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DËEL!67.-Nó 6,813.' •

CHTENBOEREN., t - ~,,~E-«-J
76 BItJ- ,OO~Rui1l})aarden, •
60 do. Vette SlacbtoSS80.

lA" Stalen Wijngaard-<
Itivator is de Beste.

mvOum&.
~T IB. K,· ,",",":
stekendek-"
tait.

..-.-' ~.

()'p Vrijd,&g;: .. ,!i d&zert·
Z~l~ do Ol"l~rget~ken~ti~

no-n \'Ci"oopen \e :P-
}tI LT:-; ~'1'ATIE. - Bovenge~ld
getal Paarden en OS:SeD, de P8a.~
zijn voor kontant ing&koobt uiti de
Leste stoeterijtm~ ~iij 'zijn gl'QOi.-e»
s.erk, in goede Conditie, geschikt
voor dadelijk gebruik, waaronder
n~rscheidene egale ~ren zijn. Oe
Ossen zijn in puik Conditie; IlU is er
kans om te koepen.

P. J. BOOYSEN.•
De YUllers, lamelmn" CO., l(&}l&en.

Paarl. 1 Aug., 181,)6

Geheelnn Staal,
de h&ud,,&t\eJl .

tngeSlOteL

STERK

VAN

LIOHT.
De ZIjarmen

steken niet biJ
den kant van
den CUltlv&W·.·
uit. om de Iltok..

_.' ken te breken. .:."

-K&ll gelenrd
worden met 0 ... .mII'"

zonder befboom

& COMPAGNIE,
straat, Kaapstad.

Eenige Agente~ voor de "OSBORNE" Zelfbinders;
Maaima.chines, GarcDt voor Binders en " ORBIT" MaobiD.e·
Olie.

i

ALLE OVEIRTOLLSGEI ~~EI+-ElN

HALFPRIJSl I Uitstekend in tWerk, Laag van PrijsColleoteeren.
H. J. LOUW,

Plaatselijke Bestuurder voorhanden een grooten voorraad
van :_ ven van de beste kwaliteit, Graaf-'
vorken, Mestvorken; Schoppen, Pikken en Handvatten;
Bospikken.

------ • . I

~.. Inhet. toe"e.~•.•n Y. an alI.,'.• "ti one
a.ri;~.I .•n '}.

GEDURENDE DE VE~.KqOPING.

J.DRJONES&Co., .• r: '

PLESNSTRAAT. + -:
en aan hunne takwinkels ~Kortemarktstraat ea Hoofdweg,

CLAREMONT.' -

lE:'
20 Gedresseerde Paarden,
20 Vette Slachtossen.

;YERlOOPIBGEN
-VAN -

. ~m:,
RIJT GEN, ENZ., ENZ. WESSEL

26 LanOp Donderdag, 13 Aug.,
rJULLEN bovengemelde Paarden
lj en Ossen, allen in uit8wkellde
Conditie, puhliek verkocht worden
aan KLAPMUTSSTA'l'lE. Zij zijn
de aandacht waardig en zullen zeker
present zijn.

C. F. LIEBENBERG.
J. 8. MARAI8 "Co., Afslage" •

H LLOYDS' . '1 i·. "DUFF·. . KACHELSAEB. 0T0 IR· . IU.,,"o.teltdblllll

:I.
-3 ' 1 '; i K.OOL OF _OUT.

""IC ........... 0 e~-. ...kil .. ,.ed ledl 'Banin.
GEHEEL YAl STUL, GALUI1ZE&RDJl YOLToOIIG, YOL10111 JBSCBOT!TBGE1ROEST, M.AT:I~JD PRIJSBN.

S n, t2 n., en 20 n, Wiele, liet GEBlU;,CEEIlD B"REGBeS OP . 23 BURGS1'RAAT, KAAPSTAD.

YlSTl TOREIS, YU 20 tot tOO yoet hocJ

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

Porcelein,· Glas, Aardewerk.
ONI WEDOWOOD PA~KET NO.'2

; _ •• VAT-

Een ~_. £eteervl ... e Koffiekoppen
en lohotettJ ... Th.. pot en .. n &tel Beke,.., In

het .. h.. 1 84 Stukken.

'WOOIl

30s.·
-~

Paarden I Paarden!
80s.

WEGGELOOPENDe .. nl8e Wlndrrfqlens ,emaakt met
Wielen Bewe88ba~e Torens. Zullen
meer. water pomp~", dan ~nllJ andere OP den 2 .Augustus, van Mossel-
Molens In demarkr i' bank, 2!Volk; een :MoUlDlbieker
D. hoopte prlJ.~werd II»ehaalddoor met name "masbiek" lang van l DE YILLIEB.S,

deze ..Moto ..... o~de ChlÓ&aO Wer.ld persoon, 18 jaren oud, had aanTentodrilt81f1n1r, ,~a;' . :fi1!Weel broek .#n • onderbaatje en __ ooI-A_._.z.A__ G_._.__._..............._
vaal hoed op, _ ·paar nieuwe gele
swve1s aan; Ben geel Afrikaner
Jongen, omtrent 50 jaar oud, met
name Piet .Petenen, zijn kop is
grijs, hij is kort van persoon, en
was gekleed in een blauw gestreepte
broek en een vaal but je, mAt lam-
fer om de arm en bad een nieu we
fluweel ~ bij zicb.

Bij wienideze gemelde Jongens
komen aanloopen gelieve kenrus te
geven aan den ondergeteekende. .

P. J. UYS.

I,TUUR DADILl" OM a...
)ok 'l'~a, 8(11, ~esa 8:11, ,,~D 12,6, KODlDUIIl Id., 'fUII,a..

814-. (IToeDteeollot.eJa If-, BOr4Ia 116 4oajJu" ltolblauul.u"

WINKELIERS I Ze~,d Om Speciale Prijzen in 't Gt'OO1.··
J.ET OP lIET ADRD:

, Wtm'G'm~Of\ unU: ~ R l' T:lSlf" C!t'UWE~,~V n '.J U JIJ. J.J, ·'\1{t!~~~TR\~r.Publieke Verkooping ONDERWIJZERS.-TE- ---ZOUTKUIL,
(Afdeeling CALEDON',

-Plaats van deu beer JAN GILlOMEE,
WAARSCHUWING. ~~~;:.': ;;....--r:~1
~ belltel11qeIlluum88lllt., soo 1r1IIlIIOheII W1J het PublJek
dat wij BUITEN DE KAAP$TAO NIET DOOR IEMAND y-.i:RTEoDitréiij,:I
DIOD WORDEN.

Mans en Jongens Overjassen en Regenjas&ef\·
" " " Witte en Flannel1en Hemden,
." " Broeken, alle Qualit~1.en,
• II· ..., Hemden, Caps en Stevel&,

DI .... Goede" 't'OOl 4e laapte prij- III de

als Private
zeres (of Onder-

" good werk te doen in de
aeuloonte Utreoht. Z.A.R.

gelieve zich, met sanbevel-
'n~ ... t:r,"A1"An van één of meer predi-

te melden bij den onder-
Ileteél:.en<lle.áalarissen £60 tot £72

logies.

