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.• KQUo... na OP.'

W08D8(\ag,'30
Het .zal een Q.LD-BK8PAU1I1)B. CJ 1:rB-
TmlI8 ztjn t lIeem~de pl~ite 1IiIrIi.

VERKRIJG B$N 1lA.'.l'-ALOGIlS!
, ,.-----------------

'fILSON! tRiLL.",
KA.A.l?STADa ".

HU POPU1.AaaE DRA.....

Dil" ELLWOOD" "MHAU-PROU OMHIIIN.II.,
InRollen "Il 100 ywda, SOdllim h~, SeL per yard;

68 duim hoog, JOeL per ywd.

OIlWIlYEII DRAAD HEKKEN, MET .. TU.ULA1I" .AMIIII,
lO voet, 3i/6; 12 Toe" 37/6

K.A.XN'S PA.T~"''''''''''T~El
t' IPRIIIG80K" •• QALYAJI•• EUDII DRAAD D.OP .....

De Goedkoopete eD ~te DnaCJ ~ iD c1e haDdel' D-bli0eke
'TANDAARD' STE." EN EFFEN OIi RAAD. t:. U ,.

hlZI.EN DROPPEn, I"ZERaN PLAAft KIl.. , .". .. eM ...

De 'Groot8Je en Go~opli6 FabrAtJtUm .,; (/, Wereld. AANotLE~ ~~
&Arijlom Katalogtu 1ft Prijun, '" '. " .'

i '." la eie Boeael. .... }.ijt.A. U d. MAIN &..Co., _.,. V.UfDlI."_"" .,IU~~l;i.
BURG STRAA rr' 1e. lCAA.PST.lA.I:). .' "

P08TBUS 97. ' fi.,SQ&d ... : "WAL'liDB.'

GENEES· EN vooRaEitO!:O MIDDEL

"DIIID- or BIIIIOII BIJ &eBAPD D .GlUI
TEGEN

EN· : ,
"."'~0·:""_""",,""\.nou LINTWOIiIll .U LAMM_.

a•• ,., ... 1. Y_lIII... '_
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C.U\T\IA (AFDEI.1:"1GS).

HOE HOEST ES VERKOUDHEDEN
IN BrRMA GE."iEZEN WORDEN.
De volgende brief ..an de Snperin-

tt-ndent van het Municipale Kantoor te
Mandala,', de het!!" R. J. Stevens, tooDt
aan dai de methode om verkoudheid
in Burma te genef'A"1Il niet o~lijk is
aan dat in Jtebl"Uik in hijna ieder 2"-
de.l:te van de Jx.seha:afde ,,·ereld. Bij
iO"!(t :-"Ik -heh Chaptherlain'. Boelt

veneheidëne

De ....rste """gad"ring "an deze raad
werd geholld e' n op rnJdag, de Z5ste
Junie, 19U!).

Tegenwoordig \\ aren de heren JO(ltt-

te. Xel. V"Jl der ,\Ierwe en Strauss.
De h""r J'){Jst .. "'"Id gekozen als

voorz it ter- en <I" h ... ·r :'\el als,' ice-

OAlNINlA.

Vergadering van <li Calvinia: at.da-
raad, ~uden 2 Jtmie, 1909.
Tegt'nwoordi,g de ed. burS"m~

en leden J. J. Malherbe~ dr. Smuts,
W. A .. J. ran Wijk en A. B. "an
Wijk. .
.sotlllen der vorige vergadering wer-

den geJeeen en goedy;ekeurd.
Kamerplan aan ~w. - F.: Y~n

'Vijk rapporteerde namens kODlm1811le,
dat deze bmer nit'lt voor _ etal kon
g..bruikt wordm. De eigenaar moet
kennis gegeven >worden, dat hij niet
de kamer die hij meent aan te bouwen
als oon stel zal kunnen rqebruilten.

Besloten regiBtratielijlt nu te ad...er-
teren voor open ligging op het munici-
paal kantoor ton dat de ,",urpme.t8r
met 'leden Malberbe en '\II. A. J. Yan
'Wijt !het obj ..ktiehof sullen vormen.
,:Rekening ~9l en ~IIOt', £:218. 211.

gepasseerd, '
ApplikatW a..Uagttet re sanitaire.

lastingen schoollogiesbuis. Werd bes~
ten in 't vervolg maar voor één aan 1-
taire emtIl+>r te Iaten betalen !lOver
h..t schooliogieeJlIlU b!>ti'f'ft.

