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Ve Paarlsche Executeurs Kam~r Beperkt.
Me; Troep. Let Wel!
-----------------------Belangrijke .Publieke 'VerkoOping 3lSEe~e·~RuinPaarden

Zeldzame

VAN

KOSTBARE

EN

LOSSE GOEDEREN
TE

'8T eI.I.:I.:.1g"tiO:.1.
van wijlev den Heer

DANIEL GIDEONMAh.lN.

publiek doen vcrkoepen

:_

1.-Dt'
Kostbare
Plaats OLIJ V EN HOUT, gelegen circa 200 yards
a.u: d, II"l'3tz ijd« VUil het Wcllingtonsche
Spoorweg-Statie,
groot om.
• ['-"DI
U2 morgi-n, eu zich uitstrekkende tot aan de Bergrivier.
Ruim
\'I),)I"/[l'[1
van l'cn grooten stroom water uit do Witte Rivier. De 'tI'onden,
, t, r-t vruchtbaar,
zijn geschikt voor Wijn- en Vruchtencultuur
op
:';1""1)[<:'
schaal.
Er' staan groote Vruchtenboorden
en een Wijngaard
ilt'I,lant niet Aruerikaansche
Stokken en een Moeder-Plantagis,
waaruit
,',,'n.' S(roote hoeveelheid
stokken i.unnen getrokken worden.
De Vee-

i.-; uitmuntend, en eene :\Ielkerij, op groote schaal, kaa hier met
-'i' '.l'.:3 .!..;"edreven
worden.
Ook i:-l er prachtig Zaailand, en de Tuinen
"\"f"t'Jl
veel voordeel op. De GebouweD·bestaaD ui, een Ruim Dubbel
\\"\)\)nllI11.';,
voor twee huisgezinnen,
Fraaie '\'ijnkelder, Stallen, W!l.genli 11.', Bedienden
Vertrekken.
.\t·[':l·

Stuk Grond, gedeelte van bovenstaande,
vlak over hets
~!:ttil'[]' titans ge'oL'cupeerd door Jen Heel' J. R. COATOS, als residentie
H'L'r z ichz.elven, en versebeidene
huurders een goede huur opleverende,
, Jl et'n ..' der beste handE'b·standen
uitmakende.
Er staan twee Fraaie
[ ,'0, ,tt' \r oenhuizen
en verscheidene
andere Kleine Woningen.
Il.-Zektor

Deze Verkooping biedt eene sohoone kans aan een of meer wakkere
~If'r:ionendie zich van degelijk ('-il winstgevend Vastgoed willen voorz.en,

YAA.TWE RK : - ~ ;-;tukvaten, \) Kuipen, Trap- en Onderbalies.
Ok-hoofden, 1 Wijnp0mp, ~ Brandewijn Ketels, 1 Rozijnen, Keldergef':l'd.;ehap, eDZ.
HOERDERIJG EREEDSCHA.P,-waaroDd.3r
1 Wagen, 1 Kapkar,
I Kapkar, Ploeg- en Kart nigen, Cultivator, Ploegen, eDZ.
.
EIXDELIJK :-~ Citmuntende Trekpaarden, I M{lrrie en Veulen,
I" Kovicn «n Kalvers,
11) Varkens,
;21) Leggers Jonge Wijn, 1 Lot
]\';ltJde\\"I~!I, 1 LoL Graven, Kaf, en de gewone verscheidenheid Huis:'.,<I'!. ('IIZ , l'UZ,
~, C. MALM,
J. 1. DE VILLIERS, Á.P.Zoon,
Secretaris,
Executeuren Datief.

J . F RED- P ENT

ZO.&

C

De Peo.a.rlaohe Executeur.

Af sae
I glO rs .

,

Ka.D1.er,S.pe.kt

Verkoopi ng

Publieke
-HN-

de Kostba.re Plaa.t.s "GROENLEEGTB,"
Verdeeld in 120 Fraaie Perceelen, Losgoed, enz.,

AAN DE NOORDER
III

drn Boedel van wijlen urn heer

OP ~IAAl\:D,\G,

DE~

J.\CIIIl

Inden

PAARL.
J.

F,

LE

Borx,

.JUNI,

AANST.,

·\I. dl: ondl'q!~technde

d~rtoc .met instructies begunstigd dOo,r de
nil~L·latene \\ cduwe als Execut rice publiek doen verkoopen : '_
I. Dl' Kost bare en aaDgenaam gelegene plaats GBOE~LEEGn:aan net
il i,r
Indé van dit dorp, grout circa ;;0 morgen, front m.skende aar:t de
\!.1.!1 St rnat , ,'Il strekkende naar de rlerg Rivier, beplant met een uitge··,cl:, n Wijngaard, dil' met den laatsten oogst zoowat 50 leggers WijD
~;', ., "pgelJracbt. Prachtige _!ioomgaard, TuiDen, Zaailanden, yee1!;ei~,
';/"nt]l'r ge::ichikt voor ('ene Melkerij. De gebouwen bostaaD wteen rw~
IJ ':')1('1
Woonbllis, Kelder, Stallen en
bedieDdeD vertrekken, alles lO
il' ,,'d., order, en Ihiedt L'en zeldzame gelegenhei.d
aan iemaDd die zich
: .:' liJk Vastgoed wil aanschatlell.
Het l'igeDdom zal eerst afzonderlijk
,"I >i,I,lrllain I:ijn geheel worden opgeveild.
~. Losgoed:-~) groote SUIhaten - ti en ï leggers, 7 Kajaten:
[\ KIlIpen, Trap., J)ruivcn- pn Onderbalies, Wijnpomp, Leggers
j ,I' :1, Keldergl'l"eedschap, Bralldewijn:;
Ketel:;, 1 Kar, 2 Paarden,
•. [\·",,11
ir; Melk, Tiligen, Boerderijgel'eedschap,
CDde gewoDe voorraad
II t ,rildd ('nz. enz.
S. MARAIS & Co., Af.l&lter ••

Z

f

J"

J. l. DE VILLIERS,

A.P. Zoos,
~ecretaris.

Cape Chemical Syndicate Limited.
BEEl'JDE~-~ Mi~srJSTOFFEN
v" OOR.

GRANEN, WIJNGAARDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUINEN
op Jl' bht mogelijke manierl!n en gewaarborgd vol~ena.ADalyse
~IJk('r in !,l'rCeDLente zIJn (Lm oenige aedere Meststof.
. I)u, ,r een jlijzondere hehandeling met Zwavelzuu
Det rooo snel
\\i'rK"III!t;\l~ ecnlge GuaDo maar zonder het LaDd daarbij uitUiJputten.
T" verkrJjgen biJ

';'·!LL1,1~t

VOlGT

ar.

Co.. Lady Grey Brld".
(I

Het

Station.

f' HI.I

Ka.a.plJohe CheD1.iaohe
EQUITABLE

S~D.clioaat

KAMERS ST. GEORGE'd STRAAT.
THO. MASTERTOl-.·,

sT~~!~g:!~r~:~I~e!is;~:
Runi Paarden, van 3 tot i) Jaren
Anex het " Raya.! Hotel."
oud, groot, sterk, in goede conditie,
en geschikt voor dadelijk gebruik;
.)' E Ondergeteekende op vertrek
~~nder
verscheidene egale paren [
staande naar Swellendam, zal
ZIJn.
'
publiek en stellig doen verkoopen
D. TROMP.

c«,

Op Woensdag, den 14den Jnni,

A(!Jlagers.

T&p1ltell
geIeSd

OF IWtUW

PaIEI4
8'8JIII&kt
~root1llaeD n1J

...

Secntans.

STELLENBOSCH.
Publieke

Verkooping

Verkooping
VAN

,

HUISRAAD.

__LN DRAKENS~EIN, O
V.AN ZEER

KOSTBARE

V~STEen LOSSE GOEDEREN.

K ondc .1fAteekenden daartoe.
behoorlijk geauthorieeerd: lijHS
door den Wel. Ed. heer 1. M.
DEVENII'H die op het punt staat
Stellenbosch Le verlaten, zullen pu.
bliek verkoopen op

DINSDAG, 13 DEZER,
10 eRE V.M.

TEN

DE

bndergeteekeDde begunstigd door Mej. de Wed. GIDEONFRA..'iCOISHet gewone assortiment iluisrsad,
DU TOIT, in hare betrekking
als Executrice 'I'eetementair
zal bestaande uit Eet- en Slaapkamer
Publiek Verkoopen
Meubelen, Tafels, Stoelen, Sofas,
Kleederkasten, Ledikanten, Katels,
DEN
2isTE
Kleed- en Waschtafl'ls, Lampen,
Klokken,
Keukeugereedschap,
I lot
om 10.30 ure precies.
Bloempotten met planten, enz., enz.
D~ Plaats genaamd" KNOLLE VLEI"
en gedeelte van "Goede
P. J. BLEMA.N &; ZOOI,
Verwachting," gelegen te Klein DrakeDsteiD, .Afdeeling de Paarl,
A1sla.gt'!s.
omtren,~ .20 minuten rijdens van Lady Grey Station, met 't dasropstaand
Woon huis onder Stroo Dak, Kelder en andere Buitengebouwen
onder Stellenbosch, 7 Juni, 1899.
IJzereq Daken; beplant met circa 1300 keurige Vruchtboomen, waarvan
HET
NJ:EU~
circa oQOGuaves, 300 .Abriooos en de rest Limoen, Perzik, Peer en
P.ruim Boom~n benevens Eiken-, Dennen- en Populierbosechen.
Er is CATECHISATIE BOEK,
Bevattende Bijbelscha Kennis en Kort
uiterst geschikte grond voor 100,000 stokken Wijngaard,' op de oude
WijD~rd
gronden die door de Philoxera vernield is, en nu beplant is Begrip met uitlegginjZ, door' 08. A.
McGREGOR,
Kinderbijbel.
Cat.echiaatte
met 10.:()00gewortelde Amerikaansche Stokken en nog-duizendeu zijn er ~k
en Kort Begrip in ('!én beek verom de. overige gronden nog allen dit jaar vol te planten, aan Loopend en eeni~d; Prijs 48. Gd. I • ex.
Fontein Water onbreekt het de Plaats niet, er zijn ook kampen voor het
DllSSEAU & CO.,
houden) van koeien; met een weinig uitlegging van kapitaal, kan deze JACQUES
3, Kerkstraat,
.Kaapstad.
Plaats ID een Lusthof veranderd worden.

zijn allerverkieselijkst
en Kostbaar
Woon Erf, gele_gen (lP den hoek van
"Hoofd en Zion Straten," in
het. centraalste en aangenaamste gedeelte van het Dorp, met daar op
staand ruim en' geriefelijk Woonhuis onder TJzeren Dak, en in den
besten staat van reparatie, voorzien
van Zitkamer 3 Slaapkamers,
Eetkamer, Dispens en Kombuis, en
OP DINSDAG, 13 dezer, Badkamer op de achterplaats en
Ruim WiDkel in front makende Daar
al't g~mel~ getal Ezels, groot, de Hoofu-strrat.
sterk,
ID
goede
Conditie,
Dit eigendom zoo centraal en
Publiek worden verkocht te Klap- gunstig gelegen is wel bekend als
muts Station,
een eerste- klasse handelsetsnd terwijl het eene
agename
woning
A.. B. de Villiers & Co., Afsla.gers.
uitmaakt, in de onmiddelijke nabijPaarl, ~ Juni,'lB99.
heid van de Kerk, Banken, StadENman met .... ka .. 1 knp. komt maar zw .....
huis, Post II.DdTelezraaf Kantoren,
Lo •• e G-oederen:
door Je W"n>ld.
Daa.r ,. no;; boop """" a_
Hier is een kans zooals maar solden
..t. bij Wheeler's Capillarlne gebraik:t, bet
KELD~R.
6
Leggers
~tu..r
Vaten,
7
Kajatshout
en
Blauwduig
komt, dus weest op uw hoede.
i. bet beete Haar-middel
in
Land;
met po.t.
Kuipen, Leggers, PJjJpen, Halfaamen, Ankers, Trap en onder geld a. 9d.-Agent.en lIEYNES, llATTHEW li:
Huisraad. Het gewone 888OftTBalies, Emmers, Trechters, 2 Btandewijn ketels met toebehooren
Co. Kaapet..d.
ChemiaLen
roogi.teD.
ment Zit,- Eet- en Slaapkamer
enz.
Meubelen, Keukengereedschap, enz.,
LOSHE GOEDEREN. 1 Wagen, lOpen en Schotsche Kar,:J .Afslaan
te veel om te omsohrijven.
Karren nieuw, Ploegen, Eggen, Cultivators,
Graven,
Pikken,
ANDRIESC. DU TOIT.
Schoffels, Manden, Zwingels, KettiDgs, Jukken, Touven, 2 Paar W.A1\RDEERING VAN ONROEOp DinsPag, 13 dezer,
.Acp.ter 'l'uigen, enz.
Bestaande uit: 20 Gedresseerde J. S. MARAIS & Oo., AJ slagers.
REND EIGENDOM.
VEE.
2 Paar Kar Paardea, ) 5 Varkens, 6 Koeien in melk en die op
Rij- en ~rekpaarden
van 4 tot 6
kalven gaan.
.
jaren. groat en sterk, 6 Prachtige
IJ dezen wordt bekend gemaakt
«UISBUD.
Eenige stukkeJIIIUIiIl.&ad, 200 Mudden Patetas, 1000
Buuto ~ '. "j ~n Trek, 3 tot
dat de .Afdeelingmw1 va.n
W ~rmeloenen
en wat nog verder zal worden aangeboden.
ii jaren oud, 1 paar Blauwschimmels
Namakwaland een Hof zal houden in
15 hand ,hoog, 4 jaren oud, mak,
de Hofza.al te Sprmgbok, onder de
gedressee;rd, geteeld uit "Napoleon"
bepalingen van Sectie ~51 van Wet
van den .heer JAN RAATS, 1 paar
40 van 1f89, up den 18den Juli,
Roodschimmels, 4 jaren, Roadsters,
1899, te 10 uur '1'1 voormiddags, ten
mak, gedtesseerd, 1 do. vaal do. b
einde te hocren en te beslissen
jaren, Clevelaaders,
4 prachtige
objecties tegen de waardeering van
TE
Ga.mbette Merries, 4 jaren, mak.
Onroerend EigeDdom onlangs vol.
geleerd eh besef van "Napoleon,"
tooid,
2 do. ongedresseerde., 18 maanden,
Verder wordt tevens bekend ge.
OP
jonge Paarden, 2 en 3 jaren, 15
maakt dat de Waardeeringa-Lijst in
handen. waarQnder schimmels en
de Kantoren van den Afdeelingsraad
donkerbruin, uit Gembette ~eteeld,
en van den Civielen Oommisseris te
om 10 uur 's morgens.
bij de heeren GEIlROlWER:! WESSELS,
Springbok ligt, voor onderspek door
Bovensteande Paarden worden opiederen Eigenaar, Bewoner of PachE heeren MINNAAR,P1CK.ARD
&
gebracht door den heer J.u; BURTter van eenig Ei~endom daarin
Co.,
afstand
gedaan
hebMAN J. Zoon; en zullen Publiek
gele~eD, ingevolge Sectie 251
CD
verkocht word~n op DINSDAG,den bende van hUD Huur-Kontract,
de W Lt 40 van 1 89V.
besloten
hebbende
hunne
bezigheid
13den deser, të Klapmuts Station.
Op last,
to KLIPREuvEL STA1'ION
op te geven
A.. B. DE VILLIERI:-i,
Á, J. LOYNES,
Karrufontein,
Vendu Adms. hebben de heeren VAN DER Srur,
Secretaris.
P.K. Venterstad, 26ste Mei, 1899.
Paarl, 1 juni, 1899.
htMELMAN& Co. gelast, op bovenPaarl, (>::J uni, 1899.
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50 Eerste-klM. Rij- en Trekpaardtn:
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A. B. DE VILLIERS & Co., Vendu Adma

Publieke Verkooping

Ktioheuuet

Station.

DONDERDAG,

15 JUNI,

AB,ROW BRAND

"TABAK EXTRACT"
SC.APEN DIP.

g'emelde plaats, na aankomst van
den morgen trein van Kaapstad,
publiek te verkoopen, het ondervolgende:
I.-HuD geheeien voor-aad WiDkeI-goederen, bestaande uit Negotie
Publieke: Verkooping en Smeerwaren van allerlei soorten,
als
ook
Rakken,
Toonbanken,
Schalen, enz., enz.
IL-Hun
geheeIen
voorraad
.Ee.tekl8.8. Huiara.a.d, Wa.gens, Tuigen Smids,- WageDmak~s- en Timmermans Gereedschap, bijna alle nieuw.
en Za<iels, eaz.,
.
,
Een groote hoeveelheid WagenID den InsolvenLeD Boedel van makers en Timmermans Hout, Verf,
Henry ~owe, (Architect onz.)
Olie, dtaven IJzer, Hoef IJzers,
E ond~rge~ekende
in zijD hoe- Boutjes, StecDkooI, 2 Nieuwe Blaasdattigheid als Eenige Trustee balgen, 2 Aanbeeld03n, a Schroevim,
in den boteng$poemdeD Insol veDten enz., enz.
III.
Boedel heeft
heeren P. J. Bosman
en Zoon gela8t:publiek te verkoopen 1 Lot Klaargemaakto WieleD
1 Nieuwe Schots Kar op veeren
2 do
Molwagens
do
3
do
OpeD
KarreD
do
Ál het Huisraad, behooreDde tot
Lichte Br:ggy
do
den bovenTermeldcn Boedel, met 1 do
2 Kar PaardeD
in~~gr~s~~e~~ou~n
31aapkamer 1 Ezel Hengst, 3 jaar OU(l
~tellen, KleerkasteD,
Bedsteden, 8 Varkens.
En een meDi~e andere Goederen
Tafels (waaronder Bamboe en andere), Waich- en Kleedtafel, Toilet- te veel om te melden.
stellen, enkele jJedikanteD, Dekens,
VerverschingeD zullen verschaft
enz., enz.
worden.
II.Eetkamer.tafel,
Madeira StoeMINN.AAR, PICKARD & Co.
len, Sofa,' Stoelen, Wand-planken,
Messen, Vorken, Lepels, Eetservies, Yan der Spuy, Immelman Il Co., Wagers.
enz., enz.
en~.~~~t~r_~E~sbur~
_
III. !:euken benoodigdheden, een
Keukenoven, .Aardewerk.
IV. K4Dtoormeu~eD,
Schrijftafel, Stoel, een Rijwiel, Lamp, enz.
EN
Onderwijzeres
op
de
V. 1 Wagen, 2 Zadels, 1 Stel
~~ plaats AndoT~r, gecertificeerd
Dubbel~ Tuigen en die andere art:- en bekwaam om de kinderen voor
gelen .welke ~aangeboden
zullen Elementary op te werken, en beworden cp·?eD dag van 'den Terkoop. hooreDde tot eene Protestantsche
Kerk.
W erkzaamheden
~ aanVerkooping te bP.ginnen om 10 uur
varen na de Juni vacantie. Salaris
£50 en alles vrij. Hollandsch en
P. W. J. BOSMAN,
Eenige Trustee. Muziek een vereischte.
OLOFF A. GREYLING,
P. J. BO~M..!N &; ZOOI, Afsla.gers.
Andover,.
~llenboach,
6 Juni 1899.
Wodehouse
P, S. ~Geen aangebrachte
zullen verkocht worden.
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OP' WOENSDAG, 14 DEZER:
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BENOODIGD
.,
I

P.o.

'dl}

AfJeelingsrn.ad8-Kanj.,,)or.
Springbok. N'Ilma.kwala.nd, ..
2 Juni, 1899.

DE HEERENMALCUME!;S & Co., Oost Londen.
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Belangrij ke

Z.AL:de oDdergeteekende

A. B. de Villiers ~

13 JUNI, 1899,

ZIt! lcn de Ondergl'tl',·kl'n.!en

"

-TB-

Op I)OBD~RDAG, 16 DEZER"

PLAATS

" OLI U..VEN.O ....
"
U'A

Op DINSDAG,

.
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" '.------f"

f8!C_

I n den Boedel

Jhohfurfe

Illilrud nrwfj.
derd, 8Jl

Gebroeden White 80 eD 8Z Lagestrat, Iupatad.
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:
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Klein Handel),

Pianos, Ra.rmoniuID3, .A.meriklWlSChe
Orlrel8, Strijk. én naas Instrumenten
--~ ) 'T
~l:·;~...i,Ook voor Snaren en alle soorten .MllZiek·
h,. r[lJ ..uTJt J-:' benoodigheden, Reparaties. St~mmen, "r:s
. . ''';! I~•i,~~'u d. Eeseali.\t. UilWITK IUZill ait t~itR~lu4. 1tpIa.4
ea !merib ia '_'4eaiei4.

I.

8

~

en 47 S'l'RAUD ST!LUT, Kaapstae ,

ji
is
u
d

D

I

Bevelen sterk: aan dan IUZIEK-HUD Et "