-or-

Zaterdag, 15 Aug., 1896,
VAX

40 EERSTE KLAS JONGE PAARDEN
De fJDdergeteekenden. behoorlijk

gelast door de heeren COIL~)JLIS
~)lH en JAS GILLIOMKE, zullen deze
Paarden te "Zoutkuil" op genoem-
den datum verkoopen. De PSArden
zijn voor kontant geld in den Vrij-
staat uitgezocht door de beeren
S)!.\! en GII.IOMKE, en zij telegra-
feeren dat de Paarden allen 68':'1e
pan'u ~ijn.
K.OlW BN' KOOP.

CORlnIS en JAI &ILI0DE.
DEMPERS, MOORE" KR/GE, A's/age".
Caledon, 3 A.ug., lt:S1J6.

Mosselbank. ~.O. D·Urbanville.

AANGELOOPEN

Langemarktstraat en Kerkplein,
J. L;AWLEY &

KAAPSTÁ.
CO.

DOODBERICHT. 'SCHUTBERIClITEN.

AANGEHOUDEN in het Schut van
den ondergeteekimde.

Een licht roode Koe, met witte hesen om-
trent 6 ja.ren oud, o~merlrt.

Een zwarte Koe, met Witte lielle1l, omtrent
.'> ja.ren oud, gemerkt h&lfmaau van
achter.

Nen zwart bont. Bul-Kalf, ongemerkt, bet
kalf van de zwarte Koe.

Verkooping, indi.n niet geloet, op Z.rd4\g
den 29aten Augustus, aana't., op de M&rkt
te Ladiamitb.

G. J. J. VAN TONm:R,
Sohntmeester. Bredudorp. ~ Aug., 1896.

--'_ ---- -----~------

ZWEI88Et8K, ERIKSEN & CO.,
17 LANGSTRAAT, KAAPSTAD

Eensg ln'foeden un de beroemde

NORR.A,HA.lDIER KOOK-

OkkerlAk.raal, 29 Jtlni 1896.
DOODBERICBT.-

E onderget.eekende, maakt hier-
mede beleend. dat biij het

af datum niet zal toelaten, dat
leJlSaII<lzonder zijn toestemming in

veld. behonrende aan Klein
Melkbosch. Veldkornetschap Blanw,~

zal rondloopen, met of zonder
noncen, of Vee Jachten buiten den

weg, zullende gerecbte-
stappen tegen zoo iemand ge-

worden.

OELIE'VE TE LETTEN OP ON8 NIUEW ENf'o::.c.,,,,.UIADRE8 :

~x..t<~YE»&I e C::::O.,
40 BURGSTRAAT" n.",._r

A·.AANGEHOUDEN in het Schut alhier
boven den veroorJ.oqfden tijd:- OVJl:RLEDEN te Fraserblll'g, op'

1 Zwart Men-iepaard. met kol voor den Juli. IRt)!). Elo'r.Y.t.A HI!:Lt;!iA, UUClll111··

kop en:l kleinewitteacllterpooten,ouc!tn i ~t:R';. (~(.\'. RAA1H).oud 47 jaren
linkerheup gemerkt. me~ letter K, ! ruaaudeu, geliefde cchtgeuoote vaa

1 Licbtbruin Mui1eselmarrie, voorpooien J. G. lJn, ..."",.Q~h
beslagen, bij 8 of 10 j.o oud, \ Diep betreurd.

lndien ~~ IE!lost voor_1.~,Aug~tul!, ~8?6. FJ"IUM)rburg, 1 Aug., 1886.
lullet. lOl ,alhier op CIeii datum tilt de Schut
U..I verkocbt worden .' Qlorg&1lI om 10

VEB.WARJIlIGSKACULS,
Ongetwijfeld ~e ~t«; voor b~ken

en zeer ZUIJlig 10 t gebrwk.
OO&.

Patente V1CTOtc.IA PARAFFINE
GASKACHELS. MALMESBU DOODBERlCHT.

Teek~ lID prijseD ,_wrij Op aanYl'lll" KEN NIS GEV ING
J. s. HOOGENDOORN PUHLIEKE, VERGA.D ........'1~-.. ·;- EN. . -- ·

AAlftJPREJCER, Enz.

uur. Get. M... HOFFM.AN,
1dalm1l8~ury, Schutm-rer·

1 Jult, 1896 ..
-

R IERMEOF. wordt bekend geil_id
dat het deu Hoere v&n HMae!;J:_.

Aarde behaagd heeft van mijae
te 1'Ot'pe.n dour tien doodmijes teederl_1iNt
echtjZ'onuote JrPITII hF. Roux,
~t,ryd"m, op 7..onda.g avond 12
ure. ill eie uuderdom van ~'i j_ 2
en il dagel1. u.. eeu I!marwlijk lij4eD
ol j>tl'eu _II deu kanker, mij n~~
il k inderen. waarvan .lechtl! een, e~·~..-·tit
en de jong.otc .lach"" 7 j...reu
anverketelijkeu dood te ._., ....ft.·.~
r_r bedro"fd. toch willen wij"
~n. .. \v at,de Hee" doet UI
G e-durende hare ziekte W!\Il cij
een voorbeeld door h.aar geduld ~
cknbeid. .

J.M. PRINS.

MET deze geef ik kennis aan
~ .het geëerd publiek, dat el'
geen publieke trek van Hermon,.
over mija k~ naar Malmesbury,
Riebeek's teel of Ri(,beek W.

Allen di, sich na deze ~Jl..

ni8geving, liD hetzij. ~bten,
~ngenl met honden,' oit.lpannen:
eenig .mder overtreeding schuldig
makeB. zonder verlof van de bel. littA&r 1-
iu1leti -Juet hat uitente . der
wet Tm'olgd worden.

, . D. BUSLER.
~ (aUla) VJIeID»eat,

81 ,faH-l-

Ondergeteekende neemt de
vrijbeid zijne vrienden en de
in bet ...l-meen bekend te

~,tDt dat hij~ Kandidaat Itelt
1WIr~ all Auditeur. .

lIDIlIS B. BomU.

