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DEI<~L No. 11.-8,804.;
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/iltl'l'dilg, 16 September,
TE 11 l'UI/. V.M.

Dr: ()Ildt'rgeteek.ende behoorlijk
~da:<t door den heer

)1\Kilil"l-" SI.\lONS zal op den
WY"II"I'I1oemden datum ter pu.
n, ' C • wd I[I!! opbrengen dit praeh-
T'!.'" ,rt, hl·t overgebleven gedeelte
,::!:' v.m lie Erven 22 en 23,
:l ' !.,",'lJ in dl' Dempers Straat,
;;:.,.,.: l,ng1'V!'er ti9 vierkante voet,
n.: ,','11 front aan de straat van.
,; I', t en een diepte van 151
r ,-: IIaar0t' een -WOONHUIS
.S UI ::,·!·Il·ht bevattende 5 Kamers,
l;a[~ l'U Keuken, 2 STAI#T.EN,
rIO' : l' I Paarden ieder en S
Bl,;ITEN VERTREKKEN.

[l,· <rullen en buitenvertrek-
.":érl .,iken brengen een huur op
,in t:~ lus. per maand. Er is
" "," ,.·mie ruimte voor het oprichten
ITI Il'nlere gebouwen.

1-::' !.al ook verkocht worden:
I Lichte l'aardenwagen, bijna
':ll'IIW

1"':'el Tuigen Nieuw
[li t', II partij Pikken, Schoffels

'''':l-';lill'U en oude Tuigen enz.
F. A. C, GUTHRIE, Alslager.
l·a"d,)[] •. ~ Sept., 1899.

Afdeellngsrud van Caladan
.S:~~!;ngen Verlegging vu Weg.

I...E~\IS wordt hierbij gegeven
\ dat het het voornemen is van

Jl'!1 ,'l.fdt,t'lingsraad van Caledon om
0, l' jlaan Jen na data dezes aanzoek
te (:' ",'f] bij Zijne Excellente den
G"':\'l'rnellr om een gedeelte van
dt'[] \fdeelingsweg I tusschen Vil-
her-dorp en Hermanuspietersfontein
1':1 II tusschen Villiersdorp on
B t rivier over de plaats Langshoogte
:" I'['oclameeren als gesloten, en
~O'):' proclamatie de volgend ver-
:n:~ingell te bekrachtigen, te weten:

I. Van een punt boven den dam
C:U,:' den Hoofdweg van Caledon tot
K"'lJhtad op den top van de Lange-
:,1" ..::te.
Il \' an de brug te Botri vier in

eel, rechte lijn tot waar zij den
h~"a:tuden weg ontmoet op den top
ITI .lcn hou vel te Adonis Kraal.

.\,1,. bezwaren tegen deze verleg-
r: :' rt moeten worden ingediend
".I den ondergeteekende binnen
Dn,· vlaanden na datum dezes.

JOHN J. MOORE,
Secretaris.

.<\. i' In·11ugsraad- Kantoor,
('all:don, 5 Aug. 1899.

- -~--~~--

lfdeellngsrud Fruarbura
\\-:\ARDEERINGS LUST.

Kr:\\IBG EVI~G geschiedt hier
door dat de nieuwe waardee-

ing, l'l'L van alle 'belastbare eigen-
du,! :li"U !TI deze afdeeling nu ter
.. :!,. 1..';1 ten kantore van den
I: ..». \('()rde inspectie van eigenaars
:""IIJilI·r.'; en huurders en dat de
fL.,·j ,., II Rof, tcr beslissing van

. ! I'" tegen gemelde waardeer-
'.«. /;r houden in de Hofzaal te
r: ,.. 1'),111'(.;op Vrijdag 20 October,
l : I'.' ',' 1'1 lire '" voormiddage.

Op last,
B. L. BOT ES,

Sects.
I:a,u! Kantoor.
I r:'';l'rilllrg, 19 Aug .• 1899.

TE HUUR,,,0 F des verlangend te koop, ] 0
Illt~tt·kende plaatsen uitge-

r, .. ! li d,' Afdeelingen van H~r-
:""'.,.111:; O[1 Barkly West.

(J"'''-' ;Wl'll. Lauderijen, Fonteinen
H. l' '1"0bouwen, Steenen Kralen
':1 Kampen op le Gronden, vijf
i:: :, .tt'll rijden van hot Post en
T· .":raafkantoor, en 't Politie
'~,l·;'~U. Goede scholen in de
: I ':J',l'ld. Overvloed van wild.
\'0:,' :,truizen in 't veld dat,
:.. I Ikt IS voor Paarden Strui:z.en
L.., ~[l'rino Schapen, ~n geiten:
D,· "'mge reden van den verkoop
:.; 'lat de eigenaar door slechten
:·'!.uLClheidstoestand zich terug-
w~,.,,,,·ht te trekken, en het boeren-
r)t>':rIjf wil opgeven,

Richt u tot:

H. R. CAWOOD,
Postkantoor P&flruil,

via. CelDlpbell.
Telt'g'Y".iphischAdres: •

Cawood, Papkuil.

ZAAI-
, ..., '.~"'II'·_l4.

TElJUft

-
Speciaal I

Rawbone's
Speciaal)1 Speciaal I

Nieul lauser Jachtgeweer
Toegerust met Bawbone's Speciale Jacht-vizieren en

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

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagelgeweren, Rifles l"n Bevolvers, van iedere BOort.

Krllit. Dynamiet, Detonators, Lont enLont Ontstekers,
altijd In voorraad.

Gehoekte IJzeren Omheinings _Standaards,
Span-posten en Veldbekken.

Ons is verzocht nog meer van bovenC8"
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zeltde hoedanigheid als die welke wij het vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de laagSte prijzen.

Ook andere IOOrtAm ; TOOl' prijs en
qualiteit ODOYertroffen. .

Brilliant!
DUuriaaml
Eoonomischl "

GLASWERK. .rIIDn ,11_,R W.A.RNER at· 00. hebben
juist ontvangen een meuwe

Scheepslading GLASWERK, bestaande
nit Wijn-glazen, Tumblers,. sod&-
gla.aen, en.. , enz. Eveneena ~ .. '
werk, 'harOnder Wit en Gouden En' ook Tak, Winkel Kerk Straat,
Wuoh.stellen, met uitgezochte Wynberg.

~io~~~s:!:o~t:V --oo....,.-r-lD--u-_--.-....,_-._...::.B1Iitea'---- .. ~=o~~iIi~
veel andere artikelen te vee! om~ "*-.aoi.. ..... u '.., --- .·D . --t lt.. a i-..- .~ft'Ula.vu... 1 ~ a--:- .. <_.
te noem.~_D. Prijzen zeer gema' • ,.", , .-nrtaIIOJUe ~ 0IIld.M rij wa "

R Warner & Co u=-~~ ~c::_~ ~4
. _ '.......... ,~,. __ .......... .. PnIIl. om ftD fW ba ..

'. .' ~. , • pllnik...... ;
Be7D~ ~~,.eo.. Ot,,· 0 <T~i_l"._~~N'p_y!!

- '.-. - Vedere. Linte. «_. Tápijt.eD,~'"D~~"=,,~~ Ru. Wii~cWsij.DMII:"",'
DeatrJ 1_".') t..ft pu een beMZOAiq :::~ GOU....=..~'dr - .

In den Boedel van wijlen F. H. TU .Jih .......... TáDaheef. :-te _h1ll'DlH~Sal...... .. .." bDdige 1IGaa1eJ_ ~ cl il bl eie
SPOLA.NDBB. JIC)IIÏtie ~ om. .. pU.... de 'fOOr- 't Is aemakkel~k met

MeIeá ftD rJ die moet-- T~

ALLE Personen die in den Win. iDcIe~"cloea"'" DIAMON DYES
keI van Wijhm den heer .::<JoanlWie lIftII 8 T.m., W i a.m. te "Venrea.-.

8FoLABDIB, op het GBOBliTEIU.IXT P'!li~":J.s:-; !"J,:..m., L-.___ ----- :~.•
P H 1 hebben gebrach

UtLI - A........ O..,.I.",,_jl. (Jd. ,,, ,.Itj..
LBIN,' ol' ogee t h1u:me ...... per brief 'MJrondipa.

voor reparatie, of andere goudsmid&- De uee A Ft ELO
artik~en ••, wwden .Yne' rDC1aU.*1 nr. J

Tenooht die zonder uitstel op. T~ ~
vragen.' Oasl/, Cha",b,,~,

ftQDOvaBBIIS,"" l'OII'R.U'l'OOJl
A.ddeJ.l., Strut, Kaapstad_

p.LBu8êo

S9. W.!~JT ..8B!ÁT,
Kaapstad.

Koe. "DaDE•
Burg- _enCastle-straten, Kaapstad.

Nederlandsche Zuid - "Afrikaansche,
SPOORWEGMAATSOHAPPIJ .:

22, BA.RRAK5TRilT, KilP8TAD.

100[[1£ .un EI '[DUIEI.

KENNISGEVING.

GEVRAAGD
EEN. Gertificeerde Onderwijzer
. om. onderricht aan omJ!rent
12 kinderen op een Gouverne~ents
onderstenhde Plaats - School, te
geven. •

Salaris £60 per jaar, met kO$t en
logies. . :

Werkza,a,mheden te beginne, na
de September vakutie. .

Aansoekell met getuigschriften
te worden gezonden aan, '

D. J, 1)1 TOIT, ,
BieepJaagte.!

CarnarvOn.,

De kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, 'Johannesburg en
andere plaatsen in de Trans~aal 18via .

LOURBNCO MARQUES.
Van Lourenco Marques naar Pretoria 849 mijlen, naar: Johannesburg

394 mijlen '.

Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 4S3'iDëlen.
Van Kaapstad naar Pretoria .1041 mijl8D, naar Johanne3bllrg:.J.012

mijlen. '.

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.
V!LIlLourenco Me.rques'.nJu Pretoria .u 111.6d. en £3, Q, GEVRAAGD. ~

Job&nnesbn- ~ 198. en £3 188. INeen" Alpmeene' W"mkel. sig-
" " "Pmoria is"88. en £4 128. heid te}laul, . eten I" Dur b&n" ~ Qotober, a.8. een
"" II, Johanneeburg £6 lOa. en .U 6i. ~, ~~~ van
" K&a.P8tad " .lrttori& £11 188. geL en ES 68. 6it het vu:' b8bD..cJ," ál-' 1!5:~'fI~"':tiPU'.
II II '. ,. loh&Dneaburg £11 118. 9eLen £1191. 8d. hebbep. Hol-'~~. L-----·-........__;__------
Inlichtingen verkrijgbaar .. ·bet Hoofdbureau. P08tboa 883: te pr. Xe '?erVQed IICli 0Daer

toria (Z. A. Republiek) eB bij de Directie Heerengracht 270 te AJnster- c/o COIDLId ~ _ . _ .
dam (Holland). .' laar PaarJ, .' , '•.DB DI&BOTIJL .D--.I' Se"':" lA;..~ .~~ r-' ~

... OOPIe .. _ mooi kleIA liee\:fe. ~
M ~ a- Dyei1l&" ,,_ tI a lee

Verbiir" bij B. G. LENNOll' AiCO
P.~. PBTBBUlIAiOo ""
BEYD8, KATUW" 0. , ; ,

.~.,

Bess~n Was voor Vloeren.·,



VASTGOE8JVAST •.•.....£D'
Aan -de Zu_;9~r.Paar','

Op DINSDAG, 19 September, -1899.
OaD 111a'Qal 'aaa~......

DB ondergAteekenden nllen voor rekening van wien het mop aan-
gaan, op de plek selve publiek verkoopen :_
W"ZBKB~ BRP, D,1et hetdaarop ataand Ge~~w,

verdeeld in twee WODIDgen, zeer aau~naam geJ6pn aan de bovenzijde,
langs de" .Main Street,'1 annex het h1g8ndom nh den heer A. J. 1(&a.U8,
J. N. Zoon, en vlak tegenover den heer HUllAlW8 Jr[~NAAa, omtrent
I) minuten van de Paarlsohe Statie.

Dit Eigendom is onovertrefbaar, beide ala een handelatand, JIOOwelals voor een privaat verblijf.

Van der Spuy, Immelman & Co" Afslágers.
Paarl, 13 Sept. 1899.-TeJ. Adree: UlIITY.

~

VERXOOPING
TB

.a«.A.:L.D«~ 1iI:EI '1:rR 'Y"'

DNOndergeteekenden zullen voor rekening van den heer Sf BRAND J'
VAN DKR SI'OY, alhier op het Markt Plein

Op Donderdag, 28 September, 1899.
bovengemelde Levende Have en Losse
En \Vat verder zal worden aangebracht.

S. J. V.D. SPUY.

~.
200 Extra Vette Kap&t81 BokbJJ,
100 " " Schapen.

vernementB
Spoorwegen.

Tenders Vuo-;voc,rraad 1900.

TENDERS worden ge~
voor de levering van den

volgenden voorraad be~d voor
den dieut van het Spoortr8fJde-
partement gedn.rende het J&aI'
1900:

OIdnUHoel... ....~dWu.
G.IHIuU.ku stmpeIa.

Stempela kunnen worden be-
zichtigd en tendervormen, oon-
tract.voorwaarden en alle andere
bijzonderheden verkre~en worden
aan de SpoorwegmagallJnen, )( aap-
stad.

Gezegelde tenders (alleen in het
oorspronkelijke) geadreaeerd aan
den controleur en auditeur gene-
raal. Kaapstad, gemerkt van buiten

__ .l tt.. Tender voor spoorwl!g VOOc.--!
zullen worden ingewacht tot
Donderdag, 2 November, 1899 'a
middags 12 uur.

De u.a.rste of eenige tender niet
noodzal!:eTijk aangenomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorwer .Ilaguijl!m ....

Kantoor nn den
Hoofd Spoorweg Maga.VnmMlt.er,
K.. pIt.ad. I September, 1899.

Vorkoopon,
Goederen.

Op Maandag, 18 Sept.
ZULLEN opgemelde Bokken en

Schapen publiek verkoch~. w~~
den aan KLAPHFT8-STATII,-ZQ zQn
in extra Conditie en zullen zeker
present ~n.

J. P. THERON.
J. S. MARAIS f Co., Aflllagerll. --------,-

JIt.JIt
600 ;"'.aqll Ba•• Js, Y~ J tet 4 Jw lid
JOG do. Kapater BoUel do.

Allu II Dltstelelde CondJtJe,
Op DINSDAG, 19 dezer,

,J ULLEN gemeld getal Schapen
LJ en Bokken, sooale maar zelden
in de Markt komen. Puhliek worden
verkocht te KLAPMUTs STATION, seker
presenl

~.

PUBLIEKE

G. SCHWARTZ.
~. B. de Villiers J- Co•• .&!lIlager.

Paarl. 12 September, 1699.

1f'£..
PUBLlBlB VERKOOPING

Rondgaande Onderwijzer be.
noodigd te BooderaBd, wijk
Midden Valsehrivier, dlst,
Kroonstad.

APPLICATIES Voor boven-
genoemde htltrekking verge-

zeld van de bV de wet vereiséhte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag, van de laatste Schoo~-
commissie of Predikant Waar applI-
cant werkzaam was, en van lid-
maatschap eener Protestantsche
Kerk. zullen door den ondergetee.
tendt' ingewacht worden tot op den
L9den October. 1899.

Werkzaamheden ie beginnen op
den Ist('[1 November, e.k.

Sam;., £120 per jaar en de
schoolgelden.

Alloen o1'1gehuwde pt1r80nen
zullen in aamnerking genomen
worden.

Billijke reiskosten. gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voonien van een onder-
wijzers 2de klas Spoorweg certificaat
om tegen halfprijs te reizen.

S. J. }l. WESSELS.
Sec. Boh. Com. WARME BRONNEN THUIS f

Uit onze Vendu-Kraal, Malmesbury
OP

VAN
10 Eerste-klas R\i- en Trekpaarden (Ruinen),
1Extra BokwBgen, :::
1 JJ (4 plaats) AftJl8.anKapkar.Woensdag, 20 S~pt., 1899,

VAN

30 Eorste-Klas Ezels
;3 Paarden van 3 tot 4 jaren oud

100 Vette Kapater Bokken
ti Osson
2 Goedgetcelde Vaarzen.
Bovengemeld Vee zijn allen in

goede conditie.

~ Let op den naam

P. E. REDELINGHUYS.

Vu der Spuy, Immelmu II Co.,
Vendu-Afslagers.

TE 10 UUR V.M.
Publiek

J. W. Moorrees Jr., & Co. Afslagers.

QUAKER BAD CABINET
(Fo/ding, Heele Lllcltl eft 8too.bad),

Malmesbury,
Il ~ept. 1899.

Vendu Kantoor, Malmt'l:lbury,
1 September, ] 899

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

Yoor ZIaU88 ot Sterlet, %Jelel ot GeJOld••
VerschaC~ Reinheid, G8lIOn!lheid, Krach~, LevenaJaat,

en Schoonheid .

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

PUBLIEKE VEB.KOOPING-

Kostbare LOSSE80EOEHEI
Gelukskraal.

