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Publieke

door den
wacht wnl'ftAn
WerkJi8&DlLh~len
OP
de Juni vacl.nlll.e.
woensdag, 5
salaris £1 *0 per jaar en de
eohool2elden. i
te begioDen ten 10 lire 's Joormtddags,
Kennis van :Muziek, Instrumentaal
zoowel ala Zang, sal eene sterke
~~)Ossen, spekvet
"I
1~ \T aarzen
aanbeveling zijn.
~~
.Alleen ongeh1(awde personen zullen
J ~ Koeien met Kalven
in aanmerking igenomen worden.
1 goede Bul
IliV Merino Ooien
aS
Billijke reis~o8ten, gestaafd door
.s: kwitanties, zullen vergoed worden.
~(I\) Merino Hamels
'g
N.B.-De
~
applioanten
wO Afrikaander Ooien
o moeten zich voorzien van een onder:\,,(1
do.
Schapen, jong
S~rweg
Certifi1 :31)
do. Ooien met lam- \;.) wijzers 2de ~
caat om tegen :halfprij8 te reizen.
meren
o
20 Xamaqua Ooien, met lambCJ
P. H. FAURE,
meren
Voorz. Sch. Com •
.S
]:)0 ~!erino Lammeren
Delta,
p.k.
Smithfield,
O.V.S.
i eerste-klas MerinoRammen
22
Mei,!
1899.
~)eerste - klas Airikaander
Rammen
1I) Paarden
J
I Bok wagon, nieuw
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KENNISGEVlNU. .,,
In den Boedel van wijlen de1!_Heer

DANIlL

--4

i

GIDBO.

MALAN.

Op DINSDAG, 13 JUNI, 1899,

I

BENOODIGD

Rondgwde OoderwU18r of Olderwijmes
yoor eene Armen School te earmel,

1 Veerwagen
1 Scotch Kar
,1 Bakjespomp
1 Schaal

zal aangeboden worden

Ruim Cred iet onder ~oede SecDJttelt.

Vermsehingen lulleD nrschatt worden.
Willi3ton,

Afslager.

12 Mei, 1899.

Twee Rondgaande Onderwijzers
benoodigd te Erasmwd'ontein
en Yenterskoek,
wijk Ka1ferrivier.
PPLICATIE
voor de borengenoemde betrekkingen vergezeld van de bij de wet vereischte getuigschriften van bekwaamheid en
goedgedrag van de laatste schoolcommissieen van lidmaatschap eener
Protestantsche kerk, zullen door den
ondergeteekende
ingewacht worden,
tot op den 30 Juni, e.k.
W e-r haam heden
te
beginnen
na de Juni vacantie.
"" Salaris £. 120 per jaar en de school
getden.
Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.
.\.B.-De
geslaagde applioanten
rurx .:ten zich voorzien van Onderwij·
zcrs ~de klas spoorweg certificaten,
om tegen half prijs te reizen.

A

·°1

wYk SHbpntt.

Boerd eri jgereedsoha ppen,
en
wat verder op den dag der Vendutie

I. ROBINSKY,

.Hoof4

A

PJ>LICATIES
voor bovengenoemde. betrekkin~
vergezeld van de bij de wet vereischte getnigsohriften van bekwaamheid en
goed ~,
ván de laatste Sohooloommieeie waar
werkzaam
was, en van 11
ohap eener
frotestantsche!
Kerk, zullen door
aeB Ond~rget!,eekende !ngewaoht
worden tot opi SO luni e.k,
Werkzaamheden
te beginnen, na
de Juni yaoantfu.
Sal~8 £120 per jaar._
Billijke reÏ8k()8ten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed wordeD.;
1f.B. - De geslaagde "pplioant(e)
~
zich voorzien van Onderwijzers 2de ~
~~rweg
certifi·
caat om tegen i halfprij8 te reizen.
P. H. FAURE,
Voorz. School Com.
Delta, p.k. Smi'bfield O. V.S.
22 Mei, 1899.

~J!=t

Rondgaande
Onderwijzer
benoodigd te Welbedacht,
wijk Kromellanboog, diat.
Heilbron..

