KENNISGEVING.

BELANGRIJKE

Nieuwe .ltoetuuma .erlar>~n
doen aJ.lij, .óór aij elele.. halib".
doo.n. ~
Olll Ichra" .. OlD lAalen en pdjun,' die wIJ
r n) aan leder adres at1ll'a.
'
Hoogste JDu-wer k en laapt IDGgelljb prijHII.
't 1'&lI36n,de goede IIIUIU: en de afwerkiug gewaar
die
DAMES,
londen goed

l orcd.

Er moet eti pt contant betaald worden.
moeten n-rg6ztlltl gaan V&Il een I"fImlle.
('0,

oaet

DALTON & .REID,

CO. 00s1

Dmsmuers, .od!stel el LU,. HuCelurs
r

•

I

f

113, LANG· STRAAT. UAP8TAD

DEEL

N 0-7]. 6,768 .

.:.
KLEINE G-OUDMIJN
•

U.

e:;. ~C:»

Een Zeldzame
OPEN'BARE

:E:~~:E:'~Gt

~

'-.

D

I,: Ou.Iergeteekende
wegens zi~kelijke omskndigheid
za,lk t, heeft besloten Pubhek
te doen verkoepen

DINSDAG,

daartoe
op

tQ

.~

genood,

W,o'

".,

Afdeelilll! 8WELlfND4M.

VAN

*

'

KOSTB~E

mea, Ibdsrud

I
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1899,

i

In den Boedel van wijlen

te l 11 ure precies,
genaamd "Kruishoff"

PAUL

A.I,BloëR'fUS
VAN

DEU

Bn, van

,;n \lt,lbekende
Plaats
nabij Wellington
te
l
:
l;r,\, ~!I,\'rr:; Bep!an~ mot CIrca 0ll,OOO stokken
wijngaard,
waarin de
I.. Va.-tttoed.
I'L. 'vra
IlU
IS,
die echter met n.:>g twee maal zoo veel kiln beplant
U~ welbekende
1""1aals "Quasidie,"
meë een deel van "Witklip ., en
\\n:,i"n,
\It'gens do voortreffelijkheid
van den
grond.
Een moeder
in de Afdeeling PAARL
"L . hn r d 'I f"
.
,
I. I: ragt' "an Amerikaa~~che
Stokken
~s roetis aangelegd
tot de vol. UlP.ra ,SK 00, annex, te~amen metende 1?62 morgen g,eelegen
in het
/
Dlstrl~t .. SW(1llendam, en UItmuntend
geschikt
voor de !Vee en Zaai
I .1'"': rI'; derzelve.
ook zijn er reeds eenige honderden
Amerikliansche
E ,Onderg~teekende,
behoorlijk gemachtigd
door lIe Executrioe
'I'es- -boerde;IJ.
Deze plaats grenst aan de Beroemde
plaats ., Witklip,"
en
':
., x ' n geënt.
Kr zijn 2 sta .dhoudcnde
fonteinen op de plaats, die hot
:,r,,·\·:,'jllrdo')rloopen.
Het Zaailand
j"
uitstekeud,
Vee weide uit. J_:/ tamentair zal op dl) plaats bij Publieke Auctie vorkoopon op
staat bekend als een der bëste Vee plaatsen. Goedevee-plaatsan
zijn thans
zeer schaarseh zoo dat deze eone schoone kans biedt aan eeue ieder.
De
::: ,',"!ld voor allo poorten
Vee.
Do gebouwon
op du werf.bestaanuit
plaats pevat de noodige Gebouwen en dammen,
.
t":1
I., vr
net welingericht,
LijL'"
nieuw woonhuis,
modo, Kelder
>1) .n Bediendenvcrtrek
ken allen
onder ijzeren
daken, als-ook een
II. '~even.de Have en, Lo.ae Goederen.
1. De fraai gelegen en kostbare plaats "Lormarll.ns"
bekend a's
.:,·i)tll,·,\'H'rder af onder stroodak.
dat goed kan verhuurd
worden hebi 200 Eersteklas Bokken (oude soort).
W atervul, groot 2~~ morgen en 111 vierkante
roeden, VJ'ij' en kwijt.re1--' .. !'I"ldllJge
Tuiogronden;
du plaats is bezaaid met 2iJ mud Haver
(j
, do.
Geleerde Ezels, 3 jaar oud.
scholden
erfpacht
to samen met ] /3 aandeel ill den weidegrond
(aant'i
.; 11l iJ
Koorn.
2'
do.
Gedresseerde
Bruine Hengsten,
jar oud.
sluitend) ter grootte van 451 morgen.
2 Kar en Rij Paarden.
LOSSE GOEDEREN.
. De gebouwen zijn in uitstekenden
t?estand ~U bestann uit een groote,
t Eerstekl&s, Bok W~en.
'
l\EI.[~EH :-3
z.t's. leggers
Stuk~~ten,
7 'l~s leggers
Kajuteuhout en ruim gebouwde. kelder; stallen., koetshUizen! bedlCndtm-logies, enz.
.,
lOpen
Kar.
De plaata IS g'oed bevochtigd
door nooit opdrogende
fonteinen on id
l:',l:,wdillg'
KUipen, Leggel·~, lIJpen, Halfaumen, 'I'recht era, Emmers,
...
] Water Kar,
!
beplant
met
wijngaarden,
velen
geënt
op
Amerikaansche
stokken.
1\a_]alt'llhouten Trap en OnJer Italics, Brandewijns
Ketels ('II KOt'I1 Zeep Pot.
Zij heeft een g'1'OOtaantal uitgezochte
vruchtboomon,
bestaande uit
lat brjk an- nieuw, enz. onz.
J ukken en Stroppen complete, en een menigte Boerdcrijgereod,
limoenen, uppels, abrikoozen, guaven, perziken, onz., enz., hijna allen id
BUf-:IWERIJGERE.EDSHAP
:--1 Fnarden Wag,m, 2 Open Karren
schap t~ veel om te meldon.
vullen dracht,
waarvan een ~teUW, :J Paar TUigen, 1 t\pan Voortuigen,
1 Lot
De grond
is vruchtbaar.
Een groot aantal
akkers, bewerkt
en
KOD1tAllen en. Koopt.
ZWlngl'I~, Kettings, 1 Snijmachine
nieuw, Ploegen, Eggt'n, waaronbeplant, fInz.t..kunnen nog zeer werden uitgebreid.
d'T een nieuwe Howard, Manden, GraVttD, Pikken,
Schoffel!', Cnlti'ruinen, Wijngaarden,
enz., zijn om zoo te )',~ggen. geheel omheind
P. J. RO;;;SOUW.
v.n ors, eriz., enz.
met nieuw ijzerdraad.
::!. LOBse
Goederen :-15 Stukvaten van 7 lo~gel·s elk, 12 Kuipon,
v f-:r: -:, Extra Eu·l...:, I elo. Hij en Trek Paard, 2 jonge gedresseerde
Leggt'rf', Okshoofden,
Emmers,
Pijpen, '2 Brandewijn
Disljleerkolven,
: prIg'P
Roadsters, .~ Melk Koeien en Kalven, 7 01lS0U, enz
Hd ~(,IY(Jne assort iment Huisraad,
en wat nog meer zul wor-ton enz.
va.,ouu,-I', lI) Juni,
1899.
allf1~~ll)o(!f_}n,
.
Levende Have :-Vipr
Paarden,
twee Muilen, twee . OOIen ouglH'l'er 2;j Va rk._ns. groet en VLIr, gt'seh ik t ,"(H 'I' ']'11 "lucrl'I·.
Ongove 'I'
DAVI])
JAC()UU~
w, J. I' 11 r:
1.')0 Gpit"ll, OI'l'nl'PIlS iu go,' IVf} Irw<lalld.
r»
Yer,].!'
t",e
\VatJ'(1l1;;l, v vn Kuiku:
o n v,' .e :.• I~··:l (lpmklr
op
vevron, een Schotsche Kar, drio st-I :j'lli~\.'IJ~
En eindelijk hl t gewon\) ussortirn-ut
vuu !; ui-raad, . n llo"rdel'ijuenoo'ligllO'!('Il, ('HZ.
,
Voor verdere bijl.OnderheJell
vervoege men zich hij'

GROOT

r'

T-') E ondergetfekenden

E ~ndergeteekenden
behoorlijk gelast door den heer Pi, J. Rossouw,
~le ~~st besloten heeft te Gray ton, (Caledon), te blijren wonen en
de boerderij geheel op te geveB zullen publiek verkoopen r-s-

DRAKENSTEIN,

.

gelast,

koopen

I

7-

waren,

KLEIN DRAKENSTEIN!
VASTE en LOSSE GOEDEREN,
VAN

ZEER

KOSTBARE

1)1-: Ondergeteekende

begunstigd
door Mej. de Weel. GIDEON FHANCOI8
hare Letrekking
als Executrice
Testementair
zal

1
[' T"IT, in
t'n:JheK Verkoepen

nEZEl~,

OP UT{\SIL\G,
om 10.30 ure precies
Ue lla~l" genaamd"

KNOLLE
VLEI"
en gedtleltAl van "Goede
gl·legen
te Klein Drakenstein,
Afdceling
do Paarl,
ou.t rr nt ~I) minuten rijdens van Lady Grey Station, mot 't daaropstaand
\\·l!"!Ji.lll.'; under Stroo Dak, Kelder en andere
Buitengebouwen
onder
IJu'j"'n
Duk-n : beplant met. circa. 1300 keurige Vruchtboomen, wuarvan
l r" t .,' I, I GII Wc'S, :30') Abl"icoJs
ell
de rest Limoen,
Perzik,
Peer
cn
l'r- . 111 BlIom,'n b,mevells Eiken.,
Dennenen Popnlierb03schen.
Er is
I ~"r.,t
..',·~C'hiKttlgrond voor 100,000 btokken
'VijIJgaal'd,
op de oude
. WlrJ..!' llrcl !.(rundeo die door do Philoxera
verniel i is, en nu beplant
is
::;..[ 1",' li /, I ~ewortelde Amerikaanschu
St0:ik'm en nog duiwnden
zijn pr
r'lli ,:.. ()VITI~e gronden
nog allen dit jaar vol te !)Ianten, nan Loopend en
F ':Jr, 11 \\'~ter onlJreekt aet dd Plaats niet, er zijn O.)K kampéJn voor.--:het.
i")'I'[':1 I,lll koeien; met een weinig uitlegging
van kapitaal, kan deze
li ikl!' UI ('('0 LU::itbof veranderd
worden.
\·tl.l'lI'htillg,"

LOBse

Goederen:

l\f-:LDU{'
I,
Leggel"d
Stuo<
1\111;'\'11, ].I'!!gers,
Pijpen"
H til"", Fmrnera, Trechters,

Vaten,
7 KajatshollL
on Blauwjuig
lIalfaamell,
Ankor.:!,
'frap
en onder
2 UI andewijn ket'Jl3 met toebehooren

(':' z,

],11:',[.: I;I)EDEREN.
Wagen,
lOpen
en Schotscho~Kar,8
Afslaan
é\,lrn'll nieuw,
Plopgen,
Eggen,
Cultivators,
Graven,
Pikken,
:-;'·!lotTl·ls, Manden,
Zwingels,
Kettings,
Jukkon,
Touven,
2 Paar
,\dltt.T Tuigen, enz.
\'!-: 1-:, :.; Paar Kar Paarden,
15 Varkens,
ti Koeien iu melk on dio op
'..t!\'l'n Iraall
Hl l'!{:'L\ [J. E~'nigl) stukken
H uisra-a,], 200 Mudden
Patat as, lOOO
\\. Zltt'rmeloeopn en wat nog verder zal worden a.angebodtln.

C. W. IlE ROLD,
Straat, Kaapstad.

BELANGRle.TKE

VRt-tI{(_':Q2ING

-- VAN-

D

Op

daartoe

gelast

zal publiek

SIDI.NG,

verkoepon

ter

plaatse

WEtLI..NGTON ~

DONDERDAG, 6 JULI, 1899,

Huisraad! I

Op Zaterdag, 24 Juni,

·ZAL·

RELO~·

OE

,

Eer8te-~las Hois Meubelen
bestaande uit : V oor-, Eet- en ~pkamer
Meubelen,
Glas en Aa.!'de;o·._--;
werk, Keukengereedschap,
ens,
Onder de Meubelen is er een

Eerste-klas Cottage Piano;
ZONDER
J. Fred Pentz ct

REMI GTON TYPEWRITER AGENCY,
eneden .einde St. George's-straat
KAAPSTAD
~

~.

~.

HET

"

A. G. H. TEUBES,

j

t:

RESERVE.
,

eo.,

Afafa.gers.

verlangend
te koop, 10
plaatsen
uitgein de Afdeelingeo
van HerHay en Barkly West.
,

()F

~es

uitstekende

zocht
bert,

e~

Kamp?n

Gronden,
vijf
het Post
en
Telegraafkantoor,
en 't
Politie
Station.
Goede
scholen
in de
D Il.bi)·
heid.
0
load
wild
MIJllu ile1tfcD,
,
•
ve~
van
•
. i,oo al1 !glj na:uurliJIt wcet beu ik een M~"e w/cnHtander Tan <le~BnUid.iekt, Wet, ~n in riit Voge~t~zen
ID
't
veld,
diJt
"""chi",'
~ nnolt "e,andercn lot d~n d.g miJ ton doods.
Doe'! dit niett>.gcOflAan,le beschouw ik het geschikt
IS 'Voor Paarden
Strtiir-e
den 1,Ilcht ;!a:[ ,,,,lercn bo<r ow .')(Iver mogel'Jkall" mWdclen tu lt8bruiltenorn lijDI' scba .....n lA! 0111' y.
'..
n
.mot'. 'n ell.~.,.0·,,1
le houit n. Ik heb bijna lederen dip oader 4e ZOng'ebruikt enlkïm.n mei
t'e, Menno
!Schapen, en geiten.
vr1jmQediltheld zeggen dat uwa "Arrow Brand Tobaooo Enraot" mij nog de beate De eenige relien van den verk' 00
resultatenj8'egevoll heeft.
'.
f'
Ik bt'scl!ouw
uwe 'Arrow Brand Extrao~" Jc Eerste" dip III d. Kolvllie.
IS dat- de eIgenaar
door slechten
Ik 1]')'11 c~ verteOU· ... dst 0llZ6 ~1to.sler van Lnndbouwtorgen zal dat ie<le' depot in cie· Klonie gezondheidstoestand
. h t--.lIY
'.'1" deze diP "orzorg-Jnl worden. Ik uI a1t0'l3 het groot.te g':noegen hebben O:u "!>oe di aa.n ..
ZIe
.... , "'6 '
lcll 'fip·bo~n!Jl t~ r,eommand~·eff,n.
l'
mIjne
wen@cht -te trekken
en het boeMnIk noem mij, Uw D. W. Dienaar,
bedrijf wil opgeven:

minuten

op de
van

rijden

l

D. P. van<>ClenHEEVER, L.W.R.

1899.

VERKOOPINGEN en VERKOOPINGEN

I

r ....
OW Brand Tabak'~ t:.
t Gebouwen, Landerijen,
Fonteinen
.-:.Z rac . Bwt.engebouwen,
Steenen
Kralen
I

Laarste
zijn, was hot goedgedacht
door de Railway Maatschappij
op dit
E gendom een Siding te plaatsen en heli is1lij deze Siding (ValI) Siding)
· d
k'
II
b"
t
f
waar personen d le e 1'01' oopmg w, en IJwooeu moe en a stappen.
Ongetwijfeld
is d t oen Kostbaar
Eigendom
eD de nandacht
vau
· S'
I 1
j"
porsonen d le
t.rlll!iVï'ge - )JOl' erlJ op eon grooto schaal
willen drIjven
wel waardig.

~

TE HUUR

"

valt en waarvoor
gfJnoe~zaam
water gegevon
zal worden, zoodat !let
[,
f.,
geho-l bezaaid kan wordon met Lucerne en benat worden en daal' de.ti
.1.\.
grond van de alle rbes te Karoo aarde is, is hij ook zeer geschikt voor
NOG STEEDS DE OVERWINNAAR.
i
Wingerd.
Een gedeelto van den grond is alreeds schoongemaakt.
!Jet
!
buitenveld
bevat uitmuntende
weide voor Struisvogels
en Vee,
Nieu1M.'te O~er"lllr...
nninJt:
Do trein naar Swellendam
gn.at ovel' de oone zijde van de plaall'!
!,
Ka.rrnfonteln, P.O. Venterstad, 26d., Mei, 1899.
cu daar dezo ou de aanliggende
plJ:l,atsen ong,)twtifeld
van de Kost.. Ds il¥n:aK.'I MALCOMES8& Co, Oost London.
.
-~-

16 Juni

,Huisfd1 ii !

