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Benevens Zinkiog8" O!'lJlge Bloeaenia,
Groene 'Zmking Hnui'.. .

J) EZE Snuif ...,rdt gewUfbol'Jlll mi,. te .tja, aIeeht. U lIMe
.\wrrlUaMrhe 'ht.k woral CIMn_ pllruikt.. .. : . >__

I',' r: roene Ziullin!{ll Snuif is ytoral ........ 1IiIIi y_ un die .!' -
-·11' lucht lijn blootgMtekt. Alo"IeIll~~ilOO'~""''''::.l
Roze. Scho.one, Bloesem, Benramot. Oran •• ·
Bloesem. ZInkinIJ. Spectale Zlnklnlr en Oroene .
Sn u if "ordeD !{...v..... borJild .~~ beaten ~ lijn. _ _

\\ IJ rr~~",~sll'Cht. d.t gIJ 00" S.Bwf op'" ....., alt tleIIiiO. _
. '_'; wit bevinden <lat &e ~ onr.ilbaar midc1el eli ftr .... en ja. -

r-Il ,·,·1\I".sndcre .oor~ souif. on. SlUlil .".-.J yftnU ...... -
\\-'J h.vuden een groot &aIlal pn~. Kea Dl ba;

\ ·dl'u ,13t de prJ~~ van onze Snuif aeer laag Ut.

HERMAN '* CANARD
69, 40 en 26, Pleinstraat, ~patacl. ' .}

I)EEL N0-11. 6;770'.'-,.

) Eerste - klas Vette Kapater
Hokken.
Eers te- klas Vette Schapen.

OP VRIJDAG, 30 JUNI

Z .\ i, cl,' ~nclergetookende publiek
,I 'en verkoepen te KLAPllUTS-
. hovengemeld getal Bokken

, J "~borgd gold eD leker priSeat 'e lijl.
I. ,t 01' dl'n naam ~

..:.\1.,; \II.\.U J. Bs ssox, C. Zoon.
. I I I FI/!,; 4" Cu., .Afslagers.
. ~1 .l uni 1809.

-- _._._ -__-

~ !!!l
Z(llclzaI1l81Verkoopinz

VASTE EN lOS)E GOEDEREN
TE

Somet st West Strand.

I)1,:I lndl'l'Q'eteekende van woning
. wvn-chcudo to veranderen,
.. {"'.,)otl'n Publiek te doen ver-

Ur ZATERDAG, 1 JULI,
'l 11 1 [II.E J'I,ECU>,

". ,'I' m-t , welingericht Huis,
. \" " ,,_,id,bevat tende Eet.vcrtrek

. ; .' 'ol i,i;_am"l''', Zitkamer, kombuis,
i: :' I,'. \\-at.;cnhuis, en Stal, suffi-

e' ':,'I'llll\\"lJ; tegenover het Blok
! :' ' I :111 den heer Strangman, en

_, "'I' Plein, alwaar men denkt
\1 .:lll·lj'aliteits Kantoren en
. - nut (kr tijd op te rich-
.t i" waarlijk een kans voor

_ ""~~I[lg' Het huis i" nu
-,' r.l eu kan altoos goed ver-

: \\on1o:n; alsook do Huismen-

Voorts:
; \ ,I.,tt- Gplaats Kap Kar bijkans

,I I Af-laan do, 1 Schotscho
:< ,-- ."; .; P~ Tuigen waarvan
! I., EngcJsellO met Zilveren

.: i,,; en wat nog meer zal ver-
. wordeu.

OP.ENBARE. ,Q·BK.OOPING
. VAN

Een Kostbare J>laats en Losse
Goederen.

In den Boedel van wijlen PAUL ALJJfBTG8VAN DU BYL, van

GROOT DRAKENSTEIN,
~ de Atdeeling PAARL·

O E Ondergeteei:~n e, behoorlijk gemachtigd door de Exeeutrioe Tes-
tamentair ui 0 de plaats bij Publieke Auctie verkoopen op

nONDE DAG, 29 JUNI, 1899.
1. De fraai gel gen en kOitbarfl plaats II Lormarans," bekend als

Waterval, groot-289: organ en 111 vierkante roeden, mj en kwijtge-
scholden erfpacht ti zamen met 1/3 aandeel iu den weidegrond (aan.
sluitend) ter grootte van 451 morgen.

De gebouwen &ijn.in uitstekenden toestand en oostaan uit een groote,
ruim gebouwde kelder; stallen, koetshuizen, bedjenden-logies, enz.

De plaats is g'.>ed bevochtigd door nooit opdrogende fonteinen en is
beplan t met wijngaarden, velen ~nt op Amen'kaaliSobe stokken~

Zij heeft een groot aantal uitgesechte vruohtboomeD, bestaande uit
limoenen, appels, abrikoozen, guaven, perziken, en•. , enz., bijna allen il
vollen dracht.

De ~rond is vruchtbaar. Een groot aantal akkers, bewerkt en
beplant, enz., kunnen nog zeer werden uitgebreid,

Tuinen, Wijngaarden, ens., zijn om zoo te zeggen geheel omheind
met nieu VV ijzerdraad.

2. Losse Goederen :-15 Stukvaten van 7 leggen elk, 12 Kuipen
Leggers;' Okshoofden, Emmers, Pijpen, 'l Brandewijn Distileerkol ven
enz.

Levende Have :-Vier Paarden, twee Muilen, twee Koeien on-
g(i)veer 25 Varkens, groot en vet, geschikt voor den slager, Ongeveer
150 Geiten, eveneens in goeden toestand.

Verder tweo Wagens, een Kapkar op veeren, een Openkar op
veereii, een Schotsche Kar, drie stel Tuigen.

En eindelijk het gewone 888ortin'lent van Huisraad, en Boerderij-
benoodigheden, enz.

Voor verdere bijzonderheden varvoege men zioh bij
C. W. HEROLD,

Procureur, 23, Adderley S~~t, Kaapstad.

Faure, Van Eyk & Co., Afslagers.
BE~ANGRIJKE VERKOOPING

-VAN-
Ko.tba.re Plaat_ 'Voor S-trui.'Voatel of

Winlterd Boereierlj.
'.Eindelijk;

-, f-: '.!! I Rij en Trek I'aarden en DE Ondergeteekende daartoe gelast sal publiek verkoopen ter plaatse
v ~.'1._. nabij VALE BIDING, '-

B. BERG:--:lTEDT.
i. /. Villirr» J- c«, Ahruger3.

!'d ' . ~I Juni, 1809.

~ 1f£
'l'E KOOP.

-t I; :"J!;'II;::': ~~,~t ~:~~~k~van 2en

..:.i"IIl;l' Ruinpaarden.
,\ .. ...;.ll.AlTPTFLEISCH,

l)tI,"pstrna t, Stellenbosch.

1.' :.~ Ir; l: uitmlln~nde Wijn-,
.. \ rti,' IIten-, Zaai- en VeepluáfseD
." Li 1;1;1) tot £:3ï GO.

:"I'matie gratis gegeven.

\id.-". 'Ca!)e Times Buildings.

GEOCC ULEERDE

r /\IOE~EN, Kaartje boomen,
- ... "uk de limoen der toekomst,

\\':r'];lngton Navel. N~ p18nttijd
: I !': ~I.lds aanzoek bij
", I', \~A~ DER MERWE, .J.zn.

Blauwvallei Wellington

STELLtNBOSCH.
Boalding Huis te Huur.

/.: i:l'l'rt n Gebl'oedor3do Wet van
[lI rd -straat te ~telJenbosch,

" dt I'] zijndo dat hlln kleeratie-
~:,' 1,[ hlln volle opmerkzaamheid
_. I.t, hebheu hcslo!cn te ver-
!: 111Ill htkend boarding ~uis

) .: !:l! Cl'ntrum in de Bird-straat

i.I' ll.!II lG SIa.apkaruers, Kombuis,
,I ,"'[l~. Acbtcrkamer, _ ruime
, ·ll'~ karn"r, Eet- en Ontbijtkamer

\,111 I "t ('Igendolll uevindt zich
i ::I/JUII' t1lin.
II, t kan [)jet 1 AllD'lIstus 1899 in

I:>

, . .:.: :i'IlOlIll'n worden.
-\.1:1 tl' vragen uij Jeu eigenaars

. ' Jl' \I I. D. CIL'\'ER, Procureur,
~··l;ellhoscb

. .... , .~~~~~~~~~'-:~,.,..;.; ..,:," '"

~";;r,,, :,,~;,,:~~r_,:~,:~~~:.~~..~~.~,,;:.\'.-,

a
• i: ....
54 ~ •
• II' 1~i~

J. C. SMITH & CO., ~ J!
Hout, Kool en TimmerhOlltlagazijnen 8 ~

KOLONIAAL-EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT, .

Op DONDERDAG, 6 JULI, 1899,
tie ~O.30 uur '. D1oriten•.

De plaats thans bewoond door den heer JACOBUS LB Rosx gelegen
aan de B reedeRivier in de Afdeeling Tan Swellenda{l1 en metende in
haar geheel 600 morgen, waarvan 145 zooals opgemeten door eenen
Landmeter onder de groote sloot van de heeren Dieterle en De Wet
valt en waarvoor genoegzaam water gegeven zal worden, zood_at het
geheel bezaaid kan worden met Lucerne en benat worden en daar. de
grond van de allerbeste Karoo aarde is, is hij ook zeer geachikt voor
Wingerd. Een gedeelte van dim grond is alreeds schoongemaakt. Ret
buitenveld bevat uitmuntende weide voor Struisvogels en Vee.

De trein naar Swellendam gaat over de eene zijde van de plaat!
en daar deze en de aanliggende plaatsml o.DgetwQfeld van ~~ K08~-
baars to zijnJ was het goedgedacht door de RaIlway .MaatschappIJ op dit
E gendom een Siding te plaatsen en het is bij deze Siding (ValI} Siding)
waar personen die de verkooping willen bijwonan--moelén afstappen. -

Ongetwijfeld is d it een Kostbaar Eigendom en de aandacht vau
personen die Struisvl gel-boerderij op een groote IJchaal willen dnjvan
wel waardig.

A. G. H. TEUBES, Afslager.,
Robertson, 16 Juni 1899.

Speciaa' I Speciaal I. Speciaal I

R~!!~~:~t!~2!.~s!!2.R!!!~~ ~~~E
1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs £7 10s. net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
...--Hagelgeweeren, Rifles en Revolver .., van eenige soort.

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

Colts met nrgrootglu lUuijl Rta., 46/&6 te«e. IMf "rall,derde 'rIJlII.

88,
STOOM ZAAGMOLENS.

Breestraat· en Riebeeks
K.A.AP.T.A.D •
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GOEDf(OOPE ARTIKELEN (,
-JN-

EiderdOIll-tDatraaeen, Orewd80~ la Bedrukt lta·
Wonen Dek.... toen,
Vierkante Karpetten, Horroolt'. Bedrukt·. E.a- J
Linoleuma, toa, .
Deur-matten, Fi1ll~y'. Beddelak8D8.
Baardkl~8, Turkache Bancl4oekeD,
GOl'4UIL~itob., GeMete 'l'&fe1·looperl,
BliJld-roUeri, 8idebotrd JDee4jee,
AflêWërkte' Blinden, D'OJ'le,p,....... . .
Veeren KueeDa, 0mz001D1e :S..«de1akeu,
Kuiaeu, Se"~ en 1'hee-kleecl-
Thee Warmers, j..
X1II88Jl-lloopen, Pluche-kleedjN,
Afgewerkte - bedde1&- Jtub*t 8elp8, ,

kens, Ohenille Tatelkleeclen
Tafe1 ..kleeden, ·Gordijnen FlaneUenenF~mLê1etten

Enz. ~n&

ItOOLTON"S TANDHEELKUNDE.
PAIN PAINT.' r)E heer A. FIKLD, Tandbeelondir

Chirurgijn (onlangs in bet london
DénEaI Inatitaat) he.dt pu een besending
van GegeltjktJ .ietn17 ~ Tandheel-
kundige )(iddelell ontTll.llpll, en is ua d•
positie gesUld om &ijne pat.ientet. de YOOl'>-
d.eelea .....D al elie lI1od_ ywbet-eri:Dgen
ia de taodbeelkuDde te doe1l geni.ten..

Conaulliatie uren 8 V.IIL, tot :, n.lI1.
op zatmdagen 9 v.m., ·tot 1 n.m.
PatiellteD buiteDaf woonaehtig, Inumeu

hunoe mite. per brief a&DkoDdigen.

GENEEST ALLE PYN.

ZALGUE"".
TANDPYN in 1 miDuut
OORPYN " 1 minuut
NEURALGIA " 10 minnteu
ZBERE nEL tt 20 minuten
VE.B.8TUIKlNG tt 2IJ minnten
KOLIEK PYNEN 5 minnten
K.RAlrlP tt 5 minuten
KROEP tt 12 uren
PYN IN RUG tt 10 minuten
PYN IN ZY tt 10 minuten
! BUIKLOOP " 1 uur
CHOLERA. tt 1 dag
RHEU.M.ATIEK " 1 tot 3 dagen
, 1/6 per Bottel poetgeld -'d extra.

Agenten :
P. J. Pe••raen .. Co.

KAAPSTAD.
VoorcJOanten van Buiten en

Winkeliers.

De 'Heer A. FIELD,
Bezoek MOR,RISON &. Co. Tandheelkuncl1g Ohtrurgtjn,

Castl« Ohamber~,
TBGBNOV&.R aBT NIBUWB P08TJtÁlfT9OB

Adderley Straat, Kaapstad,
P.K. Bu 860 .

-VOOR-

Ds Beste Waarde in Ptein-straat. •
J _'.-

aOLIKDBR'. a_ROEMDE
II

ZWEEDSQH ESTOVEN.
KUNNEN ,le oorspronkelijk, eehl4t R~

geuecsmiddeleD ~n Dr. O. F. JURIT£ ar:
00.•-rerkre:en worden bij de eelli,e cigcuara,

Heynes, )[a,thew Br. 00-,
~.'T.A.J:T

ILE
ERRIES

TENDERS worden ingewacht
door den Ondergeteekende

tot den Baten Juli, a.s. voor 30,000
ongeënte, geworteldeAmerikaanacbe
Wijnstokken (Riparia en Ruprestis).

:Men kan voor 5000 of meer ten-
deren.

De hoogste of laagste tender niet
noodzakelijk te worden aangenomen.

F"J. J. TURTBR.
Groot DrakeD.Rtein.

VerandeTin'g in Prijzen. 'Voosc.
----f-.-----Ten .,.wol.,. -yan bsJ-~ .... 'lIobttkldn-

it.. Dl•• d.·~IItaD"n.
GALKWALEN .

n. ftilip'-M~" .n. ..bnte Xecr ..
,De beat werkeade eclicUn.
Voor &Il. kwaleD.

BII& BERRIES
Ge1leMD HoofdPi;.n fJII Naarheid.
0._ lDdipdie.
O- ..a wb.-rea Yrju op ltIUr.
Geaesea alle Galachtig Ktralen.

BII& BElUUES
ZOa Verwtwbad en BeiD.
V~a W Licbaalll.
Laten iemaDd pinkkie yoelen.
Eea konbur hniap&iu middel.

BILB BDRIE
Bnapa de eetIaA terug.a..- Koedelooeheid.
a.n- alle kwaIeD 9UI het Bloed.
GeDel8llInrjJlUDg CID Itraobklooeheid.

BIL. BJlRR,IES
K~ _r BesiabeidmuD8II.
x.u.ar 't'OOr VrouWUI.
:K.odbur._ loap~.
Xoeu..r YOGI' Oadeen loop peqoDeD.

"oor ao. hudelun'yerkrURbur, Prijll /3.

. 'Vij 'kunnen miet ge-
slagen worden io prij-
zen.

~~ -~---
D. Goe4k:oop.ulln •• ~.....

G~ •• voo...~""".. An- GJIIOCKMD.
8ohz-I,J~OBI. P.sJ.lJj" ea CMaloIfUa.

_:. .......

MEISJES HOOOE SCHOOL
Pil.RL.

HET volgend kwartaal begint
den 19den Juli,l899. Gron-

dig Onderwijs gegeven. Leerlingen
voorbereid voor de Kaapeohe
Universiteits - Examens. Openingen
voor Kostleerlingen; bijzonderheden
te bekomen bij.

Ds. A. MOOagES,
l'oorzitter,
De Pastorie .

. PaarL

WOODHEAD, PLANT & Co.,
ST. GEORGE EN STRAND;STRA.A.T.

-.

Room Afscheiders en Karrien.
AG ........ '

P. J. PETEBSEN &; 00.,
KAAPSTAD.De ".Ale.xandra" -De ftAlua.ndra"

A1IIchei4er, de
Ooedkoopate en
meest door onze cape Town, 12th June, 1899.

,II ae·SIpn•• Gout,
ti tn Coin, or ~.

cape erw Itpt.

AftIcheider

De beste en

gemakke1i1k8te

ingevoerd.

AFDEEUNG STEYNSBURG.

PLATFONTEIN SCHUT.

l'E worden Terkocht te 8te,-nabnrg OJ)

den Uiten Juni, 1899, indien OW
tevoren gelaat: -
1 lrleriDo Ooi, recbter oor t"ee bal,",

manen achter en een -roor, linker oor
stomp en halve Dl8'\D 't'oor en achter.

1 Merino Ooi, rw.b_ oor BHp en bal ..
maan voor, linker oor twee halve manneD
acbter.

1 Angora Ooi, blaauwe kop, kort ...
scboren., rechter oor lwaluwaturi., linker
oor IOhuiDI .tomp eD halve maan YOqI'.

D. J. 80BU'M'E,
Schutm ....

.Boet'eJl gebruikte. In the lUatter of t~ Cape of Good
Hope Permanent Building Society,
Limited, inLiquidatioD, under the
New Companies Act, 1892.--'UPON the Motion of :Mr.

MoGuooB of CoUD8e1for the
Oftioial Lïq_uidators of the above-
D81Ded Sooiety and r -)OD reading
their petition filed pJiJing for an Llk:dOOrD. t
order ~ upon ál1 Peraon.
ha..• g C1&iDiI !f::. .. - the a_--=.ety. LlkdOOrD. I

DUUI LI ""'00 .... I
to .flie the ame th the Liquidators Wbwle .. Llkdoan zalf Rsa bH 400cl eI_ .iIIC.
and .. ~ the ..Court to Iix • t.ime Il. JlC* pl4 1. lOcI. _ potje.

within which-they .hall do 10. lIlIlUl IbTIII a Co.• WPSTlD.
lT 1.8 OaDn.BD

that the lit day of August next be, Gordon's Baai Hotel,
and it· is hereby fixed. u the dat. GOROO-N'S BAAL
before which all CIaima .hall be

~
fiI8d.1Ïx'f:.m~ in~':::~iahedglish' VKRLAAGDEprijzengedurende

. het Winter Seizoen :-
ewapapers in Oa~ Town, in the Per Week £2.

Daily-or Weekly .Bditiona, .pt a Per Maand £7 lOs.
similar Dumber of ÏDIertiODI in .'Dutch M-per. Specialeprijzen voor families.

~~-r-: Warme en Koude 'Baden.
Byoraer of tbs court, Iedc~ gemak ~waarborgd.1

H. TBNNANT, H. G. HENDRIKSZ,
Beptrar. EigeDu.r •

Karnen van ál ~5 -Shillings.
L

..,,



]

... 1 \ : .• - .. n i, t ". rt k",,1 ~ 1" koml mllv....UI'
~ diJ; r ~Ic W,·IC.O. l'"", '. n~ hnop ~ bem

• < I,;, \\'hotJl.''-'S Capillarine jl'l'bru'kt, he<
j .. ...,,,, I"'_"0l! ":'ar-:'" I(~II in (I!" f ... l"!rl; nlpt p'st-
v-: ,I , •. , - I,,' ,e', ltr.y:-;~:4, "\TrIII!:W "

r 'cl.,'... ~r.

UIlderwijzer Benoodigd

VOOR Private Boerenschool te
Brakfontein, Victoeia Oost.