Dist. Kroonstad.
8 September, 1899.

------_

TB

VERLOREN
VA~ de Uitapanning gelegen

tU88Chen Yogelvallei en
Pi(luetbergweg Station in het
District Tulbagh op den 7 Septem_
ber, 1899 omtrent 2 uur namiddags,
oon Meisje, kind 2 jaar en vijf
Maanden Oud met Wit Lichte
Haren, Blau we Oogon en kleine
Navel Breuk.

De Vrienden die ons zoo getrouw
gebolpeu hebben in het zoekf'n naar
onze geliefde Racheltje (alias Lalie)
ontvangen mits deze onzen dank.

De Bedroefde Vader,
ARNOLDUS SMITH. ~e, .Roeland.~raat, X•••• 'tacIe

Dc Gezordb. id. Verwekker en Behoud'-T ..... de NalUu. AbeJluk
noodzakelijkheid ,bul.. Verlongt 't Lo."YCu. .Beoo~

OenceouniddeJen en Dokkr. lIekcoingen.

Ol'&llje Straat, aan de Paarl, waar-
onder Spider, Paard, Tuigen,
.AliIldeelen enz.

DE heeron V. d. Spuy, Imroelman
& Co. fll'hoorlijk daartoe gelast

door Mejuffrouw de Weduwe
Stephanus J. Botha zal op boven.
genoemde plaats verkoopen

q'._M'-'!1I !!!!~!I"'_.'I·DeDe=~t:!:tn-:::::'::..=ï ~ ul~o~::~
........ WOllCUJn da1CIeJfb bewoordlaa Die .~~ilkb.il "er die bill it.u......·.._......eO .... eIadJ,ft Ja-$. aoc.went ftD di. OIJiIeaklkle land."Ll4! ... ,
-..._--. _1_. ,_.... be, uat- ,eW he&, aa_l'k 0111 • C,",

__ . CJe Yenektori UIM _.. POocl te ~blllir. en dit daQ

woord_Z.A.B. 'tlofDi.latciOftlCl D.." " .. dl" ""II. :'''"rU.r''
nI. daD beboacUbarw .maj."'.U.,..,.mr pod, "lIUOf bnl Lui•• ~. lo",,, ~:'..t. ..IL.... ~IL.. ---- eie ---'tie tU nocro koop, boewl" bul tlo"r '1~."':"tal1

- - ._ YVV<I ~ wl&l'de ...". • Jlledrut. Mr",..,
(filii YOND at lID) te OYer...,. ........ CUe aak ..... bPpleil _'.'0 mei

!fooNer P8ar1.U.... 188t: -'- YOCII'IteJJa voor "D 411&M.blIr. ~ dr. B.ek I..t "nK~I<>oQdat
_- ' .. n ... -.rm..'!~ 4;:_,~"':i ~:..-=......,..dlo la do oN;;'" ,-,;" :':':0'

8AUB'_'" OATIl.lJUJrA_ lIJt.lIBQ'ft'A ~ w$'~ aUD: de Itatu cler die ,~. 'cai Di te J' .... "'. 'n"r d"Jo,
..... - -"aw. YIW wH"_ I. -'- Z. ol"D L~ "1DNOb ........ ooJlf ..... t!e. DOlf DI" aUppUI, eD Ik." 'naat bel- -~- .~ -...- · ~- ...._-_ ...,'",.....,.Teabell. Is ... 7o.te,J: ell., ~ WaAllea d. w..1utltpaaoeaade.,_,. ••• 'OIl bjj die Hemrnin~ ... l kp", 'De ~ .... " ...deo - Ddel.. . •,0=du> te 3 aW' D.lDs .... bet) ""'B- .T CRT. V",I-Dl't BrUi.be V... lDiddag .... "j. An,O'1 b,n

d .N1, Kerkhl)/ (per JIOOI'WtI, _6 - _.. reaenal Die •• ".II"d.,. '-<II ui:wVrJeadea
WOiI'IIia Jaitrbi bb.IAet 11 du .ceaar.obhret ODlaDptt.. doodr 0lIl die bill .'1 t8 .. erk. "'1&1 ;.

.ifpuoodla'<l W bljWODhtt. de z.A.R. ..,... .. rd, nl.t &oere ..en • e.. 1e 11 dis &of .,,.,~n""n.

. . - .... "".jou -, -.... ~ "Mdl ••• ":'.: ••• ",,, ...
Dl.aw • ..teil voor &leD Baud 811 het be- kelbedi~1ICI. "oor. I ' .... r .... tltn,STEIJNSBURG hoadeD 'taD h.t aliIdaD 't'WkrepD pro- balD, aCllelldemeuto. I"p rill lede

' • po~'. tllllClhllD de ..",.. ..woordlfen ..lad b,,' C'J 'a rij lr_it "m d,. L'll dear
- ..... doo de lAaar dit Wu OptnorkeiJ' dal buna alPlt'u'-- WO Mft 1·.lo~""'''I. ~~&.O.~ ~ ...~~ ..~.:"lkltooDllat I_'~et ....... Ie "a' ""lIen"'.1I1 .erd ~ ...

........' ... ''''- - - -_.-...._, -. N. F. do '·u'. " II,' ... ,,, ...Brl_be Irablo'e& DOf preed II, lODder baod._.weite .. ,. "AA "no .Lo "
n.._ I '._

voorwaanleD, aan te DWIDeD. ...,... - eeD Neef Pieter W",be, heIloeD .~
YeI'der ondenoek-ot door ....... m.D- OU die ban eli dri~. pleklr.n ~ .. III

1.t d B itIoh.oommJMe 1NAlr. ICIJIr, dit -ra. '0 J!r.p. 1>..lib u OOI'''D r - ""'1 wa. 10 .""Ir ,.,,,n die .juboer
DUI' de ..... ldnc VaD de l&emreclatw.t ,ebWJ ai' die ....1.1I;""l'lfti. Ual
inPIteld worden. . .. l'OIMfaeIbil tlU Ifwbjeeteer ,...,
De Z.A.&. beeft NedllD haar JODp&e oei! __ die bill le brin, .u~...1

aDtwoord toepetemd Intormat.l. te Ter- ;:;; =-..Woei._1 Ik ID"II Y81die Irt!.
lIIhIJreD MD ... BdUloh. oolillDYm. ftD. •••AANGELOOPEN ondenoH, lID om d. wenkeo welb door laMer Mt laei dil IDa , .. u,.,-.

--- .11- 00... -' .....- made. --_lot 'WOI'da ,. -..,tieJ dal die bar bouen Di. ,:.,
..... \&UI --.- ......... die bil: .aI Yr&.

o.......,ua, te DeIDeD. Bet ....... pant JANKlE&Q.
'tU venchll ta.OheD de nree JIU"lUeD op
de Iteaareoht-kweál. 11"U: ot bet vut.
jur l&emreabt-voontel een deel aal uit.
mabD 'tU bet onuraoek da& door de
BritIOh. oemwiuie aal word.n iDtel&eld
ot niet? Het gelOnd Yel'lltand van Mn
ieder aegt dadIlJ~k, dat dit 1l6IChil nil
gebeel ouJellr8lOhikt belaUi U; temeer
daar in elk genl h~t vVl-j .. r l'ool'lltt.J
onJerworpen 11 aan d. goedkeuring vaD
den rolbraad en de bUrgent, DYeu al. dl'
wenken die later door de COullnirllill valJ
ontlersoek &ouden WONan gegeven.
Het eigenlijke vellOhil op de ILewrecht-

kweltie U dus met!r 80IU IlOhadu W dan
een werkelVkheid. Eo het zou een on-
vergeeftiJke en crilDineel" misdaa,l tegen
Zuld·Afrika en dil btlIchaving zijn om
ov"r een ICha<iClw dt! blao.ktl raHeu l'alJ
dit land in een v"rt~reJ)den broeder-
krijg te dompt!llIll. W~ &ou,llln mtltlneu,
dat dil Z.A.R., OlD ,.i!! ou ..oo<.llg" wrV"ing
te voorkomlID, lIO', , Vlnen antwoorJeD,
..lilt 18 het l'oorel.;, • I"unt hilt vUl.jau
stemrecht, h"rha.dt. .lJJd aV di t, dan
bestaat er op hut ruot vau a.it stemrecht
hoesenaamd geen l't'nohU m~r.

DB CONFBasNTI6. Een l'erdere con-
f"l'entie tll8lCh,n afg,.; \ .•. r JigJlln der twee
l"6geeriDgeIl wordt VOOl'it" ;'-'1<1 OlD de bij-
IOnderheden in "dl"band ~~t 8tln h"f van
IU"bUr..ge vut ~ steUtlD. lJau Doemt de
dépéohe .lDde!"e .. ken die erop behandeld
IcunlHlll worden-uiten elle nóoh onder
de LondenllOhe COol'enrle 'Vallen, DOch
uitlander "grieven" .Un. Wij IDeeneD
dat de Zo1d·A.trikaanaohe Repablillk
deze cowerentie lOa ka UDen aannemen,
eo ala lIlIlO l'ergaderd I.&ou men kanDela
oord8tllen omtreot de andere &alten door
den heer OHAMBBaLAIII' laiet thaDll,...
noemd.

DB STATUS DBa Z.A.R. Maar nu kOmeD
wij tot het derde paot lo de dépéohe
g.aoemd: de .tatu der Z.A.R. Dil
Brit.ohe regeerilll ntpuiieert ten een.
male de op"attiog (viIlw) der Z.A.R., dat
18 een Souvereine InternaLiooale Staat I•.
Men lette erop, Ilat de ahdrukkh"g dil!
hier ,ebru1.kt WONt OlD d.o .tataa VaD
d" Z.A.&. &aD te duU.n niet la, dat Eoge_
land eeo .Ul81l1io1te1& Over de l'epubUllk
heeft. Ook 1. er io d" ,eh"elll dép60he
/l88n .prake l'aD, dat de Z.A.R. haar
opfaWD, omtreDt Ure politie .. 1 prU"
,.veo, ot de opva&t1DR 'tU het Brt&eahe
kabinet Ill! .rkenn.n.
Dese Irweetl. wordUaa feltelUk,.la&ell

pree!.. waar .. lellen .. Dl,. .maaade
,.weelt la, .11 wU ai.o geea red.r. hoe-
reuamd waarom .. Dlet verder daar
plat,,.l lOa WIJNen. VoIr"DI de bV IOn-
lierheden OIDWeo, de onderbandellDReIl
tu.ob.n de hewen Ga •• II'., d.o Brit-
IOh.1l .,ent, .n SMUTS, deo .taa&eproku_
rear (100811 ,.pubUoeerd door de
B~), werd d... kW_I. ""ed.r door
tl8l'lJt4renOttlDde op tapijt rebrllOht. Hoe
bilt IU, beidIl par~iJeo houden lioh .. n
hunne l'.rpliohtingen, l'olgeaa hunne
op Yattllll, en "oor de reet kan lJleo de
saak, al. praktiolOhe .taar.liddeu, lIlteo
totdat speciale gevallen zicb. ter beaU.ing
l'OOrdOttn.
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TINDBRS voor het Pleisteren Tall
.een groot Kerkgebop", aullen

"orden ingewacht tot 20 .Ootober,
J WOO, door ondergeteekende no
wien biJlOnderhecLtn te kriJgen •

O. V.AN ROOY.
8teijDlburg.

•TBf4 LARoou," Klein Drakenstein
een brnine m8rne B_. met

witten bek, kleine hauko~ liDbr
voorbeen knieband merk en wittebaren op den rug.
De eigenaar kan dezeJve bekomen

mit.! alle onk08tun vel'tlffende.
lndien niet opgeëisoht binnen JI88

weken zal deae]ve ala wijn eigendom
worden beechol1wd ter dekking der
onkoaten.

STADSNIEUWS.

...,:lDl
Bri*Itol
Ite& .tMI...... ,
llebbea·

DTer Yergaderinf ".a <I.. n .t.lor&.ld op
W d.. ."rki".in, yau een ~UrKtllle.It"I.eb~o_ -Dinldag.,ol·d otn.tJ ec~. I a!l elf uar bral:
,rand· uit to no. G I LO<JI'Of rn.'. t..-.oond
:.brovd"" Plt-ul CII Cru,ck.b'UM.
,.odel .. ,... De br.~d die ouder d.
'e tlcbterajjdo ..an bet !i'·'o<Ju. Ifa, ,
"«'fIt door d.. br.r~ -'·or .61"u"IOll rOOlO

ll.'ullr "eel IICba,Je blow.""8~rI",1.-De lICboone kn".'!;;rI~Jii ...' rd U,n''<1lil'"
!tIl d'JOr d ..n t)Ur.'t"Uli.:t l'i'C't, (kl] h{'lpr
~eupc"d, die b.L fi",,;c'~el '~r.lag 'an 1II~
'e .... 00rl'lClle, ...aaroit bleek dil de 'n~.,.'41
~"938 ea. bedra 'wcn • n de uitg, 'e, !11Jl,...
le een bati, ul.l" ... n £78 •.. 1., BlO de%. t
""bOOD, IrUQl: U.ocialie aou •·•.rden O~ ..Jiad.

I
J. I. PEPLER.

14 Sept., l899. Ter

1d:A.RXTPRIJZEN. KUIP..u Yeril
,weem'
lee Albe
tiel( II..
brucl II
kreeb'.

.,I:I1WI IUUT.-13 September 1899.
.£ s. cl. l .. d.
010--01 ..
o 0 Ot -- 0 0 lf
o 0 I 0 0 I
OSu 044
060 090
o li 7 0 IJ 10
o 0 10 0 3 10
o 1 9 0 tO 0

... 0400113
o 3 4 0 10 7
027 0179
o 6 0 0 JO 0
0660611
O°bt-ooo
06u--OOO
043-049

Boter .. ,
Kool ...
81011mlwuJ
l!lcoade.u
Eieren
Hond."
Uua.... •••
ZuurliJlaoeoeu
Naartj ..
Uien ...
Limoeneo
Aardappeieu '"
Pa"&U
Pompotoeu ."
KalkOeOeU •••
GlJlMn

GEMENvD NIEUWs. I(Dln
pe"", ,.
"eM'fl, '
ftn dO!
.. p..nt'
IoCh·ief.

B FoDn i. be' de Jo "J, abe Yer&oeni",1Idac
VIJF 03r10;r<c ,rr·'poadenleo ....0 '0fIIIW.

1!IUd" Bng ..!lIclIe "'eulftbladen 1""iDd.. I •
reed, io ZuiJ .4frill.a_

TII:NDERI "Qrde" iD een aJ 'er' enti. ge.......
·llOr d.n b.,. C "'0 Roojj, te ISt'1l"adorp,...,··t pleiater.n ' ..n veu kerkgd)Qo •.

V.\I""IO. b..t 'p' orwegdepartemeo! Ir",,-
l.enddl'l pn.aagd i.CJ een advertenlte "oor 0_
"'jj-boek... eu benoodirdheden liD101Deluu.a"empeJa 't'OOr 19<10_
OP de pl&ate La Boobe. te Kle,Q Drak..,. ....

lO blliklNn een ~"'eneDUe eeD merne .........
,~..Io...pen. Tepil betaliDg der o"kOlIea. I,
daar Lemg te bekOllle1l. .
000. den heer H. Rupert. te Klein n...

oorg wordt in (·on ad."rt.e'I(' .... n belooqj
beloofd aan den pel"llUOadie eeu door hem ...
lorea fO.l:\erricr leru;rbrenrt.

EEN ""do.~n r..i..koJ!er io de J Inuari ralu.
tie acble,.g.,I ..len te Wellilllton kanb_
eeu .inrleou., bij d .. -=abdrtJyenoA. J. ort.
...,. bekolD"lI wordeu, teweu betaliDc III .. _
.erielltie o ..lIe»t ....

Eu bo lroefJ. nder doet iD een acb__ ..
na ..r..." Daar MIl "er1oren docbtertje III J
jl&lV, wtllfieraakt d ... 7c1aa SeP!. jJ. tU de m.
apau"i0J' &alacl.ea Vopl ..... loi en Pi.ielbeq.
Bet melaj" beet, liebte baren .u blauwe OGPI.
DE V4<a.maE oatetun iu d..n ... ,,.....

... , :, ..t.JOr b., beclaeken 'I'AII deL be..r Jl.
Vi·fielilh liel "oord"D nid ".Ieltilrencnollll
"" ,Jul' lDoet.n "lIJ"llld ..ordeD. Ala J.bj.
ka •.,cl", h~di4.'.11 word.a ,.noemd., lOGIIt
r... Ii..ormc:d, dr. Vilj')UQ, Y&Q OaJedoD,of de
b ..r Mu~lor,"'D Oadl.boom, ter .. jjl .J. pro.
g ·-I~Y.It......ida'" ....oemd .. ordea de ..
r 'u lf eib, YIIl RI'fW1IcIaJe, ot Bcid, 'fall KDJI&

UIT III "'lrI1l.TEJf Jaaleu ..UIe, Aberde.a,
V,Jl.I"tlloru foD 8w• .,.poel.poor1 k_ b.riaá-
..... ~a.,d. elleacl. dl. ".I'00""'t ..oNt door
lt..... boudva.d.. cbooJt. ill elk ~trektll. litt
"I, .Ida..,. U. Uttgf'dord, Ikt ... it
·eb .raob, .0 YeJe Lu.,r ..~ IjjD ..... &00" dMt
• 'Oo,",lt&iaIa&en .00 dODIrt1"-On--bjj.,. al bil
•.•• ia ~ ft "aD 1aadboQtr la pea ...
,">Ir le PretoriDIkloof, BIl6I1boeIr 'D p.t.,..
:~ .... droor, ID bet .... icIe il ... Mt

WaUIVUDllf WDIIIXITB, K. X.-Eea _
r_Q", Ita-Ip"" YODd pleat. op ........
,o;,t om 11 l1l'I _ 4deu deAr . .1obunta 1.