ALLES

~e 10.30 uur '. D1orJtenlJ.
De plaats t~~ns .bewoond do?r den Le~r JAUOllCSLE Rosx gelegen
aan de B reedeflivier 10 de Aftleohng
van Swellendam
en metende in
haar geheel 600 morgen,
waarvan
145 zooals opgemeten
door eer.en
Landmeter
onder de groote sloot van d« hoeren Dieterle en De Wet

Robertson,

1899.

d~ Ondergeteekende
pu;hliek
ten huize van den
jieer W. LE SUEUR, in de Kerkstraat, eene groot-e boaveelheid.

e voorraad van Kantoorbehoeften Groote en
hoeveelheid Schrijfbenoodigheden en TypeArtikels.
SCHRIJF OM. CATAWGUS EN PRIJHLIJST.

of

kleederen.

verkoepen

~"''''i.~4F.

r

KOliltbare Plaa.ts yoor Strui.yogel
"W:i.ng~rd
Boerderij.,
E Oudergeteekendo
nabij VALE

VAN

gelegen

lYK & CO'JAiBlagers.

19 Juni,

Paar),

Zoo~s in gebruik bU de Nederlandsche Regeiri. ,

OE TYPEWRITER

"\

N. Paarl

klaargemaakte

.FA.UU. Vil

r.or

2:3, Adderley

V.M.

UUR,

Dames dNs" Stoffen 'in groote hoeveelheden allerlei soorten Smeerwllru
allerlei
soorten
Enamelledwan.n,
allerlei soorten
Glas en Porcel-in
en nog een menigte andere artjkelen
te veel om te omschrijven.
'.

empers, Moore & Krige, A,fs/agers.

& Co, Vendu .. dms

Erf
Straat,

e.k.

aan de
ge~aamd
"The Blue House" met het
daeropstaand,
net.
suffica.nt,
en
gerieflijk woonhuis met Winltel
en
Bar en voorzien
van de nQodige
Buitenvertrekken; . beplant . met
allerlei
soorten
Vruchtboomen,
wel ingericht
en uiterst
geschikt
voor eene Handels Bezigheid. :
II. ~sse Goederen ; het gewoon
AssortIment
Huisraad.
III. A Ih·rlei soorten
Negotie-

Lolt

-H:-

behOorlijk

publiek ver-

,

I. Zeker

Hoofd

)"

Faure, Van Eyk
& oe. vfslagers.
---"_
-----~.-----_._,_.

op

OM 10

')

Procureur,

zullen

DINSDAG, 4 JULI,

l

,1Ir,
..
.:.
Zeer Zeldzanle Verkooping

6'.:

;>

DONDERD lG, 29 ,.JUNI, 1899.·

A B de VILLIERS

'.!

IDSOlv8nteD Boedel
A. E. W. HOWE.
f

In deJl

JULI, aanst,

den 4den

Jl',

Jaste Goederen,legatie- en ~eer·

9

: .,.

20 . JULI,

-~~-

PUJl.LlEKI VIlI.KOOl'lJ'S

,

:.:»'.

V.K."·X

Een Kostbare Plaats en Losee ., 1".'!
,
.Goederen.
OO!-OONDERDAG,

~

ING

VERIrOO
TER, PLAATSE

VAN

FAA ,_"\
L

...

'----_

BLlEKEf

-TE-

l

klas Plaats in de

.dicht u tot:

.:)i

"j

,
Karrufontein, P.O. Venterstad, 26'th May, 1899.
H. R. CA WOOD,
--- -- -----1]
Me8:1r~. MÁLCOME8S& Co., East London.
Postkantoor
Papkuil,
.
lJ
"m, a" you wiil uodoubtedly
know. iL 8C\"Cl'C antagonistof the "cab Ac' o.I.! i tb'
'.
v~.. Ce~"'p·rL.-n.
~
I th Il re1D"~ to the d:o.y of m;v d""th.
.
'T n IJl Opinion
....
.uu
,,'"
_I" 'pi ctflhis.
however. I c·)nsi.lcr
il the duty of eyrry farme~ I<J G6e &li po8Siblcml .. ,. to take ""re
Telegraphisch
Adres:
"f hiS ShPCP,i. a'lt! keep them III goocl health, 1 haY8 1Ut'li alm.
(ljjt ew.rI..
an";of dip Q~' de tb
d
Cawood, Papkuil.
(,,'U say c . ,pscicntiously
tb,t
your "Arrow BrlUld Tobacco Extract" h..,.....i ~ meelh.,n~t
results,
!
._
.__
J ,u".i Ier your "Arrow Bran.d Extraol" the ~t
dip1Jl tl1eColony. i bope. a:1,1lru~t
~t
'I"t our M!nlSter[or Agriculture
\VI I have ev",y ""pot
m ...the lJolvDy 8uPIlied wilh this di Jróha.1
;thrnys ('slc'"r lt Il gr.e.l pleasureto recowOIcnrlyour
dip til mL old shecp-l~men.
.
P.
~
I have th., honour t.l bt>, Sir, Your 0bedlt'nt Servant,
;,.
(Siped)
D. P. van den HEEVEb, M.L.C.
Elsenbnrevia
hr.

ER

ZIJN

Jaarlijksche

VE~L

GOOJernemeu s

Uitverkoopen

MA:qCOMESS-

,MAAR DE MEEST OPRECHTE

& OU.,

bij' SteIl

!'lo

I

;U~ 1 LUr,iii/S.

~.

A, B, DE VILLIERS

aa

& Co., Vendu Adms.

OPRUIM;NGS VERKOOP cap~ Chemical
IS

DIE

aEENDE~LMbS'l
STOFFIDN
,

VAN

,

Speciaal!

Speciaal!

-NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE
----

RAWBONE'S

DUSrrPAN/'

Speciaal!

T····~l'nist mpt Huwbor.e',; SpL'Ciale Sporting' v()rsieren en gesteld op
] :21)1) yards.
Uit::itehnde
waardo.
Prijs £7 105. net.
I Itr'JDt'rt Van alle Roorten en gehalten altijd in voorraad.
.
lIagelgeweerou,
Rifles en RevolverA, van eeDlge soort.
Dynamiet,

f

wier goederen MOETEN WORDEN OPGERUIMD
ten gevolge van het zich terug trekken van
den eigenaar.

VOOR

GRANBN,WIJNGAARf)EN, VRUCHTEBOOMEN ~TUINEN
~UI.u",,:lA""V

• de ?est
mogellJko ~lCren
en ~WlW'borgd
rljJker In percenten te UJD dltn eenIge aodere

NOiJi! 7f!eer ZI1//\ een kafIs, om Meubelen, Aurdewerk,
TB

e 'Z"

.. Co., Lad¥

KOOPEN.

44 tot 50 Pll'insta'ant,

Ore¥ ._.,..,_
or BU

....

on.
:

Ch.,."I.ahe Syn~oaat

(\ uapstad.

E

aarde van £25
hikbaar voor
die
niet
in
n verkeeren.
n bijzonderheden VOOr de
bij den Prin-

,
\,

een b~zondere
behandeling
met Zwav.elzu~~. n.e~ zoo snel
als ~enIg~ijGuano maar zonder het Land d8&r0IJ Ultfjeputten.

Detonators. Lont en Lont Ontstekers, altijd in voor ...
aad

(olts !Det mgrootglu .agazUn RiDes, '5/86 tegen uer nrmlnderda prijlen.

vo~ens Analyse
Meststjof.

volge.nde
nen ongevp
week van August
Vijf Beursen ter
per jaar el Ir, zijn
zonen
van
ou
goed0 om8tandigh
Voor prospectus
den
VAn v.oorw
beurzen,
doe aa
ei paal. ',___

!.}

"OE

)

Kru)

Syndicate LlmitP,d,

~

EQUITABLE

KAVERS

ST. GBORGE'8

THO.

STRA.A'l1.

llASTBRTON,

~taria.

Onderget;.,e
aan het Pub

maken dat zij nog p
Boarde1'8.

de wenscht
k bekend te
s lweftvoor

W"d. W. BLACK,
96 Dorp Straat
Stellenboaob.

Nederlandscbe Zuid - Afrikaansoh

I"

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

----------

DQortate en Ooedko<?psteRoute voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg en
andere plaatsen in de Transvaal is via.
LOURENCO

MARQUES.

Van Lourenco MarqueS naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg
394 mijlen
.
Van Durban naaI' Pretoria i) II mijlen, naar Johannesburg 493 mti1eD.
Van Kaapata-:l Daar Pretoria. l04t wijleD, Daar Johannesburg
1012
mijlen.

VRACHTPRIJZ~N

W •. BE8TBIER.
Noodhulp,
St. Helena Baai.

Kaapsche Gouvernements
Spoorwegen.
I

..

--

Queensstad-T&l'wtad Lijn.
D"W".AR.LIGGBRB.

REIZIGERS.

Vsn Lourenco Marq ues n&&.rPretoria £4 78. 6d. en £3. 9.
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KOOP AAN:

Doorndraad,-

/

•

nemen.

Gladdraad,

JNO. BROWN,
Hoofdegineer •
KlLI\pache GQU Vtlrnementa Spoorwegen,
Kantoor van deo Hoo!J.eg\net;.r,
Kaapstad, 2L Juni, 1899.-

EN

NET OMHEININGSDRAAD,

MARKTPRIJZEN.

Omheiningspalen, -

K~APSTAD.

Var kensdraad,
2 tot 4 voet.

V.OEGE
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Ire

h seft den A.lmachtigen
Vader
behaagd t)r H~ID te nemen op den
Haverbooi
I 288ten
Mui, ,1899 ten huize van haren
"scbo mzoon. den heer
Albertu.~
vau
BURGHERSDORP 'Wijk ODZ~ "dieruartl eu onver~etelijke
, Moe li r ALLETTA
l"REDRIK
-\ MARITZ
-BENOODLGD
een Hollanwch' geboro~ Bm'ard; iu den ouderdom van
Onderwijzer voor beide instel- i ti7 jaren 2 maanden
I'n 17 dagen, Da een
.
ziekbed van slechts l!l dagon aan Inflnenlingen en voor gewoon standaard la en Uartkwaal 1)('11Iij.Ien li Lt zij met gawetk, in de Academie.
: gcdul.I en z ,cIHh~itl Jr",,:.;.
:
Werkzaamheden to beginnen met
Wij .. brengen
o.k Lier mede onz?~
October kwartaal.
' ! hartelijken duuk too aan all ken Jlktl,.()~j~~IJ'.
. £ 70'
: geiltaan hebben sedert ,I·, ran uO ...... Ujr DIG.Ml'&IiS. }IOO[l,B ~ JUHO!!; • .\1'.:lLAGr£B.i
8a Ilions
I
per Jaar.
IOV'lrltldcne,
1 J uli-C&ludoll, "'_'Ia, ruinp"!",I~,,, tQcrri...
Aanweken met kopie ên van geUit n- am der gezamelij ke kinderen,
1:0 .lnll-Oouidie(:l
.. cll.:od&m}, Co:O boereni' .......
tuigschriften aan den onder,ret'le-·
U. S. M ~l\ITZ,
I""eouc b",,, en ...."., loederen.
V J VE WJH, AF"LAO&R
kende op of voor 15 Juli aa.ns~
Il. ~) MAIun,
J, u. ~LU\lTl,
f .l.li,-Prius
Alben S....tl_, Ie"cnd .. hA
l; Juli -D.,rr l'rill8 Albert,
I "'lC II"" ICI\
H. KANNEMEYER,
ZOO:-i~.
owlcr buoo-_
.......orlimcnt
Hon. Secretaris
F. W, THEIWN,
T. 1>08Ili8K. Y. AI":!LAGKB.
beid I . h ,~
J. G, sxrr.
/i..J uli-lJlan •• Yl'her lt·tUelburg). (e"eoele bne.
van .rel e nric tmgcn. i
II. C, v. WIJK,
loo..:r.lcrijgeroodacluLl'
---------.---I
Jo:. M. VAN WIJf\,
-'.11. VK ,.LLIK!l:!
t: 0" A.V:;UOIUl.8.
EN mao met e~D hal kp. komt m"'" "on"
!
.J. U ..GHr:I':FF,
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al. ~ij Wheeler's
Capillari ne if"bra kl, he'
!. bet bn .... Uaar-middel
in OD6 LAnd;
met pit.
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E. LOUBSER BROS"
TISCH- KJ

lJ'.,CIlTERS.

I

if"ld 3.. 91.-A[I .... t8" HIYSt::'I,
MATIlJr.W.k
Co. Kaapeladt
Cbemia\9a
rVOli{il!ltel1.

PRODUCTEN HA 1DELA.A.P.S'
-30meullt

HOOFOK:A:s"TooR

:-Kaaf"ta'l,
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v JIJuliJe

rt'llelH

..
I'IJn

tt!r g"ua'chttl'

van ouze g ..hdd" ruoed-r,
Ach (}~A. ru-edcr leef .. DId meer
L Uit WIJ lJn.:LI" dou muar .J,!\Vt.t.:',
En t rl'\(' lt.. n I .rn k zit.'n haar w·xr.
T "pu ~1'1l wij d:4n ' Och. Itch IIC'~!I
Tr(",~r·1J sullen wij
du..'uann
A('h zij 1~ s!echh V\}IlrUlf :.{e~ all,

aau-

DOODBERICHTEN.

V

\1

in den H"Hr
op d"n
in den ouderdom
van
~.!jaren
I'n;) maande», ns een krankbed van ongeveer tWÏl:.!ig dagen. mijn
teeder
g eliefde
echtgenoote'
SIJSASSA
MA.ODALEN
A, geboreu
Hugo, mij en ·1
kinderen nalatende om dit smartelijk ver.
liet! te betreuren.
Dil bedroefde
Ecbt'?flnoot.
J. J. oBiONIS.
&wson Ville.
20 Juni, 18~1~.
NTSLAPEN

deler

Beuoodtgd,

onderwijs te geven, op ren Buerenplaats.
Onderwijs
to zijn Hollundsch,
E ogeu ii!!. GIl \; uziek.
Applicatiea
sullen inrewacbt
worden tot den
l Oden Juli.
Salaris £3G per jaar
en vrije inwoning; moot tot de
N. Gereformeerde Kerk beliocren.
(' W. VAN DeR M b:RWE,
WildefOl. tcin,
Lady Grey, Aliwal Noord.
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faroilie~trekkingnn
pn vriendon
wordt hierdoor bericht d,t oo~
~ergeliefde
MOM"T,
CATHARl!'\:'
HBLESA
GRIllX,
gebortln un df'r Wolk
Weduwe VBO wijltln den Aporheker W. A'
Gdmm, op den 6den Juni, 1899, te harer
wOOIng albier, zacht ontsll\pel1 is in den
ouderdom Tan 71 jaren en bij na 3

:.

den.
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Voor ~"v,ele hartelijke betn.igingtn van
EI_I ~WiD~ ID oos zwaar verliet', Olll! van
Illie zlJJen gf>oaao, eu voor de lie!uedit-n.'
&ten ~ on8 na baren dood en hij bare he(thlllru., bew~n,
vergullnfl
UI"n on8 bij
deze gt>1egt'nhetd onzen har~];i' en dank
te uiteD.
De b:odroelde kinderen,

J.!S~

Wllhelmina indrea Grimm,
~I&
frederiia Grebner Crimm,
Wilhelm Cuel Hendrik Grimm.
adiamith, K.K.,
12 JlUli, lm.
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CD vee.
PAUL D. CLUV&K
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j lI'BKD PKNTZ .It. CO .. AYdUOKRS.
21 Juni-Wcllrngton,
hu!.ru
lo •
Il: DWIS' T UA LL, A!i"SLA.Oltli.
23 Joni-Molteno,
Di'l&uddijlulehe
.._.csdlllie
JOUN TAWAABD,
AFdLA.GBB
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Slat

veri
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EN

Onderwijy;erC3 voor (eo
£.:.I P'
8h I
rlvate
c 00
op de ,·laats
Smooskolk, . in het distriH
van
Carnarvon.
Salaris £36 per jaar
en alles vrij.
lJ_'
k
"
J.\KlS-On
osten van VIctona. Wt'st
Station naar do rh :~;
zullen betaald
worden. Voor verdere bijzonderheden doe aanzoek bij den Ond
te k d
erge a en e.
W. L. VOS,
Smous kolk, Carnarvon.
~

'TE

'l'en

~IEN REDENEN,

'1')1(

Ouderwijzeres

I ;')aen

.e'J

ol

."ar
..lechr s twee ( ic _aren ru.-: h:·'r
A'!; zij ,..I: rf lIJ') t ,CCpslen wij I)!I~
RmH gewet zij: na 'n leven hiel'
I...
Zij gPga.,,", en rOt!,.t (,M,k ons

ERHUISD
n .... r dA plaats hem door
God bereid op Donderdag avond
T'lt Il ,'Ir le t.(1l..1.11waar- lij nu ru ...t
den 15den dezer ten elf nre onze teeder I
Z 7.U!(CIl w'J
,JCLtl!J
voeren I m:',
geliefde oude Va.dCT, ALllERTGS
GROB·:
ALB!<;KTU;::;
" WYK.
BBLAAB
;n den ouderjom
van t \V 'Je en ' Carnarv Il, l~l
Juni, 18~~1.
tachtig jaar ",If maanuen en een en t wiutig dagen.
De bfgrafeniM vindt pl-ats op lieden
Zaterd"lg namiddag
otn half drie n re.
Het lij II: zal t~ drie 01"6 worden 0p;euo\ P!JLICA'l'IE~
met gttuigmen.
:: l_ schrifte., en certificaten van
Uit naam der geeamenlijke
kinderen.
bekwaamheid
om drie kinderen
G, GROCBELAAR.

