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Koloniale
)foDUmcb-t;

Werbu;

HERMAN CIGQ_~NJlRD,
69, 40 an 26, Pleinat.ra&i, Kaapstad.

DE~L No 71. -fl,i8~ •

JI!C.. il!£. .!tI!t.. TE !_ooP.
Paarden en Muilezels. 24 1!!!ILE.N-

nB~u koopaan

1110 ... j Jaar RC. . JnJa II t ".
I .. a "" ',., . tt tt;
a Jl. ,1---"" " ~;"fJ tt'
Beu prachtige lot, geteeld doorDE h broed ' ..---- , den ondergeteekende uit eeneeren ge t-l1'I .EMRRSON, do wdbekooae mvoerdel'l nn KolonialenHengstbï tellerriee.

eerste kJ8880 Veo, zullen weer ten verkoop' aanbieden op _ boYeDge- De Ezels IÏn te . Jgt"OO " Jaats
noemdon datum 30 81ltJrOOBteNoord Amenkaan.ache .~ 3'1 l de 0= SIJn.P
en 0 ~aarden. I'ezc dieren zijn SQrgTUldig ui~ht ten tnude m1len van tatie.
voor deze markt te paseen. BouW'el'8, ('l()J]tnoteU1'8 en.Boeren sullen P. W. MICHAU.
een gelegenheid hebben eel1lte Jclaue dieren te verkrijgen. orange GraTe, Cradock.

J. J. HOFMEYR & Co, Afslagers.

.AL .JOSA'PH~T. Zuid Afrikaanscb Q)lJege.

fiJMbaoder :BoJuIs 'slJl'A""':
~i':
,....,. -'-'1

~ GBHOUDD WOROBN -op

~""''''~",U',':ai-dOLI~~;k. 8,uur 'aG.

-WET KIrASSEN.

Publieke Verkooping op de PÁq4e,
ZATERDAG &.8., 29 JULI.

) :

~te .Beneodip. TOol d'
Darde Klasae }ubli8te School

te Darling BrD« Breede
Ih1er.

JOBL HUOO, Sec. BENOODIGD
EEN Gecertifioeerde Onderwijzer

voo!' de Fublieke Anneuohool
te Stapelbergs Vlei. Salaris £80
per jaar en vrij logies. Werbaam ..
heden te 'begiDnen zoo spoedig
mogelijk. Applicanten ;moeten ~
kw8ani sijn onderwijs ~ geven ia
Bngel80h en Hollandsclj en moeten
op.geven tot welk Kerlrgenooll8ohap
III behooren. Applika~tien verge..
seld 'van getuigschrifl!en van be-
Inr~heid en goed gedrag lullen
door den ondergeteehnde inge-
wacht worden tot ID Augustus e.k.

H. J. VAN ¥ENSBURG.
P.O. MiddelClOurt, ,
Dordrecht, 17 Juli, 1899.

PUBLIEKE VERGADEmNQ
APPLICA TIES met getu, iglO

80hriften en ,t:JertUioateu
van bekwaamheid in Bngelach,
Bollandach, Musie~ en lIand.

. werk sullen ingewacht. worden
~t den 19den Augl18ius.

&Jam £60 (l88tig ponden)
. pel' jaar.

.Logie$"te bekomen tegen £25
(vijf en twintiJJ per jaar bij den
Hoofdondel"WJjzer.

Dr G. CONRA.DIE,
Breede Ririer Station.

-ar.-
. ' TULE.A.C3-E:

pA~ RL.. c • Op Maandag, den' 3laten Juli, 1899,
Publieke VerkOOfJID'

TB, 10 UUR 'S MORGENS.SOM ERSETe WEST.
EEN ZELDZAME KANS.

VAN

L088E GOEDEREN IT Pu~~ek ~ Tnlbagn wordt hiermede dringend uitgenoodiad
b1l'WOnmg. nn eeae vergadering ten doel hebbeode tte
be Kwestie te bespreken.

op verzoek,

P. J. P. MARAIS.

OP

WOENSDAG .26 JULI, 1899.
OM 10 troll V.M.

PUBLIEKE VERKOOPING . t_. ___

-VAN-
1I0ULTON'BKostbaar Vastgoed. PAIW PAINT. BENOODIGD

lamte A.saiat~t ~elijke Ond~
lVijzer voor DonUecht lerstekl&a
Gemengde Publi4e School.

VE R Z B GEL DE Applicaties
gemerkt .. .A,pplicatie voor

Berate .Assistent lM&Dnt'lijkeOnder-
wijzer" ~n .met de noodip
Certificaten en Getujgrchriften,
lullen ontvangen wordenaoor den
Ondergeteeke~dc .niot I.ter dan tie.
7den Augustus e.k. voor de PQ8itW
van Berste Assistent M.allDelijke
Onderwijser, o~ in het algemeen
behnlplll8lLmte sijn in het onder ..
wijsen van alle onderwe~peD, maar
in bijsonder bebraamom Hollandaoh
te leeren in do vel'lJChillende
Standards ~t! de Matriculatie in
bovengemelde &hool. salaris £200
per jaar. .

De geslaagde Applicant zal zijn
diensten ~ beginnen zoo
Bpoedig ~jk. Iedere inforJllriie
kan verkregen worden bij .

.!JAS. P. ~MlT,
Secretaris, Scbool Comite.

Ron4g~~ Onderwij ...
~noocJjgdi te ltaaazeer,
wijk Van· Zijlasprutt, Dia.
trict Fauresmith, O.V.B.

DE Ondergeteekenden met in. .PUBLIEKEstmcties begunstigd door
den Executeur des Boedels van
wijlen EIJE DBOOIHIB--zullen_publiek
verkoopen op de Stoep van de
Holland80he B8I8ar, Noorder Paarl
de, volgende Losse Goederen be-
staande uit.

1 Trap NaaiMachine, 1 Bicyole
Roadstcr, 1 Lot Klaargemaakte
KJecderen, 1 Zak Borrage, 68 T_gN einde de handen te sterken van diegenen die langs den weg van
Yards Italian Cloth, 1 LOt V~ wedenijd80he toenadering Tan beide betrokken partijen, de be-
ring, 1 Snijders Bchaar, alles nieuw beetaande .geeohillen uit den weg w8DIChente ruimen, en ons land voor
en wat nog verder zal worden aan. een Yl'eeIIijken oorlog te bewaren. .
geboden.' J. Ar DREYER,

G. P. V. LOUBSBR,
L. v. DU SPUY,
P. W. LOUW.

VE.RGADERfNG,
TE

'&dde:.Iey, K:oeberg,
Op WOENSDAG1 den 26sten JUl,I, 1899,

DE Onder-reteekenden daa'toe behoorlj~k gemachti~ door den heer
A. A. WALBtrBoB, Jr. die van plan 18 zijne OOztgheid op te geven

lullen publiek rerkoopen op

,_}Voensdag, 26 Juli, te 1030 v.m,
J. Zijn zeer kostbaar eigendom gelegen in da Mwn.straat Somel'let-

w~st.I-evat~nde een fraai groot get ietl'jk: woouhuis, stevig ell van de
beste m'ltenalen gebou wd, mot \V inkel annex waarin sedert jaren eene
win6tge"cnde bezigheid wordt gedreven.

lI. Twee Bouw·Erven gelegen &OO61s en gt'enleDde aan bovenge-
meld eigendom; deze zijn nog eenige'der weinige Centrale bouw.standen
te verkrijgen in dit floreerend Dorp.

III. Vijf Cottages voor arbeiders, die eene goede huur opbrengen.
Lv . Een Huis met grond te Somerset Strand (naast het Com.

msrcis! Hotel gelegen: alwaar -roor vele jaren eene winstgevende
I" l;jgr~. bf'"igbeid wordt gedreven,

Et'n flhn van bovengemeld eigendom vervaardigd door den heer W.
Jr. Budlor GouvernemenU! Landmeter, ill te zien aan het kantoor van de
d"J~et:i.

V erdore bijzonderneden kunne!' verkregen worden bij den eigenaar
te Somerset·west of bij de onderget'aekenden. I

P. J. BOSMAN & ZOON,
Afalagera.

GENERBT ALLE PYN.

Z.u. GUUIN .•

TANDPYN in 1 minnut
OORPYN " 1 minuut
NEURALGIA .. 10 miDutelJ
ZEERE KEEL" 00 minuten
VERSTUIKING" 20 minuten
KOLIEK PYNEN OSminuteD
KRAMP OSminuten
KROEP .. 12 ll1'8U .

PYN IN RUG " 10 minuten
PYH IN ZY 10 minuten
BUtKL{){}P 1 uur
CHOLBRt.. " 1 dag
RREUlIA TYEK .. 1 tot 8 ~

1/6 per ~l po.tgeld 40d extra.
Agenten: '

P. J..... .-..ell. a&eo.
KAAPSTAD.

's middap te 2 uur,

Faure, Van Eyk IOn., _Af,lager,
Paarl, 20 Ju 1899.

BOOMPJE8~D~PJES IlBONDSTAK ACHTER HEX RUIER
BLAAUWGOM,Heklria, Cypres, , . . ,

in Bakjes, "/- per 100- DIS'l'RIXT WORCESTER.I1akjes terug j 'Le'moen en Japonica,

eerste-kIu, te koop bij LEDEN van boveogemelden Tak van den
J. J. v. Dr MBRWB, P ZOON, A fri'kaander Bond gelieven kennis teBurgstraat, . ,. .

Wellington nemen, dat een vergadering gehouden zal-Y:::--:--oo-r-'B=-o-n-w-e-rs- worden op ,~ 'L______,

TENDERS 'WOrden gevraagd WOENSDAG, 26 DEZER,
voor de opriobting van een te Hex Rivier, ten huize van den heer JANKerk te Cal rinia. .

Plannen ell Speoi6caties lcuDD8D RABIE, om Half ..Tien ure 's voormidda ~s, teu
gelÏen en alle inlicbtina' kan ver- i de I' t te ....k d
kregen worden op &aDVI'Uf bij bet e 0 ODZegevoe ens UI 8pr~ en over eBn:T=' moeten geadreeeeerd TraD8vaalscbe Kwestie, als mede andere
en inpsonden worden op of voor Bondfl.])eJaogen te bespreken.
10 ~uptua, &aD het Bouw Comité, Hét P' ubliek wordt mede vriendeJitk nit.Calnma. .. U

'Waarborgen worden ~ de vergadering bij te wonen.door het Bouw Comité dat IÏcb Diet
verbindt om den laagmm of eenigén D. DE VOS, Secretaris.tender aan te nemen.

per jaar ell de

~'.uuo van Jr(wtiek IlOOdublijk.
reiskOSten gestaafd door

~ltantJes sullen vergoed worden.
De ge$Iaagi:ie applicanten.~tenzich voorzien van een onder.

2de klas !lpoorweg certificaat
tegen half prijs te reÏ7.en.
H. J. S. VA.'f DEB MERW.E,

Voon. Sch. CoQr
Fauresmith,

14Juli, 1899.
-------Een ongehuwde Onderwijzer

benoodigd Voor de Rond-
gaande School te Strijd.
poo~ wijk Kliprivier,
Distriot Vrede.

ILE
£RRJES

voo:ac.
BOLUtiDBR' ••• ROlaMD.

ZWEEDSOHE STOVEN;
GALKWALEN.

De ftilipte JiI..dWl ...
De ....... ~.
De t.t werlrudélledicjja.
Voor .... In'.....

BILl: BDJmlS
a-a Hnnfdnll .. en Nurbeid.
a-In~.
o-a "'Dd' ea Pjja op Kut.a- aIJe Gt.IeCIltir K__ .

BILl: BURRS
ziin VenterkeDd en BIiA.v-.. terbn het Licbua.
,1._ i_lid fIIUkIdr yoelen.
EeD kottbur lRaiIPIU middel.

BILE BORTE
BreDpI de eeUaat teru,.
GeUeieD MoecIeIooeheid:
a-. an. tnIea ... het Bloeó.
G_ kwjjDiqeo knabW-beicl.

BILl: BDRTE8
~Yoor~.
.K.OeUlUr Yoor Vrou" ...
Koetbur YOOr Joap .-'an.
K~ Yoor oude en Jo .. perIODen.

Voor.1Ie bandelaan yetkrihlbur, Prjjll/3.

Veranderiug--1n Prijzen. APPLICATIES VOOr boven.
~noemde betrekking verge.

seld va., de bij de wet vereiachte
getuigsphriften van bekwaamheid,
goed ~g en lidmaatachap eener
Prot.e8tantsohe Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worWpl tot op den 30sten AuguatuI,
e.k, .

W"-J(lIaaInneaen te beginnen 100

"'_ft ".yo.., tJ~DcI ... _hlkld.a_
.,.a zn•• cl Iau:a .....

\Vij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
zeD.

DEWAALa-co..'
IJZER.HANDELAARS, .
, Het Goedkoopste·Huis in de ~

OMHEINI~QS . MATERIAAL
Staandera, Draad, lfet4raa4. HeJr~ au.
,.' SCHRIJF' OM PRIJBLIJSTBN\

.&G__ '.I"III

P. J. PETER8EN ek 00.,
JrAAPSTAD.

D. Goedkoope .. ID cl•• u.d..
Groo .. VOO.... cI• .All. GK'OCM6eD.
8ohrtjrozn Pa-IJ.llJ •• ea c..taI~

N. B. wnbsel en Broeden,
VlSCH· EN PRODUorEN.

HANDELAABB.
Hoo1li K&ntoorl SODB81'l' WIST 8T1UD.
Tillen: I. I. Loubeer en ~ TIJah

letty, laapa1ad j C. Slabben, t&bai...
bury j 1.1'. LoubIer en Broedén, .PaarL

'VOODHEAD, PLANT & co..
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

Publieke Alle orden gericht aan een nD de bcmm.V d· genoemde takken .uU8D OJlJIliddellijb 8Derga ermg IIOllfVUldige aandach* ODtn.ngeo.

IP,s.~na:.n ~;:t.:
het Cumberl.nd Hotel te .KUP.taCLTE

JLcbtte8:-

M A L MES B U .R Y.
\ LLt Inwoners van het Dlstl'iot wO.den hiermede d~geDd uitgenoo-
\ d'j.('1 ter bijwoning cener Publieke Vergaclenng. te worden

Il I"mden iu dij ~TADZAAL, te

DlIaI ... e_bu..y,
-OP--

28 JUL!.Vl{iJDAG, lE99,
om 11 uur 's morgens,

. '1 Flnrl€', d,l tpgl1nwoordige Politieke Situatie tuaobell de Rijks-regee-
i .: "'1 de Tmnllvaa) in ol'erweging te nemen, en te trachten om eeae
I,,,. ,11,lIme oplo.<stngder h<J!'\taan:lemoeielijkbeden te we6(J te brengen.
, ,::.rr A lie bl'laDgl!t(:lIenrl~~,die wi1tenwe~k~!l om. Vrede.te heJpen
... , :, h'n, woruen vr:cndl·llJk: doch ernBtlglvk wtir9Doodigd delle
\, .. , :.'ring !lij te woneo,

: la. E. L. Jl. LoUBSIiB
.\. C. Koet!
,1 II. Lol'w
,I, 1'. flU TOIT
I', .A. ~)(l'T~

i it. IJ. ~rEYN'

! I. W. KSYXAUW
I':. J. LouB8I.B
J. ~TU;W.

F. WlllDMt'LLaB
A. O. Dil VlLLIns
JACOB RnIEl
A. K. A.ND.IB8O"
A.IJuuLJWr
CA8PAJU11! BusLD
JAO. DI JONGH
C. GIOIDL.U.I
J.~,ID~t~
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Nieuwe op maat gemaakte Kos-
tuums.

Nieuwe Waterproefs, Cape's en
Mantels.

Nieuwe Bont-kraagjes, en Boa's.
Nieuwe Regenschermen, Oorset-

ten en Kousen.

Nieuwe Flanellette en Longcloth
Onderkleeren.

Nieuwe Opgemaakte .en onopge-
maakte Hoeden.

Nieuwe Kjd-leeren lIandschoenE'n,
Sluiers, Chiffons.

Nieuwe Kostuums voor Kinderen
van allen leeftijd, Linten en
Kantwerk.

- Nieuwe Kleeding Stoffen, Blou~
. zijde, Sa6jn en Krip.

Nieuwe Kleeding-bordutll'8els,
Gimps, Versierselen en Knoo- liTTLE

THE
DUSTPAN,

pen.

Nieuwe Ondel'1'Ok:ken, Kant en
Mousline Gordijnen, Side-
board-kleedjes, Thee-kleedjes,
Thee·cosies, enz.

Plein B~r... ~,
Kaap.tact.

Aan TOOnrkoopers, Winkeliers en
aan bet Algemeen Publiek.

Voor de beste waarde in
Kaapstad, doe een poging

- BIJ-

MORRISON & Go"
PlEI N-STW T.

----------------------
Universiteit van Kaap de

Goede Hoop.

REGISTER Vil CONVOCATIE.

LEDEN van ConTocatie, die ver-
langen dat er eenige verander-

ingen gemaakt worden in hun
adreuen of andere bijzonderheden
in het register worden verzocht Je
~ meedeeling te doen aan den
8eoretaris van Convocatie, c/o den
~atrateur, Univt'r~iteitekamers,
Kaapstad, niet later dan Vll1JDAG,
4 Augtl8tU8.

GHO. GILCHRIST, B.A.,
Sec. van Convocatie.

Universiteitskamers,
21 Juli, 1899.)

IOLONIALB mSKAMER en TRUST
lAlTSCHAPPIJ.

G,... en h~
~JlIli.

No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD. A.
ALeEU!

D
PA.

(apttul, £10,000. Resem PODds, £71,830.
WliRBOiG Til Yll EERLIUUID.
DE MAA.TSCHAPPIJ reikt PoliNeD

uit ala Wá&rborg yoor de Eerlijkheid,
Oprechtheid en Getrouwheid nu
Truate8ll, Likwidateun en AdminiBtTateun,
E:ucuteun en VOOIfden Datief, Curator.
Boni, Baljuwa, Laodmeten, Beetierdll'1l ID
Secntariuen YaII Banken, Logee, Aauran.
tie en andere Maat.ohappijen, Aldeelinp.
raden en Municipaliteiten, Klerken en
andere Beambten in diell8t YaII Firmu ID
Publieke Inrichtingen op YGOrdeelip te.
men.

Deze Poli_n worden in ontvangst g.uo.
men tloor de Imperial. Koloniale, Trua.
naJaohe en Vrijatu.t.ohe &g.ringen en
alle Employeerden door geheel Zuid.
Afrika.

Vormen YaII A &Zl108k, 8IIJI., op MDl"l'IY8'
bij

G. W. STEYTLER,
Secre~

Kaffers Kraal,
P.K. Heid«)berg, Z.A.R.

'

ENDERS WOrdeD gevraagd voor
de huur van eon woonhuis

plegen bij het Woodstock Station
lAD de Strand-zijde.

Het gebou w zal worden verDuurd
100&18 het er staat en voIiedige
bijsonderheden kunnen ver~ regen
worden op aanvraag aan dit ka,toor

Tenders gericht aan den Coétro- OP delle plaats een donkerbruine
leur en A uditeur Generaal en Meme, smal bles overkruis,
gemerkt op d" enveloppe .. T"nders witte voeten, slip in winkelhaak ge-
TOOr Huis te Woodstock," zlden tnorkt, gebrand op roohterbout JIB.
ingewacht worden tot MAANDAG, '24 Indien zij niet gelost wordt binnen
deler, voor 12 uur 's middags. ' Zes Weken van af datum dezea

Hoogskl tender niet no :xizakellk met vergoeding van verzorging en
UDgenorn'lD. en advertentie zal zij al8 mijn eigen-

JOHN BROWN, 'nom beschouwd worden voor de
Roofdingenieur. onkosten.

Kantoor Tan den
Hoofdingenieur,

Kaapstad, 19 Jul., 1899.

'''AA'~f.l ptl
~ v
groot~ C
OeJJOQt~
IIOOI'ten,
011 .. lid.,
prijWD.••

lupscbe GOuyernemeDUS~r,egeD
DDERWfDSCHB Zi'ID AFRI.
KAANSCHE YEREBKIGllfG.

VERSLAG EN van boyenbedoelde
Vêreeniging voor het jaar

1198 sijn VOO!! belanghebbenden
gratis te bekomen bij de firma J.
ET. Dil BUBBY Pretoriu8 Straat
te Pretoria en DR. J. BBILL te
Bloemfontein.

P.K. Boa 1-'2.

C. J. BOOYSEN... -,
Downs, dist. Hay.

13 Juli 1899.

Ialpsche GouyemementB
SpoollegeD.-

AAN STEENVORMERS
IN ANDEREN. Bai
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ON~ ~A.:RD.
-AmennU. 4ef.~··
• J)e·tweecJe Ied..,._ :.,. wl ..

.....lIirIDi\lt ... lODIler eeD ,....~
~U; ea &olni d ~... . ••
dUr tepa wu laOONe ... .' .•
.teID. DU rteol. die lIIjJ .~.~ •..~:-. ~~wij biet ~kt bil Ia&eD yoor- ~ .-v _ _ _ •__
bil Wil YérJ.--M.'. • ~ at "GOr ,..,.GEEN MONOPOLI.E VAN IDEIIIN lI~D. ., --_ Ob ..... -·"-··'----~~IIIL·1If .... " .. ~ :C'J

MB. h rt I dJ' .. oVllr dM lIIeII eeD ....,. ID .. , b_i._L...."'-~_;-... 00.. ..D e aatlte dag"..n 100 Yefli ta.. ~ MD op&o.ln, die boWe _ _ .
de Meêa, dotpc:IacbwII , ~ eieGroot,. met l(tlVf\a ell...DeIll8ll laD belde =".:.r.: liet· ..... .:

beid ".n Groote ikhllQr, dat het DOOoI ".alllOvrecUreD·én berekend II haele ... OJtcUe .... '--dle~1D bie
aao IJtI woorden tall den pf'fI1Ilter g&da. te Jllllkea .. a eien IItrUd dIu 100 JIIND Dia ... wat la die ~ _
rend" de YOri .. e 1eIIi. &e b--'nn ........: _ ,la d.. balten diltrttt.ea werd te. YOeI'd. • ·Pi.10 ' ail _ koe ;

.. nn.~.. W _It JL. t..-I__ Lo_"__'.a_ tr, .. r.: kit Dii • '~. ."Noch do eoDO noch eie --d BIh" On. la ...... oPao....... yer ....... _, ~ ;&J_.. .oa'" L:' __ ._....._ _ L......o.... tint rll'~ .... aal de braDdaicskte ... 1 doel&reJr..... _ _ ._ _
'..,0 lUoaopoJ~tI vau icleêa of Idealeo". De beetreden kaOD_ wordeu, t..1t1l eIe.OD- Jm lW Jail
Soulh African League, waammdeheer tenedeahettf onder eie bftoWoa al =I=.-::'=:'l-:~
ItHoDIS8 tb"nl t'oorliUter la, h .. n eie p! .... mat ... "oor barte1tb .......... ..._ WiIDaDd .... dit la
(.'OUJttJtutle vaD IJeD Afrtballd ... Bobd klog ook iD het b."ordweU ftIl eie groote ........ ,
overpnomel1, natuurlijk IOnder dU te wol·iodaatl'ie, waarna de wel1'llari ftD JAN KIB8Q. ,.

erkennen or te willen toep ven; op het !!t~~n belaoll'Uk, 4eet der bevolking De koorts te Stellenbosch.
jonpte JIOlJObond CODgrett te Kimberley, -_ ..
wer,t Dog 0. a. de wenaohelUkhetd na De Woroeetenoh~
MIl Commllaie TlUl ToeaJch& op Elekti. Glateren dleDde eie . beecha.l~
YOGI' de I..eecue &tert door den heer To. AH dM ~ .F L.W tegen de beeren Ourlee H_ru; oa.· W-....._ L__ • _ ft-._ er __ I.. ......_._ULLER, .V., eo andere ..,-_ ........ &er de VOl lIn pi ,,-- K-L L. V.- _ _ •... ._ __
d _"'-nu.. e_. -Il, ..,......,... W'OnIte 1IIIPaH. -1UODd.
en bepleit. gebracht door den heer, Winter_ho ftIl ~ &jj .... aif .....
De heer RaoDII8 heeft Mdert UJn voor den mqiltraat TlUl Woreeeter ~ 1'I--..OIItbD'

terugkeer 'n week geledeo herhaaldelijk t.t.tgenoemd. werd Yrij~ clá 'filii ioorta.wa hiIr 1Mbbft
1. d fed eentgeDOelDde met .£3 en de -anderé ea dat Yilf .,...._. ~ daar ...geepro eo no e eratie der veraohU. met .£1, beboet. DadelUk na eie alt- __ lier ba OIIthM

lende at.tteo en kolonilJD 'VlO Zoid Afrita, .praak bewroo h.t pablle\: all 88Il blIJk __._ dal. eie __ o.. tb bWiaI& ...
de vJagln,eaUe ill het lDidden latende, yao holde blJdrapn te geYeD OlD eie ~ door .... laad ~ aja,