Hollandsch een vereischte.
;\iuziek ('cne flanbevl'ling. Salaris
.1.:60 P:": C.t'tlli~sch.riftt'n van be-
~.wnumheid en goed god rag, alsmede
lidmaatschap ('('Der Protestantsche
Kerk, te worden iugezonden aan

J. P. KRIEL, V.D.M.
Alice, 20 Juni, 1890.

AAN HgT PUBLIEK VAN MONTAGU
n ESCIIIEDT hiermede kennis-
\J geving- dat, aangezien er
geruchten zijn vcrspreid dat ik niet
hng-L'ralhit'r mjjn PI aktijk zal voort-
zet t.eu, sulks het ge\'al III' I is, en dat
ik besloten heb IIIlJ alhier te
vestigen.

c. A. \VESSEL~,
M.R.C.S., L.R CP.
-- - --,.- -------

Departement van Op~bare Werken·
rrENDERS zull~ ingewacht

worden door ~en Controleur
en Auditeur Generaal voor den
onder vermelden dierist tot 12 uur
'a middags van den genoemden
datum. /

Verven en dakdekken enz. aan 't
Locc Hospitaal Kaapstad, 3 J uti,
1809. I

VolledigA bij1.On~bedl'n kunnen
verkregen worden aan bet departs-
mont van Openbare Werken, Kaap-
stad.

Geen vereischte aat de laagste
ef eenige tender wor~t aangenomen.

JOSEPa NEWEY,
Hoofdinspecteur van

Openhare Werken.

() IJ IInwijzer llenoodign
\, ('/)!{ de 1ste Klas Publieke

-'("hool te Victoria West, een
Vi,·v· l'r:ll"ipaal ,oor de hooge
Ya k k"1 \.
Il"i!:Jj l~ch

\"lTt'J, l' I~t .
:-'ahl"h £~OO per jaar.
"\I'ph'~ltl' smet g"tuigschrift,'n

w, nJc.ll gl,zonden aan den Onder-
gotl'f:kc''1r!I' \"001' of op den 2GIlten
Jllli, lS~I~I. Werkzaamheden te
L('gllJlJen wet October kwartaal.

J. P. RUGO,
Ageerende Secretaris.

een noodzakcluk

Victona W l·st, ~2 Juni, 1890.

~~.
10 Eerste-klas Rniopaarden
10 do, Merries,

'VOE~~n.\(;, .l (l:\" I

Zl"lLE" gL'llwld., getal brlllkhlre
l'a.-.rden I'ubill'k worden v('!"kol:Lt

te KL.II':lJl"r~ SI \TIII~; waal"Onuer
e~ale, groot!', "Ic, L' 1':I"en t,:'n, de
lferries zijn hij 1iit~tf'k; L" ~;')r.{.'Tl
opgebmeht door deBroed r; \larcL'.

P. n. D~~VIL' E.
A. B. DE VILLIERS ~ Co, Afslager;

Paarl, 2:3 Juni IR90.

\

VIA!{phHt~,
l)i~trl~~t lIanover

-: J'I' I l~'n ':.... \,_ ~, ._, ... ._ .
------------------

~): (, (~ELoU PE :\
lj' E:v. ~UlJ ~t'}'-lJl"ll ine lll;rril' E:6.el
D llllt klt'lne \\ Itlc kUl yo"}' zIJn
kop. Kenni" tt:' gc·y,'n aan

BOnL\L\\"N Bh":', I'.lUrl.

Hoe Is u ....v Leve:oo?

( ,[ "

.'i,:::'~:~~~~~~i~:~.·,~~·~f:'

" $taodard Baak, bpkt.. OY8l'trokba op loopeede ru_u.,
Dh'_ oreoliteuren " ••• .

: 'DiTidend tootSI )J(uri, 1899. eD Waal U JaIit 189), 5 pa-
mnt. '.. ... ... •••

,: "&Jaae ooopgeeilCht ~I. per al~ wiu' eD .... _ rekeDu.,

m--5,-~43-' ï6ïO
R. W. GORDON .

s.cr.n..

Woo h boo bn I&A d Ilo .£375,:";3 Iii II)
beireffe~dee na nzie::~11 \'in:e eb .n,,1.1UI8u..t met de R')bDiD~n en D.wijut Ikken de ,.
.aken der Ma!rlCb.ppij OptUl~~ oorrecteu B.JMI,.taat., die eeu Waren lt \At 'l'&D df

P. 8..lLISBURY, r.>;.A...... J
p.p. W. D. :MORTOlf Andit.ellTi

J. B. SHEARER.

,i I .. ' _' . " .__', .{..._. .. ',' t' ami" ' ,ul,!~~':-lf~uelllea ~. ~), op '"~,,,~ pliJl j~~n;!O': ~... ., .ft.t.p..Indwe Spoorweg, K·0.'1811t:,. m..,...~,...•...;.'..'•...B',_·.,··· .., ' '.•....' _...•... ,.' =1~1~ill=l!$~~J:!t~rta~~:::ellf~~.;:~~=:t::t:-,. ..u't u. .~.;. i'!- do. ~p.l!ii:f;~,;;van h~.o .... 3,os. jaarlijb,r aich,·ai .. trek~e· «wer

M t b·· B '. "'k'~'t-~ " ' :::~t!r~~~:1.-;::~:I/l,~~':ui/:~~etm~~ r:::e~:d;W m!~aa sc apPIJ AMIl ilChappij ika.» . afgefoet wOrden ten eenigen ti~ Da deD 3laten December, 1900,, ,. "I'~r i :~~:!?-"ry:~ge,tigde bouilli v~ 2~ pereea$" en .0P baJliaseviag .~ ...
ll.-He' +8 w~ede de flotatie van deze groo~ ell jlagewikbldt· han-

t.ieele oDdel"D8lira~, insluitende de a1l0Ming VaD de .n. beI..... de echJllcibrieveJl
de achuld. feitelijk pindigd werd biDllen twinti, dip. udat er !'_P. beIlGtea.wal, il

een Mor bevreclipd bewijs van het vert.roU1rea ...an '4et publiek iJl de IClluldbri e-
"tlD van de maatechappij, hetgeen te wiJt.lu i.un den algeheel ... JtISOnden ..,. van
al de ondernemiagen der maatschappij. . , '

U..-TeD .ei.~ de hooge positie die de maateeh.ppij houdS te blijyoa beJlou·

£300 000 den en nO( verder,te bevorderen, stellen uwe Directeuren voor een klein gedeelte
, van da jaa.rlijklche winsten aan te wenden om een delginge-fondl daar te atellen,

dil opzameling waarvan tot op den datum waDlleer de aAouing van de nie':lwe
schuldbrieven uitGifte begint in werking te komen, nam. op den abten December,
l~, de fiIWIcieele vereiIChten op dien tijd van de maatechappij twee jare. voor·
uit 1&1 vinden op de a&Ilvraag.

13.-De nna"Deieele onderneming waarvan gewag ge~t. werd in paragraaf
10 van dit rapport heeft uwe Directeuren in ltaat geeteld ~ge lOmmen terug
te brengen :tot de inkomst -;n al. tot hiertoe gebruikt werdea voor venchillende
verbeteringen, die nu opgebracht worden op d• .lr.apitaal-rekening. De ....rdieneten
der mutlchappij zijn du. nu beachikllaar voor hwuae we~tige ...erdeeling, eD uwe
DIrecteuren l."en derhalve ter goedkeuriDi der undeelhouden de volg.nd. voor·
.tellen ...oor: - "

(a.)-Dat tot gerief van geldMleggen, dividenden alle hall jaren su11en uit-
betaald worden, zoo ver mogelijk tegen eell qniforme koen;

(b.)-Dat. door dit beginsel dadelijk toe te paaaen een dividend van ó percent
nu zal \',tbetaald worden, en de balan. zal overgebracht wordeD' voor de
betaling van een tweede dividend van ó percent, in de maand December
aaDltaaDde.

H.-De &anname van de bovenataande voontellen in begildel UI d. maat..
&chappiJ in een posuie plaatllen eenige maanden vooruit te zijn van hare &&Ilepl"fro

D' ~ ken op divideDdeD hetgeen niet anden kan dan Ilen. gunttigen indruk ~~ op
irec ur, geldbdeggen. • , '.: IJ"

ló.- .oROND EIGENDOM.-Do uitge.trekt.heid daarvan blijft ale te ...orelL
De groote meerderhêid der plaatllen werden 2 jaren geloden verhuurd voor 3 jaren
tegen goed huuigeld;' terwijl anderen verhuurd worden van jaar tot jaar. De huur
;"al alleeu op ,den Bhten December VIlntreken sijn, wanneer men van plan it de
huur pel publieke veiling te verkoopen voor een tijdperk van drie jaren.

lG.-RiervAll zijn de plaa,ta Doornkop en Nos. 17 en 19 uitge.loten, lijnde zij
afgezonderd voor he.t plant.en I, van boolLen en voor de bewoDÏq van Kaler-mij.
werken. I., ,..

17.-Gedureade het afgeloo~de jaar werd een begin gemMkt met het &&Il-
planten van boemee. Plant· gee! lijn MIlplegd te' Doornkop· onder toesioht ...an den
beer Bean, eeD eeer belnramelli tuinbouwkundige. Reed .ijn 80,000 boomeD door
hem aanpplant en .,.Ie duieendeD word,o'uu doorlh.m aaugtln, .. k:t om bet volpDd
jaar te worden uitgeplant. Een boomgaard il ui4relead met de keurilPte lOOJ't,en
Yruehtboom.n en -.&1 dit jaar uitgebreid wordeq. Ifen plant.,. Bn 600 citroen
boomen ilgemaakt op eeDe geschikte pl.tita te Ind,lr, Poort en pat R08d vOOl'1lit.

18.-Op v.I. van onze plaateen zijn er &eer geschikf. plaateen voor het
opvangen en bewaren van w.ter in dammen In de waarde van het land zal v.. 1
verhoogd worden wanneer de noodige ...oonieniogen kunnen gemaakt worden-een
zaak weIke uw. Directeuren ateedt voor oogeu bebben gehouden om zoo lpoedis de
geleKenheid IÏch voordoet iu banden te worden gnomen. '

19.-0p tw .. van on. plaataen hebben de buunl8l'l watervoren uitgehaald uit
permanente .troomen met benoedigend reanltaat.

2Q.-HET DORP INDWE blijft lItID 'Verbuenden 'Vooruitpng maken. Reed,
zijn er o'Ver de 000 buizen gebouwd en anderen lijn in aanbouw, De ~uke in-
wonere tellen 700 aiel.n. .-

Men il. van voornemen iu de Daalte toekomet eeu tweede verkooping van It.nd-
plaateen te honden wa&noor er sterke meedinging UI zijn, en men verwacht betere
prijzen dan bij de eerete vorkooping. .

21.-De tritc8af op de kapitalo rekening gedurende h.t jaar bedroeg
£36,MXI Se. 8d. Van dit bedrag werd £1.'),314 6a. dd. uitgegeven voor aankoop van
meer rollen materiaal, £6,991 138. lId. voor mijn machinerie en toebebooren,
£3,166 161. voor mijllOntgi"lnig en de balaol voor venchiltende andere vereiachte
werken in verband met spoorweg, mijnen eo landerijen.

22.- W egena de groote toename van d. zaken d,r maateohappij, en gevolge van
een ~ ópb1'8opt van kolen en al~mMD8 uitbreiding van werk in alle departe-
menten. acbtte de Directi6 den tyd gekomen dat bet raadzaam sou lijn een
Beati,rend Directeul' aanteatellen die to Iodwe zal woo.n, wiens gebeeie tijd zal
gewijd worden aan ~iobt op de zaken der Maatschappij.

De betrekking werd den heer G. E. Dagmole, aa~bod8n en door hem Moge.
oomen. Zijn lange connectie met de Indwe mijnen, zijn bekendheid met boerderij,
natnr,rllen arbeid, en iedere k.nnie met het eigendom der Kaatscbappij maken hem,
III&I' de meeDing der Directie 11*-'1&&1 be'Voegd 'Vcor die betrekkinH.

23.-ln ...erb!Uld met mijnwerk werden de dienaten van den hller John Colley
door deu heer Byrue iu Engeland venekerd. Hij il 6 maand.n lang in dien lt
geweeet all besti.rder der Green Mijn In i. pb leken eeu degelijk bekwaam .MijnUe-
ltierder te zijn.

24.-08 Secretaris (de heer R. W. GOI'Jon, Mijnbeetierder (de beer A. RUlMI)
o en Boekhouder (de heer Nightiulfllle) zijn in dienat dil' Maatschappij gebleven en
o hebben eamen met'de andere beambten huu werk tot bevrediging dGr Directeuren
~ gedaan.
4 DIRECT.EUREN.-Overeenkomstig de voorzieningen van de Akte van O...ereen.

kODl8t treden de- te.ienw,oorJig,e Direoteureu, met uitlIOndering 'Van de heer"en F. Oate
£37,825 W 9 en Gardnel' F. WilJiamI (de nomilItteIl dur Oe Beere Co., beperkt) af .n dl .. 'Ver-
£ 17,s:ro 15 0 gaduriog 1&1 lel Directeuren moeten kieaen. De aftrvdcnd, Directellren sijn her.

kieebaar.
Blijft ol'er eli Cl"ediet Balans van .. £19,985 14 9. AUDIT~UR:S.-De hoor .Aahton Cbnbb een van de auditenre der ){aatec:happij
Cl.) SPO<II(\\tG Ih:ZIIIHLTI'. II" wiu,t eli vedies rekening "l"lIndell Spoorweg 111 gedurendo,het Ja&r~overleden en de dien8ten van den beer J. D. Shearer werdeu

blJLOndl·r illtere6slmt. toonende Ct'II i,'c"tadige. vooruitgang van jM!" tot .il\al"o IS ver.u:k. nl om zijn plaats in tenemen voor dit audit. Twee awliteuren moeteu worden
De spoorweg Wik! your het v"rkeel' .I{oopell<lUI' ::1 Janu'\ri, 1896 en hier volgt gekukll. I ~oheeren Sali8bury en Shearer zijn herkie.baar. Over d, remuneratie

I t>rgellJkende staat van de spoorwegJnkom~ton (bruto) eu de uitgaven voor d:~ n.n de l1lu.u.>tendeler heeren yoor het afgllloopen jaar moet worden belliet door dat
J >mln. "'Vergadering.

';'¥I/)OO 0 0

IZrt,cm 0 0
5,000 0 0

n.OOO 0 0---------------------
Gevestigd onder de Maatschappijen' Wet, 1892, van

J[oloDie van Kaap de Goede Hoop.

AL - - - . JAMES W. WEIR, DireoteaJ'ft
J. L. B.B.ADFIELD (

BATEN.
.£237,000 zijn uitgegeven.

Kr.
P.r EigeDdom Rekening (si.

Schedules 'Voor belchrij·
ving) tot op SI :Maart,
1898

Trek af ftAnd plaatsen ge-
durende bet jaar gek.pi-
taliaeerd 212 0 0

VIE DE JAARVERSLAG
Voor het jaar eindi rende 31 Maart., 1899. £87,586 ~ 7

DIRECTEUREN:
8poor;wegbouw 811 toerusting

Opriohting eDIugenieure
u~tgaV8l1 .•. •..

Pet'IIl&D8nte wegbouw tot op
31 Maart, 1899 ...

V08I bij-UitfrUl gedurende
: h.t jaar, inaJuitend.

£2,900 15•. 6d. betaald
en gekrediteerd lau den
Kaapachen Giluverne-
menta Spoorweg voor
...erb.,tering van lijn m
jD.ta~dhoudjDg Bil
nieuwe werIam

EDMl~NO JOHN DYRNE, Ei«l.. Voorzitter.
Edele JOHN LlNfH:N HRADFIELD. L.W.H.
GARDNER FRED WILLIAMS, EStl' (De Beers COD,MilleR, LM.)
FRANCIS OATS, Esq .. L.W.V. (De BOOI"!! COD. Mines Ltd.)
Luit. Kolonel de Edele DAVID HARKIS. V.D, L.W.V. (De Beers Con
HENRY ROBINOW, Esq., V.R. (De BOOl"l!COil. Mines Ltd)
GEO. E. DUGMORE, Esq., V.R. (Besturend Directeur, Indwe.)
Luit. Kolonel de Edele }". SCHERMBRUCKER, L.W.V. (Besturend

Kaapated,

£8,9713 17 10

£218,213 7 IlMineR Ltd.)

SECRET ARIS :
R. W. GOR[)ON, Esq., V.R.

MIJN-ENGINEER : 2,892 17 8
A. RUSSELL, Esq. M.S., C.C.M "l,IOC 5 7

!U,697 Il 0
8,2j() 15 li
sss 9 R

4,.wI 19 7
Ml 8 8

1.938 3 6

aao~ 6 1
&0,000 0 0

Hoofdkantoor: Indwe, Wodehouse Afdeeliog,
Kantoor te Kaapstad: AdderleY8tra.at 6.

PROOUREURS :

Kaap Kolonie. RoUend mat.eri&&l
G.bouwen
8igrPt.Jeu
Omh.ining
Wepa ..•
V00l'l'I6d en di'VereenDe heeren DRADFIELD & NORTON, Dordrecht.

" SAUE~ & STANDEN, KMpstad.
II. SQUIRE SMITH, Esq., King William's Town.

AUDITEURS:
PHILIP SALISBURY, Esq., F S.A.k, Kimberley.
J. H. SHEARER, Esq., Queengtown. .. :Mijn-toertllltina

:Machinerie.n Toebehoor.lI
Gebouwen
Relli~rlft .
:Mijn Bogen .
Levende RaTII' en Rijtaig
ElectrilCb TOf'IIltel

.. OutwikkelinjZ' ,." &lbacbten
op 31 MIINtl, 1898 ..

VOftgbij-Uitgul'C'f\ pi__
t9nd. h~ jIUU

BANKIERS: _
STANDARD BANK VAN ZUID AFRIKA, Beperkt.

£17.965 13 9
6.890 16 ~
2,5ll 2 ~

88 7 li
881 6 0

1,891 2 6

Van de Directeuren en Balans-staat tot 31 Maart 1899, aangeboden

aan de aandeelhouders (.p de vijfde algemeeue vergadering gehou-
den op het hoofdkantoor van de Maatschappij te Indwe, Afdeeling
Wodehouse, Kolonie van de Kaap de Goede Hoop op 13 Juni,
1899.

Trek &f-8lijtage
£7,161 8 ti

716 8 S

Tutaal voordeel :11Maart, 18?9
\Vaarvan afgetrokken ue debet balalls Vllll Ib'!.lti,

Per Landerij.n Verbd {'nagen
(tegen kOlte)-

W.tenrerkea
Omheining
Gebou weu on Verbete-

ringen

Boomen Plant.en
" Voorraad in Hauden (WijD,

en AJgemeeno) ...
tt Kantoor ){nbtslet1 (Ind".

en Kaapst.nd) ...
.. Di vcrae 8chuldeb&l'8ll ,"l

hanr, enl., vooruit be-
taald... ...

Min-Reeervnoor Twijfel-
achtige Scbulden ...

.. Kontant in Handen

t"w Directeuren u t~r goedkeuring aanbiedend dit !lon Vierde Jaarverslag
van rill l':Ilk~n der Ma:ltFChapp!j met een l:hlalll·lltaat On Winst en Vt'rlies R.okeoing,
voor ht'! jaar eiuwgllndt! 31 Maart, 1899, zijn zeer dankbaar aan de Aandeelhoaderl
het aangename en Intore_nte feit te kunnen meedeel en dat de MEI8teohappij vrij
wel I't'n di vidend·bet'ilenrle hoogte beeft bereikt.

1. De O~ratitl8 van. het afgeloopen jaar aloten op den abten M•• rt. 1899, met
een winlt ""n £21,192 3,.; -id., waartegen een kleiae debet baIana, overgebleven "'Van
het jaar 1896, afgeschreven IJ'OO8t worden, zoodat .r nu een Aotueele Credlet Balanl
overblijft ter waarde van £L9,985 lu. 9d.