Exeouteuren

~

PPLICA'rrES
voor
boven.
genoemde betrekking vergezeld van de bij de wet vereisohte
getuigschriften .van bekwaamheid,
good gedrag. en lidmaatschap eener
Proteatantaohe
Kerk, zullen door
dan ondergetoëkende
ingewacht
H. J. VENTER,
"1oorz Bch. Com. worden tot op den 26 Juni, e.k.
Werkzaamheden
te beginnen na
Rt'dder~burg, O.V.S.,
Je J uni vacanti~.
2G Mei, 1899.
Salaris £12(} per laar en de
schoolgelden.
Kennis van zingen eene aanbeRondgaande Onderwijzer
Benoodigd te JIliddennvier vel~g:.
Billijke reiskosten gestaafd door
Wijk MiddenLubenbergekwitanties, zullen vergoed worden.
KeI.
N.B.-De
geslaagde
applicant
moet
zioh
voorzien
van
een
Onder\ I'PUCATIES
voor bovenge....
-1 noemde betrekking, vergezeld wijzers 2de klas 'spoorweg certificaat
van de bij de wet vereischte ge- om tegen half-prijs te reizen.
tUlg~chriften van
bekwaamheid,
H.-O. VOS,
~ot,dgedrR.g, van de laatste schoolWd. Reo. Sch. Com.
commissie waar applicant werkzaam
Parijs,O.V.S.
.
was en van lidmaatschap
8ener
14 Mei, 1899;
Prol,'stantsche kerk, zullen door
d"n ondergeteekende
ingewacht
worden tot op den 30 Juni, e.k.
Werkzaamheden
te beginnen,
Eti
Onder...-ijzer voor de 3de
meLenmogelijk, na de winter vacanKlu Publieke School, te Oamtie.
pell, Herbert, G.riqualand West.
~alari8 £ 120 per jaar en de school.
Salaris £120! per jaar, met vrije
zelden.
woning ingeriCht voor kostleerEen ongehuwde peJSOOn ver- lingen, derbalve voor een gehuwd
lanzd.
persoon.
Kenmis van Hollsndsoh,
, Billijke, reiskosten, gestaafd door En~lsch, en het llfgelegd hebben
kWItanties, zullen vergoed worden. van het Matrióulatie Examen een
.
:\'.B.-:-De geslaagde
applicant vereischte.
mort zich voorzien van een OnApplikanten moeten met appliIh'rwijz('rs ~Jo klas spoorweg certifi- caties bewijzen iusenden van lidcaat om teger. half prijs te reizen.
maatschap
eener Protestentaohe
Gereformeerde'
Kerk en van goed
Ds, H. E. DU PLESSIS,
zedelijk
gedrag.
Voorz. Sch, Com.
Applicaties te worden ingewacht
Lubenberg,O.V.S.
niet later dan 20 Juni.
',2.-) ~ei, 1899.
Werkzaamhedeafje beginnen met
~~
~_~~_-~~-~----het
Juli kwart.¥}.
/
Hoe 1. u..,. Lever?
H. J. LE BIC HE, CVoonitter,)
lll'D
u.w goesoc<iheid, dit i. het '-te diDg
dat lf'luD t doen om """ht te komea me& d.
J, C. KRIEL,
nude W"r.t~. [laar i. maar eeu al",,_ middel:
Wheeler's Extract;
met poet geld. Ja. ad.
(.Ageerende Secretaris.)
HEYNES, MATHEW & CO. P.K. Campell, lJIerbert,
23 Mei, 1$99.
APOTR:&KJ!!R8,
ltAMPBT AD,
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KENNISG'EVING.
Bij deze wordt bekend gemaald dat het in 't plan ligt Tan ~t"
KilJa Syndicaat
Limited" al8 de b<>beerden van een m&&tschappij die hi_
.. 1 .orden
gerormd en
gereptl't'el"d,
QIIl aan het parl~m~nt verlof t:e vJ'S88ll tijdena de eiBntvoJgende
aiWng
eeD particuliere bill te mogen indienen ten einde verlof te verleen~
tot he~ bouWén.
inrichten onderbouden en in werking brenll8n Tan seltere lijnen ~u Campabaai nur
Zeepunt 'eri'binnen
het 8tadsgebied vu Kaapstad, en binnen CU m1lDÏcipalit.eit van
Groenepuut en Zee punt. o~ die voorge~~men ~~ppij
bi~
~er
aangeduid &.II
de genoemde maatschappIJ. wlUllleer SIJ geTormd 11 t macb~;t.e
p_teen.
Deer t.e
leggen in te richten, te onderbouden. en met ellect.riacbe mechauiaobe of &Wiere kracbt
te latin werken. :tekere tramwegen hierin nader beechreven, met ~ de noodige lpot"a.
wallen, glooiingen doorgravingen, gooten, afToerk.t.n&len, .Iapen. rails. pl~teD, verbin·
dingen, werkpla.a.teen, .kantman. palen. 8tan.daarda. dr&Il.G1.... kabela,. 8tel~
voren.
punten. kruispunten, wl8sel •• bruggen, plaveisele, depot· .• kncb~tJonll,
eIndpunten,
en alle andere t~voefCÏngen en werken noodig of weOllCh·tiijk of direct of indirect daar- dien
litan ·........"',.. ,.ft
mee verbonden. bienee ~et veldJrorn~ha~
~n Papeudorp en W ~.took.
te O..mJM!-~'
in de Kaapafdeeling. binnen de mUniCIpaliteit V:loD Kaapllt.ad en bianen de mnlllClpall'
I
teit van Groenpunt ; en voor andere doeleinden daarmee verbonden-iDgea.loten
het
•
I;:
TRA'ICiVBG
volgend_(dat
is te weteu) :
Enkele cJ.oOr1;S"
' lij~ met '~plaatAlea.,
. mijl, 1_fuJoDg. 3'7~ e...aáJla of
1. De vorming van genoemde maatschappij toe te .taan. met JJlaOht geld te vormen
. Dend. In .. nllalting
m.• ' T
....,. -No. .lJ. 10 rnll 0D«"8f!r .
door middel van 'litfjfte van aandeelen. stock,obligatiee .n obligatieatock, of door alle of daaromtll8nt. lang.
ten suiden vau het 0 "
inppnnt van Kloofweg ~ de ~t,
iD de .. nnici·
door eenige ervan.
TaU d&&I' in ..
s.idoo.tetijlr.
riohtin«1ugA
de
2. De genoemde maatschappij macht te verleenen om~
het land noodig voor de paliteit van Kaapa~oortgaande
in aanalliiting met dell bes.nde
tramweg inlOoofatraat. WRII,·
genoemd tram:w~n
binnen de grenzen van afwij.~ing a&ngewe:ltl!Dop de. hier acbter LoreDtutraat,eindigef,~e
vu Kaapstad.:.
.
gemeide plans. te komen, bet door dwang te verkrijgen. te &em~n'i te outeigenen, en te die thanll eindigt In !!mUniCipaliteit
Copieëo va. de
kapingen en doorsneden van gitnoemde trHI ...egt'tl. t~ Amen met
gebruiken. en de pt'f'Soncn aan wie zulk land toe behoort vel-goedmr te betalen.
een Boek van Tgelic
, bevattende een lijst V&Jl d. namen dol' eigenllU'll!of ran 1... 1\
3. Ve genoemde maatBchappij macbt te verleenetl te komen op, "U waar noodig
die gea.cht worden eitrfnaar te sijn; pachters of bewewde .~h~.
of bew0r.1'II van al
breken, te vsrbreedee. af te wijl.:ttn, en te veranderen de openlaktea
en krommingen
moet.~ gaan lID va,;, ,.lIe Jll.lijke .. n~,"
wegen en straten. met de bedoeling te maken. te leggen, te bouwen, in te richten. te h.et .Iand wa..arover ~e\;f6noemde ~wegen.
riteiten, w8Jt"all~ri~...
. ell andere pnblleke hchlt.men w8lU"lri.l~.dat.III .•.• I.n.
SIJI':
onderhouden en te l&ten wer!.;en de genoemdtl tramwegen.
bij d:en ~rrk
van de we, ~vende
Terpderiug
fn LapAtHd. qp he-lcm. 19
4. Te machtigen en in 8taat te stellen de get;oemde m..e.tsclaappij te bouwen. te nee~legd
Mei 1899.
•
..',
pla&bIen, te leggen. in te richten, te vtll'&lld~ren te verbreeden, te w~.ken en te geb~iken
Gedagteektind. Etriapltacl.19 llei'899.
de hier onder genoemde tramwegen of 86D1ge V&Il hen. met IlUlChti8'1ng om toevoegtngen
f~LBERBAUER, WAHL, & FULI&R,
:
en uitbreidingen te maken.
5. Te voorzien in een beletting van tU88cbenkomat en "rhindering
van genoemde
Parlementaire
AgeDte~
tramlijnen en werken, en .trafbepalingen
te stellen voor dergelijke o1'8rtredingen.
.
,
~u.utrut, ~petad.
6. Te Tel'llChalfen en te .maken voorwaarden. regelingen. en bepalingen op grond waar·
van de maatschappij al de voorgeuomen plannen kan nitvoeren en beboorlijke voorzorgen
kan nemen voor de veiligheid en het gemak nn liet publiek.
7. De regels va.at te stellen
waaraan voldaan 11&1 moeten ...orden in genl~ti..
noemde tramwegen met electriciu.it word eu gedreven.
~
-'!"',-8. Te voorsien in het oppertoezicht van J{enoemde werken door plaataelijke en
a.ndere autoriteiten. en de voorwaarden en bepalingen voor te 8chrijven waarop wegen,
,f
, ~
8traten sloten, greppel!!, pijpen, draden. toestellen en andere z&lcan en dingen mogen
bewerkt n veranderd worden. en voor do herlltellin_g .n het onderhoud van w.gen en
Bij deze wordt ~keDdgema.a.k:t dat he6 ia de b.doeuag ligt 'Y&Jl hei" Kll Bpuii.
straten waardoor het wer!.; gelegen is.
vu een mu~-=j
na deaen t.e VOI'IIleD ft te wonlen
9. ~1a.l'ht te verleonen aan plaatselijke autoriteiten
om sekere l'f'gelingen te maken eate Limited .. a18 de~prirhtera
geregiatreerd, om aall~et parlement verlof t.e
•ID iD de 'YOIpDde litti. een puoti.
in vPrband met de voorgeKtelde tram wegen.
~n einde . macl:tiging te ~
tot den bou.... ~ inrialitÓllf.
)0. De genoemde maat ..chappij maebt te verleenbn aaI18luitingen te verkrijgen metde culiere Bill voot te
an
Camp I
beataande tramlijnen op pnnten aangeduid eu voorgesteld in de beschrijving
van de 't o~derboud eD.,'.le U("r..· ~king brengtn, .Tan ~ere
baal Daar ZeepuDt, ~ bJ.~\,n .de mUOlOIpaiiteit~.
Pw
en
.t; om die
genoemde tramwegen, en dwingende ""''''ng lJOwerl te verleenen over bestaande tramvool'g{lnomon D1&&t8cI-~ppIJ,hierachter aangeduid ala de geDoelllde lUlL
ppij, .... nlijnen.
+. to verleenen. om t.e bouwen, p"'t.D,
, lp te richten
11. De genoemde mllat..,,·happij to machtigen en ia staat te stellen tollen en be- neer zij gevormd ia ~h
wel·ken door .lectriache mec__
he ill
IrnPbten .. kere
talingen ti' heffen voot: l'I'L \'l'I'\'''L'1' van p&88agiel'!l, bagga!,"8, goedereD, mineralen en onderbondeo, eD te~d.'
tramwegen hierin n
. te ~lChrijven
J:let al de ooodi. en geechikte .pOorJijnen' wallen
andere !.;oop",,,rPIIriolen. alooten, dwanJi ....
r.Mla, p~. .' Terbindin·
I:!. Tu vonrz ien in d,. "l'kgging' v.in Mtraffen voor verschillende
misdrijven, inge- muren, hellingen; d " ijdingen
gen, werkplaat.en.
' toren, palen. atandaarda, draden, kabelt, ateigen, ponn
'Yer·
sloten de verbind ..rin::: Villi I,..t. "eiliLr" we rk en van den genoemden tramweg. eu "oor bet
bindingen. pun":!;
,.
unten 1rÏaeela, braggen. pla,..iMla, depotl.laaaII .... tiona, eiDd·
brengen mn ontplofbare of genurliJkl' slofTpIl op de eigondommen van genoemde maat·
punten en alle and·.
toevoegingJu en noodige of ...eucIlelijb ...erk., direct al.
schappi j
.
rbonden. in,'het .... Idkorn~
P..pnctorp eO WoodItock
IJ. Te ...oorzien in de oplegglIlj;C van ~tl'affen op peracnen die de betaling van of indirect da&J!
~ Camp'lI baa~.in . '. KaapiiOJiêXJdeeling.
bioan de mllnicipIJteit TIoII kaa~
~
wetti~e tal'iefen en on!.;oAten trachten te oDtduikl'll.
'
Tel'boDden
14. r J maatschappij
mach~. te \'erll'Cnen om bij wetten te ma!.;en regelende het bmnen de mnnlClpah. t Tan Groene Pant en Zeepnnt, eD .... n .Delen
et 'VOlgende --te weten:
.
;
Terkeel' op do genoemde tmmlqnen •. en !,et 1'tJlz!'n ill en op de wagens van de gf- doeleinden. in~I!I~,
1. !dacht1i,ing ~.erleenen
~t het v~~
Tan geDOemde ma&tlchappii met macht
noemde maatschappij en voor de ver.hmdeMog \'an benad.!eling VfI,D 't eigendom van de
&&adeeien, .tock, Qbliptiu.
en
maatschappij;
eo te voorzien in 't 8traffen van de overtredingen van dergelijke bij wetten. om kapitaal op,.te neHe'D d~r .mlddel vllonUltgift. nn
i
15. De maatschappij macht te geven om te verkoopen te verhuren; en op andere obligatie.stock "of alt.; of OODIge daarvan.
~ 2. De g'énOemdejjlaatachappij
te machtigen t.e ~
op. deor dwang tf T.. kriJgen
-wijze t.e be~chik!.;en over de genoemde tramwegen en a.ndere boedels en ondl!1'~emingen
zi.ch toe te ei génen,
te .~.bruikn. het Iud Yereaao~,t Toor de genoemdie tramw:'~
de maatschappij en werkregellDl;'eo aan te gaan met aDdere maatschappijen
en
16. Te voorzien in het veryoel' van de mail en val'. pakjes in de wagens van de ge- bmnen de granten v, I aIWlJklDp, a&n~well8n op de hIer IJ& te IDelden Wuningen
te voorzien in de be~ing
der vorgoediLK aan pet'IIOnen die eigenaar sijn of rechten
noemde maat8chappij .
.. .
•
17. Te \"f)()rzien in de regeling ,loor arbitratie van geschiileD, on vast te ftellen eft hebben op culkland".,;'
3. De genoemd~tachappll
In staat t"! lItellen .. gaan op en
noodig te
te bepa.len de bedragen betaalbaar alg vergoedin~ .001' genomen land. running power'
openen, op to breken~
verbreeden. aftewijken en t.I Taranderen d. Tlak
eli groeTen
en andeN' dingen wat ook.
doel te maken. te leggen. te bouwen. in te richten; en t.e·onder·
18. To voorzien ill de bekracbtiging der voorwaarden vastgesteld met pla.a.tse1ijke weJ{enen stratén.met~et
houden en te doen w~'ken genoemde t.re.mwegtt'l.
autoriteiten;
de genoemd!l maatschappij
to machtigen contracten en overeenkomsten
. 4. De getioemd~'lDaatachappij
t~. !Dach~i~ !i& bouWt.I1. p.....t.en, lieggen, in te
aan te gaan met plaataelij!.;e, weg en andere autoriteiten!ln
licbamen maatschappijen
Mchten, te onderhoud(lI: veranderen. WlJAgen, uItbreiden, te doen werken en t.e gebruiken
en pe!'!'onen.
de na te melden t71lDwegen of een1!r werken met machtipg em toetoeginlJ8n
of
Hier volgt een beschrijviDg van de bovenvermelde tramlijnen.
verlengingen a&n te l?tengen.
'
TRAMWEG
NO. 1.
5. Te vuori;en i~e woorkoming nn verhinderiilg en tegenwerking ~
genoemden
Enhle doorloopende lijn met wissels, ~ mijl, twee furlongs, 8-28 chain8 of daaromtramwegen en 'W~rk~en strafen vut te lltellan Toot.' nllte ov~ingen.
6. Te vootzlen 1'" en te maken TOOl'waarden, rer.la en bepalingen ODeier welke de
trent la.ng. bel{innende bij Camp'~ Baai. in het veldkornetschap
yan Papendorp en
Wood~to('k ;D de Kaapsche afdeeliDg, op eeu pnnt ongeveer 378 yards ten Oosten van ~aa~lChappij
.de vQ...!rge~l~e o~dernemingeu mag raitToeren, eD om behoorl:jb yoor·
den Znid Oost-boek .an de villa van den heer Charl Marais; \'!IOrtgaande vandaar in zleOlng te geven. v!;,de
vetligh81d ~n bet gemak V&~ het publiek.
,
N 008telijke richting door particulier land. vandaar naar en over Kroonland. vaudaar
7. Vast te ste .. d~ regel8 die TenaId moetR worden. in genl «le genoemde
nilar en ovel' land behoorent1e bij de municipaliteit vau Kaapstad, .andaar naar en over tramwegen door el ,Cltelt worden ~jreyen ...
particulier land, ...andaar Daar en over land behoorende tot de zooevengenoemde municiS. Te voorzien i':l net oppertoeZ1cht \"OOrgenoemde werken door plaateelijke
en
paliteit. vandaar Daal' en over land behoorende- tot de Koloniale regeering, en vandaar andere autoriteiten eJ\;:dev~rwaarden en bep&.lingen yoor t.e achrijTen 'W&I.l'Gnder.wegen,
ovel' land behoorende aan de geDoemde mnnicipaliteit,
na.a.r en eindillende op een punt straten, goten, 81°O~1I, pIJpen, draden.
toestellen en andero zaken en d.
mogen
op het genoemde land 10 yards oDge.eer ten Z._Oosten van den Kloof;veg, bij den worden veraJlderd, dY..voor bet oeratel en onderb 'md Tan ...egen en straten w&&rdoor het
Kloofnek binDen de gren:&eDvan de genoemde mnnicipaliteit.
werk loopt.
~
9. Macht te gev/!) aan de plaát8elijke autoriteiten om sekere regelinsen
t.e maken
TRAMWEG No. 2.
in verband met de vn. ~steide
tramwegen.
Enkele dool'loopende lijD zonder wi8sels, 0 mijl, 6 furlongs 7'12 cbains n:' daal"Om·
10. De genoemdttmaatachappij
de macht.n autoriteit te T8l'11Chaffenoht &&!IIluitul.~
trent lang. he~llDende bij Kloof Ne!.; in de IDnnicipalitait van de stad Kaaps:ad. met
gen te maken ,met d4. beRtaande tramwegen hierin nader genoemd, en dnag
een verbindiDg' met tramweg no . waar deze eindi~. op 86n pnnt ongeveer 10 yards te
pvroerl te verleenen ~
de bestaa~~en tramlijuen.
.
.
Znid Oo~ten van den Kloofwe~, voortgaande van daar OYer land behoorende aan ge11. De genoemf.~maatschaPPJJ
volmacht te verl~
tol ell betaling te heffen van
noemde municipaliteit.
in Jo) .•tJJlij'~e richting naaI' land partiClilirr en van daar-oTer
het vervoer vaD pu'
.ers. bagage. goederen minéralen en andere :r&;aaien.
particulier land in &en Oostelijke en Noord Oostelijke ricbting. eindigende op of bij een
12. Te voOrzien de oplegging van 8trafen &&Il
nen di. be
Tl'n verplichte
pDnt ongeveer 150 yards gale~en ten Zuiden van de centrale lijn van de "meuwe 8traat
TraChten en betalin
trachten te ontduiken.
op het eigellJom van hat Gardena Estate Syndicaat in de voornoemde municipaliteit.
14. Macht te ver:~nen aan de D1&&~apl;'ij om' bijwetten t.e maken, ."gelend. het
TRAMWEG
No. 3.
vervoer op genoemd kamwll3'8O. en het relli8D ID en op de w&geIUI Tan ~oemde
m.aatvan toebrenging van nadeel aan·de etge .. dommen VM
En!.;ele doorloopentle lijn met wi8sels, 1 mijl, 0 fnrlongs. 2'O'J chainR lan;;, of daar· 8chappij, en voor de ~hindering
omtrent, begin~eDde ';P een ,Junt ongeveer lolO yam gelegen ten Zni,den van de centrale ':e gl;noemde maatsch)ppij, en te voorzien in 8t .... tfen. VMl' d. oTe'rtreding .an nlke bij.
.
,;
lIJ n van de-, "-nIeu Wtl
straat op bet eIgenfiom van het Garden" F.state SyDdiC&a(Oin wetten.
15. De ma..t!lc~pij
ma.cbt te verleenen om te yerkoopen, nrhuren
~ op &Ddere
de monicipaliteit van Kaapstad, in aansluiting bij den tramweg no. 2 waar deze eindigt.
voortl<lloande van daar over particulier terrein in Noord Oostelijke richting naar en over wijze te beRcbikken ii.jer d.~ genoemde tramwegen (of eenige VaD heil) en den anderen
&&Il te gaan met uden!
maatden ~lolteno weg. va.ndaar in ~oord (}ostelijJ,;e richting over particulier land uaar een l>oe<Il: van do ma.a.ts~sppIJ, en werk-overeenkomsten
.
-;.._
.
punt iD Upper Or'l\nge Street bij de bovengrens van de afMluiting van het Molteno- 8chap]Jijen.
reservoir, vandaar langs de Upper Orange Street, eindiJ.;'erde door een aanslniting met
lo. Te voohien
~et vervoer van de mail en nn pakj811 in de wagen.
e van de
Il,
de bestaande tramwegen bij het ontmoetiD~spunt
van de Upper Orange Skeet en de genoemde matitscba
]7. Te voorsien . de beslechtin~ door arbitrage ....n geeciUlIen, en de ~en
Annandale Street.
v~t te stellen bctaal~
all! vergoO(hng voor genomen laDd,
potDlJN "'1l andere
TRAMWEG NO. 4
dmgen wat ook;
~'
":nkele doorloopende lijn. met wi8llels, 0 mijl. 6 fu!'lougM, 9'01 chaiDs of daarom18. Te voenien,i:!n de bekracbtiging
van de voorwaarden o'VIIJ:'lleDlf8komen met
trent lal'~. be~nnende in aaDsluiting. ~et t",mweg No. 2 op een punt, ongeveer 160 plaatselijke antoritoi~n;
de genoemde .:maatschappij t.e machtigen oontracten en OTflI'o
yards t{'n zDlJen nm de centrale lIJn van de Dleuwo straat op het gebied van het eenkomsten &ah to ~,met
plaatsellJlte. weg en andere autoriteiten, en Iiohamen
.. Go.rdenA Estate Syndicate"
in de municipaliteit
vali Kaap8tad,' voortgaande
van maat8Chappijen~en pEiilJl'mell."
•
daar over particulier
land naar de "nieu we" straat,
over particulier
land n&ar
Hier volgt een ~hrijying
van rle bovengenoemde tramhjneJl:
Hofstraat, JH.n!(Mdie HofstrMt.. en eindigende door een aan8~uiting met de bestaande
'.ê
TRAlttWEG NO. 1.
tramwegen bij het ontmoetillg~punt van de Hof en de Orange straat.
Enkele
doorloo~)le
lijD
met
wisHIlI. 1 mijl 2 fnrlonga l'lD chains of daaromtJ't'lut
TRAMWEG
NO. O.
I~ng beginneT\de. te Cfjnpilbaai in het nldkornetachap
Pa~orp
en vr oo!Jlltook iD de
Enkele doorloopepde lijn met wi"pl •. 0 ""jielI 3 furlongs. 9':50 chaiDs of d&&Mm
Kaap8che afdeeting 0l~n punt 710 l&rdR of daaromtl'en. ten Oo.teo van ~
N Doet-. tn'nt laDg. beginnende te Camp's baai ':I het '·i·ldkol'lletschap Tan PapendoI'p en Wood·
boek van de wl>ning*.an deu beer MillII: voo~de
TUl ~r
iD een· Noor'delijke
~to('k, en de KaapMl'he afdeeling, in IW.lIslnil.i",: Ill'';. Tmmweg No. 1 waar die begint 378
rich~ing. ~ver ~i!C"
land binnen het gen~~
veldkoraet.lchap;
.,.ndaar over
yal-d~ ongeveer ter ll(lljten van den ()("I I,oek ."'"1 du villa van den heer Charl Maraill partICulIer laOl}.biIIII _de gren7.8n nn de mUDlClpaliteit van Jtaapetad. \l&ndur over
}o';~'luirt': Y00l1g-a.a.ndevlLndnar over't alLrcmrlcII in een Noord Woetelijke richting, door verlaten landerijen
boorend~ &all het Koloniale Gouvernement ~
en renoemde
partIculier land, elDdlgend 4 yard~ of d.,·u·u,"t nm! ten Oosten van Victoria Road in bet
municipaliteit; van d .' over Van aten landerijen behoOl'ende aan de genoemcle municripa·
veldkometBchap van PapendoI'p ~n W'.Jl"tock iII do Kaapsche afdeeling.
Iiteit; dan over den .. tg verbindende den Kloof .... eD den Victoria Ro.d en eindigend
TRAMWEG
No. 6.
op een punt bij, de aiPluiting
yan den Jrloofweg en. deu se-md~djnglweg
,t_.
TRAItWEG Ko. ~
,
Enkele Joorloopendc lijn. met w',s"I.., I) lllijlen. 7 furlongs, 7'04 chain8 of daar·
omtrent lang, beginnende in 8.II.llKluitillg'met Tr·;tmweg No. iJ waar die eindigt, op een
punt,onlll.veer " y!l.rd~, "an Mn Y Idori,,-IVl':, ill het veldkornetschap
van Papendorp
pn \'i oodsu..rk. I!l de Kaapsche afJe ...Il lig'. YOortg'wtnde vandaar over particulier
land
lallWl maar buiten de Oo~tgJ'ens van den Victoria-weg. van daar naar en over part ieolier land binnlUl rio grunzen \'an de mDnicipaliteit
van Ka.a.JlI'tad. van daar OYet"
la.nd toehehoorende BAn j .. Koloniale regeering, van da.a.r nlUU'den weg verbindende den
Victoria.wpg' en den Kloofweg, op een pnnt oomiddelijk bo ...en de a&llIluiting van den
",noemden ~\'erbinding~weg IJlet den Victoria-weg, van daar langs den genoemden
\'erbinding.;w!'g en den Kloofweg biDneD de municipaliteit van Kaapstad.
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Galvanisch

