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Ilaatschappfj tot bevorde
ring. der Handelabe ..
. trekkingen
tusschen
Bederlaild en Zuid

j!

de Ondergetee~e~deIi Kiezers v~~'den '!"eJtelijken Cirkel, verzoe~en
dat UEd. r,lt toestemmen 'Il 'Verkies~aar te stellen voor
r;AL de Ondergeteekcndë doen verr
Slagt- "
van
het
R~p'port
'9'ande
Direkteuren,
voor-'
plaats
ru
de
Wetgev~de Raad, opengetal.len doqr de Resignatie van 120 Uitmuntende
U koopcu
op de Std~p van de
ossen
.
.
Donderdag,
16 Kei,
de
JaarUJkscbe
Vergadering
der
Jiaatn Hon. J. G~ BTEYTL~R.·
.
AO<l! mans Beurs, te 12j; uur (mid- Heden·
Ir.,
60
~dresseerde
Treken
.
,,~,"a.1.I1111.l gehoud~n op Woensdag, 6 vu.,.t
JB8,9.
. Uwe ~..~e Qnder~ding in "Zuid Afrikliansche ;zaken, tezamen met
,
Om.s P.•. ,
~
da> l. de volgende Kostljare . Vaste
Rijpaarden'
.
.
__
.
__~
:.-,
~.
omsta,!~~eden',
u~F.?te
belangen
in
de
Kolt$iO'·verworveIt
hebt
Goederen. nl. :;(
Eer~te Verschijnin~ Ïtl .de '~
NIEUWE BEZIGHEID.
1
~IlJonderhJk m de W~telijke Cirkel. en altijd bel~ng getoond hebt i~
1. lJl.! l'laats .1 IIazenluihaI,'1 groot voor '~eD beperkt aantal Ilitroeringan
de twaalf maanden, eindigende
December 188$-; zijn d~ v~orspoed ~rva~,
zlJn vdldoen~e Wl14rborgen d~t, indien verkozen;
ongt' veer
~ ,aoo, mor~~, waarop van
23 MEI A.ANST.
'
lIo"' ........_.:In_ 6,540 aanzoeken voor bedragen tot £2,394.64~i
de Kiesaf~~ling te ~~~tegenwoordigen, u .eene de~lijke Koloniale en
staan:.! f:roote W oouhuizën, Stallen
MONSIEUR LAMBERT D' ARC'S MARIO·
werden 994 verworpen, teruggetro~~en,?f
hebbed geen ~rzelfde~tlJd eene POlitt. vau. Vooniitgang zult ond~rsteunen .:
,ZULLEN
opgemelde Ossen en
WagPllhuis, cnz., enz.
'i
'
NETTEN TROEP,
'
ten ~ge
va'l £360,581 ; 891 blijven m verschillende
. Indien. u toestem
g geeft aan ons verzoe~, belooven wij onze
Paarden, publiek verkocht wor~. De' Plaats "J8ntj~sfo~tein,"
OF
volvoer. ng, de sommen voorgesteld
lijnde £'l.7 t 240 UIterste pogingen aante nden uwe verkiezins te vex\zekeren.
den aan KLAPM.UTS STATIE Het
gro(ot ongeveer 1,:nO morgen,
FRAN80BE
FANTOCBF.8.
Vee is in uitmuntende oonditie en'
_"' •...,An \'olv~
en Polissen uiteegeven (van we}l[e 4,494 ~~
L. Wiener, M.L.A., ~. E. ~uller, M.L.A.,o en omtrent 1000 anderen.
3 De I'Lats "Clllf:dohir.,'· groot
De eenige di e de eer had te vertoon en voor
onder de Paarden zijn verscheidene
ongel"l'('£ 2,4JV mcrgl:'n. .t
Ve~?kenng
en
15~
voor
Giften),
ten'
bedrage
Van
£1,76,2,821
I
'
;
Zijne KuninkJijJte
Hoogheid
de PBl.li' V.LII
egale paren van verschillende kléu.j. Zl-ker onverdeelde ~'Wart,Aan.
WA.Llla. '
aar~Jksche Waar~~~~~~N~136
19s per Jaar.
.