...... u oen ., ••• Id_ hU .... lo........ Uit ol... !.....:':!:::.=::.:::..,...~
het monopolie heelt. TulllNlh twee haak. eie lIIak nn Di..... aard en de dUr die ........ ~ 4JIfta._
j.. wenaoben wIJ hier op te mertau, dat heer Winterbach lOa ~ gehu. ~· .. Ia u..._... .... "'W-1iaIa ill ....
de vlaglrW81tle een het'1 beJaoanJte rol deld hebbeD, had hU sIJn neder.... all ~ C 1Iiea~..a. YOOrPCIaaa IOOY"
lpeeldOl aaa--het einde VIn de 81menawe- '11 man ~rageo, en UJne ,..elnrdlende ik 1Mb Dell llit ' :'-.
ring tegen de Z.A.R. In 1~96.TweellDlen. mial)ltkio,lOO lpoedig moseJijk aan de .u.ÏIII~tu~ -::t:!l'BJat;

~rgeteJI~eid IPlrIJtgegeYen. HIJ III iD A... W'OI'deIfIl.er9d; -... eIe.:!atieaweerdt!ra wOlrden tegen het eind TlUl t ve"Oae, ste IIr YOGniohUgw te werk der aadere 1IOJtoIe~1I&IIradIIII tall dr. Ttaraw
December apeciaal naar Kaapstad gezon· gaao in t bel~ TlUl publieke '" ..... dea (Ulllldlaeidl- , 018 de ai ......
den om vao den hoofdamenlweenler 1eringeD. YOOI'IiOhtï,beid iD • te , tot II. beIft
venekerin~o dieD8dogaande te bekolll8n P 1 tse 'D.~~ 0'- OYer bet
Een invloedrijk deel vaD het reform: ar Bman praatjes. aIt-ia to. SW .... bOeCIi alat DMer .....,..&.
oomlté, dat later gevormd werd, WD be81ilt ...... du ill de ~t. ........... _ dor.
teren h t hIJ b d Britaoh I... KaapatM, %4JaJi 1899. pea....a 0IIa !aDd; _ ulloori. beeft la dell

e 10 eo rao e e v,. Voor ek ... r, .. t _t ek..,..'1l klein.'ar Iu._ 'iId iD YWrtsi ..... 1IIdera. plee .....
o~er de republiek. . liuia, in miJa YOri,. pruti" rer-ak. Dla 00II: _ .. t. lroaha.. ja het dtdcWiflr 11.&

M'Wir II dit een nieu w Idee? GeeDlalu, editeur "an U~ La" I b.& die toat ouder .UII bier ba ... moet wordea ,&daan, om !M.
bet il genolDen uit bet program vao be- aand., .... riag .D bij ~ 11.&_ ....a d.. led. dorp...tIMr •• PIOader t. ..au, .a .ooraj 0lIl
gi I ....a dl. VOO...paa aet bei.. hud i......JID hat driakwater ni""" .. bewaren.Ille en van den Afrikaander Bond ot Kï.er omdat .Ir di. toa& ptaaak ha&. W.! die 8t.lJeoboeall aaoeat, al WVIi bet _ 018"
de nationale partij. Hier volgeo de eente ... 11: ia dit, _I BoUl. fall Aliwal '* ....dat d. op'f'Oediapiaricdti ...... aIIUar, be ..... au.
vier artikeien vao het programlD&: dia _baar jakhal •• nie kwud dou aia, lier. .......".. ... ill liet Iud dUriD .i&aaallteo.

wjjl olie l'OCJi. llrapa '11 !aaam........... Ell.... Re& ~at du ook ut u.....lUW _ du1. D. Afrikaaader National. PIriiJ .rbat bOlll ia di. baulI.t udna 0P.l...... D ilr -na ooit dUnOOr .ua opea..... De •• ...,..
J•. I.idiog der Vooni.ai"beid, oolr la de lo.. bOlD om .kaaa. Dit hat aaiJou: lDaab .. HW&.... la aJJea WIIIi dj baadu .. a 'a werk
".n.n "an land.a ea "OIk_D, llliall: d.t die I'OCJl j.akhal .. Ilia ,._Iijk la Die, .Iaan, .a ieder.we.IdeabDd lid....a de ~

~. -Zij bedoelt, oad.r d. leldin, der Voor. _ di. toatjie ilDOG ait dle pad. achappjj il Y8I& "lM.Iot.1I .. daaria tot bet
aienigbeid :-d. "Ormillg "1181' 11l1.ere N.tio.... I 0 ai ......... oaden ....
liteit, eo d. "oorbereIdilIg .... OOI "0111:1'OOr 1[_1,.11: bn jou ai: ~ boe beirat dia Ieian P.l. G. DE VOs.
b.t "8IILi"la.an ".. a VeNenigd Zaid Afrib." \'l1li dll oppoeieie ..... aatllJjk lUe _ daar ill DI.
3. D....rtoe, _nt IU, beboOrl !Wil wa' iraq bon ...u _a dia A!rilraaader STADSNIEUWS.
(a) V.rll: .... a ta wordea .. a beabte Uil· 'PU oia. Di.,Iadd. Berplro~ bet bal. lhI1'

UN8LCITING ".a dll dilfereate E.rope.oh. .0 lila plaa.".".II,.r dr. Du Paddu&oel la 'II
N.tioQalilei"a ia Zl&id ..\trib, .a I. vat 1008 lija ......... tooa. B..bad ..

(b) Zuid Atrig'l UUIT,UDIGHIID te wor· w. Dog _ aet t"..lreer ver 'D Iron raklr ..
d.a buorderd. ill di. blli-, ea dit la DOa dtPdelibr u,bur •

4. Zij ;lIeeatt dat de UNE&lIllLt"I'fINO. be· ooit te ..ore d.& bjj b.. l "'eiaia' belaai ate! ill
doeJd ouder-Artlll:t'13lfl), beboort te rastea op die oatwiklr.iiageo·1'OOnIitpq ....a di. ][010.
800 beider en dllidellilr b_t "all DI.lbad · aie, ooa dat bjj di. KolooJe ai. ba .. bruilr
ill.menljjk belang ia staatll:llnde, laadbou , nr aUli ei.. dOodBiodes. Van raJddar toeD die
"88teel1. baadel eo DU·erbeid, eD op de .rll.a· belaqrjjlle oadenrjjlbill bU die tweed. Ietiag
niDI ".n iuden biilOadere reobten, betreftead. d' b' II b tb" dadelIl: 'godedieo,t, oader.U .... a taal, IOOdat IIlle a.tl'o. "oor I' Uil "am, e IJ I 0p,..pnq

ea w.ge.tap, Di. 0P"oediDI \'l1li die kiDdenDal. aaU'·r taa.oheo de di1fereote beeteadd.. fan Zuid .l1rilla il ,lo 'f8I' bOlD aalader
leo 'fall OlM '0111 worde w.R.railDd .0 'lIaata belaag .. olll ta &laf 'D ... _ ajja laad rerte
",ob "oor eea oomiall.abur ZUID aral· .. beroof.
ItUNSCI! Datioalllteitli'''oel. ••

}len ztet het : het ideé YlO .. een Vor· Ell dan il dur OD·.ar 8prik _ dit lijk ....
eenlgd ZalJ.Afrika " etaat voorop In het mij - boew.1 dit aatlPiit 0. dU &e ~ _ ,"a

d 'f I......._-d Bo bllll ja ,lid aitl H "t ~ ale UaaaaaI dieproiramma 'VIn eo"", r -.-u er nd, _i. pprut aie. wat hij DOf ,&doeo hat
eo dat pNgram werd reedtt uDgeDom... ja OlD baaie ta I' \'l1li 'n Yraal 001&1 .... dl.
in het jaar l~. pQSiei., ID 'a lII08ie OIII,",lIt elle Vrjjbur tolaa.
. Maar de Afrlkaaoder Bond IIl"reelrt no &8eJ,",iD, Di. ant ...oord op die ....... WIl 'a

• ko~lroot wa&bOlll op elle _. ....a Ijja l'III laat
ol de voorbereldins nB het "rolt,'" en dit y&l het, .0 .k dialr die IDtwoord op die hnIede
JO"lOt lfelelJelijk en op aataarllJke wijle ui d_ltd. ,.YOItr b•. G_ .000er dat bU

IIleioploon, .oel Die, Noa dat Nar 1'bOaaMJ,(88chieden, en niet door verraderlijke Upiogloa daar ai. _ ia, eo DOG _t oa l8DJ'

llamenzweringeo en het Yerkraobten vaD 8prill "aD die. II:lMBiap pdrjjf ia, aoa liill:dit
Jt! btw,lust!len nn reoht en gerdClltigheld. ...r mU of dit met boaa .... 0 iL Wie w.. "
D~ mhltlelen die door de Gecharterde lDis1kiea beria bii aJ beroa .. geTOBloer .n..

".~ deur .. a deel \'lUI die partjj, waanaa~ï di.kliek worden aallgewend-men noeme se Domioale leier is, ,ia di.I .... Ie&jjd ja 0811.
conatitutioneel of onoonltltl1tioneel-zijn Hij b.t toa YTOegerdie replltui. vaa '0

laag en demol'"<lliseerend, en worden door eerlike, boew.l 10IIII DlialeJd., poli&ikaa. W..
dit ai. du Ood Loadea bom WMl ill bill arm.

alle weldenken leo verfoeid. geaeelD b.t oie daa ..... bij aoa aie ... r ia die
.. De erkennins van Iedere bijzondere parl.meat, maar dlt i'lID al_ maar al .. doJ.

rechten," la de baai. nD de aaneonalui- delilr da, Tembulud di. poliLiek. dood".a die
.. trou.... ni.ad ~a .... Tbo_ UpiqtOIltins der v6l'8OhUJende Earo(>e8lOlle natio- wa.

oallteiten ill Zuid· Afrika, welke door den •••
'f i .......--d Bo d nl- taan Haar .Ir ...ord te droeqeatI,. Di. ...IIda.
.... r...... er n wo '. voorgee • ole vaa die bnadaielltew.' la \'l1li lIIidct., ..... die
H~t hankeren naar NabotJl" wlJnpard 'weed. aual,.l_ lODder'a diYia1e ... lOader
'aU Diet ondOlr delle lItellilll, al kleedt men 'D .all:ele teea etem! Dit ja die Boad.uu..
18 ook in halch~laohtt"e bewoor"1_~ om. Iari. ""100 werk, ea dM aopaaaaad. PlOfl'll.

,. ...... Ii....lIaa Di. lad.n, bal aaoe*-.....trent .. grieven" en .. BIaYen " (heiota). I ••

Ter be vordering nn de onder. artikel 3 Di. preaa1er h.' ...... wjje op di. YWud.
(h) bedoelde ZIILFSTUDIGHBID Yer- ru., ill die gevoel ".a lie baia _& be~

tot dia braadlÓ.lriewe&. Waarom ill daar di.IlJdoht de Afrlllllinder Bond o.a. lO dat ..eranderiDg? Gedeeltelik ja dlt o.... wltt.ld,
inmenging no baiten met d. bailhoade. omda, die be.oliliq ooa be.... belread ii...
lijke aaogelegenhedeD nil Zuld·Afrika di. wet ... du rjjJlll' la daanoor I_ek_
lal \vorden .... weerd." dai dl. YOOl ..... ta nde tor ja omdat dM lIa ••

,,- bill .-ekeaÏIIJ boil 111ft die IP80iaIe ~
:M"n leae bet program van beglnteleo bed. \'l1li die Y'8nChilleod. dIatrikte. Dur I..

nn den Afrikaander Bond nauwkeurig di. kDoop, ea .11:La baiar blij OOI.. sien da. di.
na, en IDeo sal sicb kannen overtul,en, IJeviueI DOO aIr.aaem• er.k.a word.
dat er v.n een monopolie van ide410 bg de Toea di ... lekt ~u oer die braruWeIr ...
RaODB8 ·klIek geeo de mlDite .prake kao .... t Ju.t. jaar ....... id werd, toen b.t ik
IHn. ,..ê dat ik deall: dl. oploaiq "'0 dle Il1081.
v Iii II:laeid WIll te riade durIa, 0lIl die .et ill

drie deel. ta maak : (a) Alrem"l18 bepeJiD,.
\'Bl di .... b.. le land I (6) I~ial. bePllill,.
...r die Oloerd..... t.Jijb .&r.Ire, wa.ria elfe boere
lDet bgJ ... lDoet treil: YO"'" die ".) ....a dle,...0 i eo (0) .peow. bépaliapa.... CUe NI
.... dl. lroioDIa. Di' la feiteJlIr ftt ill die
Daw. bill rd08a wOrd,.1I du la daar !lOf
die lader ~DIeI .aarop air ou: PWijI Mt,_.lik, op dijl"..,Ut te ~ biJ die I'aiillrtijcllp
dippiag 118' 'f66r die .laler, YIIII an. 1i.aia.'Ie
troppe. UITBOLVBN fS BOBDIoL8,

GSIlWDllfiSS UltWDTL\·."I ..
Idward Robert "'III"eI HnoltlJl, !IoII_ooatcr 011

COIItractor, lI.leki IJ.
rauwlLJ.lfI. On.GA .....

Harrr WbtU-ke" logieibaiAhoodeni, 1.oOo&rhi6.
HeIeaa Iatrlna " .... ch l. RoberUoa. Eric Jamea
I!Icott W8I&Iuoo&t, .dy..,Ielltieat!Mlt, l[~.

VB8GAO •• I.GD, .
peter Barb, lerI· ..bu;'boader, PortBliaabelb. "Jl

I An'Pl'Ias. Samo··1 y.'j ... ·ein, l!!olllenet Ooat., op
"A1lpIIu'. WUI, ..... Uear ... 4o.141rburl, 80taenIit
0. op 11 AJlCUtuL .

A A 1.u.ea;LiilmT.
JU.t.PIft'A.D.

Het PIaA \"&II den s~nu.d om bet drink-
water '\'all _ bOOgeI!e plaatll uit de rivier
t. _, ..ordt door allen goedgekeurd, tal
eiade bo"eD alle verdenking te komea. dat
b<ot ...at.r in de zollleNlu ...oden mag wordeB
be'nlild door penoaea "oolW:b.t~ boven de
plaatli waar bet watE'r t.bamt wt de rivier
...emIt ge_.

pw Ill.
I. li. .. ti.

»....11101, ID beU., ~ 0 61 - 0 •
lIo«'hor"D 0 • _ 0 81
""'Ielle pe' "uk .•• .•• I '1 _ I 3

" b.m1D., e... '-ch-.llflde O. 0'
8" •• dlo:n. ~ ••• 0 Il 0 II t

" '-:b ..URCl._ II , _ 0 ..
ADK"'" JIUOOI'lclerd 0 a - 0 (t
Anlf" ..... Il·lA, ~"'o 0 • _ 0 It

"batcba.1I1;d 0 tt - 0 "
• .1-1"" ,Iroge II ft _ I) •.,

droo&!il"*'" lea .,. 0 lt _ II 6
nsl"" 0 Pt - lt f" "'''''Il D..cbadlgd ~ ft - II II0, ';lno:hoh ..lI6o ... _. 0 II _ 0 II

l '.~'"!'noma. 1.. 1.... ... ... 0 J' _ 0 ~
\V", ..-I In.. 1,o,uleDIOCb.lI:abel, , .. .lagt..elrend

, '. 'er. l.e.;1 "Wuherkooping ...n ,lote'llOad"r
, ',.,,, vorancl.rilli(." PIuWeIUIt: Woe de w.'"t
! ',' wc ,k zeer k&llll, en dell'lC1aao .. lieD lUO
.... I ""'l"l~ t,.,h'ekoni.. Op ae lokale III "lu

I," len wur.!"n 73 balfla • .,..bO .... D lOU Jl
.o" vvr kocht. Hl! m..dudiaging _.s 1""oJndlJ
,L· rr" ... n von do vorige .... Ir " .. relelI lea

. " ~.·h~uJhla(J. l>ri. balea AIIJ>C>rilnre
'.,e··u .... u te warde" ingeboud.D ap 2f1jd; .. "BIt
. ,.,'[1 ;11 ".:ri'mre lichte lanlP G .. balD.'ad ,,"'.
... d 1'1'" I, en :I balen korte lichte op 6ld. De
- .• , •• " de ""Db,edinllea .... na .. mellp"teid
Ol' n,,~,,1 lkft part II"", di. legea 6td ~ 6id per
;b "'('r~ «c ht W'erdt"D.

Wp I oteeren.-

DINSDAG, 25 JULI, 1899•. -(J._ U. .... ..,. F. Htroid cc. ,./U/,)_'<:aV~ BOL .•
J. J. ". Wijk ys. Joim Koberuaa.-De hr.

Vaa Wijk ~ Johft ~ fOOr
~ 71. op -.. ..... oor, getJeebnd 1
Maart, llIIN, ell batMllIeu op 16 Murt, IQ,

VGIIIlia \"OOI' ~ \"OOI' L~ 17,. _t I'I!Ilte811--. '
.c,.ter 07...... ,n. Jolm \'l1li BrecIa.-~ ....

c,-.ter, - ~, --.chtig h PaieI,
~. dé.a. heer Jolm ..sa Bn!da, ..
IIMJ' \'l1li ,)9 PIUt. z--.riTieru • ._ Mt
GflSeveq YIUI aebre ....,. of in ~ de
... \'aD £10 ala wurde.

De Mer Vu Wijk t<'Id op ._ ~ eJI
eie Mer MOlten. _ de "erdedi&er ....

De aaK _,: dat g_de .~ ..
heer Breda gevtaagd bad zija kOe &ija
pinta te Iatea v- ...~ bij ~ .....
g- la. 6d, ,.. lDUIld te beWea; dUCIa
dat "'IUI alIeea ""' het pqea en Diet fOOr
oppusiag "" "et'IUltwoordeli;jlrheid.

Na de getajg_ \'l1li ('yster aaaphoonl te
bebbeo, ...aarin bij ia kruisverllooi HU ...
ktaarde dat hij -geeIl' ..oorwaarde htJeft ..
1Iteld; trok de beer Van Wijk de aaak &eNg.
Lena Rhoda ve. Fn.dtJricIt w_ (POIiCie

aergeaaat.)-Leoa &ada dagvaardde de poliue
lIIIrgeant '001 schad. pieden door 't ........
~1'I!Il op _, verkeeNe eG ourecbtYUldip
'"JA.

De beer J. J. VUl Wijl!: trad op ..oor ~
pr.
N. de getuigeois ~1II8D te bebbea .,

't bof.YOIlDÏa .. oor den "erdediger deo br.W-.,.
reu met lmId.eOO.
P. H. Falll'8 n. Eraeat Wóbbe.-De beer

Faure dagvaardde deo beer Wahbe voor de
liOID "U £18 108. op cell_ goed-\'OOI' betaal-
baar op 8 Hei, 1800.

VOIlIlis ...erd gegeveQ \'OOr £8 10... lIM't koe-
toa, daar bet be__ ...erd CUt .£16 op ..
rekeaiog werd afbateaId.

KRnUNEELE ROL,
Johan_ 8'r1llJ'U a.tias ~eI'lllaU. eeu ge-

ldevdt>, .toad terecht da. hij akte 27 VUl
1882 bad ",ertredeo, dtlOr eeu ge,.... in
~".P.~ te makea,
fuj ...erd achnldiK be..OIJr.e.u en be&;,et lII8t

10. of &ebt dageo troabt.nf met. harden ar-
beN.
Tou. o...icLt. _ gekleurde, .. erd .. ug..

ldaatJd '\'all dron~lC·bap in DO!"J>"1.r... t op15 Juli 1899 .
Hij ":'erd aeb.~ l>evoudeai on veroordeeld

I4t _ boate VIII 5.. of drie dagea troak-
.hal Dlot banIea .rb.oid.

Henaaaaa C. Pool, tUumermau te 8teUea •
botich. werd ~ dat bij aeot.ie UIl,
101 '\'all de aWlioipaJe regulatie! bad 0\'_.
tredeo, door lÓjo koe up de lJl'IMIk Joe te
latell.

Hij .. erd liClJuldig beYDDdeu .,a m._t eeD
boete na 28. tkI. bet.Uea.

De buet.e .... rt! bet.ald.
Frederiok VigJw. eeu boer tt' 81..uenboaeb,

!daagde ."~ilWUD Marcia lIlA, dat hij !i&te 18
van 18. u Iwtt OO'ertred8ll, door da.! bij aQ.8I'e
getal"88 ..aD. Uja zorg tDevtmrouwd aiet bad
opge .... t. waardoor IUJ (a. heer \·Ïin..) liOba-
de bad geleden.
Hij werd IICholdig bevoaden "U ..eroordeekl

om j;3 op te dokk8Jl of , ... nieu dag ..u tronk.
.tref to ouderglWl lIIet bardelI arbeid, De
«'.rate vier dagen nm elk.. \I'~'(,k met l'!eD-
_e' opaluitiag ea w:hrale kOl!I..

}O'red"riclr Hame"" eli Pieter HIlIlI"n, t.....
gekleordea, 8.toadett bo.cbnldigd VIlU alrt.e :Jó
'·.u 1893 overt.n.d",., to bebbea. <loor een Ill'
gora hok g....toIen te bebbell, h"t eigeudoaa
\"lUI deo h...,.. Jo'rederiek Godfrtoy W at"l"IDe1er,v:an Jonkenoboek, dWrikt 8t..ueu'-ch. De''*" Watermeyer ...",LI'd ... rde den gestolen
bol' op £6.
Beideu .. erdeu ocbuldiK ft'rkla.ard en ftJ'O

oordee1d elk tot twiatig lllapa met de btli.
Augut .Maurite ~l4ad beaohnldigd dat hij

eeu gerus bad geaaukt in AndriagrHt ..... t
op 17 Juli.

Hij ...erd ocbnldig bevODdea, ea daar hij
reeds vroeger ..oor de.zelfde DWdaad ...erd
ocbllidig bevonden, Illoost bij ditmaal .£1 be-
talea of Ycertiea dagen trawtraJ' .. et her.
deo arbeid onderpaa.

8t..1lentx.cbe IIIluUcipaliteit n. JlOOOh Da-
\'ida ..oor ovort.rediag '\'all lIOOtie 26 van do •
muaioipaJe regnlati"" door lIe8 eeru'en op zija
eigeodom in Alesaoder-ctraat te laten road-
loopeo,

1>eJre aaaIt: werd door deo aecretarie der
mianicipaliteit in het bal om .zekere rod_
toruggetrokken.

'T E~E~:N~E::"I'N-A.N~D=BR
Ik zie in uw ui~Ye "Ill 12 "_'r, uader

deo titel van "de _we stolreriJ," onderte.. ..
kead "Wljnboer uit 8telleaboech," dat de
- ..an deo .. elbell.endeo beer W. A_ Krig&
genoemd ...ordt als • VIIQ degeuea die IJl
l_Iet distrikt roadgaat met deu beer Dirk vaa
der _8PU1, van <kt Paarl, met bet doel om
aandeeI8Il, te "'~ leo einde eea Weu ...
apiritua IIIa&toIObappij of stokerij op grootMa
IICbaeI te W~ '! t: richt_

Dit bn ik en vden aaet mij bijna aiet p-
loav.... ala ...aar t.. zijn. Ik geloof wel dat
wie ook in dit distrikt ..oor dat doel DlII8
rond ga&i1, 01Wl 'lrijabooreo g_ aaOdeeleIi.
IlUl1eo 11_, daar zij daa lIUaae eigae iII-
richting zqJJeu leg1w werken, en oaderdndr.-
keo, "lI&l"YOOr ..ij later zuUea moeten hoetea.. -. .

-BBIBP VAN PBOI'BIIIO.a DE VOS .

!. of, •• ,I.
o 71 - It 81
o 61 - 0 7
o 6 - 0 61
o 7 - 0 71
o 6t - 0 6,
o , _ 0 '.o 5 - 0 IIIo 31 _ 0 31
1 7 - 1 II
1 t - 1 6t
1 8 - 1 t
I 0 - 1 Io 9 _ 0 1:
o 71 -" lil
o 1 -" 61
o Mt - 0 11
o 71 - 0 5
o ij - 0 5
"'ij "ao IUd;

I, ¥. \' -. ~ IJ Dl ~.:1.n. graa\'dd V· "e
• Goed tot IUlJ6f lt "

Ko,", lOt mJddellll.gran ..1d Mie
11:. tra IUf"" 12 ......... Ir.aruo """'
Ooed lOL" .,
Knr' to, lDiddeJ.m.. u
1...are .lech te ",tte
!laIOe en IC"ItIeard ... U"
X,Lt. 11. Uiteahap '-"''"'Ie
8up"neure
Goed lt "

~ Iec~ '" eD lOeI onkruid "
l'Jl bet I&nd 1f8.aa:h6ll droog

.Iocht
8a ..~ "n ;:eklertrdeJ(\'.....mea
!....n,·rll"~ \(6waaacbeu
W'tt, ~rlll,,,r ...

W.I!.ern .. " ..
nr)~.,q..f un,ft) no~ringeD

m'" u.,1 I'f "ot !.-! lager,
11",:, \ \ ,t - Wuderom ie er OIa kalrnu ..... k

'., •• , 11,·1I~n T~n de boklrehaar m Irkt bier,
Ut' f'811!',!U particuliere traO&lctiee Jlv h ,boen
r"l1 t!', ~'.', l)f}d~Dt waren Id.,ine Jlart(jen ~n
""'l<!,h ... c. w,ulerbolrjeabaar ill gem~ngd .. par.
I,,,!" ... " hel 'onlfe 8eI&OaDlegea 12d tal I lid,
141 i I"~, I'" en lId ~t 13d rc.~tit!.,·I"k, I)e
hl-' I,.,; ",f" v,"-'rrsdt!o beloopeo Uil'"1 !I,'JOv
h,I"" "" d. plaat8"lij~e mulr!"JJ D'lJod.lg
.~r.jt-'!J -;.: I~"en un 110 sakken ""~boctt!1J en
i2 h,I,·" ." 7 J .. ken vurk'>cbt. Do 1D,,'uJII'lliug
...... '''J~ en ,Ic prilwn "I~",o OT"r be~ gel"',,1
r'"'"'"IJJ""f P'.eo baal gemeotrd bolrj ....b.u
...rrd ., rk"cht teiea 19td, .n 880 bUoI !upe-
""l'e ."r'l~ tegeo Hid; 4 baJen midl"l'oal'_"
et""" ~'''g 'n .ooe", band.a OTor !tollen Itld;
II ,'d.n ~uc.1 gemldd.ld .. ioterhl.r •• rkoobt
~ •• n Il i,l, ~n ~ balea , .. et'<i. tepD lid ~r lb.