,
"

mENDBBB
zullen ingewacht
~
worden
door dep !Ideel"_gBrUd 'ftIl Fruerburg {te wor.
~.
~nd
bij den Civielen
0Qmmiuaris, niet later dan 16
JdBt 1899) voor het waardeeren
ftI1 alle V 88tAt Eigendommen in de
af~)iDg
Fraaforburg.
Daar de
AfIo~eicler~ de
lijeten 'ftIl gronden niet in orde'
en aommige plut.8en ('0 e"eII
Goedkóo~
en Ilijn nooit
gewaarde"rd sijn, zul.
..
ten~
Yerplicbt zijn de
meeat door ~nze
bj_ten op eJgeD kosten te veririj.
~
en in, beboorlijke orde te
Boeren geb~te.
brengen.
Tenderaan :zullen verplicht zijn
~ gronden bet: niet goed bekend
te, bezoeken, ten einde volle inferJDatir. te vel'8Chaffen bij het bebaud.elen YNl objeevee tegen de
1raard~~ng, alwaar .zij verplicht
'11IiIIDlt'"
zIJn tegenwoordlgd te zij U.
Tender&ara kunnen voor een of
meer wijken tenderen.
Tenders moeten buiten opgemerkt zijn ala lUIks. If et werk te
worden gedaan binnen drie maan·
d~ van af den 15 Juni 1899.
A. J. BOTES,

Afscheiders en Karnen.
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:F1"88erburg, 20 Mei 1899.
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KAAPSTAD.

DI DIBI~

:K.AAPSTAD

i'

KARNS,

Kafsnijd81'S,

vooa

TRAlIWEG

No. 7.

TRAlIWEG

.. twlu.ta\)h&pp~

II

'D'

CA&TLEMAIL

Lijn VerIlek.
LondMl om

B BtC'ODlboot.en uet8f

ken

'Y8Jl

KaaJ*ad naar

dQ andenm Woeudag, te 4 unrn.m·, llJII'
1bdelra 6Jl Plymouth, te Bini BeleDi en
A~n

ap de bepaalde tu-

aanlegende

echeDtijden.
June 7-c.&.iusBBOO.I.

Kap' .. J. C

CASTLE,

Bo.nno".

lItn B...

loer Bagllod

ru Lu PIlIU

.A.~ONDALE CASTLE, KApt. B. C. BROn,

0lIl

treilt II Hay.

DUNOLLY CAltTx.., Kapi.

WALLÁCl:,

'l%Ha'
TINTAOEt

I1AB.iJ~,

OABTU, Kap!.

OBItreDl
omtrenl

2.'i

:May.

BII....BKAR CAJTLB,
GARTH

.NetDr~
Keuken .Stoves. lteukagereed8chap.
'. Ledikanten, lIatralJlen, Trommels, Reiazaikken

Kal t.

CRUGllE,

OlDl,,'!!:l

C.!8TLX,

Kapt.

W"RUL",

JUDe.
PB.BROKB CASTLB, KAJlt.

S

OID'I.. t

M.1B1!HALL,omlmll

II Jo1y.

Voor Vnoht of ~
sioh bO d. A«ent.en

~~
'ftJl

de CbBTLI

KAILBOOT llAA.TBOHAPPIJ. ~).

Ialle bijzonderheden op Aopiicatie.
O_~01V

KtlN1NKLIJKE
<.-"

Speciaal I Speciaal I Speciaal:I

RAW80NIE'S NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE
Toege~ met Baw~ne'B speoia.Ie Sporting versieren en,geatel4 op
12® yards. Uitstekende waarde. Prijs £7 10s. net. !
Patronen ~.

alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
.
Hagelgeweeren, Rifles t'Il RevolverR, van eelll.r.l\i80oort.

NO.9.

. ~~nke.le doorloope!lde lij.n. 0 mijl. 2 furlongs, 7'<» chains of dlllll·oll.ltrent lang. begtnnende 1ll aan.lultlng.van
1ramwtfg No. i op een punt 10 y&rdl! ol daaromtrent ten
zniden van bet ontmoetinglIpunI. van Queen8 Road en Kloofweg iD de manicipaliteit
"an Groen- ell Zeepont: voorlg1l.ande van daal' langt! Q'leen8 R..J&d tot un de &&!Illui·
tiDg l>ij den hoofdweg. van daar langs deu b~fdweg.
eindigende d~r een aanalaiting
met. den bestaanden tramweg \Vaar dIe elDdlgt op den hoofdweg m de mtmicipaliteit
vaD Groen- en Zeepunt.
' -

TRAlIWEU
No. 9 a.
En!.;ele doorl~pende.
lijn. me~ .wissels. 0 mijlen, 2 furlongs. U?8 chaina. of daal-omtrent lang, beglDDeude In aanRlultlllg met Tramweg No. 9, op eien punt 10 yards of
daaromtrent t~n ~ten
...an het ontmoetingllpunt vali Queens Road: en Jen boordweg'
\:ooI1g~nde n~r.. daar lan~ Qnee~8 ~)a,1 ove~ den Beach Road naar het gebied van het
Sea POlllt Railway SyndIcaat. LllDlted, en elDdigende op een pun_ 50 yarda of daar.
ómt.l"ent v.n 't. DoordOQfltelijk einde van I>- Z~puut:a.
'.
i,~

Da

·June,

"'_'Kg

Enkele ,joodoopende lijn, met wissels. 1 mijl, 2 fndongs,6'92
chaina of daarom·
trent ll\ng lxol{innende in aanslnitiBg met Tl'amweg NL. 6 waar die eindigt bij het
ontmoetlll!ll!punt VAn den Kloofwl'!{ verbindende den Victoria-weg eo den Kloof.eg
10 de runnlclp ..htelt ~an Kaapstad;
voortgaande van daar lang'1!den 'K.loofweg in noor·
delijke richting over de grenH van ..:: municipaliteit
van Groeu en Zeepunt en eindi·
gende hij hpt vel'bindinll'1'punt van dOl. Kloofweg en den Qneena Road, in do munici·
paliteit vlln Groen' en heepoDt.
TRAMWEG
No. 8Enkele dooJ'l00rende lijn, met wissels. 0 mijlen, 4 furlongs,4'70
chains of daaromtrentIang ..l.>cgillnentle il: aan.~lniting llIet Tramweg No .. 7 ~aar die eindigt bij het.
ontmoetln,<"punt '"n den Klo'Jfweg en den Qneens ~
emdlg-ende met een aaI181uitin~ bij de be"taande
tramwegen bij het ontmoetingspnnt
van den Kloofweg en den
boofdweg, ID de mUlIlclpahtelt van Groen- en Zeeputit.
.

MAILDIENSt

CASTLE, Kapt. RIGHT.
Jo1y 6-NOBB.A1l CASTLE, Kapt. RDD.w,.
Jo1y le-DUNVBOAN
CASTLE, (Kapt. W.Rn

Voor

Sproeipompen

KONlNKLUKE

JnueJl-HAWARD:&N

peno.

'j

ZU I -:l-AP'RII\.AANSCHE

'·····
'lad
KM
",.:\:';"PS
I ,.'.,.., . ~.,
,-

,

.