Mr. D' ARo's Marionetten Troep sluit in :
ren, mak gedresseerd, en door den
deel in Je Plaats I' Buurtdanstwist "
DE: BElWEMDE
BOF' ZINGERS.
.
onder geteekende, zoowel bekend als
gooot ongeveer 720 morgen.
'
Een ''lIlr wonderbate bekooTlijkbeid.
tell~Ii'w~l)rdiil'eJaarlijkilche Inkomen van Premies en Interes Aan de heeren L. Wiener, M.L.A., Thos. E. p'Jller, Jfd.L:A.,
'
persoonlijk u'tGroote en Dngeëven~e
Ve~heidenlieid
nn
.A. Ohlsson, Paardenhandelaar,
Dl' drie ocrstgenocmdd Plaatsen
MET POPPEN
DE GRAP·
gezocht.
grrnzrn aan de Ilergri vi~r, en het Vermakelijkheid:
AANSPRAKEN.
M.L
A.,
J.
A.
van
[Breda,
en
de
andere
heerén
die
de
Requisitie
PE~MAKERIJ.
DE MINSTREL'S
LIEDE·
J. N. BA-UERMEE8TER
i
geteekend hebben. !
'
gebede Blok naast aan el,ander ge~ REN. De heeren PUNOHen Auy SLoua.
~ersWl
velllcbijning
in
de
Kaaplltad.
Hei
BalPaarl,
13 Mei 1889.
' •
lk
.a.q.UblJll!J'1i.I"l.
we
e
door
den
~~od
of
andel
sinds
gedurende
het
jaar
'
'
legen, ZCiU een zeer kostbaar Eigen- let.-H~
behendigste
Lot HalletdaJUera ooit
voorge!aUe~ Zlp, bedroegen £65,187 2s. 2d., ~b8Iui-'
Mijne Heeren,-bel
inv~~j~e
en talrijk g~teekende Requisitie
J. S. MARAIS ~ 00., Ar8/agm
dom uitrnaken
\'001' een ;eder die het unaoboqwd.
en onmiddelijke Bonussen.
,r
aannemende, met welke SiJ . mlJ vereerd h~bt,; moet ik u mijne
De U~oote pracbLige Pantomine ~ DE KIN·
Paarden Fokkon
of de
l'e teelt
DEREN IN HET BO.:CH !
.
.
gunstige
ondervinding
schenkt
weder
gro~d
tot
opregte 'dank toebrengen
voo.r de .. tcz:men m felke gij goed gewenscht te heginnen.
!.
De' .i'rr~kki~g
van bet .l;'atate
Ker.t.feeet,
noeg. w~art uw vertrojllwen m mlJ u~t te sPl'!'lken; ik vertrouw
Londen 8elloeD, IOOala uitgevoerd in Drol')'
W. A. CUtRREY,
REKENINGEN.
~t, indien ve~~ozen voo~ eene plaats 10 de W~tgevende Raad, ik
AN de Plaats Rietkloof DisLane, la' plaats hebb en op den
'
Eenig;Ctirator.
tt ik~ Piketberg,
twee' noot
tot
het
Verzekerings
Fonds
gedurende
het
jaar
is
ll~
s.taat
mag
zIJn
de
f)pjme
te
regtvaardigen,
welk~.
gij
van
mijne
hoeG.~JUw dl'rK urner il'ti AJJerl~:t~tr&u.l,
Opening
Avond,
Heden
da~lgh~den
gevormd
h1bt.
Alhoewel
een
Inboetling
van
de
Kaapko(neut)
Schimmel
Paarden
twee jaren
K.ar'tuJ, !l ~I"lHS",O.
;
lJond'erdag, 16 Mei 1889.
ou~.
Beide
drie
witte
pooien
en de
te
Koers
gerealiaeerd
op
het
Fonds
gedurende
het
jaar,~
gelome,
IS
z?:lke
onder~illdi?g
als
ik
bez.it
van
Zuid
Afrikaall8che
Politiek
J, J_lla/lIlI!lr
~. ZOOII, 1jslagel'a.
cent.