Wu lJ'JIt""'rt."C:_

.. d, I. J
~ttl'('f ,,"I "'r .. ,u,..... KicU \) 11 _ 0 U
({(l'f't t>., 10"'\ '''':11'''1'' " 0 18 _ 0 Jl)
ecro:'1 iIo"~t .... noor _ 0 '''1 _ 0 f 7
(Jood. '~"'41"", ? 16t _ 0 IS
Korte 0 II _ 0 15
1,.".",," 0 , - 0 11
Lf,U,·, 0 ~ _ 0 6.
8ul'''' lA:'. "1.." • ...",1. (0, V,d.) 0 I li U UI
Lan", .. I ''''fW '1I1ri'_4Ilrt. ••• 013. 0 11
Ko,t.. lolA" >oe ('luIDde oa,.., 0 II Il II
W,o!,..! '\ "I. () 11 0 1;
""i"" WIn...". '" 0 lj 0 I •
Kort. ,J,.f, nAl .... Win ter 0 11 0 II t

. 't Geldt lIier de toepuIÏIIg .... electriaitei,

lIii Iudboa_~hac::.:~ illTaai .. Fraaktori la' lIhoa_1aDdboaw .. 11i." _ d. t trok.
, la ... 1OCIf8ll&lla.!. eJebrieoha Gelaatt,

~ iD .... aflOad.rljjkt teat door de D.
L. GeealJ.abatt, werden VBr'ICbillud. ~
............. 1Ia1r. 011 ~_para.
tora, _I. ill be_~ .. bracbt door kleiae
.JeImoo-eosora, die hier _ daar ta.ob.a deae
~ pplat.t .area. .
Beo rjjb YWAIIIaIiq kookpreed,obap .....

bo,,1acIieD--flitrataId. De '-tellen bebo8ldea
88O~ iD ooat.o\ PeteId te wordea _t _
relticlia8idrud .... _ bootdetroom 0lIl 't lÓob
claaria 6eriuleade water oomiddeJjjk lID de
lroo1r "~. Eea putelll'Ïlleenpparu& ba
op dtUJtdt wjj .. door iD..oering \'&Q deo 1Iielr.
triaaIJee *oom iD verlrior ,.bncbt wordea.

0.0
• IEu rroot 1ID&reklllappaDt "ormd.l:etclei •.

Ijjb la werlrlat _U.a d ..... 1.U_hePlOeIr
to..... bet &neJuc6j1ll.,.teem \'l1li P~nter
ea bet MamlCbiIH·.,,_teeDl ..an A.. Bol'!'ÏJ te
Bwljja. laplut. "II de IocolllOtinaD bil de
.toomeaJ&uar, had DI8II .Jeetro·IIIO&orea, w.nr.
ill boothaak door midcLol \'l1li b.... lN. aaeoa.
......... bjj de I&oomeultuur (Wota.el, anker,
..... ) bet ploecwer..ktaia, ... rho.cIea .... '*'
ltaJéIa bbel atlrÏlleleocf door. op ea afwiadosa
.... 5.t - _ bet aedore eIad ....a Mt •• Id
kOkIr.... Door .... draad bii Wij.. .... _
telatooaleidilll .erd alt .. u 08D&raaIna~OIl der
IIIO&oreade be~ .leetNit.U toea'fOlrd.
Bjj hat 'w .. macbUi... ,JIt_ 1I011C1a cr. mo&o.
rea zicb bjj .Jbo beëiadiadea lIiOanUUr aeJf
YOOriba"'8(1IIl,.op dteeltde wUH'" CGt bil Ni
kolly .. y.t ... ,-'aiedt.
, oe toepueing, 11cI1i. 'oert 't NiJd. La~.
-CblGd er lID loe, W.. ruD _ij de •• bUlood"r.
bed .. ODU_.a. 1D000tbeecboalrd wordea I.
... rIr .... D ia - begia.tadiam ..an .. a .yateem
det - &oeIIom\t .a miaeobiea -.,boooe
toellolIIIt te gl'lDoet pat, ..ooral "oor nieDwe
II'OCJt. bedriJ'.u, die .r g.beel op .aag.l~
SUO,8I1\'OtH'al met b.t oog op de oaderlinge ''''
g'DI d.r .. IdeD, retelmatig door....,.a door.
'';Ied.a .ordea, noodi, \'OOreea practiaeb gelei.
diDpa.t • .)Or "l'I'pnUdlag der .lectriciteit.

K.t .eel Ieed._ werd giaIerea illuItad
VWIIOID8Ddat lII.n. G. Gle,....a Grik~
doohIer \'l1li da. A.. I. 8ta" .... , 'all de GI'OCJ"
Kerk, KaapaW, Zoat!aca ..oDd te Grik ..... W
WIl oywledea, 118op dBlt lilde. d_ beYaIJea

~

vall een. 100II. Wil betuiaea aD"
.. .ympaihi. m.t d. bedroefd. familia-

b. II ill dlt .waar ..erliel.

Doodbericht.

On:l\IJI<;PLAlIrT op Hemelll bodem
liltwd"lf DlIcbt, den ~;!aten J uH,~li.g-lidl dOchtertje MARlot OCS-

Tfll'l/.JA (.\IOLLY) iD d.n ouderdom \'ln
:.l J .. r~o flU :.I~ cl 'Hen,

1::0 Jeaus ""lelt!; wat maakt gij beroerte
~[l Wat Wt"nt gij, het kind le niet ge.
lIt.'t 'eo,lmaar b·,t IIaa.pt, ,(Markae, á.3~)

De beciroefde Ondera,

B. J. Lil ROUX,
M, O. LE ItoUX.

geborMn UJth ...

JOURN .\LT3T-ATT ACHE.

Duilaebla"d bet'f~ 680 Diea. ambt paob.peo
bil d. ,.aateab.ppea, Ill. _ joarnaliA'lu.cb~,
-- aaea CIoIImilia-ire aUaoW'. beet&. a.,
Daltacbe ,..u ....hap te Waab:1If&oa '-ft YOOl
't "!'1 ~~ aielltrilbeid ....nudiploaaali.k.
IIIMblll8rl8 log .,,,,rd, Een coareat-arjj ... r
dr. Witte, ia "a" Berlija aaar Waabill(toa ,e~
&oDdea, wel ni.t alt oftIoiee.I .. bteaa&r, maar
&och ... "D dl'81 y.a 't ...... t.obap.
Zjjll beaigbeiJ ii alla aieaWllbladea te '-a

.lie op bet ,.&& "t.ecbap iakoaaen ea daarbjj

..ooral t. kIlten op alIa. wat op Daitaab. be.
lanJ8a bel.relrltillg bt-eh, Die .. aklr.a word.D
geiDerln, .0 ied"roa a., op eea .ut aur beeft
d. joaraalillt ·.u..cW een oaderboad met dell,-at, waarbij daa die ariikelea beeprobo

Acbt de i_i h., a'JOdaakeliik ieta
"erldaraa of kI 'f8I'bet.erea, ut ill de AIIl8ri.

lI:aaaaChe pen ....rtlCbijat, du ie b.t d. plicbt
van dr. Witte om of i"t. lID de oieawosblad.n
to aebrjjYea of t. -ragea dat er door de reclabi ..
- venad.ring-..wordt aaarebnobt .
Dit ill _ eeD oieu ". erlrBltaillj( ....a d.

almacht "an de pen:.r wordeo tereawoordic
ook 1118« illtéraal~oueJe Ir..... tiee aitreaaaalt:t
aaet iIIkt daa lDet lood, ea bet _ OOI ai.t ... r.
...vaderea ab d. j "1rnal iet attaubé epoedir, bij
alie ...... tacbappeu OlD pl .. taje riadt.

(;'1" nn I).li.ln;
_I Juli, ,"'~I~',

1\.. P. ROUX,
ALGEIEENE VISCH·H!BDELAAR,

Du Toit's Straat,
PASTO~B LAA..'N,

PAARL,
'[A\K'r hiermede het geëerd
,il publiek bekend dat hij
ltJt,")~ vo<)rhanden heefn e"nen
.:r ,.~,," en lIit~(.'zochten voorraad
I ;""""lt"n Viscb. verl10heidene
"0'JI"":,''1, geschikt VOOr boe~n
1'1] ,ln·I....Nu tegen Jeer matige
!'r! I 1 ''1.

HANDBL EN BIJVDK&ID.

De muaicipK1e raad ill bard '-lg om het
dorp op alle mogelijk. 'lrijze te zuiv_ '\'all
alle 'n11lighedoo, tea eiad. bet v~
..u lroort6 te ~_. De ~ _
ala ik "el"DOlllen heb, .beeft a.i.jae banden 'nl!
oader de om.taodigbooeu ea Idugt dat hij
te min "erdi8llt voor het ...edt op a...po
legd. ". . .

__ V~rg&tt bet A1ri!S Biet.

\ ',

~, 2s deser, ~rad ds. H, dil To"
(MA.), predilrant V&Il Potebdstroom, voor CLJ
g_&ellte op. ~ Du Tolt is &Ill de
~ te 8teIleDboIoh ..beked, d&III' bij bier
pborn is, bier ia ~d. en opgeYOed .
Wij aiju troteob op hem al. ee. prudiker, Hij
beeh de gemeente __ gENiticbt door ~a
boeieade rede. Wij "ergate11.!Iok wet •
Iaat.te preek te 8telleabooch eeoig. ,__._
lJIiedea ewer deu politie&en. ~ '\'all ol!' .
lUid ea YOlk, DT~ een teUt _ ...
D_iel. Hij nam 14t. tekat op zondag ait.

9 Mtt.b. 26 .,._ ven al tot 46, haudel'" OYer
o d. woordea; Wanne.... de Zoon eke _,.
o tcheu bIDeD ... 1 in ZijDe heerlijkheid, ea al
o eie heilige engeleo met heia, dan zal bij m-
O ten op deo trooa zijner heerlijkheid:, eu.o • • •e
o,
o
o
o
1

Hij vergeleek de aardsc-he I'dater met de
zoon de!! IDOOSCben als rechter. Waadi.jIr er
WlIIi .. eel te leereu uit Djlle rede voor oud ea
jaag. Het is jammer dat ik Diet in n-t beo
-*jn preek in zijn geheel te pubUc...oereu tot
ont van des- die niet in de geIeSeabeid
~ hem &au te '-rea.

ALL_aL.Z. De "Cape Times" heeft &icb seer stelt uit-
gelaten over de koom.. te 8telleaboech om
- iarinb.ting"," legen te ...erkea, docb. p-
looi mij, heec editeur, "Is eeD die bijaa lDet
all. koorts • g..vaJl ..n te 8telleaborooh belreBd
ia, ..at de koort.; te Siellellboeoh niet _
erg ia ala door de "Cape Timee" wordt uit.
g.taaIIkt.

Beroemde

RapDOl'ten del' TeJ'gaderiDB'en.oVOlrue lenite en breedte TlUl het land
worden thans vergaderinreo gehoadeD,
aandringende op een needume oplOlling
der TranllYaalaohe kwOltle en ter ooder.
maning YIlD de regeering. Op de meelte
vergaderingen wordt ook 'PUt lli&«eclrukt
oYer dOl beaohaldlging TlUl .. Very .... m.
ding" welke tegen een deol der Koloniale
be"rolking il Ingebracht eo te Graaff Reinet
Yoqde meo er bU, dat all er peoe iDmeD.
giUl plaat. vond met de bhmeDlandtche
I&ngelepnheden 'VIn Zuid Atrika, .1de
aoede en vriendaohappelttke Yen&andboa.
ding tUlllOhen de 'YeI'IChiI1eode deeleo der
bfI"rolking IJrootellJka bevorderd worden.
De vergaderingen alJn overal reeatdrlfti~
eo een.agezind, en wij lOueIen gaarne de
toeepraken der Y8l'1OhllleDde aprekera
volledig willen geven, dooh .alb il onder
de olDltandlgheden onmopllJk. De ver·
lIaren van de Yerrioht\qeD TlUl het par.
lement nemen eeo groot deel nn onze
plaatsrulmre in en daarorn lijn wij yor·
. "eht de rapporten der buiten vergede.
~i~g... Il te verl-orteo. Wa hopen echter
dat. gee~ vergederinB gebooden lal wor·
deu zoodel' ani daarvan per telegram of
per brief t" ~riobten. .!ttchrilteo der
I"I!8OItt LI.. moeiet.: worden geaonc1en aan
den heer N. F. de Waal, L.W,V., pari ..
meotabull, ter overhald1atn, MD d.
perlOoen .oor "le 118 bedoeld -Un.

De kOON H Stellea'bosoh.
Wij veetlgen d. aandac!h' bt MD eJden

lo r1eae ultpYe YencllijoaaCJe bijdrage
van prof..,r DeV011 o... r boftDpDoemd
on~rwerp. Men al daarin lieD dat op
aanraden vaD dr. Tamer, deo ..,uYeJ'D&o
menlS gezondheid .. l.n8pAkteur, OlD de
n iterate 'Voorziebt.lgheid iD achi te DelDeb,
de nkantie der venchUlende oDderwija.
iDliobUngen-bebalYe de kw.kechool
en het Rhijnaohe iD8tUuQt-iI 'Y8r'lengd
tot 15 Aoguatul. Het seeft alpmeeoe
voldoening, dat de mUDiolpaUteit nn
Sten.,nbosch YUt bealoten III de noodige
.ta~o te nemeD het tlorp reJ.Oer eo p-
lon.er te matelI, eo aV wordt iD dit haar
• 001'11 ..... YID harte ooderateanc1, daar
men Hopt dat het Diet bij woorden eD
onui~e goed. yoornemeDi al
blUyen. ReeleD middar wordt eeD
poGte Yerp4'" ftD ~dtDWatdlllo1l·
den pIlftCiq p_ tt aU tt 0lW-
".... .

Wij ...illU1 erkoon"a dat er gevaUeu "an
koerte hier ~r ~ zijn, maar in ~
ddel. op grooter ocbaal ..dan, !raD ik bijoa &eg-
gea in eeaig deo! der Kolonie, t_ -miaate
niet in de ".rro veM.e zoo ala atg.clUlden.t
in de pmgr_iet'e orgJ>Le.o.. . .

•••
Leier 8lrrjjaer be. dl. lull .. betriDl8IIe1r1r ...

"f8I'dedïc. H" ~ det • dio nu. '-abjj kom
0... iIOl1 ~at die boer tija .bapa Iirooll boa,
omdat dlt ia beJaag \'l1li die ....... du il dit
oak ..., die .&aa. OOIill ..are .. ..n. piel ..
IpIIId_ .. r dl~ om die beJuaie .. be'fOlder.
D8IeIfde beslDlel word ceYOIf la die _kaf
\'l1li llit .er die doodapala ... Tarb~ ... be-
talmg •• r die jak'" .t"", ea .. _. T_
die pl'81llier 'lID lit· png die t'lf'88d. laiag
lIOailer oppoaill. d.ar.

f 0

~r w. ".amidd'; t~ .. aaw. led•• at hal
88tiJte toeepnb la di. ~Jeaaeat ,.I...r b.t
ea ..• 1£ aaoet~, albjj b.. II IDII&tiae iDdrak p.
maak. Oi. _ ja lII8II8Il' Vu JliJ,..te.a, \'l1li
][0,.0., HU bei die _adai. \'l1li di. wet
oad.l'8teaa, ea die boop aitpdrak ut die bill
DI&;J lei tot di. '"fI'1IiaaÏDI....a di. 1n"(jriac
w.t daar oOS op dl. ptIIIi bet&aaa bet. Bk.tem
& harte daaria _t bom..... DIe IDder
lIaw. lid waL .. pt'Mt liet il oom Darid 'CI1l
Pleaia ".. ~~IUJ. 8ita ~
UJIIIII-& WIl: bnadaiekte aal DOOft ait,_i
Da word Die, • die boertllnolkiat die 1Nt Die
lIDa ... lG m, OlD dit .u .. ,_.. la di.
.oorde lea' '!.I ;,-00* ~ aD daarom la .Ir
10 blij 0lIl te ai.. dat dle bllil 10 ...... la _t
d.. naw. lri1L Nib il 'fOIaak .., 1BIIr.1r
tro..ter dit< bet .. ~ ftIl ... nw. bill..,

Na die debwt oer dil ~ afpJoop
....... dur Il0l''''' '. nr .. toor 6...
ftIl dl, tIJd liet leier 81rr1D- Iotd rebraill
~ om die tweede .... ....a die OIIdenrga
liill \'OOI' t. .tel. lIjj Ja.l die !MpaIiqe ....
die bill doid.1jjIr ai ..... ea _ralr laazvp
,.1., dei dU oa9W8t8tidii _ .... 0lIl 'n al. te
fP'OO& .tap in _ te 1188••==WIl
liiJ ..... doalnde, ... die .... la !iie
!aDd 'trU ihaIII" opceWOacle r dM poJt~ld
ea duroaa lOa. bj dit DOG lIiet fOOI'I&eL Di.
bUI maak 'OOrIÏeIIiq 0lIl iD die b-Jhoefte ".D
.-.rwaarIooIte liNkt _le .. krli III OlD di.
kiadan \'ID 'a ..ar. CIIIdtrtIO-, ua elia aabjjbeid
\'ID ~..tkool, wa&. thail 0IIdWWjja OIIt ... ,..... _iIIOOI te brMr •

•
NMf A.adrMa au ~ .. op btdaanIe

wija die clebat 9UOrtt ... &ot bjj die ~
ftIl CUe laaiI. BiJ .. ~ 'II _ "' ~
~ -,..fta.ua ..-la 'a Ll.ID ~_,.... " ... ~ ......"" "

Ougelnllkig dat de meeste guvalleu \"&II

kool't4 sijn oader de JOOge .1udeereud.
jeagd, doch ik ",eet "aa Keen nieu.. gevel
onder desnlIteo. o..geJlen die aaagctut. weJ'-
doa, zijn. YOIgeaS ik veroomeu. heb, UIl bet
betereD. Ik ben g_ prof~t, _ "'" bij-
llII nIOrapellea, dat binnen kort IDIIl me.. L-....
Illeer '\'all koorta te 8~ aal .era.

Bakli.:~
Powder .~_ ......,. ....

,. Jall "".DLOJrlAL&I.oopen. v___
0DIM1ai 9rPbaO Chamber .14) 0 0 0lI6O 6 0
a-I ..... and OpbaaObaa_.H '" til 0 0 110 IJ 0
l5aUb AIrIaaa .&.oeiatJOD 160 0 0 SIi-e-o
Boud oe la--. {Splil> 100 0 0 .10 0 0
0)iIIPt coal .•. 0 18 0 0 lJ •....:a- 'H 7. S 7 III 6
~2ltaWe l'In ._ 6tI 0 0 IJ 0 0&\..-=- ........ lIariD~ 0 '" 0 I I 0

~ .•. 018 0 0170
pan ........ .&.ll_'~ 0 ti 0 • I' 0
.............. 11111 1130
!_.6. ~ •• • I I Ja •
lIlaIda traa. I 7 0 1 a 0
0tMI~ ..... Ibrd of
:sz--. • 0 0 aio 0

IPOuzdlao a 0 0 • 0 0
£'lad WIlle I: BNaI, tJn 10 0 0 10 a 0

,"

"'Yd jlKkifJll' Powder no 'f'I"t'I"'eld.
"'~m WNd t .. nkel door ,1,,' ll'lpl
1"1... lor .\!""tP'Chappij v,lr'JWIlr,~

[,<ot ,wl{vtllotl~ op 'A Dl_ra
i' ,l~n "'u. lag, aln dIJ I ,nll!4t·ltél ...
"p"la&kw Woedlll'l'll te verbo-.lden

Biling POlder IhIII·A' lfl<UIoU
o 7 e 0 7
I 13 0 r lt
a 17 0 t.
SlO II 4
1 19 8 :t 0
'11 0 6 19
1 11 0 I lJ
J 7 (I J a
• 18 9 I 11
" 8 8 "
• 8' J"! I" ••
I 'I 1 7

O... o.-~_CBI£PPm,..........
chtaprloi 0.- ...., SI. GM. I wa&.

_ C,
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SPOORWEGMAATSCHAPPU.
De k~rtste en Goedkoopste Route voor Reizigerl en

Goederen van de Zee naar Pretoria, JohaDD..burg en
andere plaatsen iD de Transnal1s via .

LOURBBCO MARQUB&
Van Lourenoo Marques. PUl Preu>ria 849 zqlen, naar Johamaeaburg

394 mijlen
Van Durban naar Preu>ria 511 mijlen, naar Johannesburg 4.88 mi1ea.
Vau ~ed naar Pretoria 1041 mijlen, ~ Johannesburg 1012

VRAOHTPRIJZEN REIZIGERS.
Tu Louranco:Marquea ll&&l Pretoria £4 7a. 6d. en £8. 9.
" " "Jo.hanneaburg £4 19a. en £3 18a.
tI Durban " Pretoria £6 8a. en £4 12a.
"" " Johannesburg £6 lOa. en £4 6a. 6d.
" Xa&pat&d "Pretoria £11 188. 9d. en £8 óa. Bd.

Johanneaburg £11 llB. 9el.en £7 19a. 6d.

H. HIES & CO., -.:::;=~;:=.
IadIMIIi ana .1IrdIppeIII,P _.K._Bu_aSJ_: _

00Ini Load... .KENNISGEVING.
Telegra8aob A.drêe: • ROIL"

. ftB ~ende weDlIchtaal"' I .,

EEl( ",.-- het igei~rdPtililiek bekend te. . IGI NG maken dat hij oog steeds bel'8id idNOOD • IfBoardere" in te aeuum (Jongens
_ aoowel -: Jleiaj~). ook .." o.g.

ALLEN die Paarden of :Mui1'" boarderl, , tegen billIJke pnjzen.
mochten 'verlangen Tall alle . P. J. J. LOUlJSCHBR.

1OOrien, 'llijpaarden, Koetlq)aar- WallingtoD,
deu, Trek-paarden, Enkele Tuig. l Mei, )i8119
paarden, Chargers, Bnel-dJ'Rvende ---..".----- _

~i~!~err~~~enc: TER......U-U....R-
K.J.eine Muilen, ~ Afgerichte OF des verlanpnd te koop, 10
Kuilen, of feitelijk iedere Jdaue uit.t.ekende ~aat.aen uitp.
TaB ~~b dieren, 1f01'den uit,. aocht in de .AfdeeImgen ftIl Her-
genoodi8d Iioh te bepftll DMI' de bert. Hay en Bark1y West.

Gebouwen. LuderijeD. Fonteinen
STALLEN V.AN BuiteDpboawtl1l, 8teeoen Kralen

HAL 'L B ROS. en Kampfn op 10 Gronden, vijfDB!! ILLUBTlU.TIB IS ID DRLIJXlI Al'BDLDING VAB HIT , minuten rijden van het Post en

clDEFIANCE" SLA.APKAKEB STEL LOIGllRUr·STIBIT, 74, ~~~, IChol~ r:li:
Bestaande uit:-8 rt Solide EuchenhouteJ1 JDaerentut. met Spiere1Deur; 8 rt·Bolide KAAPSTAD, Mbijheid. Ovt'I'Vloed van, wild.

EBlChenhouten Wuolltatel, met marmeren blad. h~lJll'1!l_ handdoek haDger; Vogelltruien iD 't ftld, dat
8 vt. BoUde EIIIaheIIhoutan JDee4té!, met plaat GIUa 8idtPl op apl11a. • Ww lij al h~:.I&usd.k_ ~~ ,,:=--~8=

Wij hebben besloten het Publiek te o?Wtuigen dat het goedkoopen goed huisraad van OM ~". WWJG1Wl De eenige reden Y&D den verkoop
mopen kan, dan de gewone ingeV081'de artikelen die op dele markt worden varkooht. YRUCBTBM BOOi! ~ II PlIBBL is dat de eigenaar door alechteq

lhiUutreerd CaWogu lfS Ptii.Uj" (rGfte4J ppod &p ClatWnJge. DRUlYER..~l 0101. =ea~=:, e:~~t ~:
Alle Goederen door ons vervaa.rdWi worden door de Kaapeohe GouTe1'D8lllente 8poorwegen _ bedrijf wil opgeven,

. ~ 1epl10 por"" minder clou ~ h_ GB.BNTB VMlchtboomen ~ Richt u 'ot:

'28. BIIJnALLEheGtEwPONOENA~..TlKEDLEiNs.conto D. 'SAAGS & GO =~::~a:~~::..sf£~~~~~~~~
.1:.. • J '17 A A PST A D. Amerikáansche .tokkeu, geënt, T~legraphi80b.A.dree :

A A geschikt. vpor prieel uitpJanting, te CaWood, PapkuiL----------~----------:--....;.----.;..----- koop bij

HET GENAS HEN ALLEN Room A fsoheiders en Karnen. 8. W. JOUBERT, EJl!::~:=,~~~-:,."::.
111i ' Boomkweebl', BoYell Vallei, aIIWJ Wh.. I,,"'e CapIllarine ..