1.

~~~~caZ

DB

Beroep,

ZOOWEL AT.S AYA.TEUR.~

Mijne Heeren,

----------

-~-'

Z,~Oals gij natuurlijk WMt ben ik een harde tegenstander van
de Brandziekte Wet, en in dit opzicht zal ik nooit veranderen tot den
dag mijns doods. Doch dit ni··+,tegenstaande
beschouw ik het de plich
van iederen boer om zoover mogelijk alle middelen te gebruiken om
zijne schapen te ontsmetten en gezond te houden. Ik heb bijna

iederen dip onder de-zon gebruikt en ik kan met vrijmoedighei~ zeggen dat uw "Arrow Brand Tobacco"Extract'.
mij noch de beste resultaten gegeven heeft.

DIVISIONAL

COUNCIL

OF

NAMAQUALAND.
VALUATION
OF IMMOVABLE
PROPERTY.

N

9TICE
is hereby giveD that
, the DivisioDal Council
Tk beschouw uw "Arrow Brand Extract" al8:de "eerste" NamaqualaDd will hold a Court
dip in de Kolonie.
th9 Court Room at SpriDgbok, D
terms of Section 251 of Act 40 of
Ik hoop en vortrouw dat onze Miniswr van Landbou w 1889, on the 18th day of July,
wrgen zal dat ieder depót iI, de KoloDie van deze dip verzorgd zal 1899, at 10 o'clock in the forenoon,
wordeD. Jk zal altoos het grootste genoegen hebben om awe dip aan for the purpose of hearing and
determining objections to tbe Valua.
mijne oude schaapboeren te reoommandeereD.
tioD of Immovable Property recently
oompleted.
Ik noem mij, Uw D. W. Dienaar.
Further it is Dotified t hat in the
meantime
the Valuation Roll lies in
D. P. van der HEEVER, L.W.R.
the Offices of the Divisional Council
and Civil CommissiODor at Springbok, for inspoction of every Owner,
- Occupier, or Lessee of aD.vproperty
included therein, in accordance with
Section 2.'>1of .Act 40 of 1889.

--

"TAB,£lK EXTRACT"

-

By order,
.A. J. LOYNES,
Secretary

--

VRUCHTEN BOOMEN
(HET JAAR 1899).

Gewaarborg& de soort'V&D den naam te zijn en vl1j van Insecten Pesten
Prijslijsten en Vruchten Xweekers Gids, aan eenig adrea grat1.8 gezonden.-Adres:

...
.B.
~.;.
11. E. V. PICV'STON.:E:
,.t_~,:.,-.

(up

KENNISGEVI

NG.

weD.8chtaan
DE Ondergeteekend~
het geëerd Publiek bekend te

1..&0,000 BOOMEN,

P,L Snot "'abJstetJ, 11a ~PWI

Divisional Council Office.
Springbok. Namaqualand,
2nd .Tune, 1899.

loJale.

malteD dat hij DOg~teeds bereid is
"Boarders " in te nemeD (JoDgens
toowel als Meisjes) ook "Dagboarders,"

tegen billijke prijzen.
P. J .. J. LOUBSCHER.

Wellington,
~ Me~ 1899 .

I

W

ZEVENTIENDE JAARLflJSCHE
TENTOONSTELL~,
14 en 16 Juli, aanstaande.
Onbakrom p e n

classificatie
"D eeu
groot
bij zondere pr ijzen, enz.

aantal

Inz,'lj,Lo;.:"
vormen
(;r11t.'l.terna.rktpleill.

\"c k.rljbnar
bij .1. TEMPL.B.
H, ~J WA~Etn"A.LL,
Bureau~rr:a,al.l'n
II,
(;. T ""T Ii:tU1 A. !'I'S , ··Al1-:u ... ('h1LlIl"bers,"
.... 1. Ut·"r'...'"f"'...;",ttll.at li'
K b.l3..·,).
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De lOzendingen
sluiten
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worden ingeE
O~ll ,:LLc E i EENIGE SOORT
n Controleur en
voor den onder
Auditeur-Genera
}luziek Jusnumenten.
t 12 uur 's midvermelden tlienst
Belloodiglj
dugs van de~ ge emden datum :
an de Openbare
Herstellingen
r IJ:-)1 lllll Il t IlIl
ti
Kantoren ~ 'rul agh, 20 Juni 189).
Volledige ,bijl'} derheden kunnen
van het Kantoor
verkregen F.Prd
lt I.
. ·:I~verschaft eenig ding in van Open bare
rken te Kaapstad
de h. v an Muziek, van het grootste en van den Civi en Commissaris te
Kerk vrgel tot de Joodsche Harp.
Tulbagh
Wo ester.
odza.kelijk dat de
Het is biet
~ULLER.'S
laagste of eenig tender wordt aangenomen.
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JACQUES

Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.
'
Wij hebben !Jesloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad -\reU) 011.8 eigen maaksel goedkooper
koopen kan, dan de gewone ingevoerde a.rtikelen die in deze markt. worden verkocht.
Geillustreerd Cn.talogtU en PrijBlijBt franco gepost op aanvrage.
Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsche Gouvernements
Spoorwegen
tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.
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\\'rrolk
\TOegL'l'uatuurlijk gebruik hersteld.
'I'anden
Zonder Pijn volgens
leder bekendo methode uitgetrokkon
Goud Stopsels.
Kllnstlllati~l~ Tanden, pailsend gema.akt door lucht-zuiglng, alsook
;,_onderplaten, volgens het stelsel
hd,t~Drl ids Bridge, Bar, en
Crown wl~rk.
Alleen bet 1)t>Rtemateriaal gebeziwl, ~n aUo fooien zijn gebasf'crd
op de billijkstt. Rchaal, ovcreeni-,:olll~ti~met ~oeJ werk.
EVE:RA RD DIG ilY,
L.D.S., R C.S., Eng.,
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VERSTERKT

HERSENS
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EN

ZENUWEN.

J

I

D:-'. TIBrlLEE'
VI-COCOA ia O~!ch!lt!J;\l\r 0.l5 cen yoeaend en YCro;t.UkCDd
J.i:r.1,pd in l~:: vorm ¥;lt'l CC~ c::tr~e~;
COC!', hc~ i, nog meer, h~·. is orrni6h~'lr
voer allen die wcntchcn lid
cewocl £1I de It"y'J vs n tet
• leycn te gcmoet
ta ga].:1
met ~~_.oter I;rncht Cl' met

Tandheelkundig

en Klein Portret
SchUderlj
Lijsten

VtlrgToo~ngs
Fabr1ek.l

:!;j I'n :!H, KERKSTIU.AT,
~),..' uw ['ortrcttt'Tl

en

KAA~STAD.

\"\lor \'er~ootin!!en,

lid,i:-\'s nIl de l\lst. en alle aandacht
i:t!1'lchonkcn worden.

mo;

",olledig

~
~

er aan

f

HET BEROEMDE OOGWATER.
Ol? E~ oottel hewtrkt ",,('it:.dcrtn endeit'n.-in d;e dit
_Il___.,; ~fibruikpn
~1]11('o p.rkel1oen d~:. bet Já f,!eh~eJe
.....:~rllpl!.l 1>4','{et lK)d!r;lllt1
\ .rk"j~b...,.r bl"

HEYNES,

Js. 7.0ud~r

pc!tt~lJ

MATHEW

Chemisten,

Kaapstad.i

Door D';AhnEz ['rijs::H
!Id. per deel
l iez-: :Cui" zal cotupleet
zijn in 1;\ deelvri.
Wij l, v-u-en 11-1 dl'Z., .loaleu
voor :JOd, !")st.
vrij
Elk deel i~ ook aflOlld .. riijk verkrij-

TEGENOVERHET

g
w

v:

FIELD,

Chirurgijn,

NIEC'WE.POSTKANTOOR

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K, Bus 860

.J!C(i[_H~

_-'- -

Co"

v

v

_,_-

GLAS ... EN

PO RCELEIN-

ADDERLEY
-------------'_.

I HET (JENA~ nE~

J. D. CARTWRIGHT & Co.,

Castte Chambers,

baar.

DL~SEAU

A.

e:

EN :DARLING

MAGAZIJN
STRATEN.

---,-

ALLE~

Mijnheer,-Segen
m aa udeu ""I,-d, Il ,,'etUI.;'
de ik In een brief aan u van de gu,·dl' lllt ...,~
VB.1l
RHEC'MATICt:RO
lil miJn
genl.
Ik ben 60 jaren oua en he" :!:J Jaren u.ng g..
Jeden
aan
CHROSlbCHE
ASTIl\!.\
cD
RHErMATIEK
Pil zocht
n'rll<lilIJl"
,><. rel'
beroemde gcneeslrundig,'n,
bn prob":rJ:
.li",
zonder baat te vinden en had 10 rulJn ,eT.!
alle geloof in rnenscheliJke
beh'aarubeld
ver·
loren, tl)t dat ik ltliEl
'I.-\T1<' 1'I" I pr",,,,,r·
d~, en in eens zijn mijn :\ellralpa,
Hbe~
bek en pijnen in hoo'd en aaut;ew'ht r, ,d..-'"
nen, en bet nieuw~ U; vel en '<l,d ,....r'pr'ld,
dat "ou-meester
'v &Il Rooy am p'" h~dl~m.aal
gezond was v&Il die wonderhjke medIcIJn," ell
dit "-BI! werkelijk
bet geval; ClJ<<,<ln dIe h<\
probeerde beveelt bet 8&Il.
De beer Jacob van Zijl, V&Il \lillon~
J
uur,. 'VlUl Stey'nsbU1"jl;), is bene,.., II ,'an ... D
tlel
schiJI!-baa.r o~eneeslijk
~evai ..an RJwlltn.
.. n J ICbt. l"Oooit, zei zljn moeder, :\-!errryu"
'Van Zijl, a.an mij, W38 er ""n er~e, .:e",.] nil
"Koorts-eekte," .ooals ZIJ h"t u,wm.".
De
eerste do~i. RHEl'''ATllTRO
d,·,·,[ d,'D lJ:denden jongen mall rn,tl.!' slap"11 ,'II ",.-6cIJU
werd voortdurend
toegediend,
hoe...-el de bu·
r ...n en menden
zeiden dat ziJ wel verwachun
dat hij leven zou ....a. hlj t...- .... ma.al Ii:", -"
~~de
van de RHELMATIlTRl1
,!I
Pl~'

ET-, Optbijt-, en Theeservies, Toil"tartikelen en all@ soorten Aardewe~ln groote keuze.
Hang~
en ~'afell~pen,
Vloerlampen yoor de Voorkamer, TafelEN Va.álbruine Ruioezel, bemessen
en;fanlaswartlkel~n
en
alle Huishoud-Benoodigdheden.
ja'\rd dikplek aan binnenkant
Verzilverde
en
Fantasie
GoeJeren,
gescrukt voor Trouw- of VerjaarF ~es verlangend te koop, 10 van rechter achterbeen.
Personen
()
Juist ontvangen een lading van hun
Ultstekende plaatsen uitge- bij wie hij mocht aankomen gelie- dagspresetlten een Specialiteit.
zocht in de Afdeelingen van Her- ven daarva.n kennis te g3ven aan spooiale Port.
bert, lIay en Barkly West.
den ondergeteekendp, door wien alle
Gebouw~n, Landerijen, Fonteinen billijke kosten zullen worden beBuitengébóuwcn,
Steenen Kralen taald daar elk oon die hem na deze
1500 VUURPROEF,
en Kli:Ólpen op de (honden, vijf kennisg9nng aanhoudt vervolgd zal
minuten rijden van het Pos" en worden.
IN PATENTE "FAUCET NOZZLE"
KANNEN,
'
TelegraMkantoor,
en 't Politie
DE
BBSTE
OLIE
IN
OE
MA.RKT.
PAUL MALHERBE.
Station.; Goede
scholen
in de
nabijhei~. ,Overvloed
van wild. Klein Drakeu!;tein,
La.dy Grey BJicge,
Vogelstruizen
in 't veld, dat
6 Juni, 1800.
geschik~
voor Paarden, Struiren,
De oude heer Van der Welt, "all Eender--Vee, M~rino Hchapen, en geiten.
burg, werd genezen door e('n bott ..1
Brandverzekeringen
Trustmaatschappij
De beer A. (A)etz"", Bra.nd •• el, 'Ii Idd,,Ibur.,
De eenige reden van den verkoop
K.K., ,ond dadelijk verliclitin~
'lIJD ,.00'"
is dat do~ eigenaar door slechten
St. Georgesstraat,
Kaapstad .
Jan, en zijn scboonvader,
d.eh"",
,I _\ SIDlt,
van Wonderboom,
Burg .. rsdorp.
,.-,'nI
f'ezonuheidstoestand
zich terugEN Hoofdonderwijzer voor de
genezen, maar ik moet nu ,Iullpn -I~ blli:
wenscht! ul trekken, en het boerenGesubsidieerde
School te
u .... dankbare vriend, J. (', "an ZIjl
OPGERICHT 1844.
bedrijf lVi~opgeven,
Elsburg Z.4. ...RR.
JONES RHEUMATICURO
, Richt u tot:
, SlJaris £JPO per jaar.
H .. t groot..te Zuid-Afrill._D'!('Tl~ ,.,,,,,,-"IIl.ld·
DIREKTEURE~:
del voor Jicht,
RhellmatiBch .. ,lICh'
L<-n.de
Vereischte bekwaamheden eener
H. R. CAWOOD,
Jicht,
Heup Jicbt,
Aangezicht,p'Jnr'r"
Bn'"
Wijk-school of daarmee gelijk staande
De Weledele Heer J. L. M. BROWN, t..W,V.,(Voorzittt.r).
en beeft vele duizenden
g~v..tlen,
I er;tr
Postkantoor Papkuil,
Certificaten.
De Weledele Heeren H. BEARD, L.W.V., W. MARSH, G, SICHEL, L. J. CAUVIN dan bovengenoemd ..n genez...n, r, n'n.c:JC:~r
via. Ceimpbell.
van a1ie Apothekers en Wmk"l! ..r' .j«u' ~,.n",1
Bewijs va.n Lid!Daatschap eener
J. A. REID, H. K. TREDGOLD.
Zuid-Afrika.
Christelijke Prot. Kerk en van goed
Telegrapbisch Adres:
I?eze :M.aatschappij, ~n z~ver Koloniale Instelling en een del' oudste
Cawood, Papkuil.
zedelij Ir gedrag.
ONS TIJDSCHRIFT,
Applicaties zullen ingewacht wor- r;'vesttgden ,11~ d~ Ko~?me slmt nu alle soorten van Brandverzekering
gen verIXllD er e prIJzen.
Geillnstreerd
Fo.mjli6hl~d
vo, r ZGld
den hij den OntlergeteekPnde tot op
Yoldá8.n hebbende aan Wet No. 10 1891 van' den Vrijstaat'
.. Afrika. !Je Me jaargang nn ,Ii~ Iraii1f
26 Juni.
ook gemachtigd daar ~heid
te verrichten.
IS ZIJ fa.milieblad
is thans begonnen.
i'r';'
Werkza.amheden te beginnen op
~ïschap.pon
in al d.e voornaamste Steden ex:;.n........"D ...... de 1211. 6d, pol!tvrij met een keUrige pnr''''
Neenige kwantiteiten te Somer- 10 Juli 1899.
Kolome alsook 10 den OranJe V.,.n..._~t en m' N~-l
....,v,p".....
folio
gratv,_
DIt tJ]<1~'Lt1ft
t - ...
set Wl:lst btatie.-Kan
naar elk
C. H. MULLER,
station ~Fzonden
worden.
Doe
. Secretarie.
W. J. MERRING!~
.
00"
aanzoek; '6ij R. M. OWEN, Somerset
West. ' .
~~tans.
3, Kerkstraat,
Kaaptlwd.
Elsburg, 3 Juni, 1890.
3, . K~rkstraat,

Kaapstad.
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Hoofdonderwijzer Gevraagd.
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Groot
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BOOMSTRATE!\'

A

Tanden gostopt in tot hun HISTORIE BIBLIOTHEEK,

~L

Sloem fabriek, B.\ RRACK &

Bur ran van deu Kolonialen
8c--ret..'\rI !",
Kaapstad,
Kaal' de (;oedc HOOf'
2 .J uni, 18~t9

De Heer

AFlUKAANSCHj<~

\

e
z
a

PPLICATIES
worden hierbij
gevraagd van behoorlijk gekwalificeerde pra.ctiseerende artsen
ter benoeming tot de batrekking
van Inwonend
Medisch Beambte
op het Breekr-ater Bandieten Station. Onder de verplichtingen (Juk
Groot ~n Kleinhandel Muziek
opgenomen die om a's Geneeskuudig Beambte
de Kaapstadsche
HaIideLhnim,
oofd Inspecteur
gevangenis en het huis va.n verbepenbare Werk=n. tering te Kaapstad te bezoeken,
KAAPSTAD.
---~-----~~~~------------Salaris £250 per jaar, inwoning
en twee maaltijden.
I: _Jhil.u:I(':;
Prijslijsten
wordou
NOEL JANISCK
Iraneo gezonden op aanvraag.
Onder
Koloniale
Secr~taris
E
ohq'"
firma
van
GERR.
~
MEI!tISC
is DOg te vinden te
(;}':~r>';I~ t 4) t ()Pr~XB:\RINli-~'
(I ,,;\\ lj i" (;"r'l'hie.Jpl\i.B)
dour Dd. J, C. No. 21, t'lmonsstraat,
Johannes:i 1,:n:H, Jill', v~l,-, J.:tddtlurd~
Kuurten
rrr burg, en Iiandelt als voorheen als
\.'rdni,lt-IUkin,::,
J'li; .. ;1-;. (;d, jl' r exvm Markt Productenen Commissie
E heer
A. FIELD, Tandheelkundig
1:"'<1'
...-' Agenten.: \ Allp
gocderen
zijnde
(onlangs
ill het Loudon
Pr0(l\ldeD,;
Levelld~
Have,
of Dental Chirurgijn
Instituut)
hooft pall een bezending
JACQUES OUSSEAtJ & CO.,
andel :i?inMaan hen g(>zondpn hebben van degll lijk e nieuwt'1"wetscl,e TandheelKerkstraa t, Ka;\ pstad ,
hun persoonlijk opzicht ; en eene kundige Middelen ontvangen, en is in de
I'Jl:!H"'"
\\ ,[',1
spoedige afrekening na verkooping. positie gesteld om zijne patienten de VOOI'doelen van al die moderne
verboteringeu
G EllH. _r.,lt1RI~I;
staan boven allen ill. de tandheelkunde
te doen genieten.'
[' K Hus 33~
l,.k
;q. 1{,,,,f I <t r u.n
in spoed, orde eu vlijt.
Consultatie
uren 8 v.m., tot:> u.m.
~','n El-w,,, rr..
[-;;"'\lot",1
Op Zaterdagen
9 v.m., tot 1 n.m .
Z"lIdt
.Hl
uwo
.goederen
geLONDEN
Patienten
buitenaf
woonachtig,
kunnen
atlH's~eel"\1aan Box 4355, Johanhunne visites per brief aankondigen.
nl "hllrg .•

TaL dheelkundig

o
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I,

__::
;__,

verv-erd

DUSSEAU & CO.,

D
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1

yertOOnDm~ LANGEM~\RI{TSTRAAT
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TANDHEELKUNDE.
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3 vt, Solide Esschenhouten
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Stem!lling'.
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Prijsboeken.

heden
Re para een
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TTout en
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" DEFLA.NCE " SLAAPKAMER

'~\::~7~iE~~,:.~;n

::,)

..,]

lj'" EN verzameling Hollandsche
D boeken, waaronder de kompleete werken van Cremer, Dahn,
Conscience,
Bosboom-Toussaint,
DEZE ILLUSTRATIE
IS EEN EERLIJKE
AFBEELDING
V,\N DEN
Andriessen,
Couperus,
Winkier
Prins, Geillustreerde Encyclopredie,
Kleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide
on andere werken. Allen zoo goed Bestaaride trit-3 vt. Solide Esschenhouten
Esschenhouten
Waschtafel,
met
marmeren
blad, hoogen rug en handdoek rail'
als nieuw en mooi gebonden.

I cr,....~illj..!,.

,.

Slaapkamer
·Zet, Goedgedroogd
Excellent Afgewerkt.

C»:n.. .. JB:._ell1 DII ..... ~ .. ~.

kunnen
Voor bezichtiging. en verdere
worden verkt.'ogen !hij het Bureau
VOLSTR~KT
ONGEEVENAARD,
informatie
doe aanzoek bij
van Openbare Wert~n te Kaapstad
VOLSTREKT
ONGEEVENAARD
en
bij
Jen
'OivioleQ)Commissaris
te
VOLST REKT
ONG EEV ":N AARD;
2, Harmon Terrace,
W orceater.
~'
,
~:,~~
'ii',' i:'~li:'I·~~~'~i;.~~~'~~:,
I
"\~~;'j;,'
,,:~'
Het is niet no zakelijk dat de
Claremont.
laagste of eenige te der wordt aanCA OF SCHRIJF AAN
genomen.
Grootste sorteering 'NEWEY,
JÓSEP
,H:oofd I speetour van
45 EN 47 STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.
,..
0 nbare Werken.
Pe. en Gez. Boeken, Teksten en-

I,

Industrie

van

Oi-Imbarll Werlc·'n

"'i .

I

in de Koloniale

Voor een Spetprijs.
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«EBRUIKT
UEBRUIK'l'
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d" ,~·k
~1"'EKDE1{~. zullën worden geinwacht bij dén Controleur en
11," ,..
I!l""l'tl.
Il \lW!.:
Auditeur-Generaal
'voor den OnJer:,~,~!\\)
'~\.~'\i~',I,'t~':~,I(:~;::c:,l, ;'.~~:,I;~~e'''H;~'~I;
gemelden <li~nst" tot 12 uur 's
r,J,~uq.~.'·
rniddags op dén genoemden datum:
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bahoort t, Il muist, ,.. u ma&! per Jaar zijne kl&z( r ... tf' ont :1(}(1tt.~n HIJ moe ... t versehocmag
\ r:<gen '0< r d, aJ"'''ZJgbeld van zIJn collega,
d, II bl.. r Innnelman
daar hij door onVMI'ZIt II< on,stand4:hedpu
me
tegenwoordig
kon
\\,,,,"
D. groo .. \;;"p,tle , ..n den dag 1> de
rodi tributre-bill
~lr Gordon Spngg
deed
N 11 beroep
op het laud
~Ir
Gordo.i heeft
"edacht
dal zlJnc part IJ m- t eeue groot a
m,"('rd. rherd IQ hel hUL zou komt'n maar in,1,"<lp daarvw
k"aDl d. \tri.ka,ander
pa,rtiJ
mer ., 111' m." I derh. Id \ au dik
10
Het g ë\01;: " - dat ZIJ d. ku,,,,,,
ve iaten
m068lt11
tud, rmaal ,lacll1 ,Ir Gordon on. d"
Hnkaalldpr
part IJ t. bhndd.,..k. n door he·
programm,l , '" >;.1.. ",d, partij ova t.. uemell
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rpllcht tOf' te gc "n
oudt f dt OH1...tallJ-4!.~Pdt_n
maar
Fpreker
was
\ prltl'J I 1. zo~. Il dat "IJ d .. o,"erhand !oIek r, ,",tIl h. bIJ. Il
HIJ"
"Il protectlODll<t
Ih l. Ifd. p< ('Ut)!
IJ, \\ I" I "prd w.-der ge·
hnllkt
om pt il \ lOP,tt I lJl t .. Uit nen om rerkodklm,r'
Jl t. n hltll 'uI Jp ,audsk ..... m.... r
", lnl,...
\\ 1 t d,
h')!;t np lr1IJ
dat ZIJ haar elgeu
k. , I nu >J
Wlt
tf nlJd .. u
Dl. lid heer
b<'hrf'ln, r t. Id \ oor d"l d. rt1!;l""nng: net
;:, Il zou I... Il. Il 'u dal d. Il. 1a.'ll1lg op \ I""""h
lijd IIJb. opf'"h lf, Il zaJ \\ ,rd, Il
D.. tolulllO
wHd door,"" drn <Il • Il \ Illdllar hadd~ Il \OlJ
Htl
h IIdpn \ nJ
t r '" nh n Ill! t mlud. r dan
L

-l
\\ t tot n ~(,pH~...
t" rl
(hv...
partIj
f.: lIJ IHI 'oor d ,1001 Ulll m t Jadpll
u. 0 da I WIJ lo... d. ond ..rd!iu' Il zIJn

Wij koopen "Side" en Schotachezaad haver, alsook goede
monster/! Zaad Koorn en
Voederhaver

------

w.t

H. R

Co.

keerG.

,..:temde

1. too(h. r
'poor..-. ;:1'11 'prekt nd
lt ld. hiJ dat de (apu
TIO)
~,,,,')!<I h", f1 dal de tC'j.(CIl"oordi.-"
ff g' te nn.z
dil kl.,.. dt r Il. \ au de \ Ongfl r"'g-e~
nng h",..ft ""14:\< t rokkt'1l
1 U a.nt woord daar·
lp kllu hiJ I,...·hh d,l
dat ZIJ t. ,uil
",r n
Ih \on.,;' r,,, ...nll" maakt .. k<lUtrak·
til D
ma.ar tOt 11 cl
tt j.!.l u\t"oor~(
regeenn~
aan h t
Il ur .. "'''Ill
,ond ZIJ dat d..Zt ,an
til
t)(t .. , kt Dl .... "irt Il
(n du .. "erden
Je
koul mkt, n \. ml tll:d • n "..., d, kontrakteur

"IQ""

""'t

lo.

\, rph( ht \ I Id wod ....... ('urlt. lt

l.!.aandf>

prtk.r

I.'Hlf'

....

\\fl~ht
lt!:ttfH_ht
hld
dl
hulaW'""vo
....
l_){)(Jrwt:JZ_

~t

U

dL'

gC" cl

ti

"IT

'oort·

Jam(:"i

Oll-p.-

het matlflaal
'Voor
\f'rleD.glnj.::
~rat ... OVt r

Hn

poor\\ t >;1 Il 1
krtJ>;""
Su
JamI':<
d tt I" t ,I .. h,
1: JO 1)00 wu ko,ten,
III I Il
I :r....'.ak ~f111~ )ud, f7A)(l.k.l n ~
da 1 h. 1 ltlU )pl!,C13nlot 1;.'>00 OOll
fl kon
nh tandt
r z ~Ill
dan dat
d \ r,~ md, Illa.at ",happIJ~med"
11 "OU
t ... r" Ijl
OD7..fl1 eigene
b "'lau..
r'M .tarloo,._cJ "l nit Il
I I IJ 1l:..K I!)dt_ !la,.;

l

n4!f
lllO rt
hj li Jl
U ""pn"lu ndl
0 f>r ht:'t
noord" I ..t lJ III rKt(
I, ht>(lr Kuhn
:"lp Gat
f nt
\ lit j.::( nd
npmt tU4!, fr ...._cl., ~I daan
wa..t;; en
lat"
r lijneIl IfJ.:"tok,n
"arf'1l
HIJ ?,oU Je
\ rguitrtng
a.allr"dtn
llll
dtputatlf
naar

It

K lap,t ui t. mudt n
HIJ !naakt. • enIge aan·
rkm.,;' Il 0" r hpt r'pport
r, d. hralldzlek·
h"'tt
til
Zlldt
i~t hl) l,rtrou"d(
dat d9
aanh, \ (IJll~t 11 lan ht t gt koZt Il romIle
aangeUu
1111
zulltl1
"ordtlJ
~prtkplld~
o\pr dEIn
Iindboll" nootl zPld hl; da I J d, .>er ha.:!
('Il
lid 'Ul
1111
~pkoz. Il (OIDItt." tot! "'ezen
H lJ '" 'lilU
I. u t..J h" r \1. rnmall v<'C1 lof
\ oor 7.1JI" I>f k" alla b <ndd "'Jze ID de
zaak
ZIJ h. bhf'1I "Jl h. kWamf'1l man ....nge
,t.ld dl'. op h, t ~,nhli.k
rou<¥illjl: om onder·
zo. k tf' dot'n
UIJ I''j!;d., dl rueu ....e regtstrotie bre~dvoe.rIg UIt "n ...·Ide dat WIJ de zaak.
g..rust ID d. handpn ,an OIl1Alnpre=er
Itwlnen lat",n dl(' alles doen zal om de liJliten goed
t, ZU1'cr..n
N u komen WIJ nog tot leta Ril'
dl r' I n dat "besproeIIng
D" vonge re~ecnn~ h,,,,ft "elnlg anders gedaan dan geld te
't nnor", u
LatRn ....IJ ma.a.r Il,iI&r Kovberg
., .aJl n" IJ znll ..n ZIP" dll.t dat wed. eeoe
ml,lukkllll:"
HIJ haJlld" nog andprc> j>laatTlI

...~ n

lan

t

u ~pr ,k t, h

t~rkl'iw

tetz:en

t

Harta-

r , II r 'ch, m 1
Sprl'kpnd.> "VPr be t tel..urt
toen d.. tqZ;Cllll'OtJr<llllt rt'JI:""rIng
op de ltU!t"'b k"am wld, 'prekl'C dat hij glLlll"lle d.
gl\odcn
.au ZlJIl< kW'Mrs wildt "~ten om·
t-('lIt , ..n. h.l""tlllf( .tH ~"
.. pn zal moeten
"urd"l1 "m hPl t. kort tI' dpkk, U HIJ (spr~
k. r) Wa' , "I )I:{\""lpn'
dat peUe bela.stmg op
rl,nd. Ild. Il ""hoort ~,I. ~d t" wor<l<-n
Teil
,lofI. w. Il",ht., IUJ ,I""ht., no;: dit te zejr,g"n,
dat hiJ tol • ml. partij h"llOordl' dia ill vrede
en harwollIf
\\ t n...,cht t I If' en met de repuhl" k, n • Il dat d.. r..cbten ,"an alleu Itereflpek·
teerd zu n..n word. n
HIJ kon dIt DI"t van de
t~'I':pnpartIJ zej.\gell
Hun IL~der (Mr Gordan)
trachl op Iwt oo~ ..nblik ruet.., an<l,..rs dan ru, ..nhMt tl 'er ....ekk ..n
'elf
t""sprok ..n die
IJl; uu rr ""kt.
1.IJn II ugena.cht1j.:
In Y..ngAland t r L{ ht Harr"
w"dH h.>! EIIgdschp volk
t.!:.11 011.' op t. ,tok. 11 \\ at h""ft Rbod·s
Iled .... n'
t, dan ral<Senh....t ,"erwellkell
Z'J "lldf'n hUIlIl. ,.a.!tkell ,uilen en ba& over
on. .pel~n
ZIjne (.preken.)
P&rtIJ 18 geheel
"n<l<'", Il".md
bun ,trl'ven
'" de belangen
,all t land tt" bevorderen
op allo eerhJkc en
~eoorloofde "IJW
n...-hePr Kubn 'prak ,"oor bljbru; tw .... 4ren
l"llf! en w("r!i telkpo, toej!"Julcht
alJ nam
ZIJIl' plaat'
UI
nud. r da ... rend, t.oeJwc1t.ing
'oorj,tl',tpld
door deu h!'er F Rerholdt,
!te.""ond ....rd door dt'1l b,,,,,r D G 8wvn
en
d~. n "pn aa.llgpnompn ~ Deze vergadennp;,
gadt,!>!t...Jaan hf'hbeud .. de handelwIJZf' V8JI den
h.,..,. P Kuhn >;"durende d.. laatste
lieSSli',
w..nscht harA vol!, tp'"l"t"d..nheld te kennen to
!!PPII
I'n t. t"l-(",hJkE'rtIJd hpm hart..hjk
t",
d lIlk"ll ..n ,tt It hart> ,ol \ .'rtruuweo In heJl1 '
D.. h""r K uhn bedankt,
oF. ..en zeer "e\ ot'lvoll" ""JU' • n 7" Id" dat olJ alt ljd gewil
li¥ I> om t. do.>n wnt ,u'.'kken zal tot ....eI
vaart Va.ll land ..n volk maar dat hiJ wet
l!.ItIJd ID staat "a.' all", t.>n UItvoer te bren·
gen
, .. de JI:" ... on. Iwdankllljl;pn brtng de verga·
hOOj::st ,"olda..~u uIteen

'lt

5!£!!£!

7, KERK STRAAT,

Oost Londen ..

Seoretan8
Jon~sschool

JAREV
en K.lobna.kan

KOLONIALE WEESKAVER en TRUST
MAATSCHAPPIJ,
'

H. HIES & CO.,

Secr~pu-Js
]llel~esschool

& CO.,

Yoorraad reboudell.

per

krlJgeWl

Iedere

Hol-

~lJn,

\VelllDg"ton

Horologea

voor

bovengenoemde

apphcant

J lT

Dl:-.R MERWE,

( f I f ST/GD
1

plant

OnderW1Jr:er

onderWiJzer

hrJ

l6M\

T,

ZClIJ

tOl'kom:st,

Weet.

ID dl

Salans

\ an

Onsae·

School,

voorkeur)

alleen

een

Onsec·

Pu bheke

Een
de

.Afslagers,

School,

klas

A pphcil.tIes

booillln,

Nil

k

te

Zoon,

Publieke

ge!'lal\gde

heden

\aartJe

\avol.

InZOl

BI

-

t I"lWiIC

\

I

om

Curator

& Co"

ENOODIGD.

Schol!:D

GEOCCULEERDE

I)

veel

Beaufort;

Staf

Ikr

memgte

A P.

tansche

I

zal

Illllmn

te

Eyk

Eerste·

1

k d.

voor-

eene

VILLIElts,

D~

Jongens

lalbur;:,

I

en

t&r1sche

rondgaande

rRO

OIrc,
Asph,llt,

gewone

Eerste·klas

edd.,r;-

\!(JI- \EN,

de
I

van

Mp.ISJes

Secretans

I

en

LIJnzaad

andere

Faure,

!'rr~

Saut,
",n ook
II< blijf

IJzeren

hoeveelheid

Witlood,

H lllsra.a.d

landsch

7..000,

groote

EeDlg

[U

~ll

PIDe,
StiJgerpalen

LJzer,

.J l.

rt

, PIL·

soorten,

waaronder

PI~h

Verms,

omschM.]

urder

r dl' \ M !\ a I,.rcli
III
ht
r Huil II' l~h
lrakra"tJt'6

"I

Hout

en

Ge

ID

Alles gaat Zonder Reserve.

Io+-Im"r I,:" BrJ
!':!alm "" ('c:t.aU,:
b ~J.;t:1l
li zich
bl I I oH'[j~e[Ul I le \ er

III

1

verscheidenheId

PIJ?en,

( ral vumsch

Circular

Timmermans

Planken

eene

rt,

1

BOllwmooster3

BOll wrnaterlalen,
de

Bndge
ZIch

grooto

andere

beugel,

1 schim·
Macbme,

I)

quantIteit

raad.
\L

ol !:uDlgen

In hr
I <helJU
d" bu
,acht ..n
r

,

Mortice

en

Planken,

BIJ belvereemgl n ~

3

ImaOel
e"Oo"
val ..an

lt.:

Bestuurder
of

RIJtUlg,

1

rum,

KBJatenhout
en

nek

tUlgeI',

1
op

eene

groote

kantoren

Bestuurdel

L:(wdkoop"

Ion

de

kantoor,

get rlIl";

A

en
het

Item

Diet

verkregen
biJ

Trafi0k

dit

"

len AIl{emPtlnf'rJ
r \ flU ::-ipoorw ..!:ell
t~td
lij 11111"11

U"mu!

Paard,

12

Wagen,

met

reedschappen,

1 rmn

ru beer

we

,lIlder

12 x

Maatscb

D

Marn·

HUIS

Enkele

Timmermans

geschre-

kunnen
aanzoek

<w,:~te'1

heUlJllOerd .......
Npreld,
Jn

ZI]

lel "tl rs ta Lady

fI

Kar,
en

Ball ken,

wf'lke

n \\ ellm~ton

t

J Jt

"••..>tul.!)
UIt

I

(op

de
Straat

Amerlkaanschtl

Schaafbank,

(ontract

"

Illocten

daar

11 dl n Tr<-Lhf

!

mei

aan
Grf:1y

en Ijzeren
I

Scotch

Lady

1899,

I

Lady

Houten

Dubbele

Jc'

\ an

en

!tet

tenders

g

"

eli

Pa,lrl

v 1.ll Tendel

\ Ifl dl Il Uoofd

LE~

l~

af leve-

van