2. Alvorens het gebrui, van dit llaldo te be8preken zonden do Directeuren gaar-
ne voor u willen leggen een interel8lUlte rekeni'lg van de gee.tilge en merk. aardige
toename van de zak~n der Maatecbappij l16dert de Vorming.

Op dell 3hten Maart, 1896, hadden wij een debet balans van
Do. 1897, hadden wij voordeel voor het jaar
Do. 1898, Do. Do.
Do. 1899, Do. Do.

J,~ 16 10

£l7,839 -IS
4,928 12

11,705 14
21,l!12 a

£13,'X)2 IS 7

600 0 0

Indwe, 27 M.i, 189'3.
ONTVANGSTEN, JAMES W. WEIR,

Voonetter,

3

£6.;,00> 0 ()
21.H2 ~ ~
31,~40 19 ~

11,893 1.'i 0
Il.Ull 1~ 9

l8i'.3H lJ 7

230,~ ~ 1

St,~ 7 l~

b,1l1 Il 9
I,BOl 0 0

8.PH 11

~ 7 6

12,6<T2 1.5 7
100 12 lJ----

Winst- 811 Verlies Rekening
onl BIT lW IIIDIIDDI lf 10ft, tit.

I'., ';S8giers
I' .. kjes
(".>eden !ln MioeralelI
LA'vende LI a I"e

Post
Telegratie
DIversen

18~6-97
£':',116 16 3

208 3 4,
17,100 19 :1

.j0·~ ~ 7
49il 7 6
99 2 0
~3 17 9

:'\ctl{; Ontvang.itcli £6,lt.i~1 J:3 7 £13,319 8 10 £28,367 9 10
4 ~1o aanmerklOg nemende d~t £ I 6'000 uit ,de totf-Ie _poorweg opbrengtten

voor t Jaar eIDdlgende 1.1 Maart, lb99, te wIjten 10lJnaau de laatete drie maaDden
,J anuall, l"ebruan en Maart, op r'1kePlug van het grooter contract voor lteenkolen
geleverJ aan de regeerings-spoorwegen. beginnende .lechte van af den eenten
Janu.ri, 1899, zullen de aaodeelhouder~ met genoegen ?pmerken, dat de 'poo",eg

-_.._-~-~ --- -- "-00r het. tlJdperk 11:599-19UOwed~r ee~e groote vermeerdering van inkomaten .. 1
KENN J~G E V 1N(; aantoonen, en ut de grootste voldoenIng geeft ia. dat de uitgaven in vergelijking 1.-PlaatNn Geleren in Guba.

• met de inkomsten gestadig afnemen tot eene groote mate. t'11'(}ElnIJrr.'Jb.
l' 5 -Gedurende hd verledc'n Jaar !.eeft d" maatschappij drie nieuwe engine. Morgen. Verkante Roedeu.D t, oudl] firma van OF-Bi. aangekocht van de allersterk.~te soort (~o. i. acht wielen, verbonden), die algeheeie Peroeel2 Dlok 3 ... ... 1.706 839
~r1":1111:\(; ii rog tOI villden te> bcvroiliglDg geven, cnz., ZIJ heeft ook meerdere engine pakhuis accommodatie ,4..:i... '.. 1,332 534

No 21, ~irnC)n."~tru:lt, .J(,hanrJ('s- gemaakt. ,,(JÁ .. a ... •.• 816 410
burg, t'n h.-.ndelt al., voo111een als G.-Ve groot.e uitgaven gedaan gedurende de IMtete paar jaren onder 't hoofd, ,,7J.,. 3 '" 496 163
Markt Prodlld.'n. f n l'('.mn.li~"I·e onderhoud el] waardoor de lijn werkelijk zeer, veel yerbeterd is, en waardoor de "!:!,, 3 1,41~ 46ó

,,- gebreken van de oorspronkelijke constructie goed gemaakt werden, tezamen met "9H,, a 830 688
Agl'TltRn. A I:" g(H'derru zijmie nieuwe constructle werken, hebben. zichzelven ruimschoots vergoed in "WA.. a 1,132 107
ProrlllC'1 t'n, L(' vertlt' Ha v2. (Jf Je tegen~oord'gl" Uitstekende condltlC van de lijn, waardoor. ze in "11,, a ,.. 1,:UO 188
HI"I"rH7.ID:; !l:m ht'!' !;C'znnof'r. hehben .l<lat g08tR.ld werd nlet goed gévolg de zware regens· van 1898 en 1899 te weerstaan, "l~" 0 .,. .•. 6,06:1 602

,Ic tra!Jek onafgebroken te laU'n voortgaan en hetgeen de oor%aak was dat cr zeer ,,1:).. a... ... I,m 2~h'I". :ll'rsoonliJk "1·Zlcllt; en cen£' 1 kL" kif
WL Illl~" onge u ..en zIJn Yoorgc omen aall even 0 eigendom; het eenige ongeluk II.-Plaataen relegen 1n EndonD'G (Guba),

~j"ll "I,'" :1fl'f,kt'n!l'~ na verkooping. W,," lid I·,.anhet "poor loopeo en omtulmden van e.en englDe toen die .anellijk op Perceel lO Blok I! -e"
(;, : lf ~:IHI:\,: st II aT! boven al:l'n t·cu foutl~IO spoor kwam te loopen, D" schade was niet zeer groot, I.n dezelfde 12 2 ... J
I" ,', ,.,J" t'll vli,;!. cfigtn,c ll"'j!kerdkrectht gemaAkt aanddt! Oost ILlonden

k
sPdoorwedgwerkwinkels tegen een :: 13 :::.! ::: 7,600

ze'cr uI I, co,s e, en II n.n we er 10 vo e wer eli e or e. Eenige ledige trucks 14 2 .
" " Ilwe Jr,,. (leren go- cl b h-.J d beh..... -"cr en c~nlgSZlni elC ......Ig ,maar all"c dit werd er geen schade gedaan aan " " ... ... I

1l,li'·· ~.! ,.iU Box 43jj, Johan- ,cI'eu 0{ eIgendom. IIl.-Plaatsell Qélegeil iD Indwe en tenOOIten van Indwe (Vi. Gab&.)
nl' I,' 7'-4Ivorens af te stappen \'an het onderwerp van spoorwegen hebb~n uwe

':',,1 ;\'~r ~tr:II(]XI;. DIrecteuren u bekend te maken, dat alle onderhandelingen met de regeering voor ·PerceeI17, Blok 3... 'U .u ... } :Morgen. )frk. Roeden,
den koop van den spoorweg der maatschappij ~eheel afgebroken i. door de maat.. ·Een Kleine gedeelte van dit Pel-oeel Is onteigend in Ge-

-----.------ schappIJ. en IDdlen de regeerlng ten eenigen tIjd zich weder tot de m&atec:happij kapit",liaeerde Standplaateen ... .., 3,829 3MKen nisge ving. zal wenden_.over dIt onderwerp zal de. maatschappij geheel vrij wezen en ongeboll. Perceel I!:!, HIOk~á... ." ...
den der' PrlJ8 te noemen waarvoor ZIJ dan hare OO~te en wlDstgevenda baten wil Perceel l~ Blok 3... '" ." I

Iwkoopeo. " Doornkop (V.K. G ba)... ... .u ::..... 3,03~

\

].' I' I ::l,-WINST £;0.; VF,RLIE~ R£KE:'\ING OP MIJNEN, LANDERIJEN EN Li.tch6eld A Tal' cnCI-adock... '" 4,0.17
! .! ' t 1",', Illgen op Uovpn- ALG J::MEEN -:-Het resultaat van de werkzaamheden van het laatste jaar op deze Gedeelte van Litc field B .. , 213

~ I I, 111;[1 t", wor,lpn ten rekenmg !tan bIJ den et'nU'n Indruk onbevredigend en teleurstellend schijnen' er Droogte eo VlaktfJ .. - 2,:il56
~t:· , 1l1udl'n zoowel JI~~en l~ .~chter geen reden om ongerust te wezen. of ook om ontevreden te wezen. 'De Politie Reserve (Guoa) .. 804,
nit 1 • '1, :\, ...)f geweren a18"t mijnen en de spoorwegen moeten inderdaad ale een geheel genomen worden want lV.-8teenkool Seot1e bij h t ","ft_

, , hl't ia de mijn die het werk venchaf.t. aan den spoorweg.' e ~p en GUM.
~I:q, \',!ll \., ·trianell 9 D k te li No 1 ~".,.- e os n van UI egging zIJn nog zeer stoods hoog, en inderdaad veel hoo-' ,.. ... ~ 395

.\1',. (,;'rt'·,'c!,'r,.; zllilt'll zond('r g,.rdanooltverwachtwerd.Dealgemeenevoorgelegdetheorie'VannitleggiDg'ermin- ~::: ... '" 299 145
011' tO' -t]:." '! tI'.'d 1" r'O')f;; vorvolad (kole de evenredIge k~te per ton 18, en zal zoolang de toestand van de a.rbeidJ. .. . . '" 455 568
W0~ d ~~. . 0 ~ldrl;t dur Kolome blijft wat ze ol> het :tenblik ii, zeer IChadelijk blijken. Aan No." ... ... ... 072 211

J. A. F. nAS~1 es. (t'~Dndarneduerv·oonrhenent:_C)eoottmcoennt.rooac!ttblnl'J'gdeda.c te ~ouden da.ht'tmlet het oog er op het ~ bo
1
ve
2
llgen08

S
m?e See

h
ti8ll

urd
dragenlOb.tHng. yau 6d. per ton van 2,322 pond. _

" c .. - e regeermg voor e everen van .teenltool , ....01.,. eo IIJU ge u voor een termlJIi van 99 jaar 'Van uf I Juni ~
'-Ian hel .poo",eg-depart~ment voor het loopend jaar, ch maateohappij ~licht wu No.' your Mn tennijn n.u 99 jaar·van of 17 October, 1891 met recht op venii~u . .
VQonllt toebor"ldaelen t~ maken, hetreen natuurlijk groote koaten met Ilch brach- ,oor .. n dergelijk tijdperk. 'wllig
~t)n lO de uitleg~. De toebereidse1en zijn nu verre meer dan de 'VereilChten en
,; ct elo invoering, binnenkort van machine. o:n de .teenkool te verbrek-ea i~ de .. ---
1':"113 van dat te dC)endoor pikken met de handen, hebben uwo Directe~n all. De Io·dle Spon1l1lleg J1oo1mij Land I B Ir
\ LrtrouWcn. dat d., werk·onkosten in dil toekomst aanmerkelijk zullen vennifldercn VIII " A n en . .- 1. ,nl. 1.

IU -l"1.:\ A:'\cn;F,LE OPERATIES.-Uwe, Direc~euren zijn Jla zorgvuldige l'
,rwc!,lIlg" Lot de overtUIging gekomen, dat de wtgebrelde beillgheld.opera\ies van

.1" m~atllCha'ppiJ bepaald eene vermeerdering van kapitaal vorderen, en h,bOOD
rzcllder tIJd besloten tot de aflossing van de beetaande achuldbrieveJ1 voor

- IG0.0q0 tegen 5 percent .. waarvan. £30,000 in reser"l"e gehondey wordt, en per reao-
,lIlle gJpasseerd op eene I·erg:lde.nng van den raad, gehouden te Indwe, op den
. 'ueu Maart laatstleden. dr~eg hIJ het aan twee van zijn getal op, .D~elijk aan den
r"'~hlr~ndeu Dl1'ccteur te Kaapstad en aan Luit.·Kol. Harns de flotatie van deze
, '''Int it'"le ondt'rneming Hot'wel, met deze transactie in al hare biJ'lOnderbedenBnt'[J lJ ,- ':'7. "l!,,';,;, I~:{ I IlfO' t.-r' (!iI1V I t 1 d h blle 1 d k d

dat;lO] ,,'" t .1"-0 ,'n> "'l"!,t tC' k, til en ,,,pt d.. .:t. lP gevo g at ze e n loa op e za en er maa~appij slechts behoorlijk
oud" Werel,1. I'Jl., ,. m_A' ...,n AI".n,~<" n ,,fJ~ . ,·Iilanueld kan worden In het rapport van het vO~Dd Jaar, geeft het uwen Direc-
Wheeler'~ Extract: Ut·, '.,~" i,j. ~. LJ. Ivuren toch \"eel genoegen aan de aandeelhouden te kunnen bekend .maken, dat
t E Y N E \ 'cor. het elDd~ "an het finantieeie jaar, eindigende op den 311ten Maart lutetJeden,
! S, MATHEW & Co. rlc g{'heele UitgIfte opgenomen was tegen pari zonder de t.oevlllcbt te Demen tot

,POIHEKF..RS, KliP::lTio 'J, L(nlgll waarborg (hetseen de Staudard Buk vq Zuid-A1rib, Beperkt pwillil

\

1897-98
£7,112 0 4

3V7 IS 6
:.W,732 4 6

764 13 10
bO'..! 10 0
114 15 6
18 0 0

1898-t9
£8,430 0 7

449 17 2
[46,062 li 7

Si9 6 I
602 10 0
147 0 3
47 1 6

£~,Wl 18 2
28,140 8- 4

BALANSSTAAT VAN WINST EN VERLIES REKENING
JAU mDIGDDI 31 lLURT. 1899, Dr. . · SPOORWEG.

Voor Ouderho1Jd PlI'DlaJ1811te11. W.,...". _
" Locomotiev,n ...
I' Verkeen Uiw.:- '.'''.AI ........ 'M -
" 1gemeene U '_'V8!I... _
" Gedeeltelijke" erkkoet8ll ~ bet 8kr~

8t.tioa en Siding
.. Onderhoud TeIegrUl
ot Medt.obe Halp' ... •..Aan. ••• •••
ot "'!'ft Ga Sclaadevet1JU8dfq ...
.. Gebou".. Onderhoud ~~
" Haur VUl BoUnd Kat..riaaJ ...
" In......t op .Boiled xt.teriaal
"Erfpacht ,••
" V-briur
lO Di'V8l"Ietl ...
" Waardeverli ..

Op Bollend Mater: \1. S per .. t.
Op Gebouwen, 2i per cent.

Totale Ontvan~"l.eu
Tutale Citguvcll DB IIDII SPOORWBG,KOOLlIJI II LARD IJ., BPIT.,

:':ND"WVB,
J.:;,!;;.~:,;! U 8
17,~t<;; 1 1

,£35,.')51 19 8
~.l,:.!22 10 10

29 AhI, 1899, ...
SOHEDULE VAN EI GEN D 0 Jl, ...

'"OP 31 MAART, 1899, --- ...... -- --
_ £1,8~6 0 0

~l 8 II... -
" Bal&nl ov~ op AI....... Wiut en

Verli .... Rekening

l7,12a 19 ,
13,332 10 [,
2,4.'l1i 14 9
3b() 0 e
250 (l 0
1 ''; .~ 0
16) JC) 0
7~ 10 lt

121 Hl 9'
!lOO I iJ
7~7 !) 4
6 0 0'

lW U 7
z1 10 7

2,027' f(' 9

28,JBlf 15 9

£31;,5&4 7 !I

SPOOR...,.

168

Kr,
Door Pusagiere ,.. ."

" pakjee ._,,, •••
" Goederen en Materialen
.. Lnwnde Ha ..
" Posterijen ...
.. Telegranunen
.. Rent«!.

....., £8,430 0 7
449 17 2

46,062 l! 7
869 5 !
.J&2 Kl n
141 fJ 8
48 11 .,

£:6,504 i 8

.')23
fil

óoo
1I1l
148

" MIJNEN, LAND' EN ALGE.EEN.
Aan KlJu en Laod Uitgavea :

SIllariBBen en LooDe1l, Kill • ""
COlDpound WinbIe" lo. 1HIV.628 II 4
Winkele ~190 1. 1
Outpl"middeJen 2, 17~ It 9
Timmerhout ... !,'88 III 6
Werktuigen 2, ;. 9 J 2 $<
Stal ... we 18 6
Zakken '" fi(M II (;
Hoapitaal '.:: .101 0 2
Mijn DiYerI8D '''"'91) , t
Schattingen'" 2lD 9 5.
Gebonwen, Onderhou~iDg i,8i6 5 a..
Belastingu en Licentiein 77 IJ O.
~-"~n 6'73 ti T
~i ......." 77.11 8!>OrP ~"tt" .'., u, 1&1 1
Lev8nda ifa.. itc&.. n '" 116 18 ~
Vaten.....t 98 IJ •.

~.l 111 6--~.__._-
" Kaapatads-bntooraitgaven
" Algemeen Ui~vene ...
II Aigemoone SaTad.sen
" Reil!nitg.\"t!n, enz. ...
" KIlntoorbebooCten: Drak'';'erJr Ad';;" t'
" Licentie 'l"oor Venuoet.cbap' v en_
" Wetsonkosten
" Auditeurs SaJIU"Ï!i ....
" V__ brin, ...
" rntere.t, Oiaconto 811 ~.iaei.
" Kool' -t com . .n_L_ ...... - .......
"..IWW.Iat ••• _
nObliptie Interaei '"
.. Uitp'VeD re Ui*«ifte 1I~ ... J._~~"

" ....".,.. T~~ ~Iea
lo,

BALANS STAAT, 31 KAART, 1899.
LASTEN.Dr.

Aan KapitaaJ-
NODunaal-300,{)(X) Aanrlee-
le tegen £1 elk ...

U~....m-A.J. op 31 Maart,
1 ... '"

V08Rbii-8cbuldbrirnm YL·
ud.rd in u.adeel. gedu.
rende bet j.. r... . ..

ti Viif )leFoent. E .... te VerbuJcJ
lOhatdbrievM ...

£300,001 0 0

£21O,87S 0 0

2i',{)(X) 0 0

----. '887,176 0 0

t58,8:.!O )., ,
14:1 1.'; 7
~I 2 7

l.J,1i98 19 n
241 12 'i
lG.; .5 0
lOB 6'1i
32 17 "

~ ij 0
2 B 0

809 3 I"
100 7 ~
g l' (l
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w ;\;,,·dH\"f'nnindering-
As" ~I"rhineril't\n en f~briek S .r:roent
;,;,.hRchttJ~ en Bjrne MIJn ontwikkeling 10 p;;
('l'{lt i,··

I je(lnllwet1 2 ~ percent
",,,,,!.()(lr ~Il'ubelen

£8,')8 10 6

716 8 2/
137 4t 7
10 IS 0

1,721 18 8
21,192 8 ,

£00,7&5 2 11

£1,206 8 7

Jl,89:1 15 0

M,OOI 19 9

.\ a: 11,!.\I" \,.1.:,·,," Jlalansslaat.,:H Maart, IS!)8
I'. \ "1",,,1 I:,t, :11 MlY\rt 189\:1 en hclaalbaar 15
,1,,1, I"~I",:'r",,,"tmt ..•

""c:"I .. urk te 1I"lltn" overgebracht or dun Balan~:
(',I,d

Kr,
. £21,19'~ 3 40

MIJNEN, LAND EN ALGEMEEN.
AaC ",,,; \'pr~"nr

A!!e Ir~kken-Vra('ht [lP Kool
£95,838 le 5
86,2405 2 9

£59,593 15 8
16,.'i9 19 6
842 12 0

28,638 15 9

£90,73.'> ~ 11
21,192 3 "

£21,192 3 "

h,,·:r,'
~!,lljt,:.1at.~ Huur
1\,1",' Ilvt'rl{f'bmcht van de WiD8t en Verlie8
,",enlf1O{ (:'pooI'weg) ...

Boeren en andere
Belanghebbenden In Landbouw

MOESTEN GEBRUIKEN

SUPER - PHOSPHATEN
YE~V AARDlGD DOOR

De i. United Alkali Co." WidTH~S, Engeland.
ZE ZJ:JNDE BE.TB_.---------------------

JAMES SEARIGHT & CO.,
EBNIGJa A.GENTIDN.