O
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ren, It:'·'n/f.~ h"v·, h u ..(64).,[.
f Jull-l'lIUrl, elf. iluisras.!, nllg.>tiewareo, s~eer·

F,j rh en j er k 1.r1J() k wsm zi ' hl(!!
R·oe i~ op d('11 cc-ratën cl:\;! \', Il ~ ei
En na een d g v Hl c1 rie of v .,'f
Dat zij hrcr bij DO!'. komen blij
Rt' d~ 'lID re k u.rc-n J,ij h'lIlT k.inller~ I.
I ... ~lJ 11I!.!f heen t.v-u ;:okomcIl
Kort wa- .l k.rankh,'ld di'! (!ir vu-l.i c 'l n-u
Al de killderen !.ij n r. (.:0 ,L"t:~kl),1en

:\hLjj'J:I-

~1 .l.oi-K!ein

boerder ii);oo' lerea

re"

23 Juni-Slellunb)lI("b.
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bury, Paar,
sullen onmi Idelijko

Alle Orders
dacht hebben.'
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"" Kaapstad

en £3 18s.
12s.
en £4 6s. êd,
en £8 58, Bd.
Ou. en £7 198. 6d.

JAIIES
WILEY
il (;0
10 & 12 Darling-Straat ..__

I,
~.

Durban

Johannesburg £4 19s.
Pretoria £6 8s. en £4
Johannesburg £6 lOs.
Pretoria £11 18s, 9d,
J oh&IlnesbuDg £ 11 lls.

"

verkrij:.;baar aan lu-t, Hoofdbu-oau, Fostbus 383 ttl Pretoria (Z. A. Republiek) en bij de Directie Iloerengracht 270 te .A msterdam (Holland ~
DE DIRECTIE.

.~t (

1

"

K.OOP.

I'laa~n

II"8Chikt voor VOi(eJatruiscn, CDa. GoJde
Wo.nl."il""
"" runtcinen
TUlb'gh; Bloemfontein
0.\ .IS.; Ilcaufort W""t Victoria West· I 1 h' 1 \83
9.010. ft,8'O Mo'ogen;
.(!610' "'·8'J:
~'16',»
£2900.
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1. Bet onderdrukt
den boest niet, mUl
het maakt dien los en verlicht hem.
2. Bet verliebt belv>orlijll: de lo~!,n,
wat
vnn groot belang is bij de behandeliug
Y&II
een gevatte kou.
Il. Het 'is bet eenige geneesmiddel dat bet
slijm van do Iucatcellen
der Iongen nitdrijft.
.4. Bet lost het tWe slijm op zoodat dit
makkelijk verwijderd
kan worden.
;j,
Wa=eer
bet
ilerbaaldelijk
p'ebraikt
worJt. zood ra de eerste symptGlllen venchiineD
zaf het een ernstige kou in een enkelen dag

genezen.

...
lijn

lUa

oDd

D
iiir

.

iJ:

6. Het zal kroep voorkomen en alle gevaar
en angst voor die venchrikkelijke
ziekte af-

daiL

wenden.

7. Het heeft duizenden gevallen 'l"lUl boep
genezen en heeft nooit gemiat in een genl.
8. Het bevat geen opium, chloroform of
eenige andere schadelijke
zelfata.Ddigheid. Er
is niet het lllinste genar om het &an kinderen te geven.
1
9. !Iet werkt' in volmaakte samenwerking
met de natuur en helpt tie natuur om de loltgen te verliohten
en de ~nj..
gen in een g_den
toestand te brengen.
10. op Chamberlain' •. Geueeemiddef
tegeu
Hoest kan liIen altijd 7ertronwen iD genl.
van boesten, koude, kroep en ~;
eD
is aangenaam en veilig in te neIDen. Te kOOD
bij A. J. Petenen
en Co., hand .....
, aJg&.
meene agenten.-Adv.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!Ii!
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HOOGGERECHTsHoF.
.. r J H tI. VIII,....
rechter. Buc4afItJfI "" Jla<utIQ1p )

(Voor thII Aoojdrecltter
Jl

DINSDAG
20 JUNI
DB IUlOON n JULY
Rechter
:Muadorp lel dat eeD uak "oor hem
gekomen was ala rechtllf' "an de weelr waann
&tJkere July voor het maglltraatshof
&eDurban
VI le bellChuldlgd .toDJ ..aa :Jronken re.eut
te
,un op eea publieke plaats
July pleitte scbul
dliS w rd schu dg be".,nJen ea veroordeeld tot
een maand Iroukstraf
Dat wu de eerate o"er
trecllDg nn den g"'I'angene en "oIgenl de wet
mocht hem niet t:flD grooter "tru ..orde
0Pielegd dan een boe~ nn.£~ of 14 dagen tronk
8traI
Het vonms wat btotrt'ft tror btrsf Ol'le11t
dUI .. rmmdord wordeD

DINBDAG

20 JUNI.

TepoWOOrdig
do heureo
J L de VWiera
(bu~m_wr)
J H DWT J H Rlt.DaIK,
J F Phlw,.., H L Minnaar B HiDDaer F J
P .Q:etiet J F Steyn J J Moll eD de &eeretaris
BTB.4A

Eene rek""1
groot £16 la
"er.eaaD

g "an dea beer G obbelaar
werd naar de atraateomDllll&le

NIEUWS UIT DE PAARL

TCOIUllllla

Bifé14i

toor van deo heer "WUk
nl'" ..,le
dae aan_kea
daar had gebracht
... t Dlei dat
heec:blltdt"de echter _
.. k~
e bad ye
bracht
HU koa n e t onder eed '''rkla .,D Qf
Eck~1D
&1 de aan_ken
hadi lDgeJe,e d, De
aansoek"a
dl" hU naar J"fLb .. Willem ... bad
me&jfeoomen W&h'n Uhot ~
eee 1I.IUI!!e II"
_bod
HU .etuotJ"
d.t er ...1....... _keu
!!"brllcbt
duur Edr.'" 0 oaar het lIa1l~r "all
d"D bwr y Wllk. ..bum.
'" waren "IU 4" VlC
!.ur a Snell c.,
HU nad un ~dlChaldtgde ge
.",d dat de aanzoekea door h ol Ingelevl'rd eD
II '-kend
door eea ptulge
Dill e ntII tIwaarde 11'11'"010
l:ilerop vroeg de magtatraat deb ~aelloldigde
of bll eentge getulgeD tO&:Le
vtll'd..dir&..1
weDllCh&eop &eroepen
De bear..tllddlgde :Eckstein
rklaeriie dat
geene lIetulgen wenacbte op t",roepen eli I
au; de genade
van bet hof iEeraaf
Procureor Cluver &el ID un 0
ming dat
bet wat laat WSA"oor den
hJ:i~
om DU
eerat &lcb ..... do ,.,nade "aD bet hof <-"er te
p"en daar de
h,lke'IID&le ultgee~ld 11' rd
ten clOde heOl alle moptjjD 1ru!DJt--ie .........
lOch le "erdedtgen
HIJ merkte aan dat sekere
aan&oelr.en door den bnchnldigde
IngedHlOd no
liert Bacomb Carel J alias eD De Vnel! '1'1111
ODJDoodige kmderen waren dIe niet le&ell of
IICbq)"en koDden eo verklaard
baddeD dat '0
Diet. van de aanzoeken mieteD
Hu (de heer
CIDrer I dtaDlit dat be' bot eeD ...oor~ld
moeat
.tellea 111 den '-hol4isdeDe ~aat
mulL'e ... eneena &&Il dat ui
een weiDIg lu.* WU 'fOOr deD bncbDldigde
om
DUde genade van !Ht, hof te "ragen padat bU
zun ul&erate beat beeft pdaan Ilob te U[IWanlD
van de beacboldlfln,
HIJ t-chouwde
ZIlD
daad als voorbedacht
te &1)11 ,ew_t
daar bil
goed bekend
met de wet op dat ptlDt, door
aaDZ'>eken om te worden gereICtatreerd
'faD OD
!DOodlge kinderen te belpeD In"Y1lIJeo,ElDL JfO
dacht 001. dat E<:katelll de oorzaak ... dat an
deren voor dezelfde overtreding
In mOEGlgkheld
geraAkten
HU (de m&gl&tra&1) bad geeD tWIl
fel dat belchal(bgde
deed
bU deed "oor
geldeluke collllideratie en kon geen excunl voor
bem vlodeo
HU wilde In aaamerking
nemen
dat dit de eera'- ove~
wu en hem Olet
de lOm van £30 beboeten of 4 ~&aDdell tronk
slraf met baldea arbeid
rot <lUft"er 1& de boete nog Dlet betaald

De .trnalOOmmlale
~rteerde
dat het aaD
EEN
PJlA.CHTIG DIEa.
van Van der Scbllif nIet 1r0D toegeetaan
Eeo der prachtlpte
dlenm OOit aan de Paarl
word"n door d.ID raad daar de plaab waar de jle&len en dat door elkeen b..woDderd word, IJl
brug 4moeat (l'emaakt WOrdIIll pnvaat elgtlndom
een hengatpa&rd ..aa d'lD beer Jan Baart_a
waa
HU kon dil brug op &{JnelgeD "eJ'lllltwoor
Br
Kort van lilf met een breeden laDIPn 0 k
d.lukheld daar .l?Jaateen
ner kracbtige
beenea ea eeu Ultarat
bll8t:de
Op bet echrOnio V&ll deo heer J J J Uya bont
18 h"t
wel de moeit" waard h~ dier '"
....erd jleaulwoord dat de raad apoedlg den Ioea~n beacbonwen
Hel ~18
bUna zeVeDti8D haa
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0. te bnien,
..... k oade"""k
het hg bul, ...."igszin. grof bij den 'kop ,'11 nok
P. J:PIEX}
AR.
J. H. LOOTS,
gun...llg """ol
t ople ..erde, dat _
..oordee- en hiJ ~iut
wat onrog ..lmar ig lt· worden
Iill: WOO .... 0 t....,,..{_ ~Iacb
un de school- achter
ZijD.. schond e rs "·f'J.:""S ouderdom,
Twec'fontein,
Somerset 'Vest,
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WQ 't "ol~f\nNEURALGjlA
10 minut.eu
of
hij
P.Il"!. D. Cf CHn,
Procureur,
d.,..l,
"'",.rom
toout
hiJ
dan
nt .. t aall
".l.IC
d" .....NIAg nnd ..n in 't Zuid Au~lralisch ".Jour7.EERE
K~EL"
W
miLluten
:3telknhosch
ERLAA.GDEprijwngedurend.l
Jan Hanng "pt'(',aAl) "ebrekkig
" 'LI III ",t.
nal of Agncultur ..":VERSTr_rI~JNG
"
20 minutcll
. .. Dp m..nno oehapen, ..iju na ong
r lOl' 1<"7.0lIdh..,d of k ....a.hteit, als ..ergel ..kell lil"!
IlCt Winter Seizoen :KOl,l":K P.YNEN
ij minuten
m&ar b'J ,(o·lt
;aar 'n .-\u.trnhë b..proefd le Z'JD, T relll'~" bo'·PIl;l:l'nomrl .. I"· .... bullt'n;
Per Week £2,
KRAMP
,
i, minuten
het m....,.t wua.'lg ..veod .... et' g.. blPlr.en dat meD .M·h t"vr"dPII mt'! Sad or (eerste PriJ') .."tl
EN gecertificeerd
onderwijz.er
1I:0 .. d..
k ....aJitelt t.e noomen "''''',
KROEl'
lj uren
Per Maanll £7 lOs.
..r op na houden kAn. llog"'ijk
£al op kl ..m .. hul uu
j
voor
de
3do
Klasse
Publieke
~nl~p
fout
1-0
III
ZIJD
InklaUW,
En
vflrdt-'r
l'YX
IN
!tqG
J.)
minuten
pac-bl ..n b..t knIL' mf't de m..nno OOI en ..en
Sreciale prijzen voor families.
P Ju plaat"
van den
l.l'er
Scbool te .navensfell.
Salaris £120
""n d.. ..-ro<>g vohra._n .. ra.....n IShropshtr .. 'nlJdl h'J Jail Hard,"" aan stuk door t .. 7.+'j!PYN IN ZY
IJ, minuten
Warme en Koude Baden.
b'J ..oork ..ur) m....r ....Ilst!l:e..pnd z.jn, d...., d.. g"II, dal h,; T",rkant,;; was en een eerul"Z1Il'
?II!'1llt:1. t;!..HHUl, Jona3.doof.
llClKWOQ
1 uur
por jaar.
Een goed woonhuis
toL
:-;n, indien d .. h'>"r
Iamm"N b,.(er "I)n pn de ham..!. ....n Ja~ r II.ort.. achtt·rd ....1 had.
Z"der gem:\1c [.·cwaarborgd.
EO!l
zwart-schimlllel
ell
een
1'00'1CHOLERA!
1 dag
Duncan
Hutch",,".
('.
'·.S.,
de
moe.te
"
..
noZIjne
beschikk;l1g.
Plichten
t{l
....rd ..r 1"00r d.. markt g"",hikt
ZIJD dan d..
HHECMA1!JEK
1 tot 3dagen
~IelTie
IIH t
blf'l:;sen. De
..olhlOt"d menno.
:Wur op groote pachten t- m..u bad h..t acht ..rd .... 1 van r1PIl hul tI' m ..t.. 11 bruine
If.
G.
lIEN
DRI
KS1.,
worden
aanva&rd
na
de
Juni
vacande ZUIV..'" m ..rino ....rre ...~ de m_,.t WlDst· dan zou hiJ uIIII:evol1<lt'n 1.. ·hl><'11 ",It ,lIId"r .." ~igenaar kan ze t->rllg kr jgi;ll mits
I/li pe!' ~ttel
post.geld 4d extra.
EigeDaar.
'ut~ ....ood ..n l"uldl'lI. dat .1•.., H,mnc:. ",·If,
tie.
Ap ;>licanten moeten be'1 waam
ge ...·nde. Op ZPt'I' .. et graasland,
g..IiJk h..t
d,.) onkosten.
vukanl ....h .. land rondom :Wount Gambl .. r, Pil Jail 1, ..II dpn kamp'O<'Il bill 1,"0 li, mO'! betalende
Agout.en: i
zijn
om
onderwijs
te geven in bet
n\'f:"rtn~ft 111 df' .1cht'rdt·plpll
v ..le st r..ken van de .. estelijk" distrikt ..n van pf"nlJlA dUlmf'll
Engelsch
en Hollandsch
on moeten
P. J. P!eêe raen & Co.
W.lt d,:
Voor Klanten van Buiten en
.\1. J. ~L:\ BB H.
VKtona ... ordt d.. Li~n
beTood ..n bet best dat h'J h..n '" aUe opz,cht,," on'rtrdt
lwhal ..." d"11 kop
Il" hp..rPII
te ~I
..n. n.. m.. nno v.."",..,ht groote zoI");: maat aao~""t,
0r.geven
tot
welk
Kerkgenootschap
KAAPSTAD
.
Winkeliers.
DUllcall Hulch"oll pn Grad,,· ..11 7,1111,'11
1""lkum .[ona:;k loof, Darli ng,
UI z.ak.. bet
afwndel"t'n Tan aJl .. scha peil met
ZIj behoorev.
Applikatiën
verEn'
('1'mldd ..lmatij("
01 .. an d" t.-elool ..n.
En wn .. n mJn maat lp komf'n Jwmpn,
I!) ,J tini 1>.;\)0.
l"I':;::; I'.:; '''r'pronk''''Jk, e""lo fI"lIanJ",,"o
gezeld van Topijen
van
getuig
pond m ..nno
01 heeft g.. wooolijk ....n 6<1. cJ{>r, wat d~ uppueft a.adgaat, k,lil pr g""u kl\t· ...l... !".", ,·"""J,JeI'·n mn Dr C F. JURITZ
&
...... rde ..oor d<'D k ...eek ..r, f'n ....n OOI dIe 100 Itt' ."""taun, d.lt .Jan IIam,>! Hr IJO\f'n al d,'
schriften en certificaten
zullen door
, '
Co, ;,'1 k't '1 !l wordl'lI LIJ UC l"'fll)l'
('Igl'n.:l.ar~.
...t.aut
wat
kwailtpll
\',111 zIJn )){~{'nf'n
IbM. ...111 £al oplev ..rNl bt't'ft niet m..er !!:ra~ "nde-rf'n
(I
I" .. .I.'\'"
H
l',
.J!..tI'
J
den
ondergeteckende
wordcn
ont·
JloC1Yl!g roor h..ar ond boud dan I'<'n die maar aangaat.
!Ioynes,
Mathew 8r Co.
:\{'Jnh ....r.
,I.,
h,'t'f
Du 11",1"
IlIltS Ilk. 7.a1 g""PD. F n kudde meno"" kan.
vangen tot QP 10,) ,,' . k.
EN
donker-brllillo
merrie
E:t.ol
"hPaIl
I..
):t
,·....
1
II.H.lruk
"I'
lw!
"I
"It ,.
..l4 m ..u m,·t uord 1 le .....,k gaat. 1\ Ibs
H:A.APST Al:
dt'
...
i',JJIl
dit'
~
1Ii'-,t kleine wit le kol VO'JI':t.ijn
.. ol p<'r OOLhhJ ....n ge",,",
..n lamm ..,. il lho. dat (.h~ anUf>fl' hullpn
J. J. 'j' 'ldERON,
nu
IU
dPll
...
n
uu&k
\'.llh_·n
"at
lipt
FrI+'
....
l.llldtot ~ It,.., ..a het lO .. olkomen mog..l'Jk d.. 1.<'
Havensfull,
h"" ......·lht>d..n tp vAnn ....rd ..rl'u. [k m _I'· "c..hu n~~ .~an)l;a.at, f'll d,tt .I.tll H,Hll1C: IIlt't ko]>. Kplll,i" tI' gt)V"rJ allll
!
h.
rl~·t'l'lllCt' 1ll0t'dIJk!H'ld
dit,
VOO:J:c,
.-an cl.. Bnrn"dc droge >l('hapen ~....."n dit
,. 'rall du\ ~rt
,
BOllL~L\.~ ..\'" UR"", Polar].
Darkly Oost.
Elandskuil,