Wellington. IIIM$ ti."........ OlM ..... J ,...

"···Lt."11 PA'" YrU op 1_"".. ..... vd.- .... HJnu. JUTI'D" •\lAW.. - _...... 0.. ~ c~..... ,......
Waarschuwing.

GLASWERK
R~~~ ~.~== .... Het Oudste Wdbour Hm In Zuid Mrlta:
!\,:h=:::!.~LAT:,a:;~ a. .. BOSS &; Co.. De K8ct'. BOanIlDg K_

IaENIGE AGENTEN. glazen, ens., enz. B~eneeD8Aarde- KAAPSTAD S1ELLENB08CH.
------------------- __ werk, waaronder WIt en Gouden • _

Waaoh.stellen, met uitgezochte MBVIiOOw DB .tOOK 1reblObt
figuren ; Kopjes en 8chotelB, wit en J41IES' aan ;het Publiek eD. haar
goud, Borden, ~teenen Kannen en . . . \VI" ·1·M1fif lt 00 B;oet,usen.·kenuis te pnm.. erveel andere artikelen te vee! om op . " . .._ hier pen pal 'f8D Koorte- ooit _
to_. Prijaen ... rpma~., ..... n-Lop.HllÏlio~ o-:re'::ie.:-'~
R. Warner & Co'I lOra: 12 Darling-Straat. ~S=-~ ~~~~~r:s"i'c"

22, BAB.RAKSTWT, XillSTlD. a,-oE N,tEIKOOP AAN :lI De ..... !'..!:!;.~~.It' ...._ ......Gun.!
:M. DB KOCH... ~~.()~.;; (=t)~~~~~:KENNISGEVING. DOoi'Dcb&aci, •• _:_ -.. - ~ - ......DI.

itA'" t tu.,.1 L.AA.JTl J "'_Ultdt\J :,L,.,KAlI1'llI.
UUUl8D,uu&uflDllllCUu!el 2'VlICbltlof ".lI.ua "OILl,!rD.(.u~J. erps TI TENUIFP'I).PLANUN. Vloeru, l»'I ...... ..I_ tnl'm.PJl (DIIWIr.I....". ~ H~ta, Oap-_" ..-_-uua, ".,. li1_

_ en 1Nl. lOO!'teD _ .. bou-. fll.U;t ........._.\~ .._
"' ••~ •• 1 8 _L\.__ ._... J~- -I, -p'."I1.roID, Ollo(eY•• r:-:-._, tilUU&UUten Pluaka. -.ieder lOOti _.. 'IIP._I.,_.. __ G.U.i4 (~~, Kap&. B....... 0.,..

..... ",_.. ....., ...... ...lOot .....
en bewerkt. iD de b10Die ""'.akt4 ·100=~=:.~rvef),Kapt. Kom On,..

~";;~ de )lipt. markt. .~,-:; ~~~. lape. Ilrmltll

prij-bij ~.r~~:t...a.::TlIESEN & CO ~_....'--- - .. MO ......
.. ., ~=-ne...rDGILUD

l.oopetnat lO, JtMplW. :ar2& ':: :-t= 1rOI'den !litp.
-------- .... ~~~ . . fUllO,.,_.

~ftDfsch .IJzer,·~ BENOODIGD u'iiV-4~ar!-r !Uves

E'D1lT 'III__"-1.1 __:"_ 1n.~ __ • ,~".XDH~ ai~ YOUr CItGlhanlsohe ,... aL" -.fIIW ....... ~ .. Z llrie ........ _c
- I en 8Jdjder, bekend met de tI__c-.. hppijS..,:::,!.- ,

. tD........ .._. JloDancJ.ohe tul ., el~cIoe........ -
• .. "-,,.,.,... _L...:.h__ , aoede~ .. ~~ 0 = 0.. ,. ....

t tot at. ~ YWeÏIoh1. roor ~1OJlcJei, =.'I.!.: II'" " ••..., ,aD... ' wea cb lIIIIl'a_k hij _.,' • .....=x:r 11Wr16.iu.!':'r... £K'-na~I"=C~~. III ... __ I bOM ...
-_. 4IIt ••• Ill' ...., __

Nederlandscbe Zuid -

"" "Inliohtingen verkrij~baar aan bet Hoofdbureau, Postbus 383 te pre-
tmia (Z . .A. &publiek) en bij de Directie Heerengracht 270 te .Amster-
dam (Holland). .

DE DffiEOTIB.

J. D. JON ES &CO.
JAARLIJKSCHE

Verkooping van den Veerraad
BEGINT VAN DAAG.

Laarzen Schoenen en KIooren,
- TEGEN-

OPRU IM INGS-PRIJZEN.

J. D. JON ES & CO.
PLEINSTRAAT 6, en KORTEMARKl1STR!:lT 5,

KAAPSTAD.

Speciaal!
Rawbone's

Speciaa! I Speciaal I
Nienw lanser Jachtgeweer

D.
Grootste Onderneming de Koloniai.é .

Toegerust met .Rawbone's Speciale Jaoht-vizieren en
gesteld op 1200 yarda. Uitstekende waarde. Prijs

£7 108. net.
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in Toorraad.

Bagelgeworen. Riflee en RevolvcZ'R, van iedere soort.
Kn·,lt. Dynamiet, Detonator •• Lont en Lont Ontstekera,

altijd In voorraad.

ColtJ met mgrootgJu laguJJl lUIes, ~/80 tegen leer "rmlDderde prIJ"D.

Boeren en andere
Belanghebbenden in Landbouw

MOESTEN GEBRUIKEN

SUPER • PHOSPHATEN
VERVAARDIGD DOOR

De " United Alkali Co." Widllf~S, Engeland.
ZE ZIJN DB BS_TEI_.

JAMES SEAR1GHT & CO.,

•In

"THE DE}'I.A.NOE."
Soli.de ES8chenhouten Slaapkamer Stel, Goedgedroogd Hout

. Excellent Afgewerkt.
ONS EIGEN lfA6.KSEL - e.a a ••

J. C. SMITH & Co.,
Bont, 1001 én Timmerhont lagazijnen,

- Koloniaal· en Amemaanscb Wagenhon~
STOOM ZAAGMOLENS,

88, Breestraat en Riebeeks Plein,
'K.AAP8TAD.

•

DVNLOP BANDE••
Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,

Rer)aratie.belloodig-d heden, •
• Rubber; Baud, enz., enz.

OII li te verzekoren dat ti hl't echte arti~ l'1 hijgt, schrijft of ver.
voeg u aan ons adres, en vl'aatf naar oen ..au onze boekje!! re All

about Dunlop Tyres." Posl vrijl

~nheer,-~eg8ll _den geleden getuig-
d. ik ua _ bnel 1&11 u nu de pede uit..er-
- nu RIlEUMATIOURO ua miju le'l"1l1.
Ik 'Lea eo j- oud 8Il heb as1mlU' po
J.da MIl CHRONlSCBE 8Il
&REUMATIEK en _,ht 'Verlichting bij 'Vel.
beroemde gene.kuDdigen, 8Il probeerde an..
lOIId.r baat te vinden ell had in mijn genl
alle aeloof in IDeIllIChelijk. bekwaamheid ve r-
loren, tot dat ik RHEUMATICURO _probeer.
de, en ill eeu sijn mijn NeuraJsia, RheUDUr.-
tiek en pijnen in hoofd en aangesioht 'Verd.. &-
neil, en bet nieu wa il ver en wijd venpreid,
dat ,,01l·me.ter V&Il Rooy amper heellelDUl
a-ooo trU nu die _nderlijk. medici,jll," CID
cm .... ..erke!l,l& bet geval; elk_ die Mt
probeerde beri8lt het MIl.

De heer Jacob 'Van Zijl, nu VlakfoateiD (8
aur na 8~bu!l)'i-r:' _n nu Mn
lCbijabaar ~~ nu ~U ..
en Jïoht. N~I MI 'n moeder, Menvu ...
Van Zijl, -miJ, .... er Mn erger geval nu,,Koo~h~ lij het DOemen. De
Mm. cbia MATICURO deed den Jij-
denden jongen IIUUI ru.tig e1apen till DI~
wvd 't'OCIrtdUreId. ~end, hoewel de bu-
reu ea VrIada IlllidCID dataj met Y1Ir'I'IebteD
~~ 1- -RiiË-~iJ.t--.I m.r.L.!nFiN:s". na d. UH,ATICURO eli .l'J.L.

De 0Ilde heer V&II der Welt, na ReCId.,..
bara, hid gen_ door Mn bottel.rse heer A. Coet.ee, Br&Iidvlei, Hid~,
][.J[., 1'OIld dadelijk vwliahting. Mijn 1OOJl,
J&II, 8Il Iiju IClhooDnder, de heer J. Á. Smit,
na Woaderboom, Burgehdofp, .. erdea ook
geIMIIe, lIIaa1' ik moet nu dUitell.-Ik blijf
11... daUbuw 'tTIead, J. O. nu Zijl.

JONES RHEUMA.TIOORO
n.. puotate Zuid.~. ~

del nor Jicht, RhnmatUohe JicJit, Leade
JIobt, n..p licht, ~t-pijneal _.,
.. helft ftIe dui-.dllll &evailmi. 'Vw lIIPr
daD ~1IIl gen_. L 'VIrkriJgbUr
nu .n. Apothek.n CIDWinkellen door gebeeI
Zuid-Alrib.

De I(Alexandra " . De "Alezandra "
~Atscheider

De beste en·

gemakkeliikste

tngc,,'cerd.

AftIoheider, de

Goedkoopste IJl

meeat door oue
Boeren gebruikte.

Karnen van at45 Shillings.

. - • • Gladclraacl, . . -~-.--r •••~ .••• I ....
I .:.. e.
I •••.; •••.....•

.L ......~ !-... •..

DE oudl3 firma van GlnL
MIIRIlfG is nog te vinden te

No. 21, BimoD88traat, Johannp'
b!lJ'g, en handelt al8 voorbeer . s NET OKHEININGanRA.A.D,
Marb Produoten. en Comtwaaie.ten. 4Jle goederen lijnde OmheiJ:l1Da'spal8l'l,. • • • • •
Pioduot.en, Levende HaTe, of
anderaine laD hen guontUan hebben VarkeDldraad.,
hUD ~k . opzicht; en ~ne ••••••• R tot 4 voet.afrek:8DUlgna verkooplOg.
IBL MllaIlfo st&lul boven allen

in spoed, orde an vlijt.
Zendt al uwe goederen ge_

adreueerd aan Box 4855, Johan.
nesburg.
Tel Adr MEIRING.

DAIISCIIUPIIS,

De uonIop Lnchtband6D laatschappij Z. A BeM.kt Goedkoop Beestenvleesch
, • rw·' VAN 41<L tot 6d. per lb. per60, Strand Straat, knzt te .erkrkgen bij

K.A.Al?ST AD, O.J.T~DUYBR,
~ • B~P_L

..

--

i•

DEondergeteekende waansehuwt
hiermede allen (daar hij zijne

Plaats met Draad omheind heeft) aUI~IUANICIIB
die een hek· laten open blij'fell dat lomILllKI ."LDIDIzij de gewone boete van £6 mlIen ! _

hebben te betalen, en W1Ial'8Ohuwt • HCAITL. MAIL" M........ Heen ieder die lODder aijne toestem. ; _
nrlng •op sijn veld oversohrijding nB 8tOClilll~ cl_ ~.:;: I
doet door tAl jagen hetsij met ge~ .. ...::.. ~~ ..-r:1U~D=
met of IIOIlder honden of op eeD.. v lbCWa eD :ez:ta. BIDt ..... .,
wij.. , oV8l'lOhrijding doet, ten ••• _ ...It op eie ~ ...
strengste volgeDi devretllll nnoJgd * nt'1- i '
worden. HAAB ENGELAND.

MA.B.THINU8 DB KOOK. J Jl. u..'bVll!"~ 0M'1'~ ~ W.R ,Y.

OliJ"enhoek aJiu AmOltniI, :~''ii~W';mlaC~~b6rá
Uj,t. ldalmesbury. HUldeoll. U."

Jf hU, 1899. ''''I':='~IIOO& CMTJ.I, I.,.. co J•.
lapt. 11- HAW~D oMrLa. KIPt. aaG.'AMERIKAANSCHE URGELS-

> KENNISGEVING.
""ii-

(y"",
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MAGISTRAATSHOF.

Dr Ho1f11WJ _ besig &Job te beko __
oYer wie de aDd.,. puijj w.. , lIlUI' dl
heer Dlcbon waa bIJ de hlUld met liln Ultl'Olp
Yan Lu: ' waardoor hIJ \er dege de lach
'plereD ID bewegtDf zette net wordt ieap
dat de.e partIJ ook eea delel' ",ooden (donker
werk .. lroDkel werk) eeae ..erpdennll' aal haa
den om bet oorloglYuur l1&li te blaaen.. 011&8
buitealieden sullen DatuurlUk UItgeaoodigd
worden tegeawoordig te zua

3TELLENBOSCH.

W THOKSON,
Bept.rV.

SURm EXAlaNA.TION

1 J_, ~ Allen, St ~. aou.p,
Graham. To_

2 l"ri_pp, J ·..........d Henrv, PriY'&te StadJ,~ Tt:: .
a Spyker, Joba, South .A.tric.ut eon, a.p.-to...
4 M'Beam, Lodovick, St A.ndnnr'. eoo..p,

Graham,. To_
Ó SlDd,h, ~ Ba,.IdoIl, St A.Ildrew'. OoI,

Graham'. fo_
ti Vo~, Fr;c!erick CaNl MartlWaue, Pm.

Study, Woroaatar
7 Elliott, Frauk .leW, South Africut. 00II,

~Town
8 .MartUl, lWbert \\ill.iam \\_t x--ct,"t .A.Jadrer'. Colleg .. , GI'IIbam'. To_
9Robuuoa, Hany, 0_ ~ ...,Boa-

~h
10 Sbw, Hector MnK_, PrlYate 8tuc17,

ObserYatory Road
Il DougJa.... JlWleoo Hiltoa, st A.ndnnr'.

Colfege, Graham. To,",
12 Gnoat.-Da.lton, AJaa Tre..uuon, St A.adr.

College, Gra.haIa'. Town
13 Barlo .. , B.oiaad Breretoa, St Aadnr'.

College, Graham'. TO."11
14 V06, Albert, St A.Ildrer'. CoIlece, Gnr..

bam'. 'Ilown
15 :Matthew5, Arthur HoUaad, St A.Jadrey'1

College, GI'IIbam. Towu
16 Piers, Walter Rou Chulea, St Andre ....

College, GI'IIbam" T01l"11..
17 SIDUte, Chriat.aaa LoedolJf, South.A.friaua

Collllgl!, cape Towu
18 A.Iltrobua, Walter Gu,., St Aadnr's Coll,

Grahama Town
19 VOD Fraalf.ooborg, 'wtor, Pn .... te Stud,.,

Cap<! TI)W1I
20 Maaeaorp, James \\illiam, St Andre ....

College, Graham'. Town
21 De 'illie,., Alfred lngnun, Sllth A.fricaD

College, cape TOIrD
22 Mclatosch, Archibald \\ illiam, 0_

College, Rowlebosoh
2:l Richter, I!ldmnad JuliU6, St A.Ildr Coli,

Graham. To_
24 Meinag, 4aac Petrus ..an Heerdeu, PriT

Stud,., Woroester
2.5 Haupt, DaiWel Haboer, St A.Ildrew's cc»-

lege, GralIa.m'. Town
2ti \\ ard, W~ 'I'immit., ou.c-a CoIlep,

Roodelqch
2i Corn.aII, John Patnc.lr., St Andr_'~Col-

lege, Graham'. T01l"11

-DJ: GJ:ZONDlDIDSTOJlSTAlfD. --9.p Mlle ,.blieb ~, alhier op 22
JaJi ti pIIoadu, CIIldir _ttencJsa, ~
da beer C ..... Boo, werden eie ...01pDde
.-.talleD "Ds-iI """_mea

1. Due ~ ipnekt bil due bare
bewODderia,. ~. 'f'I'eIIjiIe ul& o...er eie yeniere
~id der Trua'aakehe &ePeriDr
en Volkll'Ud betoond ill uke ullbreidiDr YIUl
.t_neb' en hoodl IIICh .er~kerd elet, 100
.ulb al mocht ~bben _taan, lhaoa alle OOI'
UaJr ....aJ'"1JYlIlll ta.cheD Barer Ma,.ieita
Imperiale Beireerlng ea die ...... d. Traa .... ai
ach. 3epnbliok heuw«ende de Ultlaaden UI'
dell wea II gerauod en hieronr ..... bljjd -tjDde
Dn IIjj Diet nalaten aUe .l.tatamaDnen, leida
hedeo eo anderen) belde In ZUid Afrika en ID
Groot Bn ttan,e die 1'I'8deheyend en edelmoed""
hebben bngedrqen tot werlD, ...... geweld,
hareD oprechten dank te belulg"a, 8JI .preek,
te ..en~ bii de.. bur aterk "'e!Vonwen u.t IU
OOMDPreIDIer ea lun 1D1D1.,,"e tot be ..orde
fl.ll' Yaa d\lurz&men vrede ID ZUid Afnka.
Il Dez.e yergadllr'Df de handhaY1UV van

volkomen zelfbeetour yoor de reapectieYe
Europeeacbe regeertngen III Zuid Afnka ten
.terk.te toegeduo .unde III van oordeel dat de
reaeling eo OplOMIOg Yan alle bmoenlan<hcbe
kwelti'" oo.t bU heD beru.t oon dat bil betWist"
mterpretahea Yan CODventlet! en Inktat~m bet
becPDAel1'llDubltrage door mldd"l .. n rechtaae
loorde exp<.te moet worden toeie~
3 Deze .ergaderwg nan.keurlg lelet b"b

bende op den verderfeluken lUyloed ..an het
kapltahawtl voonl bIJ de .tembul eo op een
groot gedeelte van de drukpel'1l In Zu.d Afrika
IIn elden, meeot d"t bet noodukeltik wordt om
alle COn8tltutIOneeie I1I&&trell'tllente Demeu len
e!Dde de groote macbt der ruke comf'liUIuu
!.fgeD te gaan eo het IsDd aoo"..,1 mogelnk te
vr[Jwaren tMgen eene kapitalliten heen.cbapPU
Me· het oog hierop ).tcht dan ook deu yer
gadenng ..an harte toe de nn UIl t p&l'lemeDt
voorgelIlgd. b.lI. betrekking b"bbeDde op de
reg ••tratle YOnkiezen eo parlement.a.ue verkie
nngeD

-DE LIJST TOT BEDEN.8J'J'Iox--.. KDlQ8GlIVDlG'D
~

(UU • Q__, .... Q...u..)

Wilde ..-, WtIde DIp,.. td)O ...oor

- tijdpvk .. a '~_ ea alle aoartaa wildeboltkea voor _ d 11: _ a jaren beIch_d
biAMD be& poadpb YaII T_baleod.

WiJde 1IIIun, wilde eeaden eo IIIlppen lullen ID
.,..,ole ook ko_ 0tIde.t de wet ter "-bermlJlr_ wild.

De tdtlfntIeD ftD bet OCIItelijkerODdlluade bof
.Ija" 'fOlft .... ~Id -
8om_t OOIt, Maandag, • 8eptem her
Bedford, WO8Jl8daC, • 8eptem her
rort Beaufort, Vrljdag,8 September
Klaplll.l&matowa, KIIIIIldai 11 I!eptelDber
oott LaBda, Vrljdq 16 September
Oatbc:&rl,W 0I!IUIdar 20 September
Q_IUItown. Vrijdag, IIlIl1eptember
Dordreobt, Woenedag, 11 September
Cala, Vrijdae, 19 September
Butterworth, Woeoedac, , October
(JmlAta Maandag, 9 October
Koutad, Dloldae, 17 Oct.eber
Uttenhap, Mundag. SO October
Graa1f ReInet, Dnnderd'Jl, » l(o.ember
Pert Ellaabelb Ifund ..g 8 No.ember

-M.~ EXA.lmiA.TION

[DEPA.&T~ ~A.L 4 MOUl.
8ClENCE)

MaiaA, Dauiel FJuooia, prmt.e 8t.ad,y, st.
lea~

Diudapaorgen werd te S&alJeabo.ab _.
....rpdenall' 'f'IIII beJMiiDabetaJen pboaden met
het doel OlD alJae uoelJeotie deo lOu_
te ...enoekea acte 20 ...... 1896 op d_ munlci-
palltel t ...... toepuei.all' te maken.

Dr Turner, de plOIIdheidaoftlaier _ repe.
nail', w.. ook tereawoord'll'

De heer Vander Bill werd tot ...oonitter
lIekaRn .n "Id. dat DletteaenatuDde de be-
staaode moeieliJkh81d, 8telleD&o.ch eea der
geaand.te plekken ta Zaid A.1rib... HU laa
een briel ...... dea bargelD_ter, aemread. dat
de .tedaraed bealotea had oader de- 8cenlen
akte te komen ea dat hj! hoopte dal de ..erp
danall de noocl~ reeoluue lOa n.mon

De heer Olu ..er w.. YIn oplale da, de w.t
hier van toepuilllllDoeet wordea, ande,. loa
Stellenboach eea alechten naalD krlJlLen

Ook de heer W Knae.prak tea gaaate er
.. an

De beer Penaloey meende dat Ite. lI'enOOl
IOU ZUilala clsueule 4 YID de wet la W8l'lriaa
werd g_teld, en .telde een amend4IlDent ten
dien effekte "oor, dat m.t 70 tegen 12 .telDlDeD
.. erd aangenomen

De eerw Weeber atelde voor, dat het de
yergadenng geDoegeD deed te hooren dat de
mUDlclpalltelt had b""loteD oDder de ScanioD
akte te komen, welk voontel algemeen unlfe
nomen word

D. 1urDer Illeld daarop eeD un.prask, waar
lU bil dcn gezoDdbeid8toestand Va.DStell"Dboach
belcb ... ef en te kennen pf wat hU ala de oor
uu der koortezl.kte bellChouwde

~ a eonlge verdere dilea .. le bealoot d. 'er
gadeTlng om de mnDlclp&lttelt ta ..eraoeken de
genomeDe re80lutl88 100 Ipoedlg mog"luk Uit te
..oeren, w&erop mea verdaagde

:0. ...oIJencIe "eipderiupa-Boada
all a)pmieD pgbJieke-eua ,.. geboadeiJ
be ..orcIeriaB de ~e opIoaiaa der
TI'IID8YU.1aCbe k De _

Keap.W, Woeaadaa 12 Jali
KJiPdam, Vrjjdar 14 Jab
SwëUeodam, Zaterdar 16-Jali
lIurrayaba'1r, Zaterdill' 16 Joh
8trjjdenb_wj, Zaterdar 16 Joll ..._,
Jaouarille, Zaterdar 16 Jali
PetrallYille1 Zaterdall6 Jali
Grik_taG, Zaterdag 16JnlL
Vea\e,.t&d, Zaterdag 16 J 011
PrtIII A.lbert, Maandag 17 Jab
Moorr_barll', Maandaa' 17 Juli
Somenet Strand, Dload"ag 18 Jult
Pnn. A.ltred HalDlet, D'aadaa', 18 Joll
Cerea, Woenlldag 19 J ali
RlChmoad, Woena4ar, 19 Jub
ClU"Darroa, Woene4a" 19 Jult
Bo.cbberg A. B tak Woenedag 19 Jnh
Mordant Klaauenaknal (Mnr<raP!>urg), HI

Juh.
Benfort West Woenedag 19 Juh
Col8lberg, Woonllda,tr, 19 Jolt
RIfIer Zonder End. VrIJdag 21 Juli
HopetowD, VrIJdag 21 Juh
WUk Murray (Coleaberg), Vrudag 21 Jali
Welhngtou Vrl)dag 21 JWI
Phlhpatown, Zaterdag, 22 Joh
Steyn.bnrg Zaterdag 2~ J uh
Bnt.to .. n, Zaterdag 22 Joh
Uitenhage Zaterdag 22 Jnh
iSomenet O""t, Zaterdag, 24!J uh
Gra&Jl' RelDet, Zaterdag, 22 J uh
BrakfoDtoliD (Ol.nwilham), Zaterdag, 22Juli
Burgerodorp Zaterdag 22 J uh
Vaorhnnsdorp Zaterdag 22 Juh
VrHburg 1.oaterdag, 22 Juli
Purl Zaterdag 2"2 Juh
M, I I n ~ .. artland geen datum opgegeven
AIlwui Noord Uw.dag 25 Juh
Prm. Albert Woensdag 26 Juh
AchttJr HexriVier Woen8:1ag, 26 Juh

WuE~SDAG 26 JeLL

I RIMlilNEELE ZAKEN

CARl' \R vON

IJIF.U1'.H
\ 1 iana Alexander (een gekleurde meld)

" J beschuldrgd een tabert baatJe korset
un r el en andere dingen g_toleD te hebben
• \lane H~DJamlDen ....n ander
! r • DI<r 1'1~ltte schuldig eu na getuIgeDIs

, Ion...... ..erd zu v.roorde.gd tot drie
• ',u harden arbeid la de ge"'Qgen ••

1rIAILNIEUWS.
DemallbootDu .. lIarea.ll~ die Dlntldag

morgen In Tafelbaai arriveerde, bracht de meil
bladen tot op Zaterdag, den 7den J nh

Het all .... overw~gend onder .. erp van g""prek
In de week voor bet vertrek der boot wae nOf!
~t<Jed.