12 JUNI

PakhuIs

S lIJpsteen

I

I

fn

het

Stal,

Blldge

\ OrIllen

T

Kaap·

IlIlddagH

Ilaar

t'g"t<Ltlon,;

Rolig) EakIDg Powder

ten 11 ure s morgens.

nabIj

1

Contro·

tal,

lIlzamelIDg"

\ Jt I II aarden
\

dell

"

Aan
Str.l,lt

' zullen

Gener

] IJlIDI,

\ lal

geCD

V

£owder

i

P A.A RL.

OP MAANDAG,
preCIeS

enveloppe
voor
Paarl

d Illlrtt:llr

8ept

r Dsol'lentell
Boedel
n" SI UTI, Bouwmeest-er.

dl n

ana

ARMENlE.

Bouwmaterialen,
IJzeren
Huis, en ander Losgoed,

op
dl
'Tl nder

BrIdge

de
aan-

VA::i

toor,

'fE\Dr R~
(,lll

dat
wordt

BelangrIjke Publieke Yerkooping

In dIlleling en AfleverIng van Pakjes, Pur
en Lady Grey Bridge

111\

Hoofd.
Werken

D~ Paarlsche txecliteuTskamer,

marktplem,

t

ge-

t50n,

lJ JUDl,

WAl

Ik

den

noodzak.ehJk

eeDlge

Hobu

(,Oll~erllemen!S
:--'pOOI \\ egen.

rm

bIJ

Mijnheer,-Bip-hip-boera
De elelrtieM alJa
YoorblJ
De mtalag la bekend en Wij komen
als OYEln!'1DIlaaI"8mt. den stJvd
!Je groote
sterkten VIUl den Vljarul r.IJn lDgenomen, WaaLS
....Voor en na de da«'t'n van Sa mson II
t" Stellenboeca,
\'nJOOI"!!;
en
Tembuland
llA: ~
van elke werhlurige haargroei
Laa,utgenoemde
slag Wa.; llIIg de> beste ; tW"
~
la gewordtID.
van George blil"'1l Ills eeD ~
"0 W4;U opllichten
een geldeaIiI'eerde
door
Gordon -8prJgg ligt nu net" .tevel.
m de
belofte van toekomstise
goede YOIrRuUD(nr-i l"r" o,14urdaneD, ~h
mooten WIJ erke~,
Iucht
}fooI schot
Bra,o,
Teml::uland,
ding en eendrachttge
!IIUDeIlwerking
Geli.k
het h.·t ~eloof III .len God des 8IJ"bels 15
drie boeras voor den heer Solom611
Nu !ru'.
overal ID ZlUd·Afrika, r.,oo babb..n de politieka
Ul.<t
1.0, ,,, .. I liefehjtbeid,
l:.racht, standvastig'
nen "'IJ .. eer wat vrrjer lWiemen I'U met (Oe1
verwikkelingen
van 1896 ook hier hunne spo- held l.1 l.t gen aan haar regeenng
geceven
dankbo..r
hart eUunder
gelllkweru;chen
~u
ren lIChtergelateo
De IlAwerkingen wordeu
beeft.
zal ik maar bij onzen grooten generaal
II&n~ gevoeld, doch ook die lI1lIlen spoedig ver
Ik wil 111<
t vergeten,
dat het gedureade
gmnen
dWIJnen
haar rl'g("enn,", l' dat er drie machtige strooYan harte geluk, mijnheer
Hofmeyr,
u
op verzoek vu den burgem_ter
(den he
men VIUl Illvloed ter goede zIJn wtgeglll&l1 wt
komt de grootste eer too VDU deze overwuiJ C Truter, lI8D ), werd een
Engeland, om haar nJk en den wereld ten zeg.
D..IDg
gil hebt alles aa.ngewend OGl U" Ia.n.J
GEZAMENLIJKE
DANKZEGGL~GSgeil
Ik bedoel het
den en volk VllJJ een WIS.ieUondergang te reddeu
DIENST
aendi.ngget.at, en de god!.di<analt.ige bevorderUlQ:
noem Ik vadeelandshefde
VIUl het
geestelijk
dat ZIJ
Van harte geluk, mijnheer editeur
u,..
geregeld en gebonden 0D1 9 nur m de Hoil
staan zlJI1 ~t eeu otlimeele regeermgsbron
..um heeft geen onzeker geluid gegeven
kp,:"
Drie
klokgelwen
brachten
zoowat
ti-of
Doch,
al
kwamen
ZIJ
wt
de
kerken
van
Eu.
be~
en-vel"]ongt bet baar door h t
700 mensehen zamen, blank en gekleurd,
cell geland, bet komt ml] wet onnMuurhJk
voor hebt hard en dUIdelijk ge blu.en, en ZIJ
lefl#te krat ht lil glan. te ,:t V< li
wet willelk doof WBren belJb,.n Deh op
.,;lcd" opkomst
daar het weder zeer reg~c·
to besluiten
da t de leden 'an
bet volk.
net IH rste lt. do nat Il lil Il; kc kleur \:.IJI
gelwd aangegord tot den stnJd
li, !;IJ un
!\{ htIg
WIl'
De kerk Werd anders verwacht
lichaam toch buu toon er beweegk:rncht ont.
heteba.ar m elk ge,al
w",-,"r portretten
zendt
plaatst t!rUJ uw • Ig" I
stampend
vol te ZIJn geweest
op het plat. vangen van het hoofd Het Britsch en Bui- portret
Het rtlnl~ !i, h nft.hlllll van roos ('0
met de basuin ID d.. hand naakt .Ilt
aoodoenuo verw ijdert ht I (\ U der \ ,r
form zaten de ocdencllfldene
leeraars ea zen
tenlandsche
BIJh<lgenootschap
l' he.
groot.
....ant het lijkt 'le'
naamste
f( I zaken vau
deungen (archdeacon Fogg, de oudste, III den .te "ill r.lJn soort
ontvangt JaarliJks van alle van den beer Hohreyr,
kaalheul
voorzrtt- rstoel)
~et hen za.ten ook de ~€.
deel en des rijk-, duieenden van ponden voor g .. ns naa.r als de heer Hofm .., r In. 1 Jt da p
pere n.anscbappen ua d ..n JD :.IIIr pnJk t "I
II et ver.» rzaak
acht .. maglStruat (de heer Haw) en ds burge- de goodkoopo verspreiding van Gods Woord
betere IIloet!" ml
meest- r
Rondom
bet platform,
bil den drukt den Bijbel m bonderden van talen
en de trom pet blazer L' wet er biJ
'an
harte geluk
mlJnh_r
Schrvun r un
do hoofdh I I L TI
prtfl kst oel zaten de vet"!I('hillende v"rtegell.
zendt JaarhJks duizendou van BIjbels uaar bedo.o.1t
rk TIL IJ t
zetd door de Rhoces-kliek
7.00
.chauutllJI,;
",ordIg ..r' \ illl kerken, scholen en burgerlijke
schaafde en be.denlanden
lJe .send.inf;S[ecst
het ultvalleu \:1.11 Id
betwI.t
11\ op weu...
be~ ....tlf;d
Do red"tr
Itchamlll
, II undere
puhh.ek.,
pen.onl'n wordt gJ'OOtehJks ran u.t dl BnlJ!che elhwdeu
haar
di .. d... Rh",'es-khek
lj,
.... 11 '" ,I"
lu mar
olldtrw lJZt'rs, ambtenll.r, n de gO£ J
....uge"akkerd
~en houdt Ja&rhJk. eonvt>n. butla-bill,
tt mp' li"tlll
I,den ft.n muwelpnlitelt
en a.· tlt<", brqn@,t 'eel geld biJeen, en zendt wnd ... gebouwd """ft om lt '" al de Hrikaa .dt r,
&!In te rul.llgt'n ., gebleken 0011 ~alJl: "or
"
dt t lingsrand
de staf ~an bet magutr&llb..
hngen UIt om d .. werelel bet Evangelli! te ver
.11 postkantoor
onze edltt>ur, de doktoreIl,
kondigen
De b...wegmg ter bevo-denng
vali eIgen kli, l( t.J ZIJll en uu hangell ZIJ cr >t.., 1
Het IDl1llstene-paardJe
"aarop
de Rn",Jt ,ti,-, Dr. )er orgeliste der Holl k.rlc
het geesteliJk le,en
iD haar
tegen"ooniiJtea
enz
partlJ,@Q_ g""-fllt, "ild" TIJd Il
bil Il('t ~rool" orgel vovr de Hnllandse.oI:
vorm, booft baar ool"!!prong III Engeland. :Men eprlgg
daar 'lit gIJ nu op tt>rwlJI voornOt'mth kltl<
~. zau!!;on
,n mrs
(oorw)
Barron
Moor
boudt JWlrIlJk""b ... conventli!S ter bevordenng
all'.oJ
orgeliste
der l<.pL'«-'Opaalscbe kerk
\ oor de van ...elug goNie zaak III verb,ind met bl ~ h"t paard mOt't 1..ld ..n t'll Uit rOt'pen
z.t\1 lllen dien mall doen a.a(l "mn
tu t land ,-u
F.ngelsche
liederen
JiIlet de gezamenhJke
chr"teht"
leven
l'O zendt
mannen UIt naar
,0Lk ~n "elg"valleu
heeft
\\ IJ \ertrou"e,
kooren
&!le dee en der wereld (ook IlaIlr Zwd.Afrur...)
dat de boor ScbreIDer ' ..n do macht die III
Do geheele dienst "aN
om de BIJbel·waarheden
te verkondigen
Mijne
nu hooft een nutt,g gebruik zal ma.ken 0111
I ITE RS1 GF F ST' OL E"i PLFCHTIG
Hlf'ndf'n, nOjl; pells
}l;ert de God d.r konill
ntltt4Z:e
l'etten
door t~ v-t>Pren dll~ tot \lar II
!!:111 D,,, God t rkend door d.. Engehche
'an ons land
~ull,'n
TocOX"re,d'
doe r
H t prognilll "IL' I" tJ"" ~t)(lrukt up bUl..d
(OllstltUtt. I'll tis zoo<la.nIg ook door d.. reg""~ ,oorultgang
or J C Ayu ~ 1.0 Lowe[
\ ol~ell"'i miJn nedt ~f'
OPUlll I' d~ rt gL","r J. I
lilt t dt
"oorden JE"r geznn~t n pr op mu nn~ '\ a.11 <hl land "lt r ZIt Lln~en 'an het para
d" noou,.ak ..liJht..- UI <'Ik w! t mOl t zoud. r
t. ZIlI~' II
D. tO-"prakell
'II "eh,
I. m{'nt dail ook )(t>opend nr.. t gebed tot d. n
\t I"\\lJI \ ..r ",dcrd
worde Il 0111 daardoor
til
,'. Il "Irt Il kurt
I Il )(el'abt • Il vol \ an "a<lr
,,,Ifden God
(hUII.ddel Jk \ oor het bf'\ (I
knl){ lt TIJ te b"lett. Il D. rug \ au d" ,lan.
d.~ r b ,.11
df' 7.. g..nmgt'n door ZUId ,unk..
E ..rt den konlllg
staat 111 het tek.'tl.,."
\ all bedrog < Il omkoopenJ
ctll
Il
I), I ..,ra
• Il h, t ~.. 11I' Il
IInt,che nJk Ollt\ alIgell door
'r"",t
God
'( huIl houdt
IS
rt ..."b
~ebro"lll
'II
Ik ItU)jJ
d. lalIgst. 'n In sommige opZlcbten de mee.t
D., onderdau ..n \ au ouze konIlIglII 7.1Jn all,,"
dat ook lulur kop 7~" "rmurlIdd
\turdtn
"Tl
"e d ,Ulg' n ~I' nnJl III dil gc.chiedelll.,
lier 1'''" op b. t !'er,t
punt~
E..rt deu kOUl~
"'. cl Id
• Il vooral OOl van dt.! uitstekend
ZIJn ZIJ allcn Pt n op dIt twpNi.>..,- Eert de Ut r lt rt"~p.~nn~ l Lil d~n ht~r SCUrl111 f
\ III
hart.
)1;' luk
\fri.k&!lnd. r Bond
P' r,oollliJkllllll
d. r komnglll
H. t ZlIlgl'1l wa. God d." kOlllngs
Helaa., het '" hit'r JUl t
Sed rt d Ho, I
z .. , r 'Ulll~. llIUim 'Il hartehJk
Daar w,.,; Ulet. w"ar d~ moeIllJklllld zlt~hl t gpb",k aan t. r hl ltt gOl'd ". rk ged<Ul1l
zonder d,n ex-dumllle "erlit
"Nkt IIlJ t" ti r
OTlt
d, 'l.IiIljo;ellaumheld d.r vHrlchungpn
tt' voor <1<, h.,~ms ..It'1l , u. di. )l:ere<htJgheld
bIl
dan ooit tt" \ on "
stor Il Pil' Ik•• 11jo;1ll~naar hUlS (I"'rt 19d dat hJkh ...d rl'Chtvaardo.gheld.
n onderhn~
"aar
\ an harte ~eluk alle Af nkaand, r' 0'. r d
zulk
blJlI nkomstt!1l
mellldl~
v, el ~Otd d....nn~ dw dt grondslaJl:PIl zIJn van het ~c
It ngt. ell brPedl" ...,n om l",ud uu"" ~rb"l I
nw. tt Il li tncht. Il
loof lil dell God dl r konlllgm
Dezelfde komn
w"" lIlet IJdl I Un,,, erk " rn. t ,ol 'u c
!;111
doch Illet dpZf'lfdA God der konmglll'
HfT PRUGRA\I
bekrooIId
I 'wlt dit ons .-ene Il..aIlUlOldl,,1I
llldlell er onl'estoorde
voorspoed 1Il1 wel .. il
\re hdp llUIl
I-()~ III den ,oorzltt{'rstoel
hand aan hand tt \\ er
lendhPld zIJn zal dan zal zulk" alleen ZIJII \0\ (Zt:"ll 0111 \ oorta.an
I ~ T, le"r,lm (\ erznnd. n door middel 'an
E< ndfldll
wann. er IIIt volk Jl:pkomen 's bil dit t\"ieed" k"'ll N. Iaat ons motto ". zt n
Il
m'lj.:l,tra.atl
, Het pubh"k ,"n (,cnrge
ruwt
lWleht
punt---<'or voor de, KoulIl!!:" God en Heer'
Beroemde
, r~ad. rd
III )(tlzamenliJk.
dankzegglUg~
'u
lnJJnlw'er
Ik rOt m IlH t 111 onz.~ llla( III
Hpt wa, ml) zeAr .Ulng.llaam
1 dell ll'~
uu lL",t \\ lL~cht hanr
r.taJt"!ituts
ver egellwoor
wa.nt du b hl nn~
rnaar ik rOt UI 111 OIl/.
'lChtpn VOOrzItt. r t<> hooren 7RAAen dat hpt
dl>;, r (dell ~OUVHnt ur), van hart ... g"luf JJ1 .. t nJk zIJn \ oorsJlO"d te WIJtl Il het'ft aall dt 011
z" akheld
\11.,,,
\ _" d. Il H", n )(l" lt d
d. Il HO t. Tl v<'rJaatd I;\' \ 111 OIlZ, kunllljl;1I1
t n ht t b wondt rh.lk In OIlZt-' OOgllll
beS( hroomde \ erkondlglUg door d" konllllllll
- - Hull ",ezlillg, .P. I~o
I I
PdJ,t
\\ JLt zal
Ik nu Wg,z;t'l1
'all
ODZt
lf\ li I..:,
JU
haar J. \ en v III !it> bel'lnselol
d"r Helllf!e
d. Il H. r m..t bltJ.1> ~ dmell
• nz
Hri.kaaud"r,
du ~e<hl(ht hlbb. n d lt al, , J
Schrift
li n zulkt "oorden
moet ..n gewlCh'
!
H, lhg .. Schrift
llrchd
~ OU
h..bbell voor ons
komendp \ an--Pen grlJZ< Il Mn Rhode, vastboud. n ZIJ dali \ Ilh" n. r
of I Tl.,;I"ud
I TUD
2
~
Doch ZIJ ". rd I
verkondlIter
'all dezelfde
begmselen
De Iwt parlem. nt zull ..n f\ .... n
d wkzeg;';l1Ig voor kOlllllg! Il
~nz
bItterlijk
t.lt'ur!!:",tdd
"I ~Ullli' zeleh a n
wereld sthlJnt tw"PdE'rl"l geloof t.e bezltt<>n~ G.I,Hl
EngeLo;ch, arehd
Fogg
Dank
ander."
g..~" ..n d" het ..r "aflu dan liJ L,
natunah$m<
• n Spiritualism!
(om het zoo t,
W UH
ZIJ
dJ(' outrou".
Jl
ZIJ 1.1Jn
-Lan hUil
li ,,;gm~
\ oor de voorspD<'dlg.. • II "ezegende
no('m. II J "i ,tural.smp
de l€'Cr dat Il. Il .1
lut 0' er~el:l.tRn eu betn ur ..n ZI< hw" Il
li
ngpenug
\all kOlung1l1 \ ll'Wna
en geoed
I....n leeft toor hpt zIchtbar .. pn dat m.n
I SnUIfdoo
eu Padda,t..,.1
ur Illu".rnu,,1
dit "IJ h. Id !!:PrPChllgheld ..n heillgh"ld 'IJU daarvan ZIch CPIl h"m. I moel verkrtJgeu
tcn
mo~ 11 dl grou lv( Mt.. n \ an haar troon
kost", ,""n alle heglllsel ..n
Splntuali.m,
het gelukt 'all elders wet'r 111 lo klunm. Il
oor het bakkflll
van het ti Inste brood
) 1o"'praal
Engelseh
,rchd
11:1'1of III I",t onz1I nltJkt' mpt zIJn .. 1Il\ loed,,"
koek. poffertjes,
puddIngs,
enz
( hurl h of Englaud
pn b. glllsel. n ZIJU" elschen
zIJn' bev. lell
Maali:t het voedsel
zeer hcht,
smakt'llJk
f
~ n~el,ch
hed,
\IICIt
nt uld
Zijll Ipven I'll ook liJn oord .. I pn ,t raf
en gezond
( h tri h PralSe ,,110God
Eert dt'll konlll~
GOOdll.11k WIJ zIJn 111
Beste III r1Jzmgs-kracht,
en de !'entge
d,t opZicht alIpIl een
E< rt dpn God d..,
Holl LlHlsth, ,h
D
poeder voor 't bakken, die on:langetastdoor
kOlllllg'
(,aYl
(,od dat het ~anscb, BrIt
ch" nJk (,ooral ZUld Hrtka)
ook een war ..
lachtllVerandenng
bliJft
lllJjh versch
fn
op UIt punt
D 10 t Il dan all""n zal r~",-,"
behoudt
volle kracht
totdat het geurulkt
IK IIE"i HO"iGI'IUG
(j~\'t~sT
f(lt)
"U Ir \\ IJ dit 11 urn bldd( n (n naar \ ('rlan
wordt
'lat
22 \,
,5
~en~on.,; ...stoorde vre<l. gelukkig" .cnsgczlUd
De Royal BaklllR' Powtlt r v III \\ ertJIl1
Ik mag; Ik kall t Iluodgero. I '~Il d
hud
bestendig
\ oor.poed
wlJden "Genl wordt er kei door de R~y il
gerendf Jl Ui -\rnll nit Hit t Uh.. f lt Zf Il
Baking
Pow ler MaatschappiJ
van ArOl rlka
do, il zond hl'! ,ol~, nde telE'gram
der lel<; te doell
God zou h"t 1Il1J tot z,
rtkenel1
gemaakt
L"t
zor~V1]I(!tg
op
~ makers
\ In h ICt.' 'PlJt dllt Ik Illet doolnem, n bn
BIJ het lt zen 'all d, ,chnk.keliJk,
lt, neh
I
naam
op d"n omslag, om de substItutIe
I III "" \. f(t'nljo;U"'U da/lky" ~~llI~Sdlel"t \\.~,
\l'1!l,\DERL'G
GEROlDI-"i
UP J J(\l
du tot ono.; 0\ (rkomcn
loopt Il \\ 11 gt \ 1if 0)
van nagemaa,kte
gcederca
te vCll.lC'eUen
,rZt k. rd 'an mlJ~ h .rt~liJkp beiangstelIm"
18119
t lt z~J.!:lnwens<.:hen
I,,,,hh
d, Il
I1gnJ",IlJk. II Turk I """
SCilIII of "" lf t. \ ervlOt'kl'n
'Il
d In Ill<1
III ~Gebed,
Hollandl;ch
l'(r"
SJn
lan
Tq,(n
..
oordlg
"
..ren
de
belf,
u
~H
J
Jill
Re nsbur~
I}anlo:eggwg
\ oor ?,oD gedenk
m",er te doen
Bred 1 (
ell R 'I \wr7.1tter
il J
De tegenwoord,+,'
hougersnood
rll..akt 1 n
le~ York, Vereenigde St, Amerika
"aardlgen
dag
pn ".bed \oor de konill,l;lll
Kock W P le Roux, J H Heyns, 'of
dUizenden
whélronder
(*"ll~
mcru.gtt:
w( ti H\ n
~-~
di" "cgens
ouderdom
Illet meer lang kan
TOIt, P ,
Vbll der BIJl en John
J
WIer
:mannen
en
'Vezen"
ler
vader!;
vermoot]
leHU .naar "ter ,"weil en gezegende mvloc·
secretans
m
,I. n met ons hhJven zllllen tot ID de lengte
ZIJn
De notulen der laatste vergadenng
werd ..m
WIJ .. et.m ,an twec ver~JUgUl;(en III EU)l:
gelezen en bekrachtigd
'~Id~eLed,
vnlkshed
Ialld dl'" zIch met h. t Illzamelen v UI " .. Id 'uDr
~a\ e 1<Il
"God
()pl~!!;
\an weg beJa.twg
- &"I~t. n de noodliJdendpn h"bben bel~t
NmiJ beIIL,tlD!, \ un;d
III het
J.; op tt' leJ.;J;t •
A <Il het hoofd ,an d. " ..u' st .... t d, 'I I
DE TOESPR .\KE"i
op
I11~
onrOt'
rend..,
•
Igendnmmeu
III
deze "f
Ni>.4, KERKPLEIN,
KAAPSTAD,
g. noot( 'all deu bek, nd. II I...
raar (.CI'i!u"\
\\ Ir, Il 111 ollgpvoer
de \ol~~ndl
"oord~1l
deehug dJ<ar!laJl onderbev,+, pn dat d"zeh e Z li ~Iantl .. Pdillur
\an dt
Uissionan
,,",
\n hdt "on ~o~;; "'IIW I,~h)
v.:IJ zIJn vall
\ en anen ell lt, taalbaar
ZIJll op d...1 100ell ('II \ an d. alld"CI lad, t r. d. nel< ( 1\ pud"l1
da Ig luer ;<;1Il1! Il m' t \ ",I. lUllIlOen. U \ oor d~ I
J
luh I HU!)
ot>
hdft dcr be astIng tI' wordcn
\II'll ~1ljI; "rzekerc..
ZIJII d ..t Jl dal
tOtIo;<
, ruon \ bil GrJ
E- rlJzt'n de;oen dlljl; ,elt
be..tecd aan boofd
en de andere huift li IU zonde np penllill!! goed z II "ord. n b....1..t->ed
dUIzenden gelnden
",or onze geeernled.gu~
ta.k
en
and.
r,
"'>g<I1
Het beroep op OIlZ<l ontfcrmtag
komt op
kOUllIglII Die gebeden '1Jn 'In all. oordl 1
lIra.knVler I'll Slmgerskraal.Ultspnllulllg
eene plaal.!i als \ nlg!
"kunt gIJ v,.... ne pun
d. r wer"ld, pn g&IUI tot (,od op al. I en w I
E MAATSCHAPPIJ
reikt
Polrs!len
Bnef gelezeu van den secretarIS van landbou"
den ,,>Jlden zendt dan peIlIlJ('!, li ant gIrl
rit k!'lldtl reuk 'an dank, .. gg!Dg voor ~enote,1
rut als Waarborg
voor de berlrJkheld,
gedateerd 29 M", 18W,!len raad bek .... d m~
\ oor ef·n penny LS genoeg om t,<,n Jlf'r-oon ,
7.\
IlIngPIl door ha.u
v.: IJ bifid. Il \ oor
kend" dat d., scbik.kmg !(etroffen tusschell de dlljl; aall het le, en te boud ..u
Oprechtheid
en
GetrouwhelU
van
ha Ir omdat WIJ ~eIOOvPJl lU d" wa~rde vall
heerl'n L H hek en r, P le Roux en d II
TI-uêteOllI Likwidateurs
en ,A j ,lnlBtmwurs,
Ik: vraag du. ta den naam 'all H. UI
h... tr pf'C,«)()llhJke regoonng
Haar hoold ,
raad
nJPt UI o,(rf>cnstpmmlng
zlJndt met ,,",P zeggell zal
ElteeutelU"S en V('ogden
Datief,
Curators
,GIJ h<bt h..t miJ g..!iaan
"'"
IlU t u.lI",.Il op 01lN geld afgedrukt
maar up
tlO 20 van wet no 40 vau 1889, de apph
medcw. rlung
Gaarne belast i.k miJ met .I,
Boni, BeJJ u WK, Landmetel
s, B"KtIeroers
en d, h IrtPIl d,.
\ "I" volk"rpn "a rOl cr ZIJ
kat", met III 0\ erweb'lng kan genomen wor
ontvangst en de ovt'rzendulg van wat men IL J
r. ~e, rt
Ia ZIJ hooft .I, hewondc nng d, r
Secreta.ri8l1en
vaD Banken,
Loges, ASRurnn
den
,.cndeu WIl Aan,uulOdell
Zondag "ordt
liit
"an" ht, "er. Id g"wonnl'n
Typt',
an •• Il
tte e%l andere
Ma'&t8chapPIJen,
Afdeeltngs.
Besloten dat d, secretans
de I}l>eren 11 :. D \
hier 10 de kerk afI'"kondigd
DIe DlC t
radeJl en MUUlclpalItelten,
... Ierkon
en chn.t ..n HOUW b.-eft 7.1J door h.... r ,00rbcelJ
ell Le Roux zal h<kend ma.ken llienned,
'u
vool
gcv
..n
kan
ze:lde
toch
'CU1~e
Id
,tam,.",
d. d, ugd \ prhoogd
Ttl"" ook \ an ('( n cbw
hen zal vragen deze 0' ereenkomst
....eder tc (ongebrUIktt»
andere Beambten
lil dienst
van FIrma..
en
Dle meer gl'.en kan zeud
t ..n vorstm
heeft ZIJ door haar WIJ' ,el"8la .. t1
overwegen
P'abhek& Innchtlngeu
op vnordech~o
tel
ch""lue of post geldorder
dll b~n,,,lell
tell toon g""prNd
dll' het fOil
' ..rlegglng \all weg te Rietkuil -De
h,,,,r
men,
\ oor de nood te Mochult gaf UIen God"
d Im('llt ZIJll \ an all ..... ,IC" r"!!:eenD ..,,n
B I de Kock rapporteerde
dat bl) de voo.
ZIJ dank, honderden
ponden
Zou ml'u ,II I
D,u Pohssen worden In ontvangst
geno
ZIJ IIIeft JI:.. tracht
,Jl:erL"htlghf'ld "Il gert'f 'I
gest ..lde verleggmg v&n den "eg leidende c, ..r \oor dell nood ID !\rDli!UlO waar a na !l"
\ oor haar aan"ezleht
t.< I"ten zIJn • n z" tI'
men Boor de Impenale
Kololllal(',
Trans
dil plaul.!i RIetkuil,
waarom aanwek
gedaau
moorQen [,() dUIZend ,adl1rlooz< "ezt n warcu
(Ph ".,
U)
vaaache
en VnJ6taatsche
n.egeer1rJ~en
en zo Itlll op h ,r" vod_tappen
wenl door de heeren ,,1Joon,
Moolman Hl eeruge honderd ..n .hiJling. kunneu 7.end. n In
I' n d~7.t ZIJIl '" lWIgI' b, gm""l"n dIP dl' wereld
alle
Employeerders
door
geheel
ZUid
De ',Ih&p,
g"lIlspekt.>erd
heeft, en dat bl] het \ ertrouwen
op h.. t med"hJd,,"
Vllfl
,hn,
1Rlf, OH r" IIlnt'n
Dew ZIJU het dit Enge
besdlOu,..de d"t de ,erleggmg tot "",rdeel
zal tenen ID Zllld·Afrika--·{itt
Afri:lca..
slUIt 'rlJstaat
I tllIl, groothf'ld uItmakilIl • n u groo held van
,....zen 'an het reizend pubh"k
-VDl"mIm van Aanzook,
enz, op aanvraag
Trans,"aal en ~ ..ta1 Ill~z"ud
ik heden
Engdand,
konlDgm
Du" ook ZIJn het dl'
Be"loten de applikanteu
bekend te nllll' Il ~Iel, reed. J.: 10 "eg
hiJ
de "onder bare U1tbreldmlt ".n h.... r nJk v..r
dat de Taad de verleggIllg
....nbeveelt
de
(
kiln II
H ...,r hezlltlllf!;t'n zIJn th.lOS tw.,.~
G W STEYTLER
kosten 'an d.. keumsgevmg
III ,lew
zaak te
GraaJf Relllet, 2H Mei, 181J1J
III ",I ZO()~root
Il. dlO w.!.ke ZIJ bIJ haar kro
Secretar 1b
worden gedragen ,olgens "et door d. api' 1
IlIiIg III,'ft g,-er'd
Foil ZIJ Jl:rot'leu nog dag"
DE TUESTc\"iDE"i
hJIuo
Zoolang Engeland va.,thnudt
aan .lp wnten
Hekken te SlangnVler ~De
heer Du T')I+
~rondslaltpn 'an Gods "oord
7.00 lang zal,.
rapporteerde,
dat hiJ de hekken te Slangr
BIJ hel.j.;een w de ,Kerkbode
\ au hed. I
~ro'l ," Ultbreldlllg ZIJl) ~ehJk h..t I' !Mt het
\lt'r
gell\'pektt>erd
heeft
aldaar
gepIa..t,t
van de pen vlln d. ( ~lurray ,,·rsehIJut
I.."
kOOl~nJk
des evangehe.
wlf
VI Ijl WIJ God
door den heer H P BeJ ..rs, over den we" m,," ook h",t \"algend .. ~De hertog'
all VI,
PrlJ7" Il \ oor d.' lalljl:hl'.d 'an da!, ..n aan ha .. r
I"ld"nde f&n SIa.ngnner
eu dezeh I' ben <t
mlllster schrijft 111 de EngeLo;che dagblad..
~"!!,P'''II
wlllf'n WIJ Hpm ook bld,l"n dat HIJ
dat men met bUltt>n d. ....-aarh",d ";Mt II,
011'
h ,r .. kmdpr ..n houd .. III h"t spoor d..r gend bevpndtlll had
Ge
Weg WlblJ BotnVler
~ Bnef gelezeu van men be .. eert dat ruUll 80 dlll7.end Armen r
~f'r""htl!!:h"ld
dat ZIJ z..lf bdran
In welk"
dAn
heer
P
J
de
Kock,
p;edate..rd
2
JUUl
AAN HET
!l:root en klem :redeeltelijk
of geh ....1 afhl\ I
I' h..t ""1lI1( v. ill!!: pnd dt r eer I'u d.., rot'm.
l89'J, den raad bekeud makende dat t ..u J lrehJk zIJn \ an do hefde-~iften
A
\Iln l''''I"'Jpa
Ds D Rossouw ~pr..k ID Hollaud~ch de Wl'g \"Pil
Botnner
naar
Doornbosch
en Amerika
£20 000 IS bell.OO<lil.tdurn kQo"n
'lIJn.. Hlend"u,
I...at 011' wnt WIJ t.. ..ego;e.1
laa~tt', een afstand van 2500 yards, >erl(l'll
'oor zaad te koopen ell ,*,n .. gelijke ,um
hehben \ a.,tknoopen aall "..n "oord ID 1 Pet
...ordt IllJ verplicht v.al wezen hiJ een booj!;, r wordt vl'relSCht om de opgerteh1R w,esmn, '1
!
ti.
n I .at on_ het lezen UIt e..n Holl
hof ....,lZOflk daartoe te doen
'AN HET
tlngen ID stand te pouden
HIJb. I di" ungeve.,r ¥eert4( Jaar In dIt Gody.
Genotuleerd
Van genOf'mde lbnchtmgeu
werdt-u '""d
hu," 10 gebruik lO
Eert den konIDg " Ret
ZUID AFRIKAANSCHE
Weg EleIJschtberg
naar 'IJgeboomr
VleT
\Ier op he,pl ,"all de Turk""h .. reJo\perlllg ,,~
I' mIJ eell OOjI;eublik v..n groote vreugde, d ..t
D" heer Roux rapporteerde
dat de !!Om lall
,lou. u en onder verschili nde 'oorVi t nd ",I
\ Jl "IJ hl<r 111 dit GodshUL' ....aar ik aanb.d op i::.!.t gekollektt>erd w""' om bovengenoemden
BIJUI:L
GENOOT"Cll
dre1j.:t m"n om llOjr; lIleer te .1nlt .. n
H t
I. z, "IFR wam zIJn
H"t IS ml) een teekelI
weg te reparPeren cu ,r"l>lende den raad '1',1
wordt
:neer dan tIJd dat mte.rnatlOnal .. z.·lIucn
'an ,t Ilh",d m de eer d.e onderdanen
Cl 'I
dergehJku bOm toe te ,taan (lP l.et J.: vo.>( .... werkIng aan den gang worde gezct om dit te
\ ""t ",huidig zIJn, l'en t_ken
ook van " ...
ADDERLEY
STAAT
Nabij
voorkomen
loof tu den GOO en god$dlellllt onzer kOD1Dgln beginsel
Voorgel!teld
door do heerel.
Mays ~ Du
En als ware dit met genoe~ heeft de Ru,
Het moet 1'oor Goorge, zamenge!lteld UIt zoo.
KAAPSTAD
TOIt
de zaak te la.ten overstaan
totdat
ti" SI!!Cbe regeenng
wiens keIZer vred , vrede
\ ..I" ..Iemen ten, een groote dag ZIJn, om &lbl~r
hJst van IDschrtJ' ..r. uI zIJn Ingeleverd
bil roept
bevel gegeven, dat alle Armewers
cl,P
LUnd",r vprschil zamen te zIJn rondom denr;elf
EtBw L NUT'l'ALL,
Secretaris,
Turk!iCbo
onderdanen
waren
de RusslScat'
d"n Jl:Plladetroon m gebed en dankzcggllljl; voor den raad
Aangenbmen
PK.
Bus
215.
proVIncIen van Baker Kan; "Tifii, ..ru: m t
dezelfde ,orstm
Het IJj miJ ook een dag
Aan.p~"
'lO DIJk -Bn ..f gelezen 'u I een verla.ten moeten
Dit )l;eldt dULWudc 1
'all "roote \ 00l"!!poll1Il(li van d" 'E'reeDlgIIlg
proe'lreur
(' J Theron
geda eerd 2 Mt'1 \ luehtt>linj,ten
H"t hJd ..n van ond eu JO""
\ an ,lomenten
dikWijls mISverstaan
want
Télegrafisch
Adres.
,I BIJBELS"
I8!J!J, el!!C~end(l de KOm 'an i:1 t.,n heh,,,,,
mannen en vrouwen die m Rusland <->('nto<
"an ..Ikaar zoo zeer onbekend
Moge er me ...
\an Wes"f'ls van DIJk ,"an Sl4Ddford
,"oor \ lucbtsoord
van Hn olgmg zocbten
., hart'zulke da~, n ZIJII om aan or~, bef dorpje den riJ
den di"....lboom '" n zIJn wagpn di" gebroa.e'l
PnIJSLIJSTEN
FRANCO
verscheuretod
ZIJ gaan naar ,\ rmelllc te tu~
I" n (JOg,t ,an zegen te ~..ven dien Ik ru dezell
was te K.lei.nl>a4(edJ~berg wegel.' den sit chi. u om hunne lI'on~eIl
of ,erbru.nd of door Ku .l
Z~ Il. )l:lllnen ID onze ,e~adenng
vlln mnrg£'n
toestu.d
tan den W!'jl;
tocgoolgend te Zien
alhIer
DMr zIJn twee gedachten m de woor
Bijbels
ID Hollandsch,
rD~ebch,
V oo~e~ld
door <!, hp, N'n Mays- VI
Dr Raynolds scbrtJft UIt Turkije
d, Il 11 zoo evt'u voorgelezen
enz.,
ID voorraad
gehouden
Roux
dan neer Theron tt \ ragen oon co "t,
gev&!len van zelfmoord waar men du. mUf. I
I ~EERT
DE..... KON lSG
hkaat V&Il een "agenmaker
betrekkehIk
Il, wet had om de toenemend..
ellende tt' Ile
VI Ilt Is een kOIl1l1g" HIJ '" het \an God ko,ten vap reparatl1l li te zenden
moet te zien en ZIJ worden door hon~"","001
\, rordf'fd hoofd des voij: Gods verteJl:enwoor
V corge$teld door de beeren B I dl Kod,
~edrongen cm he~ zaad koren voor aanstaallde
dlger hIJ bet volk
ZIJn ordeIl1l1g, zIJn boo!?<, -s D Is Roux
dat d .. rekeulng Ulet be
Jaar als 'P'JS UIt te deelen
T("'Pllll( zIJn heilige nm bt lo onaf.cheldeltJk
taaJd zal "orden
Later telegrafeerde
hIJ "HIer lil dell uni
, 111 (jods
bevelen
H .. t. de Heer die kOlUD·
Het am ..ndement werd UlIljl:"llom..n
trek :zeker 12 dUl.Zend ?'ouder 'PIJ'
Eli ui'
.,;' n maakt, di. bun hun nJken ;:;eeft cu d,
Verle~
tI' T..anghoogte ~ll
heer S lJ
nemen tOP Ee n pt"nny glinot pt'r " tI!
r~ rkf'n hunner macbt voor hen neerlegt RIl le Roux flaf k. lIDI' d lt hl) h J dt volg,' d~ getaU"n
I' ,oor P( n pt"r><OOll~enoeg
rOt pt hen en scbnJft hun de ~ondslagen
hun·
\ergaderulg
,.al ,oorst"lI"u
d.t ...'UA ,en, ...
\ aJ1 Zelto" n ""hrlJft
t't'rw P Md dl Uil!
voor
WIe den kOIl1l1g eert " ~~
zal gemaakt worden op den "eg Il'Idend
Stllurt monsters sn kwotaties 'zonder npr regee~
De str ..ten Z;JII vol hOlljl:6rliJd. ndpn
De
(Jud,
welbehagehJk
VI IC hl'm wet eert
\ an \ IlhEirsdorp naar Botn\ Ier en van \ II honger staat III hunn .. 3alljl:ezlchten t. Ic 1. 1
lIltstel aan
f-tr",,!'l GodA IIl1Snoegeu op zicb
Dand, een hersdorp
naar Herm Inu'pleter'fontelD