Cape Chemical Syndicate Limited.
BEENDER MESTSTOFFEN

VOOR

GRANEN, WIJ NGAARDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUIN EN
~rnaakt op Je best mogelijke manieren en gewaarborgd vol~ens Ana1yse

!:'IJker in percenten te zijn dan eenige andere Meststof.
Door een bijzondere behandeling met Zwavelzuur net 7,00 sDel

nrk:E'Dde als eenige Guano maar zonder het Land daarbij uit.~put~n.
Te verkrijgen bij
VOlGT &I Co••Lady Grey Briel.,. B.....lon.

OF BIJ

Het Kaap.ehe Ch.nrl.ohe Syndioaat
EQUITABLE KAMERS ST. GEORQE'~ STRAAT.

THO. MA8TERTON, Secretaris.

SOlllêl'Set 'Vest Strand Municipaliteit
------------------

1'"[\,:ir..; wot·dt hi~,t'hij gegeven d~lt or.een Stembt~3 zal plaats ~i?den
\ ,)I,kr dl' voorzlenmgl'n van 'Wet 4.) van] 882 lO het MUOIClpale

l:'tlitl)()' ,11,1 rop VHIJI)AU, 2l JULI18<)<), tUS8chen de uren 9 v.m.,
tr:~ ;, [J JI\. n:d lilt (lue! de bl'h~sing te krijgen VRn hen die gerechtigd
":jfJ t,' ,-i, 1IIIIH'11, over de raadzaamheid of anders, van de proc1amati9
der' ~hn!(,ll);i1,' .\1I1undement Wet No. 20 'nm 18P6, ten opzichte Vtm

d..ze ~!\I[;IL'll'alltt'it.
M. J. BURNAR:>,

Durgemees~r.
;:Z')merSi:'t West Strand,

22 Juni 1899.

Municipaliteit Somerset West Strand.ViD

ELE.KTIE KENNISGEVING.

KE:;~I:-; .,,-ordt hierbij gegeven dat volgen8 de Wet 45 van 1882,Nomi·
n;)tll~ I'RplNen 7.ullen worden ingowacht op het Municipale Kantoor,

:-'0IDl'r'"t W\'st Strand, tot 4 uur namiddag, VBn MAANDAG, 17 JULI,
1S0''. ,OM kandidatt'n voor het vervullen vnn twee vacante plaatsen van
rna~,,:edl'n, veroOrLaakt door het uittreden van do heeren Jacobus
Abraham vnn Aarde Smuts en Marthinus ~mut8 D888on, die beiden
beDOt'tnha.ar zijn voor herkiezing.

De ~omit,at;e tal plaats hebben op Dinsdag, 18 Juli. 1899, te 10
nUT .~ 'i'oormiddl1gs.

E\'C'neens lltllen op dezelfde plaati en tijd Nominatie Papieren ont.
nI.~1 n worden voor twee Twee Auditeurs voor het vo1gende jaar in de
plaw< 'i van de hcprcn John Clarke en Charles Frederick Page.

1~' !\oIllinnlie PlIpicron moeten ,,;jn in den vorm van de hieronder
f"]i~e,,~~J.e Schl'dlI1C, eTl moeten geteekend zijn door vijf Kiezers, WIer
~~lD~n (lP de XoIeZl',sltjit van dew MunicipalitRit voorkomen.

M. J. BURNARD,
Burgemeetiter en :::;~mopnemer.

~ ,:",i._'lpa le-kantoor,
&JllH'r~l't WeBt St rand

2:3 Juni, 1800. '

SCHED-ULE.
... \\-;_ 110 on(1{:TJ"get~ekPn(lcn, kiezers VB" de Municipaliteif van
:-:. 11"'.;,t \Ve~t Strand, lJomrneeren , ·· ·· .. •· ·alii
bn'!I'1;lllt \'oor de betrekking- van randslid (of auditeur) van de-ge ..lOemde
~hlli"li';d<toit, hij de Elektie, te worden gehouden voor genoemde
\{ll'1rr'll,~llt(,lt op den 2den Augustus 1"09.

(Hier moeton de handeteekeningen volgen.)

13" r ERr: W A AR DEO NM 0 GELI JK.
GEL1JKE W AAR DE ONW A.ARSCHIJNLIJK.
KE UIE, FAT.30EN t N MAKEN UNOVERTROFFEN.

ZltJ onl'J WINTER VOORRAAD va.n Regenjassen, ovar
JaSSE'D, Pakken, Kama.eton, Steveis, Wollen Hem-

den enz. enz.

J •~..A. "WIT x..l8:~ ." OC».
LanQemarkl-straat en Kerkplein, Kaapstad.

Lf; ,I 1.- Wij ll\.:lJbl'u slechts één bezigbuid8plaata die in LaQ~markt,..
bLL.lat eu JOOl' wt. ill Kerk-plein is. Wij aenden geeu. 'l'ravellers
UIL VW oua ~ vurtegenwoordigen.

lf.wij de .on,. week bjjDa dag pa d.,
~. baddeil il deao week uagevar>RU me~
laeerJjjba IODlIl!IebjjR.ZaklNql1lU11idd., .oel

dej-- .. ·t ...ftttdesl." _.. '. '. Lo":' •. ' ,er "0 "1iI .~tcn koode wiud. Oe dcigen.. _ ..... _ bti -ht:~,OJltlo ,t4rU"'.bIlI;oor m de St. GeOTllC'

IaU« en lam.leDC1If- ~~da&: ~t, rue' "r FlID de pi,. ... _v jongejufi:-.
lIOOwat 2á.P!roeU _~ . 'Auu IC.Jhl ocllUJll rédoocl wurd dOOf' b,t

.1_ lel ' .. eigen DedecaMwt'1I ..an 1n,~I .... rIr. weNen:loor de"
&era '&IJ m' to '.... hun . .aan bun' -i!14 OIII.er gewaAid eD 1nra1lle1l lIIe~ 'W I
pan llltbreDgeD. ._ beer AraoJcl ,~Id op d!'JI,..!DB*.., ....... G~lakkli was

En alt nil &90 ie lal 'dl •• 'ch ot lUO to .. n art.tbl in de Natit'm.tJl er .. mend op dao t'Oei,",;~
drak .. k~ ,Ofti' d. polltie der nU.landen .. " De . oeotra1e flg.ur iD Zuid-ID, J.buaoteb ........ Te JoIaaml _·1a--- II thau. de ui.I.-~er ~__ T-". Eeu Ideorlinf jl'8Daallld Joho Jcwar w"d_.. _. WIIUU ......... Zolldaao..aa~ In _ boech t. Rondebo5ch
men DOg dochte un "erptJeriQI o"er bet ftal. Zto ~t1e wordt erkead ..la de get'OllClea mel &ij. keel lfIMIleO 0 mel ern
.mrecbt pbad en dëtDdrU door die deute) der toekomst. lodI8D hem recht bIoedbe ..lekt lObeermeI - .pn. sijde. HiJ
"elpderi ~kt la ~eerË!5·· ... eden.rt. la de fed8J'átie der Zuid· .erd aaarhet BoDdeboech politie .taUoo ..er-
taNllNerclOJ~ de Indeni' In =i:d:. Afrlballlcbe' staten oDder de Bri~be :~hij--:.:r'=!-:::i:~~'

O1ldereteQDlDr nil bet dlaa (tuwe1Jiag der _I~mu..r;; WUI' 'tij m eellluiUehll~od Yer·
"'...~...~..I ' . e lIeeObermlDl- Br:it.c,be.. ailll luchtpijp healelDul iI.tg"no.

Itll:DlllOh4eablU" meD kalm $D bedaard eeD hreltie YID tUd." Het """l·lt'./I'''' tlelL Jlo beeft .eiDig boot' op &ijo hcntel. .
en slch Diet door de wiDdmoleo wen- den beer Arnold White YID Jl ... "rmo.U dat J•...., 1Iich .. 1"8D om het
df~D der Geobarterd kliek .. _. uitlanden. la .-,""u.. I.ftlil .iId. breng.n.

e .,.n ... , bIJ de recbten ---
ree te tp()I)r breuaen• Il alt he1' nn. -'111'11l1li11.../_..... ., Eeue ftII'PderiDl \'UI ",~Dea .ud gia·

ALLa.LB.. der ~b. leken la t.eraaaiddaa &eD atadhaUe gebooden, oud'er
duldeUJk-!-du.rtoe "oersiUencbap ... den ha~ter, molt het

't AaD8teU,'en ftD een oouu1. cebrQlkeD~ 8D doel plune. t. berameD ter &ecemoetk01DiD, &anbereikt dflll Dood \'UI de _keIooreD in de ltact. Ver·
Reedl lo ooze \'Orige uitp" hebbeD rchtsidene promineat. ~OII 1fV8II UIl"

wij ianpbaald \'an de weigerlug YID een wanten welig. Ju du loop der . __ klaarde" de
exeqaator door air AI(red Kilner aaD deD Wl_l'ILOllftl~;va.dllgl~it wor.. heer W. G. Sprig, eeCretaN \'UI eie ~iedan
beer o.r;.::s.pe,lls COU1l1 der Tranlnal lifttel der toe- ....... igiDg, det sf werlrelooJAIII .. a aija
In Kas GIitereD ontvlDgen wij w11 bV se gebrul. Iw!toor ~treerti WareZL De heer Boche,
bet Greenboek waariD:le colTelpOnd8Dtle r,ebnen de loaw.l· .... het J1~, .erk1aarde dat 33 mannen
over de aak la gepubliceerd. Het blijkt aitlander., veleD YID bp haa r.~ 'ftND. Uit de "enMre
daarait dat de Tl'ID8nalsche -e""".- .r \'OOr bedanken d__ 1nl dat de nood aiet &00 hoos......_ ..... db ..... ala 6 jareD pleden. Eerw. MoClllre
op de pwone wijse te werk il PPaD. aD e1'8ll ge ruikt te wor.. d.cht da\ ftIle:I Diel wildelI ....erk .....
ZOOaIa blij ki o~ uit twet" Zuid.Afribaa. Op 'Y'O.JI'I&e1\'UI den ~ Qarliot weni be-
ICbe YOOrbeeldeo. Ken yroeg .ao de .1o&eD eeD. arbeidabareau t. .~&en met het
kolooial. ngeerlog of zij eemg bezwaar RJohmond ~tie. doel werk w ftIl'blj,- _. de werke1oollen,
bad ~. de beDoemiojl' YID deD beer ID eeD andere kolom :rind8D OlIM I.... bAl Ioonaa te lItUD oader oontrole ..an een
Jeppe. 'WI8I'Op de beer SohreiDer 1Dt- eeo duidelUk oYVaicbt TUl de 1I:1.. n· comi~ bemande nit deD J.ar.... _'-' ea ledeo
woordde: "dat .dit gou yememeDt geeD l~ lil ae ldeafdeellDB Richmond. \'UI dOlI at.edarat4, de plaatNJijke.ltcIeD \'UI de
,ronden ran benr8.ru kent "oor de \'OOr- Onder de redWributie-atte .. erdm ver- ::~~'en'~ '!:~!d. ~:~
ietteld'!t _telllDB YID d8D heer Oarl .,beldeD. ftranderlnpD io due Id..,· Pe,:,. eerw. beerell Le Pla, J. . B.i,~'
J pe." eD dan wij_. bJJ .ropdat aanTrap deeliDg plllllkt en daarom Ia)let YID Nn J. 1IcOlare, E. Babr, A. P.. , -

D IDOt!8t wordeo TOOrde erkewog groot belang te weteD b~ de part1j.erIrt. J. du p..... B. Balmfonh, dr. 00)P!l, en .'
aautelliDg 8D 't ...erJailPD YID eeD doer die nraaderingelt PlateD wordt.. ae hearell J1idfdell. Bocbe fill W. G. S~~

exequtor YID Iir Alfred Kilner. Hel blUkt dat de lIJlf.eD in de nnobU· Op.oomeI \'UI du heer Oamrriaht. L.W. V~,
Zulb werd ....A_ ... prect 1. ..... lende ftldkornet.cbappeD RMD8 groote .erd Yerder beUJtea publiek. labllcriptieijjUen

.~ .~ i'eraDd..ho- b bbe nd ~~.. t. OPeDIIl YOGI' - fouda ~ worden
lIChiedde bIJ de aauteUiog YID eea ooDll1ll e. _"" e D 0 erpm;._... paaamd het hal'l_____ hulpfoada. en
te DarbaD. Nltal. clocb' iD plaats YID de op d8II8D rep! 11 de.;croote uitao.-mg onder w.-- YUI het ~e OOIDi~ ..
erkenoiog door tir Alfred, ootYlog de YID bel De Aar apeorweptation. De liJst aijn. Eeu mou. ftD duk UIl den .oorsiUer"
Tran..,uJ eeD antwoord dat .. pfouteerd daar il met' bUna'300 namen Y8l'D1iDderd, die beloofde de k"e \'UI eell bjjdnp ftJI <

had door Blr Alfred alet TOOraf keDDia te lloofdaakelijk door 't weglat.eD TUl DUIlen den lII:IidIfiiI1 ._ ...... -!'MII le .. lIeD
geTeo vaD de voogeoom&n beDoemio,. die Diet op de ond. lIJat bebooM8D re- bN lIOOt de qrrichUJl&ea. .
Ook wilde lir Alfred weteD om welke plaat.lt te zijn geweaJt. KeD le .. bet _I."
reden men eeu ooDlllI Doodig bad. ttrwlJI oyerzioht nauwkeurli. daar bet eeD zeer GEJLE6GD NIEUWS.
bJJ bet vooru..ld YID de aaoateiliDg iD beldere eDintereeeante oJ*)1IUDiDg g86ft, --.
Natal ala eeD oDgereldheid beecbreef. WaarYOOr wij ousen oo~DdéDt daD· TE STtM'TUnBUI wordflll eierea tbaoa teren

In -Kn antwoord. 7 April, 38ide de kon, tenrUI wij de hoop uit.prebo dat !M. bel do.jjn .. rkocbt ....., ..Rn V beeld i d d Id-~d li DE ltooaTRPlDUllt heench\ \bUIl io "er·
ltaa..tMeoretam: "No.. eeo be-I dat"'" oor n e aD ere - ee n ..lO .. v 19d 1 rd miDderdell graad ~ Brilatown.
dese -rin .. volkomen l'uist handelde geD gno III wo en...... _ .... DE IPIURlUMElf richten ook m bet diatrild
is te vinden lo de benoemlug .,.n den Politiek 1D den olY1elen cl1éut. Lackhoff, o.v.s.,JeeI.mde aan.
heer Enns ala Britach noe-couul te "Fair Pla)"" klaagt lo de Cape Time. HE'r depariemenl \'UI ope.nbare werkeD,
Jobaon_bur~. Daar deed Harer Majee. giste i da _1__ ~ in - adftlrlelltie teQden ..oor ..er'l'8n
teHI gounmement niet eem onderaoek YID reo over eta t OUJAUgBiD bet .0 dak dekken UIl het Lock boepilul t~ Kaap·
f IJ '-_ • d Kaapetadacbe poatkant.oor iB plChied. < ....

o I ne ....noemlDg it goU"romeDt aan· Hoewel civiele ambtenaren zich niet met I_.o~ Z U I n.......A F RI KAA N geoaam IOndo zijn, doch kreeg dit pu· d . DE beeren J._ 8earigbt li Co, agenleo deru- vernement slecht. kennil dat bij benoemd e politiek mochteD lnlaten, toch",erd "United Jtali eo·" ... u.eD m eeo achertentie
VlRElNIGO Mn WlU en werd het "l'JOOht dE'noodlge Btap- een petitie TOOr de Rhodee-reoeptie OD, de aandacht \'UI belftugllebbeDden op de BUpor'

ON S L' A 'rt D • }len te DemeD ten einde sUDe erkenning lau,l in dat kantoor ter oDderteekenlDg pbOlphateq.
-'-, t be katel;· t d t k rondgebracht. "Fair Play" voegt er bij TEMemde een aiDd. kllII&keo .. n loopead3

ewer n, wa an oen 00 ,e· "dat de klerkeD moeteo teekeDen, ande- lerDehten, -- d. beer C. A. W_ld m eeu
beunie." Ve er Doemde de ltaatMeore- ... a-A'taril <le redenen voor de aanstelliDg van komeD zij op de lwarte lijst. Weet de ad"erteDlie kennia dat hii.gn l!rakt.ii.~ts.~,-~~'~' .

regeeriog van dit feit?" Naar wij verne.. tague UI TOOriHtwn. \
een consul, wel~e aanitelliDB niet Tt'Oe- mfln werd de pe~tle door een der ambte- DE &OO_r ge"".. ede dipblhoriA: (wit&eer-

NAAR DE GOOD llOPE H ger gedaan we~ omdat er ~ pechl"t nanItD zelf ro~nl Deaelfde ambte- keel), i. te De Aar ui'JebrokeD, en .du ecbool

O
ALL I p"reoon in Kaa",tad voor die bek'ekkiDg naar maakte. sich eenige .t6~ te voreD moest.oor den .. nftOg 'VIn do vlCl.otie dagen

NZI!: stedelijke tijdgenoot, de Oa- Tim&. wal te vinden. .' uoe.... \-eedsg<!aloteawordeD. .h t -I. r- I laa erg _lootelijk. omdat eeDige dames
ti 1l,l0nWJtuk der Gecharterde kliek, keeft Dlijn t.eteo briel gedateerd 22 Kaart. traktaatj_ onder de ambtenaren wilde DE UILIIOOT no de week, de DunNgllJl

het publiek iD de afgeloopeIl weken met legt elr Alfred~t hij de correspoDdentie yenpreiden. Toeo beette het dat Rlke Outu, words bedenmorgen t.lhier nrwacbt.ka in de.e aak behalve brief TIll ltaata. De uitgaande boot, de Altzican, 'I'em.kt mor-
een ree vaD rare kromme sproDgen aeoretaril van' April) aan harer majee- diDgen de klerken iD ban werk hinderden; geDD.middag om 4 anr.
verma~kt. Het eeDlp nrband tllllOheD telta iouvememeDt heeft gelOndeD. en doch m8D boorde nletl Tan dit Irgument Dz )UCHIMIITder Z.A.8.M...die gutlll'i had
de .. politieke windmolen.draaierQ schiJnt dat hij ter iUner tUd de regeering Tan de toen deze ambt.naar met dot Rl.odee- dat hijden eerst .. den beaten trein met bur ..
~ zijn het oplweepen van eeo wRandi~ Z.A.R. haar antwoord aal doen ..... ,receptie IlJlt rondging. g~n mp"') ftJI oorlOl .ou doen ... rongeluk ..'\ 'v • ..- \ kco, n dad.11k oat.JaceD. .
gevoel onder een deel der bevolking, worden." Nog met vertrokken. Til! BEIlt'OIUl'ie..erl~en week eeo gekleard
waardoor een Treedsame oploee1ng der Het valt niet te betwijfelen, dat bet menje kmd 600dgebraDd. De kleederen Y&II

situatie kon worden bemoe"wkt of -er. antwoord harer majeateitl regeering sal LoDe heer l,lhode. zou 1.1. Zaterdag uit bet !riod gerukt...n m brand gedareod. de
h d ..... • zijn de ukeoning van de aanBtelllng, . nden vertrokken zIJn. doch hIJ heeloot afwezigbeid \'UI de moeder.
inder. Net na de ooDfereDtle. 9 J uni. daar het duidelijk is dat de reden waarom langer in de nabijheid nn Down!nptraat BoIllEM die zich on lrippeot.lt toelegglln

heette het: ol Spreek Dlet tot deo nun aan nQi niet gedaan la eeu bloote mis .. 'te bllJveD. De heer OhamberlaiD beeft 'riadeo oodflt' de ld ... rio.lIti. eeu adres ..oor eeD
het roer"; doch drie dagen latet beTon i verstand il. Ten minste zoo lezen wij de natuurlijk in het huis der gemeenten ge- artikel d.s hen ..an dieaBt kan lIijO, aame-
de editeur van genoemd blad zich ouder antwoorden van lir Alfred Milner. zegd. dat hij niet met den heer Rhod8B lijk: "'0 broedmacbio. fill wat daarbii boort!