'
voornamelijk
v~rkregen! 10 de naburige Staten en; Koloniën maar de kleinste een halfmaan aan het linMet prncbtise '.,DecornLiëD, fraaijé Kleederen
Kalk Licht UIlW'erkaela en bet grootete Veran~
VOORTGANG VAN DE MAATSCHAPPIJ.
,~.
bela~gen. van den dag ,~ij~. allen zoo digt verbonden, en wikkelen vra- keroor. Heeren Schutmeesters en
deringatooneel ooit aanacbouwd
gen !n, die zeer waarsc~~nILJk, voorloori~d oplettendheid
in de toekomst underen bij wien zij mogc:n aan·ko.
De MINSTREL:;
lullen H:den Avond verschijnen.
.
Bezigheid, van het tijd vak gaat meer dan een: kwart vereisehen. eene kennis
met de politiek van onze naburen alboe- men worden versecht kennis te ge1
Bet gebeel no d. vermakelijkbeid
te beslulr:g
van het vorige zeer. voorspoedige jaar, te boven.
w.I het met mij beperkt moge zijn, zal, naar ik vertrou w in 'eellicrer- ven aan den Ondergeteekende
door
URU! ge\ :aagd v~~t.dtl TWl"e- ten met de Grnppenmakerij met den CLOWN
PA.'\TA,LOON, tiABLEQUl:.'1.
COLUMBL"iE:
staat
nu,
ten
OP.Zlgte
van
Nieuioe
Bez'",ghJid
-de
mate. gebouden worden: om .voor eenige tekortkoming
in plaatselijke wien alle billijke kosten zal betaald'
.le Klus met Sektarische Pu. De bDvenvermelde
Vertooning
i. geheel
worden .
Leve-u Ver.r~kermg Kantoren;
in het Bti.tache kennis tegemoet te komen. .
i
Llit ke 'L!lv\)1 te MidJdburg, Ka~p Dleuw voor de Kaapltad en moet gwen "orden
JACS. J. KOTZE.
VIJFJARIG
ONDERZ JEK.
:,~.
Mijne Woonplaats in dit gedeelte van dsi Westelijke
Cirkel
Kol.u.ie.
Betr-kking
.i)e worden .om gewaardeerd te worden.
Mr. ~'Altc'e Troep k?mt V&ll Kimberley, al·
g.~koz7n hebbende, e~ mijne opinie verder ván deszelfs
belangRietkloof, 11 Mei 1889.
aar.raurd op 1 Julij 188.9. Salaris waar bIJ g.dunlnde VIJf Weken OP1'oeringen
'wkeurig onderzoek van de zaken der Maatschap~ij zal rijkheid en waarde· vermeerderd
hebbende door hetverkrijl'en
van
£S p"r masud,
Geen Kost
In- gaf, en de geeetdrif\ 1'an hei Publiek 'll{U 100
enorm ~t,
dat Mr. FILLIS" 11'00te GebDuw
op
81lJecember
aanstaande,
met
het
doel
om
de
ptofijten
eigendommen
tot
welke
gij
v~rwezen
hebt.
~
woning verschaft,
:'
ge.luren!1e de .. ,te wuk tet ovenloeijena
bete verdeelen.
';..
.
Het is schaarseh noodzakelijk voor mij te zegge~ dat de belangen van
Applicatien v.:rgezel~ van g~ lot wa~, en Ilonderdtn alle a1>O'lWltn moe.ten
te wonen op de ~uverne ..
'
. '.
wen~hen de Leden harlelijk geluk met de inkqJh&te.n de Provincie met welke ik mij verdel1zelvi)ldheb niet overzien zullen wortUlgb<:hnft"n motten gezpndeu \)\or- weggelondeo worden.
ments
Wijnplaats " Groot Con•
De Drukpere vlin alle natiëri, an ook di~ no
~~s aan hen voorgesteld in die Rapport, de uitbreiding van deu. De positie van d~ Kaapstad, als de eerste 'la.nJil1C's haven van stantiu."
den Randen .Undtlrgetee~. nde op' of Kimberley etemmeo toe dat D'ÁRo', T.oep het
Een jung getrouwd paar,
\ soliede verm:eerde~ng in de 'Bezigheid dezer Maat8<jhappij En~ela.nd, ula de voortdurende
Zetel vwn het Gquvero e~ent, en met de man als opsigter 10 den WijnVoor 6 Junij aa.nst., g~adre88f'erd Wonder, VILlI Pracbt iil.