Klachton van d(.. IJ....,. W. H, Parker,
Of,,1..,. datum 31 Mei, werden !l.81eaen.
F..en komitee. ~nde uit ltUen dr.
Bmute en W. A. J. van Wijk, werd
vereooht de klachten te gaan onde~
ken waar mogelik en de verdere be-
apreking wordt ~rgelaten tot aan-
.at..e,nde vergadering.

De raad verdaagt.
,· ..rgadering van de c.Jvinia atada-

raad, gehoudon Woensdag, 16 J1Illie,
1909.
Tegenwoordip: de heren leden J. J.

Mau...rbe, dr. Smuts, A. B. VIllI Wijk,
A. J. van Wijk en L. Helfet -.
:Bi.i afweeigheid ....n de voorsitter

wordt de beer .J. J. Malberbe tot yoor-
zitter j1,'eIt(8ln. ,

Met 'betrokking van ItlOOhten Parker
Over draad van de ill5pek:t.ur, rappor-
~rd. de kommissie, 'dat, hoewel dra-
den 108 waren, ~n in de straat gevon_
den wenlen.

D8 stedBkl"rk .-ordt YerZoeht op &.11.
"",~iJl4.l: een lijst van uitat&ande l:JQ.
lastiDgll'fl voor de raad te ~n,

De rand stemt £1 lOa. TOOr het ma-
k.en mn een voetbru~ mer Bloot t_-
sen Ramskop en het aorp en dat dIB
Mer Jacobus van Wijk dit. ~, <be-
ta"ld Ilal woro..n voor het maken ervan,
mits .de hnlg de goedkeuring van de
raad w~gt. ,

lWkening Jl. MoLamlan 'WOrdt gepas-
seerd.

De raad verdaagt.

-IO.._;...·

Het ... d: p"·kkel.ik, iS 'aterk _ eaftadig' PmIakt, kQ"
....... hIIk prebaigd wordea; briOm: &I" --.,....~ ,
OlD goede boter te ~. en gij bat.r 1t'iaIt mee behaleo.

Doe "",,'bJJ d..... _..,têft:.
' . J. ~. ,.•• , '. ": ...... 11~

voorz it.ter .
De voorz rt.te-r ot vree-voorzatter wer-

den ó!;"'lD8('btigd eh"'jl"'" te tek e nen te-
zamen m..t d ..... kr\!táruL

Besloten. dat ,j" I"'ren Xel en }ful-
Ier ZIJll aanJ.((.~tt"ld als kOllimISI!iM-, om
huishoud. ..like regt'L. op te trekken en
hiJ aaru.taand .. ,'ergaderllIl; rapport te
lever-en

Ikt!"ekk~Y)~ va n sekretar-is. -Beslo-
t"IL dat d.· h...,r frank Louw aange-
st ..ld word.. al, sekretar is, t eg ..n het
oud ..... Iart s , tot dIl 31ste J"l'" a .s.,
..n vanaf de l,t .. Augustus 8.S. teJi:On
t7 LOs. l~r rnaaml 1£00 1'<'1' Jaar); als-
ook moet Ill' ,...kllritell "inden voor
£:.-~~J D.. ,~kretari. moet zijn ello(en
kantoor ,,,,,,-·haff ..n, en werd toegela-
t..n enl!! ~nd e r werk ter hand t.> ne-
men.

Kantoor - ,flt.~I"t e u de heer .Iohnson
ken n is te gt'''''n, dat de raad dit kan-
t.. or zal "P!!" ve 11 bij de 31st.> Julie a.s.

\" ï:it" S('hnlwren en onderwijzers.c..
f{..,lnt ..n rIa t 1....Ien \fuller. ::",,1 en rle
\ oorartter tezs nu-n met Ut! sekretar-is
z rjn a80" ....t.. I,1 om een lijst met de
nume-n van allt" \"riitl scholieren en de
name" "an nnd .. r" ~7"'rs e n hun 8&18-
r isse n ter tafel te le~en hij aanstaan-
dt' v .. rll:adt>rillg,

Drjefonte in P. R ",,!toot-Besloten
d" hen P. I..ambrechts £3.'1 per jaar
ti... tt' kr-n nen a ls sa lnr is aan eon fl.e-
(_"t)rtlfi("~rd~ ondt-rwijz~reR en £'27 aan
.... n onK ...... rtifrr_rde--elk k wanaal te
"'orYj,,n u itbetn .. I<I-mits hij 8 kinderen
g"r"fl.eld op school houdt.