OPGESLOTEN in Za&ifonteine schut
distrikt Prins Albert boven geoor-

loofdeD tijd 3 koeien en .. ka~Vel'II u.llen

rmerltt rechtA!roor twee Bneet'J83, 1 VOOI'

achter geteeken 1 rooibont koe eli
zwart wit ruif bol kalf, 2' -rooie koeieu, I
wit wer,J _.. iUies smal wit tot onder die
bont, 3 rooie kalven. 1 twee ,,;t acbter-
voeten. kol voor den kop, allen 1 jur oud.
AlII" niet ~IOllt w0r4en-' voor dien tijd
nU.n" verkoebt womeu te Droo'ler,et
op 27 Augo"tua, 1896, dea morgens 10 uur,

J. A. O. KOORTS,
8eh

De treIlrende ecbt.genooi. .
utmeeder. FlUN8 I'ftRUS

W~~-

DE heeren LOUW, RYAN en'L
. len hunne Kiezers teespre,

HNER, zul-
als votgt:

TE XAT¥ESBURY.
" DARLING.
" RIEBEEK KASTEEL
" lI00~BURG.
" HOPEFIELD.
" VREDENBURG.

"
: DOODB_EIUCRT.

"
I. )NTSLAPEN op den !7sten Juli 1896.
, aDze ~lierae moeder,' AUTTA lrLUU
('OETZH, ~b. Louw, in deo .~nderdom ~an
i3 jaren. na een IWaal' lilden nil -
maanden &aD de Dnker.A. B. P. LOUW.

18
19
21

"
"
"

Pa89D1.0- ,10
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Zal ho,' lW!' neld "I' al VNl, all n
in goede ('OII~lltlP, [l_1Jlliok ver oeht
wordeu te K .A.PMUTSSTATII.

r. G, )IARE

J, S. M.\RA.I8 & Co., Ahl

p R E
o Eer te Klas re

Paarden,
2 Uit untende Karezels,

(16 hand hg).

o dag, 10 Augustus, rkenu ~,t

jf""'l'OUWtn
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ZrLL N npgl'l1lpILiL'- Paar.len en
F~:wls publu-k I er-kocht worden

te KLAP.Il'l'S STATIE, Deze
troep, persoonhjk lIitgt'ZlI(.'ht ti I'

den ouderget- keude lilt de be te
eterijen III het l'o!t-"LIPrg distrikt,

kan met reelit uaubevolcn worden
als do beste "el ert lallgen tijd ter
markt e vracht, zijud er ver-
heidene ('gak paren, allen in uit-

muntende 'oudit v. ik Il: 'UIl "all
den ende e&l'ekellde H, t'IlLl('g:lil m

r r t gen teleurstelling.
FRA~S fUL'"PT ·LEl~CH.

J. S. ARAIS & Co" Afslagers

POLITIEMACHT T' WORDEN nm.
STERKT.

:1 A ", -lIlSpekt<lur Sou IUTI
n oehte met n provisi«

hebh a drle eigt!l1' rdige
karaktertrekken. III de et'l'.:!t~ pla. I~ ver-
ueerde Il 2:1 011 lerbaa '!aj suel.> Zij
verdeu altijd rueer lf in ,I I' e 31l,Id '
,\:.1 1'1 verd u t. doch liet ging met h'H1
"OU alii u1 t de I~rol ie on ill ''.rypte -vhoe
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WIt! -n." Hi-u ui tt' roeien
mm 'gtllïkb ,i I. lleJft hen 1:1
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rUIT lIET BLAUW· ER OROENBOEK.)

'. . ~ ·;->IJie~erk,
'1:SE~noort rA•• :altijd ~,rat te'gaan oriil .

KglMStJJSI4~AC-FlELS ·SN .LEDt'I(ANTEN •

(Yl'f'tlolg)é

n,

z,s.11111[Oorde bet '0'11111' ~ to, iD de laataM heln '+'UI ~b4R ~ jur' ~ he~.k~*
..... de Jobanueaburp:be Ikap~.1111 de .,.erantwOmleJjjke ~ 'ID Zaid·.A.tiib
der Britaab Zuid·Afrikaan" mut8cbaPPU pYemia .e~ .

ol Bet iJ _iljjk een datum .,_ ~ .MUeu . .,oor den un"fllDl '+'UI he~ kOlllplo~ da~ ~t don
iD'" Ieidd., ut.obooD bet beirekkeJok pmakkelijk it em de ..,.te lltappen ep.~ 'foto, ~ de..,PIaD_ totl_n prak1iaah elnde mOflllWnbrengen." ZOO MB' het _0* eomué, oor w~ d_
~ePde .tappen napan, die in 't begin '+'UI OeW~r, 1896, een unvaDg uaaaent III he&
1IOOdiC iD h" Iron kennie te makeJl lIlet de voornaa_te _enl~era.

DE I..LIlPZWU:KDEBiI Ell HC!'iSE HA.~VLA.sGEIUl.

SEIZOENDVlLU .... U1f.0JID
kwaliteit. '.
TUINBANKEN. BANG.A..,·com_ie,

keat:en vu 'iIHl1rui.t1l'1Jlltlê..
som, geen ---_ ....._--
of nersoon
zienin~n
subsidie
voornoemd. . . .'

De en voorwaarden waaronder het Gcnivernemént'éen over-
eenkomst z~ aan~ voor de cop.8tructie v8$ de' Spool'lf,eglijn voor-
noemd zijn ~ volJCt"namelijk.:- . ." '. . .

1. Gatile en degelijke seómiteit. ~~r satisf,w~ van 't.90uvernement
moet gegev,n word~n voor ~ ~hoorllJkê vol~mg der Iijn,

2. Eéll1 som -van een .duisend ~nd <41,(00) moet gedepó~
worden bij'~en Commissaris lvan Publieke Werken op of voor den datum
waarop de Jender ingezondell wol"(}t,welko ~.p tcrug~taald zal .,worden
zoo het aa~bod niet. aangenOfl.en wordt, of lD~Va1 ho.t aangeuomell. en
goede en <l.gelijke .~teit gege~en w~rdt. i'Zoo ·)1~t8$lbod aangeno-
men en de DOnOO88IQnaudaarna nIet zal voldoen' aam de voorwaarden
met betrekking 'tot goede-en degelijke seouriteit, zal de som verbeurd
worden. f, . . .' ..

3. Dc';fiubsidie izooa1s overeengékomen za] betaalbaar zijn bij de
behoorlijke; voltooii!ltg van secties van' niet -jninder 9an 20 mijlen elk.
VooruitbetNingen •mogen ~hieden v66r de voltooiïng van eenige
sectie der }ijn op ~~ certifikaát van. den Gouveenements I~genie~r
wat betreft: de wezenliJke koaten van het 'Werk alsdan op die sectie
gedaan, mif;ahet bedrag, alzoo betaald, ia geen geval 40 percent. van de
eigenlijke !tosten 'aldus gecertificeerd, of £2,000, ..van het gedeelte dier
sectie als~ voltooid. .

