezeu alle koralen van het Bloed.
Gen_n Inrjjoinl en lmIohtelooaheid.

BILE BERRIES
KOIItba&r vo -r Be&i&heidmaDDen.
KOIItbaar v..,.., Vrou ...ea,
KOIItbaar Vt><H .r .. uge MlIIIIChen.
KOIItbaar V()(ll' lj ...J e en J0lli" penonen.

Voor .118 baDdelaars verkrURbur, prjje 1/3.

AGaNTS.
P. J. PET RSEN &; Co.,

XAA?:JTAD.

Nergens anders kunnen zulke

MOOIE PIANO'S
van alle soorten verkregeD
worden tegen zulke

i1LAGE PRIJZEN! !
als in Stellenbosch bij

F. w. ~NA8GH,
II De Beste A.&nbevelinren I ,.-
Kom en zie zelt, of schrijf

_om inlichtingen.

TE KOOP......____.,
EENIG! uitmunteDde WiJn-,

VlUohten-, Zaai- en Vee-
ploatsen vaD £1600 tot £8760.

Informatie gratia pg9f81l.
Schone. Cape Times BUildings.

GEOOOULEERDE

L1MOENEN,Naartjea boomen,
ook de limoen. der roemm.t.

deWashingtonNave1. Nu plant-
'tijd. Doe in tijda aanzoek bij
JAOS.VAK DEB DRWI, J. In

BJa'uwnJlei W~

z. AtrIbansche College
School.

DE school zal openen op den
19den Juli, te 9 uur.

Klassen zullen gehouden
worden voor het Matriculatie
't school hooger, en 't EIemen:
tair examt"D, en ook voor de
examens voor den Civielen
dienst.

Voor Jongens die het Stan.
daard ~. hebben gepaaseerd
staan drie curoussen open :
hte CUl'8U8 Hoofdzakelijk

KJaasiek.
2de Cursus Hoofdsakelijk

wetenschappen met inbe-
grip van t:icheikunde.

3de Handel en Civielen Dien8t-
CIll'8U8.

Verdere inlichtingen kunnen
verkregen worden bij den
Principaal.

W. A. RUSSEL;
Rosedale,

Orange Straat.
26 Juni, 1899.

BENOODIGD
EEN iOnderwijzer voor de

3de Klasse Publieke
School te Klipdrift dist, Fra-
serburg. Balaris £80 per jaar
met. vrij . logies. VereiCtcht.e
van EngelBCh, Hollandsch en
Piano. Applicatiee moeten ver-
gezeld gaan van de noodige
Certificaten en getuigschriften
en zullen ODtvangeD worden
door den Ondergeteekende.
Werkr.aamheden te begiDJ\8Il
100 spoedig moplV'k.
W. T. VAlI 8OliALnUx.

. XlipctrUt. lrutrbvf

TANDHEELKUNDE .-DE heer A.. 11'111.1'. Tandheelkundig
Cbirur,::ijD (onlangs in het London

Denhl fr'lItitoutl !:leeft pa.. een bezending
van dwJeliPu .. i,·__ ~ Tandbeel.
knD:dige MiddeleD oTlt¥angeu, en ia in d.
poaitie !l'8steJd om zlJoe patil!llt.en de voor.
deelen vau Id "H moderne ~erbet.crialt!'ll
in de tandb"elk::;ud" re doeu genielen.

Conanltati . urvn tl V.In • I'Jt 5 n.m.
Op Zaoord\g'''n !' v m., tot 1 n.m.

Patie~~n bun er.af woonacht i". kunneu
hunne V18ltes prr brief Balfkondi)\('n.

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig ChirurgiJD,

OastIe CJtamben,
TBGnOVD HHT NIEUWB POSTKANTOoa

Adderley Straat, K8&patlUl
PJC. Bu 860

KENNISGEVING.

DBOndergetEekende w8DHht aan
het geëerd Publiek bek8Dd te

maken dat hij nog steeds bereid il
ft Board8l'll" in te nemen (longena
loowel ala Meisjes) ook IC Dil-
bOarderI," ttPD billijke prijaeD.

P. J. J. LOUB80RBRi
Wellinpm,

1 Mei. 189~

TE-HUOR
OF des 1'8rlanpDd te koop, 10

uitatebDde plaatam uitp.
zocht in 4ct AId. eeIiqen van Her-
bert, Hay ~ Barkl~West.

Gebouwen, LaDderijen, Fon~ineD
Bnitengebouwon, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, njf
minuten rijden van het Pest eD
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
nabijheid, Overvloed van wild.
Vogelstruizon in 't veld, dat
a-eschikt is voor Paarden, StMlÏ!eD,
Vee, Merino t-'chapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoop
is dat de eigenaar door sloohtea
gesondheidstoestand zich terug.
wenscht t J trekken, en het boeren.
bedrijf wil opgeven,

-Richt u tot:
If. R. CAWOOD,
Postkantoor Papkuil,

I via. Cetmpbellt
Telegrap1iscb Adres:

Cawood, Papkuil.

17 hN man ',et ...-n k ... l kop komt maar .........
J:1.J door J. \\.rel~. Daar II nog hoop fOOr h..
,.1. I ij Whe~ler'8 Capillarlne g.bruin, MI
i. b,·t besto P.rwu-·miJdel in 0". LaDd I _ poet.
11'.:<\ .~•. d.- !I~nt.en DEYSI::8, l1A1'l'I:UW •
ell, KnapHc.J f omif1oo roogi8te1l.

ZUID-AP'R1UANSOH£
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PARLEMENT.
RA A.D.

ut S:sI..lAG 18 JU LI, 18

De raad ver
t gebed

erd om l uur d

PETITIE~

e be r C.ralllUl 'oor to .td n
dat ru de UP'Ole van dit hu i« e ',J I '{ek" 0

IS voor de aa telhng van u perm iuent n .0
lItter n COWlh ~

l Door dea '" beer 'I
he '0 v-ernement
ell
of

.H> rrro
H t rapp>rt

ovcrwugdCl
~Jf lrordon m

werd n VD rges Id op een w k va
teur ~enerul die z we',"cbelilk achtte

[)e bJ/I wer voor d-r der e ru, I gele'en soo
I. e endee ,en de bill ... erd na rr t ander

hu," 1?~7. mdan
Dr loWat "I

WOEN'SD\G 1'1 JuLI IRJI

II t huis
I speak

rga de om z uur
r las bet ge bed

PETITIES
j,~,1 d)" den
~"U Dal nl om

lJe oe te "mier .tJldo voor b tg
conut. up ,a~te H':'; h e erdera t j !.Jes
n gen lode eu de IJ rInnes II I ... n het
te "jil

Aangenomen

\DDITIO~r.U,t TOE-EIGE~I S'(.
Het huis glllg lil co mité op de," bill, d

I her lil III cl a sto I.
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