En over ""n maand zullen de getallen \ ..rdu C)man naar 00* hart wild I d., hand aan den de pJa..l.!i Langl'oogtR
beid zIJn
Ik ""hrik om &all de toekomsi
te
()Il~ehoorzam"n konll.g 8&ul I.et leggen on.
R ..t r&pport ,an <ll'n lU'pekte IIr
denkelI '
dat 8aul Gods gezalfde ...a.,
WI" t...gen dell notnleerd,
'all
'lalden
><hnJft dr
\ndrpw,
komng gllat ID gedacht.,
"oord
en daad
De .ecrrtanI"I-(de de rekenmgen
voor, e I WIJ d" mell&.h .. 11 toch maar tot Ila d"," \Ol,..t, r
zaaIt .Icrht..
kwaad zaad tot den kwaden
de betalinj; werd gelast
III het
It, ell knnnpu houd ..u ZUIl", ZIJ eenl>!~
oogst
ZllliI ,"oor Zich .elven kunnen ?'org:en
0. te",
VI at"
h..t den komng t.. ....ren - Is h ..t
"EE!'i
WIJNBOERZOON
L'Ii DE FRoL"'stand van za.ken wordt erger tot aall het \ ()~r
,IHhts lovaliteit
l1~fde onderdalUjl;held vreed
SCHE WlJGAARDEN,"
door &dvokaat MaJaar "Sllll...,r de arnl .. 11 dIStelen Pil ander"
Id
llamb ..ld - Ja, dat en veel meer'
H"t IS lan (thantl redakteur VIU1 "ons Land ") PrijS
P.S -Allt'
boeron
rhe belang
g""8' kUlln ..n Hrzamelell
Warp lat
Ulet
h.. t hart aan den kOWllJl: tt> ge, en
D&ar L~ 1_, posttTJh
VerkriJgbaar
bIJ de drukpers
...oor dl' bUlt"llfl:( ...on. oo~~ 'an
lIker, (U
• • n bppen·lov&litelt
dl4' niet dcn t.oet. dN
hebben
III Engel:scho
.Aardappelmaatscba~plJ
Van de Bandt de Villers &; CO
lQerst waren , ..len reed. 'all hong"
bezw
7.elfoQ(lffenng kan dragen
Een Ijdele voJk_.,. (beperkt)
Wie een goed eD nuttig
boek
ken'
moeren,
zullen
weldoen
aan
ons
te
voor een lVIJUboer wil hebben, dat DIet alleen
roetr :lI" met den wortel III bet hart hooft
Bovenstaande
-;eeft f't'llljl1<ZmG ''''11 denk
Il brUId offert nog wetM, md'f'n ~IJ ~Iecht,
veel informatIe
over het makeD van "IJD
beeld van de I'()f',t..nd 'an mkpll
HIJ al wat
schrIJven,
om onzen
laatst.en
brief
h",1C handen en mond
bezitting
en rlJkdo'n
geeft, ma:t.r ook vooral oyer de "Phyllosera"
reed, gedaan Is moet v"",1 m .....r g..daan wo,
~anbledt
Dit
&lies
v<,rgaat
AlIeelI
&ls
ZIJ
handelt,
-'le moot zonder verEllUIl dit werk
over
de~e zaak aan hen te zendeo
d..n, IDdieu loe protest'lUt8ebe
....od. L"Il:en In
bestellen
De aanbeyeling
door den ed heer
h. t hart geeft ~At'ft baar mmnan.r genoei(·
staat gellteld zullen worden om tu"-",,ben :l~
Mme W&llrborg
al bet andere voljz;en ,,~l J H HofP,teyr (Onze Jan) aan dit boek gegePost VM;J.levenden en de dooden m de bresse te rtaan
,Geef miJ uw hart," ll! nog steeds de bede ven, IS reiids van zelf eeD bt:1nJ8 van de lI'Urom het treurspel
III ZIJn yerderen
loop tc
&
een,; koaiDp.
deer ......

.Baking

Voorzitter

J LIDI, lb99

I

zullen

Openbare

.d_ de. JlJitftr.

Ammiaansche

aan
de

renders

~

De ed. heer P. Kuhn. L.W.V ..
te Vosburg .

De

Besprocllngscommls.

~eeretans.

kan

Ing"raad

zlJn

Hobcrtson,

deponelml

Up Lht,
\\E~llfC\ZE\",

I

I

con-

H C VAK ZIJL,

IlDbtadndl

li

de

genumeD

In de

lO{

het

gemerkt

van

hoofiL·

wd

voor

van

t worden

HIvIer

Het

bllastlr--,.

"[a

up

zIJn

borgen

gertch

laagstlof

waarde

Ijl taalbaar

voltOOien.

te Kaapst.ld

tldlt-lllD"';"I\lg-en

dOt lt'llllltIl

te

V oorzltter

Koplen

(dne

~ \ oor

den

aannemen

geteekend

moeten

moden

Brellie

pn

Id

\\ erk

nakommg

den

uudel

el!ZPDdom

llUg
voor

Ill'

en

lanlll(rklDg

III

ZIJ

, Tender Breede RlYler IrrigatIon Scheme'

helft
op

\ lUl

klem

meedeelen

moet

Ienders

De

])\.

keu Illsgege\

o!,gelegd

liL

n

een

tr,lct

sie

heden

liegl"
en

moeten

Tender

op·

levering

Schraagen

10uhak

t \\ ee , oldoende

].j'i9

Ztll

de

~lUIZPIl,

\-

betrokkL

1'19'1,

A tdt-ldlD';

'c h(

11)

LO

J lIll,

ludlIl

gego
de

timmerwerk,

IY.LarlIl

behoorlIjke

I'

111l!!.Slaad

tldlgl

Il'Tl

III

de

(U1t-

de

p

t

li JOfclregul:ltor,

tiJd

door

(c)

g)

I III hpt

Ik

Iedere
1 (L (/

kn

(a)

Kanaal

ell (d)

gc; ,.1I I ,til D
De 1endl r"
ltf't

tenderen

1\ atelioop

11"; dIJ.lllan

1111.

Zl)OIl,

Rlvrcr

of voor
lilt

lil cl IJ

l Il

Lh

t. Il

korsten

\ P

llreede

werk
b)

I

K.1Il[Jlll

IJr

de

lHcle

ll.Jllll

n

te

de

van

,-,,--...ae

George.

UITSLA.G DER E(,EKTIES.

I

van

rl'Er:BE~

mo('en

IJlt

lil.

Lilltl[l,

kantoor

H

VOOl

lll,..,l
1-';

lot

onge-

100
voet
21 mijlen
S, Regula-

::-lllcretarl"

II II

Ur

Rivier,

hlJzouJerheden

AG.

(ol.tracteurs

llcllt
IU

gebakken

"proellDg

voor

I

(J~ een

l.Q

van

<lun het

\VI((lkllllU~,

>I tt

\I

!teer

COIl1IllIl;"le

LU

\ll
1\ I li

inZien

l{oOtrtEon,

hal·
z,I\<'11

hilI

en

1'IIllllJen

meI!

den

el

lld.

lil

l)ul

kdn

IL

dlll

ul'bn ng-lllli.
l n h. \ alt\

lil

On

tl\l.

WUlllll..!Oll

dOOI

1 r lllcl Ir

dt

I

In

12

te

Sluizen;
gegoten
en alie noodige

en

d II lJztr
D Waterloop
\01)] dAr
toevoemnven
h
n

~l n011

tot

lbV9,

voet

III

lil

I Ik t.

\

\ 111 AtrlK,l
rt

l)\\lr"

tl

1 met

1'1

"" lie IUd

lang
en
hreed eu (2) eon Kanaal
II ~ 'net Hoofd
Rt gulato.

1I,mllk..;ebolllVllll.!eIHI1llIjll.

!rltl':lk.;-t'1I

van

III ve~b

keering
de Breede

water

I veer

IIIUI'g-en

werk

lllge-

levQrll!;

Donderdag,
22
J urn,
,
d
HUf S mld
ags
Het
Wel k
bestaat

I
III

en

boven

worden

I

Il

voor

matenalen

droge

21sten

tpullllle

...

begullstl~:i
LOl II

xull-

\, acht

daartoe

T'REEDE

I;-\IJN.

'fENDERS

n
le

r.E

ROBER

van zeer kostbaar Vastgoed
aan de Paarl.
~eteeken

~.._

BESPIWJSol1:\(}

\ crk ooping

Onder

DEN GOD DIJ8 KflNING8
kOlllJlg beeft MD God (.alla beidenKo'"""'IIPi,"'S _ V."tlltJi-.ACIlftt
.... ~)
dIen ZIJ eeren &Il tief bebbom eli
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Knyma Seniel.")
kon ""11J \iotoria
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10 Op Chaml ... rWIl'
(" II'''' "Uldd I t ~en
Boe,t
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...an hoer-ten lwu-le kro< p • I) Y "kh •.".'
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I III I la Ir'
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m"t'ne !ifZeutRn ~ \d\
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AA l 1I0EIlEBll
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Ir. t:mter "til
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zullen u ",enJgen
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yeel pIJn en ellend..
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of rl cl k
lil lanel l!"Jtbrhr
bn8722 Kaal"'tá I lJ I IJ
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Hyland e Hoek Jo!.ann""burg -- I I (

- ---

----ZIE BIJV(Jl'X}~

11

I

Boe la __

!:~~~;
School, I Iloo": Ondetmiigef·. DE··

Jongens

_
XDERW.lJ~

··WiRE·

GEVR,A..A.GD

een Hoofd,~n~rgl~vran.gd, :Ycrk:
WIJzervoordeg~?-bs~dieet.,.de
al de ondcrwerpvn 111 ~tand. t'choo,l onder de Po,ltielnndery1n,
V. Hek waarnin-id "oor onlkrwlJs
Hospitaal
Heuvel. Johannesbu;:g,
in Schrijven ell Zingen ~tOllie solfu) Slllari~ ~;300 per )aar, 1Y~ctspoet).ig
een aanbevelilJg.
'l'e 1.H'g'lIweu met voorUlt~lcht op VllIe WOOlDg.
»:
Juli kwartaal.
Copij van (TI·titiVcreischte bekwaamhedoo:
)'
eaten van bc'kwaa~lIhl'ld en goed
1. 2de klas Onderwijzers
exa¥n
gedrag vt'n"~ebt,
Applicat.io
tot van de Z.A_lf: of daarmede gel!1fop 311 J uni.
staande certificaten
b{lJlevens t1n
(D.,,) D, IWSSO'CW,
later
af te leggen
aanvulli~.gs
~l'cretaris,
examen.
,"
2. Bewijs
van
lidm&.e.tltC~l'
George, :23 lIel, 1 :)~I'.I
eener Christelijke
Prot, Kerk,~~en
van goed zedelijk gedrag looperfle
oyer de laatste twee jaren.
Alsmede
wordt
gevraagd
~pGEORGE.
plicaties voor eeue AIISISn:~TE ~or
1\T lEC\\' S, 1,,,.'1 Gf:I:'!! II'.-li bovengemelde school, Salaris £;12
j_"
~la:ikalUt'I"",:l \'llC'IIg'el~,om- per rnaar.d verei ...chten dezclfdE(.rus
bovenstaande
behalve dat sle~ts
trunt 1111)x :,11voet ; 1001' omtrent
eeue
:3cle
klasse
Onderwij~r8
181) k in.l.ircn.
'l'eudvrs
III~e\,acht
tut op :;11 .l nli, 11~1~1,voor \:':11 of examen in plaats van eene ~'~de
r
rncvr der \'oll{"llIk bijzolllkl'hl'den
: k lasse ~evordel'd wordt.
Applicatil'n
te worden ingef1>nA, VU{~, Ilcll rrx
op blllIWpl.:k ltd
gf'hpt'l v\'n·i:icllt va n e' Il or den aan den ondergeteekende'"\-$us
V01)r 20 .Junit:;q.k.
IIIl'l'r del'
Hllg'l'nde
hou 11'- :3,):2Johannesburg
W l'l'kzaamhcden
te aaflvaa~)en
;-;ttli!','n :-1. Kli]. jll'I' II'agl'Ilder school nl! dc ~~nvrucht 'fall z ek cren maat; :2 C~"- bij opening
\"
brande
SkeUt'Il, jJVI' I ,\)tll) van staande Vacantie.
•
'1
H. J, LOLW,
r'
zekeren
maat;
;;, Hout, Pl'l'
_ Ste. der Sch. Qr.m.
artikel r"l' v.u-t , l'IlI.; I,Ijzl'!"
per .nt.ik el per pond, , nz.
JoUaUlH.:'"burg,·
'Il
2:; J un i, I S~)'J,
~
Of IJ, \'''U''.>'ll:::\
v.m hel gl'boll\',
alle bouwstof
H'l'."chaf~ zij mJ.., Of
\';::;-'-!III r:r:\ v.u: alI, 1"'11\\st oficu
l'II voltooi. n \ an t
6); .:\s:il~tent Onderwijl,e,'es
~oor
.gebollw.
Xl lda" P\lblleke School lc
\' olle
\'Ijzonll !'lll"kII
.u;n
llclrnullt, dist. Herbert.
Geceftifikantoor
vu n
l'l'l'rd!l af8cbriften van bekwaamheid
cn b-lioorende tot eerie Prot. K;erk.
.cl pplicatit'"
te _worden ingewjcht
tot den :JU JIIIli U:'~19, ~ ij den o~el'gd('l'kende,
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(':1 II ollundsc
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?
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:-;alan;, £GIJ pl'r ja.ar,
~
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kosten z u llou ve:: ';lJ··d wunkll.
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met ge'
II,!', C, SW1\NEI'OEl.,
tlll<,!schl'lften van bekwaamhl'~
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\\-ll!.. SeC, :)elloolcoUl,
Onderwijs
te geven in Hollandscb
Florida. e n Engelsch, hij moet ook tQt de
{;ereformeerde
Kerk
bebooren.
Ond« nrijzp I'e:-; Bl'IlOUU i!.!:d. IVerkzaamhoden te beginnen rYR de
'--Juni vacantie. Beilongehuwdci:man
( \ P ill'n Uoen'nplaat,;
~chool bij zal de voorkeur bebben.
} dt' stad ~a!ml'"o!jl'y,
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D, M, GREEtW.
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0
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'
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.
\\' kIll.
,ell In a<lI1111CI'
·Ill.rrwon on gOI1Q~.
l'cr pal',
er-laamh'\f.'ll
tc Il"
'~,'
g'IIC1\"1'na de JII!!1 vak:intl\·.
'\1"
N. s, ,LO~J\V~
plll"';lt In'ndl' 7.:l'i1 tut dl'll 011\1.-:·_1
\\ ets-Agu:'~~t,
L;1'rl'l'kt.'!!,I,' mr.t ).'d.\ll!!,:cltrifll'Il I
Cal}jnia.
I
Ca;"irJla
""
I
I
van 1:"1'\ Zel 1'.1]-" ;_;,.'(\ra~, I'Jl i>t,,, 1 ....'.1:1•
;~
k\\,I;lllJl,,:.t 1111 oc.\)..'I'I\;,i-;-ll'
.C:l'''·('ll :2 ,JIllli,
i II Il I': i: Inrl,
(Il
E: Ig b ,II, :'\I f. :
)I,.
II I I: ILt:1
~:! JIllli, l"k, Logics \'l'l'- Hondgaa~de Ond~rwijzer Benoodigd t;1 Uit·
k 1'1' giJ:I:II' t"gTn 1.::2 III~, pt'!' maan,],
kijk en een OnderwQzer of ODderiJmes
:', G. ~'l'LY);,
til AHOuslaagte, wk. Onder Yet- enA'aal·
Ito'"lcdalll,
rivier, Hoop~tad,
:-;w~lkllILIIII.
.,..
,i'l'LICATrES
voor
b~vengl'l1oemde betrekking' Vtirgeltfllld~:l.! lidi' j IIlll,'n\ ijzel'~ Be- z,'ld. yall (~ll hij de wet vel'ci(phte
It1I!1di~d tt' ~rolell(II'1t:li.
KlipgctlllgschrJlt(,1l
van bekwaamJoid,
f'lllt,'ill
l'I1
Palllliel[j()I.
"ijk goed gedrag. I'n lidmaatschap (jlner
l'l'otc:'tallbche
Kerk, z\lllen :foor
Y t'.I.'11Ik Jl, il i...
t. II ei I Il I'U Il ,
d 'Il ondergeteckendc
iogeycbt
I'['I.[('.\TIE"';
yonI' },()vcngl'- I"orden tot op den ;30 Juni, e.kt·;
ll,,\ 111.\" jJl'trf'kkillgl'IJ,
\'ergl'Wt'rkzaamheupn
te beginDe~ zoo
z,·ld \';III ,I" ;':.j d:.: wd Yl'rt:'i,;('!tte spoedig mogelijk.
I~
gt.'tll::.:,;l'ilrl:t II V,lll }...k\Ya.amhl'iJ
Kenni::; van i\luziek eene a~beg'(),'dg,'.lr,::.:
I'll lldIl\~lat;;cha\> 1','nI:'I: VLling,
~"
l'rotl'''Llllt-,'''.,_,
:. l·r;;. ï.llllcll door
~ngdluwdl'
pprsonen ,verlaniJd.
dl'll
()Ild,·r..;\'t'·I·~t'lId(' Ill~e\Y;Lcht
SalarJS £ l:2U lJor Jaar ct~ de
IVurtl.'lI tilt \li' ]11,filii, 1t".!'.I.
schoulgclden.
..,
\\"'rkzaaIU:I",j, 11 : ,. IlI'g'iIlllC'n ZOO
UilliJko reiskosten ge:;laafd ~oor
~!l(lpd··: lI~nl':,,;,;\",kwitantie:" zullen vergoed wor(cn.
:-;al:wis J.: " :..'_', I ,,':' j,I~1 r (.'11 dL'
:\',B.----:Dl' gelOlaagde flpplic<{pten
SeL"(ll;,(..!d,'!1.
'
moeten zlch voorzien van l'en O~der1\ t"nni.1-:111.'01 '1. ..... ': ('l',;I' aalllw\I Ijzers 2de klas sroorwe~
certitfa.at
vel ing.
om tegen ha)f-; ;'j; te reizen. ;';
4.:f
HILIIjkt' n':."~()-~, l! "';I·~t:lafd door
Ds. J. A. PJEN AAR:t;
kwitantll'.~ I.ll]l, n \ "1',,'<), tI lI'urdPD
V oorz, Sch. ~om.
N,H.-Dl'
!.;'l":!:\:Il.!'{;'.\]>',jicallten
~
jl
l~'ren
Z:l"l l'i~ Y"iI"~;"n
van ('en Bultfontein, O.V,S"
:30 )lei, 1899.
ond('~wijï.l'l',-; :.2,i..
).; \:~, "po(,rweg
Ct'rtlhc8at om tl':~' il l:,dfJlI'ij ... te
rCIZl'n, '

Jongens Publieke School,

'.

DE KOLONIE GEUOUDIN

HEYNES.

I

ORW&GMAA TSCMAPPU.

HUISHODDARTIKitEN.

De E igenaa r trekt zich 'uit oe bezigheid terug.
OPGERUIMD.

44 tot 50 Pleinstruut,

Kaapstad.

Room Afscheiders en Karnen.

BENOODIGD

De "Alexandra"

De "Alexandra"

Afscheider -

Afscheider, de

De '!)este en ~

Goedkoopste en

gemakkeliikste

meest door onze

ingevoerd.

Boeren gebruikte.
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!'il: I:U);,
~('h. Con).
~!'('

DriefuIltl'll1,
dist. lleilhrou O,V,~,
1 J lIui, 1,':1'.1\1.

Sproeipompen
,

KARNS,

VOOR

Kafsnijders,

$tovea, Keukeucereed8ohap.
Ledikanten, )[ab-1i888D,Trommels, Reiuakken

Keuken

Gladdra.a.d,

.

ZUID-AFRi"A

op Aopli;oatie.

lolle bijzonderheden

E!'I

lUd een potje

HETlES, IATHEW li Go" KUPSTAD,

NetDraad

TUINEN.

Doorqdra.a.d, ..

NET OMHEININGSDRAAD
-

Ingewacht

Llkdoo ..... !
Likdoorn.!
Likdoorn. :
Wboe~er. Likdoorn ZaJf .I-"Lhel dood pl•• n .~
Met post geld 1..

AAN:

Omhr:dningapalen,

Kaapstad.

K.A.AFS'I'_A_ D

'10 =" & 12 Darling-Straat.
K()OP

George's STront,

zullen

worden
door
den
Afdt'!'lingsraad
van Fraserburg (tl' worden ingediend
bij den CivieIen
Commissaris,
niet later dan li,
JUNI
1899) voor het waarutwen
van alle Vaste Eigcnuomml'n in de
afdeeling
Fraeerburg.
Daar de
lijsten van gronden
niet In orde
zijn en sommige plaat-en I'll erven
no~ nooit gewaa.rdeprd
zijn, zullen, tenderaars
verplicht
zIJn de
lijsten op eigen kosten te verkrijgen en in behoorlijke
orde te
brengen.
Tenderaars :znllen verplicht ZIJn
alle gronden her; niet goed hekrod
te bezoeken, ten einde voll« infermatie te verschaffen
Lij L('l 00handelen
van objecties tegen de
waardeerifig,
alwaar
7.ij verplicht
zullen zijn tegenwoordigd
lt' zijn,
Tenderaa.rs kunnen voor ern of
meer wijken tenderen.
Tenders
moeten
buiten
opgemerkt zijn als zulks.
H et werk te
worden gedaan binnen dril' maanden van af den 15 Ju.m.:.l8Q0,
A. J. BOTES,
Secretaris,
F-raserburg, 20 Mei 1899.
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Stoombooten
dezer Lijn Teni'd'
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Madeira en Plymouth. tE> I::)int HelellA en
Aeoenaion aanleggend.
op de bepaalde tu-

D
den and.ren

Var kensá.raad,
- 2 tot 4 voet.

IOhentijden.

Speciaal I Speciaal I

DAM SCHRWERS;

___ .---------------

Toegerust met Raw~ne's
Speciale Sporting versieren en gesteld
1209 yards.
UItstekende waarde.
Prijs £7 10s. net.

,

\ to.
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3lo

en alle soorten

CAIRO TOT

van alle soorten

IJzer

60, Strand Straat,
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Voor

zioh bij rit> Agent(ln van ue Ci.BTLE
MAILBOOT MAATSOllAPP,J, (Bpkt~

geI5.

Draad, Netdraad. Hekken, enz.

SCHRlJF

OARTH CA.8TLK, Kal't, WAIiV::~.
om 'on'
June,
PEMBROKE CASlLE, KAP', MAIL,HALI
,""',,,",,
6 Jul,.,
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algemeen te ,,!,oorzlen met allee wat noodig is Toor oud en jong 100&1:: DUOI8TOOllBOOTJU..A.TSCWPU
Man~ en l{inder
Klaargemaakte
Kleederen,
Waterproof
Jusen
lDBPBH:KTI.
WolJ8S8en, Boe?en, Stevei" &hoe~en, Hemden, wit en gekleurd
Onder~
Mailbooteu der .M&&toohappij "'"
kleederen, . Sokjes, Dassen, BoortJe&, IC eyeliDg Suits," en Mn duize d
kukbn Tan Kaapstad naAI' ~
andere artikelen.
n nD Mad.eira, om den.wieren WoeD8Iia«
Mm
Schikkingen
gemaakt hebbende met Europeeache
Fabrikanten
be ( Il1ll' 1l.m., al8 01lda- ~de
ik in l!taB:t
teld aU.es degelijk te heb~
en ~=r
te verkoo :
VOOR DGBLAND.
daB eem.ge: Kaapsche.
koopman.
50 X.ten
ZIJn
ontv
gen peen Juni
J llDi 1i-NORMAN
(Twin I!CI'C¥ ) KApl.
I;,·, • OUJ;
28-MKXICAlS,
Captain ~T1Jó,
vuortaan zull. ~ nlet!. ede':7
notr
meer
amveeren.,
'
Juli
12-MOOR,
KApl,
TTSOII,
8
Daar
IDlJn S~deril
zeer mtgebreld
is, zullen kleed~n
e
IlOon.A
aoorn VOOB E~GILAND.
~
~orden
tegen eenigenH prijst vu af £3 per
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...1_
"eu
(hin
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vormeD 'WOn.uw op 'JWYl"VI'tUUP
-t Uurd. 0 1Ii Junt.
._-... g Ci)
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Hospitaal.

Nieuw-geopend

TROP ISGHE DUNLOP BANDEN A .n~:\r::::
Sta er Op rtopisohe Dun/cp Banden op uw
rijwiel te hebben.

CA8TLK, Kart,

Colts llte( tergrootglu lagutJn RiAes,46/15 tegtllHr "mildelde prljlel.

I

Hoerschen Oppermachtig.

Revolve""

('Il

BB1KKAR
JUD",

altijd in voorraad.

Rlles

EItrt Boote toor Engeland fla Lis Pllmu

Krult. Dynamiet, Detonators, Lont en Lont Ontstekers. altijd In voorraad

DE KAAP.

:

en gehalten

Hagelgeweeren,

Gnederen.

VAN

Speciaal I

Junilli-HAWARDK:O<
('AtHLE. 1\,'1", !:I~RT
Juli ~NORHAM
CASTLE, Kapl. ".~nALL.
Juli 19-Dl!:~V_KGAN
CASTLE,. K8"'. \\'. HAT

RAWBONE'S NIEUWt SPORTING MAUSER CARBINE

Galvanisch IJzer,
Galvanische
- Waterpiipen
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.
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STOVE&,

WO()DHEAD, PLANT & CO.,

KAAPSTAD.
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B. lW. BOSS " CO.,

TE

tegen .£18, £20 lOs
en hooger.

" BOLINDERS " beroemd
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T
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KAAPST AD,

ORGELS.

" PACKARD"

Karnen van af 45 Shillings.
=G)

POtI~ geid. !~. 6d.

EN}J~RS
zullen
ingt'w8cht
worden
door
den ~6..fdeeOo
lingsraad van Fraserburg
tot den
PretDria 849 mijl en, naar Johannesburg
Van .LAJI.L"'''U''''''' Marquee
16 JUNI 1E99 voor repara tie van
de volgende wegen, n.l.:
PreU>ria 5U mil1en"naar Johannesburg
4e8 mijlen.
1. De weg loopende van Fmser.
naar Pretoria
1041 mijlên, naar Johannesburg
1012 burg over Kerkplaats, Gorraas tot
naar Zoetfontein,
deze weg te werden ve~legd te Blauwheuvel,
de
,VRACHTPRIJZEN REIZIGEBS.
verleggmg
te worden aangewezen
Vu Lourencq!Karques na.&r Pretoria £4 71. 6d. en £3. 9.
door den heer M. J. van 8chalk.
"
..: "
"Job&nn8lburg
£4 191. en £3 18s.
wijk.
2. De weg loopende van Fraser.
" Durban
" pretoria £6 8s. en £4 128.
burg over Kwaggasfontein,
Ploeg.
""
"
JOb&DD88burg £6 lOa. en £4 6s. 6d.
fontein,
Leendertsplaats
tot den
" Ka.&pste.d
"Pretoria
£11 18s. Od. an £~ 5£. 6d.
gMDBlijn van Calvinia.
""
" loh&nneaburg £11:118. 9ll. an £7 19s. 6d.
TeDderaars
zullen twee gOt-de
borgen
moeten
stellen
. ...".
Inlichtingen verkrij~baa.r aan het Hoofdbureau,
Postbus 383 te PreDe raad is niet verplicht den
toria (Z . .A..Republiek) en bij ds Directie Heerengraoht
270 te Amsterlaagsten of eenigcn tender aan t~ nedam (Holland).
.
men.
DE nffiECTIE.
Tenders te worden ingediend bij
den sec:.-etaris,
A. J, BOTES,
Secretaris.
Fraserburg,
20 Mei 1899.

naar

"THE LIT1'LE D,USTPAN,"

i.

on Goedkoopste Route VOOJL ReizigQrS en
de- zee naar' -Pret6J1,a, Johannesburg en
in U~aal1a
via
RBNCOjj;M.ABQUBS.
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" ........
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nol

't899.
Ilr
d.

dat het voori1t~1'an prl!8ieen IWlmtlc"~l.lJk.n (cullMet genoegen
vooruit II, jrepaard met nat.che volbraa,l
roedkeuring
d. pNl81dent iijn voorstel hare

YA!( DIIB 8PUY.I)()(JlLJUN"
Oo.ll'8LA.GIIB
16 Jnlll-KlIphmn'el
".tloa.
wlnkelao«lllnlD
(.meer,,~n.
ens.) geroc,bdlSppeu, hoat, ..... eaa,
~en
..
20 Jnlll-Yoordor
Paarl, erf lDet gebou" eD eeD
"olllnl(
Il J~nl-E' .. rl, woningen en onbebouwde el'Tell.
DIIifPIIWI, MOOu"
.. "lua., AJ'8LA.GIlWJ'
I JUII-CAledOIl. esels, ruinpaardeD, _mill
rAUBE VAN KYK &; CO•• AJ'8LA.GEB8.
U JOOI-P ... rl, IJaereo buis. boomaterlale
l1li
l_~eren
OEO. 0 GlI!:. AFSLAGER.
11 JUII-}htMP
(Ilay) tS pur Iea, si .lacbt,,_ l. 10 jonlfe OOII8n. 10 ko«.en en y-n,
250
kap lier. en 1".,,,.1., ~50 Il 'lQeogde ochapen en gel.
ten. f alldrlcbte mui lezela
DJ DE WlI:T, ArSL.AOEB
f J uh-PrlO.
Aibert !:Italle. le.en-ie blue
6 Jllh-Dorp Prln. Albert. ioae goederen. WllArouder bnJarM.l Io8!IOrt
iment
J. W. )(OOBJUI:I18 JIL &; 00. • .AFSLAGERS.
15 Jillll-M.lmesbnry
• een woning. een erf en

~I

54.
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an

er-

tot
orde

V AN• ALLES__ EN NOG W A.T r

zien

NOG lB'l'8 AlmEBS

OMTRENT

DE

op de a.n
bee ......
1II$

a
djume,

.,_..

.. -

illlLllliDatie

ai""'_'

..

word._-

s D" OOITXt;ar ka.llul UI henteldftD
!Ide lillIlIl, ia de ...
PlUM
N4IlEIIs dl PurlacDe JJ"'lDlc:ip&!li&eit
JI.U.N.
ftD
buo8bn
trUbD.
op
het
K'I'1lgAr,volbraad
1I10at trachten
te
e area nlJea,
door middel ftD eeD
d. .Cb.neD"_ "PF" ........
verand8fiIli
vau de tU' oUlr
Waanl.
ediiear,-VUJ1III
mij
door
mlJdeJ
bUIOD
....
1eoVi8cIIe
iaricbtiDa.
teplijl!
a.lJinziena ,h&t idée
stemrechtwat.
Het werk
van presl- "oor .. n .tn&to'-'::-obier
ftD ow pierd blad dID beer C. ;J. TUI RlJo te
v.iaea WOrdeD aaaptoood
op d. plaaaea.
ot-j~i'I,r.",~pJr' .. pillg geheel en al uit.
~JIUT
'II'OJ'dt m de
dent Kruger op de conferentie
wen!lllge~
lIÏJDe lauau.ebaiapa
Iii ~t
oopablik m werkelijkheid de
gi.tenD hij"ll(ll'08ptn op V
.lat
vreeaelijk
wo,'u bekrachtigd,
en de raad droeK het 'fOOr bet verricbteu v.n &&ken,
m eie 01....
vaa
Hur iech litem ik betnkt.lijb
aponnrerloaea berljdeD,
uie' iD m.! allee ....
hU daar hew.ut.
Wat
N.tuarlijk mllu er de Doodip _tnplea
een weteAfrika
aangericht
zal aan de regeering op dadelijk
Nr.uWl'l
tuden
wordea
1!".. niaIId voor •• be~
de ..... te IauaUeebaiar:
Bij Verdient reaol1Mn worded om 't pabliftk m .taat te
onderwerp op te stellen en zoo spoedig hantelbngeD ftD d. rrenamll1'8ll .... liet Somer.
Lt de 1'oorllltgang
eenvoudig
.110 lof voor &ij... oi""_Uin,
....
",,'
.tellen de Y81"11ChiJleadepdeelteD 'I'&JI d. kAan
mogelijk
voor den raad te leggen.
DU
ie .. t boepitaal. 1(811 sie de advertentie
'lI II al! eommigen "erlangen.
Mur hU moet daUbjj Dies ais het oor Yerhl'&t!n troed ~ beG ... wan$ bet ~ geooc kaan ("le men
ongtltwijfeld
een stap in dë rechte rich. GQItOIiDItU
KiDg vlllt1&'811in .. n advertend.t er _
..tJe leun no o..!Artd aUD dIe niet pmakltelijk
kaIlDIIII ovemen.
't zal Hker
il de woor4ltlll van lir .ALFRED tiug, ,!I€> OJ11:68 inziene spoedig behoort
t", de undacht op de "oorwaarden,
waarop de B.A.·. of ..... trieuJIowd .ga, eli dUI waanalUn
mede
een der leel'lUlDllte
tentooDfelltelde
""'a:lIIU.\JLIlll geeft hij een indirekten
ge1'olgd te worden
door
de vernietiging
door heD .. pateIlteerde
rem pmaakt 811p- ijjk Dl." no lo g " oi f&Q de w"tea TUI N ew- ..oorwerpeo &l'n.
wenk
den
prelident
om met zijn
bruih lIlai WOrdell.
van het dynamiet
monopolie,
$ou afwetea.
MM opus daarom, eu Diet ni.t
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
G:aoou N.u.tTJu.-Eea
Cradoe,keche tud- oulrnude, heb ik dii mtcelat.a,
Itemrecht-Ilo01'llte1
aan te gaan, hoewel
hij
t.erwlil idereeL
noot meldt dat hU dril nuriJee ""n den beer .... erkeaao
cl&t CI& JaeLt eell Jichum "' ~
het niet
~1Hcieel aanneemt.
Indien
een
De stadsraad en de heer Rhodes. ra
:&loorcroft. Cookboose,
beeft ontt'anlten
die V'1tg-of bet ilO rijdt, klims of .prmat. et.~
wenk
va~ dezen 'Iaardj gegeven
werd en
PREEKB~URTEN.
kOOIt ~ DieS o.p AII-ween&uad
biedt.. Op de
Ue Kaapsradeche
stadsraad
heeft met
9, 91 en! daim ID om1'&ng wareo.
mun _ er reen atmoehr
eD dUI .jin bcwe·
opgevoJgrl~ordt
spreekt
het van zelf dat
11 tf'llen -1 stemmen
g"wei~rd
den hAer
ONDER de advertentle8 .. 1men 'een kenDl.
lIJNDAG,
I' JUNI 1899
glDf-en daar :lOO veel makkelijker.
etlu oorlo>lt"t"rklarlng'
ee n verbrek iug van !UlO.leS eeu adres VlU welkour te bieden gevllJg vinden van den aldeehn,,"raad
van
K&Il'iee&eaillg
IL
Volgeu
auUatnSieke
opa·
een voorgenomen verlegbIJ z ij n terugkomst
10 de Kolonie.
DIt IJ! Caledoo betreffende
"j!06deren
trouw
zOll zlJn-hetgetln,w
J voor geen
Groote
Kerk.-·.
Morgena (Hollandacb).
eo
DIe-ale
.. SaD, Moon,
.ad
8....... b, A.
een weg over de plaata RIetIruIl.
13 Juol-M.lme.burJ
... "e en 10s'ICgoederen.
een belangrijk teeken. men ~Ia er nau w- gillg
'IIII&middap, ten "30 ure (Hollaacl8cb).
da.
Giberne "-ia de groDd nn de lD&&Il weloader
oogenhlik J.qu nuen veronderstallen.
b.nlanad, f'DJ
keurig acht op.
Het benieuwt
ons of de
VEU£Kl>lU:oIO -De
S. A. Neio« verD&ómt dat 'nu.pont,
Steytler.
eD '. &vonch (Engelec.h). da. J P YaII