4. Het. bedrag van wezen,lijJcekosten besteed aan de O()J18truotie van
eenige sect~~ der lijn zal berekend worden hetzij door bet eertificaat van
den Gouvernement"a Ingenieur of op zulk een wijze als de Gouverneur
inoge goedkeuren .. en. bet geheele bedrag vaq de .subsidie· aal berekend
worden o~i~;igenlijke kosten van de oonst~ van ~e ~e lijn
met betre ., tot iwelke het aanbod van ~n ConceB8lOlla1r aangeno-
men werd,::insluitende de kosten van zoodanigê bruggen. riolen, tunnels,
!d-.ationso~andere vaste toebehooren van de lijn als de Gouverneur goed-
keuren mc:lgê. Alle boeken, vouchers, teekenmr.n en andere documen-
ten betrekhlijk de constructie- van de lijn, betaij in het bezit van den
Conce88Ïo$.ir of van zijn kontrak.teur, zullen ten eenigen tijd toeganke-
lijk zijn ter inspectie van den Gouvernements Ingenieur of van eenig
ander wettig gemachtigde beambte. . .

Ó. T+,eenilte~ tijd na verloop van twintig jaren na..datum van aan-
neming v* eenig. aanbod, zal het den Gouverneur vMJstaan met vol-
macht v~ beide h:~n van het parlement, en na eeue kennisgeving van
minstens ~. maanden, van denooJiccs8ionair.te koopen en bezit te nemen
Tun gezeg~e lijn, de koopprijs te ~itn het.~· va!! de eigenlijke 'kosten
bepaald zqo a.8 voornoemd, met b:gvocgmg ~an tIen percent, en de af-
tre~g V$ eene. som voor ~lijt&gt:l, te worden bepaald, in .geyal van
verschil, <loor arbItrage, krediet te worden genomen lO de rekening vu
alle soml®n bij wijze van su~idie betaald.

6. Rtt tarief "ooy ~assagiers rei~.geld en voor goederen, produkten,
en levend~ ha.ve, zal billijk moeten Zijn, onderworp~n aan di) goedkeu-
ring van 4en Gouverneur, en zal na vaststelling, open zijn voor weder-
ran~hi.k~n_~ d~~ den COD~ionair van tijd tot tijd, met een gelijk-
sóortigo gpedkeun&g op verzoek van den Gouverneur, handelende vol-
gens befd~it van de beide hui'l8n van 't. parlement: en de tonen, reis~l-
den te wofden genomen of gemaakt voor pas.ll&.gierszullen ten allen tijdt1
gelijkelijk: -roor alle personen gooharcheerd worden, en overeenkomstig
den zelfden :prijs wat aangaat alle passagiers reÏZt'nde onder dezelfde
voorwaar4en, en de tollen, reisgelden en vervoergelden te worden ge-
nomen of gemaakt voor goederen zullen even zoo gelijkelijk gecharcheerd
worden otereenkomstig denzelfden prijs bij de top of anderzins met
betr:ekki~t ~t alle ge~jk800rtige goederen; én geen afslag of opslag bij
aeruge du,.. : tollen, reISgelden of vervoerkosten zal gemaakt worden,
direkt of hl<lirekt ten.gunste va.n of tegen eeIiig bijzondere' maatschappij
of per800~ ~izendbikei of gebruik makende vu gezegden spoorweg.

ï. Bqlilke sc ngen gevende aan .~et, GouvernemeLt macht van
vervoer elt ~et doorvervoer vergemakkeliJkende, zullen aangegaan wor-
den tllS8Cijeilden Concessionair van de lijn en het Koloniale Gouverne-
ment. l' , '

8. D~ lijn ~al begonnen worden en voltooid binnen een tiJd, bij d.
overeeuk<;nst te ,,"orden bepaald, echter, te worden voltooid met !
Augustus 11899, tenzij de GOUlverJlmr om bijzondero. redenen gezegden
tijd vedeqgen zaLmet volmacht van beide huizen van 't Parlement.

9. Iti ~eval vu insolv~ntie of likwidatie van oenig persoon of
maatschagplj zijnde een co~cessionaris der lijn, zal de Gouverneur
r~hti~ ~ijn zonder k~ving d(.~verkiezi.np. gegevt'n. in conditie [)
(YlJf) va.n\d~ genoemde liJn té koopen te gebrUiken. en 10 geval van
deze verJd,e.ing geen gebruik 'gemaakt wordt, en de lijn verkocht zijnrle,
zal de k~r. ~houd~n zijn $m. al de v09rwaarden der overee~komst
met den c(;InCel181onans,IJehalve ID zooverre ze veranderd mogen zIJn mot
de goedk~g van den Gouterneur ..

10. Qelitho~l!heerde kopiën der planpen toonende de vluohtige
'opm~ting ~~ lijn ~Jn verkrij~r op het kantoor van .den alh"8meenen
besti.rder;van spoorwegen, : petad, eu van. den agent-generaal, Lon-
den. Ge1lthographeerdé kopiën van uitvOf>rige plannen en IJOOtioszijn
geleed en~jn ook verkrijgbaar aan de t.-erstgenQ(~mdeplaats.

Ben ~ tan £ó zal gooisclit w:orden 'voor elke geIithographeerde
kopie der.)litvoeT planDen .en sectieS. .GelitbographOOrd~ kopion der
plannen VJU:! de v~gende ofJlleting zullen gratis verschaft worden.

..Alle ~ormatie in beZlt: van bet departement aangaande de bij-
zonderhedeJl der ..lijn zijn verkrijgbaar bij het kantoor van den
algemeen.$ ,bestierder van Spooryvepo, ~~st.d. •

11. ïpc}ieo, en wanneer eenige' aanbieding, voor het bouwen van
de genoeo!d~ lijn door den Gouverneur zal zijn. aangenomen, en goede
en vaste ~)lriteit. is gegeven' voor de behoorijj~ V()}.~iing er van,. zal
een fo~ ~ntr&!Jt bevat~e de termen .en 09uditlen waaronder de
oonceeaio# het bouwen ~der lijn mag ondernennen worden op-
gesteld. ~ j.. . • . .. .

12. 1)e :speoi.ficaties, de vorm van den tender. de andel'6 OOI1dities
niet atrijdfg: tegen. de ~rmen; der Speorw~én Ui~idings Acte vu
1895, A+~deerende Aote ~896, en copie~ van de Acte en van de i

wetten de.t wetgeVing xaap~loilie, ~D.' g8,noe~ zijn ~ zien' op het
Kantoor VJUJ. den 4geJlt-Generaal voor de KQlonle der KIUij> de Goede
Roop, Vi#ia llanaiona. W"tmin.ter, en op het Kantoor van den
aJgemeenep~tie~r VaIl B~",egen Kaa~ta(l. .

13. ~ uder. oondi~ in het contract: te worden opgenomon en
nog ..niet !J1jerbovén aangehI,ald ~lI.,n oVereenkomstig de Spoorwegen
Uitb1'eidinp Aote 1$96, ~erideetende A~te 1896, moeten zijn, ên
moeten ge.Dschapp'elij~.~~d worden. i

14. ~~ Gouv~ement ~·.de Kaap de;Goede Hoop verbindt zich
nIet de ~ of eemgé aan~l.eding aan te n~n. '.