,~,,~d. oodate· ~ .an den beer Char". J.
~elllOl"" t""lIIUDdea plill ..d•• erd aIeII
oln\noD, lOS'D' berinDeod. mei till
1";11 iu d. i la o..,1eed acbt III dill
ij...,.. op boyu D datUDl. Treu", il bet
"La, I.meer dUr ilil P" ajjD loopbaan in erual
11&I be(ouD.n, eo 1iljjlren PI ftD een '0.,.,..
voUe Afrilt .. uder 6D ~, le Inlleo .ord ... ,
Ifa Ir God bet.f, bet lUIden bealial ill ZU•• 1Jf
en ouberroepeljjlr be.lnil. Hjj .... een ooder.
<1a'''Il SOOD, eell trou",e vnelld en lt.td.roU,
'Oh!trtlnovI. TlIYeu. drukkeD "li 000 IDnlid
lDeJ\J4uoel uit ..par ouden eli echl(eDoote III
dit b Jn , • ..,. ..erli( L

DB EERW. HEEl B. Pienaar. de geacbt.
IIeOr.bn.- ·"áu de Zuid-Afrilr"vlIChe BllbeJ-
"ereeDÏliDH, b. cft op ajjn reie door beL I&nd in
belau, ..~" du .. Yen.eniging Graaff-ReIDe! "0

""_Ir «,I'raeh&. LJ . .DoDderdag. 'ond .prai:
bjj eea te neluk gebJOr toe III de Sud"rdDdI'CD
Gt:ref. Ireic alhier o ... r Bijbel, Lraktaat eD boei:
.el'1lpreidi ':l en "'traatrdt •an r.egen In d.
Julete tjjtJ.,.. door de Yereeniging un!'r&1Iftln.
Den "olaa"deu avoud spru z.""rw., op ..orwelt:
"lUI de <1. J_ veret:l>i&ing .IL,er, eell,~oor 'lUl
j()uplledeu toe in de opper""', landel.ude
o""r de uie tw.. Ileklell di" in de laatste dar""
U.gek.ropell rareo eD .. od","prekeodo re"
echeidene ·kr dwali.g~n ..an ,,-bhatan"Nl
ZEerw. ia Z ,'erd"g!Dorgen naar Ao..rdt>(lQYer-
trokkea._o""" {.uu.-awt.

DE PJIBT ,8.'A lJ,t:IlF.~TI 'N ,. '11.0'. 0..10.1,.
yerecheidco ..u.iJ,tpcu, (.)fIk I PoD dnvr.,lluPbrl
qaaeg.·. rij ur "e wonJun I aJliu".;dc tot IJ 8..IlD 1 aJ
ILUthropoiduD, i.. dt: IA".'ul ...Jing .• bavlarJt:ll ~e.
Daamd_ Dag 'lik. k·DIen ti. ·.,;ne" Cl•.mplarev
no bet genu, "hOtnfJ ""piu,1'I . uodt="r t~ktnlDg
...0 leYeodiJ' h.1.,,~.tclhng naar d. iOLen..
_le dieren 1r"I.",,- Voor e." I......,.h"u ... r die
iD de .. d•. , \'an "·J:tI.acllllghem. nDJ( d. h".
eehiklrio, bo fL b"botl<le" (Jrer (eo boto,). "1"
bereeno.eu uu'tg, i~ Ld mUlkwa.ardlg (Jm Ob
puotea ~ ')VertM,"kftf1J"" ~e komtaf('( ren li'!.

lCbea -dOl tu ..i"e di~r<""<i.,jcl 'an (kn "1.. ",,._
• • ljjke ZooIOfi~b~J1 TUlo en de ~rov't n,.., ..-1"
o ljjlle llaIl!Cllue-i"l(; .n cle P-nl ..... r..fI\~lJng.

D!; dio rooi.pao ....... giatenniJdag "oor. die &<lO .. eJ .at. ill ,ic '''dere, i. ond~rl",!(. rt,.""
unb,velinlle"AD die pen"ioell oomit4 "'t--d"fr-f~ en ... ,Ie- ",I""IJ., ".,rdrugzaamht,d UIL.
lagorbuia_ Vemeie YlUI die lede bel IOnchrior.-Vol~.

gemuit: dat bul nib 'I'AII die ab af IIW, "DE TWEK a.,".T'.""ul>cI ... clllllbJaden te
.. aut diu geiu!¥cllht .. ord J:lie ,edruk. TOf"Il .Jobaaaeaburg !.eb"",., Wo'al. t..,kend .. d.
bvt Leie~:1ner die wWlk uit getrooi, da"n _ta&. jareu i" d. Il u.n uf IUJderen "o,m, hll"
plau kou word om iD ..enol, 'n pur be.t pdaan ODI de be .."lklll~ op k Ju".n 1..1
1ede.... it hoo!rerba. oek op die COIItiU, .... t agu intuwebe I !.err.,. ......gP"orden, dit JobUl
aang .. te1 word clew die autkr baia, le p_v. ullllburg IIU t., r. d.,u .. I .ji

n
e.<J herbal.n d&.'

Die weulr YODd aJgea.On bjjftll f:IJ ek diDIt:.. op dal: "W.) ""'. h-D oog (""D beetJe lilden tG

daar geeu beriDMJ-be._ &eeu lA, CIaa ia die ~ om .1:,. wo.l .. " (;8naagd h, lJ!"'" te.
PIaU .. el aanbneli .... ~If. bUrfID." Dat c'''u'' i... "j leuk. WaL {)(JMrJ •.1

• ....jj .. bedOeJd !DoIfe word~n, _er nieL de M'In die Qa) 'I'AII die l"OODtI~e .... hul bjju. teun __ , ..... "',urar""o, W&D&&cl '!/I'I b."d,:,
die heel ~ ~ mei die t"eedo lerRu, aan 't Iroele. r"o<1 Iu It,,! ..oUe genol Ta" hIJ.,
.... die biJl om Yerliatiair te "aan l*'IOne pnebu.. lllar._. bt-Iuld Uil het Trav"".)
.. t te boose vf,., op hul pJaUe moe& '*ad. JJCIae toad, dat ..oor eeo grooL deel Keb..". I

Die regewiDg .tel ...oor OlD '. ooJllJ"ijjdiJ- raad wordt aJ. Ioou Your "~rnad &egelIde .z A.H
lID te ........ l eIIre ,eYaI op -iiIJ .... e· Oet woordj .. "wil" Iran ook niet beteekellpn d~
riete ba o'enr~, III CIaa ...... bCn-iDd Yaa ~ peet..aden dier COIIr~lJloD."'Jl' kt'c.

oI
l1" Eck

ba baadeJ. Die ~ ba CIaa ... ...,ia ea He»Wu. W>IJI'.,k 'c"'" I...., ,,,n ~r
llel op die IIDbe...eJiDg .... cu. raad, "lucht eo sjj JgI"" '''cl. JI\."II!J~~Jvlo&Dn",,"ur~
- die aanbeYeliap aoe& leW YOGr dia da~ t..et, "aII,J., IDIJ .... u Cd... tOeI, ."JIt~n. r-,Jt
........ ..... word. heir ol pap.lilie.) .. haitend~Z_A.u [Jr

..', be~ die YU hur ~iiL • .-J_ ..... , ... ,dEt CIiDIr eli, ill '. !-iDI roeie biJl .. di, ia J..ef& ~ eatat.rW:;.wa, lijtiU ft .. ~a.' __.... ;..... dI& MI .. --* bi; _ ..... 1'ti.

Ku,"
!. !Jel lo,
.~'h
nJleO '
.lalD ea
De noo
koDelea,elI.PORT ~ABETH.

i 12 September.--(Per telegl'1llt.)-D. YOQr.
-raad .. ol ja 962 baleu ... t .. ol!!n 146 baIelI Uitea.
laaacwbe Meeu .. witten. D~ "oorraad aagorab..,
ia 6 JOl balen.
i{;deulDOrgen -r.. e_reeu goede uitetaiJiDr op

de ".aderen markt en de prjjllUn waren .... &e-
llen de laatele Do.ringea.

De .ngorahaa, yorkooping Y;.IQ heeleu w..
eeue groote en belangrjjke. Er -Weu 146
baleu eu 93 ..... keu aao;..bodeu W1IInan t2
baleD en SI ukbll .erkooht .. erdell. DrooID-
petitie .... goed ea de prjj&IU .... & tegeD de
ooteeringen 'I'AII laatale ..... k. .

ORJ..
BLOt:

olIera. I
fie, ia ,
~ol,
lD.,t ...

Porte
'NI'CIa,"
'IfUI .le ,Vordrljf~ Koude, KoorlB, Huidziekten, eo Haidzweerijea.

Voorkomt Ziekte. Geneeat Rhenmaiiek.

WetoJlllOhappelijk, Vertrouwb1l.lU', Du~ NetJ .. ,
Lioht, D,·,u IIIaIU", tin Goeclkoop.

Gemaakt van de beste reuke'oo~ antileptillCI, ..• l,y-!"e·,tllCh6ltef. PATENTED
Opsehonden door een verkoperd ltaien R:Jam. . I~;'l!o. "urnpleet in een De~te ld.t
15.1[15 inch en 3 Inoh dik. Wtea't 5 IbL Vraag ee.. \.u ..ulaire.OpMaandag, 18 Sept. 1899

GEBROEDERS •

REID,1 Blauw schimmel paard goed
afgericht, als kar-, brigg-, en rij-
paard, 6 jaar ond, 15 hand 3 hoog.
uiterst mak: en gt'schikt.

1 Spider in goede konditie, 2
paar zwarte enkele buggy tuigen, in
Ioede orde, voorts.-

J Naaimachine, 1 Voer do., 2
Aandeeien in de II l'aar I COt iperati ve
Wine Renewing .Association," 18
Koloniale Hrandewijn Maatschap_
pij, eenige Kozijnen, I·":rl J.,I)uiten_,
en glazeu deuren, en wat er meer
mooht worden aangeboden.

V. D. SPUY, lMMELMAN & CO.,
Vendu Afslagel's.

Paarl L2 September, 189D.

Adl'e8 :
Piquetberg Road Station,

c/o Marthinus Smith. BOLUlDBR'. BBROBMDB

ZWEEDSCHE STOVEN.VERLOREN
1EMAN D die een reis koffer ver-

loren heeft met da Holiday
van Jaouari te Wellington Statie
kan dezel ve terug krijgen tegen
betaling Vdn deze AdverteBtie.

A. J. ORFFER,
Cabdrijver, Wellington,

Verandering in Prijzen.
T.n lI.vol.,. v ..... bjJSODd.... IIohlkkbs_

If.D na_Cl d. P'ab..lkanfieD.

.l~": t*"-=-_ '~'T' •• """~----
. .I _. _,

, --_ -........

'\rij kunnen niet
slagen worden

ge-
in prij ..

VERLOH~N
NABIJ Kalabas Kraal Statie op

2 September, een Fox
Terrier hondje, wit en zwart, 9
maanden oud. De wederbrenger
zal beloond worden.-H. RUPERTI
Klein Dassenberg, P. O. Kalabas
Kraal.

De GO.dkooP.Cia ID d. BfIacL
GZOOOt.eVOO......aacI.. All. G.PQOClteD.
IIoh .....rona P.PIJ.llJ.& aD Ca&alo~"

zen.
BENOODIGD

fiRN gcctlrtificeerde Onderwijzeret!
lt VOOr een L'rivate School op de
plaat.! van tie hooren Marais en
Bruwer (onlang~ gekocht van 'Dr.
Hauf) gelegen t "·L'C mijlen van het
dorp vau Robcr-tilOu salaris £~8 per
jaar on V rij Logiet!. Mllziek een
aanbeveling.

Aanzoeken nH't getuig~chriften
sullen door d'm ondergoteekonde
ingewacbt worden tlJt Jen J ston
Ocw htl r, b~)9.

WerkzaallJhed. Tl te begiilD'>n 111:1
volgendt:l k .\-artaal nam('Iijk Octo-
ber, 189fJ.

._-~-- ---- -------
KOLONIALEWEESKAlER en TRUST

nATSCHAPPIJ. WOODHEAD, PLANT & CO"
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

No. 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

hpUuJ, £30,000. Resene FOlds, £11,860.

WAARBORG TAl ftl EERLJJIHEID.

J. F. BOTHA,
14Jbcrtaon.

Robertson, Il September, IH()9.

DE MAATSCHAPPIJ reikt Polissen
ait all! WIOaJ'borg voor do Eerlijkheid,

\ lprechtheid ct. Getrouwheid vali
T:" '!.eCH,LikwidMeurs en AdministratelU'l!,
lo: 1.·~U !.ears en V ool('den Datief, Carators
Buul, l!aljawR, Landmeters, Bestierdel"ll.n

,·id/l'lD van Banken. Loges, A.uunw_
..ndl·''1l Maatschappijen, A.fdeelinga.
eu ~rnnicipaliteiten, Klerken eD
I'ca'al.ten ilJ dieust vali Firmas en

Plblicke I,,,·id, ! i"Ken op voordoolig-e ter.
mt"n.

Ouze ruli~••.." ...or·len in ontvaDgB~ geno.
Jncu Joor J" Illipen.lu KolouiaJe, Trans.
vn.altóehc vn Y rijót...at.;cho llegeeringen eD
11110 Ewployeur-dcch door geheel Zuid.
A.£rilca. _

Vormen V~zoek, enz_, op a&nYr&&gbij
Ka.teel.traa-t 'e,

Huover Publleje Schaol
TWEED)!: KLAS.

AANZOEK to worden ont-
. "vangen door den onderget(.'C_

kentL;ton~.aandl\g don 2den October
van Reereri, al~ Assistcnt Onder-
wijzer in deze ~()h{>oJ. Salar·is.e 120
per jaar. Aanzoe~n moeten ver-
ge.e]d zijn van getui~hriften van
6ev~heid en goed gedrag en
qoaliScatie.

CAREL N.A THAN,
&cr. :So C.

G. W. STEYTLER,
&crotaru..P.K. RIIB H:!. OOMMI88/0IVNAIR8 EN

EENIGE AGENTEN VooR:-
CROSSLEY'S PARll'INE -MACHINES, Vastgemaakt end~baar.
CROSS'S FERT! USERS EN KUNST•• ESTEN.
.Agenten Voor den invoer van alle soorten

LaD.dbouw-machines.,

INVOERDER8.GOEDE WEIDE
VOOR Voe, te verkrijgen bij

&mer$t)t West. Doe aan.
zoek onder WEIDE, Postbus 2,
'1omerset West.

Ver-

V&D.

~OOPl.NGEN-JU D..S8PUY,IMM .. LIlAIU ou, .Ulue.k
I' Sept-Paarl, .pld~r. paar·l, talpn, lI&IIde.Iea.
le Sept.-ZaWer..., ..• t lIan de llaIu.trlll& ....",bou ..
JO Bept-ltlalmc.bu'7, I'ee

J. II. 1U&"18. 00. Al"SL40.las,
18 Sel'&-Klapmu, .. totlo. bo.",.u Pc~

A. B. OJi VILWJlJUl. oe, .USL.la ....
le /!epl-ltlaplDatettatle, N&iUqaa bolrUa ea

!woelt
A BBBOIUN, AFSLA G IiiR.

J3 8ept--Ocraa. bll·"'.d
STJUU88 " NIEUWOUDT,Al"8L.lOB.B8.

ae 8ept-OaJriula, ~ .. ..n.koe ....
I.w. I(ooau •• Ja. • OD., .lI'Iwa ....

... pt-JIaI-_burr, U ~ 15 ..
18 ~M~, JIIIIIlden ea ..,.. •
• O"l- bu'7. de p.... q Thoetual.la, re,

deelte - P Il~, le .... " ...w~eu .
L" 8OR.BBUD." UIUOIa.