,

~

>

.'-

LXJ:N

lfAILDIENIST

.i

•

K ENN I:"aG ~VING
\~ 7 IJ wenschen
\" V "t.lgers

onze lesen en begunde Paarl en omstreken
~!lenJ"ltJk te versoeken alle gelden voor
>ub,CIlptle8, advertenties
ena., die aij niet
dlrekl aan ons zenden, alleen te betalen II&n
de IIl"'rell Cornelia Moll of D. J. A. van der
"f"'\
~j won
Vereffenen zij reuningen
DlL l' "lll!t'rell
dan doen zij alllka op hun
l' .!t 'I \ el aut.woordelijkheid.
•
C. P. SCHULTZ,
Secretaris.
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OLIVE SCHREI SER (e lezen l'U te lur
DE ZUID-AFRIKAAN
derde man ontkwam sonder eenig letsel. Drie Voorto om echepen in de miIlt Ite geleiden. den Uit naacAya.sfontein, de WOODpiaateftll
twijfeld ue scher~
ulteenEetting van de
bJfen I'n, twee koelies werden erg ,,_oDd.
hoor heltbft
lezen.
En eiadelijk om acbepen de middelen te ge- den h..er Le Rool[, en
YEREE~IGD Mn
zaak tegsn de }\1;nberleysche
kliek van
Dr. Abraham wat! spoedig op de plek en deed ven met andere acbepen en met bet land m ZIjn de dag pleizieng doorgebracht. Bij het
Het is on ~e diepe en inDlge overtuiging
gf'ldmannen
die tJij nog gelezen hebben.
wat
biJ
kon
voor
de
lijden.
De
heer
lAymau
t..rugkomen gebearde er een oogeJair. De br
Dr. JalilellOD,di.. Woeuadag lDet de mailboot
van 't begin van tie ze uoor de Gecharterde
De heer Mllcnal#waarschuwt
de werk· arri"eerde, &al een.., Ilagen te Or.ote Schuor .mi eind81~k naar zijn haia te Coalfielda gemeell8Chap te kom8ll.
o
••
waarin de Jougehe<'r Cormaci: en Smit 8Il 2
gebracht.
Zline
wondeo,
obchoon
niet
doode·
lieuen
en
wlj~t
liJn
op
het
verleden
van
kliek gefabrlcetlrde
crisIs tUB8chen Enge.
"ertoe ven al "arena naar Rhodesia te gun.
Dat zijn groote plAnnen, en vooral dat eer· dames, de JongeJuffrou.. ea Cormaci: en MaraU
lijlr,
worden
geacbt
ernEtig
te
!tiju.
Men
E6Jt
die kliek. _Hij ~nt
aan hoedat Alfred
ste punt VIIOIl het programma,
het vervan· zat..n, Vlei om dO'1l'dat het wiel over eeu gJ'IIland en de Z.A. H. (men is eenige waanden
kregell Ilj geen enutige
De een!e .:>de vali den Milnertoa 'poor",.., dat dc ontplof.ug ten gevolge YB. ee. f.nf In gen van de i:abeJ-verbindiJlaen beeft al ZIJn pol ging, gel~e
de Kimber·
geleden ermede
btlgonuen)
ge ...<-,est,dat Beit en zijn tij(;~enooten
oyer de Kaapecbe Vlakis werd Doaderdal
een !ler IAUnpenplaat a vond. De uak werd invloed doen gevoelen op de prijtlen van de wonden, maar de kar kreeg ....11 goede lmauw.
ltlyclC!IS aandeeltl~markt
manipul~rden,
III T .\F!{lKA,\~DER
HART
Het
p-a&Il
dat
op
de
pacbtlanden getMAid is
het niet tot een oorlog' zal komen, eli die waardoor
aandeeIen iD de ~
Britecbe bbel-maatvelen tin gronds werden ge· mor~n zonder ceremonie ,ekeen!. De lpuor .. cg gerapporte,rd aan de autoriislten.
WIE 18 ~E Y.J.KERllAItER?
- De Volc .. km achappijen. Dat 18 miaechien w~ voorbarig. 'IJI mooI aan het groeIen en onze gedachte la
:-,!'HEEKT
overtuiging
i, thans ~t"rker dan ooit te bracht. Dezelfde ~;.ek fnanipuleerde de De moet binnen li ma&bd .. voltooid' 1reHn~ ---.~_._
_...__
"it :-VoJiena- ... ri inderdaad booaaLbelang. ZOO wordt ten minste ook geoordeeld door dat het makkelijk zal groot gemaakt wordea
vortIn. To Doornkop
werd in Januari
tl:'l\ ,. '. I!Rf:I~EH
hegroeten wd heden
Kaap (Barberton!,
oom en dreef de prijs
Een deftig bnw.lijk had Donderdag te wekkend beric!lt-oba door een getron' leaer oen voorsitter
\'an
de Eastern Telegrapb want het wawr is "olop.
tot £100. Dezelfde
Ouze geachte predikant, ds Sypkell8, beeft
SimonlIIItad pI....te &.oenjong8j. Flor ..n06 Harris, nit Johaol'.,.borg gebracbt - heeft generaal Company, die op de jaar-vergadering de &lW'
.;,
L: " .. rd .. pu l.lttkfr mondstuk
~an 11$96 de eerste sllq in den levens!ltriJd van van ±: I aandeeIen
afgekondigd dat hij 0i- den lIdEoD JUD! nie~
thans de Rand mijn· owbis doohter van admiraaiiir Robert Harns, Jonbert bQaluLen om Eune kleederen voortaan deeienhoaden gerust tracbtte te steDen.
volk ge· kliek beheerscht
,t.. I ", "[., PIl t'''·~I~[e hartstochten
van "het het groote Jonge Afnkc1ansche
nt Kruger is de ('enige in het bnweJ:ijkabooije stapte met Jailenaut aldaar w ia'ten maken. Dat het bericht belang.
ZijDa inaieas was het sywteem "an Maroo- thUiS zal "ezen daar hij te Beaufort
De Tranuaalsche
boeren
die industri<l en ,pres'
gO) , ."nl;' .\frll{aansche
~olk, uat thans leverd.
die de werklied~~
beschermt
tegen de Bicbard JehnatQne, no het Liverpool regio rijk is bewiJat de opbef, die wordt remaakt om nie iatereNant 'TUl een wetellllCluqIpelijk oog. aanweztg moet zijn.
streden
voor Zuid·Afrika
ljr.
'~r·r~ h"\\"llStZl)U
van leven ont· daar vochten,
de beteek.nia dier gebenrteni. in het lioht te punt en VUl groote WaaMe voor de scheepschraapzuch1lig8
t,1annen van dis kliek, mellt.
ltellen.
B.et ia geen ad "ertentie "oor de vaart en voor de V1luartorellll. Ilet zou '1'&0
"lt""
\"',[~f'D~
rechter JORIBSE~ van en DIet slechts voor de onafhankelijkheid
"Laat u niet tnislei':}en," :te"t de schrijver,
kleermakelI, gelok men aon denken ; mtegen· nllt zijp op korte afstanden eo bet 11'&8 mogeGroote
"llAI'beden
zijn zeer _YOWtiP
De
heer
An
mevr:
:stelt
Brink
.jjn
in
de
stad
der
Traus'l"aal.
Sedert
die
eerste
slag
ge·
ti- I. \ I( werd dl t iiroote Jonge volk ge"achter al het telt,'inwoordig geschreeuw
bet 110uden waarheden .. anneer &Ijeindelijk ~
w0rteru,"ekeerd
van hun aftst.pje in de repo- deel, de uiUauder·k!eermaker wordt eeU. niet I"k dat de kabel-sr.eatachappijeD
staat Cecil J ohn ~des,
de teleurgestelde
t ',r Il
,l~n I :Hen .1anud.ri, P\~t;, toen de levere werd, is h ~t Jonge volk wanmoe·
genoemd.
'Het
ia ~ladweg een zuk ~an over· ~braiken om de hoofdlijnen te voeden. Maar
den; maar "et vordert IangelI tiJd ~oor je..
blieken.
grootheid.
Vergeffl
niet
dat
Rhod('s
en
wegeDd
politiek
belgt(;
een
aandoiding
~an
dat
het
de
OIlde..-be
kabala
IIOUvernn·
mands gee. _ iR voorbereid om een groote
'~Jll',jdl"cb~
boer de Gecharterde
kliek dig"-voorwaarttJ gegaan en al strijdende ie
hetgeen de toekolD>.tin baren ecboot draagt. Men gen was al heel onwllAnChijalijk.
z~n, en wat zal het
waarheid u. begrijpen, Jaren ach~
DD
het sterk:E'r en geoefendE'r geworden.
De Beit boezemvrienvfln
b." -"'r'[t' groete n..uerlaag
hezorgde,
Hilt
bllikt
dat
de
man
gellUmd
Boaband
die
beboeft
niCltacherpzinnill
te
IIjjnom
te
beaellen
En
de
_deelhoudera
applaudiseerden
na
Iemand ill duist.-nus vmooren a.er eet: of
gevolg zijn als d~fgod
dien mbn u 'Vil
Woensdag 1.1. plo_ling
o'l!erleed aan Amee Wit 100 iets a.gen wil. Mag Dlen aommigen d_
Africans"
in de Kaapkolonie
'-n '··,I'·rb".: d,ll haar doolel\Jk
hlle ft "~outh
blmeenlllde
woorden.
andere phase nn zijn geNtebjk 1eVeD. ewer
laten aanbidde.n, ~sideni
van de Z.·.\.R.
een verbreking bijvoorbeeld van een ~"1M1we
voor· is in de plaate \1n <presiJent Kruger ?" logieshaia, den dag ,_ieY"orennil CerM was ge- ieloo~en, dan zal die kleine zaai: een van groote
,""
Il
ell
lult
natIOnaalgevoel
dat hebben oc'{ het hunne bijgedragen,
komen mei bet doel Woenadag met de mailboot ~"olgeo sijn; tea miaaie de bealilte t.egen·
DE
CBIGGER-PLAAG.
vnendschap,
of over een of aDdere blijkbij ue algemeene
elektie
en Hij toont dah aan~oeveel
,I,"
I . <Jn'ergetelIjke
gebeurtenis
in namelijk
beter de werk· na&:' Enrelalld te ... rtrelrken. De overledene ataodert! Tan ODMD geaco!ten commandaat·
bar.. tegenstnjdigbelr! lo zijD innerlijk perregee- WI8 een teringlijder.
daarna. De laatste sl~ van het jonge volk heden het onder ~ Transvaalsche
I,· ',"
\~ .. "I Io!f'roepen, zal die k'il'k
generaal ZOIl lierk geneigd bet te geloo"eD.
Bet achijat dat de ,.eering
in Engelseh- soonlijlr karakter, maar dan d~t
er __
dati in eenig ander land.
Zti sien in iiit eenvondige bericht iete nn wat' Indië ~
la dat de chiaer-piaag met de plotBeling een licht op lD den geest of in het
Wall in TembulanJ,
en wij verblijden onB ring hebben,
I ~ I· I lt.: "P nedtlrlaag bezorgen, totdat
Eell man I{8naamd ADton OnelIer, een hor· komen 1&1. Anderen, miader opgewonden VaD Bri~
troepën uit Britsc~Afrika
naar hart dat terstoad helder m&:lkt wat te
Wat te Kimberlff
gebenrd
is kan te
,.,11.
'Hl £:~ zUIdhoek
voor altijd Uit met allt' Afrikaander!! of" South Africans"
Johannesburg
her~d
worden.
Van de lopmaker, Ilit Honprjjë aflromsttg, die WoenB' aard, gaan niet Il?Over ftn te r.erren, dat de Voor-Indië sal worden overgebracbt. De re- voren wanhopig dollker scheen. Een groote
dag met de 1J(JlDartl~,. (}Uil. arriveeróe, .erd
met een groote blijdschap
over
lez:e
b., ~ ,"IW"n za! liJ n verlost.
atrateaiat aan de preaident'a ajerp aiet wil geering te Bombay beeft reeds een besluit ...... rheld ZIet men dan met a] Eljn geY'OilgKimbarleysche
k'~k
vao geldmalUlen
aan boord na die boot door spearder Easton komen, dail in kleeren door EDifelechen baad uitgevaardigd waarbij _tregelen
worden ge- treklriagen, en met Zijn "erklar'.ng V1lIl eli_
overwinning.
En zoo zal het zegt de heer MacJ)olb: "Er is ge~n gebrek
/I'd'l! cl 'lrui DI{/IP'rs' .Ve/l's heerlijke
aearreateerd.op 86n ben. nit Oo!tenrijk wegenl geknipt. Wil voor ODSlaten OUI nieS overiai· nomen tegen alle sol~ten, koeliea en &Dd~ wat verwarrend en ontmoedigend WBB ~oor
stap aan b:-wijzen,
(,
odl'
·"bnf'()
van :'t1aandag, :!:l :\1el, jonge volk vOQrtgaan, voorzichtiglijk,
d~ deze mannen
hun beweerd bedrog.
,
gen dat de plaat. van berkomat van des gene· ren die 'TUl Oost-Afrika komea. Verscbel' den man die met die .. ...meid onbekend was.
na
stap, met het oog op het Eeu wig r~htvaardig
,,-, t a." ~pn supplement
gepubliceerd:
ver liJegemoet
gam. Ver·
raa!'. kleed.ren van booge politieke bet.eei:8IIis deoe gevallen beeft mea reeds aangetroffen, Wat een DIeu'" gevoel van !eVeIl en hoop
scheidenen
van
in
de
Transvaal
ge.
en men sal nu trachten door eeIJ JIOrgvuldit; komt er met zullr. een nieuwe erltelUliag 'TUl
. \. I .:I.,;h "'outh ~\frican's View of the OnzienllJkP, te wor!JteIIlD, totdat ds vijand
N.., WD met yteJ pnoepll
vernemen i. la. Of &edel.paLrenge sich te Johan_lKlrg
worden reeds gemist
meyr, Moorret18,ec~DOOte van da. A. Moor· dan wel to Londen kleeder811 aanaehafi, de ondel'llt'>e.kvan alle teragkeeren4en en eeu een troostend of een verlicbtende groote waar~. II.[\O\U by OI.IVE ~HaBIl!iïlR."
Dep al ~WQ.l1l&U.~~.
iU ®. ... ail eu. hei worden wiUiona.i
yrienden wel behandeling in s&oadering iD a& ontdekte ge- lK-id. Iu de vreugde oyer een OIlderindiDg
Paarl, laagDlDerhand Ian het beteren eli generaal .. I yoor alin m_te
he autoriteiten
heb· _,
IIChoone, fiere Áf' 'nande
volk welig eD de hóógá&e m
l, I"l':°!dl Ifl"n ook vinden in de South
ah deze, Ir.an men V'8rt.rouwendafwachten dat
blij "en wat bil D. D: de welvareacJe ....nllldiger v.nen, de Eiekte tegeD te gaan.
ben sommige antll-;ren DOi maar ~n kort ia e.. hoop op algeheele bentelling.
zal bloeten io de rtUJt,ige wijde velden van Isven voorspeld .. Gedl'llg van dien aard
van een aetr sieke Itemreohta·tbenrie.
A'
[, "".
(Ka.apstad) van den lsten
• • •
á.ndere raadsels op gelijke w-ijze opgelost zalMen '-ft
hier met eeu lastige!u Vijand te \ell .. orden. Dat III de reden dat bij de iDDe eclatgeaoote "an dB. Maeder, Victoria
~ 1- .,
.I .. n .Juni.
WaarschIjnlÏJk
zal ou!! dierbaar zonnig Zuid·Afrika.
brengt zO n eigen oral met zich: geld gedOOD. De chigger wordt verooruakt door voenng van Oement's Tonic iedereen acepWeat, die eenigen tijd geleden een operatie
,j
,-I-I In pamflet vorm vprkrijgbaar