Lanfl.k,,;r 1', R, -chool.i--Besloten d.,..
,... ""hool a811 t.. b..v ..l..n vanaf de Iste
.-\pinl 1.1. en de heer \-Iok £:12 per jaar
!<lt' t.. keI!!len als salar-i .. "oor een fl.e.
rt>rtifie....rd .. oIl1I .. rwijzeres en £24 11)J.
voor een onl{l'<'ertii~_ell< kwar-
taal te worden !litb..>taald-,mite hij ï
kind ..rea g..rt'g .. ld 0l' schocl houdt.

Brandvlei school: R.!paratiêR 118 ..
A(-hoolC:E'honw,-,Jl..8lot,·n. <lat d" heer
\' an der :\Ien...• zal worden aang ....teld
tP7.alllE'n met rk Alh..it. van Brand-
vh-i , om h()~"DgeOl .. !<I w .. rk te inspek-
t.>ren en. ind i"" mogelik , hij aanstaan-
d .. yeru;ad ..ring rapport te mok ..n.

R.. iskosteu ann leden.-B"Aloten, rlnt
1",len ve nz;ll<)erilli(ell p:rstl. zull ..n bij-
wont-no

\- ..dof 0111 <I.. I·erl'lad.>rinl{ te " .. rIa.-
t(llfl "fiord U"w1{e~t."\an88n de l"oor7.it-
U-r. waaron cl.. ,·i,....voorzitter de st<M>1
innam.

lWrami"g "an inkomst.m .. n IIItlVl-
vpn, .. -:Re.lnt .. ". cl~t looel1 ~ ..l en :\{nl-
l.·r t""Bm .. n met rl.. sekretari. wonl ..n
aange!'lteld om ho"""II;'f'ITh,ld .e~lalt op
te tr"kk"IL

\' ..rlof om <lt' ,...rgadering te verl1l-
tt'n .... rd to<>g....taao aan d ... iee-voor-
zitU-r. '~allror cl.. h .... r :\{!lIl..r cl.. stoPl

G. P. NF,L.
Sekretaris.

JOXKERW ATER TAK, PRIESKA.

ER IS, EEl 8ROtE" .' ,
HET 8EIIPORTttáD: lUIfEL Af:l£ .AfRI.

I '. , ~. .

" ~·O,~':;:-·.c .,;," ~.~:'i"

"ni lIt IJ, 1Il.~"
ENKOQn_,,' "', ,',

.. tiS'T~."':.'"
·IOOJf·lrSêBIIII;
.! .'. _ ',. " ~ __ . _ '..

Xotulen ener vergadering van " de
Jonkerwater tak, gehouden te Poortje
op de Hide Junie, l~.

18 Leden tegenwoorcllg.
De vooraitter, in de stoel. heette de

leden welkom en verzocht de heer L.
<I" Jager de vergadering te openen met
§ebed.
~~Xotulen der "orige vergadering ge-

Iezen, goedgekeurd en getekPJHl.
De sekretaris stelde een motle van

I~wezen voor. met het afsterven. "an
de unde heer H. P. v.d, Westhuisen,
en sympathiseerde met de familiebe-
trekkingen. Staande aangenomen.

Ais nieuwe leden werden opg(>llomen
C. Smit , L. Steenkamp en Joh. Lubbe.

Regiserat.iekommissie gaf verslag
van haar werk.

X. Badenhorst--G. v.d. Westhuizen
stelden voor: - "Deze vergadering
meent, dat het lang tijd is voor de vee-
boeren om de wijnboeren te helpen de
onrt'('htvaa",lige aksijnshelastjng van
hnn produkt af te krijgen of te ...ijzi-
fl;en. <lat het voor hun bestaanbaar en
dra lik is."