& Oa&-N .&..kkeNld, de ·PIUte BtU. ID ~.--..
W R , KLlf.M, AFSLAG.a

lt 8ep&-BreduIorp, • enen. <laar eu Ilden
0.10 0 OIS, ArHLAOIB

Jl Sepl-Grfk .... 8d, ahS'aande lIChaldea ba tJa.
IOInmlen boedel

W VANWIJK, J VAN DIB Juan. 00.
BOSept-Oahlnla, 80 jo1'l!'1 .......
10 Oct-<:aI YIAta, '"haJ",n, beoaten, I-.rden nl._. soedemt

U_MP.I~, I(OOBJIA: RRW_, AII'8LAO_&8 .
21 s..Pt.-8wel1eodam, de pleaq KJlpIoaWa, lOIII1

goederen, buluud

P. J. RKTIEF, AFSL4GI.a. .
V Sept-Kleigat (alJtlOUng Piaetberrc), 1NI!IrdeD,

_II, tJe..t.eD, ochapeo, koren, '-1'*1-.- bat.
raad

HABTJN "AUKS, AFdLAGJiiB
18 Bept-uranddeJ, C..... IaJa, tehapea, paudCJII

dOllIr.e,O, eu

D F MARAIS, Ja, AF8LAGER.
80 8<opt-C)ahlula, de plu,," VI~kkefoaleta, .Iakgron·, .n c<;nerf

Parlementsa praatjes.
Kupatad, 13 Sept., 1899.

Wel lleef,gi.teraand .... IJk bjj die treius&uie
eo daar hoor .ek .die Iuaukl-jOJ:lgeti'" uitroep:
"Speciale edlaJe, die Tl'UlIJ .... lmoet III 48 uar tjjd
ADt.. oord." Elr koop toell gou ('tU ..au diti rooi
kOUr&Dteom te aiell :wet du allea beteekeD.

o •o
Ek villd toen 'n ~PJCiale Ielellro4lQ..aa Prelo-

ri. af, met uie DliDder .. acbt hoofde! Di"
telegram aeJf w.. i.CJ groot awan letlen. Heel
koel bet ek dit deu, bel-. lIlaar ik .. ou llie
mijn opiDie dadelik d.aaroer ",orm nie...0
Toen ek die dO<lUmWl~laklr budaalu O(Jr 1_

toen rUKt elr du die i.cJbuod beel aud~1'8 "a>
u ...t die partijdige berigkl uil Londen atg"
skild!!r bet, OD OIDtrunt clic 48 Uur om io le
aat"oord, dur het ek flih "au gelool Die. VAD
DIorre .. erd dit clan oek publiek gemaak dat diL
Ult 80 .u. ""1nad

I~
..;to
hii ...,
lij".'~
_a's.!
te ..it
ICbuI

DE ZUID-AFRIKAAN
YIMIHIGO MrT

ONB L.1N~.
I'd

'lkl!t
... ril
-plan .,
_I.....
ajj <Lo,
lofh,i
.aii .... 1

--=--
DON DEU DAG, 14 SEPTEMBER, 1~99.

z..n .n f n-
niet duw • ., ... woorde ••

HBT besluit waartoe hel Britache kabioet
l.I. Vrijdag owtrél,I LI!! kwestie met de
Z_A.H. was g'"koUJen, wt'rd Dinsdagmid_
dag aan htlt ~ou vel"llement te Pretoria
door den Britsch('lJ ag. lJ I in I't'n dépêcht'
medegetled,l. D 'li" tI~l'éche werd om 3
nnr voorgel._,t'''t iu oou g'·lI'\nJ,>nlijke ver_
ga'lering der volksraden, en in een andere
kolom pnblicot'ren wij ze in baar geheel.
Het is OlJwaar, dat tic imp'·ri""ld regeering
de tijLl hot'Ct bepaald, waarin ht"t antwoord
der Z.AJi. gegevfln moet worden; doch
men zegt dal dit antwoord heden Ol'er-
handigd zal worden.

De geruchten aar.iaande den inhoud
l'an deze dépêchfl, welke door de Gechar-
terde en Jingo p6nIorganen werden ver.
spreid, waren heel overdrel'&c en onjulai"
Men lese he~ document nan wkeurig ea
bedaard na, en l'orme dan een eiren oor.
deel er Ol'er.

Van het antwoord der Z.A.R. hangt
ongetwVfeld l'eel af. Dat dit antwoord
der l'OOrmanneD, namene 'de Z.A.R., p.
rel'en al worden na kalm en rijp beraad,
met eeo diep p"0111 der l'erantwoonle-
UJkbeid, lPI'eekt ..... lf.

" 0o
Ek ",yoel mjj nie geroepe DID in die gO"'ig

tige lIIlak raad le ,& Die, eD ek weet dat die
..oormanne op Preloria bnlle koppe bjjlDakaa,
.. I .it ..1J lIereed .. I w_ 0lIl bij bul aut"oonlkl sta&o.

p,
'bof I
"'lie ,
....n •
uio •
-Iteil I

'e.
PI

-ned
')1'_
·.. 1,...,
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'TELE~RAMMEN
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Beter Yerwachtlngen

I,." " II .";,,·r (lle..vr.)-lt ..
ti lil \\' ...t 1:,,:;,- ;,:c¥:liiun; lj ler o.....:"t

,.••. , h··! h u d \'ru--a yo..-'r \-,",u

DE DH YFUS-ZAAK.
Lo Ul90

1I..M.8. W

b.

o
L·.,

(""'lt 'I'

led- u

KA OLONIE.
Tur Idrec :st m verwez

K H. ~ , 1 ~ ;""II I' r - (!\I'ui"r ) - " a
eflln -vrh r ,hr . ~" d ''':,'n ,!:I'lrd I ... -d 'l

t .. !:"@ :11';,rJt'" ..; In un I II ~\'1d :\lArtIn f'11 Uh:\r-
\ " : 11,\I,d i, ..chiJ',il"': I V."JI lr.llJtl t ich

w"!" ,I. jr 1'1",' 1··.1!.,: h'li" "0 U~eol, ..n.,JJ in
briu ' .; "',,.,. It' 11,-.,1..'11, bNdlO.wld·la lr
krt"(!, "lt ;1" ~ \t" ....., l.,n.

K ., \. I~ ";,,'r.-(Rpu"r)-E,·n
r."'.i', '11,1- !~', l-I ,'f n Vr:;!' aI~cL Si"

"'-:1.("1 ",.r 1 hl'oI, 11.1,-,.,,,1 ~'·;Lf'C"lt.:' r·j n bij
"1,11 ol .... ,l\r,,'''~ :",';t'J' I!:"'t,{. 'buHig'l •• n
W11 .'I'1l ]rl..!'p\Ui,-ru t o U~11'1I

,rl, I,·f Il" li J con ev"I • er in .u"
EEN BR NO.

t\ I \J ~ li. It" . 1 .l

ORANJE VRIJ
G steve

RL'" '·"."~I", I'~ SEPr.-( .)-Sao .
.3rn-. ~t! 6Zttllllon.ctt-urgt"II,'raal ..an le
11 . IM ve oordee-d tut UCbun ma nden op eene

o 1igio~ TaU de !!dd~u 'I'lln ln t de
rd urst- r.I t I bl n

Po • krt·,·~ ecu Jdl(~I!ike .t~f voor h. t
•• rdOI'le"'l HIJ .11 t r"'iil b~ \0 die ~ ....
.. a de It.

H -LEGGINa.

'T LOYALF. S. ".\L.

E BOER.

V()()(}Df!~IVIER.

Z.-A. REPUBLIEK.

8 LL NDAJ.l.

!.. f f '. " ,t·· 1:; ~;,' Ill': 1 II Wl~r

lI,,' , l! ;\..M. Ij ril \ .1
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68eptu1b1r,1 .
Bed_ bebbell .. jj _ pncIa .... u .

zeer 1IUpIIaam, Da de y.Je ~ ....
~ die "il illde laatal.e ..... ..,a.d MW...
Vvlede .... Ir haddeD .. ti rijp, .... die lIe.ft
weiDitlnrud UIl de Yrucbt~ ........

De priloDien .jjo drUIr be.ia' _ .__ iD
de .inten te p1aa&eD;daar dit dorp ... de W-w., YaJl eea berg ligt, beeft bet ~ _~
ill de .Ua&eD. eo moet bet WII_ III ..... IIU
de boomea pbracht wordeD, 0lIl." te dO.D
poeieo. IDUJ' zUa Ijj 1&11 bet POeMa, ciao be-
Iaoeft er geeD water meer &&II pbneJat .... or.
dllD. De .ua&en 'ija redeljjlr roed '--'_t
boomea, IIIUI' er is oog plek 'POOr eeZUP _.
derden.

Maandag werd bij de N. G.......... _
geeombiaeerde kerkeraad ... erpderior _.a.o..
dea. om oaderliageD eo dialrllDlID te .._ III
de plaa13 Tao hea, die met bet eiJade ftIl bet
jaar moete a aftrede.. A.Ja oaderlilllU -vdu
pkoaea de brocdees B. P. Vnter, PIillip J.
Roodt sr.: en berko~al A.dri. J. GreyliIll
I. M. de Beer. Als ~eDe .. erde .. kOMm.
de broeden: S&epb. S. Foucbe jr., C.P.Naade.
Johan C......n Beerden. Michiel YID Rom ea
Fred. J. Wepeaer.

Hier is onJanga bij de N. Ger.0.- ..eeD
aangkoor opgericbt onder de beIr1nUae leiding
na den orgeliAt Fred. Gloek. Eeaip oacIe Voor gij ergens elders koop, aohrijftacb~wa&rdige ledea der ~Dte YGDdea

:nbg, ~~wtl-:e~de ~~ ~:~=~~'== GUSlAF I:mOE&aDRS'ONt. CO
~~"£~~1:~n:~~~:u;r~.~T~-~-at ··Kaa· !!hd "' liet I'iJ·nloosStelsel van Tandheell\'l1li..do,Snooden, en beide partijea aUlI&eT~ Bet tJtJ,.IAUI.. 0""', ....--.a, , v
koor dat eenige Zoad&g8ll gea"egIIII beeft, l1li1 Om patrooeJl '9aD hunne prachtig. . . ..'~
voortaan weer nageII. Het B. A.YOIIdmal aal pl-"--nNW... VAN PE ;AFRO-A.EmIr' ANSCHE I,.op den eersten Zoadllg ill Novembtr geTierd -t-'r--- I,

::".lingaraad t'hilipatown VIRl, VIUIB, .. 8CJIIT.DIJIWJ.!lITANDHEELING M.A.AT8CHA~PIJ•
..... IDa .. r.wu _. 46. STRAND STR.A...JA_T

Ben prachtig B88OI'timent Lin- (EEN DEU& VAN HET WHITE HOUSE HOTEL). .orusta, en alle andere • -orten
VenieraeleJl.

; ~,

UBPLB16o'!.~&.l,_IIDI·lIIADCl~
ter, ,

Hre NOL!N, R as ,
AÁlI lilT .

1tJID..tlIIIWSCD
TandhQelkundi, Inst,

STlU.lm S'l'RAAT,
(.... AlDOl~-B1da).

&ebfheJa Y&II £6 lit.. IJl Tnktn _er
pij. 8a. Id.-ALLE TAlmIN GBWAA.RBORGD.

PLAK-PAPIER.

Notulen van de !Jóst.. vergaderiDg TU. dea
aideelingsraad t-an Pbilil"'town. geboudelI op
6 Sept-i!lllber, 1~99.

'l'eg..nIVoordig al de leden beb&Jve de Voor.
.z.itter.
Geko~..u tot voorzitter d.. heer P. J. Smit.
Notulen geleeen, 'goedgakellJ'd ea getee-

kendo
Rappor-r gelozen "an deo Xaathium Spino-

sum IllSpeet.<>ur, J. J. Louw.
Den 6('(·rotc.n. ....ordt gel....t, op TOOntel

VIUl den heer P. S. du Toit, glllleCOlldoerd
door den heer Z. II. JaJl8<.>D, den inspecteur
uit te betal en.
Gel"'",n hmde" "MI de b""ren P. Veot..r.

voor d" Knmkuil. Petrusville en Boeema.na-
tu~ "'''g"n, 1.:90: H. J~te, Bosebkop .~,
£3,; P .. 1. du 1'1"""1', Krankwl, Petrwrrille
weg. LH, A. P. Fourie, Krankuil. Petl1l8-
'rille en Boesm antuin wegen, rif>; J. YaA der
Merwe, Krankuil, Petrusrille en Boe..maa..
tuin WC'geu, roil; J. A. JOO6te, B...... berg
.. eg, £':;0; L. J. du PIess is. Pramberg 811
S"'lUle"",,1 pan ""'gen; £f>(), H. C. du Preez.
8wanppo'" Pan "'''I':. £'25; .BoschJa:op weg.
£25; BrnlUm~~ua.m we~, £20; PetrasTille,
Bo....mantllw, "'.-g. £35; A. ran uer Merwe.
Krsnkui}, P,.tro,ville en B~I1u,llStuia .....
gen. £95, "oor de een.te jaar ; £90 TOOr de
tweede Jaar en £85 voor de derde jaar; J.
L. da B"er, Petrusville naar a.-_tuin
weg, £:J6; D . .1. Wlid, KrankuiJ, Petru'rille
en Boe..manstuin "'egeo, £tiO; eli KnmIrUiI
en Petru,wille weg, all ....n, £34; D. J. PIlO)..
ma.n, Kmnkuil. Petrusvill" en a.--toia
wegen, £.t,; H. J. du PINiSis, BrulllJDendam
weg, £16; Bramberg weg, £32; .... ~
manstnin "'''K, £52; on J. J. Naudé, Boaeb-
Irop weg, £tG: B'_ma.nstniD weg, £33;
Swanepoel Pan "'eg, £26; Brwnmendam
weg, £15; ot al d" "egen samen TOOr £94.
Voorgost.,ld door dell heer J. H. Potgietea.

gesecoudperd door den heer Z. B. JanaeD:
dat d.. tNHI"r "an den heer J. J. N..ndé Toor
den tijd van ~rie jaren a.augenomen worde,
t..gpn £9~1 p<'r Jaar. voor de S.. anepoela Pao.
Doschkop, Brumm ..rsdam en Boesma.nstnin.
Biervoor stemden dpu voorsu-n~ eli !IeC01I-

dant.
\'oorg<'5tdd door d"l1 h""r P. S. du Toit,

ge""'COndoorddoor c1"u h.... r J. D. du PI""Bia:
dat de tt'nder mn d.... h<>erH. J. du Pl8ft8is
aangeuomen ...ordt, t''gen £!ti p<'r jaar, voor
den Bnlmm ..rsdam "'''g ... oor drie j"""II, en
van deu h .... r .1. .J. ~aude, ook VOOrdrie
jaren, '~:lD d.·u Petro'riII .., Boesma.nstuia
"'eg. t.t.", ..n £:~3 p<'r jaar, Booebkop .. eg t&-
cen £:lti per Jaar, "n nUl dAn S.. anepoels
Pan ...eg t"",," £2il per jaar.

M"t meerd ..rheid "an sU-mmen aangellOo
11100.

Met bet r..klciu!( l.ot d.." Petru.mUe, Kran.
Irnil w"!( wordt mpl. meerderheid van stem.
met) h.... lolpn, op voorslPi Viln d"n heer J.
D. du PIpAAi,. ~""<'Cond....rd door den beer
P. 8. du Toil: dat de I..nder Van den beer
D. J. Wlid aang ..nom"u ...ordt, tegea £34
per ja .. r, voor dri" ja ....n.
De h....r L. B. ,lan-,en .t('mde in de minder.

held.
Be.lotell op \'OOI',tel Villi den heer P. S.

do Toit, geesecolld...,nl door den heer I. D.
rlu Plessis: dat d... swr"taris aan den b....r
D. J. WiJd kennis p;('ve dat zijn tellder &&11.
get)om"n is, onder voorwaarde echter dat hij
dell naam "an ....n ~ndeigeuaar binnen acht
dagen nan den s<'Cretan. moet opgevea, die
gewiJlig i~ om zijn borgakte te t....kenell ill
plaat.. "lUl den ......r .1. P. ,1 ..... n der Walt,
ill gebrek ... "'"an-an de secretaris weder ten-
dt'n mO€'t. rragPIl
GeJ.,zen l'irculaire Vau den ond r kolODia-

leo secretHri.,. gedat ....rd 8 Jnli, 1899. den
raad veTZoekpnd~ zijne opinie uit te .preken
met betr ..kking tot de bet&li.og van raads-
ledeo die Zlt.ting h..bben op een hof &aag ...
steld ond"r~...._.tle<!3, 20 pa 251 v..n wet 40
raa 1889.
Deo .('('r"tan,. "-orot gelaat u. ant"oorden

dat de raad de voorstellen als omscb..... ell
ill de circulaire goedkeurt.
Petitie geloz..n v&ll d"n heer ~. A. Vor-

.u.r fOIl a"bt anderen. d..n nad vragende om
bet pod lo IIlI..n r"pareeren "Iln ..f De Drilt
ill fIond"blut.pruit op JOuhertsgat u.t bij
het hek V'llD P"tru.vill".
Voorgesteld door d...n " ....r Z. B. .JB.Il8eIl.

gesecond.,..rd door den beer I. D. dn Plasm..:
dat cl.. som VBn £2 )00;. 1oejI; .....taaD .. orde
aan m"olOriali.oltpn op b..t £'''001'.£ ~.
"D dal r",ad..lid 1. D. du PI.....is verzocbt
warde om toe te 7~en d..t h..t geld behoorlijk
beateed woni" 7.01Irl", "at de raad ..erder b&-
scboll.d ,~U worden aaMpra.k ..lijk te zijD
Toor gemelden "'~.
Algemeen aangenom •.".
Rapport ""UI d..n "'~"llSpecteur ge.le.zen ell

aaagellomen.
Betdoten dat d.. S('cro-";' af8ChrilU-n Tan

d.. ui..nwt' &<'hatt~. li).t. aan den heer J.
W. Curle.is, Petl'Ullville. zeilde, eD dat de
bllDisjz;t'ving lD .. t betr ..klUnp; tot "'t hoorell
....n objreti"" ook ID "Oas Weelt:blad" ge-
plaatat word ...
Het hof voor het booren V1UI objecties eli

. beYt'8tigen van gpm"[d" lijst zal pbondeD
...orden op Dinsdag. den ,den :>oICJVember,1899.
De "'<'rP!.ari.s doet ...ersl8jl;: BalaIlB ill W.