wonnen door kun~matige
rooverij en ge· onderging, maakt goede "ordering 'D denkt
eeD !dein diertje, eeD parasiet (~r
deslrun· tisch ..
ten 0l?zichte van hur ""rdiensten;
B:A.NI>EL EN NIJVERHEID,
bruikt om het be~ in den mensch op te Mont Rosa Maandag te ~.,laten.
SÓLOMO~
BO:
dig8ll .ij hier gemeld dat de w.tea.schapp&- maar tballll lJ< z~ zoo populair ge.. ordeu, beeft
~".- I ""r lel! legen tij. per exempla..r,
lijke
lllI&IIl
is
"pules
peaelraDs"),
dat
geze
zich
zoo
betion. baar getoond, dat boader·
wtlkken, moet on"'cr.mijdelijk blijken een
"J
~\ élplI een leder aan aet
in han·
De procureur.generaal
heeft gewonnen,
NATAL·S rINANCIItN.
woonlijk een aannl doet op de YDetea. Bet oden lC'IFakzalvef'S-g"_middeien op' de markt
vloek voor zijn ;tezitter
te zijn. Dese
Op
de
representdile
vu
de
ingeaetenen
VIII
1DURB.L'r,I Junl--(Pcr telegraal)-D4 opbreOgR
~ ~ Jo('~ll,
le lezen en te herlezen.
sir GORDON is ~tJrelai'en, en het weMen·
zoekers
naar polt)ieke
macht in deE8 Zeatririer en ObeJ\l&iol7'roed heeft de wur· tiet be. allucen In Mei .... "48,~O, lege.. .U~ .615 boort zich door de huid en ODtwikkelt zicb ZIJn gebracht om bet j)ubliei: te ~en..
dur tot de grootte 'TUl eell~:
lo het be- 1edt'r oorsproalrelijk a.rtikel wordt altijd ..
, ,I • . I"l" UIt'gave geven
wJj een kend pubhek voegt erbij: beiden hebben
D.mende poat.m':l8lter·pneraal besJotAn aau de bet "I)!i lie jll&l'.
repubhek
zijn hCY)Rmelijk, intellectueel
gin is ontdeking bijDa ~
dM!' bet gemaakt en de mensehen lIullen ~~
oude
namen
is
blii~ea
hondeo,
nl.:
Woodatooll,
, : < '0"
." \ III dit meeRter3~uk, doch het
gekregen wat zij verdiend hebben.
GOUDUITVOER.
en morooJ on~esQlikt
die macht uit te
_r kleine tnrarte stipje, dal dB aanw~·
te~ ~"OOrdeclle trelti:en no de
' Zontri
"ier
en
Obeerta&ory·rotid.
DUKBAN,.1 Juni.--(Per teIegraaf.)-De l:O"d.
'.lr ,
\, II ,,.If, dat het slechts
in de
Tembuland
werd door de oppositie als oefenen. Indlen d~anvutlrdel'll
van deze
heid 'f'aD het dier unduidt heel licht yoorbiJ heid van hun lIjdende medt!m~.
paattyocr
..
eid
op
£160,SU6 pehat
t.epa £1\,000
ooit hun ,JloeI mogen bereiken
wordt geaieIl.
.
~nten
m_ten op hun hoede W_II teKen
• [J •. ! waarin
het geschapen werd haar eigendom
beschouwd.
De heer agitatie
Een ['Ionwe o.tkorninc li.. een D8pIIjarige het vorige jl'3l'.
." \
JIlUr w_r
dat~je
zich. ontwikkeld. de- bedriegen., w&Ot hun r-midcWeIl
journalisten,
lrnaap Donderdagnaml~.
De Imaap trilde
SOLOM0S ging den vijand in Zijll eigen met behulp Van g.rterde
.:'r '[en kan worden.
heeft en aijn IIIl1lW'
.
I..t gevoelen, dan "ijn volkomen nutteloos, en tenrijl de tï;I
~oorlljj het ieboaw ep d'll boei: 'TUl Kerk- en
lN80L~KNTIK::I
VOOR DE WEEIt.
", IIfIEI:>;ER
beschrijft
in het !nmp bevecnten en heeft iewonnen!
Dit zal er geen enk\ÁM Britsche werkman
is het gewoonlijk te
. Het lligt _~ zeer n>rapild wordt neemt de ziekte t.. 8Il __
op deze goudvelde";lIijn,
die niet den dag St. Geo"'_~raai, w.... d~ jolJl'tjall. KIhl door
...... ,. ~.
Robert WI!liam JODelen Arthur Martlmer Jones,
zich &ehi('n zelfs boven de macht van SaIIr. een
: .. 1, ~I:,· \ ,In ,lit werk: de harts·
eiach:e moed en hij h~.,ft ·t knap gedaan,
be' neder 'orten no ~n ,edeelte no li811 b&ndeletld~ all Geb..-lero JODel, b"lelbouifft, groot getal eierell, die eierea on~en
zal betreureo
W".&aryphij de bescherming
matU' gedood werd, &oell~
helll ('llfr.ou-on.8ea, K.,,~'Ie dla:r,kt, MlrU £ 'SS UI tot nieuwe }IU'MÏet6I1, en dan begiut bet ge- krachtig· gen_midd~1 ah Clemellt's Toaic.
, \.n d,· \ ~rechtllende secties van hoor, en Jit nog al met d'ln leider der op' van Pretoria veracf:{tte."
vaar.
Bet is mogelijk bet ;:akje, dat dip De beer J.... E. T. Timey, 1tooriD&a, ZUJ·
A3,a6i U.
achterDa anelde en wet_Ide
Een
" , k, nl(
\1 ..n heeft ue Afrikafln·
posit:e al8 aanvoerder der tegeDRartij ! Bij
Dit zijn ernnig,1 woorden, die weer· late.. Bonis een deel ~aD aen lIIaur neder.
eieren of diertjes b6nt., geheel weg te ne- Auatralië, IIChrijft, dato 1 .lag. 19:
GeCbJ.
J!iuon, bot.elbollIer. H"""t...,_
zullen vini1en ill de hartep van WIJl het kiad niet bij~
'.
t·{l· \lrlCausl,
die verdeeld ztin de algemeens
elektie zonll ueze kiesaf . klank
bAteD£311 III Gd,.... ul.1eD JDeIl, maar de operatie is lMtig, eli WWlDeer rende vele Jlln!ll leed ik aan boofdpija en ~~
wtlftehaaJd dan ...
'1
bet aakje CIJIOItgeM:beard
wordt kan er _r
,meen slechten lic~.
Ik probeerd ..
Wil b~ beel mopljjk aedood.
deeling "tin olllierst.euner van !iiirGORDON aUe eerlijke werkl(.jden op den Rand.
"'·"11
I't'U t'ersto de .\frikaan·
em.st.ige 0Iltatei:iDg, die bet bot _
aan· leder gen_iddel
dat ik koll bedeaken, en
----.;.'
I, : :,,,he oU Ier_; In Zuid"Afrika
naar het parlement en li maanden
daarna
tast, bet gevoJa sija. Eeu bpitein1J-probeerde .u. laat&te hul.J'lllÏddel Clem8llt'a
Eea maD genaamd Woodla!ld werd DoDder·
aa~'t dwalen.
ze sir GORDON zelf te zenden.
beer V1lIl de IaiiiIdIe ~
ID ,Oost-Afrika
Tonic. Sa twee fle.:bje& IDgeDOIIlell te heb"I' n" hart pen vurige liefdIl weigerde
dag
in
8emenet·~
om".,
,ereden
door
een
Vzegt naar aaolei,ling
ag drie gevallen onder aIJD Bnteche o4iae- 'ben !!proog IDJjD b&rt up 'TUl neugde dOOT
Let er op: Zal de heer CHAMBERLAIN
.:~I""" [<'lall,l ~I<)elt. een liefde
wielrijder, met het gevolg dai lijU' been gebro.
o '(er den brief vau ken ...erd.
ren eli ill eeD dier genllen moeet zelfs een ,den YOImaakten omkeer die er in mijn lichaam
er aCBt op geven?
Dit valt niet te betwij.
""rtl
t'TI ,lilIJ,j bijbliJft waar hij
teen woreleo .qe.t.
plaatB had. Ik volgde zorgvuldig de TOOI'!ICbrif<Jen heer J. S.
~ )1\
Il':"'!
\-"r\rn «f welke 8choonheden
feiton en aangenaam
lt ieu ws zal het zeker
De chigger il iD Afrib ook g~porteerd.
ten, eo na het c;&erdefI~bje voelde ik mij
Faure is van hetOp
tie
wei:eliJbcbe
~erpderint
van
het
Zij bebocJrt iD Amerika thaia, ....,
IlebijDt geheel g_d.
~
tal nn Jarect langs deo.
\' ...11 ~ 1,,·
LJ.nd~'!1 hiJ ook moge bewon .. niet zijn.
Marais; maar sir bave~beatanr, op gisteren pIIoacJen werd
door het ~~erkeer
van W..... lndië llMI' weg geweest, de oo·..&aJt VIllI mijn ziekte, en
t
I-,·u \1 IM n.l.Ist dezpn ':lt'J'ijteu hartstocht
·m!S~eJl··ll'e:r()tl·p
door aan gerapperteerd dat er geen acbepen ill de
Waarom?
Er I~ maar één antwoord,
bui
W.t-Afrika
te .ja Mergebracht" beeft daar· ik pa 1111 weer het werk berTatten dat ik lo
Land het ,,,vakke warea die op lOIeiDC ".c!hteD. Er....
5,189
: -"
. ,I.; ""11 per;i}onItJk geveel voor omdat het gevoelen in dil kiesafdeeling
Da de rei..tWlll'll
door ~
g~
811 ver· ,den
steek moert laten. Getrouw de tlwe,
~
&on(IOed.arenin
de
Joodaea,
lI.l
(,OM
tou
.teen·
"Afrika
voo~
echeen iD Maart 1898 in Mombaa, ...... bet
E. Timey, Kooringa,
Znid·Au..tralië.
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lr.oDd«l zIJD Hij Mid ook dat hij m Yloecl nil deulfde kapi talia&en Itaan.
III t lH\ t n
hl k
1
r-puuL-'aKorplll,
en 'uJODda,
de. Da &111 de beuk, ala aecun&elt gaf aebre hfi)Otl,eI, Houx ,touJ op om een pu !.lt' '0,. len Het gouvl'rnemf'ut
huurt IIOms
_
briItf &&II ds Kolbe in _
gemeebw
D"er de .... tr.R. lI)Irden~,..,ide
bil dat
Dmsdag " ..~~
dag van 'rrengde 'rOOI' d_
Pleaia.
t
1
U
btokl
zck"ro ",..bou wen 'Voor zek..,,, dOeleinden en
keD &er waarde..all £4,760 V~
OYer.o.t o'r~.
ho~en
..r.cbe1Uk op de Ijlat ,e_t.'
.ergemeente
lo
avond werd da. B.amage,
I , l ;r..;eu
p \ ..noel<
om ZIJII voorstel gaf aau do u.oud h, t ouvernePapeadorp.-'a Horpna
811 'IlYOuda,
da De trokken
rebniDC w.N YVOOnUItt
deor
Hij d«d ZUJb en
dea brief -.annedei! ~
penonen th. betaald ...ml.. d_
.e
vroeger van
k, tot berder ea leereu
rm l n I IJ; h, t ,olb' nd, \ oor,t ..1
blent t .. ,ra.llen op ..."Ike VJorwaard Il: h t
Beer.
....
811 Haacock
die ukere lIOIDIItaeD PWa
nnb
\.lIl
mUllJt.:lpale
sh n\tre~
d
en
e gede !ete and.. iDgeelot.ea ...
op de 'tafel
ptogftllMl",n
o.nkt
&111 de S&ellen~.
der gemeente 116.. :.tigd
"
ut',..en zou zIJn 0 pubh ...ke kantoreu nMr het
HaaOYerliruUUpel-'aMol'leDI
en 'I..,,,ndl,
verda .. terde
WeaeDI d_
bandel.~
"lUI
Voortgaande,
aeide de. R~
dat hij;"
~IL
OerbaJve aoa .preker
de Afn
IWlI Itl
a II til P ",r! op bL"Ucn marktplem
te \e lauts ..n Het
Het kerlEge1iw~
stampend
gernld, en
da Roome
I
\111;(
I I~I'J authon' ....ro holt
I
rp
~ou\'ernem ...nt onder degenen,
Haooock "erd de vereeJugUII op dell 21._
eeu tijd laI1g aan de Paarl en m de
_te
_
-poren om alet &eIlolmeren.l. doob
woordtg, wa!'Oll ook ledea
"'I
l,r lad
h"t
..bou" OL'
le oofd 1IIet overnaL'tlg
te "Jn m het w&- van, de Zion~ kf!ir lt-n andere gem_ten.
K!:rbui.-·e
Mol'JlOlll
ea
'..
rollda,
eerw
.Jnli
1898
oader
Iihndatie
p_tal
werkzaam
was en BleW. JUet. meer geala _
de lUiten lOO"eel moreljjk te I'.ll'reren ('l'fe})
!'.
d..r opbouwl'1J van d" pubhek .. ksntorl'n mlUU'
kialzen bebbell .toen den venr .. nten re'f1'Uld
vreemdeling beeobouwde. Hl begon ACb reeda Men moeit DIet verp&ea dat er mopillIE ...ter
'ader
Kolbe
plaat. op d .... preebtoel
II u'
m, t d ....rblJ b..hvorcude
om I'<'l'1It h..t
evbel ..n d..r bela
he I
lrwu.e
Kerk, Breeatraat -'aKorgena, .SO
\ oor Ipdl1\'I"
\"JZ" van d6
.!tl
"tmg
ta ers terwlJI dt"'Volge
Er 'Wale~ twee dingen die blDnen kort elektie !Jon plaata 'rInden. en
eie h,.pothekell op te lJeven au.=r.=
leeraren
OD heeroo
'roo; thU18 te gevoelen
'oor de pa ....rl t, ,prnl'mf'n
c IJ
dacht dat t ,",ouVf'rnempnt
en
'''YOnU,
6,30
Ilar\
de.
C
Jl'
J
Muller
'
dit
te doen
Daarna.erd
O'r_
hiJ gaarne tot de gemeente zou willeu zeggen
dan moel&en ~H preed .UU om den "'UIDd te
den kansel zatoa' -DI
Ramage,
Ales
Pitt
d I..rdoor dl'n rechtl'n
weg IDge.lagen
h..dt
N B -COUec&e &en beboen
VU het lObooldoor
cle
\
ereenllJlDl
en
de
hank,
dat
BIJ hoopte &ooveel lo zIJn vermopn
'II'lIII mlne
onlmoe&en
Er '1nl een ,._Idigl!
kracht m de
(Kaapstad),
W ~ Jonbert (Noorder Paarl)
,..ant hpt .tadhul"
en d" puhlipkr kantoreu
1Iaand.IUkacbe
bldaur Kaaudapvond
d. hypotlteken &III de nreenlJlDl
aal oPfl"'On
plichteu te volbrengen
Met ds Kolhe wude nieawtlbladen
om Ifoed en tr_aad &edoen, WIJ foGde
Stegman (Pniel):
!l:11I~pn heil Ran "Il ZIJ hadden het meest 61' Hahn (DUJtIiobe, ~iPoonte),
ten 7 are, m de Wlcht~
, 'fOOr verkoop, dat d. vereeDJglDl OUI ae opDGd...
Villie", ~rl)
" en de heeren J. S hij zeggen dat ZIJ hun EbenaeMr koodea op- hadden lalk eell pen wei, maar wat wil hebbe.
0\ N t 0 ze~gen
Ned. Geref. Kerk, BDlt.eobptairaaUuJbrenpt
d.. r .... a &III de hank aal ,.'t'eD ter
BIJ h't)m beteekende
Eben_r
wet
..... : de barten 'f'&D Itet 't'Olk Elkeell m~ :101'V Cloete, es-R M, en nchteu
Ds ('llrll'''l~
"·,,Ip dat hIJ rp..d. 44 Jur"l1 MaraIS, L W V~'
EDJOltobe
dieJllten.
'1 Korgena,
1() 3() Ilre, bewarmg banarende de Ul&lpraak "lUI bei bof In
emeester)
slechts dat de &er tot hiertoe heeft gebol- ~
bet kwaad dat plUld
il ait te trekkeIl
ft 'IJ
ol" Panrl woouachtlg
wa.. en hIJ w"" E'ell J I de Vdher'l'l
.n I a"ollda, 6 30 1U'tI, eer.
B Pl.naar
due &aak. De ~~
YI'MI ua dal d.
pen, maar ook dat hiJ 'rerder IIOU helpen
prog1WIlequ
belpelU'tln na da, ban preatife
Vader KOIbe 6M:IlUgen Gesang 35P, "aarml't hl'n pn .t ..lde groot belang en plaatseliJke
Si. Stephena.-':I Horpna,
9 30, en rayODd., hank d. hypotheken
zal Opp't'eD ot 100 ~
&lj door de ned.rlaar
ICbade ,.leden
h.. ft, en
nl\ d. Pittl Psalm
ID he. Engebch las, en voor hun Ebenaezer op teriohten m_ten
r. .kpn
T ...mtl~ Jaren i(plp 1,,1 tOl'n I'I'n stad6 3() 'tar,
M C Botha.