Prijaen : B"proken pluSsen,
4•• ; Oob"pro~
''''"":' ~r opmerkenswaardig.
.
i,'
de Voorsted~n o~ver~elij'kbaar als plaat8e~ voor g~ondheid geeft het gaar?, (voor hetwelk bij een klein
aan Ds. G. YA..x NIEKERE; V oorzitter
keD, !lI. 6d. ; Gr.Jlery, Is. 6d. Prijsen no Boxla
G VAN DE NIEUWE BEZIGHEID.,
voordeden die met door de geheele Kolonie moeterë overzien worden en salaris zal ontvangen) en zijn vrouw
der êcbool commissie. .;
alt gewoonlijk.
Geen half prij. foor kinderen
M
'
,eenige m",tre~elen' wel~e voor p:ezondheid of ande~ verbeteringen welke
op de. Opening Ayond.
als huishoudster.
Plan laaD de Circu. van 10 tot 5 uur.
N. F. DE W; ~AL,
,.
aart 1885, som 'Verzekerd...
£1,1~1,864 kunnen ontworpen worden voor de Stad en Voorste~en of voor de teruzVolle bijzonaerheden zullen op
Deuren open om 7 uur n.m. te beginnen om
Hon. ~cretari8.
Maart 1886,...
......
£1,1-61,030 brcnging van de bloe:;epde toes.and in welke Landbouw en Veeli'3clt
8 uur. '
8a~:vraag door den Gouvernements
Middelburg, i Mei 1&89.
ICIU\UK"'U\lIC
~nde~"
~~:~~:~~~
~:~::.in tijden lang gefeden, zullen mijne 'gedur~tI ondersteuniog er- WIJobq\l\ykundige op de Plaats ge-- ._---_geven ,",orden.
I,
31 December 188~
. ......
£1, tr62,821
Wat betreft de Spoorweg verlenging schiJnt ~t mij toe dat daarin
~
A. FISCHER,
.
Landbouw
Stcretaris.
.B·
. -'
...
Ite
veel"
politiek"
en
te
weinig
voorzigtigheid
\toor
praktische
be-j
schouwingen in de loop is, die ten deze opzigte gen,bmen wordt en daar Landbouw Departement,
JD d. n JnE(I!HnlfD Bosdel 'fBDJ. F
D. KRln. ï
11 Mt!i 1889.
In den Boeder van wijlen lIENDRIX
;
schijnt ook weinig, reden, om te vreezen dat bet eene is die schaarscb
•
ScHALK ~UR~ER, van de Afdee- .,'
~~
bn uitgevoerd worden met verschuldigde eerbied voor de eer en waarE }\(.OP uF. TE HVUR
GEZA
ling Piketberg.
\
digheid 'van het Land
j
.
~1r:};LlJK (If.AFZONU~[{LIJK,
.,OHARLES W.ORBOLL "
Het moet niet uit pet oóg verloren worden, da£ in onderhandelende
de w~lbt h, de t 0 nitmut.tënde Plaatsen
llm~t d.e tijclelijke houd~~ van een ~ntoor, en
een d!e geen convaD
n [m olv- nt , gelfge~ in de Afdee.
TE
Istltutle regt heeft, ZlJpe ~~tgev~?g te verbinden tot eemge gespeciI r Il ILl., rt son, eu b"kehd als COE- . VERWIJZENDE
.naar eene Ken,'l1:J\J..AAL,
~.I!:};DHAGTen LlOnisgeving VaD 24 Febrnarij
. 't flroot, Buite« Wï"kelier, elt Handelaren geaorteerde
!la" fleerde toekomende handeling, WIJ spelen nu vee~ het spel "Hoofden
H:--lJl:. Hl\ U:H..:
1889, opgenomen, in de Gouveme.Goedere" fcen,c!ae"de te hebbe'; teorde" oer~ocAt d,
wint gij, staarten verlies ik." Wij schijnen onze beste ,;elegenheden weg
Voor velde bijsonderheden
'fervoege ments Gazette van den 26sten derGoede:ert het Departemert' i,,' 't GrQOt te iMpekte;-"..
te werpen, en niets te yerkrijgen dan belofte.