£95 150. ,'id., inkimst"U£I03 2... 3d., totaal
£198 17•. Rd.: uiti(a ....en £98 )28. 3d .• b&Ja1lS
ill k.... £)00 5•. 5<1., totaal £Hl8 178. Bd.
Hierop ..prd""lI:do de vergad ..ring.

Gustaf Anderson &Co.,
as LA. ITWT, WPSTAI.

"Brellrs Ir(ls."
Erkend als 't Beste en Go~d-

koopste Voedsel voor
Koeien, Vark8ll8, eu .

1/6 per .Mud-sak: aan de OHL80N'S
BBOuwnu.IN.

2/- per .Mud-sak aan NEWLAl'tDS
STATION.

W. L EDW ARDS,
Newlands.

OOK &OlD VOOR HO.DDIRS.

EBN_ .... -kulk,., Iromt_ ......
!.J .._ cia "weld. Da.r la .. boop _ h_

• .. hij Wheeler's C&plJlartn. pbnib, be-
.. bet -... 1I_"_idcIaI IJl ou I.-d J ... poet-
piel .. N.- .... tee DTl'lB8, U'l"l'8EW
co KM~~ ._.._

STEENKOOL STEENKUOL
R. WARNO ot; 00. hebben 100 e.. n

oot Ya8gen eeD OCheeP.JadJ Dg
H'II18-. Stoom. e. 8mida- Steenkool.

Zij bebbeD "_la l'oorrqd 0_ ea Smelteri
Cokeo, en Hootakool, Klipsout, Lijn.~ Olie.
koekeo, I!IU Allel t.,. eie Jaapte IDBrkt.prijsen

R. WARNER & CO.,
lI2, .BAlUU.It8'1'1uAT, lUAP8TAD

GESTOLEN.

OP de plaat.s Doovenkuil, distriot
BritBtown, een lioht bruiD

Paard, 4 jaar oud, smalle bles, een
hart gebrand op linkerbout, 10
shillings belooning aan df-ngene die
kennis geeft van zoodanig Paard

P. J. JOUBERT,

Phillipstown.

800MPJES I BOOMPJESI-BLAAUWGOM, Hekkia, Cypres,
in Bakiee. 4/. per 100-

bakjes ~; Lemoen en Japonica,
ee1'8te-klaa, te koop bij

J. J. V.D • .MERWg, P ZOON,
Btll'gB: raat,

Wellington
----------- -

IAAPSCBB GOUYERNBIBNTS
SPOORIBGKN,

Spoorw8g Port Ilizabeth-! vont uur.

TBNDBRS worden ge'V_!Sagd
. voor den bouw van de Sectie
Port Elisabeth-Humansdorp van
de bovengenoemde lijD. Voor bij-
zonderheden sie de GWlJernement8
Gazette van [> September, en
volgende nommers, en ook het
nommer van dit blad gedagteekend
7 September, 1899.

JOHN BROWN,

Hoofdingenieur.
K&lI&oor ....n dell Hooldi"8enlenr,

Kaap.hd •• September, 189P.

Dit LIVItBPOoL EIII LoIIIDEIII 11:111GLO .. _0
rantie mut8cbappii ... , •• kert tetren bnud terer.
de beRe rata's, ia dad ol op b•• platWand
AgeDten Toor de maat8cbappjj wordea ....... ier.ht
ne beer WiL ..", Ha, ill d. ak """lnum" •.
1>_bn. ~17. K.. ""tad.-Anv

Tit 1.ond..n i. olilallj1;' o..erl..c~n, Baron Al-
bert Orant, wi ..n.• ''''' ..11 den mod"rnen tijd.
g_t ....('<'r'pi~,·II. GrllJlI "pro iD Duit.'lCb-
land lI:ebor"'l "" Il....t t.. oorspronk,,1 ijk Gott-
t...imrr. In ~;fiI:!"land aang ..kom..n. ricbt.te
hi~ "'..r;chi!l.·"d" nlaAtS<'h..ppijen op en werd
bij spo.~ l'f'n h..ld in d.. I(J'OOt ...... r..ld. Zijn
pla.nnt'lll wa....u .....1 ,....t te I(J'OOt I"ll optimis-
tiscb, rI()(·" ",1"11 ...olgden hem .... bl""id .....
totdat ,I.. terug,lag plotseling kwam. Graat.
d... ""1";t r ..rllfgood "BIl. die a.aa Lollden f'Nl

zijn ..r mooi. to pleln"n (1,.,ice<!t..r Sqn..... ) tea
1I:""'benh gaf, di" met verpletter.>nde m.....r-
<)"rh"ld .tot pnrl.·m..ut.«lid rd gekown, t'1I
pen pal.,., t... ...oondo da.t ..O len wet zondea
kunn.,u "nderhoud.'n. w..rd au veracbt en b&-
~d. Hij \"orloor all...... at hij bad eli zijn
D88tn "p1'd ge...IOE'J.:t Rij .. as g_ optieb-
tt'r, doch ...... t" onbekend m"t de vele groote
w:aakoo d", zIJn ~tachappijen ZOUd,," Yer-
~ht...11 . en hi"ld ZICh m....r op met t...un--
apecu)llb.,. dao met \'TQ('htgev~ndt'1I arbeid.
Na "ijn val I..idd" hij <'<lil t~etrokk"n
I_ea. Z_ijn I_"n ..n ,lr""AII b..bben, ..... t
bet op"ekJr,,1I "'an b,.nn7.1l'end,,1 ..n te I(J'OOte
speculatie ook Pen. gezonder"a invlot-d g~aI,
door bet yerleT9Ildigen V'llD het ....ettigt' ~..td.
'l'lll'keer ea 't 8&DJD~en na iIldllltneeie
~ ...

Goedkoop Bees' envlaescb
V.AN M. tot 6<i per lb. per

kwart te veru', gen bij

O. J. T. DRRY8R,
Noorder Paarl

Wijn Stekjes te Koop.
10 SIDLLINGS PER DUIZEND.

EENIGE duiJlenden uitgezochte
Witte Groendruif en Hermi-

tage Stokken verkrijgbaar bij

GEBROEDERS RETIEF,
Vredenhof, Noorder Paarl

HET BEROEMDE OOQWATER.
ED -----..._diedit

.......... alIea _ ......
WUrWI .. ..., Ja. _ POetPId _vmn.., tij

..::.REflU. JU.ftlli:W a: 00.,
CDa ........ JtuDetad.

~dltOlODj& Industrie

.ANC]]."
pj

,.

- De r
dent iD

-oJid~ EaJéhenhouten =~':~::OO~Ogd, Hout eo

ONS BlG_ K,'a'i8BL' - .a ea.
OK u te verzekeren dat u hG echte. artihl krijgt, 8Chl~ift
. _voeg u aan ona ~ ~ ~ 1l8U', ettn van ~()Dze ~1.r;]i18

about Dunlop Tyres." ,PostvnJ. . ~ . .ÓÓ, •

De DDDlop Luchtbanden ~ la.ats,obappJJ,· Z~A.
60. Strand ··Btra.at,
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De VOQrdeelen daarvan zjjn:
1. Alle behandeling beslist zonder pijn. ,
2. Geen Platen of Verhem~lten veraisoht wanneer ons apeeiaal Bysteem

van Crown Bar and Bndge-werk wordt aangenomen. !

3. Volkomen natuurlijk en voor 't oog gelijk: aan echte t4Dden.

Gebitto Jan £6 6s. PijnlooJe Uittrtlling laD 2s. 6d~at
Pat.ienten van Buiten in éen Bezoek Geholpen. ;

UREN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd,

Dr. J. E. HARRIS, (D.U.S.A.), D.S.~..
~Man~ger.

DXZB lLLll8~i'I1I:' IS ID .BB.I.JJQ AFBIILDINQ VAN HIT

" DEl'IANOE" .SLAAPKAIfER STEL
Beataandeuit:-3 vt. Solide J!weohenh01J~ JD.~aat, mee Spiegel Deur; 3 vt, Solide

EB8Ch8DhoutcmWUchtatel, mét mannenn blad. h~ ~ en handdo~k hanger;
3 vt. Solide EIIoheu.houten K.teedtatel, met Plaat GlUeD &piegel op spillen.

Wij bebben: beelotG het PUbliek te o~ dat ~et goed:koopen goed huimad YaIl on" eigen m~
, kOC)peD kan, dan tie geWODe inpYOerde artikelen die op deae aaarkt ..orden verkocht.

' ~ CtIlalogu· - hjlUj'" (nr.aou .f9OII op tul.."...
.Alle Goederen door ana== W'OI'deD door de Kaapeohe GouVttl'D8lll8llte Spoorwegen

D ·Ij. 8.··A-. ,I. n.riNs·~--&~-GhO!_4mE.=~a~~~~~
· .' ...'HU '. v=» lt A.AP STA. D.: .

.___ TIJD IS GELh r

MOLL & COMPAGNIE. l'Direkte In voerders<t1
MARKT PLEIN, PAA!B,L,

WENSCIIEN het publiek in bet algemeen bekend to mak~n dat
hunne Nieu'1IIr'e S1;oOD1Zaa" MOlen. le

Lady Grey Brug Station in volle werking zijn, zoodat alle ordert8 Voor
bet .zagen en S{lbavon van bout met spoed kunnen worden uitgevoerd.

N.B.-Een groote voorraad van Bouw-materialen zooalsRoodeenlWitte
- Deelen, Vloer-, Plafond- en Amel-ikaanscbe Planken D~jzer

Cement, ens., enz., altijd voorhanden. "

J.IJIII'.,".> ~.~/\I-;';IIBr·~ b~····0··0.,: AlERIKAA~E URGElS
~ ., ~.., , Bo W.lBJIn AI 00. hebbeu eo: . " ,., .. , .... ,. -, ~ ·'_'0. " .... ,'-~:: ... ~~', _. ~ a.,....... _ -.IgnatJe 1'&11

JO & 12 Darling ..S1ira~t. !URIKAANSCHE ORGELS

KLEEDERENI
QfEDEN TE I<OOP AAN: ..,. .. '"-...... zij bledea dele lIIl

... - • r-t.i-. IIavtdj blru.ea eea be~
IfJtl_~.,.. WardeD. VenchiUende grtlOtteo,
.. lIIlioDder ........

R. lIllUUOaR .. co.,
.. B.ABB&.DTBAA.r,. ~r!lrAD.

XLEEDEREN I1 OOOrD.~a"d,_ • _ .. _

- ~ Glacld.-..ad,
G.ac ........aT VOLG"' •• alEAAT._l\«J:1'IIJG :

PBUZE. LUG r PASSU GBWAARBORGD J 1 ~,
J. J. DE VIl..JLIERS

KLEEvERldAKER, WORCESTER~
Zendt regels voor zelfmaatneming en monsters, op aan vrage,

per post 180 ieder dree {n Zuid Afrj"a.

NRT OMaElNINGSDRAA~._
OmheiningspaleD, -:

Varkensdraad,

2 tot 4 voet.

Z~ID-A"RIUAN8CHE

IOBmKLuU .l..ULDlEN8T
LLOYDS'

ft A EB M 0 2' 0 Bi"
. IWIl":I.:.:adll .. oIelt1&. ;

GEHEEL YU srw" GALYAJlZIERDI' YOLTOOIIG,YOLIOIUBISCBOT TlGII afBST.
8 rt, tJ rt, el J' lt. Ilele., liet G£BALUCEKRDBBIBEGBW OP

JlSTI TOID~ IU JO tot tOO net hoo,"

--n•~ CJe., Lijn nrtrek·.~..ftD= naar Londell om... ..a..u ~ , te 4 uurn.m., DUI'
KalI .... _ PlJmoath, ~ Sini Helena 811
Aa yl .. MD' .... op .de bepMlde tu.
~ .

.AAR ENGELAND.

Galvanisch IJzer,
Galvanische
- • Wálerpifpen

• tot Si.
eD alle IOOnen User

CJeeCle1'U

• pt.lf-KO&ILUI CUTL., Kapt. RUDHt..
oal U-DUlfVSOAN CAHTLK', K~l !lu.
k Ji-Il'4lIt'A.LLON OÁ8TLX, Kapt. DI

~Cov. ~VD11

\De .. nla. WIndmolens pmaakt .met
WIelen Bew.... bare To...n.. zuilen
meer water pompen dan .. nl. aneter.
r.JolenaIn demarkt.

D. hoopte prIjs werd behaald d+Or
deze II Motors" op d. Chlcqo Wer'"
TentoonatellJna', 1898. ' ....,

~.
. -! - ." •• 00.,

Ve8tjge~ de aandacht vtn K'OOrnboerenop het
feit dat de

Bl.l:a"-_e»,, aa.:a-•• _
Breede Open~eindBinder, (met Roller Assen) nog ~edB

vooraan staal

V~_ LX.,._
J ) E popularite;t. van dit wer~tuiK is te danken aan zijD groote kracht, KOmKLLJD .AILDIEN~1

duurzaanwnd en eenvoud. Het sal in alle IOOrten vaD KoreDen _
op alle IOOrten ~Dd werken.. . . 1JJIOJ BfOODOO!I.u1'8ClU.PP'U

Deze. beroemde ZeUwerkende Binder heeft Bieh den meest ~t.-
stekend en naam verworven in al de 'foornaamate grianbouwende landeD
en wordt erkend eUS de best werkeJlde Biucier in het land. '

a..at:aw_"Z'J.

.
(ieJieve te letten op ons nieuw en eenier adres.

LLOYDS EN CO.,
40 B~.u.a .. K.... *acI~

-
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DIl .,. ~. ",., nrdeN i
op de saak, ell daoJlt cid de J:===
WMrom tJWq l"J'UIld werd
was De meuoliea dië tepa de
mdlll'J.Qg 1ral'eIl, • tea gwut.. VU t.
geu_dige TenoC, behalTe ééA heer

N&dr.i do ~, de bearen De ViIIieI'!I,
Hugo en anderen OpmeftlllKen gelll88kt bad
den, welligde de b_ Hugo In de belft der
ko-ten nu 001111 adYertentie ID do krant..n
betreffende de TerlemóDa te betalen
HIerop werd door CIeD- hoor Vlotman v lOr

g.. teld, (!eIOClODdeerddoor den beer De Vil
liers volgens wet m de kranten de noodige
IIdTertentie t.. puhlice<'ren

AlIJl(!eJ1DlDeD
WIMME!tSHOEK PAD

Een petitie, ondert..ekend door deu hoor
W A van der Merwe betreff. nde bet recht-
maken van b..t WlDlmel'!lh", k pnd gelesen
Acht dag"n lang werd aldaar !!"...erkt door
de boeren met v LIlaf 14--23 arbeide N om het
pad m orde te brengen en het verzoek waH
thlUl8 dat de road een bijdrage geven zou

De heer De Villiers WIlS sterk er voor die
men.chen te bulp ts komen
D. seer ..Ulns ~rhr""f den vroegeren too-

.tand vun I, t J>'II en soide verder dat d..
beZItters I an elI( ndommen aldaar veel tot
des r..ads IIlkom.ten bijdroegou

De voorstttr r merkte op dat indien de
nrbeiders beUI lid werden de som £8 lO" zou
ZIJn

F.. u voorstel van den h....r M .hm om £~
lO, too te koonen vorvtel en dat van deo
hoer \ lotman ~e8000ndoorri door dell heer
Krir I om £.[; bIJ te lragell w..rd aangeno-

..I con Id not love thee dear"" mu
Loved I not mo,",,!! more

PAARL.