dan &III d. YereeD1lIDl d. 80lIl 'laD .e.,600 U.J
ook voor de toekollll<t gelooYeD want da Heer
meer YaLtobbedell .0Men rond ,.pretd.
Er
m,~
gebed voorglog
hl'" m()('<t "ebou~d
wordpn
IfiJO(hIJ ",I'k In ds Stegm~
Enng. Lath. Kerk, StraGdetnat.-·sMorpna
UI~taleJI en da~ de hU.k de kOeMD 'tU d_
en bi.,." ate«la de- belltond verdeeldheid
la bet lIlmiltene want
'ad.-r
KQlbe Itrdt.
toeu oe;]e rede ov.,r WBS de onveranderlijke
I, d I'n ru..n kw.m mpt I't UI' pd Ilie tot hem
1(}30 lU'tI (Bollandsob),
en 'I .. ollda, 1 aa;
....
aal draren
.0. ,"", __
a buk bezelfde
HIJ kOl Zlcb wet weerboud_
ZIJD allen kunn811 niet ~n OpiUM b.bben,
maar
"Oe
IJdschap d.... Heereu geeft
Inrh hl) ....Plg... de .1 e te t""k"nen
omdat hiJ de woorden
(Enpl8ob), nood_I,
dr
Zrbn,
zondap
" .. rde dat bet 'roorg.cbot.ell
PJd NUeD
sterl.te"
HIJ p agde onder anderen
'ran bliJdschap te UIl-9n over wat OU Kolbe 'fOOr Ip"eker !JOD Hggen dat het kablaet aoolt meer lObool &er. 3 IU'tI-Woodatoolr
d lOht cl lt h...t ~1"rktpleln do r('('htp plaat. W8'
Latheraclae zaal
werd
un
den
aecretarft
'f'&D
d,
1ftlI'.
&Illeen g.hecht
was alt thall8 en .onder .. wg
dru voorUItgang
r ~emeente
seder.
hart; de gemeeute gedaau bad en de achting waann
p. nil t <lp pI.. ,,!. lV I.r hpt .tnclhUl' than.
'a Morpna
ten 1030 (Soudma'rlft
diena&),
....... 111 als
de
beboor.ijk
ger.oto~
hIJ (ds Kolbe) door de g..meente en
"el'lChil omtrent
d. 1'f'OOt8 vruptaklren
'Ian
189'.l en m welken
stond (T()(JIJI('htllft) Hp! MarktpielIl "'M ook Ht,chtmg op "oveDijKr;lO
AlI8trae_ &DdaplCbool,
tea 3 lU'tI
'1 A. yonda,
eie .ertegenwoordi,rer
'f'&D
de """lUIUli.
gebouden
werd
Eenige arondeD
geledai
dea den da&- Daa .ordt auead CIOOr d. Londen
opg~trokken werd
cl rtlChto plnat8 "oor puhhpko kantorl'n
(>lI korteu tiJd .bot k:,r~ebou;'
7 allr (Enpltob).
da Áltrap
De bank el8Cb&e dat het hof aal ...erJdareU
'V1'Oflg hIJ lem&IId m de gemeente
_
bnef
dat oaH partij -"erdeeld la. Bofme,.r
"J •• werltllllJk: cleC'JIeor heeft groote dingen
allpn zouden d,t fl'lt beve.lIgcn
W..,d hl't
B.oo2..bOIol..- IAlorJ ... 1(}3(), en Inanda,
dat bet bedrag 'f'&D
£7,~
Ik
6d lIIet
aan ds Kolbe te IIChriJV~ en hem d..nk der "Idt
laet republikeia.ob
dialoyale d .. l, en
aau ou. goJoan cll~" ZIJU WIJ 'Verblijd"
.' h)u~
«)or ('Lk~n 111\'0'"'' be
ple.u te klem voor h .. t houclen vali markten
1 uar, da Marchand
renton a _~"'/H~ m,ora~ Hn weUlae lCáuld ....
toe te brengen
doch de per800n
&brein...
bet imperialWilcbe ..d.. I. Ahloluat
Z eenr
sprak. ~;~ dc gemoente
en haro gemeente
\ I, I, t tlgen" ootdlh~ ,tad
dau uO)! hadd, u ZIJ 'an d ..r POI'lsplem voor
aroenepllD~
~
Mo~
9
46
(Bollandacb
)
_hnlf1lld
aan tie bank en dat ae 'rereeDllJlDIJ
nleob en nrkregen
alt deaeltde leqnacht..,e
nIeuwe I.."raar t"~pp
eene gevoelvolle '"Jw weIgerde zulks te doen on:dat (zoo zeule~)
r I, lJ dan ZJI:' hl! I;een" \ d t 001'1 H"t was 1III't JUist noodlló( markten
11 I~J (EqeIaob),-.uiioa&;
6 30 are (Eapleob)
de koeten '1'&11 delll &&Ik aal draien
vader Kolbe allee voor hem gedaan had en hiJ bronnen alt do oTengti
eea ....
repu
dat zooveleu \au
1 Ir Ilhttg
ëcl){)ll"
op het III nPl n Iddpn 'm ""Il , Id t(' houden
Op "Il UItte "IJne bl~8Chap
da ,lil .J 8rtuDmer,
HA,
BD
Zondapacaool
U"<>kaat Searle, QC
<met ad'robat
Kc.
w"t III staat w... hem daarvoor behoorlijk te bhkem die .preker
m bet hll .. ke"de .... de
and .. r" gemo;enten ~genwoordlg
te zien
I _' t ro~~,"
"orden-('('n
,om""!!,, plnat ....n werd de markt
bUlten
teu 3 ure um
Gregor), vencheen "oor de k1aaen! en adYOkaa",
bedankeu
Een bewlJ'l hoe groot een acbtmg
eI 'rertetrenwoord.,.r
voor Oo.t Londen, de
E"rw StegmaIl itrJ .IJn bhJdochap eu dank\ I" d 1 ui wu lrt k"'~1 h, t dorp " ..houd"n lfaar het )lurktplplIl "ns
ZQid A.friltaaDlClh
G .. hcht,
Lanaatrut.Inllee, QC
(met advokaat <nrdiner) 'IOOr d ...
pruldent.ot
oulane- van de Luaoe
to zIJn
HIJ men voor den uuden vad ...r bad HIJ (spreker)
;;r 'Ut g"no~
rn de mllrkt pl!.at. zou mct "ril: 'baarheld tOfk(,I~~~e~en"oordlll:
tea 10 ure, en '... oDda, 6-30 eerw
v.",MrdeI'K
hoopt.> dat ds Koll ... dik'lll1JIs tot de gemeen.
De 1"1J_ omtrent den beer llerhold!., door '.1Iorp1lL
had .t""d.
b"I~lu
de geemente
gesteld
b, I. mm .. rd "ord. n De natuur
hrc(t hen allp,
\ J P!j)ler
'
Terwnl ad'rowt
&larie de aaaIr bepletU. ad
eeu de UmlaltJ Ht"'fIld verspreld, 'IJn een ander voor
"'I! \ ('1\ maar ZIJ hP~....rdeu .~)k b", en an ZtJ konden dien .I1rd hun "Ehenae&er" op- ta zou 0' erkome" HIJ IIOU de gem_te
ZendlDlkerlE, ~ Woodatoa
Morgena en d. hoofdrechter
aaD de ha!ld dat IMPIe
punr dIngen te haden&eG geven
T.... eente
beeld Sir Gonlot! die bekend IL mai den edl&eur
Dil 1l0000r~ad eene 'Voorzienmg !4c
th r. ,t"'(Pnr
wat "I'bou"pn
a llj!lllg Uit te Tlchton
'I nouda, eerw De Villien
kOlIIIt zal ""trolled
worden tullCbea de t ...
nn
dat blad, m.. kte "ebruik er nn om aboe
maakt door hea ~
leeraar te geven
ZIJ Z<>U biJ de leden om bUIlDe gebedeo 'FI'IIgtID
ruuntptl en "'aarom IIIl't - HtJ \crtcullwdo dat
Eben_r
ZendiJl(kerk,
Boae.trut
- a Mor- ,.nueo,
waardoor de
&III da 'r_~1DI
ZIJ 10 opn.chtheid
voor hem baden
elektie
te be,.orden
De beer Herlwldi beeft
ru"""t, n met den ~lIlIlmlst nlt.roepen
,,:Sact Iudlen
I, ,,0Iul1t
..onpang ....ngellomen Z.aJ worden
,elll,
9'30,
en
'1 a't'OGde, 6 30 eerw Ureyer
r.oodantge lOm nl uitbetalen als voorr_botea
dadtlluk geAutwoord,
logenatrail'end.e
de ve
ons, luet ou~, 0 H<>;.J. maar uwen naam ZIJ de dan kon er goou vrees bostaan dat hij
TO('Ju.dlJlIj!l
Vrue
Proteetantecbe
Kerk,
Boutairut..erd op Je o ....rtrekken
relrenlDlf , dit zou ~
geven Ten twee- klanngea
gem .. kt
Maar al
valllClbe lf8
D" h., r J J le Houx "tiel" oen vool">t,,1 pl'r,1> Jo,n met Pnl;_ kon de gem ..ente zOK voidoemlIg III ZIJU werk _
Avonddienlt,1
te
630
ure,
I?ndenrerp'll'&t £5,000 WHeD •• e1ke p", ..alo un ~erdeeJd
won!en rond g .. tro()Jd om Ite' Alr!
,Door
de gl qado Gods beu ik dat Ik d, mOO8ten ZIJ zorg dragen nOOIt mt hun ncht.en
f ,mondt rnf nt makf n rnanr til' \OOrzlttt r gen
ol Mlud
lDd BoelJ," eerw R Balm:fortb
.orden
kaander mldlaterie
tepn "leu au Dleta kunneIl
beu'
De gem. ~u~ Inuest steeds deu bI .. U- pluat. lil de kerk, ~ouder grondige redenen.
z"ld" w",rm "r de h....r lt. HOllx '><ellvoorstel
WunberJr·-·.
Morpna, ten 1030 lU'tI (Hol
Na een uitgebreid getwienvElrboor
ep al'Jl'llIn mlnaobtllllJ te breDfen,
oe beer 1andIIClb),
wild, makpn on.l ..r hd ('('!";te vonrstel Vlei ..n Wen le"raar, met "',;" hiJ haar geluk weu.""h- ~l'ml8t to word ..n Voldeden ZIJ aan die twee mhrenpr
_
'u't'Ollda, 6 30 lU'tI (Engebcb), da mentati .. pt
Smith had, toen hU eprakJ de mutrepla
opge
te, op de VleuKeJe£des
gebed.. dragen
ZIJn <llngen da.l zou al bet andere recht komen
du. tl' lilt 1Il_,t(umd,,,,erd
A. .J L llot_1f, BA
hooldreobter
Ultapraak ia dier .,oIp dal Ds Joubert drukte de hoop Uit dat hIJ (spre- noemd dl. hIJ meende !loor bet IfOUftrD~meIlL
wpnsch "n gebed'
dat dlo m"UWe leeraar
0, h.., r Jan P,ck",,1 ".de
dat hiJ 10 Jaren
Simooated. - &Morgelll (H'lllandacb)
en de bauk do bypothekell! of de opbreflll\
daar
,,'., zul. n tot eél
gen mocht ZIJn, en daL kl'r) v"el aan de Jonge wellHChen ZIJn aandacht
moeiten
~oorg_teld
worden
Allen 'nn nn
"elMl'n voor", II ~tndhu" op htt ~Iarktplpln
'... oada (Enpl.oh) I de G vau :LIDgen ,
van, ,.even
door de directeuren, als II8QJlrUeit
t'T vl,lclI III dc gCl~ute
voor het KomllgflJk
Zf)U "IJd<1I
'" d, hem BOU hem een pleJZler het grooete IIlwtC:ht, maar het la onmoeeljjk dat
)!"IJV( rd had H. t ,tadhul'
WiS
h..t dorp 011
IUlkbuL-'dlol'gOdII,
teil lÓ'SO u,.. da op bet gel"ll.J reld ui behouden, maar dat ..
7.'ilu d, Jonge m"lI8Cbon bijeen te breogen
Mne _il'
!fenGeg la om u af le handel.u
Er P~
Oods ruogeu g"bór~
worden
,
l< lardIg
Er ..-a., I:tno. ~ ruImte op hp! ~llf'"
de IJypethelEen of de opbrapt
du.cvu,
.. geen tWlJf,,1 aan dat op ..oedlna aan Itet boofd
Ds Joubért wldl( dat hIJ m"t te lang aau HlIJ verbliJd .. Zich te venlemeu dat er vnenden
plo.u oru eeu st ad" ..." I eell !!"ncht,bof
eli
IJ"JB'Ien dOt)f' dun llOOt'etar.. der ~erecmtgiDf ala
Vln
de
audere
gemeente
tegenwoordig
waren
'f'&D
al
de
belaollruke
kW8I"tl.
Il&&t,
ea
Ipreken
hiJ begon nog maar tt
kantor\'u
te plant .. ,n rond, r d" nJln.tc In- do Paarl woonde,
HIJ boopt" dl\t bJ eu OL. Welch goed tesam....
doel aal altlid aijn 0 .. die 100 na &III de deur
DiI..J Struh!lUD, ~rltsdorp,
hilleft "'oor b.t _UJ'Iteit
\\IOr reld aan heID "'oorseaohotea,
al
ZleU wat van deée .,{'Iaats kou worden
Wut
nreuk op de marktplaats
tt maken
(ToeJulzullen werkeu
Vau Z1~n kant zou hiJ all_
Vin .Ik kind tel brengen
n..proeUD'lwerkea
beroep naar Bloembof, Z All,
bedankt
o... "n, of altbetalen
aao de .... reen~r,
eu
cblng )
_
hIJ echter
dez,;;~ plaat!! Wist, w.. dat d.
dat eie bank de kOlien van bet gecliDl ....
om ....nsgezIDdheld
te bewerkea.
ook, .ilIt een ieder. "eruQObt.ea eet! .terke kM ,
oogst groot w"-' eav.ae arbeider.
welDtgeu en a~lI"<'uden
Dc ho;a J J lf' Roux 7ud{' dat de Hr~n
!\adat "pIeker de IngeluJlnenen en de vnea- dit beeft bet land op bet oogeablik
Jallt JIlet.
.J Jl' A.. de Vil1iere, OarbUl, i& .. )(oU.no
draceD
cI~nlljl; voorzJ<:htt!l: moest zIJn op een 10,"1.' dus was hiJ verbhl'
dat er "eer een lee~aar
Dunaa verdaagde bet bof tot V rU4Ii
maar .at
In die rlobtilll
kan pdaau worden
en &eUnluadale beroepea.
overgekomen
Waif
aan de ZIJden alJoor d~n dIe mede geholpeu hadden de gem_te
'vet tf' w, rit til ~'Il
opdut ZI) nlCt m zulk
te staa
HIJ (spreker)
wa& v...... voorspoedig
te doen ZIJn, bedankt
had, elD- ott,h"'lJoede
aandacbt
3poor.egen
laneQ
I"I'IH' '>Chulel II:edon'(>pld wud"l1 worden al~ de broedl'reu
.allaMr moDa Radolt~
RIIÁtlIl~,
.. thana op l'Iuoente te makeu
HIJ digde hiJ alJno rede, ....narnaar met groote be- a6R6lead worde., waar nreieoht,
'lad."a,!
te Grl,jf R .. n..t I1lwn,r D1unJclpale bhJd kl'llnas. met d
VRIJDAG
2 JUNI
Inng.telhng
gelUISterd werd, door de hoop nit geIlik flU de hulpbronnen
vu 0118land geopead
kDlertje te S
enboeeh
kende OU ttamage*
mevr Ramage sedert
~G' d"r(,11 moe,teu
v rkocht ,. orJ. II om schul
t.> drukkeu dnt hiJ en de ~eJDeentc door een
Verder
.pre" ..r er op d.u d. f10aDClëele
"'_
ZIJ ilO;; Joug wafllll;:"u had ook veel van hun
dl'n tI' I,,,tal<,u
lIpt oudt .tudltlllS kostte
ouverbreekbaren
how" der liefde mogen samedt08ltaad 'rloll he' laad yoletrekt nle~ 100 Ilecbt
.,..,11 buur &e lIIGrrallbara .. bouw
beeft
Hij: wa. ,el'llekerd
dat ds
£ I j()(J en l'r WIlS n~ ('en verband op vnu work gezle B
JOHl'lt!TOlII
""
K~ENIIElIG
Wil ab men 'lfiJd. altmakea.
en iI&t daar- £316 oppbraabt
Hamage ,,,el bo~m
de geml'ellte zou stel- gebonded wordeu
L I ~, ol .arom wu hIJ ze~cll.
b"zlUt eer PJ
Due wu een aktie voor btot.alma van den
Vad ..r Kolbe bedankte
de gemeente
'Voor entegea liet krediet 'ran bet land _
lJUDliig
Laten !:IJ dOli!! Heer danken voor deu
I. _Int
I hoor
hoor)
Eell !!pl>ouw op h..t len
kooppru. "U zeker eliendom
met pOOa.en
Met de repa
aIL'rerkoopm.
_t
de baaar &e Molteno
\()(Jr'pood ond ..rvontfn,
en hun vaandels op- hetgeeu ZIJ door ds Ramage hem o'Verhandagd .tontI in de Earopeeaobe markt.
\! Irklpll'lI'
ou "elhebt
£1, (XII) of £20,000
daarOp, plogan to Kellil"orth
HIJ blieken eu de IlAbunge koloDIe. II de nrhon
beeU o'rer de .£bOO°Pl'braoh~
De H ..er b ..d HIJ k.on zIJn gevoel bJet wtspreken
k, .tpll
llt
Tt!HP
1011 op
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Onderwijzeres Benccdlgd.