~nparig aang4!nome •.
?\. ·Badenhont-L. de Jager aieli:len

voor :-"De\e vergadering ~mt met
ge~ ...n het voorst:el van de ~el8poort
tak orer re helaa~1D1I: op mgev~rd
"1_. met weglating van t laatste ge-
deelte van genoemd voorstel. en "?"It"
pr "erder bij enig inl'l"'Voo:rd arliltel.
.Iat hier in oos land genoegzaam ge-
produceeed kan worden,"
l\angenomen.
De het'r' James Galloway meende.

dat wij een bealuit moeten nemen om
jl;erep:eld ~f te gooien. .

Eenpar~ besloten elke el'rste Dius-
da~ <lpr maand j(if te jI;OOÏen. "

I.. d" Ja~r l'J@ide. dat het hem _.~
sp-t om als lid te bedanketl. daar hIJ
moeflt vertrekken.
n.. voorzitter drnkt... np gevoelvolle

,.-ij"" zijn' spiit nit. dat "'ij' mik eo-n
ge~ronw lid ginp;en verliP",m en, wenste
h"m Gods ~('ffi toe. Bedankinp: met
l-i"''''Zf'n aAn~omen.

~R mijnbeo-t' en, mevrouw Barnett
hedr,," kt te hehhen. sloot de VOOr7.ittel'
il.. v ..r~erin~ m..t I!f'bed.

X. BADÉXHORf\T.
Sekr ..taris,

inlH1m"
\ratj..,.font .. in "·h,,,,!.,- HE' volg ..n"..

Rp!.likntiPN ...,-",1,,11aang~"men \'oor de
l.etrt"kkint! \'an nJtf"It>-rwl,7..~rf'-'" f\iln bo-
vf'n".'n""m<l.. ",,·hool vana f ~a no<tAand
kwartaal' -, F. ...,...t... k"""". m"J, Huhlw;
t ..........l .. k .. n,,,. ,....i. Cilli ..

Driefontein III i,·at.. hoPr ..""hool. ,_
lJt".lr,t .. " m .. i' O"rn ;'<'r>l .l.. h"tr ..k k ing
van oll<l..rl\ ij7.{·....... anIT d".". ""hool !!oan
t.. IHal ..lI.

W"lllew'nd ..n.
20 Juni<>, 1909.

(" \'ïctllrin W ..~t Xk.'tl\\Sbod,,·' gejje..
"eo over t.. ntl'll1.. n. j

"
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(1.) Boofdooder:wijzer, gehuwd.
SalaN £330 per annUm ~et
woaing tegell £4 1*-maa.nd.

(2.) Assistent, Graad "Do" on-
gell'lnrd. salaris £UO Per
BDDDm met kost eD mw0ai8g
tegen -" per maand. _

(3.) .A.uisteote, Graad .. B," on-
pwd~ RaIariS £200 per
annlun met koet ea mwoniag

- ~8Il .uper iDaand. . ,
(4.) ~ Graad .. C," Ob-

geLuwd. salaris £165 p8r
annum met kosi eo inwoDing

, tegen U per 1lIU4ld. -
Voor DOIDJIl6l'S 3 en 4 aull~

Tome Sol-fa en Naaldwerk •
aaabeTeliag wezen. [

App1ika:nten zijs gerechtigd' ~
één 't maaod vabutie per jaali;
moeten _besliste OLriat.eDell zijn,
onderworpen aan ,..de Regels lIeT
lmicbting (JP aaJl'f1'8&l te worden
toegezonden), opzicht hondeade O'V~

kinderen buitelI ,achooIunm en
melden ~4fl' .'ij bet werk
banen -II&Dftali.len. - .
'Applibtiee door de app~

te wordea verzonden aan de
tuis VaUI de Centrale
"óór, of· op de 26ste Jalie, aanst.

, J. a, Ll'~W,
!JU!! b6,

• Laog1aagte'i

f '

'. ~'

30 Junie, 1909.

,. A. W~LLEJI eo...
............. .......,.... w''lTlI~1
LeQgt.eD stof ..oór Pakken, 15/-

W 85/-.
, JleIi G;importeer4' MateriaaJ.

-tot. 401· wordt beapurd op
- Pakken.

..•.-.
Al..l..& RL •• I"- .