en wei omdat &e geen .tmoef..,.
De GIl/tTI me» van glstereh bespreekt
PRICE.\: !Jil: VILLI~RS. M'!'iLAGER!i
koopliedén hun WIU heeft die de opee:IaDe hitte mhouda.
Zoodagwecbool ten 230 ure D.m.
speciale coreespondenten van Je Londen- zorere JobaDne.burg~cbe
Ik erkeu Heerdeb.
lO Junl-Be.ufort
Wt!8t. I JO stub aant.eehee
de verhouf~ng~vau
81r AL~'Hf:O MILNER
ZeepDllt.-'IMorgtlna,
en •.... onda, da. Dn
biSte de
sché Gecharterde persorganen dit belang- keL! tegen verlies door C'Orlog Yerze~urd hebben dat de zon m.t "6I'bueode
bj] Lloyda tegen 208. percentum,
T nOBINSKY. AFSLAGER.
beIIe.UDt. Doeh, h.dde de lDUIl eea atmosfeer PJe.ia.
tegenover
i'n
premier
en het mimeterte
rijk nieuws hebben
overgekabeld,
want
PapeDdorp.-·.Mozorena
en 'uvoada,
et. De
s JuJl-Blaaw.ypher
(~'raaerburg). levende baye,
daD no
bur
til8l1l1dda.lde temperatull1'
niet
EEN lange opsommlOg
V&lldaOl~ en klDdg
uiemand
zal durven
ootkennen,
dat het
en driug t 3' op aan dat het ministerie
dell
Beer.
boerdenj~lICb
.. p
ren kostlioOlbenoodJgdbeden
wordt gegeveD lD oader Yrle&pDIlt lua.
eeu
gebeurtems
van
groote
beteekeuis
1~,
Hocgen C 1nmlssarls
geen
atlvies
over
Maitland.-·eN~
3'30, da. De Beet.
J. 8. 'Itl~lldS ot Co. AF8L4GERS.
Kantteekenmg
Ill. De bewenag
"cI&t de
(lat de stadsraad
'Van Kaapstad
dan heer een ad yerten tie vaD de firma Morrlaon en Co., locbt sich Uil den acbterkaai
HIDOlreJ'IJtraatKapeL-'aMorsell8
eD 'I &vooda,
17 J uni-PlIArl. erf, haler .. d, en.
na
de lDUIl
de posttie
geveu.
•.Don't
speak to tho
die Clun.D
een uIl.8talhni ID ba.r magazunen
Hhodes
geen
ad reB van welkom
UIJ zIJn heeft.
da RooiDe
A. B. Dil: VILLIERS &; co, AP'8LAGII:R8.
beeft opgehoopt"
la eenIdee no het ..... ledene.
man at the, ,_,wheel"-spreekc
niet met den
BomrebaaL-'IMorpna
ID 'a.Tondt,
eenr
terugkomst
v. II aanbiedeD.
l3 JUD.-KlaplDatMtatlOo.
50 rij' cn trekpaarden
De meeete .terrekuadlpD
he"ben het a.I oNe.
DE algemeeae
btstllnrder
v..n ~ Kaapacbe
man aan t~¥lei-iii
het opsc!uift
van ZIJ n
KDobel
III Juol-PlIArl, bUla en eryen
v
Omeelende
DUI' wat er .()p de aarde
gouyernemenUi
spoor"e!ten
vraagt
IJl een ad ver-' g6 en.
13 Juol-Klapmu""tatlOn.
8 geJreaaeenle cleL!
Nienwe Kerk. Breeetnat
-'sMorgen&,
930
lQleldln~8aV-lkeL
De heer
$CHREIXER
geachiedt ~ het all. behalYe IDOf8lij11-nieiie
De Kaapstadsohe Bondstak.
tentJe isn'.lers ..oor de mu.mellDg en allevenag
U Jnnl-Klapmatat.tlon.
8, rulopaarden
•
de C8ntrift,aa.t kracht-d.'
de IlICbt eD '1&1'Oada, 630 uur, da. 0 F J Moller
en r;g n ml~istel'leele
collaga3
kennen
van p.kJ8a &aDde stations Paarl en Wy
Grey gens.de
Naar WIJ veroemen
zal op a.B. Dinsdag,
J1 JUD1-KleiD Dr.ken,wn,
""Il pI.. t.; loue
Ned. Geref. Kerk, BnlteDbatlltraa~.lucb &al ophoopen un dea _en
kaat eu pheel
boerdertj~
en fee
hun prch~
goed dan dat zij ,i eh door
LI dezer, een vergadering
van d~D Kaap- Bndge.
EDf8lache
dl_tu.
·.Morgena,
10-30 ore,
at outbreke.n All den ~
De liewerma
Dl~
18 deser houdt bet,DOICU-&r1Dea· h86ft plaMe pmaakt _
p, J. B081if.AN Il ZOON. AJ'SL.AGER.
eie .,_
ajj re- eD .... OIld.. 6·30 ore.1_eenr. Wm. FliDt..
gehouden worden om
zulk
"k ......jad will 19"
geschfijf
in de st!Jdsehen Boodatak
e
..
~
dÏllao1u!Jllel1hoUl
de
zenieJlde
~l"bebe
_.de.
_,_._
~_
_
.
I] Janl-8tellenboec
h, bUllraa.d
st. 1Htpbaa,-',
"30, 811'•• vonda.
Zuid-AfrlkaaDache
positie
er van znllen !.Lten i nft tHID· dé al~emtlene
nrga.senng.
Jn een advertentie
"orden be
lf Janl-Stelleu~b,
hUisraad, "agens, tUlf:l!n bet.rachtlD~
I( C
.Kmtteebniag
IV. "aomaipa
.......
dat 1'30 l11li",
tu besprek"n.
Wd
leven
111 ernstige
Iangstelh~ndeD vriendelok uItgenoodlgd tot bU de groote g.teD op d6 oppervTa.kie _
en udela, ens.
ceereo.
!\~r
wat 0118 treft Irl de totale
E1'aIlf.
Lath.
Kerk
StnDdatraai.-'aJIoJtUll,
mua
en kritieke
tiJ (hm. Als men naar den toon
wonlUg.
10-30 ure (Hollandaeh), dr z.ha, en '''1'Oada,
onkunilt>
{1.or onzen
tlJJgenoot
aan den
door de meteoren
lIJn gemu.ki."
Hier heeft
der JIngo-pers
oordeelt, dan wordt de vrede
DE DlDadag door deu Kaapscbert afdeehngs
da. A.atrup
Zondacwchool
bU Dog niet van gehoord.
J.OLW dit ~ $och 7 our (Eop.cb),
dag geleg l.JVIJ zeggen de totalfl"oIlKuo,le
van
ZUld·Afrlka
bedreigt.
eo
daarom
raad vastgestelde
belllHtlng vau td, ID 't poDd geeD betoojf, dat de belf.nag daudoor
.iIl dienat )
Diet 100 tel:. li IL..... - Ten " ure I1.m. (Scandina
VdO d" C~p"tltutltl
on de
betrekkwg
keuren
v. IJ het goed dat de Kaapsudsche
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Gnayu
I)
U
MA, BO. Zoadapechool
I)
10
men Wil verRlettgcn
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oadenrerpII
I) 1'1
Boter
II
uen dt /11' '11ltllJer
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JOOl' deu
wag straat geBIDDen
eemge
OInilDden
tot
aaD
MlddeUnft
.. How Mao may 10Ye God and aow Got lo ...
() 13 li
Eieren
I il II
jfe .. ude gewoowl'l
abracadabra,
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nIeu
\Hl
fi
uaal
goedgeil
2
t vooral met noodteiaen
op dat
pU:!Itl". n "U III J" Kaapkulonie
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8poorwegen
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J
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EEN GROOT \ ERl.IES is geleden door den 'l'erschillende acheepuampea
~ 't gebleken dat
PRolU,
PORT E:LIlABET8
boer
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J
ordann
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beboefte
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een
alpmeeD
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IB flllteluk
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tnkt
HU zond 200 kapaters
nur een vee nood.elO.
urulst
teg~
.d10 coo,tltut!one"l)
be
l'e I plll~tOll 15 oolang~
weJ, r een tak
Eell cl&nkf_t
eo Duur In verband met de
8 Jl ~1 -(Per
telegraaf )-Oe vertooning
op
Vflrkooplng
De kaffe: wachter het de bokken
't la gebeord 0 a. bU 't ten groadepu
nO de
"ruiken
\"1'
J,lt
("Il
pr0iUlll'·[Jt.·
vali ,Itin .Hnk,iIlJer
Bond gestICht.
Vroegebouden
dil yederenmarkt
beden Will!vrll groot
Wltt~
op de spoorlIJn loopen met bilt gevol~ dat een W il Sck(ll~71 op een beidereo DaCbt m het Ned. Geref kerk te Grulf Remet
en "lIfJetI waren " percent tot 11)percent lager
daar ,'tin bloeiende
spruit,
an voorbllgaando trcm cr 75 dood trap~
geElcht van Dover, WUMU 130 perIODeD 018· beeft de 1001 Tan .£500 opgebracht
lell .. r dtlr t)~ogltle
h>lt I)or V,lll d"rt lUI· ger b"stond
swrt yederen ook ."akker,
en werden verkod.t
k .. aOleD, dat I.ter Irer.agyoerden
van achepeD
den vrllchtbaren
boom. doch die li! wegeus
ICIIADU&-Speurder
Walker. van de Kaap
nl"ter
Vdll 'k)'''I1I,
li
I),,'"
P llltl~k'
De be ..eetJglDg VIn propocent JR.bie.
BA,
tegen 52.. tot Js lange zwarte en 'l'ale bleven
die In de DabIJbeld wareo. erkeaden, wel realen
de Jroogte
..:eslorv<ln.
Het heeit nu ge- stadsche pohtltl, lO gisteren lO de stf.d gear"
ila t"eede
leeraar te Cïtenhillfe zal op Zaterb,estle3
v,IJJhn
lal: Z ti 11'Jbbull. JU voor
on ... randard Witte .padona, leta lager
te
hebbeo
dat
de
JY
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ScMlle1t
lI8UIea
veord
van lchaboe eli and OIet een llottentot
regend.
er IS hprle\lng
op maatschappedatI, 8 Juli e.k , plaata bllbben
Op de .. olOlarkt
beden werden 27ti balen
maar dat EI) daai Uit 11llIt bkdden kUDnen opgenuOId
Jack. die. naar beweerd
bggaan
d"
\<lrlut\\t.lordeluktl
lIJ k geol'JJ ell WIJ wellBchen
den lJleu w- gevanicne
aangeboden
en I j3 verkocbt tegen vorige prl)
Dlaken dat 't schip 10 nood verkeerde.
wordt,
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:-iCIlR'EINEI't. eu
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En OIenlgeen zal Zich bet ge ..al vau de P
verOloord
De gevaogl'ne zal heden vovr den
spoedig
b~staan
toe
Uok III WIJk no. :.! magL!ltraat gebracht WONen
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"an zUn echt.renoote, op re~ geZIJII l'oll ..
ZIJu d~
c',n"tltutlOn'3f'le
YrUswtscbe
vet .. ol die Iij-d per Ib behulde
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I" hUil pltchr h lill lllut ,llvle,
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1'8 n eene
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~chruft
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TElmbuland,
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~
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er pnbliek mede voor d"n dag te komen Onder
Cloete, E J M&rit& en J Tberon, lIur de tegen·
bIJwoonde.
<zich
gednrlg
met zynauvles
een reeder
anderen wordt _UI dit adres op bebendl&e en Slgn.I". genoemd DUr den uitnnder,
woordige be(raafplaat.
overgebracbt
en daar op
IERMEDE
wordt
bekend
geUlaBkt
te Doyer.
Dit Nm bea*t
Uit een Ilomeinache
De staduaad
beeft be.loten. met betrekking
biJ de koulUWn
aanmeldJe'
- Dit ui voot·
lIIinibcbe wIJu gewe"D
op de Ultbl'éldmg nn
pleohtiJe
WUIIe weder ter aarde beateId.
De
dat de heer S Z. Grovl
Prles_
tot de kWB.tle van vru.telhng
van zekere grond
kaar.,
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auderbalve
miauu'
brudencle,
$waa.If
't aendlDgwerk
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geen oo,;enbil'
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~
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U
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Prieska
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voor OilS
maar de IDwonora van Stellenboscb ZUD
de regeert ng noca. r!00r JCl P"J".
III' I' III ,traat behourende van betahDg van mUnICipale
Eng. muien zlcbtbaar moet SUo. Dit a1gJlU1 i, het bouwen no de nleowe kerk:
Land en OilS Weekhl(ui IS aan gestclu.
achter de ooren
door verecbilleDde .toomvaartijjoen
unlf8nOUlen
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de z""k te verwuzen nllar het ti
ZUid .\fnk I '2l'htdr.
ID 't ,I) G't)c\~ Irt.'rcl.
RIVERSDALE - Tengevolge
van
talruke
De flog van Kaapllt&d beeft de dUID.tell nn
In Engelaad en ook elden.
Zoo heeft- ook de
te doen of de kanto·
C. P. SCHL"LTZ,
P~I~. hIelt ~n
h"t pnlJltuk
kuolltj,1
VIIOI' elf el com I tt om onderwek
verzoeken,
IS de heer Solan. do welbekende
J olobe "erzekerd em ooder
Betg18Ci:JeregeenDg het voorgeacbre ..en "oor al den kafferenngel~t
ren -'OUI ker kel'lke doeleinden gebruikt worden
De
dentr,t lilt Kaapstad, dozer ,dagen l1ILogekomen hare OIallbooteu, nadat er ..ergelukeod. proe ..en de yele kafl'1Il'lI ID Kaaplltad te arbeldea,
Secretarl"'. cltrvolnen ,lat wd m)nd)CqnHltl1tldn~"le
korteo
COmOl188'" verwacbt dat ook andere jfemeeotea
waren genomen met verechiUende eteleele.
HOlld,·bosd
lIlag
Zich IIU ~cr\,eW(ell In het ID R versdale en zal hll daar gedureuqe
raal;;en'rd
f,~n .Ir AU'nEO \111,:\1::[( hpt
tijd, erblUf hon jen
De heer N olan IJI8&kt bJ1
In deo nag van Kaaplltad bolp lollen verleenen.
Het v~tuk
kan ecbter eent dan de oplos
bez,t '.11 een Dleuw .tadhuIM. dat thau. volt(olt
zWiJgen (lpl~gHn
t~1 WIJl llleD goe lk"II'
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kannen &aD bet kerkelIJke kaatoor
.. co IJlnntll "Lillige dal(en door Zlln excellentie
81~
"orden geacht, w.nDeer lUik eeD Hln
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trekken zonder pl)n
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reu'l
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Het stad
man, argezelt, "preekt Hollandsch
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'\;;;; T LJ wenschen onze lezer. en be~llll
hUI, "" teil der pracbtllistc
mUnicipale geb,m
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verlCl.acht \\vr.IA 1 dOllr""en I'ltlllllhem vertalen
Patlenten
.. orden "erzocht
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;~!ldan \Vt'rpt
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"apr de
OE KAl'I'XEA MICROBE.
~eko,t
lid h",>fI een sierliJk ult~rll)k en de spoedig te komen, daar de I lid van den heer
vrIendehJk
te verzueken
,die .:eld~u VOUI
paatorle 'In gronden die benoodijrd sIJn vOor de
dle (recharL~e
pel d zieh 0p al. v,·rel .. Jl
Ingezetenen
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~lleen te oetalen aan
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de Vi!lie.,., sen , van db Paarl, 18 jle eemge
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leo'
\[vgél~
zttlk"
g'lrochtelJjk!
!l,l
de heerelI COllIeIIs .Mail ut IJ J A van der
£50 ui den
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deh
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die ze Olt de DItlicht Igeeft, OIet de diepe waahoop ala ge· leeraar wordeD toerekeDd
J)ullder<l'g .tel ie dl beor A.,derson
'l'oor dat
.. nge"eerste band" Importeeren
kan.
Ril 18 twee- volg als de ver"acbting
met allderen
dan doen ZIJ z:I1 kg tip hUil door
~ groot bh,k ~ sIJn door hem op de onde putorIegroDden
do; :-O''l\:lchIIIJë; \,111
IJ _t pnl)lt .. I. du raa., tcr be\urJerlng
,au onder WIJ' JaarlIJks
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"eel CULlIS
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mnteriaal
en PriJs aan- tu bercnlose.
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die onder
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de kroon bJ.Jft
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dikaat te Kaapat&d gearbeid.
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II.
lilt natnurltJk:doen
, jl zIJn eigen
veraut
plaats geh
Innmen
de lijken en gewonS-U_ .'- •.ar Freemaune
ranuo OIlIatachaPP!J ..eraekert tegen brand tegen
• 0
met
een
ongeregeld
gebrnik
nn
~t
gepaard
"I
I
deu slech
met groote luocl(e opgehaald
o
LONDEN.
de beate rato's, lO II~
of op het plattelaDd.
gaan, met de ... rbiedeade uliwerbel& in bet afwoor d e I IJ'kh flH
en Ulet a il per eelllge
worden.
De kaan komt In eeD afaollderijik gebouw
li J1UIi.-(Per t.eleJnaf.)-De Hoor 11 Woenadag .
..\geuten voor de maatachappu wordIHl vereiacht.
.onderea
n.a
-oDllezoade h.:o!taiJdd~eD Dit het le .tun, ze .... Diet miader daD 14{) YOBt J.ooc
veriltandhoudlllg
met
harer
maJesteit!!
Moge
dhe
vreesel'ilke
g'lIutmrteuis
on
ur YaJl Kadeira lI&&r de Kaap ~er,
De beer Wilbam
18 du tak bfottuurder
.w.eL Bil .Ile apotheken m tw. pootten. ea ~ .voei breed lIOn, 811a.IIe hootrtea.lua~ ~.tddq .. DeIII DnaCI*tC
0U&Ie arri...me Diud&&
.regeenng." De .rkeDiliDg van den hoogen
tot waarsc~llwing
strekken.
PocAbu 817, KaapttAd.-Auv.
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A DlIIJUlt40r~
could beKID .llId carry out fllia
utterly a~1"I1I
aland.,. of Bri.ab
lupreGU
macy In ordor 11&0 _ure
hilD.eU a ~
Ieue
of office fuU, iJeeen .. tbe T""";'
roek-u
GEE~ ADRES VAN DEN BAAD.
VjJande1UkhedeD voortgezet.
A. 4 lear, ullbleml"bf'tl t h;tr&l1~r compre- UM- bn. fo~ d ..,. 110'11'
who rUbl1. pub with
U~IlJ. not only tbc luloej(rUyLI",t will oot oll~r, atl ex"_ ot tleaI another'.
..!liL. LMl
EEN TEEKE..'i DES TIJDS.
but th e spmt \hal "Ill not oubmlll.t'. lIU IIIJllr) . poet..rtty CUJ'W ~ w. PlMOe It 011 riIooni ; bn~
Purrs .... uaa, 9 .JUKI.-( ....... ,\-De_rea
and "he\ber It beI<'Ol(a to aD individual
or to • poeteri"
_ui ~.wiM !ulo'II' 1Ja&,- .. dnainI
1Aederbe", ct. poBt-kooW'sk titan SiJn ....
couunuuuj , It 18the rOllodalion or pesce, of ID- you thiUl.,. ~
a
wIpri. !
".t.ock"t.it_ftDh_
...... - .....
T.r vergad~
van den lltadd'&.ld op Dou.
dependence, IIIlJ or ..tety."
roliend m~
dur er, __
~_
S,iII, u ~ .~
of tile world are "POD 111 M
dllrdag gIIhouden, steWe de beer 0'BeiD~~
1Ja. p~D'
mol_t.-"S'-ndlon1a,
~."
voá der trou .. e haadJangera VIUl den heer R
ftD
beairheid .... plaat. hebbeR.
To tilll JOHS GullJOli
t\r1lH.u,
K C..M G,
11& .... well eaB,o &Dd .. all 110& eaQáPe a ~
Toor, dat dil .tadsr.uwl. ala TlIrtegell'll'OOrWlol'" Premier of Cape Goilley
promillent
~
ID tbe
Doloan
ol 80aib
Daar Is 'U kleine HaIlW1 Sprig,
geade de mgeaetenell,
den heer Rhodes 8t!Il
RtAGA.N GESTRAFT.
A1nca !
RIK,
'u Mail Vali groot noUai,
.. elkoDl8t-adres
sal aaahleden
b.j &tja tern.;Want kijk, hij lS di leier VBJl
JtlUAlfNJl'BUkG, 9 Jrw r, -(Rewter.)-Thomtl
Pernu t me. &II a}LLed and oot as a Proqreskeer 1D de K.upkoioDJe en berD gelak "eliToelage aaD lord Kitchener.
WYllberg,9t{
JUD., 1899.
Di Kaa.oppoeisi •
sehea met bilt succes 'II'aannedll ziJn spooru...agan w.l'd heden m"t £7 JOM beboet ....
•' • Loyalist, to congratulate
the Dr J tlky-ll
.. eg- en telegraafscbema
bekroond 1.8 ge_r.
.....raadlng) op dou beo<f' y..·Lste1n.
lid. of vour character ou the 1.- .. hich tb ..
DE ONTWIKKELINGEN
IN FRANKHIJ III ook mOll 'n gunstelinK
,
all ahet,~binll Mr Hyde su.dallled In TembuJen en bem ook den dank der mg_teDeG
te
oe bMr FJemm1Dg die ZaioordBlf nur Kaapated
RIJK.
Vall 0.1 baaa Pbodea Slja Tie681J, I
l&n,l
We ha ..e reached the closing scene, and
betuigen voor het .taadbeeld
van V lUI Rie..ertrekt, hOootft den h...,r Goodmaa m&fCek.,.hl
>#
En o'eral word aiJn voet gII_li
'
lMlek lI&l1 de stad gescboakell.
Zijn TooMal
public opimon
wield! the hatcheL
lo your
LoNDEN, 7 Jmu.-(lleader).-Het
lagerbuIA en i. aD -1tI.1- ftD h.tr. ' 'y t.h .. , of'
,J
toeliehteade,
&el de beer <YReiIQ', dat er DIets
C&Ii" memoire
or lI6&led packeta are superflucue.
Deur .Kaapse p~.
~
been met Hn. meerdtll'boid TIUl 39'l tegen [,7
De mark~ blUft It.il 00 ...... ". J.
bealilo de ill ~
week mat dil ID&lIboot
Tbe country bu kno.n
the .. bole facta for
eeD. toeJ&p ,.. ... md \'&Il £3O,(,IUO l1&li lord held geda&D.
,,:'ICIIcan,"
d4'i eerst Donderdag...uier ..rel- III ..... "aartegen eewg lid obJeCtie kon maMaar daar is ook 'n Mordech&i,
some tim_aI
.ll e ..enla, slace tbe eoaeepnoa,
bet te
Kikbener.
De beer Joba MQrby bt-&lrcMOCi
.le
veerde,
ontvlI~n
wallbladen
wordt heel .... t kea, en biJ sou den leden vnglln
Te Kimberley
woonacbbgsteunen.
Het .88 geb ruiklllijk een mali als
bu th, and development
uf the i"!&t Briuah ruimte gewlJdr
op ((TOad .... n bet scbenden ..an bilt graf
dl' ~"pr,'.
'" • III zaken
'n
Ecbte,
needrig
Solomonde heer Rhodea, die de be1&nge1l der KoloDle
:--upr..muy Crime, By that, Charity wu gl'Olllly be~ellde
Tao den Mahdi.
'n Kerel klein mar &r1lC"tJg!
beoogde, te verwelkomen.
Spreker ging voort
..related In every to .. n and hamlet lO Soutb
De publiek. TerTolJer dl. Iae~ Deroult,Je vel~l:lD-.u _Ol lu
de vermeende
goede
daden VlUl den heer
Afr1<.'Il .. here Her OraclOus Majesty Queea
boor leilh been sjjn outIllalI onhao¥tlll, en de
De Loud,,~e
"Time.'
heeft er een inleiOUDE RUINEN.
SIJU
vaderland
dit
het
bij
hef,
Rbod
...
op
te
IIOmmen
ell
dacht
dat
bet
pa.oVlctona
ruled
Tha' Cape Colony 1.8 still
preaideeread.
rechter zat terecbt , ... teld 'ttOI'.
dingsarukel
oV\"1rde At rlllaander pj¥'t1J wuuEu hij 't dit lIink bewese
send zou .ezen te toonen dat men zijll wcrk
Hrttiab I" a mere accident, u ......IJy to your
den Toor hilt bof 'fIa discipline.
m tiet ouder Heer zegt, dat de Afra..a.udor
TI!:1E, 8 .h·l<ól.-(~r)
-I)r
C..rl P.te,.
ToeD biJ gesmeek werd om te &te~
dUl<x.m6ture ... It ul creditable 10 the Afrik&nder
0[1 prIJ" stelde,
De I'IlI""noi
heef, beslut..n kolonel Eater·
partij wWlNCh~~Jk
m mscht zal blijven totheeft b"rg Flr.
ollw ..h ....,t outf~ Rlneu
la
Die lokkelld Mammon reuse.
De heer Hugo secondeerde,
or SatlOn.1 party, whuse deep disdain you
huy
t.e
Ten'o!aeD.
dat dil 'frlll1ll~he
1D000lehJk.helq opgelost
<Uacomblell' lalld bU de ZalUbeat.
.. ere too Ignoraut lo he cognlloant of, or cas.De beer PitmuIl meende, dat politiek DIet
verder eeu, hool "'JU' In den raad thUIS
En Hamaa kon dit DI verdra
hardened to feel-the
fint for choice.
You aa. Het blad i~blteert
De mgeaetenen
hadm het AlrikalWder
Een belangrIjke uitspraak.
Dat Mordecba.i dit 1I't!ler,
ha ..e depn ..ed both youl"&8lf and UB of a de- bW1J; omtrent vdeeldhtlld
den hen gekozen om te sergen voor de goe.ie
kamp, over ~wU'IJdJge
elementen die DIet regeenne
Sijn kop ootrmoediglik te bwg
der stad en DleL OlD Geb milt 1101
nouement. an ad al unpardonable
&I! tbll eonlang sullen !IIOIIl ~ngaan.
., u, iedereeu die !.let
BULAWAlrO,:I JUlU -(.ReIoIcr.)-Dr
Ja_n
VII' hom-4. JlDgo leier,
~tlDded a..aertleaB of Dreyfus that be 15Innocent'
politlllk
,te
laten.
HIJ....
nn..usd OYer
ALIWAL NOORD STADSRAAD.
ZIIoken bekend ~ woot, dat dit louter 0=
IS
IB aang..ltomtll.
de handelwijse VaD den heer O'Rei1I;y, die een
PTIly aoeept my .ympaLh) bere, for {OU dearly
lIaar
wat
bt4011lt
genoomd
bl..d
wet
deu
Ol ........ n ... td IIIt~rr&llk pge.-8ft
,a d.
Ja, Uamaa die was erg gebelgd
lo,", to .t&r~I_n
.....ertlon you .. il takll Mr.
gebeel nIeuwen 1I'eg .. Ide inaIaan.
De beer
ALIWAL NOORD, 8 JU~I.-(&ukr).-J)e
DIL
ondergang der ~ribandllr
partiJ ID de Ka..p- Rbodes vlIrdiende
Lh, 'f'Cbter
......eld. dat ...,••t ..,. l1li11
Ea woedllDd till verdrietig;
eell venrelk--',
_
(..,...,hell •• ord for, If not 1B1Il" A po8tbumoU8
....
der
.tadaraada
....
ki8&lDi
le .1.... olgt
:kolWWl 1D verif\Dd tOI brengen met: dil oplo.flij _
dat hij Tir ModllOb.'Ii
pIuIII .. n cl. pluw behoord., en da' d.lmhoudaarvoor wu reeds voo~
~.,
Er
adde"dum, In a perfllC~ly nov.1 way to 10uBtro,aD 83 ; Joabert [) i. I!:..ratgllnoemdll Wllrd
dlll'll mueten betalen
vol""oll t.&ntof TOC)r het
Seer spoedig lOU vernietig.
eli dat waa
piquant for tbat nry reuon-wvuld
be oon- lIlIlg der T.....r'VaalIIch<> moelftlijklléid ~ .Moet .BIj een Rlaodes rucep~mit4
.. rku&eD ..erk~
cht
beteekenl'J'
dat mIlD een vreecblune
...".. voldoendII.
afktrpen
"lUl hout
O~ uIUlpraalr bt:.tt ..... ntGeen mg_tene
zou verbinderd
'"'Ion
I opine. tbougb, Jf you takll the hlDt,
De Oranj.riTter
coDferlln~le houdt nog ZIt·
Iosaing
der
k
...{~tJeg
onmogelijk
wil
inMJi:en
om
dlglng g"gev,," daar eeu Iaatii.
.l&&k daardoor
wordeu vlln deel te nemen llIlI1 doo rec"ptie,
SIJn .. reTel l19u hiJ sbel tevree
fe ... 111behe ..e any better ot you for It , .wl I
twg, dOJb &al 'II'uraohllQlnk m0l'1len etn4lgen.
dan lie Afrik~1d«
purtlJ ill .zujd-Afrlka lUbt UIaIlr hiJ zou doo rusoIutie tegenstaan
In verre Tembul ..nd!
omdat
bU~ulogd wordt
deh> tbem lo tblDk .. orlia.
"eweld
deu
ne
,.,.
brei"n
'
Vat
uu
toch
du
Dur .ou bIJ dan sIJn struikelblok
daardoor pohtJek la 'tea raad gebracht werd.
'{ou only can lay tbe tlatl.llrmg unc.;llon to
bedoe
et »óIJU
tulk e"n nuodlottl~e
IN DEN NOOD.
VerpleUer
m di sand.
D.. beer Uarlick 'IIlilde met eeu blijk VUIl
your eoul thai you bue .ucceeded In the penan
p<>lItl
:oou
laud
,oor
altOO>l
rUllloorcn.
'II....roeenng
VUIl
bet werk van deu boer
(lf an old n tl, wben paasIon and ability .nl
KlltlBEIlI.EY, 8 JUNI -(/Uuter).-De
clYlelo
~}Iltreut do arr""t ..til~ VUil de Rhodes tegelUit;Lan, Ulaar meende, dat de boer
IIIJ neem vir O ...eu \...WI8 meo
u8u.lly on tbe .. ane ID elf.elu.lly
allllDllLllIg 1)., bencbt"n
Johanne.burgSl()e
bIlmemwetlrdtlr.
woet ..."'u O'Reilly WlJ8 zou blIndeien de resolutaOl te
comll1.1tB&r1aheeft JUlat ""n deput.a.tle van de
En derg ..like mate,
tor ever from younelf. and your party und"r
htlele sen.;atlC Na Loudt'u verIlOruakt
lwblJeIl wIJZigen of ID een auderen vorm t., ~tellcn.
Z. A leagu. on'''angen die b.m .lrlnl(t.nd, nue"
HIJ seg toen Vir Oo..t Loaden dag I
Itl prMent au'p"'etI. of tb" gr" ..ter p.•rt of Cape
te oord""It!1I
dl' ontvangtJn
.u:uulbladell
IUch In oolT88pondentie
den beor 8chrelfter
En trek op naar Umtata
HoJ erkende bet .. erk Vlln uen hoor Rhodes,
Colony, &ad tbe n.(1re8 of balf Il conLlDeut
te .telleo o ....r d. dnngeDd .. noolr.akelukbeld
di" ~Jn geld In dit laud be:<t..edde, .. aar biJ
What ..Ill Ir .... glOeu lOU J AJa,;. Lh"r" III ua lieu "Lid .. cent bet bericht DIet gelooven,
en toen dtl .. 4.1rhejd dioaJ'van bltl4lk, W&lj de bet gemaakt
..an de kanonneD te aentt.n, dl. beatemd ,un ..oor
VOORTOEZET
GETUIGENVERUOOR.
En daar bet Haman. bandlang ..rs
had. HIJ stelde voor, al. eeu
'xcess of h.PPloe •• wlthulII ""!ne "Img. and Ibe
ook. hier amelldemeut
de dlamanheJ.J.n
a.rtJlI~ne, en die thanB te
Vir Mord ..dllu getakel,
dat de hIlrtehJke dank vau deu
/tud" of tbl' unapproadllll>l" rtcold should, III j{ tJOde>-!",,, <Lf:JdiJk gerced-zooahI
c" tdlldc geb<;u+1<-uw
de za.,k. tt! ~"rklemel1,
Pllllont. •• 8 JCIII-(Revtt:r
}-l1e'
oader·
King Willlamatowa ~~
zal word"n toegehrllcht
aall den ~odelcu hOOI
Deur vrachte
"an besliuldiil;lags
ID~prnh"n
at all "renIs, lJe sbared l>y )our
Iln >uwlIlIëeu, q<j4be.chaamder <Lt.nd" re.t,
"vek ',,~r tile umen •• erlllg 'II'llni hedllnm"rrrleD
(·..ell Rhod~, P.C., L W.V., voor zIJn prllchTeen hom aOt>en te tikak61
grf'.t archet) pe
I )th~rwlse, lO tbe parly cll,le,
berval
MIt. d .. 0rnleu .. Toorgeroe.,.n
..... ul,
Ataoha1ftng van tollen.
y"ur r..putallOD w"uhl be UI atlalOllble
and geu zelf l.OU n~ urn ",uduIt t" ~e~ ..~, dat .I" ttg !;ebCbenk VRoUeen s\.jlndbeeld VaD Johan
beel" alfai"" z<t1Daar eeu ,treek "II~ vau Puuj AntboDlezoon van Rleheek, de eenlt.J gooverv(!rkla r'e ~o... er op &allgedron,en