-EEN GOUDEN KANS.

' ) P een Boe~~l~ts
School bij.
(
de stad
meebnry. Salaris £40 per jaar; bij bet aannemen
van meer kinderen kan het salaris
verhoogd worden. Lojlies en kost
vrij. Applikanten met een Onde~-

PUBLIEKE VERKOOPING
V!oN

EEN

ALLE&-

Kostbaarst Erf,
Huisraad, enz.,

::edo~:~:~atE::e):~t

5Ïek hebben de voorkeur.
Werkzaamhedeu te beginnen na de Juli.]
(1899) of de September vacantie.
Applikanten wordeu verzocht hun
applikaties in te zenden bij de ouánsx het H Roy&1 Hotel."
derget.eekende, met AFSCHRIFTE
SLI!.CHTS van Certificaten, enz,
t E Ondergeteekende
op vertrek op of voor den 25sten Juni, 1tlV9.
, staande naar Swellendam, zal
FRED. WERDMULLER,
publiek en stellig doen verkoopen
Malmesbury...
30 Mei, 1899.
WoeDSdB.g,
AAN

DE

PAARL,

l

Op

den 1,wen Juni,

zijn allerverkieselijkst en Kostbaar
Woon Erf, gelegen op den hoek"v~n
Hoofd en Zion Straten,
10
het centraalste en aangenaamste gedeelte van het Dorp, met daar op
staand ruim en Renefelijk Woonhuis onder IJzeren Dak, en in den
besten staat van reparatie, voorzien
van 3 Slaapkamers, Eetkamer, Dispens en Kombuis, en Badkamer op
de achterplaats.
Dit eigendom zoo centraal en
gunstig gelegen is wel bekend als
een eerste-klasse handelsstand terwijl het eene aang~nam~ woni~~
uitmaakt, in de onmiddelijke nabijheid van Je Kerk, Banken, Stadhuis, Post and Tele rraaf Kantoren.
Hier ill een kans zooals maar zelden
komt, dus weest op uw hoede.
Huisraad.
TIet gewone assortiment Zit,- Eet- en Slaapkamer
MeulJt'len, Keukengereedschap, enz.,
te veel om te omschrijven.
ol

C.

A:\DRI~:S

J. S. )[ ARAIS &

co.

PC TOIT.

lIr
PU,BLI

AFRIKAANDER HOOFDONDERWIJZER BENOODIGD.

; ':1--.,---------

Dinsdag'

Juni, e.k. ten

to. 'ure

Y.m."

VERPLAATST.

D£IPKRS & VAIf RYIBVBLD,
Procureurs, Notarissen,

BELANGJ!f,IJKE

•

VERKOOPING

:p~.,.iA
.A. JR.
..

,e••
_ ....

~.

-,--

d.

"e..pe

Timee"

E.\.\ IS wordt, bij dezen gegel
\..
ven Jat de kiezerslijst voor
de ~Iunjcipa1iteit
van Montagu

MA AN Ifj\G,

den

1Qden

dezer,

Nederlandslhe Zuid - Afrikaansche

K

Verkooping van Vee.

£3.

D

~id.'rend

Eigendom

onlangs

----------~--~;~~
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EXEC~TEURS
KAM-"-R

::..,...

..

,~,- .

))}' .

~!.'

VILl.IJo:I;~,

vol.

lOOWel .la

OYel'

oprechte

ClLlFORlnA

de renllatllll,
eD

A. J~t~~BS,
Secretaris.
Afdeellngaraade- Kantoor.
Springbok. Namakwt.land.

2 Jnui, 1899.

MAL.MESBURY

waDJleel

die

wordt

STROOP Y1ft lIJGER.

I

'nor de ~

eD

O

.........

IIJ...A.B

AM

.J

Weigert

.1t.LUI ........

pIaatuWliogcn,,~

PAUL

M

.leD cople
"8~

LOOPENDE.

OpMtuld. lapitaal

'£8,320 0 0
.£tUoo 0 0

aesene POids ...

De Kamer onderneemt de Administratie
n.n Bocdela t.lB Euouteuren,
V oogdeD
Truat- iD !naol",nte
Boedela,
ens.
Optnkken van Sch.penkenniuen, Transporten, Bu".lijki
OoDtnoten, Voor het
"oonchiehn vau Geld op eerste Verbanden, eDS; en A.I,remeeDe A.gent.ob.a.ppen in en buiteu ~ iColonie.

Yel'lSllll'eel't U. eo Vastgoed
t*n bilUjke termen,
De WelEcl. Beer G. W. D. &0111',
Yooni~.

.

I

De VVel-Bd. Beereo
N J. H. O&OEllI&.
Dr.E. L. B. IÁ)OBUI.

J. 'f £toUI.
A.. J. B6.I8O:f
Á.. W. LOilw.
DL

Á..

M

EN wordt i]ht
alle rekeniogen v r bet departement Ivan Op~
Werken ter
afbetaling.in
te
den niet later
dan 15 Juni, 1899. ~
JOSBP
H

de Exoouteursicamer tot bUilDe Executeuren, Mede
t.I1(lenISlnO..n"eeu:welD, kunnen hen .. natellen en nomineeren eenO'·"'JertllD

iH::xeclUtE!IlI'IlDlner" ia Kaapstad.

I4J1nltngen, onder
Q".__'UQ~II'rf.'''.

Securiteit van Vastgoed, teg.n
da,elljb
gedurend •. de bezlglIIrOni1.n renomen.

~---------

Insolvente Boedels door haren

;)ecretariJ.
J. H. N. BOOS, secretaris.

In deze tijden van ",p'l,Dflinq- lip p( 1. T" k ;. "f~!.
kunnen wij rDj~t ander- dco de kZIIl: tall ·i T 'w. t

v8Tkocltt. 8d. ~" ~olt.j,.
een mooi klein boeltje, get.i t.eld
Bome Dyeing" franoo toegeaoaden.

"&Il

NEWEY,
fd Inepecteur.

Uitgave van J. H. du B~y
te Al;nsterdam
en Pretoria.
GENESIS tot OPENBARING
(Gewijde

<ffiIchiedenie)

door Da. J. O.

BBHB. met vele gekleurde Kaarten ter
verduidelijking.
.Prijs 5B. 6d. per t>um.
plaar.

Dj~k
lelijk aanbevolen.

DJ:

~

'I

T

ENDE'RS zien
worden ingewacht bij en Controleur en
Auditeur gene
voor den ondervermelden
die t tot
12 uur
middag op den
melden datum:
Veranderigen 'en
herstellingen
aan de Tulbagh evangenis 16 Juni,
1899.
Volledige ibij ndcrheden kunnen
verkregen wor n -aan het kantoor
van openbare w ken, Kaapstad en
den
Civielen
Commissaris van
Tulbagh en Wo
ter.
Het is niet vereischt dat de
laagf ~ of een er Tenders wordt
aangenomen.
JOS

i

oofdinspekteor
van
Openbare W erkt'n.

SOMERSET WEST STRAND
MUMCIPALITEIT.
wordt bij deze gegf!Ten
KENNTS
dateen Kopie \'an de ieuwe
!'I

Kiezers Lijst nu ter inzage gereed
is aan het Kant,o{ir der Munlclpall'
teit.
Een Hof voor het hooreD van ob·
jecties en het ontvangen van elsehen
zal gehouden worden in gpmeld
Kantoor :Jp Donderdag, den 1:,deo
dezer,-te 10 uur ".m.
Op la"t,
HEN RY FAG A?\,
Stads Klerk.
Municipaal Kantoor,
Somerset StraI,ld,
1 Juni, 1899.
NU IS

~E

DUSSEAU &. CO.,
.

KALK TE KOOP
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zaad ..oor Groenvoer.
CigiDu...d un .. I..on~
keepen."
Aardappel
Moereo en alle >;o<m.n
GroeDie Zaden.
Te koop bij

J. B.. JOrEERT.
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nOEDEL en WEESKAJfZ.&,

o'

Kerkstraat,
Xaapsta~:l..
wordt uoor al de KerkelHke bla.len 1IaJ.

Mei, 1899.

GEOCOQL

E bekomen bij de voornu.amste
Boekhandelaars
in Zuid-Afrika tot de daarbij vermelde prijzen
D. Aitten.-Goschiedenis
van
Zuid Afrika met een inleiding
over de Algemoone Geschiedenia
voor de scholen in de Zuid.
Afrikaansche Republiek.
Tweede druk met 7 kaartjea uitgegeven door de Ned. Zuid.Afrikaansche Vereemging, 3/6.
J. O. Ve:rmaas.-Nienwe
Metbode
voor h.,t onderwij3 in het rekenen
ten dienst der scholen in ZuidAfrika
Handleiding
eerste en
tweede gedeelte.
Prijs 3/.
J. ·C. Vermaas.-Reirenoefenin.
gen voor eerstbeginnenden,
behoorende bij bet OOI'Rtegedeelte
der Nieuwe Methode voor het ononderwijs in het rekenen, 9d.
J. O. Vermaas.-Nieuwe
Rekenboek, ten dienste der scholen 10
Zuid· Afrika.
Eerste 8tuk:j~
Is. 3d.
Tweede stukje
Is. 3d.
O.Vennaas.-Antwoordeo.
van
de voorstellen en oefeningen voor.
komende in het nienw.Reken.
boek, ten dienste der scholen in
Znid.Afrika..

T

JACQUES

BUMa van Openbare
Kaa.petad,

al

Boeken voor de Scholen in
de ,Zuid-Afrika.

,Openbare Werken·

YaD

TENDERS
.~ulltn worden Irli!ewacht bIJ den Controlou. l'JI
Auditeur Gene~
voor den onder
vermelden dienst4 tot 12. uur mid~
van den genlllden dag:
Bouw van eeG nieuwe Cel aan
het Politie Statt,n te Kalkbaai, :-'
Juni, 1899.
Volledige bijzCflderheden kunnen
verkregen word
aan het kantoor
van Openbare
rken te Kaapstad.
Het is niet
dzakelijk dat de
laagste of een er tenders wordt
aa ugenomen.
JCSEP
NEWEl',
Hoof Inspecteur van
Openbare )Verken.

Verkrijgbur bij B. G. LENNON ol Co.
P. J. PETER8EN ol Co.
HF.-:'NE8, M.A.THEW" C
K.oL ... PIT.oLIJ.

KENNISG~VING.

- £27.000 0 0
77,037 tO 0

DYES

-----

0'''01

OPGERIOHT IN 1864.

lP

Aandeelhoudf'rs
Reserve FondS

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

Kaapetad

sterk unbe1'Olen.

Departement

't Is qomakkelijk met
DIAMOND DYES
te verwe!).

hee
ver

DUSSEAU & CO.,

3, Kerkstraat.

Het soort dat alles Yerfstof is.

oor het venven vnn T.bMrta,
Kousen.
Vederen,
Linten, ~ ven, T..pijten, Enz
EDS. Wij waarboIyen dat lij meer goede
ren p..k u.. pu sullen kleuren dan 6tJllil!'
ander kleurBel ooit gemaakt, en meer h,;!
liante en duursame kleuren te geven.

P

KRUGER

JACQUES

,

SIIOW HILL, LOIIDER, E.C.-

DIAMOND

-

En de opkomst der Zuid Afrikaansebe
Republiek. door J. F. V AN OOUDT, b.A.
Prijs 17 .. 6d. postvrij.

IWl_IMkBeIl

Verkrijgbaar bi~ Apothek'll'1l en \\ IDk.liel'll In
al1e pla.hen, in twee grootten, lilt en 1{'J.

Depot-32,

]

Schutm('\('bt,'r

STROOP YU YUGEl CO.,

alle In de

e
b

Dl

'VAN HOPE TOWX

AFDEELING

IlOI'IIpI'IIIblijb

KARREEKLOOF
SCHUTBERICHT
bet la _genaam ea ..e:rfNaobeDd
werkt acht ma&t s- wD·o£._d_e
N.lEBD.
Ll!:vmt en INGEWA:B :Kll,
PGESL()TEN
in het Schut ~ Karree.
mukt her JIYa1eem de'gélijk IcbOOD, ,,~Yel"
kloof iu deze &fdeeling over dell
knodlieden, boofdpljnen eD 1r.oorteeD, l1li ~
luvWIeltkige h..iiJJljvigbeit.
CJ.LlVO.. lJ. ~... OO' geoorJoofdlln tijd en te word*,n verkocht
V ....
VIJG""
la de eeni..., medecljn 1'&11 dlD aoort
te 8trijdenburg,
op -ZATERDAG, den
ooit ~kt,
_geDUlD"oor
den __ Ir. eD .&Il'
_~
vOOr de _ug, sekm- in sijD werk, 811 17den Juli. 1899, om 10 uur '~ v"orwiJ.
bepuld DalUg in. djDe ...,..olgeD.
Het I, bereid dnga, indien niet tbt'Oren gelost:
"&Il IIleclli' __ ~e
en _geDaAlDe materialllD,
(Don!Ier-brnitae Muil-:nerrie,
OmlteLt
en lijoe \'eie alt.mllntende hoedauigbedlU recolII'
3 jaren oud.
lDend_
slch zel1'eD aan al18D eD hebben
het het
IlleSt populaire ...,neeemidd.l gIIIIl&&kt.
(Get.) KARL RIEL, .~
Il'CDOIDUl

~Iecntenrskapler en Voogdij· en
Brand· Assnrantiema.a.tseha ppij

J..saa ..,

.....
~.,,~APSTAD.

J. C. ROOS,
8chutmeesln.

de wij., TU beli!UiDg

0Y8I'

Verder wordt tevena bekend gemaakt dat de Wliardeerings-Lijst in
de Kantoren van den Afdeelingsraad
Diamond Dy .. overtTeffen ..lie ..ndere in
en van den Civieltm ComQlÏ1'9&riste
Kncht., Reinheid en DU'JI .... mheid. Geen,!
Springbok ligt, voor onderzoek door anderen sijn even ~,I'({. Wa.cht u tegen
iederen Eigenaar, Bewoner of Paoh- verval8chte kleurBtufI"ll, omdat sij VaD
ter van eenig Ei~eI.t.dom daarin gOed.ItOOPe en inferieure - materialen sijn
gelegen, ingevolge Bootie 251 van gemaakt, en BIechte, fta.u"e, vleklrige kleu~
ren geven. Om van BllOO88 ...enekerd te
de Wd 40 van 1899.
sijn, R'lbruik Blechte
.

Boedels en Nalatensohap van OVerledene
gpschiedt filts Voor de Adm1n1strati~Van
W. D. lULBUIl.
Perso:J.en, .
~en, en anderen, als Execnteuren,
.A.gen:
Nominatien voor
Curatoren en • ln1strateuren.
De belegging van Kapt 1
6.UD::Tl!:UREN :
Directeuren in plaats van hen die
onder verzekerij
van Vastgoed, enz.
aftre:len, bij de Kantoren der Kamer
~.---------------De Wel.Ed. lioel'en I. J. J. Vu AUDI
.OIi(GERICHT
tot lï Juni, 1899,12 ure des mid.11
M.u.TR8. SKUTS, B. Zoon.
dags, ingezondpn kunnen worden.
lJ. Directeuren vergaderen eiken DineTEGENWOORDIGE
AKTE
Ol'RICHmG
VASTGISTILD
DOOR
.1Kn
VU
P.l.B.LJbe aftredende Directeuren zijn:datr'e voorMicldaga, .~nden Zomer te 9 unr,
v:
UNT, No 17, 1889.
in den Wint. te 10 uur.
De heeren Gerhardus Willem Daniel
Rust, Albertus Johannes Basson,
'l. W. KOTZE. Secretaris.
Albert Wijnand Louw en Elbert
.H.Of~."... n .A.dd
•• l.y-en W'a1~ ... =~
Lucas Bernardus Loubser. Allen
GANG WALESTRAAT),
zijn herkieshaar.