Dit ~IrCArtE
bIk rneu ... blad dut men opneemt VaDwelke

politieke partU (Jok bespreekt de 1 ranovnalllChe
kw""tle Ve woo der perIorgaDeo VaD de oor
101(0partIJ•• heel wat minder dTlftlg Het IIChlJat
of hu n Ilver in het roepen om oorlog plotse
hng verramderde bIJ bet vertrek van den heer
Rbud"" Uit Londen uf mogelUk znn ze zelf
moode gel\orden vau bun .as&&lDntg ge
MCbreeuw dat nIet.. baatte dasr bet pnhlrok
zl b D.et hot ,"n oereo en voortging zaken met
e~1l kalm gel1lOL-d te bc;ch lUWen liet BTllilch8
pul hek beeft nu eenmaal I(eleerd dat men
ruel Io:root Ichtcrdxht do lellgenachtlge bencb
t~u vau hga , JU:~ kumt u je m )dHt lanllem~u co
de dw .. " tllUgeo d 'e van Iller naar LODden
overgdtalx ld wor teil omtreut de pOlI.t.e ...orden
naar haar reel! ttj wu,a.rdt: ~ettch I. t

liet gaal van de <delo he ert Il Hofme, r eli
Herboldt c... t lI.ar IIlo","fonte'" en later naaI
ProtorIa wwr j m~t Jc metJst hUOp~0l111 Vcr
...acbtlug gad"gc.lallen I.bahe door de J1[1~o
p~" d'e lag lat de kan.en 'p een oorlog
~t~\.: hi mwJtH zuuut:n word~n zoo de vour
DO udc II t.:r.vll III lHlnu6 pOlpngt"n Blaarden
)III lt.:! 1 fatlJiva..aJ te Dt:wdg'ell '\"crJ\!ru l unc tt Hoe het tekort te dekken.

Nieuws uit de !"-aa.rl

\A~ j £ A.lR 11-:1.t.T \KRJ ESI(jI~O

"er. vu Jr \, dag&Vond .la dezer 'A-
lt Jan Ha.-un 'oordracbt 8 B.... on

I rhanddlllj( D ~hlan .... ng M Albert'ln
..t openaar- " t. du lOll tegeu.taod"r
h 1~~ r
[le ~ll 1\ elke ,tl1lf moet op den moordenaar
,pa,t wurden IclV.lD.laDge trook.lra[ of
) ar I.: [Jo;:

• aar ,~~ t l' phauglOg
uf ~aJtflr g ~gtDt ow 7 uur

\'1'" \\ \ 1::&£1'1111 l~li

, I""ude ver~aderrng van de Paarl,che
w'"reenglDIl [31 Zaterdal{ a 8 den

l 0 dezer I laa... vlodeo te ~ j() v m Alle
wor teu lIJll1!!""poord dit b I te wou en
le le Il'''' We blll te I"'.preken to' 'oor

1; van bol vet"!!prelden vau plautenpe.ten
ktt_n

"l\.\\"LEI 11 \if SI r \A'Ii li- IA ....M!

! "'I ~clalt1 '9'crilaJerln~ 'lau !K)vt:lllg'euOt m
I~ l.1 !ieboudto \OvrdeU te I uur op

, , c:r Ja. lJarnlJdag dp[] ! ~t.et1 delt~r In de ~jot
Jt:: 1 .unl K(uool teIl t11I Je J~ I ran!4vllal~be

tt_ b-ttsprck:ell en orae ro~et'r O~ te
I El hart: pogiugen tut tjeu~ \ rO.,jlalIl~

, ug lor b....tA&Ddemoellu"hejtn
U \ \'\ Ilt:SllkiK AH L 3:"1" '\

II v co I ',worgeu w"rd nJe .. oe. loge.teld
ru n J met dou dvod "a.u Uendrlk t a.r I

1 t aan dc ....aglllol.n 'an den heer J J
!t.:\"1I1 \crlv r

\{l1ral~ verklaanle dat
Vlu8da~ met le

~ lallKen lIloe~ten
De Leer Bcrnb mIl

EEN VERDEDIGING.
Fr&&Ipla&t8,18 J uh 189 I

Aan ti." Ea/I_ur
l\luuheer -lIeden kreeg ik D, P"tr, t III

haodeo "n Zlll{ dat een wker ""hrl)ver tugml
mu uitgaat Het aplJt mIJ dat hU lIJn Ilaam
gobelm houdt Ik on hcm echter dit ze{goJ.1
dat temand die 'IJD DaalD net ond ..r zl n bneC
plaatat beDeJen mlJlI no .lto.. A.I. IIc III ""I
courant IebrUf dan ......koo .Ic m'ju naam Z ,uclat
de wereld dit kao z'tln

Ik meen d.t lIlen geen 1I.I.l.e moet nc lieu' LIl

ecn P."n JOII dIe allOniem i<{ Ir'nft 10n I, ~e lu
Jat Ik deo Bond Wilde be, v 'rmen lOon waar '0<1

derde .pre~kt gU van do '1ew~.ute Oilier het
krollI en £O~t dat d. Dil rOlt hen DI"t '>duge
raden beeft 'Hn u.t de kork te gUll h6t~(ell
ook ouwaar ,. 0, ,alllr: .praakt v o. z.cb •.,I!
Wie li c "!Kul nt van g".".:de gern.eo.~J T~,
V.erue 'ugt gIJ d"t de beer A Badenbo .. ' UI
de kerk III gegun door mu ook dit I' uil" aur
Er zun 2~ IDculICbenUit d.. Icc k gegu UI en go
doopt Zo geven andere red ..n"n op "lo I(IJ &an
de wereld ver~lt Ten vUrde zel(t gii dllt d.
Du rOlt de broederlIJke llameDkomlt, niet be
legd had lDur bU wie IBde gehellne g""prel(
ken gew_t? ED wie heeft lo De GetUig. van
tIJd tot tIJd tegen de Irerk (lellCbreveo' Neen
munbeer, gn praat "aD mu maar vergeet ulelveD
In gedachte te houdeu Ten .~ode zel(t gU dat
er op de broederlIJke samenkomlt masr een
paar Strjjdenburge,. wareu ook eeD 011waar
beid Er .. ae een heele partl) muD overledeo
vader .... lelf ook dur Verder zegt gU dat
de domlDé de menllCheD gevraagd had ID de
kark te bluvea Dit IS n ~naalucbe mao die
meDIIChenuoraadt lo de kerk te blIJyen en
daD voor heD llaat preken eo het avondmul
voor hen Uitdeelt Dan Illgt gU dat de domlDé
eu ZIJUP Iirrol mu zoo ver gebracbt bebben dat
Ik nndaag kan staao voor ltd va" t p~rlem.1I t
Dit III ook onwaar Ik beb Diet D. PaIrlOl
alleen gelezen mur ook de couranteD ID den
goo.t ..an 0uze J &n Er 18 vaod&&g meer
dan een hd yao het p:u-Iement dat nooit g~
Patnot gele .. n beeH ea ZIJ weteO veel meer van
natlonahteltageroel al6 de P,lrIJt le.erB Ook
spreekt gU van den Daam van mqn kerk Het
echlJnt of gil bU mIJ W!ll ""bool gaan dllJlrom
vraagt gU IDIJ lulko vragen GU zult Diet ton
miJne behoe ..e hebben te ....raDt .. oorden Ik
zal z~lf moeten veraDtwoordlog doen of Ik mil"
roeplog al. dlakeD getrpu .. '>eo Verder nu!!t
IflJ mu of Ik da ..olmaakt Wil bebbaD Zoo
dan Zlet_.R1Jtocb dat hU fouten beeft' Wo.t
WIlt gIJ dan hebben? GIJ 8preekt ook van re
gUltrahe Heb Ik dar. 10l8llCblen u. 0&a1Dnit
jelateo I VerJer zejft gU dat Ik C F Bet.ng
aanbevolen beb al•• fdeehDgsraacbhd Wat
gaat het u dan aaD w.ep Ik unheveel En dan
III dit nog DIet de grooute onwaarheid wellce M'I
vertelt la het dau een dlakeD ..erbodeo zlcb
met de politiek te bemoeien J Ik ben zelf af
deehnlfl'rucbhd Ten laatate zegt gII dat Ik op
een tamboer geslaaen heb ma&f kom met uw
w&ren Daam yoor den dag :laD zult gU hooren
wat op een nooi gespeeld .ordt

Ik bep, enz
P J BADENHORST

Het IS waancbUDIUk dat zoo de hl!o!rW A.
C lltI.ter, de populaire Y,.,derechter VlO Lady
Am.tb eeD boek over .une hermnertDlL'en zon
schrIl veo dat boek zeer leesbaar .toa blukeD
te zun want onget"Ufdd beeft bU veel Inter.
saote ervarmgen opgooun ID zun ambtelIlkeD
werkknng zoowel au. In fIJn pn~aat leven De
bUIlen dl~ welke WIJ bIer met zIJn ..erlof ..oor
de etol"lltemaal pnbhceeren Ik heb alle rede
Deo zei de heer BeOler IDdeo loop van een
ge.pr"k met deo .cbrlJoer "ID Ill!) t volgeod ..
geval zeer buzooder te herlnDeren Op aekt'r
morgen Wil. Ik vroeg ult~egaan om eeD 08 te
dooden eu .k voelde Rlu oaderbaDd zoo &lek
dat Ik ueerViel eD door mlln kaJl'en n&er hUIB
moe.t word~n gebolpeD Gedurende laugeu
Ilid had.k aan 8lecbte gezondbeid geleden IIc
voelde lOU,,!tUd vermoeid .. era geplaagd door
gezwollen en Pllnluke be.mon dIe bet moeilIJk
voor mil maakten om te loopen "n eVea8eD.
door &Sm"elen en boofdplJlI Vaak yoelde .k
mil Z<>O llek dat Ik mUD w"rk moest lateD
rUllten 00 tbu •• moeat gaan ItggeD eo Ik donI..
dat anderen Diet LOO bedl"JJvtg ah Ik gebeel
zoudeo zuo gebroken eo bet bed hadden lie
houden ZQcr vnk wanneer Ik wandelde werd
Ik &DO duu.ehg dat Ik zelf. t • ..,IDa&! Viel Indl
ge!lue ....roorzaakte IDli ook veel liiden OD thwth, PereJv~ Frere, Diooeun COU.Se,
noodig te zeill'en dat Ik eeD dokter raadpleegde Roodebolich •
m""r hoewel Ik bet ..oorgeechreven genees :! De 'ilIien, Qa.reI CbriI.'UMo A.lexaader,
mld Jel Innam kwamen er 'lIOn goede re.ul South AJ~ CoUege, cepe TO'It'll
taten Latcr ng Ik de ad ..ertentl_ Yan dr 3 Welah, :Mary lsabel, VlCtoria ~.,
WIlham. PlDk Pill. for Pale People en toen Stellenboach.
probeerde Ik Le, eD boe.ellk DIet kan lOggen ~PA88
dat de eerste bottel mu eenlg goed deed, voelde "" 00 0ppeII, , Sout.h A.fricaa
Iir nadat Ik dne bottel. pillen had gebrUikt, College, cepe own
dat Ik beter werd Voor eeDtgeD tud gJDg ik ij DaaeeI, pietéi- 1ttichiel., Victofta Oaaep,
met het rbruik vO<!rt,eD elDdelUk genlWlD zij SteIl-w-m
mil gebee eli al eo gedureDde de laat.te ,ereo 6 Malan, HtIIldri1 JMlObw., ~ ou&-
hob Ik lueu VaD DlUn oud" kwalen geyoeld lege, W~
Muu IICboonwoa .11 Ik hier DOgbu ..ertellen '7 Calla.ban, ~ Kabel, H~OoI-
.. erd .geplaagd door neuraJaie, en op DlIlDraad lege, W n
gebruikte bil dr William. Pmk Pills HIJ leed 8 Waiters, A.Il Joha.tmee, Vlet. CaIIeP.
iewoonluL: wo erg Un die verschrlUtelnke PIJn 8teUeabo.ch
dat hIJ UI~t koa etea of slapen en &!Cb&eer II Le.,., Charl .... \\"illiama, S A <JOD.ae,
elleodur gevoelde Maar de pIU..D dedea heID "lO Cap<! TO'It'll
zeer Yeel goed, en toen ik bem onlaaga '"'II' kon Retlel, Jacob~ Araoldua, V1Ctoria CoIL,
bU eleD, werkeD en .Iapen, dIngen die hll Yroe. 8telIeaboech
l(er DIet koo doen Wat mun lDeenlDlI'.. o..er 11 WeleblDall, WallIer, st A.Jadre.... a.a..
dr Williams PlUk Plila ~ Wel, Ik _I DIet Graham'. TO'lrn
om te zegaen dat Ik overiatgd bJa, mite &IJ
overeenkolD.ttg de roonchrifteo worden ge
brnl.kt, dat zu zeker uitent aegenead .ollea
bluken te "UDID ge ..aJJen ala het mlJae
De hoor A W IlliDg, vaa iebroede,. Ilhag,

Ledyamltb Ye~klaarde aaderhaad dat hIJ oeh
de 'Iekte nu deo heer s.ter henauerde "De
h"r Beater kWIID gewoonlIJk ID IDUnwlDkel en [LITERATCRE !&.NDPB.lL08OPHY]
&ag er uitgeput UIt, lel bg, "ea ut daeht dat hii ' _
leed l1&li de r ..olgen 1'&11 den ouderdom, IDILar (N B -The uterialr; ÏIldic&tea that UJe 0IIIdi-
!Iedert hU de pllleD rbrulkt heeft, II hU geheel date 18 ""_ $It.e .. of ~)
veranderd en .cbUnt Oleuwe let'eaalcraeht te Hl\"'OUU
bebben gekregen Dr Willtame PiDk Pilla VJ"
for Pale People wordea ID Zaid Afnb alleen 1 Pittman, Williaat, Soat.h Mncaa 00IItP,
..erkocht III gluen bottela zonder bals (met het 2 ~ TB:" Arthur V l"InL
oog op het klllllut), olDwikkeld door eea pur 'I JIUIUD , ictori& .......-
een omslag lDet den ...ollen nuw (7 "'oo~) 3 8c~ ~"""_hilu V
daarop lI'edrukt la roodea lOkt, eli da koopt,. eau' 8~"""'J' , ictoria
wordea !few_hawd op te pueen tegen Da'

4
ege,

maak en ... r ... lachlngea die IlOClltl18_a en 80::0.:':111 Pieter, Victori& CoIIece,
vaalt: IOhade doeo. oe ecbte pillen wordea bO 6 Perold ~ n..IL-:-' V n..n~
de ID_te wln~eliel'll verkooht, _r ID geyal 8te1~'::'h ~.,... .... , ictoria _,
....0 twuf9J la hl!~ ~ beate te &eIIdea onlDiddeUjjk '6 H Criatopb BearioJa Theodor DaaW
l1&li dr WillIlIma MedicUa MaatachapPU, Lange- 'v:to ColI. SWI" hOIOh '
.traat, Kaap.W, die _ bottfllt aeadt tepD 7 Liebenbena ege, Jl

.... eatlen ahilllD!f' of éen bottelt tegea drie eon.r ,g,W~~' <...Huca-ot
shillin,. ea drie p<!nce, poehru aan leder adree. 8 Roo., 'f~ J de Vw.. 8Oat.Ia
BewlIl8D toonea l1&li dat de .. pille., duuendea AfriCtU:J COIIeg C._ _ T '
,eYalleo geneaea bebbea - ladtgeltle, .WIIkte, II A.lbertya Joba fiucto'-(; H:a-t. OaS-
I.....r- ea aieraaacloellUlpD, &DUale, hoofdPIJD, lege lveIliIagtqa p, ,
hOldoltalag, kheraiekte, ~Iooeheid eD rheu '
IDlltiek, heuPJicht, lendeD,icht, 'f'I"ODwealÏekte, P;&B8
eu, ea bon wODderbaarljjke gesondheid 10 J8CObsoha, LeQ. Bertie, 8Oat.Ia A.fricu
geYende irraeht beeh beD eeD oohedOagea repo Co!Jege:.u:.lrowa
taue "enchafto ..erde beachaatdewereld._.Adt! 11 VeatAlr, G~,Viat.oria ca&-

lege, 8teBen"-!t
12 Robert.eoa, JIWDeI WiJbam, 80atIa .lfrie.

CoI.lege, o.pe "'OWU
13 J-*e, llurra,., Victoria eau.p, lW-

leD'-:h
14 :0. ViDlen, ~ Jobaue., Viaiaria ou&-

lep, BW.boIph
16 N&.1IIW,Jaoobua -Johum., 80atJa ..uric.

16~j: J::'w, V"JCtGria 0aIMp,
SWIea'~ "

17!1f..., Wtm- Hon.er, st .........eoo.., (ft..... Town
18 Baat, 1I1111[1irik J..... Vict.aria CaIt.p,

8tWIeaholoh
:I CAIIDON,

XOCIent.ar
W t'BOlIBON,.....,.

t111iYtnittJ' o"mb.., hlt. .. Wt.

Aan den Ed,"" ..
MI)nheer ---ID owe ul'1!;aven Villi den IódeD

ZIe ik dat de heer Mernmsn tHJ de oporung
",n b"t parlement op 'f1Jdag onder dOl
UIUU"u bill. gevraagd beeft '£1000,000 eu
.u- 8lti om bot t"kort te dekken -{Deze op-
,uttlUg L' ""keerd De '£1,000,000 .,. Ulet
'oor n t"kort maar om de w'1!;aven van het
hllauclUeJ.e J....r begmnende 1 Juli 1899, te
d. kken totdat de begrootmg over eerugo .e-
keil >;eauthon.oord zal ZIJD Deze som wordt
v"lgen. d" begrootwg "'n het afgeloopen )....r
I..,t.~.u docb b'J de gewone wtgaven van dit
Jaar g." o..gd lndIen de begrooting VIUI het
Jaar Juh 1t->99-Juli 1900 voor 1 Juli 18l1li,
"IS lI< kracbtlgd door het parlement dan zou
d. ze bIll onnoodig zIJn geweest -Red J Met
dw r""pekt voor de ed. hoor Mernman en
de ander, ed hooren mtlllsters, beb ik met
nUJI.I w"rug schoolgaan c..,D berekeDlOg !1:e-
III Jak t DIet alleen om bet tekort van laal.3te
Jl.l.dr te dekken maar ook de oude scbwd
duor het Sprlgg IU1UI.ten,. gelaten, te dl'k-
k. n en wel .u.s volgt - ~eem ....eg aUe
",haap Inspektenrs, '£80,000 wtbetaling 'a.n
Jakhu.b-.taarteu ew:, nllJlStell8 £2.5,000,
maak het ronrccbt weder 'Ier peroont, ....ant
dIe u.fsJ"l> l<lê op twee ",'roent III gemaakt
'oor Je nJke 'pekulat"urea, muurtens
JAO (X)() de vendu-rechten weder oude ta-
nd Ik" "" ,oor meer dlUl ,"IJftlen JareJl
\€ nd u "hlagl'r en heb Ilomt-..urug bezw....r g...
h ,,] nm tll< rechter. te l><-taIen Dit geeft
ook een ,. rlw.. v l.II zegge £00 000 Du. te-
zanlCll ("(_11 utkom~ten vu.n £195,000 Indien
deze vermIndenng van al'1!;aV8ll on wederm-
,(wnng 'a.u bellLStI..Dg "ot wordt, zal er
z. ker gee u llieu" e bt>IRlltlng noodtg zl~n en
!Jpt land zal voorUItgaan :M.. t betrekking
t ut de 111lbetaling voor Jubal .... ta&rt.en vel<
t ,gloop"N wordeu d..ardoor ge.terlct. eu de
hOt rl;;D ioon nu geen moeIte Wt"ef om hun VE'6
'oor ongOOiert... te be6cb. rmen enz
I bIJ ,"oorbaat dwende voor de opname

dezes

llICH.I\lO~D
>; oor. Z!JD ouder andereD aangekondtgd de

.olg"""e vergadertngen _
Malmclllbury Vrudag 28 Juh
PorterVille, Zalerdag, 29 J ah
Dal Joe.phat, Zaterdag ~I Jah
Greytoo Zaterdag 29 Jah
Stellenboecb Zaterdag 29 J alt
Slot van de Paarl Zaterdag 29 J uh
Tulbagh Maandag 31 Juh
Franschhoek Woeo.dag 2 Augnalus
RI vel'!ldale Zaterda~ 5 Augustus

Op ctlne vur,.denag van den BoDd.t.aJc te
Rlcbmond geboudeo op I~ Juli II, werdeD
dezelfde re80Iuhes zoool. III Kaapstad goedr
keurd eeopar'g aangenomen

Op c ne v, rg..u<rmg 'an de Karr-eeboscb e:l
CarDarv~o hIcken '40 den Afnk&ander Bood op
19 J uI, I I te {aroarvon gebonden werd de
'oIgonJe reoo ut.egepa.lI88rd
Deze ver.'arlenng betreurt ten .tente de

ernottge <t'>flklcehngen tu""cben Engeland eo
de TranAv lal eo .. , ertuu;d zUnde vaD d" .cbade
Iuke gevoI ..cn vaa eeD oorlog lIelooft da, 000
,.,eedume oplo'.lDg nog mogelijk IS, door aan
name van de laat.t.., voontellen gemaakt door
den Yolk8ra,ad, betrektUDg hebbende op bel
8teIDrecht In de Zu.d Afrtkaansche Repubhek
en keart teD storkate goed de poeitie door
ODzen Premier 00 zIJn coUegae aangeDomen ID
.deze zaak ID beJang van den vrede Verder ..
due vergadenng van gevoeleD dat d""r
arbltrag.e de zakeD beter kunoen geschikt
.. orden en boopt dat Huer Majesteite RegeerIDg
daarul ... 1 toestemmen

ALIWAL NOORD

ALIWAL NOORD ~5 JULI - (Reuter) - Dc
Bondovergaderrng door bet plaat.aeluke .. aak
zumheld comité blleeogeroepeu .. erd hOOe"
gebonden Tenievolge ..an de • ""re regens
W... er Olet zulk een groo:.e opkowat ala ver
wacbt werd ToeD het wêor opklaarde kwamen
omtreot 130 bered.nd maDDen ID bet boven
('lOde der dad tezamen eo marcbeerdeo Vier
d.ep Il&ar bet marktpleID vool1lfgegll&ll door
deo beer f raDO de Wot die ebn groote Unwo
Jack flroeg CommsndaDt Gostaaf Va.DAardt
voerde het be.el Op bet IJI&I"ktpletnvoegden
150 man te ..oet zlcb bU heo alsook een arnot
un tal dame. eD dorpellngeD die .cbter de
.. ageo stooden waarop de spreken w&ren De
ed beer De Wet .erd tot vooral ter icko .. o.
Eerw Marchand .telde de eel"llte resolutie .oor
teo gunst.. van vrede en aan Dame der la&tett,
Transvaalscbe ..oo ....tellen bet welk door den
beer Bekker ge"",,"Qndeerd werd Oe resolutie
werd eenpa .. g aaDgenomen De tweede rea')
lotie ten gun.te VaDarbitrage werd .oorgesteld
door den be~r PIeDaar en gesecoDdeerd door
dell heer Da Vld de \v et ex LoW V De derde
resolu tIe een daDkbetulglOg aan den premier
eD bot Ó\lnl.terre "erd voorgesteld door den
heer GUlItaaf 'a.D \.sTdt en onderst and J or
den heer Gldoou Joubert Het \ Ar t, ~t
Ilfl<eurlIlg t., ken, CII gaf I~, de dtjJ"ch" 'an
sir Alfred Milner yao 4 Mei werd yoorlleateld
door den heer Sm ut8 die de verzekering gaf
dat de Afrlk&&oder koloD18tea loyaal waren, en
dIe deu gou veraeur kfl tllleerde Dlt .. erd ge
"ecoDdeerd door den heer Van Asrdt De
laabte resolutIe .. as BeDu d \nkbetnr.glDg aaD
de heeren Hofmeyr Herboldt eli F~her, ..oor
geateld door den heer NIc ,laa. Bekker, onder
ste und door deu beer Jan Breed AI de be
slUIteu werdeo eenp"liluk """,ge!lolDea. 'God
save the Queen werd barteluk gezongeD bU
bet e.nde der vergaderlOg die gedurende deu
gebeeleo tud zeer ordeliJk .. as cn door een
goeden gee.t .erd gekenmerkt

(Van b~veD.taande bueenkomst hebben wu
ook eeo ver~la!( vao ceo .pec.aleo corrsspoo
dent gek egeD dat vrq wel met boven.taande
overeenkomt, zoodat Wil .. egeos g~brek aan
rUlmte hGt la~tste nIet kunnen plast.eo -ED
U L)

.l' GU'THRIE,
lIodentor

THOMSON,
RegUt.rv.

w

COLESBERG
Hilner, Ernest G..orge, South .African
College, Csp<! Town

l! Hartog,' wtor, South Afr.a.a CoIl, cepe
TOIrD

3 :Meyer, E<htard c..n Joachim, South AJr •
CoUege, Cap<! T01l"11

4 c..rmichaeI,~ illia.m BI&clock, South Mr.
College, ba.pe Town

5 Le Roux, Peter Johaanes, South .A.friaua
Coneg." ca.pe Town

ti Voskule, G.!deoa A.Ildre.. , South Afric&a
CoUege, cape Town

7 H....p )\ ilfred Land, \' lctona COUege.
SteUenbo!lCh

8 Hea.Uie, S,.dney rn-, S A. Collep,
Cap<! Town

I! Douglau, P4>rcy Archibald, South A.fricaa
College, (jape Town

10 \\ ebb, Arthllr Lo ..at, South A.frioaa c0l-
lege, ~ TOIrD

Il W 88I1eIs, J ollumes Jaoobaa, &oUt A.fric.
CoUege, ().pe T01l"D

12 Dyarsoa, 0 qiban Charles, South A.fricaa
College, Qape Town

The followmg eamlidates, who ~
partial certi1icates 1.11 a former e:u.awaatloA,
ba..... no. passed lD the undermentioned lUb-
,ect.. -

ABT Ik rtln W"k Yurrtr!l
Op .lI Juh II bleld deze tak een ..er,.derlag

• aarop een lfstal resolullea yan delelfd ..
.trekkmg als re"d. op aDdere \ ergaderlngen
gepuseerd é, npartg werden II&IIgeDomeo en
ook eeDe daDkbetUiglDg UD deo ed beer J H
Hofmeyr
(De secretaris wae zoo vnendellJk 008 eell

verslag en cop.en der reaoloh81l te doeo we
komen doch wegenA p a.atagebrek ZlJO "U
..erphebt ze acbterwege te laten -Ed U L)

van ebn
Blijf ik,

l W onderda.:.J..g" dienaar,
E ROOD

De beproe vingen
V,R.