Transvaalsche Volksraden..

op - VnIIf!: _de d. _tAria dat cr
eeu balaaa vun £19 2. lOd m kUI& WM,
terw1JI ~ oapr_ £100 nog m~ qjtbet,a..
len, aoodát er .. tekort van omttwlt £80
zou sIJn HIJ WIll bema aanacbrijnagea aan
aobt..ntoillilto beluiiDa-bet&lers t.. zendeu
De heor lIa1au Hide dat III zIjne J~¥",

dagen de belaating ·roods één halTe peady
WM, muar m den Lr.attoten tIJd werd het ho-
~Ot1den lilt de IIlkOlD8wn wet gttn'''!(zruIm wa-
ren OW tie u.tgaveo te dekkBU Overal
wildo n Il harde paden he~eell geld -ver
8UIObt.. Vandaar W"," bet dat td geheven
werd en hIJ meende dat hIJ DI t vnJlDoedig
held kun voorstellen weer 1d Il het £ t...
heBeo
De beer Vlotman ...ooDd""rde
De secretaris relde dat hij j(edurende het

afgeloopene Jaar £3 627 90 lOd wtbetuld
had terw'JI do inkomsteD £3312 OS 4d of
III andere woordeu £315 Il!! Gd minder dan
de wtgaven
De VOOl"Zltter (de heer De \ illiers) dacht

dat £315 DIet zoo veel WIlS ~n de zaak dan
gemakkehJk kan verbolpen worden wllJlDeer
de tijden ooit I' waren

De heer Malan drolljl; er op II&D dat het
publiek trachten ZOU zoo nun mogeltJk om
verbetenngen te ~en 'roogel' w"'" men
tevreden om op moed .... aarde t... rijden IWUU'
tegen woerdig mOO8ten alle wegen begruil!d
wordeD ~ eertien da,!;en lI;eleden WIUI hij
naar Fraasch Hoei: en liet deed bem werk&-
hJk leed 'oor den boor Knel Het pad
WlUl aljaar m pen erbarmenlijken toestand
on bel zou wellicht £1 000 kosten om hot
behoortijk te r"purel ren HIJ dacht t loog
t ijd dat do r sd aan d.. boh x fte van F runs h
Hopk zo I gt lenkeu
De heer Knpl Wee« or op ho.. r.,.,ru. ,an

vl'tK'gers .laren boudcnlen ponden sterhng door
Fnnscb R""k betaald lIerri dw loor het re-
parPeren v ut dpn hoofdw lj!; tussch ..n P Larl
U \\ eli ogI011 gebeldj.;d "lTd Hij herm

nerdo ZI b ook d"t ,nlge mwo"..,. to Fran!lCh
Roek elk £'5 h I" ..n blJgedrageu tot het
bou "'''n van L uly G..,y brug maar (f " I'd
h..... t nooIt n u. ~ ran,cb Hook gedacht ZIJ
moo><tn Ix ~nJp n dat geeu kl..sgevllljl; m
Ipw zaak was u l.t Fran.ich Hoek thnns
.an I hUlrt mf)<>t kun ft

1>.. I ,r p",,, C ( kllnn nu blllnen
IIln d n voorzlttprslool n
00 hp.r Knel (I oortgll wd zClde dat le

pr.p""hn~ ~roole -cha le ,er£lOrzaakt hnd "'I
h J kon OIet zIen boe le I' ad n ct UlUl]"r
" n '" n penny n h..t 1: alle,; kon I erh lp. li
T ~ r..n""h HOt lt "s r, en groot d", I 'lO

lo t pz tt"", ~plnlll~ Id III I et 1: te I etalen
OP 8,'Cret ,n e d~ 1,,1 jd li h, t L U et

VAI ALLI8 II NOGWA.T.
NIEU" UIT DEPAARL HET LYNCHEN IN AMBB.lKA The .Wae of )(emnon sou of Eoo I!'ld

ol the cIa"'D, ", .. _Id, when touche<! b de,..lUI', fim ra)' .. to sound like a lutestl"l,r1itJa
Tt8 .... d, beside thb Thehan gate

Old MemDUn 8 statue "Ing,
A momeDt ... Lbe morDlDg I Teak,

And heht Ipreads out her" ~
Jut lib a chord of 10Dg UII;O

Th, Eo. of our youth
From lunn .. to tbe e ..en "luw
The harmony of TruLh

For 8ftr heard, for ever h"t
• Or bapl, found again
lDcline thb ear at any cost

And know the royal .tru n
Which ligbtens day and 800tl es

WIGb paln or sorrow ri v
la eTer here lts own dehgl t

And harbmger of hClne ..
It 18 tbe patnot s chant to u I

It cheered him Lbrougb .. I II

lIlidst greed ..nd wrong or erro •
To stand for Rlgl L subl me

To guide and hold the land I trt-"",
And where bla loved one. ,1001

On to tbe try.t he never dread
But ever longs to keep

Het lynchen YlUl 1UIpI'I, aPeOiMl Ja de
zwdehJkto gooooltea V8Il de V~ St..
ten, o.eem t ..teeds grooter TtII'boading8ll UIl,
en dat Ulet~e ....tAUllUie de poglDgan die er
worden aangewend om bet kwaad t.. beper-
ken U)lgetwIJf~.Jd 18 bei eeD nu de al
scbuwhJute .Il1L'<daden die de meuch8ll op
hun ~dea-regu;ter hebben, ea bet lt ook
Jets '.}.at vloekt met een geordende aut-
schappIJ maar cLtarom 18 het ook t.. meer
zaak ow do Oj)rzaak m de OJDBt.Ddigbedea te
zoeken In een ochnJY8D van em1 Amerikaan
schen correllpondent In een &gelach blad
vonden "Ij daar eenige redenen voor gemeld
AUer....rst lil het terrein zeer groot en SIJn

de politie en haljuws over groote districten
"'lOg""t, Id z ~ -i le kana het oagestralt te
doen groot 18 Bovendien dragen ook al
door deze w~e politJe-macht de DUIe8te
blanko plantors steeds wa.peD8 biJ Eich Toor
ov e ral , HD rou, era zelf. do VI'OIIW8ll mJn
er gewapend als ZIJ ver van huis gaan. . .

mt llU

HANOi I
De ILr 11Inllll lU du ha idel wordt teD _r

hi Het kan ook Diet aoden, daar de
VOOl'llpoedlp tuden llroote besigheId

II'IID...·ul en don Vrl)lltaat 11> rutulg~n
tirank • drIJft Thana la pr niet alleen een
• I.tao I In oo&hlediDJl'en maar ook ud.t"" J~
echuld. I konDeu oDder de moel Ukhed.n ut• rderd wordeD Breekt er oorlog u I "e'
M""n echter Dlet vor"acbt wordt dan lullen
onse plaal ....lnke hande1areo die vele ullotaande
reksmngen IDde o.bllnge 8tateD hebben onbo
rekeobare ""bade IljdeD De meerderheld nn
beL pnbh"k boopt nog "I' ""De needaame op
I.-I g betreffende de Tl'llna.aaloche uDge
legenbeden daar d.D de Paarl wed ..rom deo
vooruItpna van een Jaar ~eleden geD eten zn I

EEN P \ARLIET
mis-chien met "Ig"meen bekend

huofd van t 'P" urders departe
de Tr",nMvaal de heer Martin
een Paarliet.. HIJ Is d.. vierde

E on vso een onzer muaici den beer Rocco ()
de ViiI r. De Paarheten 'iJD natuur ljik trot.
dat lII.rt n "ik e~n eerepe st bekleed en hun
bartew sch • dal degeuen die trachten .llIen
bem 0 het leven le breugen niet ID hunne
plannen uoveu .Iage.

'Ió.\AR UI lIS
"literen u I de 1 ransv .al CDdeo \ r ,.taal

d e hunne opvoed Dj{ a.n het hynm .. IIJl

Soorder I aarl ""bool en de ( ..denkllChu I ge
• ~t,m h~boon bfle.en van bunue ouden ODt
vangen heo .ao.egl/ende aleh gereed te makea
nas hu. te komen II g val oorloo( I,"""hea
t::nl!ela d I de I ranK aal verklaard .. ordt

BAL. \AR
De ge vooe Jurluk.eue b.,aar VaDh~t ( ) Dl

naslum ... 1 op \\ oeDsdag ID dat IIChoolgehouw
gehouden warde u bebalve de goederen dit, te
koop lllllen .. ordtin aanl:eb den zal er ook loU

., ..k door het plutgol ,ke nl Ulekl{elel..,bap ID

deD &ruo I ver,chaft wurden D ... oDd. ,al le
LoegaDg :I ')( r I....... euen eo ~d voor kl J
dereu 'liD

:Unar behalI il m dien voortdureIUlen plwbt
om Zichzelf recht te verschaHen III er nog
iets anders l1&JIIellJk de JI08Iue van de
neger bt'vollring zelf N.et minder dan 80
percent VaD de zw&rte bevollrinJt, d I bijna
7 000 000 "'Jn ID de vroegore .laven staten
ID het suiden blijven wonen en veroeheldene
plaatsen vn l&lIdstreken rondom de golf van
Mel<lCO bebben rinomaal y,oovool zwurW als
bl"nk" m.. eners En men m..eDt dat bet
miSdadIg element onder de Degen; veel groo-
ter IJ! lo verhoudmg tot hun aantal dan dat
I an de blanken omdat ZIJ DIet dezelfde voor
.Ieelen van opvooding hebben en trot.. de
pogingen van godsdleDstlge en Mdere vereeru
gingen voor een groot dool zedelIjk erg lug
.t ....n l an daar 0 a de vele Dll.daden
tegeDover Vl"Otlwen Veleo meêDf!Il ook dat
hpt tew perament een groot., rol .peelt omdat
het 7.Wllrte ras iD Amerika veel hartstocbt.
hJk ..r I. dan bet blanke

IntllS8Cben wordt met bezorgdheId de toe-
nemmg gadegeslagen van de Iynehinlten die
hovendieD voortdnrend brutaler worden zoo-
dat men het ,,,,lf. DIet ontZiet de Degers wt
de kerk te halen om zo bwt..n op t.. hangen
of dood te ""hIeten Dat er m~e _hul
dlge op ri.e IIIJZO vermoord wordt 8prnekt
vlln ... lf Maar rie n"l(el'll schijnen daar zoo
JI:' m'WlCht tt" worden dat om d.e enkel e on
schnld.gen DIet heel vool drn.kte wordt ge-
maakt OJ'FIOIEm..E XDNI8GEVI14 GKN

GOLDEN I A TRI

Betweeu Mada.me de ~LIl.ti a J
81ttlUg

Lalande w.... once teml'ted
remark

Ho" honoured le f,,1t tbougl
befittlDg

When Lo"e ....... Lbc eye .. nd .. h n II
lts 8{'1'rk

And yet b..vlDg ueltber ... IJ II nt.erfer ng
80 too, 8ay we aU of tbe heloto v dar

Who must ha, e the l'i". 11-& ... Lboll
comtD&ndeerlDg

And, plnlUg 'WIth greed ure mo ~ ...tched
..".y'

PAD TY. F!tA!\I8CH HOEK
Op een bnef van don h ",r G BLotter

n v rhmd met een pad dnt ooiemmerd WIIB

,olgde eene di..,u .. ,e waarna de ,ooTZltter
en do beeren Kr ..,1 en ~ 'ilhel'B tot een ..
commlM.e aallg""teld II erd..., OlD m"t den
heer De VnO!! de zaalr af te hanrlelAD

K..\RNMELKSVLEI U1TSl'A1\i!\lI'Ióf,
Dez zaak wpru wederom aangeroer I en
weder m 81ndigde de dISCUs..e ID de uan

"t. UJn).!; van ~eno COmnl18HJO

N. nDl) eeruge andere zaken behandeld te
hobb,," gmg d" vergadenng UItoon

SPAANDERS
[000. BLJL J

De alonde .preuk De grijebeld II een &Jer
lnke kroon eo wordlop deD weg dor gerachtig
beid gevonden H word~ belau Tooral.n aDIe
dagen maar lleldell bewaarboid

•••
Die gedachte I'M. bU OOIOD"ill"lreung op

toen de cufer&, door den beer T E Foller aan
gegeven lo "erband met de Jonpte 'eglItrah.
nn kiezers ID d. PaarI.cbe atdeelina ana onder
de oogen kwamen

o •

WU willen nn IIl8t In·de bron tredell .aarult
delle eufon ontleend &jJn dIt laten.1J daar
doch om de onJulIItheid dIer grove IDJ&leidmgen
aan de traak te .tellen IUD wu bereid de lOm
vao tien poDd aao eeDlJfe 1iefdadJge lUncbtlng
te KUJlltad te o"orhandJgeD IndleD dIe kamp
vechter ".n de Rhod_khek slJne be "eerde onL-
huUlDgen met voldoeDde be"uzoo kan staveo••

In alle be.cheldeDhel~ "IIleD WIJbel departe
mt!Dl d"r reaeenog belaat met het amondeeren
der thanA bestaande regJ.tratiewet onder de
und.cht brenge .. OlDeen cJ.oaule In te IallllCbeo
daartoe strekkende dal IlleDWld boejrenaamd
op de prov18IODeele of .upplemeDtaire III.~D
aal geplaatat worden ten&jJ hU pel'llOOnllJk be-
kend IS aan den regutreerbeambte elk aoodanli
onbekeDd pel'llOOn al verplicht IIJO om alJn
aanzoek "arm In de tegeD "eordisrheld "0 ge
"'gden regutreerbeambte behoorT ijk In te vul
len die bem dan ook vorder kan onjerzoeken
of hU de "miere edDcatle beYOegdheid b..llt,
met belreklrilll tot lpelltDg der 1I'oordeD eDa

0••

Hiervan gOIlproken weteD wlJ "lUl leDWld
tegon _D geobJoct..erd werd bU bet rev_bof
dat hIJ DIet IChru"en koo eo die In t.,.,n1l'oor
dIgheid van den C1V18lencommJUana, dieD Yorm
IDvnlde om luoe educahebeToegdheid te be
"U zon HII had pielDetraat liloeten achrjj"en
doch achreef patnatraat de cl nele COIDIDllUrll
regelde dat hn schrll"en kon en hll "erd ala
kieser toegelateo en &ob werdeD ettelIJke die
znlke schrjjffoDten ma&kten toe,elat..D

o 0

N a zegt men maa~ men kan tocb Immers
later 'Un objectIe mIneren docb daar komt
JUISt de moeilIJkheid 10 du meD dan ala ten
apeDrder dagelIJu op de hielen nD zulke ge
'lVeteulool8n moet &JUen eli zlJo kOlll.bareo tua
daar'l'oor moel prIJ'! we"e .. en dao om niet eeDa
te .prekeD ..an de gedonge 1IerdaglDg Yan het
reYlllehof hen nog een verdere kan. geveade
om de obJectIes teren ben Ingebl'lCbt te weder
leggen alaoo Diet .Ileen tlJdverapiJling doch
kOllteD op koateD ophoopeacle

•••Nog letl Het la maar .1 te ",.k gebIe
ken dat er etteluke namen <wanDeer het
reglStrlltte boek het heht lIet) uitgelaten lIJD
a dereo weer zoo vermlDkt d.t meD hoege
uumd Ulet "eet "le eJilln4ik UII.praak daarop
hebbeo

••
Waarom DIet waDoee: d. proofa door de

drnkke,.. ",reed zun dIe terug gesondeD aan
den Cl"leIen COmlDllIIlIrIIVIUl de kleufdeeIlng?
HU kan cran op eon daarioe vooraf bepaalde'!
dag al de ngl.treer beambteD III de "erechil
leodu veldkorneb!chappen oproepen om do
lusten zorg.nldlg na '" gaan om de oDibre
kende n.me" aan te 'rul"'n eo de 'pelfouten te
berstelle~

• 0

Wu ~lJn eenlglllDI ~erbaud d.t een recbt
zInDIg m.n ala een InnOl! &00 te velde trekt
tegen de "eldkoroetten Zn 11111 tocb Immers
ondergeechikt aaD den C C eo k.n hO .1Ie
ollgenljIeldheden "erhoedeD Dan acblIdert hll
~Ino .. ) de CC af .1. lom.ad dIe &00 oopartn
19 III dooh lU.alle beacbe.dec.beid d .. r>en wIJ te

beweren dat mdlen mea groudIg ondor7.oek SOD
willeD IDltelleo naar aken die door 80mm e
clYlele oomml.arla""n .erden bebandeld met 1e
Joupte regIetraIte men rare ootbnnlD_n ....1
doen .. -

o 0

Om maar eeu UIt de v.'e ge.&Jleo te noemen
Verbeeld eens Iemand la In dle .. t &J. W'&jfen
druver en verdient 2. Gd p"r dag doch h
krlirt (tIps) fooleD van den huurder der 1I'.geD~
en dit dek, d.n bet tekort "an de I&!ari. kw.h
Hcatle en de CC buohouwt bem al. be"oegd
door hem op de IIJ.t te plaataeD kaD men dan
nog "preken ".D onpartndlgheld ?

•••
N°l meer T "'ee pe180nea werden betr.pt

dat su .1. getulgeD tee&enden op 88UJge aan_k
vormen vau ...p~I,kanten dIe ze DlOt In hDune
tegen"oordlgheld onderteekendea Zo wefden
schuldig be~oDdeD en t.r terechtatelliag verwe
&eD De papIeren "erden opgelOnden eD terIII
verweIen Il&&l' deo C C Yoor afhandeling Wat
doet dIe beambte,. die gteu de miDI'" part jid I
held lDoet be1l'lJsen lfV geeft aan de veraoo'f
gen der t-Jhuldlgt!en daarvan kenuO! do aan
klager. worden lU he* dU18tere daarotntreDt
gelateD De agent ..... 4e beacbuld.gden Wlor
pen ala yerontbeou!dlllog op dat &UDOklIenten
de wet onwetend ovwtraden IUdden d
klagel'll daar ... n kennIl dan zouden alJ be::::n
bebben d.t dIt eeDe lamlendige "eront.eebolchE' wa&, en eeu vUl!llbL.d om .ehter '" IItlhul
eD waut lot!n de r"MI.tralle v-lO klUtmI m
yoUe .waDg "U hebben __" In 0.." Lared d.e
claunle ulIlf"haald de stra f daaraa.a "erbon
deD dDideliik aantooprnde en werden or ook
hODderden &JlCll'CUlauea lf iid eD aud veu flrold
onder de bevolking

De ultapralreD dl~ ICegeYen werden liS lolke
OIlthullingen laten veel te weneehen o"er e
zeer oubevredlgll1ld. D lun

RHODESIA
BULAWUO U 8ept.-{Per telegraaf)-o. op-

breng.t no dil Jaar voor Rbodcca bedraagl 63 jh
OOIen 18 dwu.