d ta i d' 'L__ OTer Traonaaleche zaken spreekt. Ou HET VooRl.OQPIO.... hoor m de &aak tegen .i.
een epu te le w&n> opwachting bij sir . Ierland:en Transvaal. parlement opent op 14 Juli. zoodat de C .... n 4I.n lleeYer, 'I'OCDI'ear,op eene t-cbal·
ALFRED MILNER (den man aan 't roer) In zijn antwoord op de league ..peUtie heer Rhodea niet m~r bij de opening diring ftJIlltrVt*e iDlOI..entie, werd de "orise
maakte, met geen ander doel dan om van. J.,ohanneebn ... heeft de heer Oham. tegenwoordig kan zlJ'n. Wat 4loet hij in week ..oor den resident magilVaat ..an Burgel'll'

t h te k
-.. Lo de ? V' d dorp ltegonnOll. ' .

me em sp... en. berlain veel te ......-n over de finanolën n D In t bij tegenstand in 't ver ....._" .. _ 1r.R' d Id 'u DRUU:EIU!of pertl()oen die sich op de drnk-
Daarna verklaarde genoemd blad, dat der Z. A. R. eD betlteIael \'an beluting ....vlen \'an ~ t gevraag e ge ? _eer brij .. iUea toeleaeD, ..iodea iD .. n adnrten·

de tijd gekomen was dat Engeland waaronder mij neD genoodzaakt zijn waareclUJnliJk is het dat de'TrannaalBche' tie eeo .. nbod 'Van een drukkerij met bijbIl-
dadelijk een groote legermacht oa8r bij te dracen tot de admiDiatratie oDkoe- saken bem daar houden. WU hij nog booreo, ae ..eatigd in een ... 11 de bloeiend. te
Z id Afrika zal d D ten en OJltwikkeliDg d8B lande. De re· meer kwaad in·die ricbting doen? .t.edea der WeAt.eJiikepre'rinci68.
U .. zen en. e TemubbeliDB perin, der Z. A. R. zal deze depêche be- Ma. OL.rVE 8cHREIMEIU!pamfl~ o..er de

van 't tegenwoordig getal imperiale troe- antwoorden volgenB de merietflDder zaak; STADSNIEUWS. po~itieke lIituatie ie nie. alleeo io 't BoU.odeoh
pen in Zuid.Afrika 10ft Ilechte ala een be. doch intlllBChen leze men het \'Olgeode ....,\aald door 1It1Iata-lI8Cl'8tarU Reitz, maar ia
<irei in t 1 b b d d d h 8 d ook io b.t FreD" 'l o..erreset, eo lI&I, our

g g me OOrog esc ouw knnnen nn e ~D -~n en eer tead. in e .st. J.nedac wer4 Zalerdalt door de piutee.- wij ..ememeu, ooI&: io bet Duiteoh ..artuld
wolldeD. terwijl meD driemaal meer troe. Review of Reviews VaD J IIni: Hij bespreekt liike ..rijmetMlaanr p'rierd. worden.
pen. (hu thans aanwezig in Z~id.Afrika, dE'l eiacb van Ierland om staatshulp voor
moest bebben om aan een oorlogsver. bet daal8telleD van een nationale univer·
klaring te kunnen denken. siteit. Een zekere partij geeft voo ..."te

1810oven in rechtvaardigheid en eerlijk ..
De Afrikaander partij en hare leiden heid. Doch rwch eerlijk/~iá noch recht·

hielden slch echter h8AIJl:~ eD deden vaardigheid ill ek ba3u van otlZefinan ..
wat lij konden om op ptaktiache wijze cieek hamuli 'l[Jm met onu IerscM
een beTredigeode-oplOl8iDg te bewerbtel- mtJdebtu·gers. GIJ objecteert, behooren
ligen _ en dat zij mogeD slagen il de @ leren te zeggen, van uw geld Toor een

unlYerBiteit te geven. Goed en wel. Ge-
harte weDBCh Tan alle ware mflnden.,.D lteld wij kunnen u bewijaen dat gij onH
Zuid·Alrika. ZOOaUe wij reeds herhaalde- sakkeD herhaaldeliJk bebt omgekeerd en
lijk bebbeD gezegd. men .... rwacht te Je n.oJ gedarig ledigt, ten bedrage Tan
vergeeft om door eenige oplOl8lng de £2,750,000 per Jaar. wat dan? l{ebbeo
Gecharterde en jlD€o.kIiek te beYJ'edIaeo. wij Diet een goede reden te napn, dat
ten&IJ er daardoor een spoedl,e om weDt.. iDdi8D gij Diet wilt ophoudeD ODW sakken

te roU'D, lIJ ten miplte lUlt nalaten \'aD
ling iD de TraDBnal tetYeeggebracht .ou ou te elacben dat wU ouse eigene univer-
worden. elteit zullen begiNgen uit de sakken die

Maar nlettegeDetaaDde al de aoptval· rIJ nauwkeuri,ltt bebt beroefd •..De leren
lige sprongen van de Gecharterde kliek, kunDeD met genoegeD ondememen om
gingen de &aken toob g..tadlg v,oruit, hUD eigeD fODdleD TOOr een unlTerlilteit
zoodat de U88I haar al meer 4"n meer te Tinden. ladieD zij konden T8rlost wor·

d lO Tan de onrechtvaardige befflng TIlD
bekroop dat het tot geen botlilll zou twee eo dri.. kwart mUlloen. welke BOm
komen. en toen ontwaarde meD een ander volgens het rapport der Koninklijke Com·
taktiek om de gemoederen TeNer op te mÏlBie elk jaar van beD door 't BritBChe
zweepen. He' rel'Obp I "Spreek nietmet gouTememeDt wordt genomeD."
den man aan 't roer " la thans onkenbaar In de TranBnal verdieneD de uiUan ..

der werkliedeD drie en viermaal 100 Teel
verander<! tot: "Naar de Good Hope ala dezelfde klaB TIlD lieden in Engeland.
Hall " I Wat meD niet dMr oorlOI" de handela.ml maken seer goede zaken eD
zuchtige artikelen ko. verkrijgen. tracht de eipnaren der mijDen vergaderen
meD tlians te 'fJerefken door league·verga. fabelachtir. fortuinen in betrekkelijk
deringen. te beginnen met een vergade- korten tij - Dlettegenstaande de Oham·
ring op morgeDlTond in de Good Hope beriain-depêches over de financUln der
Hall TraDlvaal; terwijl Ierland in armoede

• sucht eo de werkliedeD ter nauwernood
aevreeed zijnde dat ook deze versade. een eabamel beetaaD kuoneD nnden en

ring een fiasco sal aijn-en het blijft nog grootendeelB .,.D aardappelen mooten
te bMien wat ervan aal word6n -heeft leven. Het verecbills merkwaardig.
meD eeD lijlt rondgelOnden ter onder- Indwe Bteenkolen.
teeuniug door perlOn.n die op bet De lteenkolen-ind1l6Uie maakt goede
platform zouden wUien komeD IUten. ,.orderlng iD de Kaapkolonie. Herhaalde..
Op d.e wiJ.e i.men er in geslaagd een lijk hebben wij er op aaJll9drongeD dat
aantal aamen te krijgen. waaronder Waar.. d..ze 'ndUBtr1e meerdere ond"lnteuning
IChUnlijk BOmmigen z~n die of gehed ~.eo V;lU de regeering in den "arm nn spoor •
Dotitie \'an de Torga)'!rio'g zouden 8"00- o,\'(';l kODtrakteD Y8rdiende, TOOral daar

h.~t oDder bet btostier van lir James
men h,bben 4£ Illlen1. ten J(lelll met hilt Sivowrigbt dnidelijk wal dat onze eigene
doel er .,.n Inltemmen. Dit plan komt lu,lu,trie oDbilliJk werd behandeld. Het
van de league Ivan Jllh!\nD8IbufFI en wij I'IIpport YID de Indwe .teenkolen-maat.
nemen aan dat deoniwerpefl der\'erpde- echappU. dat wij eldei'8 in due uitgave
ring oyertulid wareu nD de noodsaktllijk. pubUceeren, levert het bewiJr van een
beld nn dese baltengewJne wijle te werk le1r be'fl'8Cllgenden Tooruitgaog in de

-r Yérbaamheden Tan deze rnaatBChappiJ·
te pan om aan 4e beweging lolf. den ,De winlten \'OOr de afgaloopt'n drie jaren
IChijD te geYW,· .....o vertep:lwoorJigend waren respectievelijk £6,000, £13,000 en
te zijn van bet ltedelijke gevoelen. .£28.000. Dese maatachappij employ ..ert,

Dat er morgeua'fO~d in de Good lIope Tol"ens dit rapport, ongeveer 1,200 werk ..
Hall een !Denigte sal Tergaderen valt lieden. De bevredig1!Dde staat der onder ..
niet te betwIjfeleD. De ervaring beeft DemlDg il natuurlijk in de eente plaatl

ge
leerd dat alle ve.rgaderiD-n. die teD te wIjteD aaD de Inherente waarde haJ'p,r.. - mijnen, maar bet moet ook erkeDd wor ..

doel bebben een naburipo Itaat te be- den dat de maatecbap~ iD kol Soherm·
lOhiD:.pen, iD ~. door eeu groot braaker eeDoo,.ermoeideD en bekwamen
aantalliedeD .ordeu blJgewoond- ..... 8D beItl.der beeft. In ut publiek soowel
WUrftIl .... lnII· -.In Zuid-Afrika weten, ... In bet parlellleDi tpt.1lt ~ alle ,krach-
daar ..ti .- iD'" ..~__ SVu .... ten to de IteeDkoleo·{ndaekie in i ~

.W r-. . ,_. .' . . eD tit beJaart der Indwe Co. in t
ko ...... ~ llaD ~e trekkeo alt· bj ·te ·beTCIIdenD. wij weDIICbeD~. ~=:n;:::.::!al:a7::-C!:::~~. bMtDINAzdr·.... 'tatplaopen jaar.. !

,

.'.

TIIOIOII 1Uu1'.

AppeieD
P- ...
Gaa"u ...
ZaurlimoelIIIII
Limoenen
noeoden
Gan ren
ICalkoenen
EiereD
Boter ...
Kooi... . ... /
Bloemkool ••
Aardapp"!dn
PI"tu ...
Uien ...

U Jan!, 18ft.
i L 4-o 0 6 0 1 10

o I' 0 6 8
0
0
°8 041
2 2 0 6 a

017 000o 1 0 0 2 10o 3 4 0 0, 0o 7 9 0 0: 0
o 10 0 0'4 IJ
012 018
00; 0016o 0 OOito 9 0 11 8
066 067
073 088

Xupettcl, ta Jall~ 1899.
STlll'ISVJ:DE.IK.-OOH marks .... d_ week

..rij goed ..oomer. en USI poad behaalde

.£2,160. De prjjHD MeftID onftlfanclerd eD an.
goede loonen erlaDgdeDUlldach~.' Daar d_
de laatale DllJ'kt. wu .oor de .enchepiug 'I'OOr
de Augutns .erkoopiageD yolt.ocid ,jja, .er-
.acbten wjj dat de prjj&en sall.D daI.n. Uil·
..oer "oor de week 2,635 Ib...,.WUl'!leerd tegea
.£5,974.
Wiino~;
Wii. ordinaire prima £8 10. od toi .£910. Od'
_w .£7 10. od tot .£8 lO. od i tweede .£60. Od
tol .£7 0. od i de.rd. .£B lila od toi '" lila od'
werieure tol lW'Cl .£2. od toi .ea lIa od :
wiilj. wi'~,eent. toi IUperieure fa lOa od ~
t.1I1aOdi sw-t. £4 7. Gd \os £6111aOdidarde
,u o.od \os ,"IIaOd; iDferieor toieleob .. il
168od tot £3 10. od i donker £6 0. od toU61I1a'
faocybyocb£6I1aOdto' .£610. Odi...... ~
.£2 f. 6d ~"n lila Odi IictIMi'• ad toi.£2
8~ od i donker .£llla Gd toi.£2 lIa Odi Iichle.eoo.
toUO 0. Od.i awartlanp£6 o.Odtoi £610.Od·
lang lIIidd.1matia '" 61 od~, i4 nl Gdj JUl:
iellnaq i2 lIa od \0$ .£2 17. Iel jlkori IDiddeJ.
-Ua .tI 6e od \0$ .£1nl lel i-nut. .id·
de_tig .. kon £0 17. ed to, all. ad i Iaur
..to. £1 1111od \0$ ft. od i kon ...... £0 101
od to. £1 0. Odi nie, .... i4 lIa od W," lO.
od i lang midd .... ~ £3 0. od W .a
lila od i aaiddelaat.ill ti lila od toi ft 0. od i
kon middal_" to tlla od kM il lIa 011i
korie ..hu «0. M toot £0 0. od i kon "WOOD
£0 t7.!6G toUlla 6di w.,. .101 £11811od t.o~.£2
~ Od; kon' "lOl .£0 lO. od tot tt 0. Odi
do. pw. 7•. 6d. toHo.; koriella. tot Be·ido.lew.
3e tot 60Iilange ..los 3& tot 46, 6CIikon'do lO. tot
45ej .padonu witM .£2 10. od t.o'.£811a Odi
cloaker £0 17. Gd ~l .£. 10. ~ j Il*10-.
Iiah~ .£2 0. od toi .£2 lIa UCI; dOllker
obi... 2a Gd ~t 6. od j nl• .£O 0. od tol .£
ol od i lang •• 101.£0 0. od ~ .£0 0. Od.
WOL.-Markt f.rm.
Wij DOt.eereD:-
Super lang karoo ..ette 6t4l ~t 714 i middel·

matir 6CI tot 7d; ordinaire 6td ~l 6tdj Iware
.11 inferieure do, 4td tot 64.

VELLElf. - :Markt .... t.
Wilootee1'8D ;- ,

, Bo'kftlUeD, 3, Ib, 18ld per Ib; lichte dito.
onder 3l1b, 1:Id dito; zoDdroge od tot od dito
angor&l 4d i IC.. peche 2L 1;1, to. lIa. 3d. elk
Iang.ol 61d tot ~ j kone wol 6td to. od; be·
IObAdiilde6td tot uaj buturda 4tdj pel'- od

Beecihadigde ftlUeo aaar Inrali~i, ..

lDIChrjjren op de ".Art UDioo" loterti iD
..arband met de recente kDtooDIJt.elliog van
Britacbe aehilderijdl, gelieven kent.ill te nemen
dat de loting bedenmiddag om half drie uur &&I
plaat. 'rinden bij de heeren Darter en Walton.
De loting Id plaat II,;ndeo onder toez:ichi "aD
MD comité beetaaode uit deD burgeme.ter,
prof. Ritchi. en de heereD L. AtkiDlOD,J. 8.
Korlaad, J. J. Bi_t, J. R. Whit.t.on, B. M.
Pi8l'llen G. H. Waltoa. .
:0. ÏWII'hriiYiDcenbedroegen 0.0' niet de helft

na Wbadrq (.£2,100) dU 'I'ef8lBCh'werd OlD
de ~,._.di.e ala PI'D- quo_

te bMiOudOll. Ju hei geheel werden
816 100'1. Yerkocb~ ....... au 629 in

\'UI .de hud plet .erdea, eDdaar
de Iootjea le Gfthamatad Yerlrocht

Iaudesa.-Da ftta ~~. YUI Kaap·
..... de _. eobiJ4erijell 'IrUJWlh"uJijk

iD ca 1IrIiIJI1eO c¥jPeL VeriéD ~.ua,...ea fIV-- .

lo d
011
OIOo 17
011o 11
011
o 6t
0166

• OH
o 11
016
o lit
OUt

.. cl.
811per k.~ lt.dra Illper lDCIe ." 0 II _
I.ad_~ H. 018-
8a~!rit:..... .e lit -
~ , 01Jt..l.
T~- " 016'-.-.... -- ...... 0'-
LOkkeD ...." •••. 0 6 _,~ ==blaaw .-on. (0.f.8.) 0 Ui
:;:-ae ....__w ~ ... ... 0 18"one _we PkaIade _.... 0 11
Winter I.w. ...._ 0 li
8DI* WID&er...". 0 11
I.ort. Ordlaalre Winter 0 11

JtIlIBERLEY.
DINSDAG, 27 JUNI, 1899.