. }

lelbebnden eD ScbrijUlertm.
.'-UIS VOOR· .

De MlDeuweordera nreD~ de rijlme CD maohtipte ~':1 in Zuid-AfrikI'o- Aan rid
heeb hei ~itn nooit ontbroken. En. toch hooft dele gNChiedenli. w~er geleerd dat geld
Diet ~tig it. De _wige ~Ien vau recht .~n .~t!i~ .• tu~. """ ~ de
berIeD. en lij die dese bewP_hlD 1"ero_ht_eo-eJ IUn IU ook milllOnaint-bluven BlDImer

~o.chanerde -lIehappji werd iD de ceMe plu'" veriegeowoordigd door deo h.,- O. J.
RHODYJl, de8 'jida den premier d_ Kolonie. ~AaOpaade den edelen heer C. J. Bbodee kan uw
ooadté tot. pene andere ge ..olgt.rekkiDl Iro~ dan ~t hij. in zijne capacneii ~. be8tuurder der
drie poo&e uudeelenmaatllChAppi.ien: de Bri_b Zuid.~sche maateeh~PJl\h de ~ Been
o-oa.o~ mjjnen en oe Goudvelden van Zuid·Afrika, de combiDatie _Uerda ea
uplde, ctiie .wk eone 'daad ala du J_ .... uip&oeht mogeljjk maakte. (BJaPPOrt. ftIl het
c.oaaité.l .z ~....... d De 'D __ '..... .. JM drie _tJtchaplJijen in o_telll.ung werkeJlde : de B. ··A. maa_~.pu,Ge ~
_~ en de Oeudvelden m.. teehappij, waren de m.dllnene waardoor dl~ lliiIaema moge1Uk
..,....a&:t ww. eT! lUID. hun hoofd wlUler .. hts de Ptlno !IW" (Bhooos) die bell kon bestieren, on
iJie m lbt in zijne banden had:' [Speech van den heer &hreioer op bet voorssel dat het

• - ~ npport door het laterbuit worde aangenomen.]
Du had IIHInook den beer B~IT. een millionair dir;'kteor <ier Gecb:u1erde maalAlchappji en dr.

J•• &IIOX illdminiat.ratew' van Rbod""ia. en dr. HURIl!. 'lol1retaritl dor Oeclwtcrde m.alAlcl!,appjj.
'D.. .... twee namen een dut.belzinnise pOIIitie in. ten deel" waren &ji elecbta de uihoerde .....w PIIUlnelI van anOerC hoofden. doch dan komen Ijj ook voor al. !'1IIdgeven en lt>idonde pMteu
- in .. korqplot. .

:0. boofdpenonen in do Johan-.berr--Ite Idiek wareu do "'iif ondeneekooaan VaD don
iaritaiie-brief :- -, .
. (1) ~'U!lEL PHII,W.,., hoofd van het Bui~ van ~ qo. YOOnÏt~ '+'UI de!tamer. van
~eil. Hii bestiert meer kapitaal dan ~nlg maD ID Zuid·Afrib.. HlJ was de vooruiter
_ 1aet ~ Reform Comit/o." .

(2) JOHN ILH~H.\lC~w:<D, eeu b~er der Veroen~e Rta&en VIID Am~ Op het gebied
_ ioáddtl"erii it hii miAcluen de grootsse desku~ ID de geheeJe wereld. Do deepolevela
op daD. Ba.-l hebben bonno ontpnin« grootendeela aan hem te danken.
. (S) Knlouel F. W. BIIOI)~. broeder van C.l. BhodCII, WlUI un het hoofd 'V3Il de GoadvekleJI
'+'UI .zaid·Afrika.. een der pooCll&e maatacll8ppijen in Zuid·Afrib.

,. (') Ga:OJIGIIFIJtUR, 'lt'Ul'8Chijnljjk de ~tate per.oo!"iike gou~ijn.e~~. in Zuid-
Afrika.. en op den Band heeft hij meer WerblUl dinh oader zieb dan e6nll!' andur indl ..idu.
~'UIlLE8 LEO!UBll, procureur, voorzitter der nationalo ooie. on tbaue' ..oort. .. luehtig in

De .. tate 4 hebben achuldig gepleit un ll00gverrud tegen de Tl'IUlaTUltIche mgeft'ing.
Behal ... cHac had lDtID oog de andere 69 'Ieden van bet Reform Comi~, doch in hoeverre llii van
da IUIMIlII"ering met den beer Rhod.,. geweten hebben it niet recht duidelijk. meer dan
eeD IChijnti uiot .,OO!I m$ &ehebbon dan Ion nUID te hebben geleekead.

De 'IOOI'IlII8msio . .·n on uitvoerd.... waren: majoor Bf)~RY W lilT';, een oIIIcier ~.
c1r. J...-n, die DUI' Piu.ru othlngo gesonden wml om bot kamp 10 orde &e bnmgJn. Znn
_,. al altijd in gedachten. phouden ....orden, daar hjj de man 1I'I1II die sijn da~k en a~ere
kOIlbUe dpcumeoten in een swarten troDlmel met aioh nam 811 .. oobel!dwligd liet uilen 10 do
lIUdaD ... bmJen op heuillrok! te Doornkop. Bij ......rd gevangelllf1'lIOlQeII te Doornkop na
• ~ '+'UI dr. JameMHl, en ill deer bet Drit.cbe JrOl'IlChtllhofveroordeeld toi seven maanden
~ ~ barden arbeid, '. . ~ .

)[o~ GKt:Y ~ ..d~ aanvoerder der Bntach Bechuanaiat.'dHcho politie dio ..an
lfafeltina '\'4~rtrok geliJktndlg met dr. Jame" .. n en de .. 141 llalmanl o~~moette ... Hj] word
~ de.Jlele wU- behandeld ala de andere oflkleron van dr. JamOllOn. HIJ kreeg "lIf maanden~. .

sir J"HS WII.LOl'liHDV. ook een offici.... V&lI dr, Jame>lOll. Bij bleef awhter te Bulaw.yo
ac- de troepen vertrokken. en kwam te PiUoalii IIIInkort voor deo inval. Bij moet tion maanden in
de "'~ &itten. .

J .• \. ~TEVI:W, ........ rnemend lICC!""etari .. aer Hechartorde maat.chapPij, te Kaaptltad, in d..
afweaigb~ ,.,." dr. Ham.. Hjj ollduteckend .. de Ol_te telegrammen die iD \'erband met' doao
uak pw_d werden tWIIICben Kaapstad ell tie andere plaateeu. .

Dr. H. A. WOl.n. die te .orgun had voor d" le"cnuniddolen laap deJI weg van PitAni Poth-
Juau DUI' Johann""burg. .