Bell aak 411.......",., r......t. 'I"~.~
Met ~t1 Diaken- ••. ; m.htliDll.'·- .....

vu het groot. lUb., dat de __ 11'0

teDtIooIUIWJing, tua tO· ..J(;aIlpRlId
bouden eli waaromtrens
derheden vel'1D4tld w"",,,a
beeft: '

,

THEE~

.....
'AMI

DE
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• KWEEKT ALMElRA
.- -

I,U.AD AA~ KAAPSE WIJNBOE-
REN.

Lenden, SO Junie. - n.... k~
door Reuter .oncfan:ugd,. Yerilaanfen,
dat de A~~tra dMll'teD, waai'vaa ,;aar..
likt 2t miljoen v,.ten v.koch. worden
I!IE'II onbeperkte en IlIlJlstla"te·maM
hadden en grotere .. inst opleverden
dan de audere drllÏvl!OlOOrten. Zij 11&-
IIChoo~"D, dat et'lI handel in A1meira
dnuven dB Kaapse wijD boeren zeer veel
wu ht.lpen.

WOLYEILINGEN TE A..~TWERPEN.

Londen, 30 Junle.-Op de heden
wbouden wolveiling":J te Antwerpen
was .goede 'Ml1'_ halve peDny tager.
medium van e~1I balve peIUIY tot ef'U
p<'llDy lager. kruisras medium en 01'-
di....ire een halve penny lager eJl ·fraaie
soorten onveranderd.

KAApKOLONIE.
WIJLEN A.. G. H:; TEC'BES, SL~B..

Montagu. 1 Julie.-De dood v~ de
heer A. G. H. Teubes, 8eJU' •. V&ll
Bobertaon, ~ hier gfO't,e' droe:fenlis.
v_akt. en talrijke karr.en
pat~el'lJ zijn' van bier vl"l'tr"k.,';n
mn de begraIeDis Hedenmiddag
WoueD.•ITI'OER VAN LIMOENEN.-De

..," l'il lana, van het landbouw ~

.. ,. t.d zich dese week lI&&f Clanwilliam
","""0. tamSllde aan beIanghebbeOden

:"" gen te ,.eratrelt ken btotreifeode de
t v +r van limoenen. Op. Zaierdag. 10

.. :e .•. IO.taande, DI genoemde heer voor
" ,1,,1 aan .. uig zijn ta Modderfontein,

'••:l ·It' andere lijde ~an E.mdekuil ·Gatie.
[,. reis van de heer Pillans, voor
"'Iloemd doel, ...ordt ondemomen op
-r zoek van de heer Vi_r, \'&0 Hex

Rivier.

\H.'TSO:!I.'TWERP OP DE FINAN-
ClEëN.

Londen, 30 Junie.-Ret Huis der
G"m4!<'ntea k..,:mI" heden, nadat de re-
gf'ring het debat gesloteD had, k.l4o-
sule éoé" van bet financiële weteont-
werp, handelende over toeo8UIeDde
waarde van land, goed.

EXGELA."m'S ~KOMSTEN. Grahamstad, 1 Julff:::_Giatel"AVOOO
", erd QP een drnk'bellocht. Y"T~J .. ri;nrr
,'an aa.ndeelholj.!.ers in het
platina syndikaat, beperkt,' beslllt;ell
een aanbud .van eeu LondeDBe firma
a&ll te nemen voor- h"t fI~n ;ran
bet-syndikaa\ tot een maatIM':l.lpplj.
Het ayDdikaat herit i£OOO en .de J on-
dense firma eveneena £ÓOO op t.. h.-eo-
g~ll. Een ingenieur zal 8<'D n1!lp"rt
mthhmgf1l, "'UI'1I& _getracbt lI!;t1 1I'(·r·
den de maat.cllappil te ilowen r.et
een kapitaal van £300,000, ...:.•.uvan
t75,()(X) in .aaDdelen voor ·le'. h'l!-fD'
w~ syndikaat, £100,000 in aanOO-
len voor de oprichters, .' £i5,OOO ala
w8I'k1rapitaal All £50,000 ala reserve.
Dr. G. C. Pnrvis en de beer T. H. H~
riaou. werden ala di~.lr.teu:reD serko-_.