.. erd,
En Haman help met modder ...uil
be) "ud ble.nt-b
lu bom"ly IJnguagd, which
D" ,..,.orllll.g Leader," de zaa.k 1",- neur Vlin de KolonlO de .b.. .... p de Goede Hoop,
KIMBERLEY, 8 Jt'N' -( Reuter) -De oor- ~Icbo .• In de g.... anl.!.... I. bek.nd bad be.t.Ii ••
Sif. vlJalld t" besmer .. ,
yonr el'''''lcal
kno.ded ..~ "til onable )OU \0 Kru!; ..r
.prektlnde,
ze~
YO.lt ook al ull.ZtJker UJ~
apronkelnlte
oodelbandehngen
tU!!IICben dell h"lm&lnDlge hoofd Ta.. de ba'll'lII'nl te I"a _
da t de ed beer zoo goedhartig
heeft gegoEn om bom biJ sIJn beste muts
Irace In lUI .ource
be stltcbod the .hoe, you
ol czen,
mt W~~
WIJ Jat gedur, "Je de I.... l- v..u voor de ..erslccwg der .\.jId."
stadsraad nn Kimbt,rle., flU d..n afdeellDl!Brntld
de .."d.reu
te hebben b~droll"n
Voort~et ooral te onte.lre.
wore It
.te
lIlaaudeu .' wawlOplge pog~tlQ
door dtl gaande zeI de boer Gl1rhck, dat de reden
betreffende
de a£ecbaJIlug ..an tollen op pen
1>" .. olg ..nde getulf"
wu ~ht.elUill. UII .. I
lJut
DfH"er
I too bad .mt'llI'OO In ,he butl •.,
Rhode. partlj ~)daan zIJn uUl dtlu ~cr L111un- waarom de raad Zich DI"t met de politiek
hulS
zlInde .. eikIl onpr,.kulICh 1,Ieek tOI 'Iln no
daL bil ID de Royal 1J0r.~ l"leld eD G.rnlUtI
::\laar pas \\ B' toeD dl galg gemeall;
uoboughL
aagbt
hke ttll'
Iïll' blessed
berlaJll aall t ... • 'porcll
ulter.to
maatrege.cn
een .eljJeleerd
..tandpunt,
ziJn ... rnngen
Il"
Artillury
all .. rang'tn ..aa dr.r>tr tot k .. art_.
moest bemoeieu was, dat ZIJ alle .eetle. der
Waar Mord'chal lW moes sneu .. el,
for ever
8XpHlfmce b"" 'Iuew h"d th~ "puk
tegen dl' Tran.fr"1
tu uemuu
litt doel VIUl bevolkmg
.. ord.n door nieuwe ol,derhandllhnllen
III ,,,.
rn_ter
ICr .;"ant door)..'pen
bad.
HU had In
Of daar begm toell III SIJD bors
,ertegeuwoordlgdeu,
en de bela.tb'Juqh !Jt al no ,~nf)t:.I., _"11De
de"" pcr""nen I::,. ow biJ h"t Euge.ls«:h publiek
and.ren ..orm. E.n oTer ....nkom.t
18 glltn,1
,f"n Zulu v·,r10lf ,edl"n,1
..u lf> den , .. eed.D
'n Angsgevoel te kreuwel
tlllgb¥talers
warea 111111 of meer verdeeld. ZIJ,
You Il/lIJ bave a "Ul..t.:~~~r
but be can never
'i.+ll VIjandelijkheid
vp te .. ek· als raad.ledcu,
yoor bet proelameere"
VR)
.lekerIl .. ",eD >I.
,1[at.abt·I,,-Ot)rloll.
Pater1luD wu bn helll plr~
luidd"u geell rocbt ZJcb &an
h<,p.
to emlllate
ulle who ha. drawn
the ""u g~'odeu
keu, wod"t c<lit.lg outzett"nd
nl"I1"" d" ~...- een" ZIJd" te scharen
deo afdeehngllrud
en dl. afschaffing ....n to,I.·"
"eo en h.d bem ge"""<&gd zlt·b aan te .lulhA
Die slag die val' 1':0 dit was groot!
~r.1I6
reed:< "ea rellUearnM Incremenl
from
poslerlty
&8
well
nH",dl'flll
wa.;)- lIocu ou~vlu.mwclr
1>" cepta.e-colDlW .... 0 het publiek met den burgeVerst<Jmd )l; on,.., wereld'
door d.n lltadarutl. onder.orr.
I ..an
de gu..J
'II de m""ltt ~" ..n dil Tr.os .... bcb. r.,reetUtl
t_ven tntl dls''''fO<,at...J Knight of Lh" Slylu"
ouden ludiU;; h~ft g"tooud, dat gtl\.'lI WL>du.Jd meester als voor&ltt"r
Verstomd LS Ourret t, Lo,,1Jj ook I
keurllltl der t,..,., hcb", Ier
Vit uI mOq;"D
.' I IICbel]!. buvaLt" ook ....0 artilllll18 lla4"")I.
~A." n~)th'n~
left tu o.cnw\ t! 111 ter! rt III
lie most
"'beu b"" uue "lvOt."gehJkheld
t" td'g LS vo~r
'rOOr den afdeooltUl!8raad k"m"h .lIe. new, "'eo
WI "oor
IIt'n bekwaam officlt.r nil EQIPk"d
En dl "Umtata
Herald"!
V" h..'Cr CunD1llgWuu bewndeerde bet amenpluck brl..;bt bonour fn"" tbe paitl faced moon
d., lage e),mene'll
W net !tbud.,.
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IlU httllll., wol verkoopt·n voor 6d per Ib:, en de ontploffing, b01l'll'..1 er door uw correepocdent
ti1<.t vra, '.eer I,..vredlgpnd,
op e..nt' pla.. I
rartu
ID de .. olken o .. r deD al_lar
918 d.
deprJ.~d "Jf Ibelr con.lltullunal
nghl.!;
lel bt"treed,
h IQ dl' wolk" ... OVPr "Jil'
ov,,lndled WIJ uu .. keuna navtl&i Dl&r 'II'"rd pdaan.
wprd ..... t !4evolldt'u, I'U op t .. el' andere') ...,,- hunltl' hamels mor l: 1 PN ,tuk
recente ~Iektl".
Jalllmer dat di' ook a1at lWI
wlODlng
It would be "f _"m. Intere.t to tbe lohablt
,1<'Cbt, In cl' of dn .. got'd,· Jarl'lI krlJg.ml zuln
n
,I,·,
ht,
drl.,
he,m
..tt"
.t<Jkkl'n,
..Ik
gPI'n,l'
iezegd
il'ordltl
Tan
de
jon:;&te
""ptrah..
0.
&ntJI ••
Itboll~h probal,lv of bttle lo )OU lo
Ve kerkdijk .. b~,..ef.;lU;; glklt nog- voort "II
leu vri' "('er In,taat ZIJn RI, .vrO<'ger to;prt'den nil biJ de plaat"'n dil' v I'Ot'g..r llt'smet 'IIdAfnlruDder
partU (III al mur
sea811
on ..
know ho .. 10l1g loU
,I, IL to remaID a loyal
de b~»chopp< n Z IJ" than, bczl~ met eel) onderSom.not
Oost
spoorweg
Itat10n
duc"l'r('a
,';,000 h&!t'n .. ol en lOU,VOO haftel •.
ron.
part U) la _r
".roDtwurdi!r(l
OT.r - d. WPQ
Colon) i The p Illent moderat" language and zo..k na .•r z,·k ..r,· Jda, hteu tegeu twee prt'dlDe heer (1Ot,t" mllakt,· dUldehJk, uat .'r
waarop Yel.o onAr Inyloedrl1keta
boel'ell ....
deportlllent
of ,ta Widely 'prp8d fY'pulahon
lEEN AND:EBEILEZING.
bnten
In
,pro,tl~ 1 m"t Room...ch-Katbollcko
t'{'u klem
besmet
cl'nt rum op ZIJD pl.... ts
d. Iljatlgeecla"P'
W.rdell.
)!An ..oorbeaId d •..,.
under the gr~ate.t p( .sJld, In.ult 1lI",t be u
gebrwkclI ID ht)n~ kerken
gl'v'lIlden was, maar tlat dit DIet een DlPUW
ter opbeld~nDg'
Een &ek.,. boer met nallle
!Dtensely surpnslng Illld IfrttalID~ lu lOU lUI lt
Rl)nR~£T
OOllT, 9 Jt,cl
- (S~4(lal).centrum wa..o;
A"nptE
LA"Vt:'
Glln Goae IB rlgenaar Tan eeD Itroote ""Pluts
"'&8 eJ:pect~-d an<l I(lalJfJ IIlli to
th"'e
loyal
Real.ll,. tel('irammen
TlO IJ JUD! betreff.nd.
~a nog ,,"t ,!ls<'U",I" Wide de voorult'·I.
111 h.·t Zllldell f~Q Ru,J.",,1 duurt de hon
"oor omtrent twee JII,.n, ID&U' d.,.r de dl'OOlte
B, I,;' subJect. of 1I"r \laJ"'"
wh" .Ie .. ~
de ligilng
\'an bet IItRtaon, ieeft een gebeel
•• rd hU Terbladerd
een bali t. .....u •• D door
your KttlluJe
to Lh 'Ir f~II"lv, Itlleus .Itb
verkee,de voontelhngt-b
IB eeD bel-ttglDg
.111
~"r,uood lIiJb I uo~.". V" czaar hcdt £IbO,UtJrI dat lf·mand l<\elda.lgt) lu,,1 III d" OIell.... hl..,,· II
dllt
d"
pbyll'
"
..ra
IIlsi",ktt,ur
DIet
h..vOt'~,1
"
.•
\
II
n:HKL.\RI"G
DOOR
honour lnd tlll'lr JI"daln WILLpflde
g~brek
uo .. iler.
Ook bali, hij !IOOwat' 2,000
h.·t v..r.tallu
..an de
bel .. tingbetallll'1l 9&n
"egevell I, r k '-'"').,)1'1; van hot "Jd"n der arvoor zIJn ta,llk ...n 7A>1t ~li.arnn VHD den h. t I
brren, 1'&,,'I)eo, e~
f'ucb an IDcldeDt "" lIuq~he!'>ldorp lO tbe out
m"II, pn d.· 1l~.r\X' L;,OOO
ECUlbe hoog.;"'omerse~ OOllt. De xamer Yall koophaodel 1I'U Il ,~,VOO acb.""n,
lj EL\" (j'::\ I'~
PllialUi 'en",m"n
hoe zaken stolld"l1
eome of lour pa,t and pr"""nt policy, and thlo pla.d ..t., ~,.·••llibtt,tf ZIJIl th.a.u~ IUf.éiT de n()odD de lost al. een 10.... 1'
nI"t eenpang omtrent de viel hggl0l!, nocb ook "n •. , en tocb werd Iin
IJ" h. ,'r PIII,ln, zf'Hll', tI"t ""n ....nt Jl I IIIt't1geachrapt, nUltlegen.It .. Dd•• ua. objeCtia,
[Oe
aolillHY b'ocpllun
olily provlS how In)al th"
,cndt-l prul IIlCH( gl zundl'11 urn tf' z:ll<n ".d
<le .tsd.rud.
Op je pllbhllke Tergadenng beb
III •• II treIlI op d..u 7.Uld-"."t~r ,poot'Hl~
,.." plllut",·hJk .. mallllt'n g....mpl"yet'rd
WRr"n
(1)Ion~ ", w1thln
,,,/1/,,
llflllt'f
'flJ{
'Iel t.rl t;"decl
.. et bepaalt daL d.. aflPhkant
een ball mod
~edatl.n kan M unifi.) ~Ul de armuu
te ••l>~btce~
ben yele Toorname
IIlge&ete&en, 'II'aaroDd.r
Hl
EnglllRlld
deed
''<'11
Jonge
mali
eeu
'UIlvoor bOlt werk, v"lgen, b... llllt Vlllt d.· \I''''''UII man ti tboullb you bave nnt wme bundred.
r~n
De hongcr,tfvtl
b"er.eht IU 1.CV"11 groote
be"oDeo.-Rm]
IZOU kan ik ....
1HIUfI'
Tnor
b.t am.n~em.ntbOpljl;8 pol(m~ tot z.olfmooru, door UIt eeli r'J """'I:I! band.lura,
proVIDCl.., eu ti,tl<Jtt,lMIO Uit ''"u hevolklllJ.; van glllg, en de klacht .. "'IS uu t"~ell deze mHII- deadelI trelD tt! 'pnngen
ot otbe,s to gloat o.er
B"I1""e Ille, 'Ir you
De
Villiers
glll'temd,
omdat
l!a
Toor. aadere TOOrbeeJd.n DOem.a,
Gelllltll.lg
slail~d
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<!I,OOO,IJ(X)
zlJa ZQQdl'r voed.el
Men ber ... ul!n. HIJ D1",'ud., et'hter dat zij voikomelI 1Jf'- biJ UICt ID ZIJU plun, "" toen hIJ werd o~e
r rhly d~'ef'Oed better
Noon.
bu a cle.rer
Oe Dood I.JIII.r doet !roed werk, jalllmar ••
8l1nder~
der
riet
hlrlPDIl lleen
onom.
v06j.Id woren voor huu werk, doch wtlde tie
rlZbtt.o aay
kent dat het J.:J,(J(;V,UUtJ .... 1 ko.ten deMI m, ti
Afnlrunde,.
me,
kOl>d..a Toorlegg.n
len .. u bter Dog .nkele
beurd, bevoud meu dllt r'J .. el gewond ...as, .tootf'lU!.:1I feIten
ver ..elUp',1np(....t 1101Ier'. dan zoudell dae man>cben
In
leven
te
~ouden
tot
den
.oJgeudell
bart.en
bebbeo , .0 dU auD onH
-ngnolt')
dur'lln.
en
heelemaal
onTo,)rb,reid
I r I' Dot ID mortal. to Lummand 'ucc".
mllar
1II0t
t'rru;tJg.
Voor
dPII
mllgl.trwt&t
j:en..n teruggenomen
word('n
.taade".
.....
uoS.t 10 AUl!u.tus
Blit".
II do more S.Ulpronlu3 we II d .. "r ..e tt
bracht drukte de rua.n zIJn 'PIJt UIt over I,ZJ'n warton om aan Le toooeo bOil het bII,wur daar.
Ten
laaste
w..rd
bpsloten.
dat
e..n
van
,I~
Oostenrijk LS bIl ult"tek h..t land van poltteil"" Yt'r"lIder,1 kon worden
Het 'II'U 1Jf0
D. " aOI"" ha
bier ~ft
irood
Yindea em
overlJld('n
dllRd.
",rklRrende
dllt
bIJ
op
',1..
StJiI . 'Ir R.d,,'n~utlon
C mpa"y
rof COD.
tezamen m"t de nlt'lIw .. het
tlelte t .. ee-gevech~u
De hoofufL'Chtt'r Ht'l- oude Inspekteur,
op t•• tun, alIlOt... el H t al I.probeeni
beef.
"".•k ~"'1 "roote "Arbaung ..oor beide partUen
.cnp" w,11 find .ulll '~Dt pnwd. r In thp Bllr
oo~ .... hhk fRit ehJk w: .. k "". door z"nu"-pIJ."",
t.·r,'r d•• d 1IIt.~
dat de ,t_ul.r ..:4d ',111 w('rk zou d"en
Wil zul~en daar 'oor wak.o.
•
til! zIJn I""'n KCflllrellll .. "elJl"e ".kpn
t LI "lJ le 'lilde" tl..t H~"I~", .trent, dla ook editeur
!fhol' jurI' tt 'Ie to 1.. 1 th ..m through'Ju~ the
TE"TOO'8TELLI\(,
VAS WIJ'\EX
\\ ...·nl'n ~"ell r..d~ IUld pubht'k lt"hI tel:> ..Iel. olllirent one .latlnD.
'ppr{
1t ht'lll
I"
'11nl{ nr "t"I'~IOII
r ..n voortdufl'nrl"
k", "III11i( I...dupn I("m>tjlkt. Vdl' de 1J1"I'f~ lP, dil "., .,"hll TIn "e ..oeleu beeft
,t.,J,·n voor h. t h.,uw'·11 van katholJ"ke
k, r
Wu b.bbt:n een 8ukllCbeD .talionlll ... ter IIItt
zull .. n H!jPllt fiJt' ..'rao<lcrd In ~u pohllule ....r~hll ZII" 11IIIAu&.
Tl., vnonlt t,'r v..,lIl(dp ti.. R'IOUII'ht op h..t {'Il ondt'r dit' 1)fI1.,tnndl~hl~(·n
I cw ,,,.
" <I th" .,,"uranee
'Ir, tb.t tbe
keD.
V.... rop n<i:9mdo doktllr Leu.,;or d"11 It'It, dllt ,lo t'·llto"n,,,·lhnK
.Jt'n NederJulIaeb
G..~l. .&af. Het &00 ODa all.n .puten ~Ia de .~t.iODvalt "'IJlIpn v,,')r ,Ulll d ..Z4'Ifd.. ,,·r ... hflkk ..hJkf' ZI<·kl<·ht.bbell !I"- lIe met Jx,t'eltilinillot
RTlI1,h t mp".
'" n( I hll8ed nO tbe .. lid cat
"oofdrecht"r
<'<'U <ti lt·! III d"rl L'lIIddag
Dli<u
prudlkt&nt
ope!'1ba&rt
ZIlO
onkande
....n
b"t
meesl"r
ID.-t II'n lId Tan Iii~r 'poedt,
&ou Tefleden mt!t htlm et·rd ..r 'ympathiieeren,
l','n
,peclale prIJZl'Il, ,,"geven door .I,. rp~''t'nttt:.
oeh.·" ••• f 'Ir HI" I•. uur .. til lt end With the
dr Lellg.,r In bt·",1\t,,·1 t~'gcn t"cc-g.'v¥c"hl~"
~arakler
Tar: Ihen hoe~ door op h.m te pikktoD pl •• ""t 'II'" ,hili,
1111lJIlItI,
J,
f l/IIJwgCba,tl'!redCompany
Keboudell "al wonlt·" op tlf'U !Stl"n Juli, ('II hem lakt'lI voor zIJn JIOII;lUg.
bem lII"t uitdagen,
De buit.o.tem
wa.
Ook Ir.an ik IIlet nalal<"" ... n woord .an 11'1' t.
.!..t mnn.te...
mOl'ten I(l'zon.!ell word ..u WUI
Uelukklg IS het ccbt('r tbans "onder tWijlel In "crb:tnd mei d. pohllek.
rh,· lt ,tb·, hlir1. "" ." I thp I)Ul.er. of lis IS, kan d., hoofdf\chter
maar daagd,' barol;,,1(.udehu"
voorzitter
."n
alecht .... rtepn .. oordigd op dieD Zat.rdagaYond
.prIJk.n Tall d" hvo.reu W .. bater eu Wehater, diet
d"n ,...,.n·t"rl" , ..u d"n tumbou ....-raad voor he .. ewn, dat neuralgiC cen verstormg dcrlt.ehonilir
!1 Ir
th,
kt'l'
''''' of II'" CODklence
d('n
Landdag
tot
e<5t
twec-gevecht
Uit,
omdut
daar
d.
bOeren
dleUO'll'elll{
'II'lr
..u
YrJorllameltik
d. boeran, 'II'ur ze 'lok ml&r kallneu beh,"
IIUWI'U 18, dio gllnezen kan word ..n .... n~.Jr
dell 10de1l Juh
:"."ber
or" Ihe day
f.ld
nOlDe UpoD It
hiJ dr L..uger DJt)t tot de ord" hlid gt'rOl'pcn
w.,.n.
Bet II ook .. lou .. , "oor pam 'nn. Men bn bil die bearen kota'el\ ~
men haar goed bohandelt,
en de beer R. dorpehn~.o
wh"n .'erv
advpoIu" r I", , , be bouibt olf'
JAAIt- VEHSLAG
loen de.... Zicb VII;I zulke bellledigeude
tu~1
0111
aUen
IJI.r
OUI
l.4i
vern
..m."
dat
d"
A
friof
Jut. beUiJ aMll of flIk. .. en aal .le IlUool :: ...
Riggs, VIln Bodiam, dibtrikt Peddle, legt ;Ill·t
l '''I r e<)ndoet IIr, bu D"Ildetb Tranft .... 1q 0"bediende
Da v~ltter
nam de ultdágJnf~
...erd mK"len'rd
door .!"Il 'lCCrE'tan., .. a4ruIt
.U~.D
.,rind.Jnk
.iodcn.
pka,nder I.. rtll de ~peellJr"r ti 1i""lng ""ilO' Itlpe
geneesmiddel
Uit: - "Ik heb oJCleden .nn
ti" I i',I) oJJfficulttoblm
H." '~a Krug"rhe
....n
,~
bI"",k dIlt bIlt glit&! leden der vefeenigllll
au
daar de ..uorateller eli Rt'o"Il,lallt ... ob pro,;""
hoofdplJn ..n (oearalgle)
geciul't'nde de I..t.te
U, beer edlt.eur. G,od. ae.-o 'OIl-aMb.Dd ..
el 1'''" t· 1 Lu ",,"fHe
In tbe £".I,.h
ul~land.r
Het arme (. hlna ~T1Jgt gcon rust. N~ komt
04 "811, en dllt de verl·t·ull<tlng ou eeu kr.,dl'.ltm _Jf ""IIIIet
.... ' pro_ op uw 1IIOe1l •• ol werk ID d~.
Il"Liebn
IUd
drie jaar," schrijft hij, "en de dokter. til- ••• Ten 'II'ar..n. n"bler
'r n....."'''' ..r .. h.n y' IJ Ida' kPn ,,,ol In.ult tb.
balans had T&II £l~ 13s. 4.d.
i,....I" ... partliman .. e ..eD mnr bilt Is duicieJllk heb ik d. eer mil t. teelt.DelI,
'
.. ry ,I I~., nf the "lIch 0010"",,'
Aod lf tie eene dan de ,,~il.. r., mOliendbeid ~m ecu
ten DIet meer boe .Ill eeJUg goed Toor d1IJllIoonccsOlo te vrii01l;J Het aanzoek V~
ltusHet I'llpport werd aangenomen,
dat
lie
Somet""L
O~t
1114Int,""n
Is
.n
daarom
dcn doen
Toon benl
eell Tn.nd
aan
,ij
Ih" .. '" .uur ~ha' luur In Ih" Pil' I ':bat
U"
d...
dieo.."
land om l..,n "ou~'tf}lie voor bet bouwen \nn
"an Dr. W iJliam's PlUk Pills for Pale P
,1., m.u te .er .... 1 mo, we'''f! om let. dat beID nie*
A:\IBTE" AllE"
m
tn ..,. nn' hop~ r"r III ti" f IlUre .. 1.011
een tak-'poorvreg
0i~ P"klD met Port Arthur
N. ~DN&roEB.
moe ... lt ID een rohtl.ke
k "VIIU. t. T.rand.reu
tI! gebruiken,
en Ik koobt dne IIc'iChJcs ~dVnu Old Il rT! IJ "It)
I
PlIhHD'
r )fori Itt! U'~Jn
I1l't
oUfI"
he,tuur
"erd
0.1.
oen
Iichwuu
"eto verbIDden L' datr, dt' <.'billt'e.che regllt'nng
C"lrr""Clt " .. t· hall(i anrl II .,..!'Itt! ...
chj
d..t ik dan Itlboud Vlln ('('n dier ftc,;c:b/e. 1i~t1 en naar gewoonte d8fJ Doad ea. IUn. le .. n t.
d1lr
berkollco.
~ewt'agerd
f
DAT lUUNIl alch Bandt ale bU c!t n _
AI' t
mgl·lIom ..n, voelul' I" ""II groote v..rhch' ,Jl'~, bl.mf'f:.bLl
I lJ .. 111~h (',mml"
/rHI('r
(If
... JUCb
.\frHa
[n FraIIklIJk hot("jt men Zich nog onJeedJg
AMERIKAA\8C'HE
WIEDEn - PLASTAOE
lA nl." ""tonder.,
ml&!' da~ Itmaod bit (he r~.
"n de he&! van het t\l el'de I<"na.. m'J g,'htPI
w~nt Into tb .. Hlotarnf lf1t{'111 ('onlt!ren(_'"e ChJllm
, Ict d.. Dreyt Uh-ta4)<
De Jongste bt,richkll
TE TOKAi!.
legl!Dbeld .!Jn b",I.n
fteow abu"dt
I' letlllu
Ik be n ..·I dere PIIl"u .h.rk ....IJ Ill. "en ;,(el"'btH with th ..• ~In~ of
'1IJ Ruri Y'''H
party "('I L
£IJII
oemuedlgt·nd 'l?r aUeu diU ht·t r(''ebt l....f
meu op bet IItm..... IItmcht .Q<,r onmOjfelnk wa
Dt. voorzltt ..r zt'ide, dnt de r~eerinr:
lrOtJt
'-lDg voor lleuralj4.e en duukbaar
ondertl·l·j. II
log l11nl d',wn
Yo,
aJr
Uti louhtedlv
I';e
I"'''''''n
I
honden
Toch hftft ee'l mjUI .f'JIe08 In LoBdeo
e"Dlg ..n MJd o.,..loten hud ""n mOt'd"r-plantIlK"
Ik, de U""', R Rl"""'''
UPdurend(' de
..ent ..<1 Ihe ( <I'" ( ,j. ": h, 10 ~ ,f, he .It"hte.t
tA'u 'poorwl'g-ont:-Iuk
t" Heading,
Ameridat lIeduo
weten to kriilten
Hil lette aun
Vlill _~merikWUlsch"
.. lnKerd ....tokJes Bllll te termunden
SIP; n.uralgle,
rheumatiek
.. n I H t
11 rn
1
IC IlJ ,Jr 16tl:; rohal 'lf)U,
NIlta.l~
nteuwe
premier.
ka, bnd don dood ,pill dert~
pa~"",gltJrs ten
broodmllllull
or ..erl .I3al nn I et mea ilijdt ait
lr.,J "I
leggen tt' Tokai onder opzlcbt van den b..er Jli:bt en IcndenJlcbt &eer beersc:bend.
gevolge
en treft bem op d'm ne"., "'-Ten op het beeo
Orpen, supermtpudect
van het blUldieten .ta!!Cbnften be1l'1JMn, dat Dr. William
rou ha\l' ne"er
COl () Lj t \flOr a• .,hhour
PIETr..MUtr~8t:ao,
8 JIJl'II-(&.tkr).-Da
Dil bladl'l hebben);llIets
bIJzond,·r. owtr.!ut
om dur III t. "Indllll PfJ b~t ACbt. ged .....
hon aldaar.
I', beer Mllyer moest de plaoPills for Pale People een Hker ge.leetllllii~l'i
IDri
) et Wl } [LJ~ lm,lf>fll)U:".I
l·.""" ! Lucitt!", yo~
KOaT.rneur
h61aft ~ul't-ar
geDelaal
Rency
de vredc,""o,lll!reottJ,
dIe 1"" III d.·n Haag
Y.rder lleh~1 af le 'n!lda"
l'e petient heelt
tage aanl ..ggpn I'n hiJ wa.~ nu onrgekomen
&IJl! voor deae mekte.
lDJI.. t 011 ""If
h 'ghl> L1rC,JU>IJ.flOg you wore
~,
die In 1897 teo enn"te .... f! .ir H.o'}'
w&s geopend ,oor "t
Tertrek der IIlaIlboflt.
geeD be&. f ...n ".t h'l t:,u,I.llIiI pd&an beeft.
om met de vergadenng
over de zaak te be- IDell5Chen g.twgen
th"" hlm...,1f
BIO~ Terklaanl.~! ontb.MI,o.
HU blief, wedar aaur
IIIIIln dl( 'lin Dt:Ut blou il Gn loopt I'
raadslageo.
dat .lij gene.&eo liJD Tan 1D<lIlg~<IIt1<e,
O:'&~IeIII", ,e'll'eli'rd
Your app_a",,, " ('ln tbe pint' >rm to 'II'.loom
en lun eoll",,", dil minister
700r
---$--naar &ell apotheIIer
tlb toen IlIU een .~
De !wer Mny!'r zeide, dat men Diet geDOt'g lever- ell d1e.... ndoenmgen, TlIlrUlllUlIUlI,
SIT .-\lfr.J :'o[I:n, r "" h,~ r~lur" from Bloem~
openba,. ~",keal
kolon'·1 film.,
unbe.,olaa.
.tok)f'II bad ..oor de plantage,
eli bet lOU da!
1I'eaaiekted,
a_mlt',
huicbie!rten,
rll&pellot". K~~neI.Bi_
fODteln 'U •• If"''' 'n tilt to Sonth Afncaand.
werd ,. ..ruzd 811 I~ Otl beaItr bet Daar wordt DIen pu h"t nnbpl .. "a:.;
wordt 0111deD DflUi nur balt c.....
f h~
DOO<I~ .. ezen stokJ8I! TOOr dat doel in te TOeheid, licbumuwakte
Ml .ue aiekteD die
fnloib 'rlump" to dIscord
I.llucnll)'
a speelal
mlDllt.er.. te berYOnaen, waarin de hJ., ...
I't'n UIt besmette "f\'IlII, docb men behoeft .ai"t komen uit TlIrarmd en onpa.oad !lIoed,
ll?J te "ad_!a..fIII hji i. er " ..jul.k1If DOf~
10.plutlon
fr'JUI 10" ll'">"lt of d8C<Jrum .. "uld
procureur PIMII'Ul
beYreOad te "87.1)1], ..... t d. stakjea __
dictrDatbode had hem .oor 'II'1a '.&aI.';'
be n8CCMa,y to ~lIa"I •• \ .. " If) compr .. bend what
dit groote geaeeuaiddel.
door
_et goed gen)lg ont.uDet 'II'1II'dea,
wiDkeliers, IIL&III' .!IOIn Il
of WarIten.OOr UD'"
.. ,,_
. '.
Op'
a i~ntleman In'lllldlv"ly
mU'l h•• e felt
V • .,..,beidene
ledeu lIJII'l&ka hie~ll~
en en ~en.
De Dr. WillliUal'. l\I(ediI.
willeD ~~D,
lBW' ea 'fOrd~ Ihil 1II~4Clt::
Wlt.te ..er be the relah nf tbat oonferunlle
teD laatste ",erd besloten, dat de 00IIIiWeratáe
1, Laagntrut, ~~i,
Al
~~r&lniId.n
...., op aon IPI
tea ...
tb. Bigb Corntrl"lolier
.. ill Rtill be able t~
van bet 1DTQer"!DvaD llÏo!u_ -ne. A.aIeri_l
Ba ... MlC08ll
ut
YQOf
8PUdeD
~,
al
~fonn the B1f.bt BOD')U"ble J"upb Chamber.
lI:aau::be
1I'11l~e~~okje.
iD de 00Mt-t.ia
lUll tbat palr'I'It. 1lUirl. ~
d"\IIII.
of 1Ja..
9VOr tWe ~
.. CIria
III .. -~
....
..
,,~...,
iIe woad,_ .......
.... , 'nIOr oa_bepukl
.. ~
nrCI&
Trut~
ud
S&at., UCI Ol 0111'pan. tW,
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Het komplot te J oha.nne~·
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DE POSITIE.
INFOlUIATIE

GEWEIGERD.

•

6 Jun - (.Reuta-). _ Het ko10n... 1 kaldoor beeft depêchee 'QII lil' Alfred
Mijner .DJt Hloemfouwun oatnwgea
belaaeeade
de ..ernchtlDgea der conferentie,
maar laet weiri poe.itief eenige informatie M snen betrek.JOk bet "",aU .. t.
LoNDEN,

VERBETERING.

e

l\IAFEKING

VJ::U WACHT

OORLOG.

_··u-".

1\1.""£1[11'10,
8 JUIII.(&wer.)-Ik
beb al
de ..oormaaoen ~Yuldig
ooderYl'aagd en Vlad
het grool.~ ..erschi] Y&II lI'l..oelen.
Sommigen
...n...
cb~n
oorlog, wwijl anderen m_ea
dat
"a
.. reed .. me achiklriag aal worden geiroffOll.
NllIDlaad achuut bUEouder beaugat ~ IUn, hoewel wu BIecht. 7 muIen ..aa de greDfi auo .11 een
_I'. oaYenchau.te
poeitie.
Toch souden Wu
.....uiger II'lYOelen indien een regiment
bierheea
~uondea
kan worden.
Het algemeen g oelen
lAdat de uitaJag der conferentie
"
t men
..er"acht had. en dat een ultimatum ~I ..olgea,
W&&rUI ~eluken
tijd \ oor hit' daantellea
nn
henoruunpa
aal "ordlta gege ..en. Eea "ooroaaa koloniat liet de &aak IflIr donker la ea
h.ehoa"t dat alA er een oorlo~ komt ..eieu der
ondere kolonl8ten zoo "el U. VrIJstaten en .Natahluen lleh Inlkn &aD.luiteu bU de Tranna,aI.
DE PRESIDENT

GESTEUND.

LI~()ESRUR", 8 JVNI.-(&uiM.)_De
uiiKlae
der coalereo"e
al. gepuWloeerd in een rroenboek. werd IP.terea
ontnngeo.
De burgen
)lWCaea het "ooratel ..an dea preeidellt toe en
lullen hem ondersteunen
ia de poe.itie door belli
l!Ipno.8D.
ZIj lita _I' 68aatemmÏ(r op het
pUilt ..ao naturalisatie
..an uitJaad8lllf en beacllouwen bet ..oorstel ontoereikend.
Maar men
geeft algemeea toe dat de ultslas der conferen
tie. lOO .. er die bier bekend 18, een be ..~igende
IChlkklDg aanduidt.
C lt particuliere gezasheDbende bronnen ..erneem ik dat de reg .. nng aan
de bea .. bMn te keoo@n heeft gea ... en dat de
poeHle ..eel verbeterd Ill, en d.. t alle mogelukheid Y&D helontstaar
vaD "lJandel,ikhedea
... r_"derd
LI
ProgreMieven
ID dIt "tnkt
meellen dat bet voorstel
..an tieD preei.ent
huone
handen
aal alerkeo door bet getal der
JlrogrMale ..en te ..ermeerderen.
TELEURGESTELIJ.
1J1T1':~RAOt. 8 Jl·"1. - (Rrutu.) - H~I betlcbt nn bet mlalukken der Bloemfontein
coo.
'.relltle
"erd
gl"teravoud
hier met uitmgen
"an Terbeai.g eD alarm ontvang" •. oe grappige
~ boodlrlg
..an presldeot
Kruger
tegeDo ..er de
meoechea te Prewna
eD de achtJnbaar ..nendIcbappeJUke betrekkingen
met sir Alf~
MIlDer
eien Ide boor' ontstaan dat een opl0!!8log ge ..onelflO
"...
0.:. crtau IS het een"e "eaprek In
&lIe kringeD.
OEHEIMt.:

P UT'!)

ZITTINGEN.

RlA, Il Jl ~I

(Rw/er.)
- De raad
'Wu bedeo den geheelelI morgen ID geheime
mttln8', 4e oonferentIe bet!prekeade eo hpr ..atte
de gebeime lIHlog hedenmiddag.
,
-

9 JUln.-(&..l6r).
- ne
yoei .. erbeterd eo het p ..oelen
8t!1I vriendacbapptlijke
IKlhikkiojr
ui getro1fan "o~o.
.
N,

INDrEN

WAAR.

"THBEE

INGEf.,AL

VAN

".

EEN

EN

NIETW

BLlJK!(rO~ITI!:III, 9 Jusl.-{R~kr.)-lk
VIII'·
da~ h~ ~poor"eg departement
68R edrl
aaDtaI lru~
ontboden
heeft, nm jpreod kI
we.ell In g~ .. 1 van gelwurliikh«len
indien er
een Ultt.oc4-l uit Jobann_huli'
plaats V'indt.
Een ander ie.leg......
Y&II
denselfden
dalam
meldt '-I~twoord
op een '... nook vaD deo
Vl"1JIIlaaLICbtll ageD& te Johann.barg,
wordea
alle beecbitbare
trucu
eR rUllliJ~1D naar
Johaonesbuf$
ge&onden
om ..ooraleniug
te
maken ..oof' eeu uitt.ocht,
welke dreigeDde
BCbiint.
.t
neem

BEVREE8~E

DE TBKBULAND

W.... .....-Be.

8POORWEGAHBTENAREN

la SeIeI_ ol. ooit 'da.....
Elliot ieta pboord wordt. Di....
~
wil
OOI echw praat Iata booreo,
Da wii 0_
..
,.,tij
!IOO'D pdnchte
lea hebbea g"
geven en 8811 ,roow aecler~
hebbea bUorlidWR __ w doerdat "ii _ odaer reg~.eáen
!rqoden terupend8D naar Iaet .......
ent ell wel
P.u&L1
9
JO!Il.
{(S~'_l.>
_ OOIen wakkeren procureur.,..,....,
hetwelk,
HedeD llAJDiddllr
objecteerde
de: Afrikaan.
YOOl' oaa
.... 1 bet.ebat,
ID wa ,..de omdat
d..
parijj &eien
..ier
n~n.
Drie
wjj dID IIf'OOten Filiatjjn lmU .. tun naar huia
_reien
ioepIaten
eo een uitpsteJd.
J. P. .. ward hebben. Hoewel eie .t.rjjd bene WIM
PeDb YerklUrde in laatl*paoemde
ljaak det hij bebbea wil .....
rierd, eo wjj hepen dat wii, na
&epawoordif
RI &oen Joeeph
BIrii. AUn eeDIDI&.I cfaD aoeden ,~
geatredlD
W hebben,
applikatie
altechreef.
OodllrYraltldl door ad .... ook na yolbnChtea arbeid de goede Yrucbwn er
Oqrrey leide ,.toige, dat hij _oDJaaka ter te. Y&DsuJleo DlOPD aeoieteu.
reohtawllintr wml """'_n.
Sanle!j teekende
Sir Gordoa Sprig rekent n~ op _
o ..erID
~hreef
den YarD! IIODder eerlige hulp.
willDÏDi met eeDir eIektie·petiti.,
maar -ii
Applilrui
had g_ kopU of, kopijbotk. Hii 1&11 hechten IJ' pen geloof &aD. OnlaDp toeD hU
.... n copjjboek daar, maar hij had ..... OreJl een
Yerpderiotr
w Elliot toesprak
en wii eeD

[LAl EH 1 -111"t bericht dat de VrU~l.a4tsche
agent
g"t.eletir..roord
beeft om rIJLUI:l'lD en
trucks ~ordt Uffi·"eel bevestigd.
MeD beboeft
sich d ... rovef ochter niet oageruA& te maken,
daar d~ Ktupl\in genomen door den Vrllst",tACbeDagont ~leebtK voorzorgsmaatregelen
EVD.'

t,IJlt

kopij·boek daar gezieD.
Hjj kon olet Iwerea
dat bet llopO·boek niet .."oor Sartite Iatr toen
bilaijo yonn in,.ulde.
.Advokaat Oarrey w_
op de erlLltigheidl der :laak. waarop de magia_
traat de uak wtet.lJde OlD nit te ..iui(lln of Sart.iea kon IChrjj ..en.
'

FARJ<;LLY.

HOOGGERECHTSHOF.

'v

PHErIlI(IA.
Jl SI -(8[1eCkUll.)-lJo
Y(}l",~.le", puhlIce~1 heden cIlnll modedeehng, .dat
.ooerL J uh 'Un bet vong jaar. dr. Fa.relly "eeo