Jam.,~.QI

2s Jnai, 18VS.
Zem.len, J!er aak, 100 bl 9c od tot se Gd

O&rllt, per .. k 163 Ibc t61 od tot
IGa \Jd j SllikerbooDe~ per ~ toa Ibc, 301 od
\os s5e od i 8000811, ~atfer lOll, 0. od ~l 0.
Od; Kaf (Koloniaal) J*: baal, aoo Iba, lO. od
lila od; Kaf (KoIoDi.. l) weriear, 6e Od tot
811 6d i Kaf (d.V.8.) 11 od tot 111Odi Voer
per 100 lbe, 8~a.1 tG 8. 9d; itatf.rkoom, per
uk, 12~ od tot 13t od i 9oerenmaal, oqaift
24, od ~t 26. oa i Boerenmeel, .ruift 2& Gd
toe ~d Od j Meel, 111. od ~, IL Gd j Gel,
Mielies per all, 20e od ~i 2b od iGem,.
WeU.. per ak, 19c 6d tot 201 Gd i Wlt&e
Mialiee, per sak. 19. 6d toi 20e 6CI • Witt.
Mielieweel, R03 tbc, 2111 C:l tot 22a od i Gele
Mieliemeel, 203 Iba, 21JBod toi 211 od i u...u
K&apach, por Elk, 160 Iba, U· 6d tet 161 OJi
Uien, per aak, l~ Iba, 8. od ~t 12d Gd i Aard·
Appelenper uk, 1631ba,7. od tot 16s:6di T.bak
per Ib, 0. 6d tot 0. Gd; T.bak per lb, (iDfe-
rieur), 0. id tot 0. 3d i ICoorn, per uk, 203
Iba, 22t od tot 2.. od i Boter, per lb, (nnch),
Is 3d tol 11 6d j Boter, (tweed. halikit),
0. IOd tot is 241 i Ei~ per dolijll, la Gd tot
11 9d i Eendeo, per ,tu. lie 3d ~t 2a 9d i
Iloenden per Btuk. 11 6d to, 11 9d ; Jt&Ikoenen,
per nUIr., 6. ~ tot 9. od iDam ell 8PeIr, per lb.
0. ed tot (la lOd i Zoui, per ak, .. sa &oi .. 9<1,
OkkernoleD per lb 4d tot 6d i GedrOOIIde Per-
likea 4d to\ 6d ixaik per sak, 58 od wl 6s 6d.

~~~;-=: ~)!~ !!O2:
~ t .Itoeien. goed.. .£6 OS ~t .£1 (la od i
lUlYeft, so. oef lot 701 od i Vark_, 100 Iba,
86e od tot .0. od i Lam_, 10 !be, 111
Od ~t la. Odi Dam" lBe od tot IU. od ;
~ 8cbapen, goede, 2011 od t.ot 2lIa od i
Kapaten 18, oa \os f2a od.
1'unn.-:Mui1en, groo~, .£18 \0$ .£26 (la ;

Huilen kleine .£12 ol tot .£14 0.; Bjjpurdel
£14 tot .£20 i Trekpurden, £11 toot .£20;
&Ie1I, .eD oa tot iT i 0-, P.,ut.ll, .£tO
io' -'li.

DAT er ".Ie mellllChen "an Jobanoeeb1ll'l
weatrekkan i. buit.n twjjf.1 ; maar due zaak
wordt door de jioao pen ook 'I'eel ernstiger
..oorieateJd dan bet ill. In deseo ;ijd 'I'~ bet
jaar eo in om.tandi,bedeo '1'.11 gedrukten han-
d.1 "ijn er eteed... eel trekkera.-Rmod Po".

IN Dt::ITBCIi008T-.l.,&I.K..&.,dichibjj deD enn·
naar, "ija m.t bet beate g... GIg wjjndrniftlo "er-
bouwd. De ~glt beeft ecbter wmtjjda &elijden
"'0 de zware regenII, die'aan de kUilt ... IIeD. Jo
dere kolonie word.o trouwen ... eel Europeaecbe
nncbteo, groenten e8 JftII6D ..erbcuwd, ook
door de ioboorlingen.

TET ~IULUTAD je de ..orige .eek de beer
Pretoriu oYerlcdeo, die nie\ mmder dan 660
poad woog. De IWt ..... rin d. o.erledoe be ..
graftl~ we~ Wal 7 "oet. 10 ~uim lan,,~o 2 ..oes
10 dUllIIdiep, en kou lUftt binnen het buis wor..
deD pmeM. Het liik m_t dnB bDiteuhllia
in de km worden pplaa16t.
A.u HETT ÁNG~lfY~ KEE. kOlt een- ~

'Vrou..., ..olgen. naiarellen berebaiq, ...... jjf toi
_ bokkeD, en een bok ia waard ..an Bd. tot le.
Goede melkbokken bt.len _I, 2L IItU. lha! ..
dan word.n ..eel gelOCht. Voor een aaaId lw!
men .an 12 tot 15 eieren raileo. Een kip kOlt
eeu balf yard doek-ltd-

UIT DUlTIlCll Zuid WMt Afrik. wordt ba ..
richt dat eeo oaturellen ltam io Noord Óoet
DamlLr&1andde wapeoeo tepa de Daitache re·
geerina wil opoemea. DJ stam ia onge.eer
1,000 man .klrk en het opperboofd heet Tjetjo.
MOD&~ 4l.t de .tam begeerig ia o..er w gaan
onder ED(el8cbe regeering.

OP DE nUTS, De Poort, dilltrikt Pbihpa-
to.u, ill bet boren naar water m.t 'I'eel BUcc:ee
bekroond g.wordeD. Ze ..ea pteDJwerdeo pboord
en "jjf let'8n111water. EeD rat, da~ 55 "Ot' !
diep i~ l..eri 7~6000 plloDi w.t.r per dag, en
de heer Karan, de eigenaar VlD 4leplut., ill
_r teneden met den uilllag der oDderolt-
mini·
EER ..erzoek om in de ad rertentie betreffeode

41'1 teoden oYerwijo.tokkeo "ILOden heer Furter
le Pari (Diet Turter) den Daam .... eell der
I!'"noemde BOOrteo le yerbE.tereD in Rapeatee
hereikte 008 ta l••t daD d.t wij 't kooden
'I'elUderen in de adveneotie Ullf, maar wij
"Qlligea er door dese de aa.ndacht der lezen
op.
OOED i!CHlf.TEN.-De heer 0, A. Gn:jjling,

ftO Aado.er, Wod"b()u~, beeft op eell scbijf
le Siberia, op eeoe diat.otio "ILO :zoo en 400
:rArd., nit lieu eohoteo oegeo io de kol gescbo-
\eo. De heer Grejjling bad io noegere juen
nie proaen met eohjjbchieten genomeo, waar·
oDAkreeu h0rlote, 'lwelk bij no al a.chttien
jaren lang gebt-uikt.-(M.dtgedeeld.)

Dr: UKERDlEP£lUlIK, L E.V., 'l'aor Johan·
oMborg, ill ~Iermort>en in de stad "Dgeko.
meo om eoalp pri"lLte Akeo iu ..erbaod met
deo boedel van zjjOftD geacbteo 'I'ader," ijlen
dr. Di'p"L,k, d'e ceoi~e w~kcn ~elcdt'n te
tJop-. !l", I ~ oVt'r1\){lcn, te I't'ge!en. ~ IIJ\r • iJ
nrnl:nl"" la·..ft ~u u\"l)o.·k g~'''' poli.itk doel.
&l)O.I~in coo !el<'gnm '-at!.l'rdrr~ 110 kelluen
worut geg~~e... (}a beeT Dit'p"link hoopt siine
I1Ik~ob:ooen eetlige d.~gpo te n-gdtu cu tt!
Pretoria terug te 'iin op n &. Mamdag. waoDeer
de vulbraad wtder verg'ldert .

DE atemgFrecbti?dt>a in de municipaliteit
S'.lmEriletWett "iOOen oadn de 3cherwotiu
t ..o. ~iege';I1g<lo die hun aandacht "eMe-
DOO, nam..li;k: eMI ...o')r eeo ..erlliezlng ..an
twee raadJHtdcn wegeDs bet uittreden ..an de
heenu J. A. \'&0 Aarde SmutA!en ){. Sma'"
BalllGn,bl'r,~ven" '1'001' eeD verkieriug "aD tw..
uditeu"', (n "'OOI'ts_ kennisgniog 'I'!Ul eeD
.tembQ4 oyer het al of niet w8D1CheI~ _an
oen fCoelamltiOl..oor de mnllicipaliteit >ran de
mWlIr.ipaleametodemeot wel 00. l!O V&II 18%.

ton: EVV'Ot(tsl:1 .

De ed. heer Sauer, commiMar;_~\'UI publieke
werkeo, ill nog ong8ll&eld,doch wu gistereD in
de~.

Bet Lan_bire rerïmflllt ia 1IÏ1~ren uit de
barakkeD geglUD eo met den tre1D our Knm-
ri'riet ",noerd ..oor oefeniag op het .. ld.

Hd Tafelbaai ba ... nbeatuur heen de ni.u."
reddÏJllSboot, onlaoga ontboden, oot ...... n.
De boot ill ..oorsi.D "'D a! de nieun" ..erbete·
rin fill al wu.ncbiinliik, 'lRDlleer de ple-

id aich 'I'OOrdoet, _ goede dieDlSeu.

AA.NllERJtING EN.
ZooaIs nnracht werd i. de prjje nn mielie..

meel geetegeo eo dit artikel wordt thUII legen
een behoorlijkeo prjje .erkooht. De .oorrud
ia klein ..0 mea ... rwacht pen oieu_ beHadiD·
len bmo.n de Ml'1Itewakeo. VrjjI__ h. mie-
li811 Ijjn .wakk.r .egeDI afume \'UI d._-
"".. , ait Jobanneaburl. Er ÏI ftl81.Yl'UIIIUf
Kolooiale mieli.. yoor (leD noordelijken wdel,
Her weiDig wordt op de plu_lijlte markt I&D.
~boden. B....r, .oeder eo.. .On _r term
lIIe' een oemi, .. rder op le pan. 'Brood.to!eo
ajjDook bljjkbaar .. n he~~fLD. Goede bf
hMn YTjj goede prijzeo G... l(rOO&e
boe... elheid selllele wordt aanpbodelL Pluim-
ne nie\ meer &00 ..olo(l. BoterprjjHn fermer.
Goede aardappelen .n uien word.li aoed .... de
haod g.zet. Er i. "rug aaar kalk. BeHoeliD..
geo bl worden alleen 'I'OOrdadelijken .erkoop
oDtvlugeo.

B.\ at_jacht FedlW'a, .... lord Newboroqh,
dM Nlpftlel ~ w.kflll iD Tafelbaai heeft
.. rtoe1il, na Nn lanp reil door .d. 'llidda!.
laadache _ _ OOI i.~ ...0 Afrika, ill
Zalerdunulidclar .erirokbn naar Engeland,
eo iaJ si Belena ouderwes UDdoeD. r

SpaoiaIe, dieuteo ter pdaehklnia ~D d.
Aup~ ooD"'., werdeD zondag m de
Enngeli80ha Lu~encbe kerk alhier phonden.
De a..onddiewt wu in h.t Engelecb eo .erd
door liin exoe)leau. do gou ..ernellr eo ge"oJr
bijgewoond. Ook m 4IeDuitache kerk op het
Oftll'baekpl.m werd bet flit plecbtig her ..
a.cbt.

PORT ELlZABETH.

(Vali'" "--" H;reel,~. '".)

Zoudar lija twee p1otlle~ llterfgenllen m
de lW YOorpk01DeD. Een man genaamd- John
Dalby werd plotMling ODgealeld ..,u hel Tme
Blue bok) eD ,tierl eer geo_kundige hulp
koDwordeD.mproepen. Een geldearde "fOUw,
mel name :Maria Ouiele, liierf ploteeling op
Wall'. plein. In beide I........lulleo Jiik·
~onwiDpD wordflll phondeD.

2:1 Juni, 1899.
8TROIBVQGELVE£REN.- De markt wu due

week 5 to' 10 pat. Ilier t'OOr wiite en Witfj.i
awre soorten makkeJljker(maer in 't bijlOnder
""or g'.008 goede1'8o). WH raden groote ..oor-
zorg lID iD 't koopeo, daar algemeen ... rwacbt
wordt dat de mlrkt oog ',",er UI pao. ICoopen
uit de baud biedeo "olie 10 per ceat Jaier op

-'40rteerde goedereu.
o~ii oo..;:-rilll ;- ...

IDpertnr ...-4_... .ta 10
Witte ~lDI .~.-::: 7 0
kste wttte 6 ft
..__._ 8 10
,--" I 0
DII'de " •
WlifieilUpaNu ''', g

" lOOd tOlK PWVOD" i M 0
"derde ~~

B~ (tancy)... I.::' 6 10
Zwuta f08d "::'~ , 0

"kot*_Oll
Z,...,te iaJerl.ar lIIlft ... Ol .'

Ylol ••• •••
v~ ""<ei UIt Illper lanI " 00of _Iwa
: ,,~ ... 0 •
" lalerteur... ,.. 0 •, ,\ol... ... ... J 0

IpadonU(jongeYogull).... 2 ~Q
" amal ell bArd ... 1 I)
" cbiclul 0 1

S.aart wit I 10

" ~: ~ ~
" B B. 1 6KI tra aupenearv witte eD

prlpmt.
VELL.Es.-OUVel'&nderd.
Wij DOtecl'1l1l;-

He, liik 'Van een klearlmg werd Zaterdag-
lL'tOlldOlD balf Hftln aur ·opde .pooriijn tegen-
Oftlf Craig Batterij, tUllllCbeo Jtaapatad en
Woodatook .tat.ioD ge"oDdea. Oeo ..erledoe wu
bliikbMr kort te t'OI'8II onder _ WeiaplromelLB.' lijk, das .,._liik .ermiDki W.'1, werd met
den trein aaar Jtaapat.ad I8braobs en naar het
dood_buil .erwfiderd. teD ondenoek al
worden inpIteld .

Eeu heer ~ Fauber, .. n jou~t,
.'t'Wkwaaa golereo eell oogela. _ het bO&e.I
:MetropoI. dat ernatige ge..ol.- ,had kuaneo
hebben. BU wilde de bliDdiD( \'UI IUD kam.r
ftlUter &Qe..u.n toeD hii sjjn balaa ..erIoor 1111
..ooroftlr 'riel, en indien hij Diet 0Plet'&ogell
werd door het tralie.erk na een TAuter lager
af 1100 hij waanobiioljjk op den grond .erp)el·
lerd p.orden qjn. Een pin no de tnli68
bnoh& deu heer FaulkDer eeD Ieeljjke wonde
_ het been toe. iljj ••rd ~ar bet hoapitaal
ftII'wjjderd YOOr ""PJeriDl·

• lo d.
- lJ 10 0_ 110 0

'to 0a 0 0
I 0 0
'10 0
.. 0 0
, 0 0
• 10 0
, 0 0
8 la 0
',10 0
1 10 0
011 0
1 10 0
'10 0

•• 0 0
1 0 0
0]0 0
1 1., 0
8 0 0
1 15 0
o 6 0-
t 6 0
• 18 0
1 I~ 0
1 10 0
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o
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Per lb.
lo d. lo d-
O &, .... 0 it
o 3 _ • at
1 II - 1 a
o • - 0 •
0111 - 0 lit.' .- ..• • _ 0 •.~-.,

_Olt-ill
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Zooals in grbrnlk bij de Nederlandscbe Reg<enog.

Grootste "Ond .'......·~........,-7.~j~"m!'l."'!

" n'B·· ". ;JIli:j,.,> .....~; ... ;;;,
.J_ ... {.£4.

. .

een Ho'l.iodsch
Ol.~e"",ïj ..", voor beide instel.

go.woon standaard
.__ AClU1eJDie.

'DE TYPEWRITER DE WERELD.VAN
Prachtige voorraad van Ka.ntoorbehoe~en Groote en

uitgebeido hoereelheid Schrijfbenoodigheden en Type-
writing' Artikels.

~CHm.JF OJf CATALOGP~ EN PRIJ~LI}ST. Kaapsche Gou,rernelllents
Spoorwegen.BENOODIGD

1 'EN onderwijzer voor den A 3
1J School te Garies, W l'rbaaPl-

heden te beginnen 1 October. l8~?"
&laris ,£100 per Jaar en vnJe
KalDf'r. VereÏ8Gh~ OAcier.ijS$rS 1,IlINDERS JP .D wor en geHa:lg-d,VOOr
Certificaat, Ligm&at.cPap eener ~~- ,<km aankoop van lwt "olg\:r'le:
t- stantsche Kerk, Gooi zedelijk
gedrag, kennis Ta~ V~!,l M~zw~ Oudo Assen, Oude Wil'l"ll, Oude
sal ceno aanbeveling zIJn•. '. Jr 18 Banden, Oude Koperen 1\ ,'t(·lplj,
eeu PlIpil 'feamler die haar, Iste pen, Lokomotief Zij llaH"Tl, !'vko.
Jaar r.T., on Elemellt:lry jtxnlOOn motief Zij Ramen, Hernbu,'." II, l'H!.,
hOé'ft fC'.l'a~(>er(1 J\pplknt.io3' te Silk-s, Kleine \'crtioa'c ~touIllkl·tdl
7;' nden nau deu OnueJ"g.etccktmdcof Ou'l Staal, Oude Illlatteer"T', (Jlld~
d~n Weloo: beer A. J. VAN nd~~, ·il'tlahecren. Oud l.b,!', (;'·el·
Arthurs !toad, Sespoit.t, GarH's;"-""'·"'"· Boorsel gemeugel IW'1 Ilank
Namaqualand. . : ~l, Ond Indiseho Ru],), r, Oud~

Indische- Rubber-ringen en Ring.
GERARD GENIS, pluteD. Oude I. R. KOPIlt'l ~bDg

Voorsitter Sohooloommitt~. Otld Ziok. '
LOenJuni, 1999. 'l'l'1lde"oorwaardt'n, voorwaar.

mi .~ den van verkoop en alle andere
DEZE ILLUSTRATIE IS, BEN ,IIBLYKE AFBEELDING V AB DEN :,- BENOO..' .DI,GD bijaonderh~en kunnen verkregen

. , worden bi) de beambten van de
"DEFIANCE'" SLAAPKAMER ZET HOOFD onderwijser aan de spoorweg magazijnen te Kaapstad

[l~staande uit-3 vt. Solide Esschenhouten Xleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide getsllbrlidieerde ~h®l ..pe Port .• Elizabeth en Oost Londen:
ha dd k ail eendraoht 'Plein School te Potohef tenders, alleen in bet

Esschenhouton Waschtafel, met Illarmeren blad. hoogen rug en n oe r; Z R k l··k
3 S lid Esa h nh t Ul d·-~ 1 t Plaat OlalPen SpI'egel op spillen. stroom, .A . , oo1'8pron e IJ P, gericht aan Jen
vt. 0 e c e ou en A.l6e wwe, me QO.U VIBBISCHTEN: Tweede K1a8se OontrQJeur en AudiUlur.Generaal

Wii hebben besloten het Publiek te oV'Grtaigen dat het goed huisraad V1Ul 01U eigen maa.kl~ goedkoopor onderwijzers Cerlifioaat van de Z.A. te Kaapstad en van buiten gemerkt
• koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in deze markt worden verkocht. Répnbliek qf een daarmeJde P,liik co tenden voor oudo materialen"

GelUustreerd CntalfllHUI en' Pti;.li;" franc!) geWllft ml aaft11fY1.96. staande (app1ioaDten met Buiten- lUllen worden ingewacht tot \' rijdag
-. - " rI :l -- -r landsche Cemfieaten beloven binDen "Augustus, J 899.

redelijken tijd AanvulliDga.,Bxanien
af te le~n). W. SLNCLAIR,

. I BewiJI vall Lidmaatachap· ceDer Chef Maga:a;ijIlmeestRr,'0 ISAAGS,·· & G·O· · :=:~:~:U~~:I~!~~:~;::~~Etteoa:~;~-~~i~=(~~l:~:!;'
. zaamh$n te beginnen met l'l Juli, 13 :Mei, 1899)

• . • J K A AP STA D. 1899:. Ingeyal echter geen geschikt !(El'iNISGE VI NG.
Applicant aloh voordoet di.,) Diet· 'l

H~T GENAS H~N ALLEN ,. Juli, a.s. kan ,beginnen 'Al de

Gehoel,t IJ 0 b" g Standa'lrds School Oommi-r ic den tijd van
~ijnbeer,-Xege~en geleden getuig-I I 6 zeren ID 81Dm S !l J indienat treding. c : I:ugen. Derhalve

de ik m een bnef jUlD u van de goede uit...er- . . »>: worden Applier.lIten verzocht op, te
king van RHEUMATI(,'URO in mija gen.l. ' .
Ik ben 60 Jaren oud en heb 23 jaren lang ge- S st e Yeldh kien gevenwannerzij instaalt ml~ zijn,
~~n~tTIE~~~~rli~~~ij v~: pan-po eD n 6 t ten spoedigste met de werkzaam-
beroemue gonooslrundigen, en probeerde alles heden te beginneJl.
zonder baat. te vinden ,~n had in mijn geval . De -laagde Applicant zal tele-
nlle geloof lD menschehJke bekwaamheid ver- , e--