St.eynaburg,
12 Juni, 1899.

'}'tl

en

H. RIES & OO.~

l

TANDHEELKUNDE.
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STELLENBOiCH.

D

V

Boarding Huis te Huur.

A. FIELD,

PAIN pAINT.

I

I ,

Gordon's Baai Hotel,
7

Aangekomen

O

I

\'.111

l~

I~)rt

.

{ '{ ; 1,"

0 I)

BENOOJ}IGD

I.~

'

I

l"

,ILE

[RRIES

Kennisgeving.

1.O<'n Il Ibs, ..n al de t ....!-oolt.n OTl'r d", fl
It>. . <I....... mm ..u .an d"7'" !kudd" I..vprd ..n vaH
Il lho lol :!s lt". pe ool'>lproni ..ltjke mpnnos In 'i...".. ZUid Wal .... i~ ..'"')('rd door d.·n
h,...r ~lcArtbllr ",.or"n Spaan""h .. m..nno-o VRO
...·n lIP .. r ftJII I Y pe, maar -t..
rt z'Ju ,·..rsch ..,and ..r" typeo IDg TOf'rd '0 do kolon ... o,
ond.·r do m.,.-,t m .. rk aardag.. ".n d...., b.-hoort d.. Du.l"Ch,· m..nno ..n d" Y .. rmonl
"'JnJ ... J .. l""t,l ...... n ,('h,...p ml't _r
dlchl~
f'l1 zwart'
wol. lt""f"rf' n<k' Tau \""oll~ v-arht.ta-n tot
10 Ib•. ;;0<'(1
.. "'01, ..n .....rsch.·id..., .. YHmont
')(,... n z,jll UI d" laat.t .. Jar ..u v .. rtooud d ...
::"2 lb.
0P!' ..I....prd h..bben.
In ZUId .-\u.'.tm
he 7.IJI1 l"f"I'rh{llldenfll soortf'n Ta.n df'l mpnno.
maar ti.· oude Z<'<"I" flJo" zIJdflacht~ ..... 01 be~IDI llI..t r.....' .. .;ehrMPfl lot h..t v .. n.-d..n te
h••hoo"·n, en men bennd
nu algem ....n dat
..pn .t ..rk Iype mrt g.,..()r gfllijkmat.g .. pun1.. 0 en ....n taml·lijk .. h""v....th ..id ....t d.. m
t
.. m.tll:"v80d" soort L', daar deu stijl ..an
01
doorgaall.'i " ....ond ..n ...ordt op goed ~ebou .. d ..
..,hap"n met .t ... k.. ron.titut ... , en di" bet .....
grot"It'n dan de oud.. fijne kla.........
:'ol..rioo
lamm .." "rOP...n n ...t ~n..
g.. n~
Toor d..
markt ..n d... lacht ..,. h..hb..n li..v..r d.. Shrop.hIT" of South Do .. n kmi. lamm"N,
ma.ar
wat d.. kwalit ..,t mn h..t "I....!!eh betr ..ft '''JU
pr ~....n lamm ..,.. d.e m..t d", m..riuo g..hjk
•tMn, h.. t ....t "0 ma~ ..r L' meer g..lijklJlRtill:
....rd ....ld dan In d.. gm ....r.. soort .. n, ..n b.. t
vl ...."'h .. an .... n oud m..nno schaap i. ......1
"·k..l,,·rd..r dan van E'<'n~ and ..r nl'.
F.r i.
nOl( ....n "nd ..r Toord ....1 dat b..t m.. rmo ...·haap
""",t boT"n n and ..r !":L_, Z'J ~aan ru..t door
of ov~. omh irun~ ..n, ..n daar .., m....r ~..hP('ht
'-'Jn lIÓUl ,J., pl ..k lUlr ZA' Kf'fokt z'Jn 7.ull.. 11 zt'
7... 1,....n """Io\loop"n
11. al zijn d" omhelllinll: ..n
lII..t
In ord..
F...n gO<'<le kla.".... ..an m.. nno
7.a1 ..><l .. r JMr Zo. m~r waard" aan wol ~
n
•lan ....n~ IlDd..r ra_, t .. nnJ z...... n h..t
..,.1 ..
km .. tn ...""h ..n gO<'<l
.. m~rino OOI"n "0 Lmcolu
rnmm ..n z'Jn. maar ge knnt aJl....n b..t ....,.t ..
knil" ~..bruikpn,
al. ge TPrd..r dan ,lat gaal
knJ~
g.. """taard
.. ol BOnd.. r karak- ..r pn
..... r .. t\ln~ i(.....lchl.
Enk ..I.. Jar ..n .... bb..n
Lmcoln ... n knlL.r.... ...olooort .. n hOOl!:
..r prtJ'
p"r pond o~ ..hr ..rht. maar bPl !(pmrrld ..ld"
..an d.. LfU,t"t.. tWlOtljI; Jar ..n I(t'nom ..n, dan
bp..ft d.. m",nllo .. ol 1111.. ,\I.d ..rp "9"""n o....r·
troff ..n lO pnl" pn ~"""cht.
F n ond.., "oor·
d..... TlUl <I .. menn"'" bo",'11
U1~
and ..r r;..

u,·n.·

I

W'&ar Uf' h"f'r IhllH .Ul HlIf"lli'oll
ZIJll Hi~t' \~"Il d.'1l smaak
,·,uld.I.UI
haalt
11\(hen ,Jan lI.anl1~
lilt d,'n ...m.I.\k
h,
,,",'.If1JTII
kr~
hl] dan d\'n t','r ...t'·n
PriJ" op !l., Fr.IIH·'
k~r tt'ntooll,t"UIIl!(
'Il Fr,,·,I.1I1l1- II'J ",·,,1
ik

nnri

G~LKWALEN.

. \. LLE

O\'Or trediugéll
op UOVl:Il~-1_
gem,.'\r!H pJa:lts worden
ten
van df'n fokk"r
~t·kocht
d(x)r dt'1I IU_-'i'r (or·
streng,,! 0 verhoden
zoowel
jagen
0 .. Li.; 'i.
KUp<'ru" "'Ul .\I" ....dum, d.·" fokk,'r,
EN!) EI{ S zullen ingJwacht
mt t hondc'n, of geweren
als 't
dIt' df.l I(ro )t....tt> ulh'()('rdpr
I~ \".tll "·nl. ......
l.uld ...,·h
geurllik van ndpadpn
.
wordt'lI door d,'u Ak('eiing.~
..tam\"l'e n~lr a lit' dl_'i·Jpll df r wereld,
t~1l dit,
biJ zIJn fuk.kf'r1J ,-!:p,t;"au h.·,-ft '·Il()r \ït'r m.I.1I1Allo ovt'r"Ln Jers zullen
zonder
Baad vali Fraser UIII·!.!: tot tl"n ~n
dPIl.
Er I .. rt. ··d"
Jonj.!;t' huillIgt"
l}t'nl 111
.J
Idi,
1~~:),
voor·
.11J1l
r~par:ltil.)
\'.111
onderscht'it.!
dt's
perRoons
vervolgd
dIt land ~I"'n lrnd f\ IIpt'rlh
li, ,dkom..,t I~ \ ,111
.Jan
Har111jl;, ~t·tt.'1·ld d')ur
bo, pn~t'not'nHIf'1I
woalen.
dl'l, \H'g" loopeot!e van l"ras~rlJurg,
hf"f-'r,
dH' hopw!'l
hiJ ItO~ m,ur
t"'('f'
jan'lI
J. A. EHA~.MU::;,
Garraas tot naar
oud b, P ....f"-Otf· t:'11 karn~)()(,11 priJ" kn·f·'!. op dt· 0';('1' Kerkl'laat;:;,
laat ...t,· (_Jnf"f"n...to\{'11
tt·llt()on"tf·llJll~.
pil
d., Tij~l·rrontl'in,
VlakI,laa(:-,
deze wt"g tu wordl'll
hr ('
\" K up.'ru ........
ta.lt
hpkt'lld
ttt.., f"t'n "Ill
Vistrikt Hanover,
vf'rlegJ te lllauwheu\'el,
dl' ....erlc,gC)(lI tw"'ltp
}w.oordpt·laar ... \ all Jo'rw ...land ....
ch \ l'f'
8 JU1i, 18<J9.
g!llg tR worden
aangewez.en
JOOl'
ID
d.. 'i M"rbnd,·n .
~(IJJlhN"r, nu ~al Ik ti Pt'UP \,p ....
ehrlJ' ll~ gl'_
dcn Heer M. J. UN SCllA!.I\\\ !.II\, van
~~n "'an het Vl'{)o dat \'olgpll" hf't gC\'o{·j··n
LIIl
(kon hp,'r
Duncan
H utC'ht,()ll t'll df'n hJ"f'r Ir agenmakcrsl'll'i.
Grndwpll. III d ..n :-,ma~k ndt, PU tut ('t'Jl \-00[Ilc Raad is niet wrplicht
do
bt...ld MI ,k n..m,," hun k"mp""'''
bul ),"" II.
laag~t€
(Jf é~lIigc tOllder [l:ln te
.~ SSISTE~T
On(lt'rwijzor in de
Tpu f'i.·r..t", 1"1 de bul f'f'1I1f!"'ZUh
kl.·'Il. ZIJll
klf"~r L'it ~·hoon, maar
hiJ I" t-'PI1lg<"7.lIh
bont
Il (JUl" n.
.ti
Dorpsschool
te Amersfoort
aan de Inklau\t"pn
Tl'ndcrJar.~ zullen verplicht
ziJfl Z.A.H.
Tt'n tw,·t'1J(> ht~ft
ht.'t dH'r pt-'n Zt'pr 1::rO\'t-'
tweo goede BorgelI te stellen.
kop, N)n ~rovp lIPk, I,Z;TOVt>brt·('dt> plattt' ,,('hnllSalnris,
£17;)
met honus naar
dpr'i
pn,
JU l"prhand
hIPrmf·dt·,
nO~ l~'pndlg
'fenders to wonl"11 ingerl j.!nd IJij welating van de S0hool Kas.
ook plati .. nbb.-n,
z'Jn rI'~ " kort .." hIJ "
z"'ak III d.. " ..zeu.
z'Jn ",·ht ..n·,·ld ,. ,·,..r- dell Secré'taris.
Vereisch~n:
1. Onderwijzcrs
kanlt" .." blllt"n~ .....oon kort
Certificaat
3de Klasso Z. A.~. of
A.
F.
nOTES,
T"n d..rd .. L' Lf'O II ....
" lomp •• loop"r, w.·daarnan
gelijkstaande
Certificat"n
~pn .. 7.IJU zwaar n)()flllf
Pil
kop PU kortp
.\ch~ecl'( taris.
t .. rltJf
met ber!'idwillightid
een AanvulFrasrruurg,
RO\"PIl-.taanOf'
h Pf'11 Ju ....t .... i)fl~(_'hrtj\~I11~
'-all
lin~fl Jt:x:lmen af te leg~l'll ;
1 ï JU'Ii, l-·~'~).
d.-u k.,mp",..n
bul Lpo II, d"·,, ,h· hl'PrPlI
DUDC,ln Hutdlf'On
ell (;nldwt-'II
hf"<.;chouWt'll
2. Bowijs van Lidmaat~chap
een cr
al ... III df>u ~maaK. tf> valIpIl , Pil Ik l~n nO)!
IIollanusch
Protestantsche
Kerk;
mt-(>r \"'t>rbaa ..d ovpr dt'H llf~r Hutc'hpoll.
(1.tar
.k "..dacht h..b rial h'J .·.·n ~.,,·d.. h"',ord ....3. Bewijs van goed 7.Cdelijk ge·
la.lr h \'all Korthoonl'"
?rag
loopende oy, l' de l.ta(ste twee
Ik ui mJJ tt'vrt·df'1l ,tt·Ilf'11 door 11\\t' lf'zpr"l
E jnarli;kscho
Ilitdeeling
\'nn Jaren.
t~ Vf'~ïp.f'n
naar
df" h~''''f'hrtJ'ïllh nH} mIJn
hilI, .Jan Hanng,
door d.. n h·..r Hutch!""l
A pplicaties to worden ing\Jzonden
prij:t.en en medaille
zal heden
w"lk .. h'J ~~ .. vpn h....ft Il. hpi .,LlDdbouw
vóór l·j Juli, c. k. nan den OnderIllid<lag te 2.15 plaats vinden.
.Journaal"
van deu :t;",t.·u .\pn-f !.t.a.t"tlf'tlPn.
wannn dt- f'f'IlIJ!:f' OhJPl'tH-'
dIP
<lf. hp~r HutMev. H.\L'RI !lY - \\-fLLI.U1S is zoo geteekende.
ch""!1 Oppl'rt PU d,.. \'t·rllllld.,rt
dat
.J ,I Il
Wel'kzaamhedon
te beginnen den
vrieIllh·lijk
geweest de leiding op
Hnrlll~ ID dPl. -maak gp"alt IS, d.lt h'J [Ill'!
....n "ro"p zwar .. doodk"l kop h....it Pil ~P'·Il" zich te willpIl nemen.
lsteu Augustus .
,I ..cht .. ot loop,tokachl.g .. "" .. n,·n
O\l(iPfS
en voog-den \'ullleerlingcn
I' dankeud .. \'CXJr opu.lm., d"".·,
W. F. KNOI3KL, V.D.M.
worden uitgenoodig,l
wgenwoorJig
HltJf ,k. il"tro0l"" d~ 11\<",
Yoorzitter Eeh. Comm.
(; BEKKEIL
to zijn.
Amersfoort,
E. MORTON,
1 ï Juni, 1899.
BLAUWGOM BLADEREN
Principaal'

1,

BENOODIGD

H

De ~cI)ig8Ie~ Medic!)n.
1>e lckerste Mediciin.
I le be, I werkeode MtdlC!lu.
Voor alle k,al"ll.