F.
Terwijl, daarom, g9ed~~ureode ~e verlenging ~ia Bloe~~nteio, zie De Ondergeteekeude, het te moei
men sicb tot
.
zelfde maand, en in andere Nieuw1'rC'
Ik geen reden, w~arol'll de lijn van Klmberl~y naar] de VaalriVier .r:oude
jelijk ~~n.lende de Doerderi},.
F. J. B,~OERS,
bladen,
hebben.de -de .Exeeuteur
.
. ','
~ uitgesteld wordljn dan>~aar alleen om semtimenteelk red,men.
na bet overlijden van haren EchtgeEemg Carater.
n' -~
d .
.'.
h8nl~rGeb(Juweo
~
.vatlm, naar en geest er van ge
Deszelfs . daarstelling IQude, waaraa~ ik niet ~wijfel,' op. eens eene noot, zelf voort te zetten, biedt uit de
1J~ Addtrlfys;raat,·K81i~8t.d.
handeld, door de Plaats ,. Goede
merkbare
verbetering over hat geheel van de Kolonie brengen, en aan de hand te koop aan hare Wijn- en
•.
Venvaehting"
voor, Zeven Honderd
andere kant, deszetfs ~alating. of uitstel zal door ¥emand meer ernstig Veeplaats gellaamd I. Brinksburg "
Vijftig Pond Sterling (£750) aan
Id
d
dá d
d
d
1>
•
•
met de Gebouwen daarop geJeJ~n
Mo~vi8che
Zending Genoot~hap. KOIJlHftiiDIJr,ela
gevoe wor en.
n ~or e mwoners van. eze + rovmCle. Met mijne te Laat8te fJift, Hottento~ Holla~d.
hernieuwde dank voor de eer mij aangedaan,
f,
D e PJaat8 be taat uit (1) Elf
u~~de han.d t~ ve!k~pen,. I~~heeft
DOE AANZOEK ~IJ
hlJ een D18tributie Beltenuig van de
Blijf ik, heereni
Morg~n Eeuwigdurend Erfpacbtl!l.nd
V.A~ ZIJL, BUI~SINNI
o'pbr~ngst opgemaakt volgens uitUwe getrou'fe dienaar,
en (~) Half Aandeel in. ruim 1,226
en LEONARD.
spraak 'Van het Hooge, Geregtshol, .
GEO. flOOT MOODIE.
Morgen GroLds' naast élkander ge·
van 26 MfUU't 1840, en volgens de
_____ ..-....-_-..-----------~.~;!--------legen, heeft overvloed van loopend
opinjes van den to~aligen
Procuwater, is beplant met een groot aanreur~Generaal,
GBiIFFI'l'HS,en den
1
,:'
,
"
•
tul W,ngerdstokkeo
en keurige
tegenwoord.igen P~ureur-GeneraaJ,
Vr~cbtboomen ~n is bijzonder geSir '.l'HO)U8UPINGTON; . welke Reke·
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Londen.

BENOODIGD,

--

voor de
HOOFDONDERWJJZER
Barkly -Oost Tweede Klas
Publieke School. .Applicaties met
Getuigschriften van bekwaamheid en
zedelijk gedrag zullen door den Ondergeteekende ontvangen worden tot
10 JUN1J E.K. Salaris £150 en
£30 . voor Huishuur per jaar, met
vooruitzigt op verhooging.
Moet
beide in Holland eh en Engel ·h
onderwijs kunnen geven.
Werkzaamheden te beginnen op 1-; J(L11
1889.
Een gehuwd Persoon, die Kostleerlingen kan innemen, zal de voorkeur hebben. -

H. MULLER, V.D.M.,
Voerzitter der Sch.oolcommissie.
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ROSS &( Co.,
R. M.vangen

hebben ont.
Warwic1c Castle, Ransomes en im,
t.- Dubbel-voor Ploegen met één Balk.
HowarclR " Zig Zag " Eggen.
Btmndstraa.t, Kaapstad.
pet'

Stoomboot