Kapitein H.)LDt:s harl opzicht over het inpakken van bet oorlogsmateriaal te Kimberley oin het
_aden er van over onllO hJlOOnrcgtlll.

In dllll loop der Ij8IIChiedenu. zullon nog oen pur namen "QOrkomen doch die lIijn 'fau min·
der beJaul.

AANVRAGEN. VAN

\fijn- en Yrncbtenbooren.
. .

t,VZEREN EEUW" paarden houweel
en Cultivator is de beste._1.. --11.16811 T&11 8tIIJ

pbruikt word. mn
60f '1Mac1a.

De ''YZIUIUUF met ..... I*""

~ "IZBREN EEUW" yereenlgtle eg eD CnltlYator.

IlT. •
UH [Jl 'EL nEU "All EXZWEEKDEBB. ~ Sterk en

net ill niel onze b..odooling t>t;II lang 1.."."-.:: te I!Chrij..-en over de vel'1lCbillonde drjjfToeren
der samenzweerde,"". De tijd i. nog Diet g"lwIlIoo doze dingen uit het bloot hu.toriscb oogpunt
te '-"houwon. Wij ItlVt'n nOll In den nagalm der ont.plofling, OlUO gedachten zjjo nog bedwolmd
door de onverwachl4l gcbcurtoni88C". ,m.f, "'J:;en -ii .. nog te bcnevold door de opstuivende
IIiOiwolkon die in de lucht -iin ~cw"rpen. De tiid alleen zal de.e gebrekon wegne-
men. De ge ..olgco dor gebcurt~Il.!\O('n kun. ICO nog niet met zekerheid bepNlld wordon.
Dit ov.nicbt lOU cchwr oll"olledig Ijin .no wQ niet iD een pear woordon melding maak-
teil van .... erachillende oorzalum die van tjjd >.ot tud ""ogegevou worden a1ft de baeÏli der lWIleD·

-wine· .
Het ~I dur !IIlruenzwoorden W1LII om de tegonwoOrd~ TranHvaa1acho regeering nn haar

poIiiie &e letten. Dit i. de uit.opraak van het ~Iect coouté in bun rapport dat met algemeene
lItemmet. 'Irerd aangenomen. Zelt8 iiir Tho_ lJpington die alleen het minderheids rapport
ODCIerieekellde .egt: .. De Ill""",,' "oU...lige gemigenUo lOU noodig woaen om tot bet bc~lolt te

· 1roIIen, dat de sOI·premier ,'ernntwoordeluk WlUI voor de onbcxonnnen daad 'flU) m. L. 8. Jame-;a want niet alleen zou zulk een gevolgtrekking betookeuen, dat dt u'pr"". .... (o<)rMdacAlelijl&
at«l "~ifI"'" dr (}",~f/ulHJ'~"jkhmlrin' ZUId.. 1/r,J,ru'HIJI:M R'p'.b!ió: t. ~rot.u", doch ook" ......
op di) punt I,;n allen het Ctlll&. Wolke rcperingll.,.erm mon in de plaattl der letren'lroor·

dip reseeF.g wildo plaalillen u. een andere vnutg., Sommige,! beweren dllt .10 bedoeling 1I'I1II
cle repuWiek te bebouden, antIeren llltlCuen d:i& IOon de Bnt.llcbe ..lag "tide hij",ben, Amll'
jiIha wilde YnlOken. ccn Ver\.'Clligd Zuid·Afrika. met onschuldig bloed gU.ocht. beoogde. Wij
·..neo ~r aien dat de _enzweerden wurBChijnlijk nooit over deae ..raag .gedacht heb-
._, in dat dit o'O\1r:ll"Cht'oen der redenoll kan zjin geweest waarom er op den 26e&en Dooem.
her een QVOl'lltand on"'tund dat bet plan, vBBr bet nog ten nitvoer werd gebrae"t, den dood·
Ileek pl. I

So komon wij uebter tot oon., vordere vraag: Wurom wilden de _o_eerden do tegen·
WeOrCIiP ll"IJoorinll wcg bebbell? net :mtwo<ml moet, ~ we reOOe getracht bebben aan te
toooen, noodwendl{! onvolk-dig zijo. ZO'l<ler...,n ooMeel te 'feilen lallen wil de ..enchillende
punteu ut !tet kort opoommcn.

De _n .....eerde"' bestaan nil tw~ grnepon: Zij die in ..erband lltaan met de Gecharterde
_.teuhapp{j, en Ijj die t.J Johann""bul"l{ honne belangen bebben. Dese tw .. groepen kunnen
bee& afaoDaërljjk '-:bouwd women.

Twee redenen worden genoemd waarom d.. Gecharterde iJ'OCP do 'TranllVaalache regeering
__ hte qat".. te werpen :- .

)leo ~ be..onden dat er pene bcta:~bare goudmijnen in Bbodeoria "jjn, en tenzij de
pij op de eene ef andere wjjlegered wnrdt moet. .. apoedig bankroet liaan. De Trans-
, ónuapeljjkriike mijDen, en 100 men dat la.nd onder bebeer der Jleoharterde maatllChap-

pjj kon kril..,o. dan lOU de mwluk&e Bbodetria speculatie toch een 1Rl006ll worden. De toekomA
'fall .Bhoddóa en hare roudmijnon sal dit argument of rechtvaardigen of Iogelllltralfeo.

(b):. pe beer ~ de eerste mao in des_e~p. de ~ ....r der geheeIe bewering had
.. n ~litiek doel HO Acreefcle naar een vereen Igd Zuid·Afrib en had het pdllld niet de na-
tuDrijjke ontwikkeling der maatachappeliike toelItaDdon af te WllCbtell. Bij droomde groote droo-
men. doch .. erd teiken. in -tjne _te mijmeringen ~~ door het ~t paul
Irvaw-4t de onafhankelijkheid zijner volk bovon aI1e andere dinpn PJaaiat en waardeert;"'&Il dit monator wilde bij onbJacen lijn al koaW het ook atroomen onaehuldig bloecf. Will
bij dan onbekend met de p!Chiedenil ftD Zuid·Afrika? Wiet hif dan niet dat bet nog geen 16
jIer ,.w. ildat bet Afrikaner heri met denzelfden pot.lai 11001 '+'UI Tafelbeq: ~ un de Lim·
popo? lQi wordt alaemocn erkend dat hij de _wip betrinNt.n ftIl reCIrt en preohtipeid o.p
liI:tOUCIa6e WOU" onder· den .,0Ili heeft vertredon. De!leer &bremer healoo~ &jjn apeeeh waarmede
110 de -.-. '+'UI het m-roerheida rapport in bet lagerlmil 'fOOI'SteIdemet dese WOOMen : "Hjj
.. ti DiiDmer er ~ laten brengeJl te verondeMellen dat de ~o'ie'f8lt '+'UI den beer.Rbod ..... ,
,_... of :pJdauehtaa WIII'eII Bet doel Yan deo heer RHodea wa een hoog . bij we_h~
dat bet .. li .....burilige '