Londen, 30 Jllnie.-De inkormten
van het Yereu.igll Koninkrijk voor' bet
afg<'lopen kwartaal tonen een vermeer--
dering "an £1,382,005 aan. :._

DF. 7.. A. ONTWERP' UNIE'\\'E'l".
!.W.\AR GF.STRAFT.-In mailweek

werd te :\e ... York de drijver ?lUl een OVER EEN PAAR DAG~ lY HET
IlltoOlQbiel, wegen. doodslag "aD eea RrIS DER GEMEENTEN.
!"rtienjarig k.od, dat hij had overreden,
veroordeeld t..t ge?lUlgenm.traf van ten
.ninate seven "IJ ten hoogste twintig j....
\ het juiste aanta! wordt Jau.r bepaald '.
lIet is 00 boog_ plicht van de Stut,
zeide de reohter in bet "auDi&, het leveu
. .lO m6!:Aen te beechermen. De volgende,
iie voor dit b.,f komt wegena bet:r.elfde
:", .. Irijf, la! het misecbien met &ijll Ievea
:'jI ...-ten bekopen.

Er:~ AM&BIJUA~8E MILJOE-
\' AIR. de heer Henry Boten, de vice-
pre-ident Van Je .. Standard Oil Co.", ia
.."iilt weken geleden te New York vrij
"'''chug overledeu. Hij liet NIl ...._

'''''~eu vau rniru tien miljoelI pond lterlWg
". '\[en .egt. dat sijn bet
I ',,,,I" kon g~-<cb&t worden.
v-r lier: t. dat hij de begaatde
kw..., -chrijv ...., Mark Twain, ..it _QjD

,n:i,;le lDO<'ilikbeden heeft gebolpm.
D" ". "" een zeer goede daad. want zo'n
.at: n.oet ru.tig kunnen werken om de

:1' -n Van zij" geest te klmneu ont-
, 'd' iu al bur volheid.
"\u II');E '·XIVERSlTEITEN.-Dr.
i " khotf, M D., die oolanp ait Duita-

,,,·1 " remggelieerd. deelt &au de "South IMPERIALE NAAD VA~ VERWEER.
\ ;'-" M' !deJit,J Reoord" mode, dat hij
: •.1 »pzernerkt. dat vele Amerikaneu. n.
I' .rt-en gegr .•daeerd te sijn, te 8erlijo

\ +nen ver lerf! lr.tlr8U8MIl in medicij.
-o • genees''''J?de Waan>&ID8D. Aldaar

, .' .'I ,H}k a.logeiroffen één Seho1.88 en
!. ,..., Itud·!ot, maar g_ EngeJ.en.

•• ' j. andere tijde geloofde bij. dat geen
;, . ~ r ID EDIl"land of Amerika studeerde.
II , i- er <ek. r Tan, dat Duitse gen_
." : .:..u ten I. oin>iteevenveel van Amen.

..... :... en E, gel.se beeliande kunnen
-re.. i.' Engel-" heelkunde van de Dnita
., -r'.·~IIIt. I I.. Liicllholl' maakt verder

. : ." hoogst,· lof ge .. ag van de 0.0'" DREIG~'iDE MOEILlKHEDEN IN DB
, iC'~ ,·id Val. het werk eo de vmcht- DIAMANTINDCHTRIE.
.,,' ::1.1 van de llitvorsingen van de

: I' .: v !wtlkuli·ligen.

':I·:'.'·L.-\T:& ·VA~ J~VOER VAN
lT!! Et;\ISE DIERE:N.-Door het de

: .::e!! ..·", "0.' landbouw wordt hekend
, ,~.;. dat L"Jt invoeren in <kie Kolonie

'" !,,~ ,Ii..'r:: .>det'!l dan degenen, opge.
. " :11 rle O' dervolgende schedale, ver-
'''': : .. <iioOr ,roklamatie ~o. 273 van de
, dder. ui;;ezonderd •.lOder IICbriftelilre

....·..">lllillg ,.",.kregen van 00 ~ima:'i3
•• <il .andbouw. onderhevig aan zodanige

"r:"in!,"",: of restriktïes als door hem
,:",.,,: f i".di~mogen beschouwd worden.
,... ,.!,ed Ide :uidt ..t. vo.lgt: Purden,
":- ,.rrie., nuilen. e&els, balleD, _.