KE~.\ISGEV1NG
deun
dat

witte kwut.

oaIifornia Stroop YID Vijgen
sicb

f
E

s

SOHUTBEHICllT.

in het Schut te Vron e ,
pan in
afdee ling over U!'n Il'"
tijd
te worden verkucLt
aldaar op Zaterdag, den 17dl'n Juni, 11l~'~I,
om.. 10 uur 'B voormiddags,
indien
ni-r
tet'Oren gelost,
1 Rooie Bul, 2 jaren, ongemerkt, scht'\·e
kol voor den kop, 2 witte achtervoete'l en

)\'

Ka ... beqt

o

PGESLOTEN
dese
O
oorloofden
en

'~-.~\"'\.,

Geboe"en

2

L

VFÓUWPAN

..

~

tU. GUc:...u Hf"u/m ... g
Ht _'1'rfH.b/.Vb
e. ecU. gro .

I

WIDOW P. B. CILLI ERS,
OOPENDE alhier op de plaats
Born Eckstet'n,
" Avontuur," een roode kol,
Executrix Estate 1'. B. Cilliers.
witkwast Vaars, een jaar oud, onCape Town, ,
gemerkt.
3rd Jupe, 18\}~.
lndien de eigenaar niet uitkomt
binnen drie weken zal het gemeld
Likdoorns!
rlier als eigendom van ondergeteeLikdoorns!
kende beschouwd worden.
Likdoorns %
r-,iCOLAAS RAS.
W~
LikJl'A.lfli
Z;,l, j~alt het dt)oK! L'll.:eu l'Ola;.
MeL I""'t I{"ld 19 lW. "'00 potje.
Avontuur,
27 Mei, 1899.
KEUES, MaTHEW li Co., H!PSTAD.

1.z

BIJ

LOST

Malmesbury,
31 Mei, 1899.

J&tIlU1.

-~
,\, -<,
.
"

WAARDBERING
VAN ONROE.
REND EIGENDOM.

~----

G. W. KOTZE,
Secretaris.

j

"

-

AFDEEL. RAAP Y. MAIAlfALARJJ

Co., Vendu Adms,

~lIt'A
•• 1I£iii

whereby certain half part or .~hal'l'
in ct'rtilin pi('ce of land situate in
tbe division of Swellenda:n, Field·
COrIlPtcv of I~o\\"er River Zonder
End, b~ln~ part of Lot ïlO, called
"Grovt\rloof,"
measuring
in the
wholc f;I)(J morg-en, ~-~l sf)uare
rood,;, and cprtain half part or share
in cert~lln pil'cc of perpetual quitrpnt land sitIlate ail above, heing
part of t hf' farm ".-\ von tu ur,"
ml'asllring in the whole 41 t morgpn
..J.8J s,!\lare roods, was con veyed;
.Alld all plT~ons claiming to have
an\' objection to the iSSlll'of i<uch
copy, are berehy n"lllirerl to lodge
the samt' in II ntinl(' WIth i he Hpg'ii'l'
trar of Def'd~ in Cape Town, Within
14 days frolIl the Pllblicatirm of this
notice.

•

r'·

• S.N:I ;...,.

I)

A. B.'

S

,

ClLlFORlIl

dezen ~.ordt bekend gemaakt·
dat de AId9flliogaraad van
.
"
Namakwaland een H Jf ut bouden in
'Oeze ia
l""'t.at.e kan.
iran 0p.D.. Ba-ven de Holzaal te Sprin~bok, onder de
in de ~a.cJY Gray B:a-u.".ilraat..
bepalingen 1'8-0. Beetie CZ51van Wet
~-:
40 van 1889, o~ den laden Juli,
•
1899, te 10 UDJ" s voormiddags, ten
EOndergeteeke~e
be~nst~gd door den jongen heer ROCCO DE einde te hooren en te beslissen
VILLIERS, W'pubhek verkoopen, op
objecties tegen de waardeering van

Bestaande uit: 20 Gedresseerde gereed is voor inspektie op het
:.,; om 11 ure precies :
Rij- en Trekpaarden v~m ..j. tot. 6 Municipaliteits kantoor en dat zij
t/:.
jaren, groot en sterk, b Prachtige onderzocht kan worden in dit kan1ste.-Zek~r
E~langs
de Lady Grey Brugstraat tegenover de beBasuto Ponies, Rij en Trek, 3 tot toor gedurende de kantoor- uren ';:Jur
5 jaren ond, 1 paar Blauwschimmels een jJtlriode van z~ven dagen na zighcid van de heerë*:'De Villiers,. Blignaut en ~o'J met een zeer net,
klein, nieuw, welingeripht Woon hUlS naar den Dleuweten smaak er op
15 hand hooO', 4 jaren oud, mak, datum dezes.
staande,
thans bew~-f.{l door den heer Jan Booysen...
gedrf'~::;L't.:rd,~eteeJd uit "~apole<Jn"
Alle aanzoeken om 'op genl)emde
2d.-4 Groote f}achtige Erven er aan grenzende, zlJnde de laatste
van t!('n lleer J .\:-1 R.uT!', 1 paar lijst geplaatst te worden of objecties
Roodschimmels, 4 jaren, Roadsters, daartegen moeten ingezonden wor- Open Erven in deze~rlU't; het grootste gedeelte der koopschat kan op
~;4
mak, gedn'sseerd, 1 do. vaal do .. i) den vllor den 9den de~er, op welken renwn blijven.
jaren, C:evf'landers,
4 praelltlge datum eeu hof zal worden gehouden
])~VILI_jIERS
&
Gambettt> Merries, "" jaren, mak. om dergelijke aan zoeken en objecNI"
geleerd en bezet van " 1
apo eon, ties overwegen.
~
Paarl, 1 J uni, 1.89~1.; ~
2 do. ongedresseerde, 1~ ;naanden:
Op l~t,
li) jcnae Paarden, 2 en 3 Jaren, 1;)
J. HAMILTON W A.LKER,
hande:. waaronder schimmels en
donkerbruin, uit Gambette geteeld, ~[unicipaliteit kantoor,
bij Je heeren GEBRIJEl>ER.~ WE~~ELS, ~IontagllJ
..
Bovenstaande Paarden worden op1 JUDl, 1890.
gebracht door den heer J.\:\ BAARTMA:'i
J. Zoon, en z;!llen Publiek
verkocht worden op DI:\SDAG,
den ~ LI
SPO~WEGMAATSCHAPPIJ.
1;)den dezer, te Klapmuts Station.
"
EXNISGEVING
geschiedt met
A. B. DE VILLIERS,
dezen dat de lijst van de
De kortSte
e~ Goedkoopste
Route
voor
Reizigers
en
Vendu Adms. namen der Stemgerechtigden voor
Goederen
ván d~ Zee naar
Pretoria,
Johannesburg
er
Paarl, 1 Juni, 18CI<J.
Municipale verkiezingen voor dit
andere
plaatsen
ijf.
de
'lrans\'
aal
is
via
dorp gereed ligt tot inspe)r,ie door
P.S. Geco aangebrachte Paarden
het publiek ten kantore ,an den
LOU~ENCO
MA.RQUES.
zullen vl'rko"ht wordelI.
ondergeteekende
voor een tijdperk Van Lourepco Marq\~s naar Pretoria 349 mijlen, Daar Johannesburg
vun zeven dagen gerekend van af
394 ..a.ijlen -~:\laandag den 5den Juni, aanst;
Van
Durban
naar Pre!bna 511 mijleo, naar Johannesburg-483 mijlen.
~~._~
en verder dat de Voorzitter tezamen
Iv ..U mijlen, naar Johanneaburg 1012
lDet twee andere leden der Munici- Van Kaa,retatl naarlretoria
... ~~
..."
......
~.w..::IiIJIII'O!,;,.c
JJllJlen. ,
.:1
.
paliteit op Woensdag den ~ 1steil
J un i, aan st. om tien ure des voortt
VRAetIT
PRIJZEN
REIZIGE;RS.
middags ten kantore V:ln den onVa.n
Lourenco
Marqu~
naar
Pretoria.
£4
7s. 6d. en
9.
dergeteckendo
7.a1 ziin ten einde
E :\ fslagers Rice en de Villier.s alle aanzoeken om op de lijst ge·
"
"~,,
Johannesburg £4 198. en £3 18s.
zullt!n ZATERDAG, JO JUl1l, plaatst te worden als00k alle ob" Durban
~"Pretoria.
£6 8s. an £4 12s.
te Beaufort ,VP::it verkoop~n
jecties tegen namell alreeds op de
""
{~"
Johannellburg £6 lOs. en £4 6s. Bd.
lijst to over-wegen.
100 Stuks Aanteeltvee.
" Kaapstad.
~"Pre:ori&
£11 18s. 9d. en £8 58. 6d.
B. YA~ M. LOUW,
""
."
Johannesburg £11118. 9a. en £7 19s. 6d.
Secretaris.
Inlichtin~en verkrlJ.gbaal' aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te PreSutll''l'land,
toria (Z. A. Rep\lblie~en
bij de Directie Heerengl"-'Cht 2iO te Amsterjllinicipalitoits Kantoor,
dam
(Holland).
~~. OT I(' ~ I" herehy given, th a: I
;j l .Mei, 1899.
;;..,
DE DffiECTIE.
.1,
intelId applying for Il. ("'I ti·
fled Copy of thu JJeed of Trnr",r, I' Mal:n S~llry ExeCI1l8DrS KlBl81 en YoogdJj ~D
made on the :.:!lst February, I ':,-;~.
CraJld, Assurantie I8.UScbappiJ.
IJ\' HY'i1l ~ll"lllr:r,
EK~n:E:'i
in fal'fliir
BER:'\AIW!

I

VLl ... OT

'71, St George'sStrut
Tegenover

Lu&ti8I der

Wpll&Dl8

de

Kiezerslijst.

l'WrYR

~.,-

8, Kerkstraat, Jtaapet.a.d. '

Ohiappini's Gebouwen,

,

.

AAN DE,

<:

De bedroefde ouddl'B,
J. M. DE KOCJf,
en H. DE KOCK,
geb. van 's'tll!:erk.
Remhoogte, Koeberg .
29 Kei, 1~!l9.
........
aw.uI*N~n
.... ~Q
AFDEBLING VAN HOPE TOWX

California Stroop van Vijqen,

straat,

~UIS
EN
E
·
•
•
.lAl.
~
••
"

J. S. SCHOE~LA!\.

enz.

zijn verplaatst uit Burg.
naar

,

Montagu jlunicipalil~l!.

of

JACQUES DU8BEAU I

~ool

l)E
heer GEOIGI ~JNER,
ziju WooJlhuia en Pakhuiaen ~t de hand
lIinateDI eeil lIlde klas Onder-'
]
verkocht beb~de,
en op vertrek st&ainde naar Amerika ~ft
de ~
Acte 24,.A.R., O.V.8. of K.K.
ondergeteekenden ge't om op
wordt vereiaoht.
•
1)' '
APplicaties:. met bewij~n
van
J
'..
lidmaateoba'p ~ goe<1 zedelijk geJ
drag .uUen--dool" den ondergetee.
aan zijne woning gel.n
in Darling Road, publiek to Verkoopen ziju kende iDgewtObt worden tot den
resteerende VaJt,.eon Losse Goederen, Huisraad en Granen~
80aten Juni.
Diensttijd te bet{Ïnnen van den
. . ':~ ens., ens., bestaande uit : 15den
Juli.
H fd
1. VASTGbEDi~.'" s :-Z~ker Erf No. 5;;-.lCelegen~u ~en ~ weg.
. G P. SWART,
naar Darling, bijzon'
geschikt voor Ot'~. UalldeLrbe~gheld.
,
Rooikraal,
II .LO::;SE GO . EREN als :-2 llIJ- en T..,kpMl'den, 1 MOlwagen,
p.k,
Potchefstroom.
1 Waterkar, 2 Hooir' ~en (in goede ode), 2 Graaa Jiióhalen (in ~e
orde),l ,Vol Schaa :-1P0') 2 Wolbokken. 1 ~
Acbte",ui~n,
1 paar PQtchefiotl'oum,
29 Mei, I 89y.
Voertuigen, 1 E~kel~~i~, 1 L'\ddt,r, 1 Galva~rde
Tanlc (400 gallons)
1 Waterb,alje, Llot ~n
Zakken, I lot Wol Zakken, 1 lot Graven eo
Hooivorken.
~
~~
.
III. HUIS1L~.~~ als :-KlcederkuLeQ,
Eet-: !aaeb.,
~1~7 eo
andere Tafels, IJ,'dlka~n
en Mat'r&~sen, Htoelt!o, '1 ap.9~':1~ &hl~~et'IJen,
Glas- en Anrdewerk, ~I Keuk"n5t.lr..,edscha.~ toevee189l te mel~.
IV. GRANEN l~ :-1000 mudden Haver, een hoeveelhe1d Garst,
en wat verder nog zworden
IlUongebodclJ.
GE'O. WI·INBR.

J. W. M'lprrees, jr. ,& Co.. Afslagers

nici pale Ken I1isgeving.

'~r

(gewaarboJtgd pp minst.eDl £16 per
Iqriee
bn verkregen
wor £8 per mpud.

. ':4

Y

potohef.;

~
]

O

J[ema.W

..

maand.)

I

Pretoria, Bus 2:38,
Z.A.IL, 18 Mei, !809.

a:'"
-

.

UBLBDBN
aan de Kroep, l:.eden
, dell ...
Mei, 1899. one teedergedoor
Allefll ~ eenlpt IOODt;eJ~'H
ADRI! A OS
~B.aOa,
KlodetbUbeiL~:~A&t~
Boek .. I'.ari a.rtp In, II.'WI&
,Ter in den QaderdDm na 7 jaren en j Waan.
ein.
..up. Prt. 4e. Gd. .,er .x.
I

de pV8I'I1emeDtllOhool.

iJ.-..I: -,_.
stroom.te T_-..OJWlllID

'APPLTCATIES
voor bovengenoemde betrekking,
vergezeld van de bij de wet vertJi!lch~e
getuigschriften
van bekwaamheid
van goed gedrag voor do laatste
t wee jaren, en van lidmaatschap
eener Protestantsche
Kerk, zullen
door den ondergeteekende
ingpwacht worden tot op den 30 Juni,
189<J.
Werkzaamheden
to beginnen op Ver.dll Kantoor; MaJ~esbury,
.Mei 29, 1899. ~
den 1sten .Augustus.
~,/
Salaris £ 1H.) per jaar met vooruitzicht
op verboogiog.
Vrije
woning.
Ongehuwde
personen
zullen niet in aanmerking komen.
~
--VANDe Onderwijzer
zal kostleerlingen moeten innemen.
Verdere
J.....
informatie bij den ondergeteekende
te bekomen.

A I slagers.

Op Dinsdag, 13 dezer,

V

OOR

...... so.,...
utI.....

Beplp

salaris de ~ko~ten

e~en~~~

cATËoiuiAT;i:W~

ONDERWIJZER

'Go
Pa

.Bu

Ge
lJlE

Kapitaal

- • Reaef"Ye F OndI •

- .£20,000
- '£14,000
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