rutalDe m"er~udt
voor de Tranovulsche
reg.,
eo ook ntet
eer om ZIIU advlCul door de
TraDsvaalr.cb
regeenng
I!evraaad werd.
Dr.
Fa.rrel1y's ortf!den
10 recente politIeke
aifall"68
geachleddu due; ill ~ulVer pnv ..te capllclr.ei1.

.t'

TRA5SVilL.

P!tI!Tf1RIA. ~ JI'~I - lodleo men hier DIet
o"r~UI.;d
WIl8
dat er u"o georgaollWerd plao
besl.aitlt onl per ., oorl'JIl te mallen, BOUmen
..erwonderd [;1(leteo we£en over deo tooo welke
tbios aaogeell4fen
WOld I door de bladeD onder
de controle
<fer fln..nCleMl lJe",e £IIU nU 800
..erblmd dat .elf. de InMt.emmlll~ 'an den Vrystaatscben
volk"rlBd
mut het Kruger program
.ordl
be...:bouwj
",I. een ultllnatum un Groot
Brlttan)e
gtl.lcbt.
Waarschnnlqk
traebt meo
no de Kaapilolome
t.. lotlUllde6reo en wd
'<D.ogeIU" prob.!ereo
urn l.,,11 guoKtlge beoordee
hog ..an bet Kruger progra.lfl oomogel"k
t..
I'uk~" lo Pretoria,
rege"rtll.l(,krlllg~n
II1tU.
8obeo beetaat

( V (lur rwluer.

."0

YuLJ

t.lmeer
tu!scb.1I
Ilecbt.

t: VERfRnt

\\I-.~,

omdat goed beschou .. d htJt
pr8lldent Kruger eo ~Ir Alfred

gellCbll
Mlloer

Et!( ~lt~I"
"'lDERVl:EL
Prelldent
Kru"er
.d
vllf Jur
balf
"lIrrerwchar
e'l daaMl& volle sh:mrecbt
Sir
oL'fred "i
oa vuljarIg. of deanoocl8 se ..enjarig
... blUf ..OUedlll .temrecht.
Ziedaar feiteltik bet
eeJU, ~e verschil, "aDt he~ ..antel ..olksraadsleden
dat .. an de DIeIl
burgen zal "orden toelJestu ... !!leUt feitelIJk geen lI..cbil oH. Werkeluk
pruie.nt
Kruger
ta lOOyer aepan ala hll gun
kon. "ertelllk~
men de huidige Tran ..... Jacbe
"etg-.rK
me& het KI uger- program dau ie de
..oorultJiang
reu~a.cbttg eo lICl:un~ het yencbll
ta_,hen
prelldent Kruger en AIr Aifred .Milner
'Yru Dle~.
Vlll.JiIT.U. T E~ TKA~SV AAL
.ta&II tbaM '!Chooder aan achouder. Indien de
Kaaplrolonle
baar ~ewlcbt ook In de IIOb... 1 leg'
t. de "lik ge "OUDen eo v",lt het kl'mplot der
MriOj'lUkon
III dUigen.

.l'lakl.

"c;

1-

In ... nolg
op bet bencht
nn
\t.ftotllldd"&I "orde Dog .ermeld. dit bet MilL ...
"","tel,
bO«! goed ook gemeend. oounne"'Uk .,.. ..oer pr8llId,,0' Kruger. omdat de
:
"am.
geen snder g9,01g ~oude bebben dan
da~ \1e nltlaoders
baal w~rden I" de ZUid
A£f1~ '.. :MObe B.epnbhek.
De ~sformale
In
ht'
til" .r- ..oont.1 aaOjleDomen W&8 ook door
zen
"Cb, d suspekt
O..arent...gen schuol het
ifru er pro ~m all"ll08
bevredigend.
ter"ul
bet fe .., ~. ~Q Idelnke Yoorl'eolng maakt ..oor
'SIt'lHI D V\S 7.ELHTA~DIGII~lD
lier rep' tbliM
De dokomenten
"ordeo thanA
In deo Y. ftMlDlg,f'_ , ..olkarud gelea"o e .• bebaDdeld
W _'lCbl!fJ1}, k &al de beb~fldehng
.el
YerKhe!de _ dag"" I\. orea •.. De oJt.dageode bouding der 1_ goe frtJ • ter J'lIIOpers 1&Jl1de men&eben yoo .. l,nog
HU koel omdat dIe houdtn,
een V''')TUli berumd
pI..In geach t wordt. w&artegen de r; uld-Afnllaau.c
he regeenngen
met
,ucces lroDm 10 reageereo
[wtl5l!

;L.

.• TllIII:;l""

OI'INlt

Lrt'lO~~, Il JOl! -(Rtuur).-De
Tunt' ,.erklaarde
bede '1morgen dat . wformalltl
on. be
reikt beeft d 'e Itlen hoop lJ6e~t op 8Ueeetl nn
Bloemfollt. elO conferentIe.
eu drukt de
'YreeA UIt da~ preMIdent Kruger geen geDegeDib,nd get.:>Ood h.eH
om de IDllcbten no den
lhoogen comt1lltll ·&rl' teg~moe-t te :romen op
Ioliet tien van d.
belanl(r"ke
ponten
Hftt Il'
~1l&lye
nuttdo J" t.e ttacbteo de ernsLlgbeld
nO d. artuaile te ve~b""len

.a.

WAT

REPTI~RH CIIH.Hf.SPONDENT
[)t.:NKT

BLO[\lFrt"irtl'l.
:1 Jf'".-(/V,,/<·r)
-I!I hl'b
. het op h~t bo0S"t.e ~tlzag da~ 4e ooderbande·
hn en n"Il yoortgeiet
worden
tu.~chen
sir
AJfred ~IJiner en p",sldent Kruger
Men ver'!tut
In officleel~
knrgul' alhIer. d3t pre~l<lent
Kruger
""I voonl<1I1<111I II den ~oik.r,"d het
"y~"mlet m"nopohe
t~ ftHllletlgen.
IIletlegen'
Itnnde
Mr .\Ifred :.fllner geweIgerd beeft In rle
luk
In to lI'A'1 Uil ,le conferentIe.
De Vrlleta.ll~b"
r~i~erlr.1l dringt s\erk aan t. PretoTia
de 0"'0.1111- h~rrormlnll~n
I",'.. te -tUil. en men
elMft .Ibler dot p~",,j,,nt K'l1;Ar ~an pl.n II
tonen
Ia"rt herfNn"IJ~"n
h'l den yolk,raad
,oor te I~gl!en

DE RCRI.En"
'\1'\
\'i HII [)f'S
l'R~.:-IIIH.S r
rIn
rRi'BI R'.
:1 .Tt"1 - (1V""'r ) -- lIet
'--t.""" • UI <len U1t~lal( der conferentIe
he.dt
~Ibt"r )fn·')te
ontAt"ILenl8 ,eroonaakt.
De
..""r!!'lannen
..an lIc>lIand8Che ..fkomet
ZllO
beTfnd hl\ de ",geenng
te .talln. ter,,[jl de Ultland~
huooe ~eltle tn het laDd ab zeer ernstIg beac~uwen.
1I1EN DESLI5S1~G
V A.N DF.~ VOLKS· I
... •
RAAJl
Pllor'''RIA. ~ .Jnl
-(Rf..ter
}-Oe
raad Wall
'lIen lf8'-elun morg;l'n Jn IPh'llme
hneen.
Itn d.n D&<Dtddag werd 1w.lolel1 de ..oonteUen
~
"te 'kunln
Wlllke door deu presIdent te
1II1oemfontetn
waren gedun,
betreftende
bet
lborrenchap u de rereering w plutea
eeD WI'
~
w irekllen efll -die .oor dell raad t. I~.

"'"Di{

1Iu ,..".cbt dat CM raad III .Irdapa oa cl.
.,...,..... tt PHmrtrptll
l1li hl' ~

AANGE-

.:sO~ttS

R~~NTIK
IJ[.JZ;()~ [)EnH~DEN.

....ij;I'Wf<:

,.

P['S 1'1·;N.

EC<l; ~ [;ITTItEK:-iEL"
\"al1 dCIl 1r$.m.I~.'~t&TI'
van ."n excellelltw d...1 !!.IiJverntur
I,ehl'oen "U aI<4Cbn!t
ontvanien
Vilt, ze. documunkn.
w.. r ...an In bet
Yroeger gepuf'llCeerde
memorandum gewa" ge
maakt werd. ~)e documenlen,
die reeJM 10 de
Eng,,18ctle da,jbladen
£lJn gepubhceerd.
zlln te
I&ng ow IU [jlO geheel bier te worden opge·
nomeu. WBar 1/11 ge .."u ~Dlge ulttrekll8ll "elke
nleu"e punte..; niet 10 bet eersLe memorandum
.ermeld, "",n _~t hcht brengen.
De documeQJI'n ~tJn ala 'l<ol"t ;(I.) 8ugg~
beLreJfe"de het kll.recht door
ZI)II 8:lccllentl~emaakt
bU lie morg.nzittlnK
op
den hten J UDl.
(IL) Memo~ndom
(o ..ergele~rJ ill HollaDllAcb
en Eogelscb
lIocr d,," preAl<lent der ZullAfrikaansche
~ubhek
bU de namiddagzItting
op VrUdag. 2'~.uol).
(III.) HeQljrandum
(o ..erKelegd door zijn
excellentie.
op de bueeDkomst
op Zaterdag,
3 Juoi).
re
(IV.) Mem~:alldllm, ~ed"toerd
3 JODI 1899,
t.oegeaonden "r
pretlldent Kru~r
a..o den
hoogen eomm~'f&ria op 4 Jonl 1899.
(V.) Memor)Ddum (~Ieaen
door It;n excel·
lenlte bil de m.,rgenzitllng
op 5 Juni).
(VI.) IIlem~ndum
overgelegd door president
Kru,er bU de ,,... mlddag aithng op 5 Juni 1899.
Het eerste .;Jocument
bent r:!e "enken door
zUn eXGellenti'i"'!ege ... o bU de .. nte zitting der
conferentie
0Pr. I Juni. dIe reed. oitvoerlg gege ..en Jlln In~et
memorandum
door ooe ge
pablicet'Td.
il.
Het tweede doenment
bevat d"l. klc!lAlCht
voor8h,lI"n
..~ den preludent e ..eDeeDS In bet
..orige memorvdu!D
gepubhee<Jrd.
rit bet de~,~e stok. het ant .. oord YBn den
hoogen comml
rIO op "oor noemde ..oorstellen,
geven Wil he ..ol~elld 0lLLrek8el."De pUllterr .. an belang zIJn.
(I) lJat he~tlldperk
..erol~oht voor het ..er
krugen van '!:.Jl kl"Arecht ..ermtnderd
wnrd t
vlln 14 Jllrtn \pt 7, eo Is naar ik verondeMlt..I,
DIet afhallkelliJ
nu ceDlge \'oorwaarde ander
daD dlc '" het·~twcrp
zelf genoerud.
(2) Dat ",)I'~lllld llolet wordt op de personen
die 111 de ro:Ju bliek gewoood
hebben ..óór
18,'0. CD door foe wetge,iug \'all dat jur beroofd
werden \'Iln 1'I,jt YW"llIt£icht op b"t ..erkrIJgen
..al ..ui kle",c~~t tJa [) Juon. overeenkom8tig de
,,'_'cTllCnwgeu >'lV .. n de wet ..an 188:.1, die ..an
krachi ...... tOelr lil ID de repobhek kwameu.
(3) lJ~t de' be.taande
ooaanntlmel[Jke ..orm
VaD deo "ed ..~'anderd wordt en de eed no deo
OraoJ" Vrl1.l~
In de plutJo I(eoteld.
lJete zil" bef-,ogrlJke ~er~ndenng"u
ton goede
en ti< metm dat"de "et. IUdwo Kepa_rd.
berekend ~81 llia t< lelden tot een trllpsge"lJze
10·
..oerin" \'IUI ~
~eker !Jotal der tlitlander be·
volkill~ !.oLd(',.nln~ VIlli burger"
.
Het vol~0OV' meworIlDdurIl 18 ,.'0 pre8;dent
Krugllr III an'lwoord op de Mnmerklu"eo
Yan
'IlD ex,-:elleuII~
Het ..olgend uittreksel I! van
!.elans·
.
"Met betrQ~ing
tot de puoten ""n Yerb~terin!!' w8nsch i'jJ oeoige aanmerkingen
le wakon.
I) Ik beb go))Il voornemen eenl"e "el dor" be
perk,mdo
"lIo1,aarden
toe te ..oa"en tot de
:lLlpuhl!". duoi1_mij voorliolc"d
.
2 Dit "orm ~II den eed &00",1. ""1t!;8stetd III
de ~on.IlIUlle ',oIn den Oranje Vqjslaat moet
..er~u.,ld we.q van .eoe "etleliJkIl
stipulatie
<iuro(. betre"~,,:1
h.bbeode
ala YerY11 IU de
oon.t: ""Ie on ..,ouals gisteren door mil, blJ hot
wsleo un mui' yoont.el aall uwe exoelielll18
v()nr~ .. leld
~
3) Het (hel
m'ln voor~tcll~ de ged~ellen
"an ,jp elt·kt,e~t.
""Rrop m!in voorstel bdrek·
klDg hp"ft r:>pf+' hptlen
~) Ik "p"- ., verder alln te tOnnen dat perso
oen. dIe. r\ .r !t~!IOn&Rr de I. .\. R gekomen Iun,
In .I.al wileI;'" l!in vol ~temtecbt t~ krIllfen In
twee III pl.~al~ llon Lwe.. en een hall jaar (aooale
uwe ""c"'ler.t~1
I!Chllnt to denken),
nl bet in·
werkiog t.r",JellJ....an d" ..oorgeatelde "et.
Hier kan <lli .. ndacht ook gevllIItigd worden
op het f.Ht dal~olgenA
"et no. ï Y&~. 18~ de
naturahsatie
f.jOl £:lt> bedraei,
ter "II I htM ID
1800 ~ermlndei'd "erd tot £5 eD later lot £2Ik wen~ch ~
aan te toonoD dat peroonen dIe
g~nat lIrallscertf,werden
..60r dl' in werking tre"lDg v.. n J"ZIl \,,'·.r~'i!etelde wet. bet ~olle ;,~recbt z'llIen klAI';"" El Jdr>!u na na.turah~tIe;
&OOrlllt 1,[IYOO(1",,,1r1e"n JW'l"!IOOn die 5 Jaren
gele.I,·n geoat~"
•• erd "erd, dadelrIk nal ife iD
"erkl""
UeditV vin de wet ge...ahu,d Ál we·
l8JI op het ~}
atemreobt.1
Verdolr lD~rd
ik, dat Ik welllch
awl
eacelllll"~ ....'!~~~t_i!I .....~dacbt- oial Wijdill
MIl de 't'01PI'fl1O~lv!

'1"

d.,.

no

~

ell

.l/aatJdurp.)

ROL.

LUt;Il£ "8. UEEKKOOV1·.
ID de voertzettiDil
nn deae I&&k~men zal
zicb .herionltren d~t het eeD klacht gold VlD ee:!
arcbltect om betaling ..an £.35 1311Gd door den
perIlOOD yoor wien hjj de planuer en de uit ..oering ..an den bouw Y&Il eeu hQlI! h~j pl ... erd"ead na eeD kort s:etnigeo ..erboor ,door den
rech~r
Buchaoan
uIteen gel8t, dat er aeen
getQlgen .. aren betreffende bet conLtact, maar
dat ~oeat
"orden
&&olIeDomen, "OOJ'oameljjk
op grond Y&DhrieJ'eD >'Rn den ..erwr;· der, dat
bet gebou"
wal opgerioht
door deu
I' ala
agent van ...,.."eerder.
De klatrer'
ZijD
reuDing
ÏDiellOoden ala lient, tot "n bedrag
Y&II '£2,100,
waaro~der oomlDiui.., ,", ..atwnde
ODgeYeer 200 poeten.
Het Wil 't hof onmogeIJjk ieder Y&Ddi. poeten na te..gaan, eit daarem
werd de beer .Maynard aangeatel~ ~ IKlheida.
recbter, eD ~erd op klafer de bewjjllUt gelead
de poeton uer reuoina
"II den aoheijlsreohter
to bewiil8D.
NI .1IJ1I!ai .. an deu acheidarecbter
lIOn '&hol uiiepraak doen.
\
Bech __ ltlaUdOf1J stemde li.i~elr"it.
.

r; VERSLAG
!;;

Buchanall

CIVIELE

"

~,
VER[)!·:t;E

8 JUNI.;

DONDERDA~~

BI.OIn",)ST~4~,
~ Jt:Nl. - (&w.r )-JuiHt
..oordat d~ ~d
heden namiddag
..erda.gde,
mukte
de pHslddnt
bekend. dd bil efln 1.le
gram ontvangIn
h1ld van preSident Kruger,
meldend" dat de Trln.vaaI8che.
volksraad liJn
stemrecht ,.no~tel un ..nl61D ungeuomen
heeft,
100&18 h!) dat ~oor deu hOOglID eommIS8&rt. gelegd had.
OFFICIEEL

ELEKTIE.

AOII_ EtJiUw.

BLOEMrofh:rN,
9 Mu - (&ukr). - Eu
..ergadering ~u getrou"de
ma.oaeD, geëmployeerd op den .)poorweg, "erd g .... reo&Yond ge_
houdeu.
llf; heencbte
heel"at
opgewondeDheid, en de ",,~,cbtiDg6n duurden hiina i uren.
Ton laatste ~8rd besloten oodlll'_k
te doen,
of, inallval "tf moellukbeden
de ..eilighoid nn
da gezlDlIeu tJtr man oen ge"aarborgd
aal "ezeu
of de w~rker&ijdelnk
zulleo g_taakt
worden,
en of noo-~rgen
opgekommaadeead
sullen
wordeD.
lJe'_prekeMl bepaaldea ziehael ..ea tot
bet onder wem "oor de ..ergadering, en Apraken
DIet over ~Iog,
zeq"nde
d&t zti een ...>lldig
wenscben te feten
in welke positie Z[ "&reD.
De mannen ",,,",,achten morgen een antwoord
..an den dJr~ur-generaal.

I::lTEMRJ:;Cl{TrOORHTELLEN

VERSCHIL.

li! lui '99.'

UITTOCHT.

f

VBIJSTAAT

8OL\.HON".

Napier,

BRE~KR.'f)(JRl". Il Jl·SI. - (R'uu,r)
- De
JI)IlA"N"8H~'h.lj, 9 JU;I1I. - (Rewer). - Oe
!IItuatie lA het algemeene
onderwerp
nn deD Hollandóche l~ezetKnen
..an Hokllhurg "un nn
dali, en d. telegramm.!U van de T,mM nl Stro· ge ..oelen dat de president
zoodaoige her ..orc,~I(lM "orden £6Cr druk gelezen.
De meedee
mIDgen zal ~ ..en alo Lngeland .. I be ......dlgen
ho, ..aD het mislukken
dur conferentie
"erd
en onungena¥
Yerwlkkehngen
aal ..oorkomen.
a!a letll oowurochnnl:lk.
outv"uaeo
tot d.t
Iu Jobaonei(burg
ataan uken felr.eIUk ~tll en
bet TenlAi der ..erTicIJtlngen k"am.
de markt blUff Ilap.
TE rRETORIA.

voos

BL().;ltHff~1EIN,
9 JI:III. - (Reuter.) - Er
loopt een lI'frueht da' lord &'Iillbury d. onderbandehugelf
w,,~ de Trsn ..... I... an deo heer
Chamberl&if\ OYIlrgenomeu beeft.
DI' beel&
te ..redenhe~ gegeven in oIr.cleele kringen, ea
ook bl) aodueD, ..oeral in Afrikaander
kriDgefi.

.....

OPINIE

OHEERS

motie ..an waot;rQnwen in hem doordreY6n,
Hide bIJ: ja, junie kunnen ldit nu wel doen,
maar ik sal er toch in komen.
Nu kan hij eeh-- toch zUn bieHn pakkeD.
Ik betwtjlel ook
of OOllt Londen weer zoo
bereid aal zija OlD hem weer een Itaoa in het
parlement te beao....,n.1
Nu, lDijnheer, ik "il niet verder inbreuk ma.
bn op ow plaaillrnimte.
Ik hoop dat OOM
proc.1Ieneraal
aal doen wat "jj no heID gezegd
hebben,
dat hii oaH belaogeo op -on hart
~t
an OOI saf too08n dat er voor Tembuland
ook leie Joeda ia w..
legd. Ik hoop dat er in
due Kitting _r
pdaao sal worden dan ooit te
..oren.
Voor ditmaal genoeg.
Harteliik dank
ToorOpD111D8
nn eeu hartuljjkell
..nend
en ond8lllteuoer
no dell beer B.. Solomon en
niet Y&Diiir Gordon Bprigg, :aooala eenige
kolonÏBten gedacht hebben.

ers

d-,

I Juni

:ol Juni

Aall Ik,. Edit.eur.

'W.

en

van den elektiestrijd.

WAARHEDEN.

(1 roone
waarhede u 'IJu
!leer eenvoudig.,
wll.Urhedcn w..nneer zij elDdeliJk begrllpen wllr.
deu,
maar hilt ..ordert
Ia.ngen tiJd vour
ICrualld, geest III voorbereid
om eeP grOtI~o
waarheid te ht.gnJp"D.
Jaren Bohtereeu kali
wmalld Jil dUlSt"rtll' verkeeron
IJver e,,,, f)f
lItllleru phase vali zIJn "eestehJk
I"ven, lIv~r
• ell verhr ..klDg bijvoorbeeld
van eeD trouwe
HIClldschup,
uf O\'er eeu of alldere
bltJkburu ttl~ell,trtJdiKh"ld
III zijn
IUIl"rhJk p"r.oonltJk karakter,
maar dUll dOllmt er .•·m..
plot.chllg een hcbt op ill den gee~t of III h.t
hllrt dat t<:n;tond hplJer maakt wat ttl VOTl'U
w!lnhoplg dOrUer .cheen.
Eeu groote wa .•rheld ziet men dun met ..I ZIJD gevo~r ..kkIDgeIl , en ruet zIJn ve-\Ianng
van alle.~i 1\"b t
ver" arreod en ontmoedigend
wos voor d.ll
011111
die met
dIe waarheid oob"kend
.,·IS.
'Wat l'ell lIIeUW gevoel Vuil leveu en Inop
komt l'r ruet .,lIk eeD DlUuwe erkclllUn~ ,"uil
een troostend of een verlichtend .. groote ).....,,h.·,,1 In do vreugde over ..eu ondervlll!llIIg
.•b d"Le, kan m"n ""rtrouwenJ
af,,'achWtI d.. t
,1I\<1"rll ra .•d,.I. op gelijke wijze opgelost ..uilen word,·n.
Dat 1" de reden dat biJ de 1DvO"TlIIK
V.111 Ch·!II.ent'. Tonic Iedereen
!lOOpllsch ",h t,," "pzlch! .. van haar verdiensten;
ru", .... th,lIh Is ZIJ Z'JO populair l!I:C\lordtlll, h""'lt
W Zich zoo vertroll"'haar
)l;cto<,nd, Jat hOllderd.. 11 kwa'<zalvers-gence.mlddel('n
op Jf' mar!t;t
"Jil, "ebracht
om het pubhck I" bedriegl'u.
1",I..r ooNprol1keltJk Ilrtlkl'l wordt altijd tlll""maakt
,'11
d,· ml'll<chen zullf'1I alt Ijd tra,bten voord ..,,1 tf' trekkeIl vun de KOt,dgeluoI '0.1held vlln hUil hJdellde medomcnsehon.
rlltl JIIh'lI mo<.>tclI op hun hoed" \l"l'z"n wgen dl'1.U
b6dfl"ger~
\l'ant hun gon ..esmiddelen zijn '. ,.1kompt; nu'U doos , eli terWijl dl' tijd vcrsI"i,]
wordt neemt de zaekte too, en misschil'n K~If,
boHn de macht van zuik een krachtig
!!cuecsmlddel
"Is Clement's
Tonic.
De heel'
J1l5. E. T. Ttrnoy, Kooringa,
Zwd-Austr.Jhé,
schrijft,
dato 1 Augustus,
189ó:. Gedureud~
velo jaren leed ik aan hoofdpIJn en algemeen slechten hchaamstoestand.
Ik proboorde iedoolr genec5middeld
dat ii kon bedenk"n,
en ~robeerde ala laatste holpmiddel Clement's
TODlc.
Na t.."e flesohjes ingenomea te heb·
beo silrong lDijn hart 0'1' van YTeugde door
deu volm...&kten omhl'r die er in mijn IIchapnt
plaat,
had.
Ik ..olgde rol'RVuldIg de voor'chnften,
en na 't derde 'h·schje vO('ld.· Ik
nil I ""IIP,,1 gl'1.ond. Yk ""n tal ~nn latpn lun~,

d .. n
('Il

~fI"'t'-f'''~,

\Tf'~

dp oorzaAk

Ik kan nu w .....r 't ""rk

111 df'U

.,"10'"

mrnh,t

.tt·flk

E. tlrn,,'\',

(A,lo· )

}:dpfl.

.....

Koormgd.

.

\>nn blltn

llPk~

"

h"rvatt"n

eLt!

III

tit· dW09,
Zuid·Austrahé.-

Ut'triluw

DR1!lVENBUS.
Ee'! córrllllpondent achrjjft dd da h~r o..id
:MoArtbur. "di" de I.. tate "ijf j.. r geproepek.
teerd:heeft
naar petroleum
en steenkolen In. ~
distrikten Carnanoo,
Fraaerburg
en OalYil1lll,
op het punt staat siia ooderllOelringeD yoori W
!letten.
HU ia U. Woemdag Y&D De Aar naar
O&rll&rYOnvertrokken, een 'reoJoo,r eli een lid
een lIienw '1ndikaat
......
dim hem. Dw;
beer :McArlhnr
koeatlri pilde nnrachU-

"'II

ftIl
d, o~,
reed. yUf da~

..........

_..

~

ID lHD

lil

....

dat

bate JDijJn oader
dit
O'V ... wijdt
...

.u-
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O-J k.ate
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7 LJ II
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K.4.U8UD,

J. C. VAN NIEKERK.

Mjjnheer,-De
TelDbulaod .. lektie li! ..oorbjj
niettepDataaode
oodrog, leugen en pld i.
air .Gordon lijn :Mo_ leieo "ekomen.
Hier
-ii. er daa ook nOlllCbthonder4
en elf die de
knie niet nor hem hebben gebogen.
De beer
SoJomon ia er in sekomen, Hlfe alboewel er bii
_igen
..an de ltemopnltmen
ltembrlefjN
waren voor BclolDou, die door den ltelDopoe.
lDenden bea... bt.l aan de eene ajjde alleen ge·
ltempeld waren, en niet &&II beide zjjden.
Die
IM_1l
IUD allen ni*pworpen.
Bet RI daa ook eeD IIf'OOte 'lftq:ll voor
FICit II•• Goou • .'
'
,la eie.. aak RI door dou k'_,
ee~ bouwer onlMlll bat toen de oTerwiDDiq bekend werd,
IJlOOter klomp Jdea &&D081110r,ifl8Wteld MD eiecih ..an \£39:l, de maar ik heb ook nooit _
Er W&ll Diet Mn Tan de aooge·
laaJana van MD rekenina yoor het bouwen VlD harUgen guien.
naamde progreaaie ..en io de nabiiheid toen het
... buiJI)e. hui!,eagebouwea,
voor den '\rerweerwoord g.... eo "erd "001' 80101Den. Zij hebbeD
UIII' te "elhugton.
De tegenpartii be"eerde
dit in deD neUl! ,ekregen
en er, _rd ook niet
dat het bULl niet gebou "d "U o ..ereeakomHtig
het contract, en ..roeg in f6OOu..entie .£525 ..b éen op atraat seKieu.
Nu, he<Jr editeur,
kan u ODa niet een aanbe·
lClIaadevergoediua·
'teliDg acbrij ..en .oor Oost Lonr..len, opdat "ij
Ad ..okaat Inll8ll, Q.e. (met adY. Upington),
lir Gordon daar ". ook nIt houdeu, "ant
daar
... ncbeten ..oor dlfQ klager; ad .."kaat iiI' Henry
lJuitacbers, nalurelleu en
JlJta (met advocaat
Molteuo)
voor den ..er- ook IUD Afrikaanden,
Eo"elachen, die niet ..oor bew ZIjn ell die ala bet
dediger.
JohaaneK
H. "'Ick, de klager, Illi dat bIJ III "are allen éen klompje ..or men.
X.
11-1\18 met den ... rweerder o ..ertlen k"am ..oor
hem eea buis te houwen YOOr £88C) wnder
Yerf"erk
Itn bui&eDaebou"ea.
Er werd SeeD
8Cbrifteljj~ contract opgemaakt.
Terwijl man
met 't bpofdgebou ... bezig " .. !lei de 'V'erw8flrder dat bem eenip onderdeeJen nie' beYielen
eo de k.r
veranderde
H toen yolgenl lijO
Vanrbiinsclorp,
2 Jooi 1899 .
wenaob eo berekende
dat afaonderliik.
Toen
bet werk klaar Wil weigerde Tet"w.. rder te AGn den BditNr.
beieJen.
:
Mijnheer,-Venruo
mij als een der oudd
Het. attuigen"erboor
"erd voortge,et, maar land ... aclen na afloop ..an den elektie-atrijd
een
Wil
oOf niet afgeloopeD
toen het hof ..er- _einig rWlDte iD uw lIOeerd blad, om un mijn
daaadft.
opgekropt gemoed Incbt te geven.
(A.)
Op ..... _k
..an den heer Rhodes heeft
VRIJDAG,
9 JULI.
d. Bond bem destjida "fairplay"
toegezegd,
"aarop bii het prelDlenchap aaopnomeD
heeft,
(Voflr Qt" hoofdrecAur,
J. Il. Ik
en en bjj werd door den Bond, zo( lang bij zich
.
rechkrd Buchana" e7I Jlatudorp.)
oYereenkometÏi
lijn afgelegd" politieke belofte
gedroer,
op de bank gebouden.
Met de ..
V~I5K. r •. Mt:RJU.Y.
Jam_n-inval
in TraaaTUI
WUl'V'lD
hij de
Dele " .. een aktil' ingesteld door Gert Petrn.
oorzaak wal wÏBt bii !leer wel dat de Bond
Viuer,
eeu boer woonachtig
iD de afdIleling
hem geen
Iaoger ala 'premier ,tenDen roo,
Hano ..er, tegen Jam.
Harr&,., ..an Col_berg.
en &oen IOnd laii sun rtIIIlfIWtie iD, eD ..ormde
naar zjjn emaak met lir Gol1llon
Klager 'I'1"06g om een order .. r"eerder gelas- een miniaterie
tenae de opmeting
..an een wer
Ituk grond.
SprÏig aan het boofd.
De Bond zegt dat bet
te ,lol tooien en £100 le betalen met rente 'fInaf
land niet door eenig pereoon kan geregeerd
October 1897, ol ..oor een order den koop ..er- "orden
die aIleeD liin eisen belaug in bet lpel
nie&igende eo 'POOr betaling nn £7 lOs. ala beeft en niet die Y&II land en ..olk in bet alge.
Interetlt.
meen.
Ad ..okaat Searle, Q.C. (met ad..okaa~ OIOlle),
(B.)
Een motie Y&II wantrou"en
werd toen
voor klager. sir Henry Juta, Q.C.(metaclvokaat
YOOrgeateld io het 8prillll-miniaterie.
IOnd~r
oe Waal) ..oor ..erweerder.
Hlfreepekt
voor hUUDe p"litie, bluft nog op de
met de bealiueude
Item ... 11 den
De verweerder oDtkende in ziJu pleit de be- ku_o.
weringen omtrent de opaletinll.
HO wae ..ItOOI! lpeaker,
en "aarom?
Obi pel te doeo?
0
bereid de ..oorwaardlIn der oyereenll.r>lut na !,e neeu. Sir Gordon alOOIIt nO naar Ensebnd
komen eo. .£100 te betalen zoo transport aepu.
gaan om eeD onseYfa&lld oorlogucbip
nn el'D
_rd
w"rd, maar klaser nranimde
tr&D8port millioen uit '& land.klUlt &aD tI> bieden, enz.
te p&lllleeren. ID recon ...entie eiaobte hij £50 De Bond kon dieD "arboeI niet langer aanzien,
omdat hij hIllten bezit "Iln rlen "rood g!Jbouden
eeD t"eede
motie ..an "antrou".n
"erd "oorwerd.
gesteld en aangenomen
met 7 stemmen.
ZJj
I'u aDt"oord
aan het ~o{ zei ad..ou.t Se",.le hljjven echter aitteo,
en de parlementsleden
bot dÏBpout Will! dat ..erweerder zeide dat de "erdeD naar bet land en ..olk "er"ezon.
V oor
de derde maal lIs acheeparcc.bt
hadden wij li
klager deD grond mue~' doen opmeten eo klager
zeide dat ..erweerder dat moest doen.
.Mmmen in meerderl-eid,
cn toeD fM:rat kOlen
Na getuigenYerlloor
reee ....eerde he' .hof ziin zjj het baHllpad.
wtllpnak.
(C.)
Haar wacbt, daar is nog "oor het luht
een stroohalm' waar nlar zu ale drenkehDgen
YJLK r •. 'JOUSf_S.
moesten grijp4!n: "de rediJItribuiiebjll."
Ala
Recblt'r But,hana.o gaf te kennen dat liet b6l!'
die doorglllgl ,10uden zij, aooals bu (Bhodllll)
&OuzU" ueze zaak (gedooltoluk ..erboord) uit te
hadden, eeD a*lute
titeJJeD .ot het belilo ..au de volgen<le sell1lÏe. en ..ijn _partit. geHgd
meerderheid
hehben.
Dil Bond daarentegen
Het bof WIK reeds 3 of 4 wekeD boiten llel8ie.
met z~
11,000 tegeDover
de ..eIe Rbodes.
Daarna ""rdaagde het bof.
mann.1l, trad ..an bet IJOtIinue af lOf Dmoedis
tea atrijde, gelijk Gideon tegen de MedianieIen
en Amalekieten
die ook eeD menigte
"&ren
alM aprinkbaneo,
met on tel baN kamelen (bier
't kapitaal)
ook uitroepeDde:
het .nraard van
.da~ den Ed.teur.
Mtinheer,-Het
....ptlCbrift bo ..en aao dit atuk den Heen! en YID deo Bond, en behaalde aldul
een aége,.ierende o ..erwinniug .. n het einde.
d~t mu terug denken aan betgeen eir Gordon
Broeder.
Bondam&Dnen on allen andere die
Sprig lf8aegd beeft eenige jaren geleóen. toen
de belan""n
nD OOI dierbaar
vaderland
en
"ii d_tijda al8 eene groote d"pulal ie te Kaap.
stad waren om de re~eeri"g I" \ r '","n 9nl ..an YOlk op bet hart drann, oflcLoon lDanlDoedig
BCbouder IIn IKlbooder ten .trijde repar 'Itell
de brandlil'ktewet
te 0111.1......
loIir Gordon
8p,iS;!I .000 heL to~n g'),.1 ""I ""'r ,lui ... I... an wii God de eere geYen die onl reholeen heeft,
eo Hem oneiDdis _r
danken dan wti gebeden
or,ku"d~ uit te mllk~n. :II!Inh..... , ,,"oit beeft
ie", mil 1It.. ~t I{tlllrtcfol rl." ""'0 .. ,",rdeo.
Ik hel>hen, wint IIOndet" HeID konden Wil aiel.
l(ed&aD bebbt.n.
On .. tege.apario
vocht met
hel> al. IJOt'r
,I.t al.. lie lI,ijll' bondea
iedu
kloet apart getof dat do "f n !![Om.IUn geld en IIQwheid eo I5ahr t"'l1 oue partU,
met nmkooperjj, enl .. eD&.
eigen ltoot I.. t bI" ..",. cn de k,.t.&II den
(0)
Hoe hllbben IU .. I.f.a den ed. beer
ander gaaL af IIltlDeO lIIe&hij' !luolll da' bU dik(ODae Jan) beacblmp\ en bew.k1rd ?
"Ui" ,bot ouder.pu
ltIoet 'ddren,
ter'lfiJl een· Holme,.:
want dil Ifeh'lCle
d1!rde met Il1n kOllt er beeng .. t. Daar,ik meen Allel kwam nit Oampatraat,
Bond werd door hem btetllllrd, "ani bn h d"
dat dIt lell dui ..,,1 ... u onkunde 18, djacht ik:
.oorman
of leider y&n den Bond.
Als of WIJ
"acht maar. "Ike hond kriJgt I"" dag. Wat Ilut
Wij "jn Irulech "p
air Gordon nn doon ~ HIJ bedankte yoor 00111 zolf geen opiDle hebben.
luIk een edble.n voorIDan, daar bij ee .. 1t.u&I~mlln
Londen om den edel.m heer Solomon ~ beatrn'
karak!,er en de Boud.oplule
den en het ge ..olg is dat bil het onderspit moet is yan onbeylekt
ia, een mao "ien lelfs toen hll dl'''·
del Yell. Welke hie ~ee(t. hij na niet ,eleerd ? toe,edun
tlida iD Engeland .'Wu, oot rid.l_hap
,.., rd
Om maar weer tot IUn ell"D
• • .;.
n....
&&Dreboden; _r
'Wat Hide hij?
"W".:
DIéL