',",,11 \ ""'z·", 1utJv-en, schapen, bakken,
"'''I.'. "tn IVogeht, _ hoaden, katum,

I( ~: ,'-W[I, dont •. open, n.-tea, ~
·"!en. >(a.n<el'. kal~, duiven, wilde
•\ '·li. j"peg ,aian ... gu~ pigs," ..,hild-

.l j"1\, l..u)~vn:.:ela en ZWaDeD.

Londen, 1 Julie.-Kol. ~y deelde
!rEl<k-n in het Raie der Gemeenten
mede, dat ue 7. .• t. nnt,.-erp Uniewet,
als finaal goedgekrurd te Bloemfontein,
over een paar dagen op de tafel 'FlIn
b..t Hu is gelegd .eou worden, ver~
zeld nn e..n opga"e van de amend ..
menten. aange'llrac:bt sedert d.
kom4t der Konventie te

Q.E N:I.Et1WE~:OP
I' .,:

DE A.AIlT8BJSScBOP oVBJt
..' OND_WJ)~ .. r.:;'· f:r:~:j~t.1?j!

:SlEUWE .AARDBEVINGEN 'lN
lTALlR.

ZONDERLING VERSOHlL VAN
ME~L~G.

MAGISTRAAT EN S()LICITEUR.
GENERAAL.

\'ER...qcHEIDENE PERSONEN 6N-
DER HET ptJrn BEDOLVEN.

Lo:nd..n. 1 Julie.-Niellwe aarbevm.
geil wordelil tilt }f_ma eo Calabria
p;t'Tllppo~. De WIUd van een
Rantal buizen stortten in eD v_hei-
dene personen werdeu. onder de puin-
hopen ""graTen. .

Grahamatad, 1 Julie.-Een zonele-.
1iD.g ger.1 kwam heden vOOt- de map'
8traat, de}leer Grabam. Een" ge-
"a.ogene, die balchuldigd stond vaD.
winkelbraak ea diefstal, 'l'l(U ter straf-
1litti.nK varwaen. De zaak werd door
de soliciteur-generaal terugre:rwe_.
met opdradlt de ool'lJpronJrelike aan-
klacbt te wiFigen hl een ~van diefstal
alleen. De mal{Ïlltraat said", dat de
80liciteur besliat had, dat het getuige-
nia iOMb de wiakelbraak niet yoldoen-
de was en had daarop de za.1r terug-
l'8rw8ZeD op een aanklubt vaD dief.1
aDeeu. Indien dit. bet geval waa, dan
'<IlS hij (de masiat.raat) nn opinie, dat
hem eenvoudig gevraagd werd nit te
vinden of de beaohukligde .de verminlr-
te pennies prolen had. Hij was h~
er nist mee _. dat het getuigflili;
onvoldoende wa. en meende, dat het
ten opzichte vaD wmkelbraak en dief-
s1&1meer dan afdoende '11' .. , doch, daar
de soliciteur-generaal bem Diet de ge-
I~h.id had geRffl'1l de kwestie te
oo.liaMn, lIlOI!*t hU tet de konkloeie
komen. dat de &ank!acht van dieflltal
e,.eneens _t yent.l1en .

De beschuldigde .·erd .000tAlagen .

KRISIS VOORBIJ.

Loaden, 1 Jolle.-Oe- kri.m. in verband
met de werlrstaking der arbeider8 in de
steenkoolmijDêll van Wallis is voorbij.

patroo08.

Londen. 1 Julie.-De beer MilJar. de
minister van marine van Nieuw ZeeJan4,
verlr.laarde te CbriBt<.:bllrch, in yerband
met . het bezoek van de beer W ltd
&e.II Eogelaod ter bijwoning van
de Imperiale verdediginge konferentie,
dat bei niet onwaanchijnlik wu, dat
binnen ....einige maanden een Imperiale
raad gesticht zou lijn sn hij gaf te ken.
oen, d"t 'een specialtl "ergadering "an
imperiale premien "<'Or dit doel Wal
bijeengtoroepen •

Londen, 1 Julie,-Jn de diamaoiindua.
trie te Amsterdam dreigeil opoieuw
1Il08l1ikheden tllssen de arbeiden en de

BEZOEK. VA~ DE W~"]). HOGE
KOMM:ISSARIR.