loren, tot dnt ik HdEUMATICURO p,...beer- ODS is verzocht nog meer van het bovengenoemde vrafiach van sijn benoeming worden
de, en in eem zi~ mijn Neuralgia, Rhenma- gerwitt.igd Op S Juli, e.k.
tiek en pijnen in oofd en aangeUeht verdwe- in te voeren, ze zijn van dezeltda hoedanigheid als die Apppll·catien m· lJiewac1.t te Vn·J'-
nen, on het nieuws is ver en wijd YelljPreid, e Il

dat "ou-meest 11 yau Roo,. .amper ~~maal welke wij het vorige jaar aanboden. dag 30 Juni, ',.l89P, bij den onder- Wellington,
gezond Wall van dle wonderhjke mediCl~," en I k d 12 J . 1899
ait was werkelijk het geval; e!kL'en die het. getee en e.: " UDl, •
pro~e beycelt het aan. • i Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad._, Doorn- F in llrUNNICH

De heer Jacob van Zijl, van Vlakfonteia (3 : •. • JD. , HET BEROEMDE OOGWATER
uur, van Bteynabu~), is geneuD van eeu I draad, en Toestellen voor Spannen va.n Draad, tegen de Secretans der School Com.
schijnbaar ong~eeali.jk s~nl 'ran Rbeumatiek I - B lOll: P ~-h f t
en Jic~t. Nool~! zel ZIJn moeder, Mevrouw laagste priJ· zen. us \It "'" e s room.
Vu ZIJl, aan miJ, w-aa er een erger geval van I
.. Koorts-ziekte," zooals zij het noemen. De
el'l'Mte d08Ï!1 RHEU~{A TICURO d.-J den lIj-
denden jonl;en !DAn rustig slapen en mediciju KOCH" ENwerd voortdurend toegedi"nd, hoewel de bu-
ren en vrienden zeiden dat zij niet verwachten
dat hij leven zou, W'8 hij tw· .. emaal hier, eli
getuigde van de RHEUM_\TICURO en PIlr
LEN.
['0 oude h(-8r Van der Welt. van Redders-

burg, werd genezen door een bottel.
DI) heer A. Coetzee, Brnndvlei, Middelburg,

K.K .• vond dadelijk verlichting. Mijn I!OOn,
Jan, en zijn .choonvader, de heer J. A. Smit,
van Wonderboom, Burgendorp, wer,~en ook
g~lIezen, maar ik moet nu sluiten.-Ik blijf
uw dankbare vriend, J. C. van Zijl.

JONES RHEUM A TICURO
Het grootste Zuid-Afm_mICtIe goneesmid-

del voor Jicht, Rheum8tiBche Jicht, Lende
Jicht, Heup Jicht, Aang~ht-pijnen, eDJl.,
en heeft veil) duizonden gel'allen, veel erger
dun bo ..eng"nócmdcn genezen, Is verkrijgbaar
..an all" Apoth ..kers cn Winkeliers door geheel
Zuid·Mrika,

REMINGTON TYPEWRITER AGENCY,
G eorge's-straat,

KAAPSTAD.

TENDERS VOOR or IJ
MATERIAAL.f":'

ii~':." Beneden einde St.

HET

JJ rrow Brand trabak Extract.
NOG STEEDS DE OVERWINNAAR.

Nieuwste Over1N'~nning:
, h_,,, ,·,!f"I,rO·!·, P.I). ,', nte-st.ul, :!G.J... ~,i, 18~)~)

Il~: III:~:I,E" ~l \U·,'''ESS.l Cl), I));' )",1,,1011,

~l ijn,'1 ! f i; '1"1."',

/.., ,I.' :...1,1 I a'i: ;!:' t\ ••,,::", l}~n 1~~ IL'l h\ l ' t ·.'·lIs'and~r rnn dc 'fhertlr.i.:kt, "·d, -!n In ,lit
I'I:~' ',::1 k I,'" \'--r:.,-:.Itrt"l kt ,I-II UqlUJlj,.;dd,d..j v.x~'\diln~lt·.elq.c\ldH''''H:I;Ot1 ... ikhf'll
li r; i : ,.1,1 \.1'1 ;", ,'1''':1 b-li r ..11)1 1:: \liJ\.'r .• ;'I' ...g'.·· Ji\. al .....II,id kle'\ tt- 6(6hr,,11.efl Ort) /ljnt!_f~J.tl"t·n te onr :
,,,,,,, Il " .: '-"" r c ~",I!l. Ii<), ·1, hij na i-ideren dip ond er de zon ~(Jbrillkt en ik kiln met
vnJm"(;C!lg~' I,i Uc:..rCil dat UWJ "Arro" Brand Tobaoco Extrn~t" mij nog do beste
reaul ta u-n geg<Jvcn hce ft..

J k '"" !.,,'''', u",', 'Arrow Brand Extract" d~ ECT3te·' !l,p in <I- K,.l,,, i-,
Ik h·,,!, ('J V!'II~,)U"'~ Ilitt)1l1.~ )J1'll:i't~j va u l&ndl.'II\\·lor.:cnl.aJd~1 j.·doJrlkpot inlicl\.loni

van l' ..~ <li' \,r7.lr_.,l!.d w"r,l'___'lI. l l, 7.dhl()I.111 ..tgrl){)bteg~·Jloeg_t;_nh·.L'"uouuwcJi:..,anr'jDlijn.!
e. ' '\:11" \" ) .r-. Jl !" r ~. tllIC;. n.}. c-r rn .

Ik noem mij, Uw D. W. Dienaar,
D. P. van den HEEVER, L.W.R.

Karrufonteiu, r.o. Veuterstad, 261h May, 18!lfl.
A!t'8'lrr'. \fALI:O.\lE8:i -": Co., Elst London

. I am. ;j ...._v III \\'1 I u·\.jtlll ~-t c- l ly know, " y..'H>rt ant3gl)ui4 of rho ...'cab A.l"", nnd iD thi14opinion
I !OIl lt remutn r, !t;,· Il IV Pt 1:'Y ,/".)I!I

II, "Pi " of I !~l", ti' "'"'\' v ,'r, '1 " 'u"j, 11'1' lt f b' tl nt y (,f C1"( ry (ar:fll'r 1·\ U:-f' all 'lo.'~<;ll.l,,' IJl a'1s lv take ('art'
(,i !J~..... hs.';', ;\ '11 ~"'t'j' ::1t'1I1 1:1 _iC\"'I(101 }t"Holrh, I h:I.\"e ll~i alrll,~r ev ..r,'" I''':UI;I.,{ di~ 11(1 I:.-!l"r he sun, :lIJd
c.rn ",\, 'Jl""" l.t, '·'-1." t n .t )'""' "Arrow Brand Tobacco Extract" Ita.. ",,"l'n nie t hc best
rcsnl t s.

I ,,,',,,).-r :""" Arrow Brand E.:trac~" ,;, .• best dip in tho Oolony. 1 h",w nn-l t ru-t,
~h'\r "Ilr ~f'l, -T"r j"r ,\,...'rl,·,.l'll!T W: I haYI' I'\'~",V ,1"J~t 111 Ill;' Co1'bJ ~n~lliL't wir h Ih:.sdil', I «hu I
tl!";".:.y~ t ~'<':ll J~ ,I ;1' II l,[l·a"llr,· [" rt'Cp'll l·cl,d JI'ttt' dip ,,, fJl! (lId ~!'l'er.f:urr:cr v ,

J 1,LIe tho UULour t) b», Sir, Your Obedient Servant,
(Signed) D. P. van den HEEVER, M.L.C.

MALCOMESS & CO., UOST LU~ lJuN.

--,

Alle Gooderen door ons vervaardigd worden door de Kaapsohe Gouvernement8 Spoorwegt"D vervoerd
tegen 20 per cent minder. dan ingevoerd huismad.

Nederlandsche Zuid - Afrikaansche DE Ondergeteekende wemebt aan
het geëerd publiek Lekend

te maken dat, zij bereid zal zijn,van
af het begin van aanstaand, kwar.
taal Vier kostleerlingen op te
nemen, tegen billijke prijzen.
.Voor Terdere bijzonuerheden doe

aanzuek bij
WED. J. B00YSEK,

.A Ibert-straat.

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.
D6~kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en

Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg en
andere plaatsen in G.e Trans\' aal is via.

LOURENC(..' MARQUES.
Van L~llrl'neo ?lLll'IjllC'l naa!' Pretoria 3,19 mijltm, Dénr Johannesburg

;)~)-4- wijlen

Van Dmbm r.:1.ar Prd')ri3 .-111 mijlen, naar Johannesbll,og 133 mijlen.
Varl Kaapsta 1 Dn.ar Pretoria 10 ~l mijlen, Daar Johmn ~bl1rg' 1012

llIIJlC'lJ. -

VRACHT PR IJZEN REIZIGERS. EEN bottel bewerkt WOL den n .n deI< nen d,. dil
pbruwn IlIlIell erkennen d ,I twl ,1- "'heolo"...,.beid w.:Hel J'OOlIf"Id'3a .• onder I""gold ta.-

Vmrijlbur IIj

HEYNES, MATHEW & Co.,
V l.n Lourenco llIarques naar Pretoria £4 73. Bd. en £3. 9.

Johannesburg £4 19s. en £3 18s.
Pretoria £B 8s. en £4 123.
Johannesburg £6 10s. en £4 Bs. Bd.
Pretoria £ 11 18s. 9d. en £8 58. Bd.
Johannesburg £t1113. Ou en £7 193. Bd.

Derde P!lbUeke__.Sohool, Cbemlsten, Kaapstad.
Il "

ER ZJ:JN VEJ:JL DB 8toomb00t.6n dezer Lijn Temk·
ken Tan Kaapstad naar Londen om

eien anderen Woenedag, te 4 nurn.m., naar
Madeira en Plymouth, te Sinl Helena en
A..ulion UDleggende op de be?aa1de tu.
IC_tijden.
JI111 6-N.ORHAM CASTLE, Kar', LE,r,AL:
Jilli lt-DUNVBOAN CA6TLIf, ':'1' II !lAf

!I

I' DurlJ(l.il DIBIE.Il
TI

" " "!I Kaapsta1 ,.
Burg- en Castle-straten, KAAPSTAD.,.

I
APPLICATIES. vergezeld van

getuigschriften. mIleo ~door
den ondergeteekende worden ingo-
wacht tot W\)Snsdag, 19deo J ali,
1899. voor de betrek1dng Tan
Onderwijzer in bovengenoemde
schooJ. De applioaI)f; moet tot een
Protestant8che Kerk behooren,
kennis hebben van Qe Hollandsche
taal, indien mogelijk: van muziek

Jaarlijksche Uitverkoopen (to~~lf~i20~per jaar en vrije
W·· k WODlDg.

IJ oopen "Sid!)" on Schot- MAAR DE :MEEST OPREOHTE Werksaamheden te beginnen op

:~~~:~h~:t~~!!oe~1O'P'R'U" I M IN GS ·'V·E··R K'.".O·O·.'P den 9den ootObe;. ~~9:~ENAAR.' ~!:!~~rK~:'~~~U!.~a~~;;,~.D1U
Sfuurf mons;~s: k::~;;es mder I i. Som~~1!·if;g9. "~~~B OUTU. "1"'. Nw" "'. '.".'

ultstelo& I ---'----:-------- Voor Vracht of ~ vervo w- menBENOODIGD ~ A8entml Tall de Ci.BTIJH. RIES '.. CO.,I"THE Lrri~LËVAnUSTPAN J' A88~=oo?D:rA!::::o~---rp-:-I-,P".(BptI)
Ooat Londen. I , Z.A.R.

__ " • <l'lI'ftAA ""OE EN Salaris, £175 met bonus naarI Wler 6vv~eren.IJI. T WORDEN OPGERUIMD toelatiog van de School Ka
P.S.-AlIo boeren. die belang ten gevolge van het zich tdrug trekken van V~reischten: I. Ond~j..,rs

hebben in Encelscne Aardappel- den eigenaar. CerLificaat Sde Klasse Z~~ of
moeren, zullen weldoen aan ons te daaraan ~elijkstaande Oetitilicaten
schrijven, om onzen laat.sten brief ~et bereidwilligheid een .Aanvul-
over deze zaak nan hon te zendon. Nooit 7"8er zulk een kans. om Meubelen, Aardewerk, enz., Img8 Ib=~~en.af ~e l~n; ~
Post Vril. _ 2. BeWIJSvan Lidmaatschap eeaer

~ TE KOOl?EN. Hollallds.ch ProteBtantache Kerk'
H. R & Co. 3. Be1l'ija van goed zedelijk ge.

44 tot 50 Pleinst rant, li' aapstad. ~rag loopeode ov(r de Jaatats twee
laren.
, Appl!OAties te worden ingelonden

all I 1 B d I ·'1 I VAN CAIR'O TOT DE KAAP. vóór kI5 Juli, e.k. aan den Onder--en e soorten IJzer n (en oe t' VRIJ WIJ en SAAC getee ende.
Goederen WILL(..\Mi3 van Douglas. .'W -L..__""':bed &1rlA BOOt" ,ooB K~,i.KLA~D'TROPIS'CH'E DU 0 ' l't e~ en te b8!JÏDn~.u Jen G.&.IOON (Tm.8erew)Kapt.AluI8TRO' ,,,:r,'tl

:~ LL E perBonen die it-ts .te' vor- ", '. .' ..... ' NL P B.AN' D·E·N s en ugnetue. G.t1~B will, Iaew) ~t·lHA.';l'. 0lDlru(\
. 4,. deren hebb~ van den _boven- .' - W. F. KNOBEL, y".D.M. 18.1all.

gemf'ld~n Boedul worden verzocht . '. Voorzitter Bch. Cou. JI. .... CL. Mu.t.chappij'e lIloo;e 13I.00III
die vorderingen in te dienen,' en I Amersfoort, ..... al80UTBAJ{PTON ver';,t~r; ffI1l

alle p..rsonen die iels sohnldig zijn Heerschen Oppermachtig. 17 Jnni, 1899. ~~\:..: de aank"OEI ,&Jl

lUIngenoemden boedel, om de door BftOU&JUABTJBSIa&CENG~LAli'D
ben verschuldigde beJragen' te be-! " 'KENNISG ....... YOOr z.Maanden, worde:: t:1~

talen aan het kantoor der bezigheid; Sta er op Tlopisohe DUfI'lop BáRden op uw . . 01..· .. EVING. ~~w:.~';r~j:W JOrel"()lllt

van den boedel te Douglas, Grikwa- ; . ••• DBOnde~kende we~t UIl U'l'OUBKAARTJ 8 nw HA rENS
land West, binnen Zeg Weken na i rIJWiel te hebben het geëenl Pub1:_L L...L-d te EU8'1' wvrden uiig&rt'ikt fu~rd.
datnm van pub] ieat ie dezes. I , • k &UIIA uva.tm . ....Z 1Iiaaera Drie :Maanden por de l OIOD

Gedagteekend te Kimberley, 131 _' ' ~~_}~ ~ilnog'" bereid ja., 0U&Je Kaatashappij SwomOOotee.
,. .~ f;JD ~,De1D8il (100--, V.VaoIt.to!P-sedoe mt'D ~

~U;~~~~',DUNCAN & BROWN IZUID AFRIKAANSeH ;ADRES,.: d'

ë

, ~~ ~JQ~~: =::'='r..::.::t!:OD Stooznldt

Procureu1'8 toor ~e. I 60:"Strand Straat '': w-. r~.~.J,. LO.UB8CH.BB.
Execuwurs TestamentaU', , ..'. Au;,. ....._,

Main Straat, Kimberley : KAAPSTAD. .. ..Tïi:,"71gw. '. ". .

Jnl:cLtin-!'en nr·kt-ij~ba;ll· aan I. t lIoof,lblireau, l'o:tbu.3 383 t·) l're-
tona (,1,. 1\. nepll!flid:) en bj de Diroctill lIecrengracht 270 Lo Aln<:ter-
JJlll (lfullanIJ). VERKOOPINGEN en VERKOOPINGEN ZUIó-AJrRII\AAN BCHE

'O~INKLUKI MAILDIENSTDE DlllECTlK
0. II CASTLE MAIL" M. !f,"Chappl)

JAMES WILEY& ,Co
10 & 12 Darling-Straat.

1J_:1:0_ LJ:JN
KONINKLIJKE MAILVlENsr

'0'1101 8TOODOOTlUATSCB.APPU
aaJII•• JiZ.KT ,.

1\B Mat"'ocNa der VMtachapl'ij nr-
JJ' trek:k.a 'nil Kaapstad naar Engelalld.....vr.no, .. cia aDderen W Q!H.!D'lAj( le""'LIL.'" CIlDder ~eVOO. DGKLAliD.
.Juni _lIBXICAN, CJ.pwn MUTI'.
.Jull lS-J19QB, Kapt. hso •.

Dool.'ndraad,- - - - -
Gla.ddra.a.d,

NET ()1'dHEININGSDR AA 0,

Omheiningfipalen, - - -

Va!·kensdraad ,

- - - . 2 tot 4 voet.

DAl SCHR ~PERS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische
- - Waterpiipen

; tot 3i,

Keonisgning aan Crediteurs
ln Debiteurs,

WAAL & CO.J
U2ERHANDELAARS. -

Hel Goedkoopste Huis in de Stad

OMHEININGS MATERIAAL
Staanders, Dr~-:d, Netd~d,...llekk~·

tiC lin IJ F O~f PHIJSL]<lSl'EN:
Adres:-

Burastraat, Kaapstad.

. 't "
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lt moet boven drijven
\ v x l)~ I lcIERE.N

r ~i...EGRAMMENI
v ~~ E TGZEE S C H. I
C l.-\:lol: 'v ON BULOW

___,..-
, - L{' ultr )-De DUII.lol'be

'er de heer Von Bulcw

DI POSITIE.

\\ lE Is I1ARl)KUPl'H •

Ami tkrt EcliUvr
MuDheer,-Hoenle redubkt ko_ IDmiJ

op ala Ik om OOMa ~&uct d_k eb. _
daiatw -UDL.

ID OOI Jdeln lObadJ' drtjyea ...jj mu IJ'OOte
IICbepea-moweudbedea-roacl ia dea oo_te-
lUk grooteo pobtiek.a OClUll, wIJ drjj~1DDid
mee om te all1ltx .. ren, DeeG, ik beD ubr dU
d. bestuarden YaII 0111 lCbatl)' lOO ietillOO1t
deokeo, WIJ lija tevredea la o_lOb.lele, .. 1fa
hei Kbatt)e Natal, da. ODI OD&I1Omea.........
lObeo .. u Dtei tera" ale"'il maar oei me' .,.i
~laieo ....ordea

Wil wdlen nu lnea IJl dilaa. beloofde laad
Vruheld' Ja, '"llbeid II OOI doel eD atregea
en Iran men DleC IUD bloed .toneD ~oor nu
heid ?

AI. Ik aaD ODIe reaeerden deak, dan wordi
Ik ..enuld met eerbied eD l'eII~t ..oor beo,
boereo la boereo WDeD, hebben bet roer ..aa
OUI s;:bultle iD baudea eo moi Goo. halp pa'
ana IIChultle Yt:lhg ..oonu" DII~
de 'Vele atormeo die het oaia1lOlt, ID me' GOdI
bolp gaat het 100 goed dat croote jalolllie al
daardoor gewekt IS, nlei dat on .. ~
"ollDaalrt auo neon !:ebeel liD al niet, &ti aUD
ook ..ol fouttlu al. a"derea

Doch al IS onu! admllll8trai'e ale' "olmaalrt,
de IIIIland er hll<l(t het heerlIJk, hU komt ID,
maakt zuno millioenen en gaat daarmee heea
l&lIt COil uItgecraven gat .chter ea .as_od
keort h.,m ZlIu o'enrlDli I. wel lDet 6 por
CElnt bcla,t nu no af doch Diet met 61) p."
cent

Uute roqecrlng bot'H "'len groota JJloellUk
boden to kamp<>n en lrru~ mln aympa'blf', bOft
.ulyer onoe be<toe.lol, eo bne eerlIJk (I) toch
wordt die ,",rdl'ilR~ eft W'OfItt ct;e Ir..el oni .. .,
ge:t ...aar lIod..18 Rl. dl. l'f'cbt vo,..tun ....erd
met Wllrb.d barl ..n 100 ont ..~ng~" .. orden

Zooah aow "oortn kko," """ weg Dlo:oeten
banoll door lIe""r"o lot dl t >no d ert,...r laud
zoo mo~ten on,,, r..g"erd~f8 1111 no~ deo .. eg 4
banoll door Kroole gil" rt" ,m moo.lllllt;heden
h"., Jong ook " .e re,"" nl r< .. In teg"n d,.
rclc dInge" wa"t 011.' I , J ng
Zal On! I""d Ooit tot ru •• komen.oo I~ng

de trotllChe o,orkle"r " g orcr on.e h",.fden
wappert' D~ Heere k III lol '"CO de... Y1alllJ'
met JO<ba"nt voorden Wil tuUoo met J ..r.mla
v In oud, ~ loo.end aut. .. oord~o Heere,
Ileere II I If< et !Od

U08 arlll ""hUlij J ,",urtlt I ui" Jr I.t Ja de
machllge WIl bet ,e"wtll!j'cn """rom Jl wur
om ' Of IS mscht recht'

D~ H"ere zegt llIet macbt 18 recbt
Het bloeJ der voortrekkers der belden die

zoo ro-mruk: .tred"n togen de 'I'"le macbttge
borden der Zulu. slUImert DOg docb het kaD

I aar ue Kaap ver ont wak~n en 8teunenda op de kracht Ooda
lullen WIJ al. helden struden en vallen vo ..r
on. dlt>rb,ar land on de zoet.. Yruheld of als
UHr" n Aar. Uitkomen