BILE BERRIES

l'Pn

HqofdP1ln en Naarheid.
(; "lJeUln lu4ig"",ti ...
(; "lJezeo wi~d"CD PIJn op Maag.
(;oneooo all~ Galachtig Kw.len.
(;enCLCO

BI~

BERRIES

Z,in Verstodeend en Rein.
. V C1.terken bet LlCh.am.
Laten iemaud gelukkig Toelen.
ECD ko,tb~
huiHgclin middel.

BlUE BERRIES
BrenguD
(; en eIen
(;eDazeo
GenezeD

de !eetluat temg.
M~edeIOOl!heid.
all, kw&leD nn het Bloed .
k"iiuing en krachtelOOlheid.

BI~E
Kostbalr
Kostbaar
K08tba.ar
Kostbaar

BERRIES

..elor Bezigheidmanueu .
T®r Vrou ...en.
",-*>r Jonge Menechen.
"opr Oude en Jonge peJ"8()nen.

\' oor alle band~laan
i

..erkriigbaar.

Priislf3.

---

AlOENTII:

P. J. PE~ERSEN & CO.,

GOEDE HOOP SEMINARIE
D

E

BENOODIGD

firma

OOFD
onderwijzer
aan
de
gesubsidieerde
dorp8chool " De
eendracht
Plein School" to Potch ef·
strO~>ID, Z.A R.
VER-ElSCHTEN: Tweede
Klasse
onderwijzers
Certificaat van do Z.A.
Republiek of een daarmelde
gelijkstaande
(applicanten
met Duitenlandscbe Certificaten beloven binnen
redelijken tijd AanvulLings.Examen
af te leggen).
Dewijs VBn Lidmaatschap
eener
protestantsche
Kerk
alsook
van
goed gedrag. Salaris £240 per Jaar
met beste vooruitzichten.
Werkzaamheden
te beginnen met 17 Juli,
1899: Ingeval echter geen geschikt
Applicant
zich yoordoet die met
7
Juli,
a.s.
kan
beginnen
zal de
School
Commissie
den tijd
van
indienst t,redingverl engen. Derhalve
worden .Applicanten
verzocht op te
geven wa.nnerzij instaalt zullen zijn,
ten spoedigste
met de werkzaam·
heden te beginnen .
De geslaagde
Applicant
zal tele·
vrafisch van zijn benoeming worden
gerwitligd
op 3 Juli, e.k_
·Appplicatien
ingewacht
te V rijdag 30 Juni, 1R9~, bij den onder.
geteekende.

c

mg

R

ol.

gfscllloot
hierbij ~at de, nieuw gC'for•
meerde Valuat."
of Schatting
Rol
van aUe. belastbare
.Y.asw Eigeu.
dommen IQ (1"71' MUlllCipalitRit mrt
bet dool tot het h~ffen van bel~st:n.
gen on het opstellen van de Stem.
lijst in termen
van de 122ste ~('ctie
van Wet 45 van 1882, tel! Stads.
kantore ter inzage zal liggen van
af Za't,-dag
10 Juni aanstaande
en dat een Hof tot lipt aanhouren
van
bedenkiugen
tegen gr['wlde
Schatting
Rol "in termen van de
123ste Sectie van opgeunldo \rt t"
gllhouden
rul worden
ton St.Ids_
kantore
op
Zaterdag, dell 24,ten
dag van
Juni,
1899, aanstaande
ten 10 ure 's voo:middags.

t\

Op last,

II. G. F. ENSLIN
Kantoor
Paarl,

JfL
StaJsk:t'rk

van ~tadsraa.d,
G Juni, 1899.

1\ ENN18G~VING.
Afdeelingsraad

van Pnns Albert

{/ ENN IS wo~dt bij ~ezeD gege.er"
1\ dat h~t lO de oedoeling tan
den Afdeelingsraad
van Pri DS Al I 'ert
ligt om aan ~ijne
Excellentle
den
Gouverneur
aan te vragen, op ver·
zoek van de heeren O. A. OOt>~bUlzen
J. zoon, Gerdlem
Marincowltz
en
Gert Marincowitz,
om Ct:ln proda.matie te doen uitvaardige
inge.olge
sectie 152 van wet 40 van 1889,
nopens bet sluium van het volgende
gedeolto van den weg, nl :De weg van het kruispunt
.an
den
Vischgat - Kopj!'skraal weg
leid('nde over den plaatsen Ronda.el
(Vischgat)
en KOPJeskraallot
waar
hij bij Jen weg komt ho,en de
woning te Kopjeskraal.
Ieder
b:,zwaar
tegen
Jc
ge·
noemdo
aanvrage
z; schriftelijk
moeten worden
ingediend
bij den
ondt>rgetcekende
binnen drie maan·
dcn na
dagteekening
vau
(;rze
kennisgeving.
Op last ,an den Haad,

D. J, DE WET,
Sreretan~.
Af'h'elingsraad-Kantoor,
Prins Albert, 12 Juui
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& CO., KAAPSTAD,

BENOODIGD

n OEDE

BOER, niet over :311jaar
handig, en wiens vrOllW op de
hoogte is van, en op zich kan nemen de Melkerij, Johannesburg
.
Gemeubeld
Huil! en Kost £(11 pef
maand.
Schrijf eerste

\3

'1.'. C. GIBSON,
Lockerbio

House,
New-lands.

ZUID-AFRlhAAN8CHE

H(I NINKLIJKE
De .. CASTLE

MAIL"

MAILDIENST
M•.

t

~.::hacp

T \ li:

Stoc,mbooten
dezer
Lijn vertrek.
ken vaD Kaapstad
naar Londen Olll
dt'n anderen
WoeDIIdag, t.e 4 Durn.m., n Illr
Madeira
en Plymouth.
te Sint Helena eO
ABCt'nsion a.:w.logg'ende
op de beplUlJe tnsachentijden.

.l..J

JulI
Jul,

5-N0RHA?tI.
0 \STLK, Kapt. RI1''''&'.'
I~-DUNVKOAN
CASTLK,
Ka!'t \\ !lAf

van
GEBR.
KI tra BootIU VOGr Engeiud YI3 L!s PalmI!
te vinden te
GARTH CAS1 LE, Ka!,t. WABDY.N.
om ,."
.June.
Johannes·
F. D. MUNNICH,
PEMBROKE
C~STLE, Kap'. ~AB.8HAl.l
,,,,,,.·rrt
voorheen
als
6 .Iuly.
Secretaris
der
School
Com.
1'1
7.f' Ifl'TPIl
LA~fl'r. f'n al", 7N> ~phoudf"n
worctenen
Commisslo
Voor Vracht of P.-ge
ve"o3P~
men
d..n lol dat .... oud 1.IJII-o""" ..1 't 7......r d .. a,,'
Dus 105, P )tchefstroom
lie
goederen
.ij.de
:rich bij d~ Agflnten
van de CbBTLE
" om .... t lp dOf'11 al. 't ....rmP<lf>1lkan wor·
-------------._d .. n--<lan zull ..n "" .... t word ..n op ....n oudNMAILBOOT
MAATSCHAPPIJ,
(Bpkt).
.tevende
Have,
of
dom
Ilnn ....r d..u t.jd voor ....rm ..'I ..n v .. u
hen
gezondf>n
hebben
knlJ ..ra en "n Lmroln, voorbij zou z.Jn. :'of...
ner8<>OJllrilr opzicht;
en eene
nno 00'(>" :oull .. n op ....n g..vord ..rd ..n oud",dom lamme,.
groot brf'nll:en.
.-\U.. schapen
na
verkoeping.
NDERWIJZER
voor
een
"'Jll ond ..rb .....i~ IUIn .ulk .. para.'I .. I .. 1I al. lu.F....n ho<>r UI 'i, ..uw Zu,d Wui", b"W"Nt
W. E. l\IOOHE,
staan boven allen
... n, lu .. pn , hub, maar de m..rino schapeu
wijk
School
dist.
Utrecht
(ze!Z1 de "Au.,traIaSUlll")
~.. n 111""'" ~.. hrUlk
"Jn mmd
"tbaar ze op te doen dan d..
en vlijt.
\'oorzitter
van Directeuren.
wijk J. twee uur tc paard van het
oot.J ..kt t .. b"bben voor bl"",w"om hl,l(kr~1I
"'p"""p ...old.. "'ha pen
0.. Au,trallsch..
kolor>e
ontd
..k.kln"
"
,t
..Il'g
Van
~r"otl"
"",mh'
u
wo
goederen
ge.
Dorp
Utrecht.
nM'n h..bb.-n noOII 7.00 ~ .. hl""ld al. tOt'n de
EZE .School her.~pend op den 20
zoo do<>ltN'ff~nd """O"d"11
'ONION LXJN
A FDE1';LING
.. ol-mdu,t,...
""",I b.-taald .. , ..n de m..rino al, z.. 10 rI" prakt'jk
Sn~YNSBVRG.
Box
4355,
Johan·
.
Sal~ris
£ 130. p.a..: boven kost en
.. ordt al, "" jl;ezep:d wordt le L'Jn. n,· '_:'"
J uh.
Onderwijzers
~taf Mr.
" ha p<'11 ziJn alt 'Jd d.. hoofd-factor van di .. innO<'md.. h....r be .......rt, <LIt als d.. ~:"'Ontl 011Kn~
INKLlJKE MAILDIENST
lDwolllng.
d",1 rit' ~.........
_t. HO't v..rlje" ..oor Znid An ...
G. van CC'ppenhagen,
Principaal,
d..r ,·mchlboom ..n III .w.. wmt.., hp<l..k, worrlt
i'i ,\TFONTEIN
SCHUT
t rah .. doordat hpi ~root,te jl;Pdeelt ...... n b..t
Certificaten
van bokwaamheid
m..t hlau ...gom hladt'r ..n, dA boompIl lo h,,,
Mr. E. G. Retief
1st Aflsistcnt
noord ..hJk.. ..n noord- ....,.;telijk" !I,od onbe!!S Hi; 8TOOM.BOOTllUT8CWPU
volgf\nd .. ""izot>n g..h....1 mj zuIlpIl z.'Jn vall
zedelijk gedrag en' kerkgenootschap
...oond ", •• ont~"jk
p;vuot, ..0 df''''' land ....
Mrs.
C. Bestbeer
2de Assistent
'E
wortIen
vcrkocht
tI'
Stf'ynsunrg
01'
brand of ..prug" soort 'vlln fllll",I'.
Z'Jn
'B:aPER~T)
•
te worden
gezonden
aan onder.
"'Jn Km",1 ~..",h,kt
"oor het fokk ..n ..an .. 01maDl ..r '" om al d" gomhoom hl,ld ..... n
,1"'Tl :!·l.;tcu Juni,
189~), mrlien !liet
allen met "Teachers"
gecertificecrd,
1>10<,,1m..rlllo ,chapen
Ik beb """"III; .)Aar ..~"n
~eteekende
voor de tweedo week
te
vPf"7..Am.. lpn dIP> hiJ kan
h4:·rr-ikt'l1.
Pil zoo
I il' :"'!.t"b.rotw der Yaat.ohappij
v.(e\'or('o ",,'lost·.Il"f~ ...hmk ..n prak I l>.Che ondf'mndiDli:
m"t
behalve
hoogere
Certificaten,
en
noodi~ takken ..an d,· hoom ..n ur I" ,n'Jd,·"
ID Juli, ]899.
IJ
treHl'tl
v;,n ~1'1!1.ad
naar .l!:ngeJand
I ~J, [''''"
O ...i. rechter
oor twee halve
..,.h"p<>" g.. hatl. pn ik '""R dat .n mIJD opinit'
kende wenscht
bevoegd
voor eeno
degelijke
op..n "" ov"r d.. boomgaard to "",spr.·lIJpn
IIoJ
h,·t m..nno ,,·h.up h.·t bestf' '" "'oor de m....st..
man"11
IL"hfpr
un COli
voor,
Imker
oor
Applicanten
mooten
kunnen vol- IIa 111Q,dtirn, om den IWdereU W ()GII8(iaj{ ht'
~t,
dat al. dit plll.ll " ..reg..Id ~f'\'ol"d "ordl.
publiek
bekend
loiding.
Het
Bestuur,
wenscht
.lr ..I,,·n In Au,tral....
Ik heb altijd ond"nonsloml'
t"
Luhe
mdIJ.U
,'00.·
pn
"chler.
d" vmchtboom ..n volkom,," be,ch..,rnd
7.1111 .. 11
doen
aan
de
vereischten
van de i onr r;.m , &.lo onder &&nleggende
d"n d.. t 't .......1 b.-t.. r L. om de ....rschill ..ndf'
zij bereid zal Zljn, van
I hl.·, ino Ooi. rechter oor slip ~u halvtJ bekend
te mnken, dat hnn SchoolzIJn
teg
..n
schDb-iDSPkten
of
fnllj!;'
van
("'III~"
VOOR ENGELAND.
"",rt .. n pn "ud ..rd.mm ..n afg ..:tond ..rd tf' hon ..
vet op wijk Scbolen
in de Z.A.
soort.
Ik hf'b de boom ..n DI..t 1I:.. 7.H·n d,p, ma.an voor. linker oor twee halve mannen
van aanstaand,
kwar.
gelden slechts 3 - pel' maand ,zijn
d ..n, ,,'~~r h.. t mOl(r"jk i..
0.. OOI .. n moet<'!l
JUDI 2~Mj{XI(,AN,
c..pt.ID MA.IlTlY.
Republiek.
aooal.~ d.. "Ï!i:..naar verklaart,
101a..1 \"T.j z,jn Achter.
n ...t hiJ d.. ramm .. n g.. b,....bt ...onJt'II .-oordat
JulJ 12 -MOt)!',
Kapt. ly>'Z'"
tot op dJ Voorbereidingsklassen
die
,k~s~~eerlin~n
op te
van
de
~enoomd
..
plag"n,
t .. rw'jl ander ... ,heht
1
Angora
Ooi.
blaauwo
kop,
kort
r;;e". 0"""
.Ir I.......
Ja.v oud EIP., <lalt moet bet
M J. GREGORY,
nemon,
bllllJke pr~zen.
pr hij. ..n njet alzoo ....hand..td. bijna DI"t >- ~chorl'n.
voor cxanwn worken.
\Vekelijks.chc
-'Ál 1 A ·':>(.n.:; fUOi
g); JKLAl'iI!
Pt->f"".,.tp \",ln 1\llp", ZJJn 7A'I Uit t.- ~Iu.."
in hUD
rechter
oor Bwaluwstn.art,
linker
Utrecht,
.. aard uJn, maar Ik h"b alle ,·..rtrouw .." om
Voor
I·nll .. va .. ht .. n, .. n rI.. dll;",k..nrdrD m.,..t .. 11 v..rbijzonderheden
doe
uor
ftlbnius
800mp
{'n
halve
maan
voor.
"Boarders"
worden
door
den
Pri
'lOASCON
(T"',n
Sere
..')
!;"I't.AiUIIsrJl,O~,;
on.",r;:
andtol'f'D aan te b........I..n het m.dd,,1 te proh",~
12 Juni, 1899.
kn, hl ol ~.·hnllkt
'lford .. u om I .. ,.j8<'ht...n
29 J nil
ci panl
opgenomen
tl>g~n Zestit>n aanzoek bij
De ontd ..kk ..r IS .... 11 prakt .....h... "rIIf'hlma lf h.. t "",1 .. pI",. L' oatuurhJk
Om zf' I; ren
D. J. SCHUTTE,
OltULPIl
,.. u Sere,,') Kart. III AGIi k., urn'" ot
k....... k..r. pn .. eet waar h'J
praal.
IIIJ
rkoo",,·o
~:"n bop. zou Il;.... n "", .. r sch""p
pond per jaar.
W
13 JulI.
Schulmeest.er.
BOOYSEN,
raadt ""rdPr &all, dat aJj,· btlOmganrd"1I 1><..HOC) i. u.'Mr Lever?
kun".'n krIjgen om tp .lacbt., .. , dat ....1 ..~_
Maandelijksche
t ogen
Acht-en
.cbut
worden door blauwgom
l)()()mf'll.
III
&m VIlJl Gr \r_toohappij'8
mooic SIQODI
.AlbeJ't-straat.
g..n. al, 1·1
...."'h voor IoI)n ..~n
p;1'hruik, .un
OUD u... gn Ir.abeid. dit i. het beste ding booten ..al SU,_ rUAMPTON
verlaten voor
twintig
ponden.
Pt'n oudp
FTl1"nno 001. 1A1 &0.1 zW'urdf\f
WPKf'D plaats Tan door d..nnl'n, olm"11 of and ..r(' ""nAFDEELIl\G
VAN HOPE
TOWN.
dat. gij knnt d... u om recht te komen met d.
J~e
boomen
die
al
.....
n
bf'OP,"""t
en
schUil·
IlA.M,1lU liG. I.ort na de &&nkOJIl8~ vaIl
pn m....r hruik baar ..I.,.."..h p:eTen dan t'f'OIJI:
oude WIII'tII~.
Da.... i. m............ alo:elDf'en midd .. 1.
Vorder
wordt voor het Muziek
,ap'
voor
rI.· ill<;('kt"Il-pl,,!!;,," wa.,r
.1I1d '('haap, pu N'II mf'MDO OOI, at. ZA' ,,-:.....J plaats
d~ Maillltoombooten.
Wheeler 8 Extract;
B.et p<'et geld. %8. 6di
vruchtk
..
,
ker,
zoov
....1
I",'
";'an
h..bben.
Jo:r
onderricht
slechts
vijf
shilllDgs
per
gP" nl ..nrdt lo Jnli, A~ustn,
..u s"ptemVROUWPAN
scnUTBERICHT
.
runou RK.UUT J ESnaarlt . GELAND
....hl~nt h 1 .. at rPd ..hJk oord.· ..1 in dlozt' 'Uil""'. ,,.j v"t wordf'n ....tf. al !w.ft ze p:.,.,n tanHEYNES, MATHEW
rna.alld gcvraagd .
~ngbaar voor za .Maanden, worden U1~
.,...tl"
to.
z'Jn.
pe
blauw~om
hoornen,
woal,
.!.-" Ik h..b altijd beTond"", dat d.. bestp
.A.POTBl.KERS,
K..U.P8T It. D.
reik.i ~
tI81l vermindering
van 10 peroeut
PGESL?TEN
iu het Schut te VrouwI'jd om t.. lammen TOO. mf'n ...... A pril ..n :\fel dik ....jls .IS o~ ..m ..rkt, ?'jn m..rk .. aardL!' vt.iJ
Op last,
op dw DuLbek'll P-.geprlja.
", I"t ..r lO h..t tI' kourl, "" b..t lam ~,."..it van Pt'rug.. "lekt... ..0 d.. scb ..rpe bitt...,., oh •• ( )
pan
ID dt'ze afJoeliDI{
O\'er den
d"
B.ln'OURKAABTl.RB n.ae.r HAVENS
n ... t ..oor s..ptf'm ....r, ..n """ft d,,, ~....n lijd In hnn hl.d ..,.,n ht-vat ..... r waarschijnlijk
P. J. RETIEF,
geoorloo!tlen
tijd en te wordt'lI ~erkocht
\' ('tte
DE
het
om ,t ..rk te worden .-oordat de .. 'm ..r be- ""Ut> of aLld.. no ci!l:.... schap di" .. alg ..nd of aldaar op Zaterdag,
"l_a,oge ~ K.UST worden liÏ!.gorei..kt 'V()()I" de
den
láden
Juli.
lS9!).
Hon. Secretaris.
dood..hjk i.~ "oor de iJL<
...ktt'n en fungi dl ..
~lDt
terugre'18 humen Drie lfaanciw per d. U Ulon
Ï8 nog
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met ruike