Oost Londen wrvS te ueren,
en eelll gehoorik heb eeu Inder riddt'ncblp,
Ame JODgeD w worden?
Ik hoop Q& hU dit ow rlddenobap,
volk, dooniruld
Jaatate aal yerlrieHD.
Ik Iran iiir Go.,Jon 'fW. en da& ia mUn Afrikaander
lIIe' nat.iouue liefde."
!lek.... dat aijne me¥en
bier te o.Jedon leer
(E.) Kaar dQI'ftII Iii lDet recht roemen op
gernllt Iun, behalye een enkele tritlOlIdtriDg.
bllllllrl
Y8OI'JIWI Jlbodea, ala een oabn....u
:MiJnheer. u bij yoorbaat
daa=e
fOef
dIatIIOaa WieiaI banden Iliet be&oedeld sja ?
opoame deIee, aoem ik aii leD ..
(F.)
hebben Ilechta "0
9~
of
B GER.

'Ir

~DDI.uXARK!'
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16 0

a

U

8 0

~ 10 0
0
II

0
0
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II
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0
6
6
3
0

0
6
II
6

•

0
6

0
1 III
8

0
3 I 0
1 16 0

6
1
li
II
3
II
II
1

lt

0

10

rJ

16
16
18
II
II
7

0
0

0
0
II

0

01111.11 UU,

1la.keIMn,
Dl. Gear,...u.a&.

JOILU'NK8BUJj,~ .
U JUl1i.-(Per
telepaaL;>-lIlarkt
.1.11. VerkoopelI;-A!exandru
ea, BaDtl1ll Deepa 7. id, Bant:
OonllOlI 811 lld, Bo_ 87. lld, M.aI. B.b
3d, Eut Band •. U Is., Frach Raodll 8oa, KniPt
Oeot.rala H. iri, Lecuwpoortl 6,9d. La.-.., Dla_dil
Is., 8ki. IS. lld, Band Oollierles I h. Raadfoutelu
Me ed. BobtD80D OeIIkaI Det.pt1 6&, Heidelbera!.
ta id, 11,.an Niaela sa, 81_er
lifts 1171 Id, V .
caoa 7a 4kI

AFRIKAANDER

BOND.

GUBENXA.
Aigeemeelle
vergadenog,
~ehoudc.n te GilbelUll. door den beer De ,"et, L.W.V., van
de wijk Wodehobl .
Du hoor P. J. de Wilt \l'erd !lekoaen aU
voorzittl'r.
IJ"
v"rgadcriug
word I'oor.lld
door den
vourZltt<Jr met eeu 1ItUlI;prw
.,t de heer lJe
Wet zijn doel 11'11, OlD over em_ligu Iunda
zakeu to .prekeu.
De b~r De Wet, ..an Wodohou ... , .,i Tem.
builUId tu lx.'!ICboUWeDal. c"n weesillud,
dur
zijn
werk
..I!.oos D1lg6latcu wordt ID bel
hUIS. Maar er zljll ematager IOIlken die mO&ten d<.orgedre ..en worden, teu ....n;te. aftilag
Villi .. rfpacht , teu
tweodc
verbetereu
van
"'''!lPaI; tIJn derde: om de -poorw..,::-ltJu ~r
het hoogveld vall Tombu"'lId
en Gm.aland
Oo.t doer te boow"n.
Daarna spoorde de beer Dl, Wet de kiellen
aan "m DIet acbter te bhJvcn up den stemdag.
V ersclJiuoDdc
vr~n
"enkn
~C~
door
eeruge ni..t-BondKmanoen
die ultlJd tegotR den
Bood werken.
Maar de heer De W"t uutwoordd"
heu
bevredIgend.
Er werden ook indrukwekkeode
toe.praken gehouden door de twee vnendcu dIt! lD..t
hem wareD.
- Een woord van .ank "erd teu .Iott,· ~ericht tot den beer oe Wet cn zIJn vrwadl'u
...oor de moeit" en gOtodgnnstagbeld
d... 1.IJ
hadden gehad om zoo .. er te komen CD on. het
goede &aD te wIJzen .
W. VAN DER YlJYEH,
Secretans.

dal

e

Dui vela van Onkunde.

'I:n

!!"~".,,

WD

GOUDOPBRElf(J8T.

leider ea ua algemeen DÏeQwabW
iu 0....
Itrild phad, ID de Jlbodea. . .,.njj. _ -iete
1ftI.,., ja aeIh 6,000 aij_ oyer dea ooeun,

eD

ft

8811

20 ••

triea1l'lbJadu.

Dit HO Jeichr. de ed. hew Bofmeyr, ID dá&
u.. ....wlbJld. 0reaLatl,. .......
DGl mia.... elour ell aw..~'ti.
U" CIitDIar ta niend,

,

P. B. VU

BIILJl{.

Special .. vergadering ,"an bet L"OItllte van deu
llIeuw opgerJchten
tak ..an deD Afri.k&a.udcr
Hond en BoereohescberJll1DlDgsvertlerugtog,
!IChouden to! Garie., op l!4 Mei, I89'J, tot hrt
op<t<1l1en vau hUlsboudelIjke
regeb voor de
vergadermgen
v..n d()Z()n tak.
Tegeuwoordig
waren de oom Ite-Ieden,
d~
heere'l G. GeDlll, ..
.J .. cob Genb, ....creUlflS, Uldcon A. Kotzé, Willem P. Aurllt,
Johanne.
J. I'an ZIJl, Willem H. C. Kot.ul
De hcer B. C. 1'Ieuwoudt was Dl"t tegenwoordig.
D. heer W. Auret opende met gebed.
De heer G. :Kotmé lItelde 'FOOr: dat het DI,,1
noodia: ia de geheele coutitutie
t.ha.wi te I&cu
daar
com.it&-Iedeo er mede geuoeguam
bebud
lijn.
.Aa.ng'3llOmea DUIt dieD -verstuode, dat oe
OOD5titutie bIJ de eerate algem_
vsrgad.orina in Iiju &ebeel ial gelMen worden. .
De voorsitter
... duraa het onderteeir~
llÏDP formulier J artikel 3, 1'1IIl de algemlleUe
CODIItitUtie, "a.armade
de ledeu idtemdcn.
De yoorzit!,er .telde voor I, .mt deze ..er6"dering 1100. oyergaaD tot bet opstelJeJI va.n
buishoudelijke
rege.!. yoor deSerI tak, waarop
de YUOrAtter ea aecret&rÏa elk een 'I'OOr.tcl
ter tafel Iegdea.
Het oot"erp van dell yoonitter
werd ~emeen a&agenomen lDet Ideioe ..el"lUld"nn6e~.
De voorzitter
stelde voor I, tw"" leden tI!
benoemen
ab afgevaardiwieo
naar het <Wtrikt6beatuur.
Met gealoWo etemmeD werdeu gIIkozen d~
hcereu U. Kotzé Ja<-..,b Oeru." Jr.
U"ereeugckuwen
eli ,a,I~.·,t~l.t
tI"t ol,
eente
aIgeIDeeue vergadenng
\"aU
dezeu tak
zal gehoudeD worden te Ganes, op \" rijdaf" ,
a ..ood, 21 Juli, 1889.
De heer \\ïllem
Auret bodllllkl.· al- '''"'I-tent aecrctari>s en ab lid va.u het colIllte, maar
wenschte ltd Vall cIt·u BUild te bIlJ,·.·n. H IJ It,dankte Vl)Or d" bctrekkillf>t"n ~l'geu' oudl·rdoll.o
ell Kiekelijke ODlIItandighedeD.
.
lo KijD plaate _erd gekozen a.b I&IiSlStent.ecretans
de hller .JoruLDne. J \ .111 ZIJl, .,u
ala lid nu bet co1DÏté de heer Abraham <le

oon""',

a.

Beer.
Do seclete.rill Yr04li of bet eOmlté een T .....D"..
vaabchen
AfriJlaaAder op ZlJU .."rzoei. ZAl
lWlDemen a.ls lid ..an dez.wl tak.
Toegootaan,
IDlts <Lot al het werk ..an deze
v"rgaderlng
&aU de eer.holgeDde
al~"m( ...u"
H>rlwdenng zal 't'oorgelegd wo..w,n tO'r goodkeurtog.
De voorzitter
verklaarde
no bet werk d, r
oomlté-vllrgadering
afgehandeld
en verzocbt
deo heer W. Aurct om met eeD daogebed te
sluit.en.
JACOB GENIS, jr.,

8ecret.am.
EEII
Gt:VANOElfIIlL"Ot:IL\NT Vf;II!( HI.JP.
men bericht, in de bekende [(evange"," ....n
Riog-Sina,
bjj Ne,,- York.
Dat blad, u 1)&
Ster der Hoop" getiteld,
deelt op ~ paGina.
hel nieu .. der pYaDgeDÏII en I08n kort ",ert.Il"1.t
der YOOl'DUmRe pbeunen_n
In de l:.ultenwereld m~.
He' naat onder Ieldlnll ~an den
direkkuder
ReYUlI~ni". en al de CH:lngenen
--oaceveer
l~lr.auoea
er un met:wetilIeD
BM wordt pdrH&
~ de geY&Dg@niBdruk"eru
11&&1'

.. .....,... ill .. lnaiteR .. pnqellJl.

l

laII1tUUJ4-GIIJ

Fabricius Verkooping.

Gebr. KING.' vs. RETIEF,
breuk op Patent-Rechtel;l

Paarden en Ezels.

Daar

Verkooping

Publieke

De V!ILLE ~ 00., Paarl
en SchadevergoediDg.
>-

de heeren RftIIP,
DI VILLE & Co. de wettigheid van bn~
Patentrechten hebben erkend en sieh hebben verbonden die ~ten
in 't vervolg te eerbiedigen, is de bovengenoemde actie ingetro.ken.
~.

CA.LEDON""

:7

UP

Men

verheugt
.i4~ over de wijze Tan berei<iing
zoowel .Ia O';lr de rc8ultaten, wanneer de
oprecb.(,
en oo rs prenkelijke

CAlIFORRI~

Zaterdag, den lsteu Juli e.k.
Eer8t~klas Ezels van 2 tot ;3
jaar oud.
~O Eerstek las Jonge Ruin Paarden.
lU Eersteklas Jonge Merries.

30

mlDe heer JOIl.~~ G. F.\IlRICllS
de
~:bekende en populaire handelaar
is weder persoonlijk naar Coleshere~ en den Vrijstaat om boven.
genoemd vee te halen en zelf tut te
zoeken onder de beste stoeterijen.
Ve vrienden kunnen dU:5 zeker zijn
niet teleurgesteld te worden en wij
zullen dus een ieder raden dez verkooping bij te wonen. Het vec is
geschikt voor dadelijk gebruik en
vele der Ezels zijn geleerd -.

STRQOP

VU

VIJGER.

g-cnomen wordt I ~t is ungenlam
en verfrluchend
.our de sm&a.k. enl'iv~rkt
zacht maar .oker ol'_ de
NIESEN,
LEVER, en INGEWANDElI,
maakt
het .ystt.'<t.j1 degelijk ochoon, verjaagi ver·
k()\ldh",I!'D, hoofd' ,ijnen en koortsen,
en geneest
harducld,l;':" lu,rdt}vij(hci 1. CALU'OI<llU bTIIOOP
VAS VIJGEN
i. iO!J eenige medecijn vall zijn BOOrt
oou !(emaakt. aa(i;ena.m voor den "DUUlk en .an·
neemltlk'll' voor d~-·maag, zeker in !IJn werk, en
''''1'",,101 nut li,: ii zijne gevolgen.
J:iJt ie bereid
van slt'Cut!4 zeer tf)'..
ou ..le en WlDg'cDal\lI1e materialeD,
en zijne vele uit'~)untend,~ hoedanigheden reeoeimen.leeren
zich ,.r;ven aan allen en hebben he~ het
lDl·~t
l'npulairl.:
b''tlfle.e:''lDidJ.el gemaak.t.
"lillAAC:T

NAAR

California :Stroop van Vijqeo,
IJ"

'l.f.t.,

lJ(loU'

cl~)."'A.

1!1IAd a .... O.u..RK

.... tU

CALIFORNIA ~TROOP YAK 'WGEl
di. ali""

d,

edat,

GEBR. I{IN,G, Gipateuteerden,
Wagenmakers,

g~f'eti.

Wei~ert a lie in ~ plaatsstelling-en
en namaak1!elJ
\'erkrijj(baar
Arx}tbeker' en Wink.Iien ill
nlle 1'1a&" ••,n .•~l twee grootten, I{I i en 119.

If;

Depo t-32,

H. t

~OW

IN DE MAGAZIJNEN

HILL, LONDEN, E.C.

soort ~at alles

Y£rfstor~

KOM DUS EN KOOP.
JOHAN

te

dragende onzen naaDJ en geregistreerd nummer.
Deze platen moet~n in
alle gevallen vaat geheéht worden aan de zijde van het voertmg en
iedere persoon die onze remmen maakt of gebruikt, of doet mak$l of
gebruiken, zonder eerst onze oftioieele' plaat te verkrijgen, zal zdoder
onderscheid vervolgd worden.
-j
. Tegenwoordig zijn offioieeJe paten verkijgbaar
op' ooze kanteren,
Durbanville en MalmesbUry, of aan h~t kantoor van de heeren Retief,
de Ville & Co. te I'carl die onze eenige ag:enten voor die stad zijn, e~ die
verder inlichtingen zullen geven, betreffende de bevestiging vall de
remtoestellen.
.
. .
Prijs van .iedere oftigieele plaat; met het recht om onze Patent
Rem te maken of te gebarlbn, £1.
:

.all "et OOf""Pr".ktlV"

''1'}.hri.g
,"in

AGEN~A'K:~RS,
Gebruikers en Handelaars van voertiu~n, ~orW
den hierbij gewurechuwd
tegen het maken of gebrmke~ van
King's Patent Rem, zonder eerst oftioieele platen
hebben ge~gen

C~.,

G. FABHICTS.

Groote Vertooning

verkooping
Paarl.

E Ondl'rgeteekellde
«anzoeken
voor

vnrscheiclcno
het Koepen
van zijn Vast goed lil t Ju hand
gehad hsbbende, heeft ya st besloten
publiek te doen verkoepen
op de

D

plaats zelve

Op Dinsdag,

VAN

- EN-

de NDorder

Aan

Durbanville.

NUOIT GEZIENE UITSTALLING.;

Caledon, ï J uni, I tI\W

Publieke

:

MORRISON & CO.

Dempers, lloore & Krige, Afslagers

den 20slen Juni, 1899 uast,

Diamond Dyi!) overtreffen alle anderen in
Kracht, H.einh~d en Duurzaamheid.
Geene
anderen zijn ~vell gtJcd. Wacht n tegen
vervalschte
k~ur"tofIen,
omdat zij van
goodkoopo en ;inferieure
materialen
zijn
gemaakt, en 81et:btc, flauwe, vlekkige klenren geven. OtP van succes verzekerd te
zijn, gebruik St)ChtB

DYES

In de Magazijnen van Morrison & Co,
Buitengewone
waarde in Dames Ondergoed, Laken en Zijdev
Rokken, Fluweelen, Zijden. en Laken Morgen Blouses, Geweven
Kousen, Korsetten, Handsohoenen, 0pernkappen,
Fascinators, Wollen
Tjaals, Ombrellas, Sluiers, Kanten Goede. en, Linten, Chiffons, MouS'
seline Voorschoten, Mors Jurkjes, Gazen Netjes, Geborduurde Versierselen, enz.

ia.~rI;~;~k:iijkn
~~iYen.

Van der Spuy, Immelman & Co.,
Vendu Afslagers,
Paarl, 8 Juni, 1890.

'MORRISON

s

CO.,

Paleis :Magazijn,Pleinstraat, Kaapstad
Een degelijk en duidelijk Boek over
de Wingerdsiekte,

T

E~DERS
zullen ~rden
ingewacht door den C ntroleur en
Auditeur Generaal v I' den ondervermelden dienst. to op den genoemden datum 12 ulf 's middags.
1, ieuwe tenders voet herstellingen
aan de grensmuretf
specificatie
No.. ~ Somerset Hospitaal, 20 Juni,
1800.
Volledig bijzondIrheden kunnen
verkregen wordenjaan
het bureau
van Openbare Werken, Kaapl'1tad.
Het; is niet n<J)dzakclijk dat de
laagste of eenigf1'tender
wordt aan,
genomen.
{
.JQSEPH NE\VEY,
Hoofdibspecteur van
Openbare Werken.

Ksapeche

Gouverneurente

~or de Scholeiiii T

E

de ~uid-Afrika.

,....

'_-"

ZWART VERNIST STAALDRAAD No. B

.

I

Straat

Mu nici palitei t

Opzichter

Benoodigd.

vernietiging van een Hypotheek
voor acht honderd pond
(.£800) sterling,
gepasseerd
den
laten December, 1866, door Charlos
R'
itcer, ook bekend als Charles Gustaaf Ritter,
anders
bekend
als
Carl Gustaf Ritter, van Kaapstad,
ten gunste van Johan George Kronlein van dSt.ellenbolsoh'd hrpothdek~rende
e navo gen e gron eigendom ;
1) Z k
.'
(
e er stuk grond ID de ~.ta
Stellenbosch, metende .39 '1~
rkante roeden en 101 VIerkante
voeten, gelegen volgensactevan
overdracht daarvan ten gupate
van Charles Bitter, opdateerd
10 Februari. 1877.
(2) Zekere drie perceeien gron
met gebouwen erop. gelegen
a1R boven en metende te samen
25 vierkante roeden en 125 vierkante voeten, zooals aangegeven in de overdracht ten
gunste
van Charles
Bitter
daarin genoemd Charles Gustanf Ritter, gedateerd 28 Jnli,
1P-;jó.
(3) Zeker erf of stuk vrij. leen
land met gebou wee er op, gelegen als boven, metende als
overblij rende
uitgestrektheid
27 vierkante roeden en 6 vierkante voeten, zooals aangegeven in Je overdracht daarvan ten gunste van Charles
Ritter daarin genoemd Carel
'to
Gustaf Ritter , gedatteerd
19
Februari, 1869.
Alle personen die beweren eenig
recht of aansprsak te hebben op de
genoemde hypotheek, die gezegd is
verloren of verlegd te zijn, worden
hier?ij op'ge~ord.e~ hun bezwaren
schnftehJk ID te dienen aan mijn
kantoor biDnen dertig dagen na
qatum van bekendmaking dezes, in
gebreke
waarvan
de genoemde
hypoteek zal worden vernietigd.
t Gedateerd te Kaapstad, heden 7
Juni 1899.

4

...

WOODHEAD, PLANT

Rondgaande
Benoodigd

(1 mijl

D

O

a!llH!t

kwartaal.

Doe aallzOt'l, lnj drIl onde!"gpt~'ekt'ndt' YOp!"den lilden Juli.

S. J. l'EROLD, V.D.M.,
Murraj·sburg.
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Jo: G F. E RT ~ gij
Ka.8(lsta4.

l\l!l

eene

betrekking

Kole.

J. ~~W~~~4Ie'.,c;:,O

in

Bfnnenmeld,

Kindermpid
q'f algemeende
Bediende'
Schrijft dl\naal~E~vr.
AMYOT, "Regiatry
Kantoor, 14 HOIU Straat. Kaapstad.

'loede refere~lên
worulID.
~

11:0'~!'U

ingeaondeu

La

]

Pl

Onde~zer
te Paardenvlei
van
Vetriviet
Si-

wijk

[
pul

~

zijn
Wo

"E
het
dee

.-

Taaibosch-

district

stal

huil
bes1
van
kan

Winburg.

PPLICA'fIES
voor bovengenoemde betrekking, vergezeld
van de bij de wet vereischte getuigschriften
van
bekwaamheid,
goed gedrag, en lidmaatschap een er
Protestantsche
kerk, zullen door
den
ondergeteekende
ingewacht
worden tot op den 8sten Juli, e.k.
mb beei
Werkzaa
eden te egtDDen zoo,
spoedig mogelijk.
Salaris £120 per jaar =n de school.
gelden.
Een ongehuwd persoon verlangd.
Billijke reiskosten, gestaafd-dooï'
kwitanties, zullen vergoed worden.
NB -D
laazd
& pli
t
. '.
e ges. """5 ....e
p can
,!noet ZICh voorsren van een On~de-wijzers 2de klas spoorweg oertificaat om tegen half prijs te reizen.

A

C. H.

J.

Bac

Rui
de ]

[

gun
een
wijl
uitn
heie
huis
Hie

kmt
E
men
Mel
te v

J. E

MAREE, JNR ••
Voorz. Sch. Com •.

P .1(. Alnndale,

J

Winbnrjit',
5 Juni, 1899.

SODRSET I&ST

4

STRum

MUNICIPALITEIT.

36:

KENNIS
wurdt bij deze gegeven
dat een Kopie van de-Nieuwe'
Kiezers Lijst nu ter inzage gereed
is aan :het Kantoor der Municipaliteit
Een Hof VOOrhet hooren van ob- ~
jeetiesen het ontvangen van eisehen
zal gébouden wordeu in gemeld
Kantoor op Donderdag, den 15den
dezer, te 10 uur v.m.
Op last,
, . HENRY

o

ZA

STA
Ruil
oud,
en I

waa:

zIJn.

FAGAN,
Stads Klerk.

.A

Municipaal Kantoor,
Somerset Strand,
i Juni, 1899.

Paal

'He-~-t~Dorcas' --- Armenhuis
-- -en Diakon8SStIl Hllis.

Eers

Belangst.ellenden worden vriendolijk uitgenoodigd tot de Zestiende
Jaarlijksche Vergadering, welke gohonden zal worden in het Dorcas
Huis, Bree-straat,
0 DINS
P
DAG,
13 DEZER,
TE

3 FUR

-

In

B

Dl
in d

Boe

N.M.

Rapport en Toespraken
landsch en Engelsch.

in Hol-

en .2

(

.

k·· .

A. D. LUCKHOFF,
Secretaris.

CO.

IAan Vl4lchtenkweekers.

KENNISGE~~G8anDIENSTBODBlf.

b

>

PPLICATIES
\'001'
geschikte
personen voor de betrekking
van Straat
Opzichter
in deze
~unicipaliteit,
zulltJn ten deze
kantore
wurden
ingewacht
tot
MAA:\DAG, 10 Je Nl aanstaande,
tegen een huur van Zes Shillings
,
per da~.
E Onvergeteekenden
maken
Op last,
bekQ.1d dat zij bereid zijn
IL G. F. ENSLIN, ,JR.,
BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
Stadsklerk. om be:tondit$en van Vruchten en
andere Prodl\kten te ontvangen en
Kantoor val ~tad:5raad,
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
die op de ~;-'
.....,"tseliJ·ke Markten te
Paarl. 8 uni, lb9~1.
k
ver oopen. ~
,
KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.
Vruchten~eekers
die naar Port
VOORRAAD
van Regenjassen,
OverEt] re Onderw/j';;eres Benoo :if!d' Elizabeth hr6J.ne Vruchten wensche Zie onze WINTER
te z.~nden nelieven WUl ons te
jassen,
Pakken,
Kamasten,
!:Uevels,
Wollen
HemP (lene Boel'eJl-plaats 3! uur
schrIJVen. ~
den enz. enz.
van ~Iul'raysburg, VOor eene
GOUwS
& POHL,
Gouvernemcnts
"farm
Scho())."
~Produkten .!genten,
Bekwaamheid om de kind\'ren \'uor
BANKllms:
'Jf
PORT ELIZABETH
het Elementair Examen VL)Orto
StLndard ~ank.
ben'iden wordt vcr wacht.
Muziek
Ar~)RE8 :
en konnis van de Hollandsche taal TELEGItAAF
"
Gouws."
~
vereischte.
Salaris £60 pel' jaar en
~
"I/,s 'T'j. De plaat.,; is·t uren van
het naaste station~~·elegen.
W' erk.
zaamhpden tt> bt'ginnon begin van

A

fil

Spoorwegen,

J""

...

F
E
il

en

,_,'

Paarlsche

cl

sohap "9ian Onder
Ri.,-.er Zonder
Knd. af4eeling Caledon. drie maanden na datum del88 door dezen raad
te vrog~n aan sijne Excellentie den
Gouverneur, om door een proclamatie de volgende verlegging te
88DotioDj'Dee'I'8n,te weten:
Van de woonplaat. VaR D. }dOOL·
KAN
bpven de woning van De
V IL~IIB8 en te komen
bij den
openbaren weg ~~hen
Oaledo~ en
Zoutlroil te VIljoens kamp b~ de
WO"ling,'inp111&tBvan den "eg SOOal.!I
die DU gebruikt wordt, te weten ;
van eeD punt waar hij bij den weg
komt \ran Zontkuil naar Caledon
van d8$r over de plaats Rietkuil
langs de woniDg van D. F. MOOLXAN
tot waar hij opnieuw bij den wog
komt van Riet kuil naar Alexanders
Kloof.
welke laatste weg gesloten ~erklaard zal worden.
Alle objecties tegen die verlegging' in te dienen' bij den Ondergeteekende binnen twee maanden
na datum.
.JOHN J. MOORE,
Secretaris.
Afdeelingsrliad Kantoor,
Caledon, 6 Juni. 1899.

ding)
spruit,

Bureau van den Hoofd Engineer,
Kaapstad, !l Juni, 189!!.

verkrijgen bij de Drukpets
Maatschappij V A..... DE SANDTDE
VILLIERS& C~. (Beperkt)eeDlge~xemplarentegenéén
shilling per exemplaar (postgeld 1.~gesloten) Vooruitbeiaalbaar, van dat VOOronze wijnboeren zoo belangrijke boek:
.
:
';-cc Een WiJnboerzoon in de Fransche , Wij.tgaanien,"
door
Advokaat
. TE bekomen bij de voomaamste
MALAN(thans redakteur van" Ons Land IJ,).
.
Boek~delaars
in Zuid-Af.
De heer HOFMEYR(IC Onze Jm IJ) schrijft: over dit werkje ;_
rika tot de ~1.rbij vermelde prijzeIl
Het boek van Advokaat MALANis het duidelijkste en voor Zuid
D. Aitte,.n.-Geschiedenis
van
Zuid Afn~4ka met een inleiding Afnka.ansch~ lezers meest verstaanbare dat ik tot dmverre over het
Het vereenigt degelijkheid met helderheid en
over de ,Afgemeene Geschiedenis onderwerp ïiebgelezen.
g~ft
over
de
Fransche
manier
v.l!'n.wiD.g~rd planten, wingerd bewer~ing,
voor de ~holen
ill de ZuidWlJn
maken
e~
pbylloxera
~trijding
]UlSt wat een Kaapsche wijnboer
.AfrikadIl,tJhe Republiek.
Tweebehoort
~
weten,
zo~der
te
ZlJn
bedolven
onder een hoop van onTerl.eerde druk ~et
7 kaartjes uitgegeven d~r de Ned. Zuid-Afri- barequ~ .gelee.r:dhe1d. Elke bladzijde getuigt van persoonlijk ondersoek in
~et heerl~~ke rJ]nland oneer Hugenootsohe voorvaders. Vooral de twinkaansche S"ereeniging, 3/6.
tig
bladzijden over de phylloxera mjn lezenswaard. IJ
J. C. Vern:tlt.as.-Nieu
we Methode
Elk~ wijnboer behoort het werk te bezitten en te bestudeeren.
voor het <i,pderwijs in het rekenen
ten dienst(der scholen in Zuid,
Afrika J:1.andleiding eerste en
tweede ge.~eelte. .£lrijs 3/J. C.! Ver~aas.-n.tlK:enoefeningen voor '·,eerstbeginnenden, behoorcnde ~)ij het etlrste gedeelte
der Nieu W.,? Methode voor het on100 TON
onderwijs1n het rekenen, 9d.
J. Q. Ver~aas.-Nieuwe
Rekenboek, ten 1ienste der scholen in
B. H. HOLLAND,
PalJs 7/3 100 lb.
.
Registreur van Aoten.
Zuid-Af&;.a
rr" ' TER OPRUIMING.
Eerste ~l~kje
Is. 3d.
W ALKBR & JACOB80HN,
'1'weodtlf:stukje
Is. 3d.
P~ureurs
van Aanvragers,
Rail.Palen voor Heiningen Geknopte
~ C.Vern3,as.-Antwoorden
van
Martins's Chambers,
."ti T -Standaards.
IJs. per doz.
do voorst~en en oefeningen voor16. Wale St·raat,
...---- _' ...
komende ~n het Nieuw-RekenKaapstad.
boek, ton ~en8te der scholen in
t '&
Znid-AfriUa.
DOODBERICHT
:B...A..A.PBTAD.
,
Oitgaven'tan
J. H. du Bus8y
NVERWACHTS
ons door tien dood
te AmsteJiam
en Pretoria.
ontrt:kt op lieu 6deD!dezer onse
T~--'-~--"r~---------innig gelie,lde Broeder PETRUS JOHAN.

Boeken

. II

Departement un Open re Werken.

JNO. BROWN.
Hoofd Engineer.

I

DIAM~ND

BLEHK.

deelte der bovengenoemde lijn
sohen :Malmpsbury en Mooreeeburg,
een afstand van ongeveer 30 ~ijlen.
Tenders te_~n:( t ) Voor Licht Spoor. me~ inbegrip
.van permanenten Weg en ander
Materiaal.
.
(2) Voor Gewoon Spoor met inbegrip van permanenten
Weg
en ander Materiaal.
Voor verdere bijzoDderheden doe
aanzoek bij dit kantoor op of DB
den l Oden dezer, dan zal een afsohrift van het opgetrokken oontract, de specificatie en de tender-vorm verkrijgbaar
zijn, t.egen
betaling van een guinje.
.
De Tenders moeten op de voorgescbrever gedrukte vormen ingediend worden, en moeten vergezeld
gaan van een kas-depositvan£l,OOO,
die bij niet aanneming
val) den
tender zal worden teruggegeven.
Wanneer deze voorwaarden
niet
vervuld zijn, zr.l de tender niet
aang~nomen worden.
De regeering verbindt zich niet
om den laagst en of eenigen tender
aan te nemen.
Tenders, gericht aan den Controleur en Auditeur Generaal, zullen worden ingewa, ht in het AuditKantoor, 'Grave Straat Kaapstad,
niet later dan Maandag, 10 Juli,
1899.

-VA.NBrillia~nt !
Dames gemaakte Kostuums, Jonge Dames Kost,'~m~, Kinderk1eeren, Verloren
Hypotheek
Duurzaam!
Baait jes, Tunicas, Dames Morgen Japonnen, Kostumes en Bokken,
Laken,
Zijden en Pluche Mantels, Jackets, Waterproefs,
Bconomlsch I
AANZOEK is gedaan voor de

l.-Zijn
Iraai Erf gelegen tegenover de JIl oorder
Paarl School,
waarop staat een gued en wel
ingericht gabouw, onder dubbele
verdieping met balcon en verandah
in front.
Bij~n(h'r
geschikt
voor
het voor het verwl.Jn vr.n Tabeerts, Kousen,
drijven van Hotel of Pri , aat Logies- Vaderen, Lint:ln, c.: vren, Tapijten, Enz.
huis (waaraan er groote behoefte Enz. Wij wa.4jboq~en dat zij meer goed~ren pak DO. pari zul!en kleuren dan eenlg
bestaat in dat gedeelt!' van het ander
kleursel P\>oit E;emaakt, en meer brilDorp).
Il.-Eene
andere woning annex
bovenstaande
gelegetl bevattende
DIA~OND
DYES
,.
7 Kamers,.
Kombuis, DispeD";,
le verwen.
enz., ook goed ingericht,
hebbende
-Y>
._een stal L'D WagenhIli" op den
Overal v.·rkocJlt, Bd. p" pakjo.
--;'t---~
achterplaats.
Beide gebouwen zijn
copie .&II:pn
mooi klein
boekje,
getiteld
onder ;IJzeren Daken en onlangs gen" Successful
Hye
Dyeing" franco toegesoaden.
gebouwd.
Yorkrijgbaar bij<ll. G. LENNON &: Co.
Verder is er een Ir aaie jonge wijn~. J. PETERSEN &: Co.
gaard,
tuin, limoen en andere _
; HE7~ES, MATHEW cl c
vrucht boomen, ook een sterke
l\
~PIT.a.D.
standhoudende put, met pomp.
G. N. YAX

'a s,..mg.

rnBNDBRS worden
gevraagd
OL - . voor .den bouw 'Bn een ge-

.

TEN DOKPE

'1

wordt ketmiJ8egeYen
Sectie 152 'Van de
ftIl 1889, dat het de beTaD JACOBUS A. C. ·1'1
DABIBL J MooUUB en A.
, eÏjtenaarl Tall de plaata
gelegen in b~t. Velkornet·

gevolge

.\

nqemarkt-straat en Ker plem, Kaapslád.

,;.

LET WJCL.- Wij hebben slechts één bezigh.eidsplaat8 die in LangemarJtt.
straat en door tot in Kerk-pleiD is. Wij senden geen TravelIe:rs
uit om OOI te vertegenwoordigen.
!

O

NBS LANGBNIGGER
in den nog jeagdigen
f)uderdom van 24 jaren 8 maanden.
"Het is de Heare, dies zwijgen en aan.

bidden

wij.

Kaapstad, 9 Juni, 1899.

PaarlsChe Municipaliteit.
Valua~e

of Schatting

Rol.

Il

O

K

Te koop bij I

J. J. V.D. MERWE Bao
Burptraat,
WelliDgton.

Stadsklerk
Kantoor vanlStadsraad,
Paarl, ó Juni, 1899.

stell
enz.

E NiN I ~.G E V ING geschiedt
.~
hierb:IJ dat de nieuw geformeerde Valuatie of SohattinR' Rol
van alle. belastbare
V aste E~
~RLEDENaan
sijne wonin~ Nancy dommen In deze Mnnioipaliteit met
Villa, Constantie Road, Wynberg.
HENDRIK
v Ali DB GRAAFF' V AN BLOM- het doel tot het heffen van belastin.
gen en het opstellen van de StemMESTEIN, iu den ouderdom van 72 jan",.
Betrekkingen en Vrienden
worden lijst in termen van de 122ste Sectie
vriendelijk uitgenoodigd ter bijwoning van Wet ~5 van 1882; ten Stadsder begrafenis welks plaata vindt heden
na.middag om 3.30 naar de Ned. Gel' kantore ter inzage zal liggen van
begraafplaata.
af Zatel'dag 10 Juni aanstaande
en dat een Hof tot het aanhooren
De weduwe
van beq,enkiDgen tegen geMelde
H. V AN DE G VAN BLOMMESTEIN,
W
.geb. Osmond. Schatting Rol "ill termen van de
ijnberg,
123t;Le ~e
van opgemelde Wet"
gehoudeI1 zal worden
ten StadsBOOM:PJES!
BOOllltPJES
i kantore fop Zaterdag, don 248ten
Juni, 1899, a&nstaandtl
EIAPPEL,
Cypre811 2/6 deJe lOO, dag van
Heldda Cypreae, Blauwgom in ~.!Ll 0 ute 's voonniddags.
Bak el 4/- de 100, -Bakjes terug te zenden
Op last,
Blauw~m eerst in Juli. geënte Abrikoos
Liruo~, Eerste klae Japonica, all: sterk. ~
H. G. F. ENSLIN JR.
J. J. LANGENIGGER.
Porterville, 8 Juu!, 1899.
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