~ OD r rJ "~I K

D n.lagnamldJag !(eUt urde een unolc[uk
Je zaagmolen Villi den heer J J \[ull
noodlottig ~..,v I~ },;en der g"kleurde wer ..
lit) leu (een v JOrman) w..... beZIg lt t, aan de
"tvoweUJ::'lne t~ doef.) toeD l pl VO lfll<....lloot fl ht.:t
KTV( te wlel vtlrwarJ ra.ak te eli [ Ulan in le
rondte truk: en tegen de rn lur sllogerdt: ruet het
gevolg dal hU oogeat, lk.el Jk >(elf)()1 werd
De merken 0l deo muur d )orhet sllao van I n
hoofd er op gema,~t WIrelI lu I I k < cl t
baar

DE BRANDZIEKTE.
lIERINNERLSGEN VAN EEN AANZIEN

LIJKEN INWONER VAN NATAL
Aan d~l1Ed,teur

\LIJnll! ~r -De natuur", biJna even dUISter
JJ, IJ t .llb, ,tuur ~eem blJ..oorbeld de
ru, II""b Hot>,eel hY. teem_ ZIJD '\I ruet ID
pnkt Ijk !;,,"'tl<'St om bet hchaa.m !!iezond te
PJ Ikeu of tu bouden r Het eene .telsel beeft
het uud rt Hrdrongen \lOt zelden komt
mru • p het ....r_te terug Un leder meent
ZIJl! tlli "",,u ,alk te zIJn
\\ ut boWI).t dit, \ ..,t.. and"rs d&ll dat. du

Ilatuur cen dwsterboek IS

\\ ordt rh" g"volgtrekking t.oegepa.st op
b~rdenJ du.n Icvert dit hetzelfde

;;,1" rdt boek wormen kUllllen tocb
II '" lmJ' en OVfr het wO(Jrd ,Spoa

llH -OU:o. tut \tn\ondf:lnug toe Hunne ge-
l,...rdbud komt I",U bet heht als ZIJ gaan be
"JZell dut bmudz .."kte r.,.,w. tal 'an Jaren
bekeud " ....

\\ UH' UI bc;;wucn Zl ruet liever bIJ t be-
hill b'J de '''1>t. scbapen /'

DIt I hunlle ,J.mhud \OIg,08 bunne
'M'u. r. d,ncefln~ ub br.wdzaekte eenmaal
ndcr d 'cbap .... L' lU ZI) worden wet gezond

,",cm,,,kl dat dan de .chapeD moeton vcr
;.. , III ~ r>;o ~",n paradox zou op de
,I_kt, kOIn. n lL,t uf er ",,,, lfl den beginno
be, n brlilldzlekto of er IS geen schaap meer' I
t. III t-..: U paar woorden un mlJwlvttD
Elk, uru ppd blood. b:>eft mllli<tens VIJCttg

nlll ro Ix" ZooIsng bet mllerendeel v&Q de
~. ,\cU" hl~ soort IS worden de ongeweD8Ch
t. ooder gebouden Omgekeerd e ..en zoo

\atuurhJk "lo oorzaken ...erken bier toe
lf 1:a.mCll En IDJ.Ssch.ien, Ja, wet on waar-
'l bi)ultJk ~ bierm de prurutleve oorzaa.k
\ 'n brandLitJt te

h dit zoo da.n L' er geen beter pla.a, dan
h..t bl",.J sturk gezond, va.n zwrer gehaJto
t. maken en door gedung biJ de a.a.nteelt
,,,rand, nng 'an blr_I !D te brengen, eo zoo-
,eel mogelijk vefWl88eling van veld

\\ al bt maar ,'On beetje, "A.U.... zal recbt ko
men

Het gouvernement lO bereid, 15 gewillig, te
belpen In het vprkriJgpn van .."neh bloetf, en
...11he, ..r du boeren tegemoot kolDen dan ben
trotseeren met eene verderfehJke wet

\0;; m..... Het parlement IS beZIg met dip
te 'orschatff.'n, drie 01lllJUS8&1'lS8eIlen één
IIIsp..kteur aan te sU IJ 'n ,"oor elke kies-, ..oor
{Ik .. fi,kale Lfdeelwg, met de IIlJICht afdoende
te bundelen zond"r hooger beroep

De awe

BRI~V#BUS.
De bnef YlO I eea oDder"lIzer o ..er d.

Adrtaan Hofmeyr als e:umlDator en den D'tslag
der !&gere afdeeliogen nn bet taaIboDd examen
kan niet geplaatet .. ordea

fEen Dleaw WIlheimUI kan thans DIet opge
n...men worden

(a) la Mathematloa
'illien, Leopold Edward, Private Stud,.,

KimberI..,.
(b ~ la Drawmg

Ortlepp, Francois Johsaa., Pri ..a.to Studr.
Kimberley

Powell, Uwen Price, South Mncan School ol
.Mme., Kimberley

Voor de blJdntge o..er \Wat1'UlI 18zal nog
vOller worden hebben Wil than. geen pllL8t
rUimte

PlllS8 ALBER I
Een correspoodent zendt 00. e.mgc &aumer

kingen nur aaoleldmg' an een eru.llge preek
tegeD bet dansen docb ze kall thaUl! Olot ge
plaatet worden

OnzeD Beaufort W88tscbe eorreapoDdent zendt
on. eeu vol"lllag v"n League vergaderrng die
daar "ebouden werd ea boe dat de Afrrkaanders
ODdel de leldmg van den beer PJJ P.eoaar
de ..er~a '.rlUg ..erhet aDder groot gera&ll De
..oorzItter , ...eg latsr .Iechts WIe vuor de ..".0
latle wareu eu llIel daartegeo HII ZB!!'tdat de
vergadenng al. '~n guen gru.te pol.t •• "e ottee
kenl5 bes~ kao werden

PRIS:! '\'1 SERf :It) Jl Il -(Sp' uUl/) -In
,loedrlJke oer~ad.hn!l" JUIst afgelol>pen Re
."Iutles vali Kaa J,tadscben Bood aangeDomen
.18wede resolut.e d~n ed beeren Hofme yr
lierholdt en Jo I.cher daok.eggcnde

.l' GUTHRIE,
ltIoderator

THOHSON,
Reptrv

\\

B..A ELUu.'tiATlON
B T ACHTER HEXRI\ Ilm

[l'tI.ATHE.\UTICS ct: ]\IATIJRAL SCIENCE)
lIEXltlVIEK lu JIII-(Spf.c !.lal )-De "er

gaderil'!I dour boveu,enoemden Bondstak ge
houden beeft du re. IU'l"' Vin den Bondstak
te Kasp"tad aangentJmen met "Igemeeoe stem
men

(!II B - Tbe ....terii mdicste.s that the caadi.
da.te IS O"e~ the ..ge of Schorlanbipe)

HONOURS

wij acb ten bet beter dolO brref van i("~Il

ouderteckeoasr van het tel~or.m Uit de Paarl
m't te pluto.n
~
"L scbruft over den lee111kennaam

te Wwdstock gezieD beett t'ldens de Rbodes
oDtvan~ De .. md bali het echter spoedig
verWUId

HOPE TOW~ T 1\K NO ~

Op li deBr word een ~oedbll~e.uonde 'er
gadenuii 'dn deLen tak van den Afrikaandor
Bood gebou jen en de reoolntle. van den
Kaspsta lacben Bond.tak mot algemeene .tem
m~o augenomen Da r61l0latle .PIJI te keDnen
geveode over de dépécbe v~n 4 Me. werd ook
bekracbtlgd De r""olutl"" lullen Daar de be
trokkene per.oneu gelondeo worden

A" !- HI-

t (.r> t htrt .., 1 n t'11 H., ....~en DUlt"chla.uJ
l! ~ prU~rl:~:'\ ~f l 1 far ement hctlft ~tap

pen ~enumen !Jl aJJt: uugetlllwde mannen te
'~J ,~tcll Ol; Hl~o..:l uwJe ma I zal In t vervolg
2 J percent lDctr IClkomi.4teuoeJa.stlfJg m >eten
betalen dau l In gehu wde land~enool Deze
maat".eI nl lt k~...~ruote I bJ,.1 'Ind~n bJ de
Jam ~ '>an Jell ..tuat

Do baden bOlf len vool LO over de terugkeer
van Dr, fu~ In t raokr k ell tf lInt: \ ~le ver
balen va l I' II.ten ~"Jur.ll 1 z n 1"" ngf<Chap
I! DI .-I"eIl1ln I Hl ,"rklaar le dat bet

hern '" been ot m~n het er op to<iogde bem
dJ)J le marteleD ruaa hU hd d·u OIo"d lIIet
VartIl en zede b Illchzeheo dat hll met tOU

,te .. 0 II 1<0rdt .tren~ I,.waakt In de ge
,all~enl!ll tt! Rt.!untj~ "aar lUO e< htgtmoote hem
h~el k! te' be wek Itrengt Zuu recht.geleerde
adVISeur' ll" druk beZig z.eh gereed le makeo
\oor ZIJ"e velded,~.n~ IJ I het Uleu.. verboor
dar tegen het wldden van Augustus ... 1 plaste
hebben De gevangeDt wordt gAzegd er goed
Uit t~ zleu en IIcbameluk en verstandeliJk ge
z nd te z'ln e, hIJ kue.tert .tee<Lode boop dat
l I on""l!uld beweleo zal worden De pnn.
v In l[ollaco beeft een u,tnoodlg.ng aso bem
gel ndon om hem t~ llanac.. eeD bezoek-te
I reog~1l loodr. bet hell.g werk van rt'cht zal
'ID ,ol 'Old

In het Italraanotbe parlemeDt lObet er erg
rUll.oeng toegegaan, fr vond eeD heftig VUl5t
ge.ccht plaats t""~evoli{e van de obtltruche
f u"l,el< der .oe.all,teo ~ I. gtvolg van het
standje werd bet parlement b'l kO'IIDkIUk be
,I u. t ge.lolen

In II l!ilO 18 de orde her.tell nadat de regee
TIni( Juee"les gemaakt hat! op het wet1lont
werp ter wIIZlglDg <ler klesrecbtwet

\ erder geen bIJzonder nieuws

II r H~r I !Icatl e lt u. '_uu \ lIJoen
ale "hMd I III<ID., 1 I~ YII"er' P

I Ic", K lUiper :-;I~r Ol J d. ilr IU' lt dd
II tt " H atl" el \ !Ieatlle

El ,

cr! lJ loen een~" dagen OOg' een
l ) I. I el ~da[ aau de Pair! tot, er
~eor • 1 De beer I \ B,ker la.t

...... H:-U..:h let Yertrek na .. ~t l n tabak t.:U
I( J \ L" dat utJ~1 JU vrJo brcilKen
I hung utvallgen zal le gc, mpl >,

artJ t:r eeu u teNt buk.aam pers )OD ~IJIl
:1 t:~ [) de n tHIlVste eD be!4t~ W Jze wor
~.r tit W I wen8Cheu deo !Jeer Haker

~I ~ I In ZJa n" I '*~ ondernemlDg en
Jdl b goud. nde",t"ua.ng lal "lange"

Wern• plaal.gebrek kuonen .. U de .. men
Aprask (derde) y&tI.'\' B vau Bronkbor.trlpru.t
niet Opoemen

Beerenaoon van Stellenboscb ver .. ondert
Sicb ook te vernemen dat 4e heer W A Krlge
rondgaat om uDdeeleo te krllgeu "I)()r een
.tokerlJ lDaatachappu te WOl"C81!terea Robert
son V.a den beer VaD der Spuy kan bu lOO
lete ..erwachten maar niet nu den heer Krige

VIE& EN TW[STIGRIVIEREN

Op eene vergadermIl den 21Aten J nh gehou
den van deo BODd.tak: va, VIer -en tWlDtlil'1
Vlereo werdeo met nll!"~me~n~"temmen de be
slalten van den Ka .p.tadscben tak ID .. ke de
Trannaalache k w~.tle aangenomeu

GREYTON
Een correspondeat ..ersoekt dat wu 008 IDlel

diags&rtikel over nog lDeer Jlllgo caot In
ODae nltgave van la d".er ook III hel EO:{dh!<lh
luUen paullCeer"n doch zalka IBonder de om
•tandigbeden nnmogeluk

Op :.!2 J uIr II werd allIIer eene spoolale
vergadenol!' nn den AfrikaaDder Boad gebou
<leo De beer J F de Wet wae YOGnltter

De beelolten van den KaapetadllChen Donda
tak ID .. ke de Trtlll8 ....alsebe kwesue, werden
eenpang aangeDomeo en bekracbtlgd

Ook werd beslote~ om op 29 Jah eene pa
bheke ver,.denog te houden om dese yoor
st"Uen TOOf te leagell

, GUT1lB.I&,
MOCIent.Or •

W THOK80N,
Bept.Jv .

NOTAS D SLeITER

'Een bela&llngbRtalor"'D Caledoa stnort
ana etJn .chru ..et. "aartn bn amen zegt op het
geen d. "be~r te Hermr.nuspletenfoDteln

IS JnlJ 1898 geacbreYen heeft, en b'l ..oegt daarbIJ -nog e~n
I:OLOII.U... alt'f'oenge kritiek op deo welflnspelr:teur d'd

Koopera Verkoope:r naar hij betoogt deo raad dea JIlllIten toestaDd
ColonIal Orphan Gbo.lIIber .3'0 0 0 .!I60 0 0 der wopa Diet lDeedeelt Wu kun neo lIJn "tnk
General Estate and Ophao 0 echter alet ID .Ua geheel 0fnemen

C1mmber 124 0 0 130 6
Sooth Af·.can Aa>claUon 860 0 V S06 0 0 Eea bewoner Uit de oD,*e,.traat te Stellen
Board of lxecuton (Split) 200 0 0 2tO 0 0 boeeh\ zeadt ona een IChru~eD W&Arm hU IDee
Oyfergwt(~I 0 18 0 0 111 • deelt lIOe hU oaIanga de B~treat p_rde en
..£via 4IslU&DOO 7 6 8 7 13 jl hoe hU daar Ag hoe de It<M!Pdie l1&li de mnol~~:~l::::&lit.! M. 6~ I~ g ~ ~ g CJpahlelt behoort, geheel "t _ met kl5ten
OoioDlalA.. uraooe • 0 16 0 ., 17 0 ea andere ...oonrerptD Hii riDdt het onblUuk
Port Eli .. betb A.urenoe 0 II 0 • 1.1 0 dal daar Ul8ta l1&li gedll&ll werd, iterwul een
Root,bank Matcb.,. 1 11 0 1 13 0 ander YOOf_ enkele mt kotgen tiJd geleden
S A Milling J t jl '8 O. beboet werd met 10 ahill1D!!t •
Electric rr&_ J 7., 1 8 .. •
Graaf Reinet Board of Wijk Hoopat$.d, O.V.S,

Kxecotont & 0 0 II ID 0 ...4.411 .. :t4ilftr
:.!r~:'~~ Brandy 00 1: g g I: ~ g lIU" -N. laq ..-Ibt te hebben 118"'081

ik IDU pdronren Dlie. Ma en aDder mede te
dealen ..... ou distrikt

o W"O hebben _ U1~,ur gehad met
o prachtige oopi, ea hel .. ter r-aade laat
o Dieta t. ...1iIcheo 0..... N. aIlD IIIJIDID~g boenm UIl bet JIIoeIreo, wPt bet r"III'IIlt IDde
o laatate t_ maaaden eIb~ W.. djjk wjjo worden van den a- ID _te~.
o Bet .... &iet er UI& alaof alfa claakbear Ja.
o HameIa wordeD vwIrochl voj)r een poad tot eea
o pood Yjjf ahilliIJp, _a ~ t1rUIt tot ...~hen
o pond liet _ woord aIJea ~, ea Dl8aiaDd PHILIPSTOWN •

g ::!nt=~~' 0= r.u.1.!:.=: ~ publieke ....tpdenng werd op Zaterdar,
om OOM oaafh.abllikWd te 'l'Wdediren. De 22 Juli 1899 alhier lI'ehoudea JD .. erbu4 roet
barpn nardeereo ae dielwten ..... het de Tl'IID8vaa1aoben.tie
ache aUaiaierie en "Oa.. J,." tea _.. A.la ~r£ltter werd gelroceu de heer Petro.
de brief ..... dr Kolbe ID _.lIIt ..... helt. _ Ga Tou ftII Venten ...l.y lerwUI de beer D A.
bj)lIOaderea iodruk oader -. ,-..kt. Dr Itoop 8tertler ala _ta.rie eperde De-rerpderinr
~_-- L....:_~ heel, .. -.. YerdenIH_- w- .......door al de lDyloedrjjke pn'IIOaea ....a bei
;::_ ~ - - -_ -. disirikt b ewoood lID 01DU'en' 100 "area
:0. ..;",. wordt aa ..... ~t bl peoheideo. tetawoo~

OorIoc of pen OOI'IOV,mIar WIJ ~ IU8t

j
l>e r.olutiea, aooal8 gepaa.rd door tieD

_. wrab de toekoaIallD, ~, de bjjllel I.ri ~hllD ta.It: ..... den Afrikauader DODd
ou daa hij lie ~ dat bi God fief heeft ea weden aJIea Ua.telDlDI( _,..._, alIOOIr
lqJDbroeder hui die .. - .._ een ~ UIl clen ed beer J. H.

A..KIBU8. Ho'_"''''OOI' den aa"fWlDOeideD IJYV Iaor
Bold 1199. I.K lID .. dae .....

AA.NDEEL.ZlflU.RXT. -I.dederbergple1D
r !. het .asr van de bonderd
I e n:tar d"n heer Rhod •• ~eLOU 1UAP8T.A.D,

\c tt e, zestII( • In door
.( "IJl"den gegaan
I I eU ... wel gedatbt dat CeOpel"!!Oon

rk moesl doen waar """,,rom d~n bl
WeLen ~eko"ekteerd om • )or dIe
betalen

WELLINGtON
Een groote ea geeetdnfttge Dooda ..ergade

nail' werd ,Ihier 11 Vrudag rhouden onder
voorzltterscbap Yla den heer P J Cillie, D IU
Dell8lfde I'8IIOlntlllll ala die Yan dea .Kaap.tad
ech3n Bond werdea eenp&rlj" aangenomen, en
zullen 0Pl'elOaden worden onder be.teUIDf ......
dea heer N F de Wui, LW V, "11 luaexc
den gou YerDeUr ter la£onnatle "lUl harer IDII
, .. \elta repenor

Duraa werden de ..olll'ende t wee resoluti.
ook algelDeen II&IIleDomen -

.. De ..... ergadenng heeft met goedkenring eo

E....roolDea dat de yolkaraed der Zuid
be Republiek de ..oontellen 'f'IIII den

t en rud betrekkelIJk bet .temrecbt
Ullf8l1OlDen, ea de ..ergadenng yertronwt

de ....rdere hehendehaa der &aak door den
...olkaraed leidea tIIIiI tot eene need_ID. oplae
llDg ftII de beat.uode moeiljjkhedea, eD ter
bereiking 'f'IIII een toestand _ Yftelldeljjk ..er
trouwen en lI'emeeDICb~ke _wutiJtg
tot weIajjo na rheel Zuid A.frib."
"0... Yerpdenrtg wellllllht bUdeaea hareo

ken dank toe te brengea l1&li de heeren
H , Fiacber en Herholdt yoef hlUllle seer
go eerde di_teil lDhet belang _ 't'J'ede
en ID geheel ZU1d A.frlka. •

t~1
,.•

UI.I k Dank Je wet
lt ue' ,",,,bidder Ik ben osen

An unfounded statement.0.
W&ren e vele U1enllChen

July 25tb 1899
T .111l·.U.JfD .. LD

o 7 ~
I lf 0
, 7 0
3 , 0
:I 1 0
1 1 0
1 lt II
1 » (I
li 19 0
3 » 0
• 8 0
8 li 0
1 1 •

Alexandru
Bant)ell
BoIlAlUU
cb&rten
oon.oal Ifa... !lee'"
g.. t Ban>i.
J.1'",ocbBanda
K.olght Centrala
Randfontein.
BlmwcrEuur
Wit. Doe""
WOI"CI'Ilten
VOgTlarnl1 Deel'

1..

o 8
I 111
, 11
S •
:I S
1 J
I U
I 1()
8 0
3 10
J 9
S •
1 8

eeo meD., h kan nJet anders dan
""t.:r ~ \ udeu WllD'l6t r b I op eeD vrttdt>
,.dcr f ~ kumt eu 1.'1 .. et loo.d.n van de
I I ,le u grootste voormannen o"""u

[_ uo It.'r~ ~~Id Wll8 er tu~hen dIe ver
~ OD de altra mon.ter 1"I""ukom.t

I Id ~ded,n Maar w mOl(cn geen
• e eli U t dl ,I >~o haleD lo &lle g~val

U 'nLe Jan goed gedas .. hcbben de
r•• [cr ~ an I I Zaterd.1( bIJeen lo <JnI te

DUIr .. ueo de eL~te A.(.. kaander.
• ...arJ. n a:1I IclJOlTlgeD-met 'en ,n'>nr.t
l • d or Jen voor .. ttcr geuit) d.e hUil
1 I t 1.rt dragen

\\:tt l u .. r t'.u dt 0 p;NOne1J gewt r jen ~Hn
i lat.erdagm()rlIeo getracht bebbeD hun

"r hJ en I€ kfllgeD om een otoorol8 In de
I I r ng aau te nct,te" J (,ave.t up •• a

""cl J b nlet ..... r
••

\dO den heer DIC~ sun .. u verochuldr.gd
een naam voor de &lIdere pertU te hebben

Sir -In b.. ev.deoce before tbe Bntiloch
Parl.amentlr) Comm.tteo "Ir 8chrelnRr stated
that} Pre.udent Kruger •• deal wae a VOIted
I~~pubhc embracIng tbe whole of South AfrIca
and tb ... tatemeut hM been made mn~h of as
showing the neces"tv for tbe repr8!ls.on of tbe
republtL" .n Soutb Hncu tRee for 1D8tance
BDarllele b) D.plomatlcus 10 tbe Ia,t XIXtb
t ""tun) ~o. I have al.ay. nadel"lltood on
go xl autbonh tbat Pres.dent Kruger S pehey IS
an j bas oc'8n not to ID terfere .. Itb the affair. of
tbe Colo~·l1e. and bl. sole desire hu beeo tbat
h.. ,wn republic .honle! be allowed to go On lte
...:tJ unmole.ted .orlclng oot lt. own .alYatloD
I tlllnk therefore .t I. the plain duty ot Mr
&hrcmer lf he bas noth lOg to &ubtltanttate bIB
.tatemcnt. except bIS own Imprb8lllon. denyed
froru ne".paper cattlnll'" to wIthdra .. tbem
pubhc" "" hu gave utt<lrance to them W..
have had IUite eoougb ID Soutb A1rlC& of
de.patcbes and cven of pohcles fouDded on
nothlIIi m...re .ub8lenllal thaD extracte from the
\ellow press

O .. aoan ... OIIUPPDlI,
1lUelMra,

Chl&pp'D1Cbambeu 8l.. Oeorpnatraat,_"JUIUNNBSBUBG.
Jó J nlJ.-( Per telegraat.)-lfarki .... docb Ril.
erkoopeo -.u.xendru 1. !kI, AoaJI&III ll1 Id,

Benoni.2 .. , Ma.a Reefa " .. KOl,ht CentralI , ..
6d, Leeuwpoorte U., Tranavaal I>iaaOJUU I. Id,
Randfcuterm ~" &d, B;ran Nlgela Ba Bd, 8t_
Kuto 698, V0",1 Deeptl 171,