noodlottige

g"'_

om 10 unr 'II voormiddags,
indien
niet
tevoren
gelost, hl.'t volgende
Vee :1 Bruine Merrie ij wit voeten en kol.
ongeleerd
.) jaar met een Bruine
HeDg5t
veulen 4 witvoeten
9 maanden oud.
I mof HlUDel linker oor zaluwstaaJ"f.

ROOS,
Bch utmeest.r.
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maken dat

HET- BEROEMDE

OOGWATER.

EN hoUel bewerkt wo<dcr.'11en degenen d.e dit
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..... rheid
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HEYNES, MATHEW
Chem1&ten,

& CO.,

Kaapstad.

" Boarders "
zoowel als
boarders,"
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V.c~te en 12 JODge Varkens
wt de band te band te koop
op Donderdag,
27 dezer, na aan.
komst van den trein bij

D. J. KALAN,
Harmony,
Somerset West.

of I.he OIlBt.Ie Maet-ohappij
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dat de mam.
'I'IID LIIDá·
" I'
,~cTetari.
van .taat voor oo .... ,"!~ PNiideat clat .......
pc1woa.
.:
" ,Idle langdunge
Il&menlprekDageD
D..n pD wvd_ te .,.....
" ,.J met de hoofden YO departemeD_
UIl
Sir Alfred JIi1Mr .1dUrde .....
clat baI ,l
"rlug.kantoor.
Men 'I'entaat,
lelt de diea hij dubt clat door lID te irbapa op bet
,/, dat Transvul!!Che
lakea bH d!e bjj- ~t
c1e oude .............
md lalJea
, .,'IlI,lell besproken
werden.
wordeD t100r de DieD'"
be, ClaD om.
I
11ll\<oord op eene vrug in het laRerhuia
~b. lOU -,
maar de
i" dl' beer Chamberlain,
dat een eiac:h werd
aeOdaIWr cia' de aiUaDaen lilIaet
J
'" l.t ten behoeve Vlln men. Edgar eli geeD etemrecbflaaodeQ,
eD bil ...
kte 'du e1iik
hoe likeD
warea.
J. __ eie - .. WIr
",InIl
Wil de DieDwe be'liol1riD, Diet behoorlijk
TIWEPE~
SAAR DE KAAP.
'l'Wtegellwoorcli2d.
Ge~
'I'IID dell .ed
~ide de ~4eDt
cia' de PenÓïIiD die de'D eed
" I' :i" Jl x I. - i Reute« )-De
DieuwB- In 1882 afpl&p badd8ll, de penGDID WaND die
~ ".Jlgell aan dat hat Nortbumberland
de nI8Cbe petitie opptrokbn
lIaddeU iD 1897,
I,: naar de Kaap sal gesonden
worden,
en nu werd er ook juilt een lIDden petitie
gezolldeD leggellde
da. al de ---..0 onte"- I In naar de 'Ve~\ Indies.
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nationaliteiteD. Zii dreigeII 4IIII1daue nMUebeD
die ""heel te'l'hClén IUa met de wetteD _
bet land, aOiaIa die ~a siJn (£2 pel' Un jaar
belaatina) weiende dl' aU seer goed werken op
de weriénde
kt-, eli de werldiedea weten
dat lij beter betMJd wOl'den da
in eenig
ader
~baafd
lsIIdj iDderdaad
~n.!Iij
ill
alle b~bedell
wyreda.
l!:n hIerbjj ka
ik .eilir
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alle hmdwerlClliedea
II1II dell Baad,
bebal.e de m_te
EnplacheD.
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lV aarom' lIDdelI de FraDschen en Amerikaden preGdent boe de .temreeb'~
op eell
bevrediptlde
wjjle Iroo hijplegd wordeD, .. ide nen Diet petiu .. naar bQIIe real*< tie .. fIIII88"
-, ~I Jl XI. (R,uw.) - De Daily
lir Alfred Milner dit bU Objecteenle &egeD de riDgen OlD eeD stemrecht door te drjjven aOOaIa
m e ld t dat generaal air Redven Buller
tegenwoordige
_t
0IIIdat bet oDbillijk wae te .ir Alfred Milner?
Omdat ik eenvo~
mij De
,"I
," er de troepen
in Zuid-Afrika
op ~n
YWItIaring lrau .tln'en met de .... nekenng
dat
dU Ijj hun eipa IaDd 1WUd_p at.wereD
en nie~ dadelijk een ader in de plAata kregeD. lij teneden
lijU ui alle bjjllOllderbeden. Dat de
" : ome"
Il. geval
ran viJandeljjkheden.
Bei
wu
te
.....
1
dit
te
.erwa.obteD.
aritatie
moae mWukll:en is de wensch 'I'IID elk
c' I· li w.u-d e n Op bedriivige wjj&", geno,l
,I· iw"rJ k wur tieren om sieh gereed te
bellchaafd DIaD un den Band.
Een eenvoudige
eed lOU afgenomen
~or·
Er
hollderden,
ja duisenden werkliedeo
dit een man IjjD 'I'olle
\ -or
he!
In dieust nemen van ""De den op 't oogenblik
ltlil ,-I lOK
r urters en art il lerie.
kUllnen
bUl'I(errecbt verkrifat,
WIt de Itelling der wet alhier die pene woorden .terk ,enoeg
wu voor 1882.
krjjpD om hUDDe 'I'erontwaárdiguli
uit te drok·
\\ ', -\.1'1::\'1:\'(; DI::R TROEPEX.
De preeident IUltwoordde dit Inlke 'Foor· ktIL.DMI' den politieken toeetand-aie verkregen
8tellen, Dur hij t<lt lijn IIpijt moat &eggeII, werd om dit bitter ge'Foel te 'I'e!'1l'ekken. Ik
van het 1IIIId 110uden ben seker ik kan niet.
"
:!I .It x r (&uler.) - De heer de onafhankelijkheid
PATTON.
doen 'rerdwjjDe1l.
De burgen zouden .. DOOit
".1 ouder secretarus
voor oorlog, heeft
aiUaoden
,:
~JlJ
het lagerbuis
ingediend
om &&Dnemen, omdater 60,000 of 70~
" " "p te nemen om de koepelI
te eD a1eebts 30,000 bargen WBreIl. HetreJfeode de
, A WORKING MAN'S VIEW.
, "c 'I d ic In het buitenland
"iin met jIrOOte petitie gezonden &&Dde koningin lei de pre.ident
:lat bij kon bewijaen door beéedigde
MORE THAN SATISFIeD.
,"
ell v oor bet opnchten
van bP.rraken
dit het memorandum
Diet alféen
, "!dl'laat"eD
voor de troepen
in het YerldariDpil
mialeideDd
w...
maar dit er
namen op
Johaunelburg,
Jnne 19th, 1899.
: .l!,1
De bill III slechte "eene 1'eortsetting
'Fenchenen,
die Diei door de menlllheD .. If er To the Ed/tm- of OJU Land.
polltl~k van 18n en dnidt
geene
op waren geat maar door aderen.
De litting
•• t
r: ti, likIng un.
Duit SIR,-Kindly
allowi~,
I wisb to .. y a
lloot met .e 'F~
door den pre.ident
few WOMa regarding tbe working men on mine.
OIoU
de tepn-peiitie
benttende
23,000 hand·
'I umECHT·VER(;ADERING
TE
of the Rand.
Referring
to the £200 income .to
teekeningen
ten flUll" der regeering.
PRETORIA
procure a franchise, Sir A. Milner, in the debate
Of 1 Juni, bjj de morgeDutting,
geWUlrde de at B1oemfOlltein, ... erted that thia wu exoeppresideat
eerst 'F1Ul de beweente mobuilatie
r; \
:,~I JI·~I.-(Reul6r.)-'Een
vergatioDally hirh.
Bia Excellency
mllll ha'Fe ud
van troepen in Natal en SambUDaIand en yroeg British wares in hia mind.
, III
bur~e", werd gl8teravond gehouden
I aaree that .£200
of dit dreigingen met bet swaard waren of een aywhere
leJel! 'ian den \ elksraad kl ontmoeten.
under the Britiah ftag ia exhorbitlllltly
comerentie.
De booJr1! com- higb, but I can lIfely _t
r 1 ve .. 1 g~.proken
door de nitente part jj Tl"iendlchappelijlre
for the benefit of all
mï.aria ontkende
de rapporten
en sel dat de conoerned, that there ia not a man on tbe min8ll,
, J, li' k werd besloten de bandelwjjr.e van
troepen
in
Znid-Afrilra
niet 'Fermeerderd
.",-Ideot
Ier Bloemfontein
conferentie
either minen or tradeamea, who reoei" .. w&gel
'. k cu ren en dat ,!,een ..erd er toegeven op werdeo.
u low u .£200; the averar
il' £l per day, and
De coderentie
herntte
en de preaidell t £36 to £40 per month ia made with a little
" ,-r" !I t kou geschieden.
legde de tero-petitie
oyer, geteekend door alle o....rtime. 1 know of American miners, cliamond
nationaliteiten.
'I'Lmn:CHT·\'ERGADERI'xGEN.
drill mea, and men doiDg small contrlcta that
sir Alfred Milner zei dai hiJ de zaalr niet draw over £100 per month.
Tbi. Ï!l a counUy
thanl kOD _prekeII,
maar hij zon haar 'Foor of Wagflll, and not starvation.
Po, ••
21) Jl':sl.-(Reuta.)-De
volb·
Tbe TraDlJnal
-Icd e n ontmoeten
bunne kielen
door de zjjn regeerÏDi bre~e •.
Go".rnment
or lUl,. Republic bu a right to uy
De preeident
Hide. Jij die de petitie hadden
,:, repuolt"i< en ..eien V"n ben laten de
on what terms men shall be admitted.
These
WÏlten niets VIUl de petitie un de English workmen could vote in Englad
, i il de handen der r~otenng.
De Stan- geteekead,
until
· I unjers hebben de wet goedgekeurd,
en koDinF'
Zo hoorden eent durYU
nadat le they were bleek in the face, witb little result,
aan Ill' Alfred Milner was geaollden.
GeWl- u tert,. Ii....per C9l1t. of England and· Wales
,n
"c,b: &an de haud gegeven dat de ltemgende, nn
de uitl&nder-petitie
zei hij dat bO working men, 66 '8IIn and over are paupera.
" t, rmen nog hb"raler
zullen gemaakt
op de merieten der petitie lelvea zag, afgesien
· I I ",lit n noodlg. De Pretoria "ergadering
We have a CI_ of miners from England whoBij .prak 'Foor licb recein
_ -tcrawnd
bdctacbtlgde
d~ "ool"!!lteUen 'Fan van het getal der 1WDeD.
the priDcely
wage of abont .£1 per
leI'Fen daar bij niet wiat wat lijn regeering
er- week "ai home" j here in the TraDIJ..... &ey
; re-Id .'ot zooalB voorgelegd te Bloemfon·
Bij had versekerd of de feiten ge- make about .£50 per week (lO honn a!~
cr.
keuNe
de 'Wet goed, maar dat het nn dacht.
or
noemd in de petitie in overeen. temming waren
. '" nl DIet verder
zal uitgebreid worden,
corWderably more in a day than they
in
'Fan liken
op den Englad
" hd ~evoelen der "ergadenng
dat de con· met den WI"'!! ~tand
iD a;week. And these men are the agitaRand.
Boewel
hij
niet
alles
kon
UDDemen
in
_. c- liJenal
genoeg zijn.
ton I Let them agitate, but they are doing a
de p"titie, toch Wil hjj van geroelen
dat de greet harm in meDacing the future welfare of
r.aa.II:
der
petitionariaaen
eene
lterke
wu.
Bjj
lIl'LI'
AA:"\ VROUWE,X.
other nationalitiea
of worlring-men.
Menacing
lOU Diet naar Bloemfontein
gekomen IUn in- a clau of men that are perfectly aatiIIfied 1!rith
dien
~
Diet
geYOeJd
hid
dit
de
nitl&n,"t -I t K•• , :!1 Jr~o.
(RRur).
the laWI of the country, u they now .tand ~(.£2·
dIe pertllaDellt
aan
den
Ralld
ge
, I,et gr'lOt aantal
vrouwelijke WUlkel- den
per year tax) knowing they are mt.t beneficient
'Festigd
waren
groote
grienn
hidden,
,:,'U eo "boolc,nderwllzeres&en,
die uit
towards the -working elemellt-lmowillJ
they
lijn
doel
W1I8
te
trachten.
den are better paid than iD ay
other Cl'I'Ï1ised
c
,"rdlen-ten
geraakt
zun wegena den en
pnlaident
te
overtuigen
nn
de
recbtv-aardig,i.: U.t de stad, ill er eene beweging op
country,-in
~
the,. are utiali4!ll br enry
beid, noodzalreijjlrheid
en wjjsheid van een con- particular; ad ill hoanin¥ tbi, a-uon,
,
'I!l
middelen Le krugen om hen t., helpen.
I can
c_ie
aan
<!e
uitladen,
en
op
dese
gronden
, ! .H'otak
van de Z A League alII de
safely ny I 'I'oU:e the sentIments of aImOei enry
meende
hij
de
dilCUllllie
voort
te
ze\ten.
mechanic.
on
the
Rand,
barring
moat
English.
"vuwriuke
eorporatle ID de stad. beeft
De president IUltwoordde dit de regeering en
Why ia it the FreDch and Americana do not
· :'"
;:emlllikt md deze zaken en is bede con"enti"
YTeeIJlde1ingen toelaten,
alsook
:"'l;j,~n
te .ragen
voor dat dud.
pe\ition
their reapective
government.
to raiIalle voorrechten,
behalve de politieke, en lijne
Toad a francbiae through, such II Sir Alfred
excellentie moest venwn
dat bet 'I'oontel ge- Milner?
Lr.\' \'ALSCB
(;ERl."CHT.
Becaulle, I can reilerate my etatement
maakt door de regeerinK een einde lOU maken
that they are lltiafied in enry particular.
:May
&au de vrijbeid van de republiek
erger Wall dan the agitation
,K,.,"TUS,
21 Jes!.
- (Reuter.)
fail ia the wish of every ci"ilized'
- I.,~h",d sUlat .1lJ. De boeren in bet dis- annexatie.
man oa the Rand.
Zij tonden
"erder voortgaan op het onderTbere are hnndredl, yell ~uunde
of working_. " 'oeo er tegen te Z!ln dat de Vf]j.taat
werp en bU hoopte zijne excellentie te overtui:eukken z!ln lIJ de Tl'lUlIIvaal!lCbe moeilijk.
men bere, who cannot frame worde to expresa
gen dat bij, de president, a1lê vriendschappelijke
their indignation .t the political litnation
that
lil "un zeer stil en in aooverre dit dis·
vOOftte1len zou aannemen, lelfa II betroffen IU has been trumped lip to arouae thia bitter feeling
· treft lB er geen ....aarheid in de beweerde
. '. ',.! en gereedma.klng
yoor oorlog, ZOO&Ie inwendige uken, maar air Alfred zou beilrjjpen1
-lam ft are, I CIIIIIIOt.
dat als .alke "oontellen
le onafhankeljjkheid
PATTON.
· , I 1\ erd lO koloDlale bladen.
van bet land waarvoor
de burgers 'I"OCbten en
.~!i!!!!!!!~~~
bloedden, vernietigden,
dat het dan onmogelijk
I (, [~()ESBOEK
GEPl-IlLICEERD.
lIOn zjjn 'Foor hem om iets te beloven waar de
burgers
afkeiirig
van
lOudell
zjjn.
Iedere
II LI' WUORDELIJK
RAPPORT.
[Reuur-l6kgram. ]
ondergesdiikte
..aak lOU bij bespr"ken.