Port Elizabeth, 1 Julie~H..t pro-
gramma. opgtlllteld voor.<l6 ontva~
van Z. Exc. dewnd. hoge !tómmisaáris
en Lady He11-HlltchinSOn tijdens hun
.driedaags beZMk in de volgeode weelt,
zal ook insluiteli tMIIl gelttg ..nbeid. OUI
Jm!t ILII" liefdadigheids inricbiingtn
van de stad bekend te worden..

PBOEFNBML'iGES MET VLIEG.
MACHINES.

Looden, 1 Jn!ie.-Degebroedel'!J Wrigbt
hebben iD de afgelopen week te W&8hiIll'
&on proefnenUogen gedaan met vlieg_
machines, doch tot llOfJ toe bebbeD &ij nos
niet voklaaa UIl de eieen van b4lt goever·
nement in verband met rechtuit vliegen.

. TOENEME.'liDE VEEl)IEFSTAI.-
LEN.

Port Elizabeth, 1 Julie.-De boeren
vand de Port. Elisahetbse eD Uitenhage
diatrikten kJaaq _r over du toene-
mend. veédiefstaUen.· .... 1\4' lti) toe-
aclIrijv_ &&II bet uinig poUtietoe:ticht.

DCBBELtil MOORD IN 'T IllPERIALE
INSTITUUT.

LT. KOL. WYLLlE EN DR. LALCACA
DE SLACHTOFFERS. NOG GEEN SPOOR GEVONDEN .
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REGEN.
Nil, terwijl ik 8Chrijf, vallen' mooie

bnien en is de l.ndJl)llD blijde till opge-
ruimd. Tot biertlle WlIf'BD de regeu
geregeld en verkeert alles m wl!lvareude
toestand.

STERFGEVALLE.~.

It.W.,
.,

.......
'fBJD1D.
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, wfeb.)
zoo. ._
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Op. ,0Dder 0:-
IUD. a.m. 0Qder

3 Zaterdag 7 sa 5 47
" zondag 7 53 547
5 Haa.odag 753 Ó 48
6 Dinadag 762 Ó 48
7 Woeoedag 752 6 <&9
8 Donderdag 7 52 5 49
9 Yrijdag 752 5 60 vjn.
10 Zaterdag 7 52 5 so 054
11 Zon<l.g 7 51 5 61 1 40
12 K&alldag. 7 51 651 2 '6 •••••13 Difl8dag 7 51 552 352

V'ERKOUDBEJl) ,U WoeDlldllg 7 50 /)63 4 1)8 GENEES DIE
15 Donderdag 750 s 63 s 2 1'ERWIJL GU JnTNT.

ODder Het is ~r 0111 het kh!iae ~.16 Vrijdag 76ft 564 dat _ bottel Cliaaber11!in'. !loeit11 Zaterdag 7 49 555 OIYl_id.M ~ kosteo, IlIl, te" beste-18 Zondag' .- 7 49 Ó 55 lien, dan dat _ verkottdheid bl pneu_
Hl Maandag 7 48 556 monia zaJ on~ik1telen; Let_Ik _
20 Dinlldag 7 48 5 56 grote doktersr.k8llli.ug ku
21 Woenadag 7 47 li 67 ,(hoera! verkrijgbaar.-lAdn.),
2l! Doedetdag 7 ... /) 58
23 Vrijdag 7 46 558
2.. zaterdag ,. 45 5 59
25 Zondag 7 45 6 0

Maandag 7 H 6 1
27 Diuadag 7 43 6 2
28W~ 7 43 6 2
29 Doodecdag 7 42 s .lJ
30 Vrijdag 7'U 6 3
SJ ZUerdag '/'40 6 4

KE..~ BELZESCHILDPAD i_ te aan.
~ op de aporUeoloontltellibg te
P~lpbia ("Nenigdtl Staten). Bet
dier. dat bIjnIl drie ya.rde lang en breed Ï8,
moet 1,320 Ibs. _gen. De V&I1~... t ~g
met grote 1110ei te gepaard. te1'Wljl ICht
~ nodig waren mu bet roODster &all
land te breoge!!.

om Ell ETIIETIRUI.IQI.
ITEIIIDIIUUEIII•
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