\DlII rI'Ió(

RIS(,
D~ vergader ug van <:lenPaarl. beu Rwg zal

p de, 4den I) tob"r ID de Pa rI kerk een aan
NIEKERKSHOOPzette zun rotle voort

\ rg .dcnng gehourien op den Iden bopt
It; m t 1Ihekerkshoop door de booron J
\1ok en H 'an der \\ ....tbuu..,n voralag te
doen VlD bun .. erk ..Is deput..tie voor com
pe lisa t.o

De hoer P J I an dpr Merwe ageerde al.
d.. beer J P van :'IIlel",rk a.I.S

vang nemen
\IEt:WF JAAR

lag van . . .
MlS8Ch,,"n IS • r ecbter over ooDlgen tijd

Aen n"'l(m~ t<Jt Hmk..r 0rtredPtl van de auto-
nt..lten want do hande en iDdustne begint
de 8chruieliJke gevolgen te merken hlJgeTOIg
"'-'gmD!'n de kapltaliSt..n te klagen eD dat
hooft g..woonhJk IDvloed De miJDen lijd ..
cr nllm. hJk onder In Florid.. moeten IIOm
mlge maatsch 'pPIJcn somttJds de werkza&III
beden aan de ph ""for DlIJn"n stakeD omdat
do negeN w.. ger ..n te werkeD wt \Tees voor
d" blanken "0 dat.elfdp gpschleddo 10 Ten
""""eo met den Iou t handel en de kolen en
kopermIJnon

Hotls ook al wp"r eer kweshe ,oor het
Dl'lt"ebe flJk II mt iD die mIlD maatschap-
pIJen IS zooal. ID de TImOl! werd 0_Pge-
merkt vool F.ugelsch geld "n de stoorniS In
hot spoorw I( vervoer benad""lt de F.ngo1sche
houders ya n 'pooM\ el! nandeelen las men ID
dat blad

Er Zitten ecbter voor d" nahDll&le rogee-
rUlg 'an Amerika "'II m'Digte stekeL. aaD
deze kil esbe want om fed. rwe troepen naar
die 7.Uld"hJke staion t. zenden waar de hur
~er-oorlog over rit' afschaflilljl; der slaverniJ
nog DI' t ve~et,en I dat IS letB waar ze "leh
nog "'ns Over moet bedenkeD

det raprart " .... de bUII..npeot conferentIeop
Jl Augnlta. Il te Durban gebouden wordI D de
Guette gepubliceerd

De bee. W Clarlt, M B~ II UJqcl&te. Alf ..
Deeahecr IDd..... KoIODl" to pl'llkt~

vergr'"
moest
warde
gevoel
BIJbel
ooden
heeren
drever
bevolk
"preld
geleerd
trIBeIe
naagd ...enl
mogeli k e
prem .. r de l

Dr ._Dartt bet
Inkwau li
begiU8e der t
radeu k n I
raden

VOOR HOLENAARIS

[&uur tdegram J
PRETORIA Iii SEPT -De eel"lte raad gal

beden aan de regeerlDf laat om de hceDLloWOl
aoo te amendeereu d.t molen ..... hoentle lIIOe-
ten be'-leD naar verhouding v.n d. boe.eelbel
vermaaId

GOUDOPBRENGST

IH WEREI D KOFHE-HA!IIDEL

ten
Do heer ...lok zeu]e £I teeD" r<>rnnIlRSlO

nanp:pst ..ld zal lO >nlen om do "rip" ht na u-
Ien n dat zll d, n trem Van Helmond URar
Dou~la" voor do nanriacht v n leo hoor Elauer
gebracht had waarop hij aotwoordd. dat
oon hJn naar het noord Wtll<teDmoot p:omaalrt
worden maar le beRte plek " ...t "Wil nog
ruet

On ,olgende re.olnt", werd aangenomen Gm
aAn het p:ouvernement te zen"pn - DeYAl
vergadermg het I erslaj:( van de heeren Vlok
on Van der W<'SthIlIzon p:eboord hebbende
,prblIJ lt z I Olpr hot vrlen lelijk onthaal
riOOl'het gouvernement eli koeotert lp be<t~
hoop II vertr JUwen dRt de reJl:e.nnp: baar
zal I elpen ID baar zwaar v!'rhes pn Z J .al
sme<kendo <n wacbtcnrie blijven op h lre tf'
I!emoetkommg

De heer Vlok 7.elde da! I" k""ten \ an de
Ine loden "001' Ray £37 lOs ZIJn eD er p
eene vonge v"Tg.ri, nng he lotpn Wa.< riat elkp
pel"oon di.. oone r"kenlDII: Inzendt , moest
hetftlen RIJ hoeft til lOol onlvwll':t'n
de hoor Van dl r W""tbnlZ<m ...8 13.

D" heeren J P Koen ,\ van der ~ '" t
I 1I7,cU P J ,.an riel' 'It I'll" J '''n der
Post n J P I LO 1\IOkerk werdelI als com
mL""1 benoem I om I ,. ""n per.onen die
rl'k n n~en mgezonden hu ld"n
g n

Op voorst..1 J P van 1\lekerk....,J
:U..ntz werd eene motJe vnn t.,vredenJ CId
pn dallk aan de hooren \ lol< CIl Van rler
\\ ",thIlIzen gtlpa88eerd
Na ."'n" bedanking van d, voorzltt<-r gin!!

10.11 IIlt.,.,n

I ):21' ()(~ z lkkeo 'aD I32} Ih led ..r dnt
IS b t nom, htxlrag waarop do totalo kollie-
prod Ictle 1I"0rdt !l:P"hat voor het Jaar emd,
~en I" :3) Jum aan t Eu t.och zou er nog te
v....1 k ,ffie-.. ater OIlj!Abruikt bhJven naar deD
7.ID I Rn dp f ,I r kBnlf'n dIe daarom de
me .. chheld met wl or. l"f'rbhJden of wel
zoo Is III F ranknJk "ontdekt VIUl gedT£lOgd
koffie-dIk meuwe koffie-boontJes persen welke
laD lI;""chi1derd worrion of ze wo van de
stru.k g pinkt ztJn \\ ..t dl' echte kollie
aanl(aal dJe komt lilt allo d""len vun de
wer,,11 Brnzthe .t,tat bo. "nann met lO!
m II '" 1 zakken waan an er 6 000 000 Uit
SLOtos "ordeu Ultg'JI oord en 31 miIhoon UIt
RIO de Ianerro
HItlTouder volgt Pen .UlatJe van de TOOI'

naamst" kollie-landen
HruZlhe 10500 DOO mAk..n
\I IlCo en Mlriden Amerika 1 SOO000 uk

k,
I.vn fióO 000 zakk""
1\ ..st lndlP 550 000 zakken
flntt;ch Jndle eo Manili , :300 ()()() zakk"n
Afrika n in bIll SO ()()O zllkken
D"", cijfers • Jn afkom.tlg ut rie C.,ffee

fitat ••tlcs 1899-1900 I an d" hAPren C J
I """I en (0i

R
I
~

08 du T beweert In de Pair 0 van deo
17den Augn.toa al ... olgt
En dan wtl de T I'll"" " .. I (halle) al bnllo
&kuld op RhodOlI laaI eD fer een .1<UllrjlllJ
phrulk om al huUe akurfte aan af Le .knllr
ED hulle het dIt al &00 fer gebrmg dat b&in lO

.. daar oorlog kom 18al die bloed op Rbode.
alJn kop
Een andere Tr&ag Maar 18Rbodeo dan blei

de oorzaak "an aU"" nl? Ne Rbode. bet "
groo'" fout 8D miadaad bepan mar hU het "".
lout ~rken berou beln en betel'5Chap belo.e
ED ferder het bij &li met dl TBDIYa&I..-.
kweuJ DI bemoeI DI I0OI Hr CbamberlalD .. lf
erkoo Maar waar en W.DDeer bet 00111 Pial
IIj)D Ruld bekeD eo "erbeter En.w en
wanDeer het dl draadtrekker lUll elculd e.ken ea
ferbeter'

DIt broe_l 18 te leaeD In de PaIr van don
17den Angoatoa D. du TOIt lA be"llIt dat b
ifOve leugens bIer be&l(t maar hU deon dil bel
&al bIJval VInden bij alJn khek Ik aal Da
trachten om aan ware Afrikaandel"l dUIdelijk le
maken hoe ..erkoerd en leugenacbtJ~ boveng&-
meld product III Mr Rbod.. beeft nog DOOI'
beron1l' "etoond waar bU d,l beboorde J,e d_
.I. eenlg fat_n4ik man &00 dOOD Tepa
Oom ,P.ul ea "un land WIA ge.ondigd eDboo
behaodelde Rhod.. heD Door beo "ecbt It
makeD en te Kimberley te zeggen dat 'I'D
pohhek DUeerst aal begILDen AI. lem.nd 1111
aangedaan WOldt lOOala Rhod ... aao Oom pul
gedaan beeft dan _t Rbotiee aan d. Tr&lII
na! zun leed" • ..,n te kenDen gelieven bebben
dan W88hel een waar berouw No 2 &hod•• beefl
Ilch niet wejer met de TraDllv.al bemoeId "&lil
de heer Chamberl&ID beeft het ..,lf erkeod dal
Rhod .. lAch niet verder maelateo beeft meI do
TrannuJllche q~e Wil de DomIn. 100-

v..rl"ef&&nde &!JDom dIt zoDder beechaamd '"
wordon beweren ED dIt nog al '-&lI een m•• d••
met deD bIJbel lU dell' hand loopt W..,t bl
nIet dat Mr Chamberlain ook goed ..... , .&lI

den Jameeou lUval en dat men dUI OIet b.
Reiooven wat Dlt die bronnen voorkomt 'io 3
Welke achuld _t Oom Panl dan bekeoDen'
Omdat bIJ Jameeoo eeD Deerslag eegevea beefl
of waarom P No' WIe .. de .ndere draad
trekker Ala het ODle Jan.. dan zeg ik Da
I'll kont een voorbeeld hU bem genomeD
hebbeD want bIJ heeft dadellJk erkend dat
Rhode. hem bedrogeD heeft en op bet ~onbhk
beeft hIJ Rhad .. omver geworpen waat n ko.
bet doen hU WM onder geen "erphcbLIDg bl
Rhodea, nog mlBder een omg.koch""- 'i "
vraag ik Ik do TOIt W.. rmn I. U" pol t.k
a~ veranderd eo,.,.t wu bot en batell ke
polittek all.. dat EUlfelacb .. lUI wlerd ,,,"rt
lleachllderd de boeren In deze .treken h.bbeD
&ell ..... nb ... t ~ .oeld hIJ WIt! Z ne f' D

hUil kwam ZOO ...-aren d" gemoede ~o d"" tdt
toe~ Da du TOIt 8upennteDd~ot .&n onder"I)II
W&lliD de TraDnaa.l TdIln wao daar all ... goed
toen .... hIJ &00 he.h~ gewordeo dal h eeD
gelofte aan God deed £00 hU &ooyeie dUIZ8nÓ.D
poDden ma&kte dat bil dan deu B bel a bel
Afrlku.aach zou vertalen (DIet '0 bel ~ ng.Locb
BIJ ... de opnehter \&n Ell(e" Vla~ h
beeft de Trannaal bijna ID een (lOrlog gedum
peld lDet d.. Roolgrocd KellCllIeden•

Bil eie Jaren ColDml... no van Toe, b
en w lot!n geen draadtrelr.ker H et geheel.
blad van den 17den deller III een reek. nn ver
keer I.. verklanllleu en eeu 5Chande en .aI(lng
dat ,ht oog al door een Afnkaander ge.dr ••• n
la Ala Da du TOIt &Ich.el eo "I .t.r&ge.
W.t moelen de Afrikaaodera van m denkon diD
k.n bn teo ant woord verwa bten o. b oeD

Rhodes bandlangei- I. eo dat een ood .pr..,.
woord nog ID hem be.aarbeld .ordt !>laar
Domme weet dat dIt al. bet. <lat I: Rh.d ..

C'rtlt.tlJb J_ _=-"..... zaak bevordert om "u.l 1( .... '" dat be eeD
...... , tWrNII helacb geWlJl ~n 'I'D (; II 1Jaa.1 be, oorl()g>

TAK RIETVr!l-~.JlU.--l.A:Diiffl81l:U:l«r""i'''Mu;-;De;retaan¥l~~bdblt op tegu d. TBn,vIllI~1"II en ,J.
" er eeD loedbad mmt w".t da" dat" ID..:].

Verpdennr g.booden op Vrjjdag 18 Aug gebolpeD bebt om uwe eljlen land.ma neo t.
Geopend door da Do Wet vermoorden

B"haIn' dr Henl .Iaan aan het hoofd der Alle reeds IDlleacbre.-ene Iede~~ W....t dan .dat de "'oeo.h_u,t
H'rPf'mglO!( ""ruge o.ndere populaire personen woordig zoowel ala vele andere belaagiiteIleo_ raar. Jn en dat w een f /I Jl 0

lit de Joden w('reld AnenlerSt Mu NO!" den achterwt zuUen • In \\ at ml bét m_ ... ~
dan le bekende schrijver van bet "uk Da De Wet tnd op en PI de vergldenng I' dat !ril weiende waarvoor gl arbe dl nog deo
Ontaardifj,lZ de geleerde rabble dr Ga.&- een goede IDlicbting l&IIgUDde bet doel en nut BUbel alt Jd op den "oorgrond boud

ter en profeesor Mandelst&m de eeruge ftII mik een bu-kolDlt. Gelnkklg dat .IIeo uwe p""ltJe nu Icenoen •
Joodsche professor In Rusland en d@_~er-T·-:-.Toen. .. erd -het _loten dU de bijenkomaten am"D met awe RbodeIJ"nrlf.oeo ell d., ~ a je
son..., ZOTl1:envoor den Toonntgang der ho- altijd te Riehlel sul1en --,.D op data laat welfeaarJe Ingeoetenen nwe bladPD .,...,md
w"!tJllg Want hoo ideali.tisch het OInddoei !lien Zaterd.,.YOad In elkolllUDd W.t Da dD Tolt nog onderDom t h....fl ......
ook moge ZIJD meD IS ook reeds practisch Hot werd Toorgélllteld eD ~ dat bet eene lDialoklring De Kerk oDder bel kr • "
bezi!l: door de v01'llllD$ V&II een .h>odSch kOI~ beatuur DIt ...u leden al '-taan een 1'001' &ell IDODwaent ..an "UDlweedra bt EU en
Dlube fonds en reed. 100 000 aaadeelbon uUer 1'lC8 VOOl'Sliter aeeretaria, ~tIriA AFRIK U. \ lR
riP.... somnuge voor _ groot.. bedragen OD drie beaiuunleden (h," dame. en éen
zIJn lo de registers opgeschreven Tevens heu)
werden op bpt congres 1"t'ncbillende onder Tot yooratt.r werd de beer J Hurho~ g.
d....len der ol'gllDlMtle '-pl'Oken beDeVna kosea YICe-"fOOl'SlUerde heer A :a.-a L._
het stIchten TIID ""holen eaz .ecreiaria C a-n Jnr ,.__~ de

• • • beer P COOrtI P---- Be.tIllUlled.D de
Het kan r.ond..r veel tegenspraak voorspeld dam .. Dor; a- eD Ella YIIIIWijk en de'i::

wordgn dat wanneer dit plan slaagt en er J C.(Inrti J A__
",ordt werkelIjk een kolonisatie TUl Jodl!ll m Dur er rea tijd ... 1'001' ba 1IitfHen \Iq

PaI""tina t<:lt .tand gebT8ebt .. toch waar- .erk, .. het beaJOMa den -*ea aYODd.... be.
schlinhjlr het gTOOtSte deel _ 0ftInII .... 1aY_ nD v'1lwilll( WWIi: te beI&edea
"pNide Joden aillen bhn-<m wa.'. '" l"H" ToeD werd de yertMenoc .._. da. De W.i
"mdat ce dat land nl h'Ul ...wnand lief 'Det g bed f8IIoten
he'*- ~, en al omdat 7 J (laar P BASSON Jr.,
lmD 'bInUa ~ Vour ar~· JQ~" kl1:t .......

la de kvul I•• au.
DIet waa cl "a~ t::!U .., r g DOf"!~t altIJd
meer I clalen I"n e D I vaat per. uD H ~e
]oofae ntH !:Lal de ol{ UV~rD m~ntil ~ ert.i~r
een ragevr lig' V~rlDor~ e al L j ~ IJ

De h"", \ an Ileer len vroed gde dr
WUer

De prumler gaf e.,"I~C opgaven aan gun ie
Inkom.t rn u tjlonl te tloenb rg p 'A 1I,len
Me. otoou J. t..óLlan •• tul lotale u tgaaf i I" ;to6
17.. td en er WlLM ('en ek rt van n evoer
.£3 (}()() maar UfJ en t!8t Kruu e u l~u.vt:ln aan

iJ&&Il ow Je Lak l r" a..i Jen ~auK k ~ u
HU pre.. ~rd r zeer ICI hf'er \ ~er de pr oe
paal op 1. pi"" •

Heel wal cl; u; e van ndcrg~lI<b kl belang
YODd 0' ~r lt! e 1.aak J Lat~ " ..ara"n 00 li k I
8chermbrocker .0 d. ""er ~\. IJ Je.ln.men
die In de uo.""llke Ir]V u vvk ti. lauJ
boUW""hool II' lie bebh. n
Op ""n lae vaD 0" I"er W,ltu se de

praml r d"t Je rel(""rlUI( ZUil I laat. UJ~k
meer leerllD!!"u .I..,u"ur~

ID "otIIIoord all Iwl ""bermbru k r
premwf la hll J(! ~om v >ur ruu ~ m~
v"rme~rdtJren
0., IJ er Ilo <ly lO" I

de Jtf'm v~rza el
.t:3()('
Dr \"

"an oelf bu ten d
1ICb0lcn uderr
De pr.ml.r •• d.