Sir Alfre<' Milner antwoordde dat naar zijn
F.l.:\' LIJ \'lI; 1>OCl·MI-.:\T.
RB 0 DES - ZAL F.
o"ertuiging
..,ju rour~tellen de kracbt en eoaf·
hank~lijkbeid
van d~ repub8ek
zouden ver!'
"1\
21 Jl \(. - (R .."ter.)- Hed"n
C..u.EDON, 20 Jl'IH.-De
Rbodes-partjj
beeft
..,:n._H J,I)(H. k
gt-l,ubl" eert! bet'ltteude de sterken.
al hare aanzoeken
naar men beweert, 220 in
De
Eageillch,
regeering
verlangde
niet
de
':1!1 Jl,,: Bluumtontelu
conf· rt'uhe.
Het
get.al, die lij heeft aoen aantee&:enen
tegen
republiek til &Ilnexeereo, maar wenllCbte slechts
J, «'U !JdJ t ran meer clan ;jO pagma8 fool·
de regeling van den magistraat
ab president
vredt!
te
bevorderen
door
heel
ZUld·Afrika.
jc ,k eli
I.'-'Rt tl"n woordelIJk rapport
van
gebonden
registraiiehof,
De dulcullllÏe ging daarna o __er op den toMtaItd van het onlangs
, - 'J",e
I Jp deD dag der opeDlng ..roeK de
heden teruggetrokken.lDele
aanzoeken werden.
..an
nitlanden
in
andere
landen.
De
president
lent.
na.lat de voorloop'ge leke" afgebannrondenteld
haar op en vuten voet te plaat·
deed uitkomen
dat de iostruomiog YIn vreem·
\\ a"en Jat 'lr Alfred MIlner bet eerste
seil in dele afdeeling.
Betis echter latilr ge.
delingen
grooter
Wa!
in
'11"
land
dan
in
andere
'r'" k· o. Oe bvoge cornrnu.aari. maakte
bleken slechte Rhodealf te wezen.
landen
waar
het
burgerrtebt
makkelijker
te
'rerL ... 1 der ~vof~rtnlle
dUldeluk ¥an Ijjn
,,'UBt
HU gtwaal(d('
van d" Dltstaande
.DiD TE SOMER~ET STRAND.
krijrendi:,:aie
ging toen over de relBtie'Fe
· k WeH!I'" lu.s"ben
de twee regeeringen,
.itie
van den eersten en tweeden nad, en iiir
"JO ''ilU de onlangs
gevo('rdecorresponden·
SoKEllBET WEST STRAND, 21 Jt:NI-Het
hof
dat de eente raad eenige
et 0 .Iecbten
Il1vloed vp zaken bad. HIJ Alfred Milner uide
YO re'l'iaie "oor bet 'l'8ldil:9rnetachap
Hottentots
nak bÓ bt:.luit kon wettigen.
bt ,lt oc,rzaak van het "cr""btl opgeslown
Bolland
werd pteren
gesloten.
Van 170 obDe preAtdent sei dat de raad nog nooit eenig
,le "oltuek valJ deze re!!eenng
tegenover
jecties
ingediend
door de Zuid·A.frilraanllCbe
iet.e wo onrecbtv~g
had ged&an.
·Iander. ....aaronder
Bntscbe
onderdanen
partij weraen
153 toegll8taan en de namen YO
Op 'fenoek
van den president o"erhalldilltie
l)Ic ultlanden
hadden een gen,.1 van
ae lijlt geschrapt.
De progreellieyen alaagden
,[I , ltl ~.Dgeland
gekregen
en door het 8ir Alfred lijn geacbleven 'Foontelleo over "het a1echts in twee objecties, nit 32 bgen 0011 inge·
gewijzigde kiesrecht (reedlt ~publiceerd).
1:,It;, be flik over bet algtolDt!<:ll naar
diend.
Na 3i!ICu8llÏe zeide de prellideat
dat hij sir
"el(e, nlll_:en begeeri({ waren de gescblllen
Alfreda voorstel niet Iron l&DDemen maar hij
" '·nend..chappel!lktl
w!l"e te ..chikken,
TE UPINGTOl'i .
~en
raadplellen om te
,
"'lrtu~d
dat lndien de regeering ..an de zou zijn medeleden
lien boe ....r Ijj zouden willen gaan op aat pnnt.
" I~ I "',. "Ill( en UIt w:bzel ..en haar politiek
UPINGTON, 2r Jt:NI.-(Spec.aai.)-Het
bof
8ir Alfred Milner voeade er bij dat verleden
',cd, al r,,,,,ns zaken nog erger werden,
van revisie bad op 20 dezer bidf zitting.
Reaiinwoning
moet worden bjj!!,erekend.
Er was dent-magiatraat}
" ',,~e1en lOU nemen waardoor
gematigde
de beer O'Connell1 presideerde.
funten
die bjj Dlet thanl. zo';l willen
:' ,-eden zollden geste Jd worden en de een untal
De Bond wera vertegenwoordigd
door prokubespreken,
!Ddien. men tot een echlkking kon
l,:c'll,kbelrl VaD de republiek
versterkt,
reur Tilney en slaagde in 21 nit 28 objectiflll.
komen op het kiesrecbt.
Er waren adere
· ! m ikke, ,ker zal wezen de 0l>"l:e kwesDe progreuieven
waren vertegenwoordigd
poor
kWellties van grieven,
sooala de
dynamietr, Ct !~O
prokureur
Schroder en Will, VIol U pington, el)
kwestie
en hij hoo~te eenige informatie te objecteerden
• "lJ
d~ ultlander k'l"estie cer\t omdat
tegen 11 aanzoeken van den Bond,
krUgen ''Fan den presIdent, die moat erkennen
.' d,( wa" geplaat~t
op oen bevredi.
doch aUe werden van de band gewezen.
De
dat bet niet tot eere v&n den etaat strekte.'
\ "ct
naar z"n overtuiging
de ob8truc·
Bond objecteerde te Keimoes tegtn 130 namen
De preeident
antwoordde
dat de dynamiet·
" I<ur Iln vernllnderd,
eu alles in tijd
en andere onwetti~heden,
met bet I{e"olg dat
fabriek
onontbeerlijk
Will 'Foor dell staat, daar
': "' 1\ komui.
lJ" Engelsche
regeering
hilt hof van revisIe de gebeeie registratie on"
L.ar BloelDfontein
gezonden om de hij z,ine eigooe fabrieken wilde hebben om de wett.ig 'Ferklaarde_
Moeten wii weer overdoen?
BU zou niet teg.en de con'I'
"ell Hlendscbappeluke
wijze te munen te helpen.
[Wij verstaan
nit dit telegnm
~t ~e TeLl.d'e
conce'81es te verkrijgen,
dat ventie g&&D,maar de heer Chamberlain z~ dit
giatratie in de wij~ Keim.oes onwettig IS ver"Cl,nUI(
Illln de UItlanders, die een be· indien het monopolie een ~taatsmonopol~e W1I8 klaard.
Boe bet zij, hd UI dUldeluk dat de
Indl~n de magistraat
geen nieuwe
registratie
kan uitI'
ba; r de<ilen. kon meedeeien
da' de dan had bU er geen objectie tegen.
staat bet monopolie overnam dan moest bU ook schrijven, en het is een 'Fraag of bet hoogge" \ t - vtJOf'tellen
redeluk wrren.
mannen in dienst nemen om het te bewerken.
rechtshof
of de regeering :luiks kan doeII. De
k"o Illet InLlen boe zulk eeu diatuseie,
Sir Alfred
antwoordde
dat in genl
van lIl8i'istraat
· , ,l,~,r den preSident
I(eschiedde, die daar
beeft a1ecbts aan de regeering
t8
8taai.smonopoliee
de rekeningen ge1!oo!lluk ge' repporteeren
lekere
vuorbeboud
kW&Dl,de onafhankewat hij bevoDden beeft.-RED.]
: Jer republiek
kon benadeelen,
De pnbliceerd werden, maar b!l mOO8t eIDdtgen met
NAMAKWALAND.
"l,e regeenng
wenscbte de zaak van de w .eggen dat de~ niet verkrjjgbaar waren.
Sir Alfred danltte daarna d.m president voor
, . ler_ te unóe,.,.teunen omdat zu Uit ee6!!"oot
de
mlichtJnllen
bem
over
het
ouderwerp
gegeDe civiele commieearis
nn
Namakwaland
1\"'I""h" onderdanen
bestaan, en wanvroeg dat Swuieland
tot
houdt eedert de vorige wtli)k sjjn hof 'l'&n re• li
een geluk aautal onderdanen
hadden in ven. De pre8ident
een
p:edeelte
nn
zijn
land
wu
worden
gewo.r
land 'ter wereld. zelf .. in een land
gistratie revisie.
Procureur V~
Heenen ....~Lord Locb stelde oonpronkelijk
voor tegenwoordigt
aldaar de Afrikaander
partO,
..t I<a- '<'crbonden door tl"n conventie, dan maakt.
den
iUd
vast
te
stellen
op
zeven
jaar,
mu:r
hU
die ongeveer 500 objecties heeft
ingellOnden.
LJI
Ulet alleen
bet
recbt bebben
(de
president)
bad
daar
belWu,r
tegen,
en
het
de
- ,elf. gedwoD~en zIJn un een dergelijke
VolgeDi een telegram
'n pur dagen gel~
kwestie open, hopende
dat IU na 'Ferloop Vall onhangen,
ia de heer Vau ReeneIl
tot toen
. ' ng voorijtellen te doeu in het belang van
~jjd
een
'Form
lOU
aannemen,
en.
ten
t!~e
&eer goed gealaagd.
De ciYiele oom..u.ana
&et
"derdaDQll.
wenacbte
hij
te
weten
over
.~e
IdemmteltaI
," ht nemecde
de ]aJoWlie der bUTrs op
zjjn hof hedi!.D!!!!",!!!oo!!irt!i!'!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!
kwestie
en
ten
derde
vroeg
b!l
dat
het
geeebil
, .. ",t le van IIntllcbe bemoeiïng zou bV voor,. Jat deze regeering aan de nitlanden
zal belltaande tQl8Chen de beide gouvernementen
JUJNBBlUOBTElf.
&oOOlAt
.' ", ::tt elgeDe beweging en nit een ge'Foel van zou worden 'I'erwesen naar arbitrage,
er
geen
oorl~
.tWIIChen
ben
kon
kOlVen.
, 1'"i!llek recht zou zlln, namelijk een liberale
nil: BONANZA CO.
De ougelukkiae .oonventie die wp h.ebben ,e, delIng der altl.Dders
waardoor Britacbe
JOIUNXUBtJlW, 10 JIUIi-(Per telegra&t)-DIt
maakt
..
i
de
president,
konden
IU
DIet
bevrecl DI! olet wu toenemen maar sterk "erjaarvergadering
der Bonan_ IIOndmilDma&tllChapDe president verwees ook pij werd beden gebouden. De werk_mbedea
"""l!
Hu ....ellsch!e zich tot deze &aak te digend Ditleggen.
naar
Zamban1lllld
en
h
..t
protest.
gedUJ"eDde de laalate twaalf maandeIl pYeD ~ell
maar WIUI bereid eenige kwesiie le
Sir Alfred Milner aei dat het minder noodig
prefijt VlD "229,.90, geUjkllaande &&D .S I1s
· -, keo wel~e de president mocht voorbren·
was
be~
nn
ter
Iprake
t~
breng~~,
~
de
ed per ton "ermaald.
Twee di ridenden van 110
li"
begeeng
de beacboawingen
Vlln
Britacbe regeering
een besliate poeltJe In dese en 65 percent w&ren uitbetaald.
De YCOlllitter
" . "dent orer de po.ihe over bet i1gemeen
aeide dat volpDi bereken Inll80 onlanga gemaakt,
kweatie hid IIIUlI"nomea.
\ I.,}. -en.
men nog YCOl "". jaren WD kunDeu 'fOdftIMD
l,r,,,,deDt '''Ide in den loop van IjjD lUlt·
met te ....erken iD de mijn, gerekend VIn April Il,
BET <TBVOELEN V A.."1 EEN ARBEIDER.
,b t L \ geloofd.. dat "IT Alfred Milner
all men de Solltb-reef en de MalDleef aden ook
,.r \I a.- "'uvr overtUIgIDg. Wanneer over·
bewerkte.
IDj .. ide dat 800 IlIj de TrieDdIIch_al.peJohan8llburg,
19 Juni 1899.
': ~uude
zelfs punten rateode de inwen!ljb hulp der regeering haddeIt, waarom dj
..tan
den
J:dilewf'.
_.
gedaan hadden eB SOD 1liiig baddlUl pwacbt,
" ~e"rIog
be.proken
worden,
WllllDeer
MiJnheer,-W100 goed mij toe te laten door
In de adminiaUatie der wetten, mil bet leldeII tot
"
kunnen gegeven worden door niendemiddel
van
lUi'
geeetd
blad
een
paar
woorden
bet
daanteUen
VlD vriflDdlchappelijll:e
ventaDdI •
cl,- U';l<," o...er zaken
waarop nwe excelte leggen betrekkelijk
de werklieden
of de boadlDg. Het IOn gewild ...en onder de ~
.' z, g t dat ,i< gefouteerd
beb. de discuMiea
!Dijnwerken
aan den Rand.
Gewagende
'l'&n VaaIeChe mijDeD en bet middel weaen bet -b;t
·""llIt1e. vooraf te gaan lIOOdat beide bunne
de tweehonderd
ponden mko:JIst om.bet Item·
· ,r." IUQ(n mogeo bioot legsen.
bdien.jj
bestempelde
Blr A:lfred
, 'trl'':u-t"mmcn,
laten zii beali.asen in recbt te verkrijgen,
all ~be~1iluer het in de diacullSie te BloeDlfonte.n ala
, ", ,rl.
Zil
overe<!lDl!temmen.
De - ~ent
hoog.
Zijne excellentie
moat
JOILUl108BUBO, 20 Jnll.-(Per
telegraaf.
De
I..
w,'I"chie
conceellies
te geven waar bnitenS'ewoon
het nntache loon in gedachte gehad bebbell.
halljaarUjbcbe
"upterlng
VIllI de K!lpri,
I
k Z,J d,e de petitie
,",nonden
hIdPigendom maatlcbapplj
o'l'ertrof de altp.
met
Ik erken dat .£200 oader de Britsche 'F~.
~tl, k J, ;,'[JI(~te, waren de grootste
agitadie onlan&1 ge
dan ook, _r
hoog is, maar ik kan du. De maattcbappijea
Ill'Le ,"'tltte mocbt e"n indruk maken op waar
werden waarbij
de maatlchapplj
belaag ¥t
"' ! 11l'!lll
I,edurende
de discu88Ïe zou ltin veilig zea-en ten nntte 'Fan aUe belang~ebbensijn ole !loath Wolhuter, Solltb Cit11D Klip DeiIp.
' .. Il, l.tI~ uen nf de petitionariAen
dan of de den, dat er geen enkel ",an aan d_emunen ~
De
'fOOfllltter
zelde
dat
bet
"oornemeu\
batond
heuij mijnwerker
of handel~,
die 100. mID
i ·,·-,delJ! ~echl had.
ZOO langlhet pen kw.tie
met bet 0'f1!ritre deel der gJ'OIIdea phoadeD door
lie
£20(1
verdieut.
Bet
gemiddelde
loon
11
f1
\\ .' lie ih
de onafbaokeliikheid
der republiek
de -tIIcb&J;plj blnDeD kort te baadelen.
....J
per dai. en .£35 tot £40 per ~
~t
mak·
c .. ,I<t,
,dh
IlldleU het een kweatie Wil menkeliik
gemaakt
met
eell
wemll
oftrlijd.
Ik
:. le lowendll(e re!!leering, zou hjj er niet.
BlUBVENBUS.
ell DIaD.' n
h"bben
m Alfred
Milnen
ge'Foe- weet van AmerikaaDeche mjj1Iwerbn
De brief van ol Afrilraandw"
ia ongetwijfeld
nen
die
met
de
diaman~boreD
_rkea
eD
mante
"ernemen - of
wenken
kl
vergoed gemeend en drukt het geroelen 'I'IIDden
nen
die
kl.eille
kontralrten
~
die
oyer
,'lJcl.
en bn was niet bonn overtu~g
.£100 per mllnd
muea.
Dit III een lad 'I'I1II ecbrij'I'V duidelijk uit, doch Onder de t8leD, 11'
h! I ten gun!<ie van re~ht en gerecbhgbeid
woordip O'DItandigbeden
achten wij het onloon,
en
niet
van
'ferhollgeriDg.
w,_
Be pre..ldent
gewaagde
toen VIUl ae
~ijlr
hem te publi_ren.
De
TranavaaJaebe
regeering
of
eenige
repa","r.'~
:,wauelan1i di1'cullllies die beYredigend
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Boadaledenvsu