· la bet~doel OlD met een .. meDIweering een boTrienden J.fribanacbe stat te oll:ieruajjnen een
hoog? Kan eeD doel dat herei.ki moei worden door immoreele middelen ..~ --"';_..:I wor-
den? ''''''11'''''-

Waarom bobben de sameDJ:weeroora die groote beJanaen in de TraDlnaJ.che aoac1nlden heb-
IM;D aioh in dit komplot pmengd? W.. bet bij ben OOft ~te lpeenlm. -bifail VMI kood ..
~. doch ook veel !ronden verlieaeo? lA, de kapiWJilten self ni.t veel •. de "oorvewende
polrtieke rechten dur u ,tlllDdera p..en it duldeliik uit de brievt!n van Lionel Phillipi, die wjj reediI
hebben behandeld. De bClt>rSchreiner seide in de speech hierbo ..... ~buld .; .. Bij geloofde
dM de Jobann""bu'1l,llCho bewogilJl. wat ook al lJedaaIl werd. niet IUlawi1Jrend werd &aIl{!enomen
doch da, men or .eel Vali beoJft gemaakt, Hij kwam to1 dit bealuil All het Illleu der feiten. ~
wad .,.ee1 'flin JlUm.akt:· .

:0. 9VJaende red"""fl zijn gOlluemd :-
fe) Djt bewaarplaatllen kw,",ti". Deze mak 1I'I1II _gende io bet ~babof enlOOde

1Ó~ lien JUDflt.J der rcgooring '(..geveu word, be*oekepde het een groot .,.er1iee 'foor de JOud."..uie. Bad nten de l'ilIJOOring ID eigen handun clan .... d_ -UjjldMid dadeljjk Dlt den
hl·

De. heer Lionel Pbilli"" ""hroef op 16 Juni 189-&un Deit: .. De beWlllll"Plutlen-lnreeQe _I
__ ik meeD-tell oll""n fueure worden be!Iliat, maar wn kOlJM'nin 1OO...t .t25,008. .

(.) Het niftcot .."n van c1ai_ per Joteril. De 'Vorige wot ..... deze: modra· de npel'inf een
, .,.. ... te als oon d,lverij gup"?O~ had. werd eeu tIatr bepeald .wunp de OIaUaliOea_

.' . .mDeD wonten UltgGJfl.,,,U. ut. hoent~fI~uuder d;o dlUl bet et!I'II& op de P..... i. bD ail.eJaitIIII bet'*" afpe.-.on. btiie wet gal IIIIDwiduag tot .,..10 ongcregeldbedoo. De groote maat.ohappjjen
l!DIIIIden amen. !,oaet&en 'Vroegtjidi« hot Iioenliek.ntoor mot hUIlDe bandJanren bieJd4p.ar.
&ia bl ge~beid om do licentie .. naar d.. plaa ... te ..... ngen. alwaar een ander ~W halJlllaitt-
Jïentd .tundon om d~'elaimtl af ~ penDon. 0l' doau wjj_' werd bei publiek tOtUI uitc..to&en:.
bur.too"n d" Dpttalillten aid. l!I.'bt.Jr uiol &all : in&egelldeel dit W1III jDÏl~MIll' baD Iiln. Om
dae onll"'1'Pldhttden 141 "crh.>edCll.·bn,,·bt do rc!{ecring ecu andei .telflel iD ,_bil de cIai_ge-
.-merd (!Il dan u,'ituloot ,,'orden. :-;"llImigon mecnen dat dit een der grie\'(jll deP bpita1ieten
t4pn de rqreorinll der T""Il!I" ....1wu,

(e) Dol eyanide en dynamiet monopolif'll- I). Iwec.IAooel Pbillip'- _reef 10 Juni 1894 ;-'
"Ik weei ~t wat o~ volg~nde .tap aaI.iin. De regoon'l!r-iI!..kJaarbliikeljjk onder den indrnk da(
lij .... trOed '+'oor d. md".tMe bt.",ft gedaan, en ouzo 0PJ.K",itiu tepa ?) al oaiuarljjk den

· oêadta Jrn.pr kwaad maken. De oode man ill reLter IQ gwn. een vriend der IndnMe en
'1Meftde lJIéO,d yerk.eerde id,,";;~ omtrent IIlMthuiahoudknnde." 11 ekn • YIlD den 16den JOD~
UN, .ord.o,.or beide monopohctllJellProirell. In een P.8.1111D deo bn deJr 28t&en deneJldé~.,tI hll: ."Indion de.Uritacbe regl!fll;ng ~ich kon (of wil) ~ienl . _ e,uid ..lII01lO-
PDIie _i .U ZICh, nwt geluk rec:ht, ook tegen oen dy_ietmOllOpoJie.,o '. De onder.
......... y1lj1 N,,!,ol .ullen Jich thana IUItuurlii~ tel«"0 bonne inmertging in het dyn lie
........ !'1 Ja, de _onllW1lerdet'll waren millionaire gewOlden, doeb wilden oog eer profijt
...... 1 -.'.
': . (tl). Do! oD:&ullurheid '+'UI ,'Ut uigendom. Sommige beweordun dM er iD
·~ "/UI. "'8t e~udolll WIll!. Men l!Cbuen. ten rechte of ten onrechte,
.~~ tf:IZI,n dat 101Dl&nd onvonrachLtl "lW reqooring.wGfIU koo nmte1Deo,.wa, .elplldom. had t-Itouwd hem n!ct toobehoorde. .. hoo .. rre dit _ lIIII'l1Hea
... WiIleo i meI open. nemen te 1Il!III'UD. . .
. . '(*)' . '+'UI den hee:" Chflrl~ Leollard, YOOnitter dor IlItlonale nni.... In eIK mani'

recb 'filii p16ven bil oen ~ "len., waarvan eokel de= warea,
'publieke "kAnLur"n. de Bollander kwlllliie, pbrvk un ODd YOOI'

... Diet-lIo1landcb "Prekende oude .... eie .teauecbt kw~ enL' • W~ aan de ni'landers, mecme:w" dat de eiIleh eier T~ .
ruul de repubtJek_ne ui... . ... w. Heett eie TrU..YIIAl Diet he~

gdroebte en lant PmCIne _ft· elykbeid t.e..a vrijwanm ? •. . .

llChtOen der tiid. ~Diet plroaMa· 0..... dat _811 eta OOtdeeI uit te'_·.....o._ _ .
.-011 _"',.- ," •

_ ... ~-.ltnillhet ',~. .. .-- .:...w~._~ •• 4fii;:...- ' _~
• ,.,-..-~~~J::;. __~-==

t .. . _' . ;,

WIJNGAARDMESSEN EN SCHARIN.
--,---

ItJJOB1I Ta ZW.AVEL van het merk van eeD WlNGDDTB08.

fR. M. ROSS& CO.,
8TRAND8TR~~T, ·KAAPSTAD.