LONDBN
26 Joll-{Per ~)-K.aapache 3' ~

leeJtt.ni wOJdt (lekwetaud lePD 10'1
lour obedIent 1I8rYaDt

A. B



PARLEMENT. elgenArell Tan den lItJ'OII(l wonneD IOU _pen
.atw bo'-!d wordC>ll lA de vange lMlIIle had
de heer Bbcdes gecegd. dat hij de zaak IIOU
ovel'"lfegen IDdien men oont biJ de regeerlD~
bad aangek.l ...pt, Na het onderzoek hoopte hiJ
zou die belofte uitgevoer::' _rden
U" c lmmUlllll'Ia voor pu I l k~werken selde

.. Lo lo... grond oowettlg Ir' I lOCOW.. kou de
1'00 .t~ller een actie IDstell~u en dan wu een
oom 0 niet noodll( AI. er ~., I groDd was
voor een ac le w's bIJ voor uu molle me' ge
ring WUZtglII( V f[lg yards aan weerlIJdeo
van I et 'poor Will!te l'enl " Jr spoorwegbe
hoeften De yoo,.teller vro..g de t6ragp'e
van I n grond maar dat k I met daar de
"und k oonlaud W:l.S Het !(edet!.. .-an de
I"n waarover de motie 'pnk behoorde un
de Becbuanaland maatechapPIl en daar kon de
regeenng niets aan doen HU &oneen ameo
dement voorstellen de mohe beaprekende tot
bet gedeelte ....n de IUn aan de KupJl6he regee
nng beboorende

Dol heer Weeber stelde het volgeode amen
dement voor -NR TanngB I I te l'ol'gen en
o il over den grond genomen VlWplutseo lo
de afd.,.bnll Beaufort West en heulJ onteigend
of gebruikt voor spoorw"!1 doeleinden

Op een vraag vali den 8peaker &tI de heer
8< enenberg dat er thans geen actie hangeode.....
R r Henry Jilts lacht dat d ... e een gevaar

1,,1c. zaak WILSvooral IJ tamendement van den
heer Wetber waardoor Oen oude kwestJe "an
geroerd .. ordt De motie W•• olet beel dUlde
l"k maar het bleek dat bet doel 'na om 00
der.oek t~ doun of d~ I(rcnd kon teruggegeven
w rden \.1. er grond 'our Ilen ache wa8! kon
mou naaI de lie ecbr..boven gaao Hl) aacbt
d. t de wull" voorban~ wa. I'n dat de psrtuen
nuar Let I Ul8 konden komen al. er geen grond
"lUI 'oor een actJe en Z) DIet recbtvaardlg wa
re 1 behandeld

De lIeer t;aUtr zei dat hU bet amt'ndement
an d~n heer Weeber wet kon aannemen daar

bet nIet glnM 0111 d~ gebeele zaak Viln ontel!l~
ning te herroepen UI) I ad geboord dst er
.p cl.l~ omsta 1 IIgbedeu waren Wel de het>r
Weel er kou d~ .aak onder de &andacbt der
r8geenng brengen dIe don naar t parlement
.al moeten kom~o

De huer \\ oober trok daarop 'un amendement
te ruil

De prem cr dat hIJ DIet de motie ZOn
Older.t ..u e te al. eeo dreigement
bedoeld Wll>! lacbt ecbwr dat er geen
grond Wild vuur een actIe ~n dou om was do
'oor.telJt'f naar hH hlll. gek men B" hoopte
d t het aUlel dom ut l' Il d I Ieur V.eeber &on
wurden k uggetr kk.n OlD lo zaak niet te
L.umoelll ken Hoewel hIJ meende dat bet
c m é I et un Il zou ro) port ereu '" lde bIJ
de zaak n et be oor >ord"" en

Het l' ors el al. geame deerd door den com
m ssar s an IuL.1eke ,",orkeu .. erd aan!;enomen

PAPlfR~N nR lAl H

dU ID eeD medicliill ..
Ret al Diel ..ereiacbt
YUl hei "'lift ua te- hu

hlliapo"-k.;i:ii
YOO~8ItW1f YOGI' de ~

yu tanl1l.r':"'IlI. wonll ~
dat "eeu een peraooa ullllOpD la
dle~ it Demen om auD wwk te doeD, 'die mel
eell gelicenli~e taadart. II. De wei yoor d.
y.,rYolllUlC Qo onieIiceotieud. dokten
.urdt 'l'er""kkeljjkt Hll had deKundJlell
leraadpleegd I'D &00 yoJaena bUIlDe 1D&ich"'D
.. jjllflDleD Yoqralellen.
Kapt. nra*t sel dat bu eelllge obJEoCIt_

Cetrllll de bill ~ doch de prtsml8l' bad reeda
buna al de bet waren ~eroerd De apotbe
Itera YJ'8Mden ,de Hollaadaobe madlcyoeo
DI" oltr-Iote w&ren In par 16

MaJoor Tam.,lIn w.. no gevoelen dat een
apoth.ker to~laten m~t wordeD In ge'l'allen
YlUl nood 1II~lJneD te geyeD Det achtIe bij
YOoraI wenacb'_'Uk In een docbnolkt land al.
be' onse Sprekende over den alp.eenen p-
&ODdbelCUtoeatand op dorpoD eo ID lteden
WaanchDwde bu tegea de gewooDte om
natDrelleu, diell8tboden alken avond DUI' de
locatl' teraa~ lateD gun daar die locatlOl In
vel. ge'l'allen "uil en Verpeat zua Dan wilde bil
de we' me' Ilel\l'8kking tot tandartseo .traDger
g.mukt bebbeD HU objecteerde er tegen dat
'''ee handelaan te Pori Eh_betb l'ervolgd
.1Irden omdat IU ulet van een bhkJe qeconden
aewde melk hadden gez~lld boe "eel water er
bU waa

Dr Te Water De opgaaf wa. verkeerd
Majoor Tampbn Waarom moest6n ZIJ ver

antwoor.!elUk gebouden .. ordtln voor wat IDden
neemde op het blikJe w.. gezet?
Dr Beck lel dat de bPlitaande wet 10 18\11 In

w.rklog kwam en .eer goed Wtlrd toeg.past
maar die WI' wu alet meolr 1'0IdoeDde Een
conferentie werd pbouden talleben den genees
kllndlgen raad en deo pharlDaCle raad Op die
ooofereatie werd de maatregel beaproken en
oyerwogeo De pharmacle raad. bwi Il leden en
de geneeaknDdJge raad slechte 4 leden ter 000
fereatJe Het wu nle~ dat de bill b~oeld
w.. om de .poijJeken te ooderdrllkken HU
bad yeel Blm~tble met ben en &ooden meer
beechermlag wIlleo geven MeD moest de OlD
standJgbeden YaDbet land 10UOD18rlriog op:oen
Sprek.r gtng y.rder op d.. oonltltlltle van d.n
gen_kondlgen raad In en meeode dat bet een
goede yoor.lenlng .. as dat de gelondheid.
beambte der kolonie "" nJfic lid 1'lW den raad
&al zun D. wuze nn yerlne&IDZ van den raad
beaobo.wde bU al. seer goed HIJ was bet eena
mat de voorgeatelde WUAlglng •• n da bdl In
zake toe Icht doPr den 'putheker pel lOOnlu"
HU Wilde geen Inbreuk op d. profelllie
van dtln apotbeker maar meeode dat de
beoefeolng van geneeskonde door and ren
dan geliceoheerde genee.heeren moe8t ond""
drokt wordan De vrooovrouwen kwesII.
wu een moeiliJke maar men kon met .erwacb
ten dat de geItcenLleerde vroed vrOQweil onder
de we' zonden staan rn de ongehoentl "rdeD
nu &<llldcngaan AI. de clau81lle wet werd
louden meer vroedvrouwen zlcb kwalificeeren
en zou men een betere kluse VaD vroed nou
wen kru gen Sprek ..r wees erop hoe bet werk
"&0 den raad I. toegenomen ID zake het ex ami
neeren vaD kandidaten "oor verpleegat~l'I!I en
yroadvroo Iren HU ID"ende aat de tud ge
komen was om een genoge fOOl te vragen voor
t examen eo voor rellistratie HIJ was bet
1'0lkomen eens met de claU3nle aaDgaande
_ngedrag 1'8n gen_beeren Wat dtl p;1tent6
medlcunen hetrof WILSbU verhaU<! dat de
apotbekers tegen dle clausule waren Het wa. ID
belang nn den apotbeker dill het zal aaug"
g.ven worden wanneer een pateDt6 medlcUn
.el'iift bevat De verkoop van ood nl!!,e
medlC!lDen zou dan alleen door de apotbekers
mogen goscble len HU ...". he eeus met d
ID_te bepalID {en der t> Il en LOU de tweede
lelIDg van barte ondentcuuOD

De beer v d Walt .erwo lder le ZIChover d
toeepnaak nn den beer Tamphn HJ verda
dlgde de Hollandscbe medlcunen eo wIe woet
boe vele malen de beer Tampl n die medlCuneo
reeds houl gedronken Toen b J de b,ll voor de
ee .. te m.."! lu dacht h) uil" man lO een dief
In zUn elien prof888le (gelacb) Uit .. as ""n
dokt6rs b II-beel tiJn eo .hm opgesteld-doch
wu de bill OOl'''ran lerd doorgegalWl dan wal do
dokter baas en de apotheken en oude vrou weD
nergenl Hut v"rheu~de hem oat de premier
dit bad IDgezlen Da dokten zoudell de certJfi
katen moeteu geven aan de oude vrouwen maa.r
dit IOlldeo zll DId doen want ze waren tegen
ben De oude vrollweo deden bet werk goed
kooper dan de dokt6rs HU w... dlls er Yoor
clauBule 10 ook gebeel te IICbrapp n AI. een
paar ou <levrou .. en eerst v~rvol!l'ci .. erden on
der d.l~ claus lie &ollden de anderen hun .. erk
gebeel 0Pieyen en bet pubhek zou er onder
loden Wie .ou de dokters betrappen? HU ver
t6lde van eeu lIe.al ID !tot a.fgeloopen Jaar waar
een doleter gift b..d gegeven aan eeo .!'ou w d e
er van le gestorveo Daarom rled b IJ voorZIeL
hgbeld aan met deze hlJl

De beer Van Wyk zeI dat bU nog nooit ge&len
had du een apotbeker Voor het bof was olDdat
bU leD'laod gedood bad maar hIJ WIlt wel van
geYallen waar dokte~ voor het bof ware De
bill bedoelde de onderdrukking van de apotbe
ken De apotheker WILSde bevlucht vao de
arme men!ICben In de bulteod18trlkten De
dokters Wilden een mooopo le Kt chten ]llen
moest letten Ol' d" behoeften van de arme
menscben HIJ WlOtdat vele levens gere I wer
den door apotbckers bJ af .. ellgl eld van de
gllD_beereo en dacht dat de bill te streng .. as
op de apotbekers AlA bU een apotbeker was
zou hU naar de nabUrige stateD gaan en .ua
medleunt'n vao daar lenden

De beer v Heerden ha.d bet vooral tegen
clal1sules 8 en 9 doob hl Wat!tevred~n met d..
,oorgestelie veraodenng van Geil premier In
par&Il'raaf 16 W&3eeD verkeerd beg",.!!el daar
men den verkooper van valsobe medIcIJnen
strafte en niet don vervaardIger DIt h88()hou..
de hIJ al. DIet hIli tk en daarom ,ou hn een ver
and.Tlng ID oonuté generaal w lIen bebben

De hIlI werd voor de tweede IDaal gelezen
Comité gen.rul a g Woensdag
INBOORLINGE:S ARBEIDSLOCA TlEtS
De premIer stelde de tw~ede lezlU~ dezer hIli

voor Het doel deler bill was de loeatles 'aL
naturallen bU m loen te cootroleeren De be
staande wet .. erd nn voldoeDde beyonden Yoor
de beboeften nn dIe plaatsen waar locatie. z In
hUmunen IOO&lsbU onae steenkoolmIJnen Bn
de laatete zlthog .. erd een oomlté ~ange8teld
dat .eer goed "erk deed Dallleluk bet comité
op de steenkolenm Jnoa n Albert Alln den
eenen kant moest de b<",r bescbermd worden
aan den anGeren !cant moet de wet nIet k
zwaar drukkeIl op de 8lienurs der III Jnen Do
wet geeft aan den gou yerneur maoht een area
ollder de wet te proclameeren en.oodra zulk
eeD area geproclameerd IS komt ze onder de.e
.. et en vervalt de b""taande locatle .. et In
aommlge opllchten I. deze blIJ &aêMer dail de
~taande wet ID a.nd..re opzlcbten IS ze .tren
ger In zlIl1r ..en geproclameer6e area zal de
munbeetuurder een register mooten bOllden
van het getal blltt6n 1'&nde penonen In dienst
eo b..t "ee bIDnen zlllk een area DIt reglst6r zal
pnblIek I!JII en door den Insp8ctellr Dagegaan
worden Ieder naturel "' zulk een area Qt een
kaartJe met 'U n num lDer moeten bebben De
genen die zonder kaartJe lIJn worden bescbonwd
all leegloope.. Oe Ilatllr,;l dIe lond ..r een
kaartJe III beboort DIet In de area te ~!Jn De
maatregel 1011 geen IDbrellil maken op de vri
held ....n den natnrel Het kaartJe 18 enkel bet
bew"l dat bIJ In dienat IS De wet (leeft groote
Dlacbt ..oor bet .oeken naar I(estolen ,toederen
Dan aal er een butbeluttn~ zun uo lOs per
but Het ZOIl best weBen als de maatscbapplJen
de belasting betalen ell haar dan ... n de naln
relleo IDl'orderen De wet maallt yerdere
'fOOr.lenlD&, Yoor den Yerkoop Yao !loederen lo
het compoond In Kaapstad had men een
bft'erbe'l'olklng .-an ongeveer tiend'lIZ8nd
peraoneQ. Die natllrellen 'U n DIet In
In locab81 eD konnen DIet beet beschermd wor
den Er moeet 1'00filelllng gemaakt wordell
om deze rowe naturellen af te zollc!e11en !le

~

IoYeerden no naturtJ~en arbeid _ten
wongeD konoen worden afzonderluk 1'8r

Uf YOOJ' dese natorellen arbeiden te 1'8nohaf
fen 'MlIl8Cblenkon In CODllté ID di. richtt'llg
leta redaan "orden De bill geeft verder macbt
ODIreaulauea te DJaken om na torellen te 'fer
bieden loo&1ieagedorende den naobt te 'l'erlateD
De bill bent Itrenp h.palingao aangunde den
'l'8rkoop 1'lW lterkeD dlaak ID de geprocIa
meerde areu Dit .... noodlg De rNen
waarom bet colDpound.teleel aoo road lteant-
woord _ omdat de Warelleo daar geen
CIrank konden II:rugen HIJ ... Ieofde dat er geeD
legenatend tegen de tweede Imag lIOa __

daar beide partijen de DOoduke1jjkbeid er 't'IUI
lDaPD

KoloDei Schermbcncker weDlCbte de reg_
rUIl ,.Iok mri d. bill die Il!Jn 'fOlie onderslea
nlag bad. De IllUDeDwerdeo eent ielUdW.
oYer d_ bill en In t aJ,emeen warea le lene-
eien. Het bepaael TaDde qrn wu om de mlJll8R
te beoordwlea ~ de te ".....,.,_..
t.PD ~ Hij meeMe clat bePeUd aMI

-*eD .ord.o eeR "Jmi IL Bi OUCIer-.&eQd. eie , leaiDI 'tU harta.
De beer lUeJi _ clat a. bill veel beIaaJrijbr

.... clan _. opPf"Jakkia 11011..... Met
eemce ..... tW beut_rdde _ aatureJlen
ID ~ met t.cha'flllJ pbracbt wordeD
.... bet eompotmd lielMl Eli bei .... omclat
d_ bill b.,OOIIlfl'Mlnd ..... 1 iD..~ III eeR
pwgllgdea 'I'Ol1D clat bO de tweede JuiIIf-
OnderateDneD Ho meende eobter clat de pre-
ailltreerde nataN! DJei ouder de wet lOU kolDeD,
éIaar hii door de Hotmeyr wei "I')Hfe8MJd ...ordt.
Het compound •__ 1 wu bat beste u de bill
moea&Yerder gaan III die riGhkag
De beer Oat. .... het eeoa me' de twee nnae

spreken, docb biJ wilde _..t boorea 'faD de
kopermU_ q) Nam.alnrabmd ot I&e met .:lebill
..,.. wartllI. Hij bad yu reea klacbteD In 'l'8r
h&nd DM&die myD8ll ,.hoMd. Er .... _hiea
nog een oder benrau dat eeD blltbelaakag
gelegd &Ou .. orden op de HotteDtotteo .n
anderen ,..n Namakwalaod, die tot nOi toe die
belaatw, Dl8t baden betaald
Ad vowt SalDpeon Ilel hU w.. een van de

ledea 1'&0 bet COllUt'l en bU koD de reieenag
gelokwenacheD met lie bill De looatl... bIJ de
lteaHoolmQDen wareo een haveo voor al de
v~di81'en bIlIDen een redeluken af.tand HU
meendo dat oodor dil l'eor&lenll :len .an deae
wet bet gaDJakkeluker ál W8sea om l188tolen
vee op te sporen HIJ m68Dde dat de HoflDeyr
akte DIet de oatnrall 0 ID de locatlesZOll vru
1t6l1en 1'&0 de b.pallDgen der wet, daAr het
dOldelUk een contract zaak wao Ala de naturel
In zulk een lOO&tle gtag als arbeider &00lig
onder de&e wet y...Jlen

Majoor TalDplie noemde de bill een proef
neIDlng HU toonde &aD dat OU£8 wet.g81'lDg
op dell yoet ....n dl .. Transvaal 'olgde b v dal
de oaturellen eeo kaartJ~ (badge) bU ZIch moe
wn bebben zoolang zU op de area ZUil Dan
be vatle dele bill ook bet begUlaeI Yaa totale
verbiedID&, vu bet verkoop vaD draok uu ua
tu rallen AI8 de leden Yoor deze clausnie
"temdeD &oubU meeaeu dat &e gebouden waron
bet begID.el algemeen te makeu voor de re
beele Kolonie HU "Ilde de bill eer.t naar een
I18lect OOIDIté yerwezaD bebben

De heer A 8 du PI_IS lelde dat hU groot
belang In dese bill elelde en bU was tam ..luk
te,redeD IDet de voorst"lIen oooral IDet bet
OO~ op l'eedlefstallen boewel bjJ ook ..... 1
be~ stel la de ontwikkehng van de stee~
koleD",dn.tne HU b..acbonwde kolonel
8cbermbrucker al. I(elllg bebbende In lteen
kien kweltI". en daarom was hu verbind dat
bU ook meer of mln t6yreden wa. DIet de bIll
o>n had een der mutJI6bapPueD ook be.waar
t6gen clal1lln e 8 met betrekking lot bet yolgen
no eeD spoor Ilaar die area dat de m! atsch.PPI)
verantwoorde lUk zou worden g..houden HU
wu peTllOonluk 'f 'Or deoe bepaling &elfs voor
pnnté elgellM'en die groote boeyeelbeden natu
rellen op hun plaatsen baddeo Tegen clausnie
5 had de colDpagn .., 00,( bez"aar De premier
b.. l bem Prlv .. t gezegd dat hU er voor &011zun
om de elgon.,u verantwoord ..l!)k te bouden
voor de JIlIotheid van de reg18lraLUI vae 'ee
b hoorende aBO persoDen bIDnen de area HU
Wilde c1lusule 13 zoo uitgebreid bebbeD dat de
I'ohlle r""ht zal bebben om op de area te gaan
om "ee ttl gaa %oekell zonder een bevelacbrlft
De Hof neyr hte gaf bIJ bem DIet groot be,wur
want betrekkei Jk welDlge naturellen .un gere
gtstreerd Ook IDeend.. d.. prem er en de beer
Sampson d.t 1. u.tllrellen bl JU de ar"" Dlet
onder de HoflDeyr akt" zullen vallen De iJe
pahog omtrent de regelIn&, VllD drllllk vel'lroop
keurde hl zeer goed Iete moest In d e rleblln.
i(emukt wordeu Zuu erVarlog Wat! dat d.
Ino ... dranIe akte goed bad gew ..rkt In Steyn.
dorp Het !lev..l door den beer Sampaou ge
noemd dat ee I blanke veroordeeld w"" VOOr
dlehtal v..n Vet> lII&aI' bet 1'Ieesch werd op de
m.rkt te Ullrgersdorp Yer.ochl en had nleta
met de k...lenmlJnen le doen HU onderstetUlde
de tweede leZing van harte

De premier zeI dat bJ) DlOt van ~el'oel~n
"ILSdat de Hofmeyr akte tegen deze L.1I1strUd t
.. aut de nature d e !>en geregIStreerd kle.er
IS "n bU een mUDgaat worken gut daar vrIJ
wtlhg en valt onder de wet eu daD nog gaan
de geregl8trebrde nalurellen kleler. DIet bU de
monen werken Dlaar de ru we kaffers De
geregistreerde natu ..Ileok ol.er ... 1 Olel
ZUD .an d.... erk ng deter wet

D~ tweede le. UI(werJ aangenomdo
Com te op :'lIaandag

LAND lOEKE~N[NGEY VERLICHTI~G
BILL

De tbesaufler generulstelde de tweede lezlOg
Voor van deze bIl Ilet doel waar.an Wa>om
vcrhchtlug te geven aaD perroonen die te hooge
pruzen voor kroouland hadden betaald D~
blil w... gegrond op aanbevehogen van eflD
select comité van het hUl8 Het stelsel "&Ilr
onler kroonlaDd verkocbt werd "a. bU pu
bl eko velltn" en hel bltek dat n vele ge
vullen te looge pru.en Vuor groud betaald
w"rd Gedurende bet rece. bad hU drIe
b !covame pe...oneu aaogesteld OlD ooder
zoek te doen De rapport.en waren vao
belang Men bevond ctat In de meeste
ge rallen de booren buu best hadden
l(edallD bet ve.. cllU d g l~ te betslen We,6D.
droogte en an.iere tegen""oeden .. aren .omrol
gen In moe likheId ~erukt n kond.m n et be
ta on In vde ~evalJdn .. ,.,. de IICbuld opgeloo
pen wegens geen fout van den boer Deze
menllC!ten verl enden cous deratle Ifet do~1
de •• r bIll .... om die monoc!t.n tegemoet te
knmen D I Il maakt voorllenlni dat door
betallug vao hoogere reDtek""n de boer bet
Yerb.~d JIl.r I a Jaar zal v l kleIDen D....rdoor
.ou de ).ot I{estwilg verm oderd word"n H 1
hoopte dat de t ...eed .. Iczmg lOU worden aange
Domen

De beer DoogI ... zo ht d. beer Mdmmau
Zlcb DIet golnk bleef daar hU verklurd" dal de
.. aarde van grond o;>glng "n tegell)kertud qIlIl
rent gaat vermmderen en dat IDet een tekort 10

- land. k.. HJ meende dat bet genarl!)k
was een raad daar te _tellen die ov"r bet lanrl
kon &,a&Dom vermIDderIngen te maken belgeeobU"eer onwenscbeluk acbtte

De beer LJlDg meende dat bet n~odlg w..
eerd de rapForten der comm .aan.""n t6 le.en
en bU zou voorstellen bet d..bat te ..erdagoon
totdat de rallpurten ter tafel g~le!!d z Jn

De tbesaurler generaal tel bU h..d !fu6u 0 J
JeetJe

Het deblt WJrd ycrJ""",l tot dell 2Jen
Aug:tstlls
0" the~aqr 6 general I zei dat bU de rappor

t60 8;.oedJg ter tafel Z(lU leggen
RHOUE~A INVOERRECHTES

De aeer Merrlman .teld" Yoor de
twoode lel ng van het wetsontwerp'
op Invordertng ....n RhodOllJl Illvoerrechten
Rbodesla WIlde Uldt onder het toh ",bond ko
men docb vroeg dat de KolonIe de Inyoerrech
ten voor Rbodesla lOU Invorderen 'l'ollleDI
betzelfde tarief ale oDder bet tol.erbond Deze
bill w... om dit te wettigen De KIonIe &on
15 percent nemen 1'00r ae onk()gt6n In verb~nd
met de mvordenng 0 t wa. de gewone be
pahng In aollte lnallen Alle pruduk'cn die
on Ier bet tol verbond vriJ wIlren loud"" ooit In
Rbodesla Y.l:lJ 1D1'''''oerd warden H J meende
dat bet yoorst61 billUk "&IL, eD dat bet bUI8 de
bill londer 0ppo81tle koo aannemen

De heer Qbodea 1'l'O8~ of Tra~svaal taba"
belaatlllg vrIJ IQU worden lagela!en In Rbodeslaoe thesanner geoerul Ja

De beer abodes ooder welk" cIaosuie
De 'heaaoner-rener.aal onder olaolole 3 om

dat dd produ4t beiaatIDg vrU ID bet tol.erbond
lnkomt

De heer Rhodee "oort~nde lelde dat bU
"an gevoelen WILSdat de Transvaal niet op den
lelfden yoet met de alldere .'aten mOOlt Wor
den behandeld alAde staten .u de kllunle HU
&oude Transvaal exceptioneel behandelen RI.
de Tr&IlIIYul de koloni&le prodaJrteD Diet be
laatlDgVTII toehet daar bU b.t Noorden wilde
gebrUiken al8 een befboom om de Trunaal te
d"'IDgen ooder bet tol'l'erl:ond ta Itomeo Hen
streefde naar bet beri_1 om 1'111 yerkeer Yao
ZUId AfrikaaDllQhc. prodnkten '" Znid Afrika te
Iti'j)gcn...GD allee meeat daartoe aanpwend wor
den Daarom wu M ...nobil gemaakt ID het
tarief YlUl Trannaal.sche prodnkt.n op de
"poorwagen ..an Rhod8l1& De at&ten ollder het
tolverbond wIlrden op denz.eUden Yoet bebaa
deld, en zood" T"nnaa1 Inkwam ID bet tol
yerbond &ou 'lJ ook bat Yoordeel Y1Ulbet lager
tarief kl1}gen