betreuren
het ten zeer. Schaap door omstanzijne bedanking
ui te
afdool.ingsraad
voor
zij danken
hem voor
belang van dit veldkor-

E

den beer Tjaart Barden Bond, en hij werd
vonn:id"l"i verwelkomd.
.
benoeming
van
Bonds-kandidaat!
don afdeelingsraad
van der Westhuizen,
Greeff, Hazenjacht.
Bonds-constitutie
unw .. rd besloten
met
DoornkraaI,
werd
gekozelt verklaard
den Rfdee1ingsraad
wijk.
8cl~oe<lllll1ll zeide:
het was
genomineer:d te
zijn plicbt gevan den Bond.
H9 was ()()k door
!';evraagd, maar
bl) ~~ad hen geant~oord:
hij zou niet ála
kandidaat
staan als de Bond iemand anden
nomineerde,
Hij
beloofde
zijne
.wakke
krachten te zullen gejlruiken in belang van de
bellUlung-betalers
indien hij verkozen
werd.
Al. secundus
werq gekozen de heer Gert
Barnard.
,
De h.eer Barnard ijoopte V&D harte, .Ia.t de
premanus
gezond ~u
blijven.
Indian noodig zou ook hij berejd zijn aan de stem nil
den Bond gehoor t.e igeven.
D" heer J .. :1.
oemaa gaf nu kortelijks
v~rslag van zlln .
k aan de arbeids-kolonu".' door o.nze kerk
esticbt langs de OranjenVler.
Hij beantjrdde
ook eenige vragen
•el1 ...erd, op voorste.l van deo vice-vooreitter
hartelijk
bedankt.
... ,
De heer P. Scboe an ....eoschte
uit naam
van al de Bondslede*,
den beer / W. LoIlW
nn harte geluk met! zijn aanstelling
als speciale vrederechter
a1iper.
. De voorsitter
zeid~ bet ....as het aangenaam
dit te aeoondeeren,
1n hij yenrachte,
dat de
heer Louw de betreIdriw!: met ....aardigheid
zou bekleeden.
[
. De heer J. W. J:.9uw bedankte
den Toorm.tter .en .de leden vOor de gelukweoscben
cn
d" vleiende taal Vall hem gesproi<~!I. llij z.,u
met hulp der Voon;)onigbeJd
trachta-i
recht
aan allen te doen.
~
gouvernamente
ambtonaar betaamde
be~em
misschien niet om
verder een prom.ine
aandeel te nem-u in
de politiek, maar de leden kunndO vcll'..alterd
wezt'n,. ~t ajn ba;rt
tijd warm zou kloppen
Toor IlIJD .laad -ea
.lk.-fVrederechteT8
zijn
g!":"n guvern~ents-a.Jpbtenaren
in den zin dat
~jn
deel mogen ~emen aan de politiek.-

o
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Publieke vergadering
Yt,Il den Klipgat
t.'lk
gehouden op 14 Juni 1899.
'
Tot voorzitter
werd gekozen da Mr
.J. L.
Conradie,
en tot l!eCJWtI.ria de heer W. }1.
Britz, jr.
De voorsitter
opende met gebed en het>tte
de afgevaardigden
van den Boschj_ll.6vallei tak welkom.
De notulen der vorige vergad ..ring !z:<!lczen
en na eenige aanmerkingen
daarop goedgekeurd en geteekend.
De voorzitter
gaf nu geh·"enh ..id aan d..
commissie van den Boschjesmanvallei
tak om
de vergade~
toe te spreken.
De heer Britz nam het woord ..n zeide dat
'zijn tak het wensclle1ijk' acht, dat de t ...ee
~en
Z~6Il
v,:re<'nigen,
nam .. lijk:
Boschl~manvall61
en Klipgat, daar wij in een wijk
.Elln. Spreker betreurde
U'D st .. rkste de handelw~jze van sommige Bond-mannen
bij de
verkiezwg
v~n een brandziek to inspekteur
in
1898, en seide dat het ID h..t geheel niet
wel18Chelijk
....a.. dat
Bondsmannen
togen
Bondsmannen
sullen IOtaan.
De beer P. .J. Venter nam bet wocii-d en
verklaarde
sich sterk ten gun-te van vereeniging '(au de twee takken.
Daarop volgde voorstel P .. 1. Venter-D.
H.
Cilli.e.rs : -"Deze
vergad e ring verklaart
acb
beelemaal bereid om zicb te vereenigen
met,
den Bosebjesmanvallei
tak."
r Dit
voorstel
werd eenparig ~('nomen,
waarna de volgende vergadering
bepaald werd
te AllemlUlRfOllt"in, op WoeDJ<dag, 1.3 s..pt.,
189'J, ten 10 ure v.m., ten huize van den
heer J. L.! Conradie.
AIR oommissis werd aangesteld
d.. heeren
Conradie en Vent.er om den Bosehjesmnnsvallei tak te ontmoeten
op den 21sten dezer om
de vereenig/hg
nader te bespreken.
'
Thw.ma ~erd de Tergadering
gesloten
met
gebed.
.
.De led e n 'van den K1i~
tak gelie,-pn kenrus te nemen van den tijd en de plaat.
der
vergadering
in September
aanstaande.

Op voorstel Tom ~ue
wordt aan den beer
Adam Barnard,
vJi.D bet dVltrikt Uniondale,
gelegenheid
gegeven; de vergadering
toa te
spreken.
l
De beer Barnard
ide: b.ij ....as mer een
vreemdelmg,
maar n hij de vergadering
bijge ....oo~d had gevoel. e hij sich beel tehulJi.
W:&aTom P Omdat wi) leden van een lichaam
IlIJn. De beer Loo~
zou kunnen
getwg'!o
boe snaakscb het
~ns was toen wij naar
bet congres. te Vlctpna
West gingen met
zeker huivering en roorgevoel.
Toen wij
daar eens waren oqJIer de afgevaardigden
gevoelden wij een br<federochar en geheel tehOl~. De Bondsleden; hadden allen een doel
-de welvaart van. on;l&nd en volk.
Het .. Q.8
ontmoedigend
om' ~!p8 met Afrikaanders
te
doen te bebben
die feen
helang stelden in
saken zooals registrat
,enz.,
die ons nu aangaan, maar aanmoodig nd om eene vergadering
als vandaag bij te -.!onen. De Bond wordt
altijd door de oppoaftie voo~esteld
ala een
apooksgestalte,
o=c Ivergadenngen
plaatsen
waar oproer en rebellle aan bet broeien zijn.
HO~E TOWN.-TAK !'ioc e.
~aarom
komen Jlij hiet zelf onderzoekenP
&onl.' algémeene
vergadering
gebouden
op
~jkt, I1U weer zijp. ~j bezig met znlke nut26
~Iei,
1899, te Pampoenpa.n:
tige ~
ala. arbe~df - koloniën, besproeiing,
Tegenwoordig : rehtti ..n leden.
ondennjs,
regi8trahei
enz. Ziet welke opVoorzitter
in den stoel.
deTing
de heer .JUl$e Scboeman
mch laat
V Hgacterih!l: geopend me~' gebed door den
gevalJ.'n
in belang tRn de arme blanken
b eer L. de Jager
Dose kwestie
behoonle
voorrang
te hebbe~
!\>otulen de;::?';riI:('
vcrzad ..rinf'; gelezen
bij den Bond.
Hij zqu gaarne zien dat onzo
'
mensehen
meer ItlZfInj zouden-natuurlijk
d e goedg ..keu.rd en gptCf·kPnd.
Xieuwo led ..n ingelt'l'kend,
namelijk : de
gewensc}\Le soort ooulnten-en
zoo opgevoed
..n J. :\1. Et7.eOOtb .
....orden 'in de politie'.
Politiek
maakt de hoeren B. Liebenberg
-"ooTSt,,1 W. de Plooy-W.
van Wijk:
dat
natie.
Het icrheugd
beID deu Oudtshooru
Wil geen verder .. moeit .. zullen doen om den
Bond in zulk een bloeie den toestand
te zicu
secretaris
uit te noodigeu verslag
Hij ....enschte baar "OOrer groei en bloei.
. af~('treden
te ge"en van de bockeu.
AI. commissie om 48 kandidatuur
van den
Amender vent. .J. A. +Oaudé-D. Liebenberg:
heer Jurie Scboeman
te bovorderen
w"rden
dat het meer bevredigend zal zijn bem nit t.e
aau~e'teld
de beeren Hl'ndrik Barnard, Steph.
Scboemau,
Hl'rcules fIDe, S. A. Theron en nocdigen,
~:" vele discussie,
....on bet amendementH. Schoeman.
.
op voorstel P. A. !sc~oeman ...erd £3 6s. vor,!""tel, Diet, volle meerderbeid van stemmen.
\ oo"~l
L. de .Jager-.l. van Wijk: dat deze
van den Bond aan on,e publieke school g"'gevt'q!ade.nlljl; besluit kennis te geveil aan alle
ven voor prijz .. n bij I¥'t einde van het kwargrond-eigenaars,
vooral rivierbot-ren
behootaal.
i
r..nde aan dese wij, de :mnthium
;pinowm
HE:'\~IK
SC'HOI-:M.A!'i,
ui! te roeien, waarvoor den beer L. de Jager
i
Secretaris.
ni, inspekteur
wordt a.&Dgesteld, die alle drie
maanden
verslag moet insturen
van wnt er
gedaan is aan het uitroeien
er van; en ....ann ....r e r, nadat de inspekteur
drie achtereenNotulen
van de verJ~d~rifJg gdIOU,"lell op lG
volg ..nde rapporten
ingeleverd
heeft
nog
Juni 189~1.
i
II;rond-pi~enaars ,zijn die niets ~
hebben
Tegenwoordiz
do I"ilen W F Si"LerhR,E;D. C aun het U1trOOl"~: d~t dan ife ~
P v d :'olerwe. :o.TH
, D J van Schalk
1r('r,,~htJgd 7.&1, ZllD zoodan~en
eigenaar
of
wijk en M J un
eIgenanT!' t" rapporteeren biJ dAD. afdeeliqpDaar de civiele OOI*U1~,sal i~ Diet tejlt"Dwoor- ra;od.
dig Wflll WlOrd nb beer
vár. ScLa'kwijk
gi ko
Aangenomen.
zen al. voorsittor t .. ft
n.
Voorstel L. de .Jager-W. de Ploov: dat de
De uotuleu "ilO du "
"er;:sJ"rillg gelewn
h ... -r Jan van Wijk ml !!preken metode heemn
eD ~~ekeurd.
.... Marcuse en Heidenreich
over de hoeYeelheid
Kootant in 'bllDden
108 volk op de plaats "De Kalk."
Aangenomen.
Voorstel W. de l'looy.o. ZwiegeJ'll :-Dat
onee notul ..n gerapporteerd
zullen worden in
"ons Laud," welk blad ze gratis zal opnemen.
Aangenomen.
Een vrije collecte werd gehouden onder de
leden, \tie 188. 6d. opbracbt.
De voorzitter
bedaDkte den bnisTader
en
hUÏllmoeder voor de -verleende gastvrijheid
êo
ook'- de lede voor hllJl orde, en Bloot de ye!'gadering met gebed.
W.
___
... D. MYBUBGH,
8eoretaria.
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Xleine versu~l'groote boomen
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De volge!lde ttjlld4!"'
weg werden gelezen;
1. D AUgUBtjjll
2. J Tromp
De tender
£28 werd anngelJOlioemlleu
Mr ~we aangesteld
1II11~,cl,,:l]r
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