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

!ARDAPPELMOEREN.
f •

I

:,..lUERENen andere .kweeken worden ~ voor.tt> zij hun beste11iDg811 -elders dOG, er op te letten
clajt wij uit Engeland ~:voeren de volg81lde_rete, klu
~ppelmoeren om iD 't begin van Octo~r afire-
1eterd te worden. " .

i .VROEGE PURITEINEN. t ~ Ub.J
P1U.OHT van HEBRON.
EARLY ROSE.
PRACHT' van HEBRON.

(ROOD)~

(WIT).

PRIJZEN ZEER REDELIJK.
{ T-' -"

COM BRI NCK & CO.,
r
f .3 & 4 STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

TB K.OOP_VZ_.AAD
BIJ

EBRS. WHITE,
OOEDKOOP8TE

JOHNBRO~N,
Hoofd ..lngenieur •! • .

Kantoor YllIljd~n Hoofd-lDgeniellr, : ..'
, ).taapstad. 4 .A1Ign»tu) 1896.

_..._ ~~ __ .__. . ..._,L ~
I

8tJHOTBElUCBT.

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

-MONTAGU

G. P. VAN ZIJ'-.
Vendu- AJIslager, AJ.gemee1l $i

Wetlla8'8llt.
QEVESTIGD SEDERT 1870.

KANTQOR :-BA.HKGEBOUWE~.

PLAKPAPIER.
Voor gij elders koopt schrijft idau

eerst naar .

GUSTAF ANDERSON & Co..
. i '

35. LANGSTRAAT, i
K.AAP.TAD~

voor monsters van hUIl .

PRACHT'G PLAKPAPIER.
Koop v..n OIUl en v_leert dn8 eeD £oedt

uitkielling en B&SPA.\R'l' UW GE~D.
VERF, VERNIS, BORSTELS ~

laagste prijzen.

Gust~lf Anderson & Co.,
31i, LilG8TUAT KllPST!D •.

PROOUKTEN-AGENT.

DB Onde~geteekende ~pt en
Ye ..koopt op CODUDlS8le.alle

soorten van Produkten.
Alle Orders aan hem ge~den

rollen met zorg en spoed uitgevoerd
worden. .

V~r bijzonderheden schrijft aan
TJAART J. v. D. WALT.

Bus18, Pordsburg,
Johanne8!urg.

Telegrp.at Adrea "Tjaa.rt.," rordlbutr.

KEN NISGEIVNG.

DE onderget.eekende, eigenaar
van de plaats Moordenaars-

bosch, Saldanhabaai, MalmeSbury
afdeeling, maakt hiermede btlkend
dat hij niet zal toelaten overtreding
van Vee, Rijden, Jachten, en~" op
gezegden ~nd. Vee dat overtred-
ing d()('t, zal op eens geschut worden

J. G! L. STEYN.
Malmesbury, .
29 Juli, 18~.

ZUID-AF'RIKAANSCH E;

~ONINKLIJKE MAILDIENST.

Oe u CASTLE MAl L" Maat8ctl!lJ1pIJ.

DE St.>onl~ten dev.er Lijn ve~rekken
,Rn KUp8tad naar Londen pm den

'",iPTen )V''''II~dlllr, te " aut" n.m;, Dll&r
\fft(''';ra en Plymuuth, te Bint Ae~nA en
Alwl'nsion aa.nh·lU,'tlnde Of' de bepMJ\i. tl1ll'
s""l'ntijden. j
" 1!l-~IAWARI)E:S CA!:>"TLE.Kapt. R",BT,

'''''1''' '-"A!'T.d.1.0~ ('.\..::ITl.E,Ké~=NCAl'I,
. 6 -~ORHAM GASrw:. !tapt. .80.'
.. :j••-GR.1STULLY CASTLE, K~t. Báo1l'll...~

~lfra Bootst! foor lagel .. d, fta Lu'Palmu
WARWICK OASTLE, Kapt. WALUCB,Oe,tzt!nt lt

An~. :
\RUNDAL CASTLE, Kapt. WLNIlIIJL, oint.rent li

September, doet aan SI..Bm- cm A8c:i!nsiOD

:£ARLEeB OASTLE, Kapt. W.unD, Otlit.rent 16
September. .

Voor Vracht of Puaage ver~ men
!.ich bij lie AgenJ,en van de Of.STLE
'IIAlLBOOT :MAATSCHAPPIJ, (8eperkt.

UNZON LZJlSr
KUNINKLIJKR MAlLDIËN~T.

UIIOI STOODOOTllU.T8C,UPPU
(•• pm.KT).

DE MII.iJbooten der :Yaatao'ha.pPij Ter'

trekken 'van Ka&patad n..r Ë~gol&Dd
'Via Madeira, Olll lien lUulereu W~ ten
~ our &.m., .]11 onder UIlleggend. : :

VOOR ENOELAlfD.;·
.A.Dg. I~MOOB, Kapt. Oauru. :

n 2f-.SCOT Cl'W!D 8cntw), Kapt"U,Ut;a,
Sept. !l-XXXJOAN, l.apt. &&noLJ)tl •.
, "-NORXUt (Twin 8erew), Kapt. ';0)11111,

oot. 1-TARTEB, Kapt.. )lOUOK. .

EXTRA BOOTEN VOOB DGE.L..&..li".
OOTH (lJoubbeJ.e 8ebrocf), Kapt. BUllh .. om·

tnmt 13 Aagutoa, via TeD~ :
TROQA1'I, KAPt. )lOII.LIIT, omtJ'eDt 21 i.\ngu.tut

Teaerilfe, :
GAOL, (DubeIe 8cluoef), Kapt. Tnco,: omtrent

10~ber, ~1~ .
• Ben Tall d. Ihlt.aohappij'1! mooi. 1':toom·
bOOteD aal SOUTHAKPTON JerJalAln voor
.BA.MBuaG. kOl't na de aanlromat nn
... )(aiWGOmbootAm. .

BBTOUBEA~ RTJE8~gNGKLAND
gugbur voor zes lta&ndon. wordep ui~·
leikt tegen een vermindering vaD 10 pereent
op den,Dabbf.1ett P~el'rij8 .

R.ETOURK.AARTJ~ naar H4 VE~S
Janp d" KUST wordeD ui~ikt ,oor do
terujll'8ilihinnen Drie Maanden per dl! Unum
of ..hf, CuUe \l.aateebappij St.oomboQten

Yoor ,- nwh' of P~ doe men __ 11
MIl d. KantCJl'a nil ti. Onion 8tdombeot
Vw*.,h.ppij, ~

(

"OOR
1

1- (/t,.1

DEJ

J. S. I:

llRDE
Eerste
pa&rd

2 Uitmal
(l6ha

IWll

• Do
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