'IfU lakr v k e~ UI
Elaeoou Wad l:eC '"er wurl)( J Lo
nog de plu,o • ",I va Jur de gr >Qt., u"lf"
ven Het lOU ee.u verk""r I betel ,,,,,I wez<u
toegang tot d e lOCbuIen t we geren "D Jonge
liogeD van eldero De lan lbouIl' o~.veo waren
de Opp.en verr.am.,Id door de politte eo dIe
0Plllven waren VaDgroot" waarde \\ erd bt't
werk do< r and .. r~n Jao cl po htte !!ed....n dan
lOU btit )1)0 ko.t"n MogelIJk kor i I lOl
TIW de .t:3 l)I~ gMCbrapl word,<o

De heer A J F aller b<>< pI d,t de '-'fil nl t
verm.nderd r.al ....ord ....
De beer ~Dlf~oU huop., d.l Je geh ....l., oom

zal g..,brapt .. ordeD
De beer Uocklv lel dat de opga >en ml.leldend

lII'&ren BU .telde voor de wm van .t:3) ) te
IICbr.ppeo

De be.r \ an HeerdeD "loog om meerdere
oDden<tenn Uil: voor I_kamers.

De .,....m er le lat bil 'IJD aandacht aan ddle
&&ak""honk
Re voor.",,1 ran den beer Hockly werd "er

"orpen WH .... Je p""t aani?enomoD werd
Op Duot nandleten en lIevaogellulleD

.t:145 I I) ze de beer Oo..thDlS8D ~ de UIt
gaven v(ó()rbandIeten """r bOOj{WareD de ban
dioteu m e.ttiD meer u Nhnurd "orden.

De hter Ra lhenbe mer nod de IOID Yt>Orde
bandl"'"n .ta e d. To...... - ~ oou - zeer
llOOII
De prem er z.. de dat de baodi.ieo "_ge

eeD leer moellVke WIA R dICht dat "eeWef
,talJen "001 te lic:bt ptraft .. erden Hen koo
lII8t altijd pchikt werk "oor de bandieten kril
... 0., riabe te Tobl WlUl de bs~ die men
a.L»- h.. r '1'1~.. w lie ook veedlebtaUe~
lI1t'IU'der lo'" .a I>d,

l'crortcuItr werd gerapporteerd en "erlof ge
YI'Ufd 1fICIer .. áUen
BIt ha -..rCIUFe 0lII 11DIU

f e VODD!oj en kOfolten
~I bau

l ha. 0 Cooper
J J le \ Ihe ... prom .....e
Boedel f J Brett
I"Ka LOrege balans
H~nry Green open" reken n~
urnwall ~ Co
lie tr ,.tee roPP' rtBerOe dnt de scI Iden 1~

lA. Gd en de I ..te 1101 hs d waren t r
..... dus eeo tekort van 13~ i II. d De U t
'taande scbuldeD van deu lU.olvent waren i:tl~
I s >d waanaa £71 Is 6d .'ecbt of tWiJfel
• ntlg w"" Aao goederen oo",t Insolvent eene
111 aarde vaD 1:146 I •• ooda! het dlVldtind niet
I "I: 'uu 'Uo Insolvent bad veel Bcbuld te
Kimberley eo aan de Paarl en beL "as teD ge
volge van de vervolgIng d60r de credIteuren te
K mberley dat bl! verphebt Wall ,un boedel over
Le geven (edurende de tIen maanden aan de
PllArl was de U t!laTV Jegens bUi> goed"reo en
bnL,hondmg £4>18 terw I medlCunen reIZen
paalden eUI up 3 te >taaD k"amOl Oe
QVergaYc wert! duraa t >t!g~cbrc co llt Ir ~ol
... nl Ulet de oDdN>teuo ng ,j e hIJ aau le I utrl
• ..... chtte genut~n I ad Het '" rd I I te.
eeDe 'peelale vergad r gup etn late en datum
le houden

()v"C8f'nk nnshg een resolutIe .. '" £I" wpt
gll lido I do correspondentie

ell 'Ióatnlsche reg<l<'l'In
~",II,I'f,If",no1i\·""''' IDI!'r kololllal, u spoor

"ege~~ De correspondentIe
I ~...d door deD ed heer Saner com
van pnbliek.. ...erk n di" .an den

IUIDL<ter van pu bli~"e werk"n voor de kolo-
n", ]\intal vroel{ n8&l' welke punt op d"
'" ,laL'ch" !lTeUS liJn regoonng "Ul pllUl III\B
haar lijn le oouwen mot bet ooI': op aanslUl
tmg n,t d" Kaapsche lijn naar d. 'liatal
scb gr n De Natalsehe mmlBter , rkhtar
de 7.u I d .<lohJk berrud m"t de Kaapscb" r...
I(ee~ n lez, n zameD te werken en bm le
r jo: eTlngen stelrl n bllfUle boofd lDll:~neur.
.an OlD onderzoek le doell ruwr de best I(e-
Hikte pl",,'-, voor een aanslUltmg tu,,"chen
de tI< pe hJnen

Do I ",r Sauer I erkl ardp dat hiJ r l"l(pn
wa_ dp hJn te 1Ia. aan d" ku.t t" heh"'-'n IUJ
WIl"" de hJn meer na",r het bmnenlan I ter
ontwikk hng VIUI le d .. tn teil hebb ..n waar
door de lijn zou gaan mlt.. I' Jl:een groot.
DatuurhJko moedlJkhedt'l Hl ril'l WOl( wan-n
Deze ~penn" zond toon een kaArt aaD de
'Ió"tal'cbe met oon rOllt" I(en Prkt mn Inri ..."
n J.Rr R v"l"dn e aan do Sau.1 cl e gmn;

Op 2') Juru laat.tleden 1'{ nd de premwr
van !\I..W een -t,elegram aau onzen premIer
n- Lgcnde of het hPncht JUISt WIL' dal door
het meuw.blad t .. BarkJev Oost lI:"'po'I""",rri
was llamehJk dat er aan d"n bouw I an df'
lijn m de eel'!lto JareD met. zon gedaaD wor
den Daarop antwoordde onze pl"l'mler dat
deze ~oonng nog DIet tot t'Sn beslUIt '11'",
gekom ...o en de zaak zorgvuldig zou oveM\t'-
~"'n al..oren. ZIJ t<Jt "rne finw" oeslL,smg te
komen

En daarbIj bleef de .,aak

IS .",ht I' 7.00111 WIJ reed. "",d,," .lcoI ts
'<'II sch"ttlDl( vau de oogsl doch men h". ft
] clJfPr. lU de vool"J'aande Jaren en da.....
UIt IIIJkt dat 15 mllh""n zakken zeer wel
mOi(ehJk I De, IJfe.. l"ell<Chdloo '_r In
11>£14(j wa de ophreng.t Il~milltoen zak

het .-olgend .. JRar daalde ZIJ tot lOt
10 1896--.-1 .tOOJ( ZIJ weer tot 13!

milhOf'n daarna tQt Jf, mllhoeu "n ID 189S-
)!l nel ze weer tot 13! millioen
Do prijzen verloonden no gT£lOter W1JZJglD

I(0n Ret bhJkt trouweD' ook mt bet hoven
laande .taaIJ" dat oen Jl:oluklrige of nunder
~clukkl!le oogst m Dm?l"e den geheelea kof
fiehandel heheerscht

ti
bO
6:/

J PVA N !\'lEKERK
Secretans

UET HEREE~IGD JODEr-o\OLK

In het mlddoo van de vange maand kon
mpn JD de ZWJl.;e",cbe stad Basel eeD zeer
merkw ....rdlg "cbouwspel Zien een vergade-
r ng 'an pr""htl!l~ Jodentypen ID aUerll!l
IlItb""rIlSche gewadeu pratende III mInsten.;
twn verschilI nde WeD terwijl beven het
, ergader lokaal ""n v~ WOOldIe op geen
vlaggekaart te VlDdcn I. Wit en blauw met
bet zoog, rullilllde Fchild VlUI Dand ID het
1JI.dden do \ lag van het ZIODIlIme dat nu
rfe<h eeOlge Jaren de aaDdacht trekt en Wl_
doel bet iS de Joden m hun eagen land Weer
bijeen te brcng. n p.tl de ruIDen van Zlon te
hGnitelleD
Z" waren weer 'oor hun J8arhJkscbe ver

,,'3()pnng bIjeengekomen 200 afgevaardIgden
UIt nlle doelpn der wf'rl'ld met een aantal
bellll~.lellendcn om a.I.S O<'n Jood.ch parle-
meot hun leidslieden te onden;teunell en OTer
I e",chillende "oo",teIlAn te beraadslageD. . .

Inter kololllale
K.' U'I\. )L01\IF~1\ATAI

r~.den K J.\~hoIden p \\ ~ Il
" pt mhtr I~!Y.
T" "oordl~ 0.. h....r"n \ B

! f'r n iel "toel 'iotm n HQ( 1oI?1
.f Kn ..1 \I laD en de .. r r ,

IlE DEL iSTL\G
Ile h ... P Cillie 0 zoon .-eneheen op de
r~ .ri"MI l( met ootrek~ tot le £lOrge-

t"ld 1",1~ tlJl!l P ..astp:oe I \Bn OODpennv
Jl het t: 'Ió loor den heer Vlotman te ZIJD
}lemtroducp rtl "r I I pm t"",,""taan den
r-.... I to< tI' prf'k", "J I' d~ lal Z J te
\\" Ilu "ton u t du... bL I n \ <,rn men
h"bbell d.t zulk eon mor_I I zou I(pmaalct
\Oord Op <,<ne r"lId ... Ul( le ""UiD,l-,rton
geh len kil lID de z wk ter prak, pn IIerd
t'enpnng l>eslot.. n doo raad to ~"n wegen

dr Ikk,mdea tJJd ~""o I oog"r bel ct ng
r!&n le t"l( ..n .. oor Ilj(e te h If"n R J 'pr ...
k r) ""htte <'<'Il hooger boIII8tmg 00,,"0110 he-
I Jk H t Ill" biJ w .. lDl!len bekt'nd boe eT!(
le phvllox ru t., \\ ellington n DalJoo"phal
n tien Iaal.; te U tiJd tot'g 110111n Was en de
no..rcn har! oauwdlJks ...,n g.. nkomstt'n Een
,,'T£lOt d....1 van de hoeren kweekten than.
n-uchteuboompn loch dl<' waren DIet vI'r j1:P
nOOI(ge ..ord"rd ri..t ZIJ er eeDJP: l"(lOrdeel van
trekken konden ZIJ Ido hoerPD mOO8ten
hunne kinderen eene goe<le opvoe<llDg p:evpn
en de scboolgelden W3J"en ","en boog als al
lijd Verder moesten besmette wIJngaardeu
tegen groote onkoet.m lu!.gedolveD worden
1'i8oh en rleeach waren bOOj( op pnJ8 zoodat
er werkelijk eene groote drukking op de h0e-
ren zou Terooraaairt word,," door eene bool(er
belutmg Tien of twaalf laren geleden Wl'rd
- halTe penny opgelegd 'erledeD Jaar
wwd een farthing bl,Jgevoop;d eD dit JlI&r
wilde m_ de beIaating tot één pennv ver
boogen Hij gevoelde voor de menschen die
IlleUwe paden bruggen en. he!1;eerdoD
docb wat rou het batea mOOIewegelI en brug
gen te hebben wanneer mPlI da.ardoor honger
ma.t lijden ~ HIJ bekende dat er letB moest
gedaan worden om alle UltsaVetl t.. dekken
maar est een andere "eg ge1'Ollden
word U" t., d.-. In alle genl ZOU hiJ
bij I raad willen lWIdnngen het voontel
I"dn Id Diet aan t.. _ea ell de hOeNabe-
VOIkiDg almo .... .....s.. nare __ op te

'.....

SOflEEPV AARTBElUOHTEN

In deze 'ergadenng werd d.t JI\IU' voor de
" te maal een sebérper belijnd plan aange-
!l" , Qm h"t Ideaal dor ..ereerugmg t.. be-
r,,,k n OP voorzItter vu.n do ver ....~
dr B 17.1 looide daaromtrent lets mee iD
.. Jil p<'nmgsrooe De bewPgJDg iS geheel
r >datle>'>ud M. Il "I tr-..cbten van den Rul

tJJn ""U cha.rtcr tt' krlJ~en voor de kolom ....he
van Pal"stm. door Jodpn die bereId ZIJn IlICh
claar t voshgen

Dr Herz! verzekerrle ZIJD !l:ehoor dat hij
r"<I,,n nad om te hopt'fi d..t ztllk eeo chart..r
011 worden toog"'u,,¥, De bew<>wng had m
do hooge Turkseho knnl(en gCf>n ongenl8t
held veroon"alrt 7.ooal be ...""rd WHS IDt...
~endool meo vPM\"aChu.. daar _n groote"'
wel"nArt van den Lo.>vloed van Jod"n 0"
'U7RreiDltelt ""n den ~u1tAll zou zond"r ooruge
"""be gowaarbo'l!ri word..., en alle poli
tiek .. r""hten en gevestigde belangen rouden
zorJ-!:VUldlgOOschennd bhJYeD. . .

J ou bert .-" de
h""r L" R tu

gf'reden waren
De rsad wag van gt'voelen dat momaDd h"t

r""bt had een hek te .Iultell n dal rie Iwer
Le !tOUl< op eeDe andere plaa, zIJn recht
moest zoeken

""a verdore dlScnssle werd he8loten rien 8<'-

cretan. te gelast ..n onderzoek II d" zaai: tt'
doen ~n danromtrpnt te rapport..t'TeD

VERLF.GG:P.\G VA..~ PAD
De heer,," P en F Rugo waren tegen..-oor

rilio! mpt betrt'kklDlI; tot het vrrl"IQZeD ,an
""ft pad over hun pla&1.; Vroeger hadden
ZIJ om ....ne v..rI~ hOO!l:.... op gevra&ll:d
docb tbano "'". hunno beio!eert.. 7.00 Z<!ld"1
cle htlt'r P R~o ....n omw~ ,.on "<'eht.;
dertl!l ""bredpn t" maken R It moor wuden
twoo hekken bespaard worden Deo nJ(m...en
weg rouden ZIJ áan aan weet'Zl]den met draad
ombeme.n De hekken op bet tep:enwoordl!le
pad IIlOtIden tot groot ollj(enef van t pubhek
UJU Tham... de lengte VlUI het pad 650
,_., .. !Mt de vvnadering _ bet tot 680
ftdIaF --.

KAAPSTAD

,U.'jUI!KOIIO
Sept lt-MJtne WOPrm.nn van R"mhurlt

H-S .... lueban ... h un New York
fEB rlUJIUO<1I

J I-Mad..... naar Ra"JIOOD
H-Garth C.-tie Daar Londen
14-Leulllf6ln uaar \\ ..10""bbu
lj-Ag'II.r nau ll~bA&I en Kny.n.

t!IMONS8T"D
15 ~pt.-(Per teJearaaI)-8 MIS fl'orte kwam

he<W.D t ~ft Dur D Ill. "Y8DMOf! lun ti s en de wt'st
kust h er aan

LONIlJO:N
li !!el>t-(Per ~ ....t)-De C.. iabrook Gulle

kwam DoDd...-dajrm.WiAl: t. Sonthamptf'n "'In
Baar Detto F tJ}<i..... lf daaen IJ uur 61 IDI
naten.
n.A 1IOJIIWe CM4Ie -.-erliet Lu

~ 0lIl4 .V.
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