De ed heer 'MelTllllan 11'_ er op clat In
'l'erb3lld met het IPOOMl'efiarief o..er den
Iipoorweg nur Rbodeala dat bet tarief 't'IUI id
per ~ per mul Yoor Koloniale prodokteD ID
bet IIfgeJoopeu Jaar 'l'vandert .... tot 2d Het
id per ton per mUl tarief werd .lecbte tjjcWUk
opvelegd om het rollJl&toriaal der ltobUe le
krjjpa eD toea elit 'l'erkrejrllll W" werd bet
tarief apoedir 'l'8r~ (boor bow). la de
ofllUletde bnn •• 'fIIII n,a de YVbOOfUll wer
den de V roAu* _ Truay. 1 h.ide 3d. per ton
per Q\ijl pn:aap, doch later 'erd de VIjI_t
qltgeaomen en op den.elfd ..n 'l'oe. all de Ko
10DIII gepla&tet, - dit gMebiedde eern 11&

~ repreeeutetiea yu de KO~
l1II4f De ID_~ op KoIoaWe ok
.. warea ID de z.A..ll. o~, to ....
~ daar Ilta bpa.álI.D ....... 7t

werden ~YlMIrd Hij bad
hJri ea de ti R aan
bet ~I" d ... k01lle1l,

republiek alechte 10 jlC.
der IDI'I"oerde roede.
toI'erbond 15 pc. wu
'l'oor bel Z A.. aelec:t

eo ID een zekere
(aIa'l'8n) de nltlaodera

beJutiDreD nrdrnil:t werden
u daarom bIJ DIet aaadringen de belasting
DO( ouder he& tol yerbond me' 50 pc te "'ten
~II (toeJilicbUlg)
Dr. gm.,." aa..,kte aan dat de lpociale reebten

III de rranaYaal a1eJhte tjjdeluk opgebneD
wareD .. .,.,na I1Inderpeel, enz en oe konden
ter eempr tijd wader o~egd wordeo Waar
om kwam de TrananaiDle' oeder het tolyer
boud ~

De be« Sauer de redeD bebt ill PILS geh""rd
.-an dAn heer Mernmu (ToeJOlCblng)
De pl....rl8l' gd Il!JD-put te kennen dal bU

IlIaI ,..a bet bealll yu bet debat tegen.eurdlg
11'.. HIJ nrn&1II dat er eeo warme dlllCa!llllO
.... Dat was ruet noodig Men moeat de
... k kalm belprelten

De heer Rbodea Wilde de oorZaak der .. ru
YlIllI' op deD beer KernDl&o ecbul ven
De heer Sauer merltte aan dat bet de baer

Rhodee .... die met ver .. ulen eD 4"lfleID.ntea
W&llbegon8eD

De premier voortgaande seide dat de Tranl
vaal Diet. met de &aak 1'00r bet bOJll t. doen
had Spreke. Klog DU bet ontataaa 'fan den
maatregel na Het beglD8e1 W&8dat pto'illCten
dIe aDder het toh.rbond vru IDkolD8n ook ID
ZUid Rbodellla 1'!'lJzouden worden tCK,.,elaten
Dit WlUl eell nltbrllidiag 'u bet begiosel vao
~noten HU Jlllcbte elkeo ."'p ID die rlch
tlog ..an harte t.oe ~eLlen 1'&0 deD peraoon
door wIe die -t4p werd geuomen B ii &00
voorstellen d" verdlJglog ....n het debat daar
bet een &aak Tan belaag WIJl en m..o &e met
kal!IJte IDoe.t b... prt'keu hetgeen beter kon ge
ochleden ala het drOOt aou berYat worden

Deba, verdaagd tot '\ rod.,
Het hall verdaajjde toen om 6 5

WETGEVENDE VERGADERING
DL"iSDAG :!5 J uLI I8!JfI

Het huis hervutte ID ur
P.t.ïITI.&S

m een ka

\ rsch ... der
diElild 0 a ... J I
KB&i '\ nt.g~n \iliU '( Ioor
Dr. HoJfmBn ... 1 r~ell t
ill D&Ill d, JOna..... >il I
bhe&e luww reu t. 1'.ar1
lU."P!ST\l>~(IH \It xuu tU !lUI
IJ" heer Duu~L~... U u I I

bet -om " pJ... brll
De I...-u '!I" IU~ '11U t

\Oord. u !;c...:hrap hwr
lfas

ut DTSHoOH:\
Dr Smart t rucló' tlof tot I ct ludienen

all U" t out.worp Olll de U rdtshoorn DIU
pal Il w"kr voorraad W t "lil 1~98 te

li. ue Li -ereu
ter e Icz.utló aangenomen

lllUK \\ A.xE SIDL"'U

om alle corru
.... "OI.a"D t_ben

en de 'l'er-
betreitltiDr ~t bet

~~t~:u.:d~e:n._billeDde. die babbeo
papltlren dit

een laDr betoor
wat bh bedoelde

Hu raf_rde DIU de
1S"!Ue'DboileOl~.waar de .... mcIac nr

ur JUl. Sivewrlrb$
de ItRUIeD- Traas

preg1Iu.rd
te ltemmu
redeuu door den

dat hU
~rearlDIIf &eer betreurde

clat Ilr leta bOlteDIle-
''''''''''''''1 WIlde Diet een oDder

&oek .. ermuden .... een _ gewoDe
correlpondeotle die Ol~te lIOReD i""88 HU
Wilde gaarne een kle~e WUIIflDI In de motie
brenáen n&melUk d.t de COl reapondentie Yu
1898 ook ter tafel g Ierd 100 worden (hoor
boor van de regeennp ,okeD) Mogeltik IOU
den leden dan .. at mooj, te 1_0 krUllen Hu
zou DIet t6 yeel Voofapollen 1'&0 wat ID die
paplereo .on worden geYOnden (Ielacbj Maar
voor zIJn part wu hij tetredeD elapende bonden
te laten rOllen - nlet~at hU haag Wla .. te
wekkeu WlUlt bU bad &0 Dlete te Yreezea
(IDIDl8terieele toeJulcblD ) lIl&ar omdat IlUdacht
dat bet beter w.. dese n met nalt te I.ten
en bet w.. daarolD ~t Udit onder_k niet
erg welkom beette HU lOO niet IUn ed. ynen:!
volgen In de kweatl~n bet plaat.aen of niet
plaatsen van Yrtl8mdel geo op de lrieaenlust
H J droeg geeo kennIS die zaak. Hij wu er
echter leer leker 1'&0 aa deo aDderen kanl dat
Indien bU de recente algelIIeene regtauatle
vreemdehngen op de ktzenluat geplaatst wer
den alle pogwgen gedaa londen .UD de namen
te schrappen on bU bad een reden te geloo yeo
dat de registratie en r~vI. e beaIDbteo lOnden
V""Ulmen hnn phcbt te~ooen Dat had echter
nlOts te doen met de mo Indl.n bU tbanl op
d" kWOlhe 100 IDgaan ODbIJ "un "oorganier
lh de regeerlag bennneren aan den ltem<lag
Vuor Vruburg (mlDlater!eele toeJUIching) un
don Men dag ....D September (bernleowde toe
JUlcblng) en aan wat ~laata yond ID yerOOod
met dtl ~amak_land elelttle (mlnllteneel. toe
JulClllng) De papiere a In dit yerbaad 10udeu
b zonder lut6l"6881lnt w,,!!un (hoor boor) De
p 'pleren zooden t6r tarel gelegd worden en
I.len looden kounen qurdeelen tlllllCbeo de
eene en aodere part"

De heer Oate ondentellnde bet amendement
v~n den prem er omdat bl} alles wilde weten
omtrent de elekti" Vin N"!DaUaland

De motie met het aml!odoDl80t werd aange

Afdeelingsraad Alexandria

:Iiotuleo van vergadenng geboudou op 7
Juli 1899

Tegenwoordig -De voomtter (de beer I:l
E Maraball (C en R M) OlD led"n do
hooren J ( Krog M G P049<>ter P H
VlL!.l RooIJen en P Foune

tlIvorens do , ..mchtmgeu een aan"Mg ......
men beette de hr Potgteter den voorZit bar
teliJk welkom

!liotulen d"r vonge verga.d,,1'1Il.;;gelezen en
goedgekeurd

De .""ratans ~du een tilla.DCieei rerslag
tur Wel aantooneado pen ba.lans ID bandeD
'iUl d ..n theaaunt:tt vaD £:!Oti OS 2d eo 000

overtroldten bulan. biJ de bank van W_U
1I;s lOci
De toi-opgaven weroon t<lr Wel Jelegd
De ""cret.&r1S rapporteerde dat de b&-

lastlngen IDge<orderd waren
Rapport van den weg IDSpclrteur gelezen en

aangenoDIen
Besloten werd dat den heer" J Pot-

t.,r de som ''"BD i:1 sterling betaald z.a.l worden
Voor werk gooa&Q op den :Ii a.naga-Baud1lalb-
weg
in zake de petitie voor repuatte van d..a

.. eg IlII.Il.rMeU.bou.~boom Zuurberg werd Il.
sloteo de zaak te doeu oTerstaan
Gelezen petitie geteekend door C F &ew;..

burg .... acht and"tell deu raad vr-..gende een
gedoelte 'an den weg Tan Sa.od1lat. Il-. Jan
HUllUW _ woruag te bogruUen
.Besloten dat d" IlOCretarls UI ant woordeu

dat .. egem d.m st<lat van de. raads fin&nc160
hiJ bet betreurt dat hiJ DIet ID .taat '" lIO&Il
het verzoek t.. vodloen
Gelezen bnef VUl den hetlr J J \\ ateoD

ex-C C en R M den raad dankendo voor IIIlJn
r"""luUe op de laat..te vergadenug gepas88<lrd
eo bern door den SOCrtu.ru. meegedueld
Uenotuleerd
Gelezen bnef va.o d.. uItgeven; van On,

L..,.d ID zak" bet publi.,.,.,ron <a.n de oot U
I.m 'an deo raad

Ue hnp.{ word .w. be.-rtJdigeod ~hou ...d
Gelezen bnet "'''0 dl.'Il afd_h.ngsraad "lID

lltenhage gedateer.! l;j Jaw I!!II!! eD den
afdoeling.rw...! 'ao Port E!w.beth gedateerd
12 Jaw I1jW ID zake afscbaJfiJJg va.o de tol
len te Madu!) brug co te Zwartkops

lie><lou!Ddat d" socret.&ru ....n bn ..f ...... d..
rageenng zal ""'ndeu aandnngende op d.. af
!<Chaffing Ta.n doo ~I te Macby brug

Ue stlCretarlil l..gde over een rapport ea
corr ... pond ..ntlf' betreHellde d.. l'oorgestelde
omhtlllllDg van d.. grel16-hJD tu_hen 1'\e..-
com be. eigendom en de K.Lu.kelboscb wtepaa.
rung
Hesloton d 1.1. do 0\ erwegu>g \ "'" dez.e za.w.

zal bliJven overstaa.u
Gel"z..n bncf '..... den reo.ldODtDJagl8traat

meldende dal 'eldkornet V. J Ea..ton h&-
daukt had

li ... loteo d"t de boor J \\ COsgrave aan
be...oku worde \ oor de betrekking
Gelezeo }l<lUtle geteekeod door C Garduer

en anderen k1ageude over den s1ec!tten .taat
'au don \I eg ...an J "S"rsdritt en vragende om
reparatie van denzel Ve

De boor Potglekr _teid .. voor en de hoor
\ II RooIJ u "'condeerd,, dat aan de petl
t lona""""n moclcgL-dooid worde dat de raad
1 et bet reu rt dat hIJ thans geen fond-u b«-ft
om uit le ge ..eo op don "'eg ID kw68tle

AI. "'n amendement steid" de hoor Krog
oor g---oudeerd door don VOOl'Zltter dat

eh oom Van £(J worde gestemd om den ...eg
te repareertln onder 0pZlcbt 'lUl. d"D weg ID
.pektellr
AangenoDIen
Ueslott u da t de secr"l&ns schnJvo WUI l'Jl

\ an 00 lia.nk 'ao Afrika vragen welk rente-
koers ZIJ rraagt "oor du ovenrokken rek ....
oIDg nUl d"" raad

B..,Joko op voor..tel v..... deo heer Pot-
glel.<>r gClleCondeerd door den heer Krog _
dat ""n algt'meene belasting van één penny
u het £ gebeveu worde voor den dienst van
I ..t Ja'lJ' gezegd.. belaatmg betaalbaar le
.. orden tell kan tore van den raad
op den oof8t,t>n September aanstaande
"""eo acht.ko te worden b....teed aan de
hoofdwegOlI en d rest aan afdeelings-",egen
Golezen t'1r(;uhure \ an deo ooder koloDlll

len secretaris ID zake voorgC8tolde 1I'1JztglDg
....... de honden belawttlng
B""loten dat de """1T<'taru. zal antwoorden

dat deze raad DIet teil gunsto IS van de het
~ '"dJ} een bonden belastmg

De secrot...ri. rapporteerde dat hiJ Diet ill

_taat ..."" den datum te vl ~en va.o d.. pro
cltunaho "'&arbij eeD tol ~ Zuurberg .. erd
g""tJcbt

De beer Krog gaf lteDlU&, dat hIJ biJ de
volgende vergadenng &OIl voorstellen dat de
r""<>lUlte betreffende de afschaffing van tol
len berroepen word"

bet

BOSCH'fET
De secretsrl! voor landlloow .telde ..oor dat

d betlren N F de Wa~ eb Vaa HEerden ledeo
.ullen "Un van bet geko.eq oomlt6 op de boscb
wet

\.lllijldnoUien
I~SPE( 'J EUR WALLACE

Dd heer Ball~y vroeg bm kopuen un alle
eorre.pondenlle met betreilicing tot de beacbol
d gIng tegen IDspekteur \fallace van Beaufort
West en om .lene kopIJ l'~n de rapporten ....n
bet departementale ondenqek onlani' ".booden
te Beallfort West nul' b~ lI'8drag van du en
buambte De voorsteller &;1 dat de persoon In
do IDotle genoem 1 IIcb met de ~htJek bad In
gulaten en 'henteolfevolge ~ngenef en ongemak
bceft geleden HU meeod., dat olOlele ambt6
nare Je vrubeld lR088teq bebbea om bunne
pohtleke recbten te beoefepen HU l'reeg OlD
de papieren om de recbte Idformatle omtrent de
laak te krugeo

De heer-&oer lel dat bif de motie DIet kon
annnen en Ten eenle WI!4e bU zeggen dat de
informatie van den beer ~iley niet Jnl8t wal
Alleo wareu bet eena dat .,.btenaren vrIJ moes
teo IIn OlD te gaan stemmen De beacbuldl
glDgen hadden olets t6 doen lDet de lt6m ....n den
boer Wallace De b8lObnldigIDlI"en war.n° Id r do regela vao den ~enat De paplerea
.. are ID zune b&Oden en bJ overwoog de zuk
met den b3stlerder genera en aoodr. bU tot
een be.llllt wa. gekomen :lou bU de papieren
ter tafel leggeo

Or Rtqartt boopte dat de mO~le Diet &011

wordeu terllggetrokken en .telde voor de "l'er
daging van het debat

De heer Bailey &el dat Um gezegd "ILS dat
de zau beslISt Wla daaro" bad bU de motIe
1Il,edlCnd

De motie Yoor yerdaglllll) werd aangenomen
Debat verder verdaagd tot Woensdag 9

A IgustUH
EDELGESTEENTiEN BILL

Het bUISg Dg In oomlt6 eli nalD de volgende
D1~U we ciaoluie aan -Iede~ certificaat Yan de
regIstratie van een claim o~ gedeelte van een
een claIm ID eeue mijn In beit l'enolg geproela
meerd zal geochreven "nn op of gedekt zun
liet een .egel no tWlDtJg shllhngB. Yoomlt
het ..~lbaar voor Iedere m~nd waarvoor zoo
danl!!,e cl ...m of iBdeelt6 "an olalm geregl8
treerd lO

De bIll .. e d gerapporteerd.
Daarna verdaagde bet hnl8

WOENSDAG 26 JULI

Het hUlll hervatte om 2 Illlr
PETITIES

PetitIes werden ingediend door den beer
Jotham Jou bert teil gunl~ van relZeenngs
onderst6uolng un kerhcboieD door den beer
A H du Pkll&18 een virll .... elfdeo Inboud
dOlf den beer Van der Walt,. ~n ,..n denelf
don lIJboud de b~r Browo ~d 4 petltl88 tegen
kalk en ,waYeldlp door dr Smartt ten gunste
van een hcbten .poorweg te~ opening l'an de
Bon tebok l'lakt6n

KENNISGEVINGEN

De I er tiamp ..o ot I le vo r dat een geko
T.el com t word. iJclIOcmJ om ondeuock te
J en n llf le werk !{ van du loca le wetten
met de ma.l:ht ~et Ige • n te winnen en om
paplen.u ta vragel zo dIlnig 0 n t te be.taa I

u t Z VCI J j n n m lUk: -Ue ~CrdtarlS "OOr

lA db<uw leapt 1111l+laut de heeren (rosb e
'an ZI I ~ aD ileerd"n I~I!lll n cn da voor
.teller

H ze dat d ..kten n .ommlge gevalleu hard
drukten 0l de loeretl Bv de wet maakte geen
onderIICbeId tU'IICheD ee Il'roottltl en kielDe ..
landeIgenaar Daar de zaak ngc wlkkcld was
.telde h I een o.le t co n té voor

De premIer wild. tl et de uo.tell ug VlO een
COIUItetegen _taan Du z.uk had zun aaudacb t
D t et re • eriaDg I en regulatles,)n opgesteld
en aan den gou verne r tor goedkeur Dg voor
gelegd Mogel k kond~n de regulatw. &an bet
com t' w rd,,, voorgelegd Hil .ou een paar
noelll kbeden oemen Het woord plaats
(farm) Will!mae lUk te ow.chrlJ eu Ce bepa
hng aangaande verant .. oordellJkbeld van den
e genaar gaf ook be.w ... r De zaak wao een
zeer mocdu~e daar de belangen van de land
Ix uwers DIet letelfde waren als dIe ....n de
veaboeren Er m e.t ook meer macbt gegeven
.. orden "m hutbel ....llng IDte vorderen Dan I.
bet Dood lf vocrueplng te maken vour gevange-
DIMtraf In gebreke 'fan llIet t etahng van boete
Hl wn gaarne hd vao b .. t ,0m1M WIllen wezen
daar bU bel ..ng IDde zaak ¥leid .. ell de oat~rel
len zaken onder ~Icb bad
De yoorsteller ~elde dat hIJ bil) zou WeZtollal.

d~ premIer op het comIté wilde komen
De motIe w..rd aangenomen
Ue pr mier !laf k"nnla dat bU &al vool'1!tell"n

de namen VaDden premier en de beeren A S
du PI",,"IS en Hocklv bUt6 Yoegen

I'WV. ESPOORWEG
De beer Zie amaD stelde Yoor alle papieren

tUl orre.poodentle met betreklriag tot dell
voorgea\Alden koop door de koloniale reseenag
nn de IodWQ spoorweglUn worden op de Wel
gelegd

Aani8Domen
MINERALE WA TI!:REN

V ersobeldene ~.nnllg81'lnlJ8n werden lOge
dleod 0 a een door kapltei~ Brabant In &ake
gedwongen ltroellng van "prinkbanlo de heer
I;ehroeder zal vragen of de regeennll bet
Buchuberg. t,.,ms lpeciale :sandacbt beeft
gegeven ,

EDELGESTEENT NBILL
De voorzItter Yan comltéa racht het rapport

V"I bet comité generaal op ~e edel'88teenten
b Il I
Il,t rapport werd In overwtslDfi' ienQmen .n

aangenomen L
DE APOTHEKER~BILL

De premier stelde de tweed~ lezIDg ..oor nn
d..ze bIl) HU zei dat bet reeila lang geyoeld
werd dat de beataand. wet rwo"Jgd moest
.. orden HU heeft de zaak In handen genomen
dIe door YOnge regeenagen yefmlJd werd Toen
b I de bill Inbracbt beyond bU dat er meer be
twutbare pllnten In de bill ",ren dan bU .ent
,erwacbt bad Er lOoden wUJliwgen worden
aangebracbt De bill .telt ID ~e lien" plaata
voor de WU&Jglngvao de ~l'an yerkle&mg
....n laden 1'lW den gen_ n 80 pbarlll&Cle
.. d D. beataaDde wel Diet 1'Oldoende
lbomenlDfi' IDdit Q,)&lCbt V~er legt de wet
neder w.lke de rechtea .un n.n deD "noes
heer ID zake bet opmaken 't'IUI medicIJnen
Clauaule I rukt de apo'hek. en bepaalt dat
de apotbeek onder b.' lI'ICiur!Jr toe .. cM.-an
den apotheker zal agn Dit ~ gewllzigd wor
den OYereeakelDltif het ~k der apo
theken De olaual. h.¥ende gen_
knadige behandeling .... niet DOodJg
dlUlr de beataaode _t ~Idoende "oor
IIIIIIIlIg lJI&aki. Dit lOU ,,~blll verw¥"I!!l
1'8rooraaken an bij JOG IDooanté yoorvtelleD d.
c1ausole te ICbrappen. O~ole 10 betreft de
oDjf-"ificeerde noe.I_W811 die oDder de
wet gebracht wordu ~ werd tepa d_
e"'ll8ule pmuki daar nOednenweD ID de
bDllendisirikten eli. lf08Cl iD IhDA n.k waren,
maar oageleHerd IlJD all de bill wet werd, baD
baroe" lOadeD mowteo~HO IOU "U"I
gtng In de clauule De bill maakt
Yerder 'fOOmlDllll 'I'0OI' tegengu.o 't'IUI
onbeboorJijk gad .... Yan flU __ In de
beet&ande wet was er ID dl' _ lee.te
T ... u ola_le 16 werd
meo meeut dat Ho&~che _clicjjll8ll
&011 rakeD De
paalde dat de
IDedicjjn llOudeo
werd poot a-w..r
.. cl&uc' no lit •

HIJ VOLGDE DE..'Ii RAAD VAN ZIJN
VROU\\ - Dit hlMRmiddei 18 Diet g.-J
Breng me eeD deech Clbamberi&ia.! hoeetmid
del Ik weet dat goed 18 daarm&e werd ik
onlangs door miJn vrouw begroet zegt de heer
George Do1l'11lg van Sterkstroom Ik werd
overreed dit IlIldere geneesmiddel te Il:00_
Bed.ut. .- t.ijd lt.Obea '"" .u... .. IL
VILD Chamberlain ID !mis Ik heb het ..
venchiedene malen gebruikt en geef h...
"Itijd &Nl de linderen: W'1UlDeer &lJ kou ~e,.,.i
;,1 de kroo,! hebbelI Te koop biJ alle winke-
lien -p P,"- tt Co. a.lgemeene agen
ten -(Ad'l')

Arv,u PRODtKTElf -Volgens lien zeer n
tereuant "ppori onlllDfi" oltgegtlYen door lord
Kehln IIn prof8880r Ban' ecblJnt bel dat de
beoaIDlag .. af ..al prOOokten ID de naMte
tookomal eo onbruik &all raken om de eeD
vondJge reden dat er geen af.al Illeel zal weoen
(}e&ebeereD hebben "IDda een4j'en tIJd ooder
zoelriDpn gedaan te Edinburgb Bradford eo
Old ham, Dl8t betreltkmg ~t de ".rDlet lIDg 'an
"Lads1'DII eO de ge"olgtreklriDIl' D w&arl~ z
gekomen IUD 1IJn 'an groot b~l"ng
pluteeltike beataTen z(>(wel al. voor he
alse_n publiek Ten ge ..olge Va;) moder t

IDIt.I>.oden 1'lW l'ernletlgtng kan h .I~cl.
Itraal1'Dil, W&ar1'&D l'eel ..an schadel leeD
..errotleoden aard li! Ileheel ..ft al .ern t "l
wordeo lIOOder eeolg'e blmprnlO of rook \! ""r
du lirt, de o"erbltifaelen na Terl raD J beb ,.
In ,.ele ge'l'&llen een waarde 0 den hand" J
lOaUIUge gel'aIlen ook r.OO&L. ooze I....... rt-.
wetea .. ordl de bltte door de ver et g n
Yer&reru gebrntlrt Yoor bet doen ou to taaa a
elektnalelt aoowel voor hcbt al. beweg D.

Voor dl' belanlJrUk resn"taat eel'1lt ..erllr&g u
werd WI. thet noodJg Om eoke. en steen 1<00 le
sebraikeD om te helpen bet l'ull te ."rbrand c
maar thana 18 door ..erheft< d n tbodeD lI""n
brandatof DooCJg Deze .era~ lent '0""
deltik 'I'lIil ID CL. ICboou!te en prscL ug. ti • rm
'tU Ira"'mat" liclJi la .-u der tnomfu Y&D.....eeo
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