\V I" vorlangt er naar w le smacht "aar oor
I)g \\ II dlo .1 gevochten hebben !'ebbeD er
:Ian gcproefr WIJ v.rlanlJ'en er nl~t Dallr het
'al te bltt"r ZIJ" te ..eel onschuldig bloed zal
moetelI .troomeo Zar Engt'land dm "oor
(,od vcrant .. oordllIg doen ItiS het g"beurt
Zal F ngeland de echtgenoot "un der weduwe
d " achterblIJft of de vader dor klnder~n? Zal
(,od In Zune hetlli:lteul dit .llles stllz"'LJ'Jend
kunneIl Il8IJZlen

Ruunte voor delo regels zal grooteluks ver
phcbtcn

DE 1'JUN8VAAL80BlD P08ITDI.-1tIaralluW, Z. A.JL.
19 .Juni 1899DAILI Mm." 1~UGERSW&EIlLBGD

NOG EE:'i NTKEN~I~G
OOBLOG ONDENKBAAB

SHIPATHIE lIET DE lITLANDERS

-EEN PROGRESSIEF BEBOET

/ ml' ) - f en "o~el. hap
.er. heeft, tJf l"I1('0I0U",

r.l op den :I[..u'JDen
h. ra _--

M \\ a ldeck

LoXDE!oi, 23 Juxr ::"lRauer) -I. bet lager
huis hecH de beer \Vyoclham,oader aecrewltI
voor oorlo~, op eea ",aag ..au den beer Laboo
ebere, be~ r.pport ontkeud ID 4e DaU!! }faU ,e
publiceard dat de r egeerlug *Ioten blOd de
krusmacbt &lIU de Ka, .. te 'l'llratel'keD toi 40,000
Il1An

De ClaIM legt dat et tweede batalJoc na
bot Shropshire IegtlDeDt be ..el heeft gokTeaeD
dadolUk lIerecd ~ "Iln Dur de Kaap te Raao
I HEn -De k.,'onElI ..an het Mbropabtr. regt

ment OOIkeu\. 11l·t bcr cbt door do GlfJb~ gepu
blieeerd

\ ..ldkortl"tst hap
1 -Bntstowll
2 -Elandsfolltelll
3 Rlet!(at
4 -K """'IO ..k
o -Sprft'uwfontl'JJJ
( -Llmo<nkioof

Oud. hJ,t
142
o
II
!J_
ti0

u_I

\1 11"" I J,t
IH
(jl
:l_
HJ

A411 .. BiiiIftr
MUl!beer.-Hoe ongaarue meD m ~aJk _n

tiid "fan bMoering kit. Wli aenen ol lIehrij~eD
111&nae.' ...tb Yerberd eo JH' eeD yallCh
\'OOroordeeJ aal betrroe' worden, deak ik t.och
dal algebitl. .wa.uaea Diet ...eoacIaeljjk I.
Han mag wel "rageD WHI beroen he' 9olk?
ED welke red_ bestaat er cu. oorlor 10 Zuid
Afrika recbh~ ~ Laten ...u redeljjk ftl
met fetten oordeeIen f~lte. die 1k lie'I'V OIet
nroeuaen '!MI Dan kan er ~a tWiJfel beataao
of de beroerden Illa blemaod &alden du on
mededoopDde upltalilkn mei dDDDe haad
langen, mental "_oonaebtig o~er d. _tezen,
dl. bter allea WIlleD 1D1_lgeo Voor ben III

oorlog mopIuk Diet wo erg, omdat '0 ook
ol_att bopea tl8ld te maken maar bonaal om
buo wraaklll~b' ill koelen op, in hunDe oop;eo
eeo ",racht en ml8kend ..olk In Zald Afrika.
Hun ..oornaaDl8te IMlOfd&elf het:n geMgd da'
dit ..olk o ..erbeeJ'llCbl aal worden door de uItlaa
den.

M Lar wat h~en dat "olk se lun of gewn
dl..,d rht hut beoc r >~d moet worden? Wel

r doo Jamelon lU .... I .. erd IIr oen document
Ol ~ trokken '!'IIII gewaaide nitlandor gne ..en
en d ,t werd r wereld verkondigd om .ym
p"f!'le te WillI n ~laar ,Ui W'R I" ultlcom.t
hll het ond ..r:cJek der genngenotl dCMtud. te
JohannOllburg; n""ne grwvcD maar e, n 1;>0
plllld doel om <le rcgecflDg rlcr ZOIJ Affloan
.ebe repllbhek OOII er tt! wcrpeD "n laet "olk te
overhoorr.chen
T ..... )llJ'er. lat ..r wo1l1 er eene pehbo 0:r.~o

tl'l,kk"R • n It) kuoalmah ..'6 wlJae gl!teoken ,~D
all het '"'p4Inaal gouY! rnetOent !;OKollden ""
I Il v or d .. tegonwe,r ll;le beroerlug cu gu

r. >~ III Jill petitIe .. erd mei
r I In~l1llni( ~~m ""t vnn .tea:.re< ht

I Ic conferentie I" HloomCout.,lu bo rL
~ 'I I l~tK IIuders dau , stemrecht VIlli
rill Iltgeroep? \11,olJomdatdoUooge
I s.< IfiK te Bloomf( IIle Il ....11>\ venocbon~n

u, t '-' " tlIl'Cb t..gen d" 7.OJ<I Afnkaan!!Cbe ro
I u k von volle .tem"..,h! en DIets meer Al
t Il e!ero gTw v"n \\ "re II 10<11 von aoo voel of
zoo nin I elaog dat bil het m~t de moeIte waard
acblt.. er o"er te sprei<en Uet 18 te betrOlrrt'D
'at <lo Uoo[:e CommlSSRnj 7.01k eene boudlllg
be~ft 11""l" I vwen daar bet dUideluk bllJ"t dat
prcslJ"nt Krll~er genc~en WIUI zooYer lIIo!;..1 Ik
en bes Iall IJbaar was onder de omstandlghed n
om dc UItlander kwo"lle te regplen

Eu wfllk "erstandl~ m·n.cb op aarde ,,,1 n ot
Instem me" dat er In fransvaal om.tandlgb(d n
z In "an bUl!.ongewonon aard waarmede rt,ke
DIng khoort gehouden le worden? Maar I og
meer Ww zal bd betwnfelen dat de 8temrecht
k I\( SIlO eeD " beboorcndc tot de Inwend ge
aangelegenheden 'an de ZUId A fnkaa. sche
rcpubhek Pil bare regeerJng 1 n heeft Enge
lalld Diet dIe regoertnll' 10 de L'>lIdensche con
HDtle beloofd ZIch lIlet daarmedd te znll n
Inmengen Do boo;l'e commls.ans verklaarde
zelf dat d~ voors el '" In presIdent Kruger
groote verandenJJgt'~ 1 Zich bleldeD III de
rCl hte IIchllng B r wereld kan EOjlela. d
on Ier zulke om.tau ~heden oorlog verklar n
aan de Zu d Afnk:lAIlscbe repllbl ek' Uoo ter
wuelJ kan 'erwacht worden dat eenlg volk of
mog'3lldheld zicb lIlet zal schareD &aDden kant
vau de fraH"vaal IDdlen ~er zulke netehge
taken den oorlo~ werdt verklaard'

\\ at beteekcut zulk eell oorlog 111Zu,d
\ f"ka "nar bloeaban teil aaoeeD ge"chaard
"i I I: n wie Siddert Diet om er aan te dellk~n
omdlt de gevo eeu Olct beschreven kunlwn
worden te motr daar het , Ol; elk \erstall II~
!Jlel feb dUid,," k on kl al moet Z Jn dat al het
!{HOCP van oorlog nml. ande.. belcLkent da
1\ g Illl t de fnnHoal ~Il h~t <\frt~.aDder vol ..
:'\1 reek m tor 19 ,"or.tan hg 1- ngel.chrnao
~chot"cl uan of DUits her t!&e 1.1 ne I ~Zlttl
een hlcr 10 I ct land heeft en h I zal volrnone! g
erkel I ril d t cr hOPf,;emum<l "eel reden b
.taat voor oorlog J' Ik gcl mf zelf. III t dat
de fllk'leg'per nc; Qd z~1 ~e loolien dat zlJlk ecn
romp lUid <\frlka zal tr ff , (p ho' geschreeuw
,"Il ee I l<llIn deel >IlO de b .olklllg nn ZIl d
\frlka tenl I Engeland zelf mp-.Hlt rle lUI I
HrtknallFche-repubhek hard onafhankel]khel I
te ont erucn betwelk Ik met kan ,,"elooveD .)0
man d,e aRn bet bOllfj '<'an bet Jllmcs')ft kOIlJ
plot ,tl I wierp een St t op de Engelscbe
I alle ~hcht cr gecn t veed~ gevonde J wor
de

~I Inhecr door I ,rCIJstaal ue In uw geeerd
b'aj 1 te u men zuit" J ,"crpl cbten

De 11\\0

T \IS 1111 \\ \1 r LW'
JUOl IR )

Een vreeselIJ ks nacht

deo yoor-
RK.

UtuUNt;,'riI. "oor de..
"elp:lerllDe &l!j~=t:!=~eD eeD kon

O'IV ,ei wa&ronr bealo~1lI0II' 1I'IWdea hU dese .eqaden~>
aameJi,k of bet bodboGw geooot.ahap lao$ ~ AF.RlKAANDER BOND EN BOEREN
....f' om de zqI.00r d&n.par1UIJD af '- ataan. BE8CHE1UlU'V'GS VE.REENIGL'VGDe heer ol J y d BJ'I k...... "", aaa be,
woord en onrbaodlgde eemge reeolatiee pao
men door d. oommllllr_ lier maDlClpalllLlt
op eeue publieke yc:rpdeno" betreJfead. d.
_waarden waaronder .. br IItok grood aan
he' luadboaw geJloot.chap .. erd afJeBtaaa,
waarop de tegenwoordIge laadboa .. aaal po
bouri ...erd.

De heer HOIH!y, agent voor do daaspartn,
aprak ten favoare "an hot atataaa nn de _1
\'OOr d_u Ook dr J Ver.feld ..an lVUkeD
aoderen ..erdedigdea dat punt.

Er word beweerd dat b.i &eer bekrolDpen
'11"" nn eemge persenen om togen bet "erhureu
"an du cul ..oor danadoeleinden te ObJflCieensll
en men eischte ~at bet transport ... 1wordea
voorgt'legd ten einde ua te tooaen ')f er _tge
"oor .. aarden warea, nrhledeDde dat de &w
'foor dllt dOei &alwordeD vurhuard

De aecrelar" nu de IDUOIClpalitP.11ol" beer
!.Ioetert, ~af f'Oll korte o("iommlDg \"IlO de
"oorwlUVden waaronder graad door bet puL hek
werd afgeaotaan aan het laadboa"lI'eoootachap
zoo ver hem bekend was, aameh lt; dat ecp
gorullDlln tud , ..leden er aal1~oek werd eedaao
dat de IJIUOIOlpahtelt UIl bet laadb<lllwlIllaoot
110hal'. &eker .tuk grond gelegen tu de a"'enue
wo Bf taan t4JI e,nde eeD gebou .. alJaar
Ol' te rJc!&t..n voor landboo .. 4oelelD~
ObJeclles .. erdeD toen 'JOIgeu de wel ge..,a:a;;d

tegell h"t t09kenneD VII.O!IOodaDlgeli I:' -ood cn
eerwlLnrcl.. Ntlethlmg. de prol .."",," Do \ oa
Mllrs.. Hofmey~ ou aDderelI obJeettlerdeo zoo
d,.t de raad nIet aaD bet ..erzoek "lUI bet b..d
bonwgenoo~cbap kon "oldoen Omtrent t .. toe
Jaren laier ..encbeeo de beer J II MaralK
alldermaal voor den raad teu beboe"e nD bet
landbouwgeoootacbap met bet&elfde 'Veraoek
De raud gaf toen t..! kennen dat er objectIes 'nn
wgekoruan tegen bet toekenneu 'I'an den grond lIJ
k .. ,sttll en dat aun venoek ulet In oyerwelllllg
kon w:>rden gAllomeD doch gaf aan de bond
met eerwaarde Nectbhng en de profeesorcn te
onderbnodeleu hunne objecttes terng te trekkon
hetwelk hU deed ill"t het ge ..ol" dat 1'1 too
s!.cmd,m dat h. t grood ui worden af,,_taan
voor het oprlohten van oen gebou III' .. oor laud
bouwdo leIDdeD doch dat er DIet III de zaal nl
worden gedanst

DIt-wHJ tocn door Geil heer Marus Ull,e
nomeu waarop de munocl[-allteJt aodArma,u lm
objecues Hoeg eu dllar geeno obJecll<8 ge
maakt ....erdoD word eene pubheke vergadertng
op~eroepen !.on eInde het beslUlt Uil d, II !"lUId
te bekracbtlgen den grvnd In k"eslle vrU af te
Blaan

Op cl" verlfadering WCld eell reaolutJe
gonorr.en ten ~1feete den grond aao bel laud
bouwgenootocblP af te staan om eell I.' .. huuw
daarop op le r,chten 'our landboowdoelelDd n
en dat al. bet geGootochap opbrak den grond met
g"bou .. Ran d~ mnnlclpahklt zal moeien WONeD
terug ~otrall'porteerd

Hlern" sprak professor De 'os de vcrgaGe
rlog toe en ~el dat mell de ges~llIedenls vao de
zaak III DJlllmHkmg moe. I. lIemeD hoe dat men
'amen werkte tot welraart v",u deD landb"" "
en daar het blikt zooa's aangehl1&ld door tien
~ecretan. van de IDllnlclpahlelt dat ue g.rolld
waarop <le lan rlbou wZ1I1l1 IS opgenclt 00 Ier
zekere 'oor waarden li ,oe6e8tlll\n door hct
publiek ln dur bee danseo In de "IR I III
k \\ .. t" aan.toot ell hmdorllis vproouukt nan
plof Mars .. Do HOrDO en Roderen ...oonaehlJg
In de o~mlddelll LAr " h 1<1 zoo waa bIl 'an
ge, oelen d lt IJJ p' t punt moest n~n
lllngcp 1111 ti.c dat de omstalldlgheJeo
In aaolllcrkln~ I .le I ct !.ndbou ... ~enoot
.chap I;eca rte, u"f, de z... .. 1 voor dAnl>Onte
"li huren
De be r Ph llnnk va KUllsnl'ler gaf ook

z In afkel n"g te kenneu dat bet gooootschap
<I" ~aal zou, erhuren ..oor dansen daar bet eeD
aa~"toot I.IUkt te zUn voor 80mmlgcn

De heer J van dar BUl gehOOadeerd door
dail heer () N Noethhng dIende toen eeD
voorstel ID ten dIeete dat III aanmerklog ne
meode do voorwaarden waaronder de grond aao
het landbouw gonootscbap '-dS afgeetaaD dOle
vorgauerlll:: \ an gevoe Ol li dat bot gonoolsc!.ap
gee u macht boeft de lalll voor daooell te ver
buren temeer ook dMr Ilr objecties togen wor
den gem:l.llkt

Tut MtcrnmlO~ cnbracht .!.omden JO voor b, t
voorstel \"11 der Ii]l NeethlllJg' on ~lecbt8 13
!.ollen zoodal het ,"oor. tel >an dCD beer' an der
B II werd aan:.renomoll 'I'erbledeode de land

[JRIKWEKKF:-ID YOORV\L lf I) uWtaalVf.r..ier,oordaDsente ..erburen
MU IS verteld gewordeD dat van dl! leden die

KINO voor danseo ID do ZUILIwaren h nne re81"naLlea
bil dell IOcrotans hebbeo IDgedlend AI. dit
waar I~ kunnen foil .... aarlUk al. bekrompE>n te
'ln wor hn ve oordeeld~~=

Acu.ter PaarL( l,,~l~r ) - Op eene
I 1 suscho kabinet beden
eie, Il aantal hl)()~gepla.tate

r t e u • aan well"n. h."
t Urn fus uak die

a J d SC pline

L())(DI'::01 24 JOl - (R",,~r) _ p- lltn
dageli kj rODfurennes un h"t oorloge Itoolr
tDlI:OCbcnde hoofJ"n V:ln UOpartementen lila
teren "oonde air Rudoe I Bu Ier de couferourie
IU

Eeno vur"lllerllq word ~ullOudeo III UOope III
lucht to n...tf"rd I 111b"I' i(1~tto .... n OlD m"de
go.oelnlt Cedruk ko I rn~t t" nltllOJero en "er
Lr >li "en te k,,,,,, •• toO g~'cn III .,r Alfred
}( Iner en de regeenn" IJ" lUIJ \fnka:\lIsche
a!l' lClah\J h6t'f h"..l )luU Ot Do reeks "au d.erge
lIJk. Hr o'1ldl!fllI,;'"D te houden

Op ZatenJaaoamidclag, deo 2bte. J aliI, YODd
de drie JU&Ddelijbcbe 'I'OrpderJDl"&al bo"e.-
.. _mdelI tak plaata lO de Sloi ..au de Paarl
1IObool, 'I'Olpoa k...anlllle ..ms

De opkoma& .&11 be~nocllgelld
De DOtaJeo na dé _'-kl ..erpderiDg werde

geleaeo eD f08d8ekeard
Dot oomauaue UDgateld om de bUlahoadeliJb

regel. Da te lItea, d_ qra1q doeh Da _~

king werd bealoteD desel"e le latec ov_laaD
tot de ..oigeode "upderJDg

De commlNlle belaat met bel D&Z1C11 nD de
regtal.ratie te Achter Paarl deed unJeg, till
maakte duidelUk waarom geen obJ8Clits wVIieD
1Dp~le.erd ~

Venolreoa werd over de TraasYU.bche
kwntte guprokon cu het 'Volgende 1"t\Oratel
aangenomen 'DeU! ..erg~dcnng 8preekt de era
auge hoop UIt dllt cene 'rl'eedaame oplo ....
Olln de pos.tllC IUl!8Cben .Kngelaod en Traos'l'&al
aal ge ..oudcn worJun doch ache bet boudeD
..an "ergaderlDgen daarover thaos ougewenscbt,
daar &IJ ..ol vertrollwen 10 do AfrikaaDder
leidslieden stelt

De ..algende ~erlr.ldf'rtng &algehondon worde
op deo 23eten Sept.ember

Nag over bet een 00 udor werd g8llprotr.
'IIn daarae (Ilng met een bedankJe GlUI ..oonll_
eu &eCTetarta de '!'ergadenng Ulteen

D J RETIEF
8ecre tans.--.....--PORTERVILLE.

escho strutkroovers
I lo \'\S( lt Iin lifER

CO~FERENTIE AAN HET OURLOOS
KANTOOR

JULlIIhDUII.Y, 261uIII - (Speciaal )-Adolf
Samuel Hardeobera, :na Ilá_. PrDfP'"aI.".
aau, werd bed_ beboet _t £18, .Uade .£3
op elke ,*",baldlJlDIf, dar er _ hachllidl
Plea .. aren no o"ertred.\Jla ftD aeclle 32 "au
wd 9 YA 189:l (de ballot.,. ...et) De weD
wareD tera, yenr_ Daar deo mallltl&r.aat door
da prokarear..geoeraal

EEN ZEER DlJlDELLJKE OPSOMML'IlG

De rueuwe regutratie-hJtit VlUl de kiesa eden-
ling Richmond, lIOOalS v&8tgeatold door
de hoven ..an revt.llf!

I E\ B~L

~rrs ~.l Jt"'l -lilulcr)-Duel heer
h I \\ h ,rl u co J 'er IJUiUf p"rl. ment-Id 'I'our

cl. \\ est Hid n, Rf 1",,1 I "Ill). ork ZCIJo IU
Icn lo'lP "" rr re<l" t 'Ven.I~)dlLle d lt 1.11
w.t dat do r~~eorll g cr~ tejlell ourl) wa8
IIIa.U IJle I mot .. t ot Jfhoofdl!lh ,d met slilf
h fUIt;he 1 b"l an Je!.", eli het mocht komen
lot l,<,ne I ,,11Ml! g d", r oor! g

Voor de re(hstnbatie-wet door t pari. ment
"811, bestond de kiesafdooling Tan

RICHMOND
1-UI~ de 6~ afdeeliDg

.Rio-..... ~ "'''' _
2 -tT tt de fisItale .fd (bI1na)

Brttstowu JDet 941 kIezers
3 -UIt de fiskale afd (bIJna)

Hopetown met
lt een deel van de fiskale
afd Hauo'l'er met

ó -lIt een dool 'I'all d. flblwlc
afd Philipstown met

(j -l lt een deel van de luik dc
afd PrIeska met

\. ....PKOLO:0. lE

'1 RI R} K \ t RVCU~ D Te&6lllen dUll
Door de redistnbutt ...... et ""rd d .. kIeliaf

deeltng Richmond bepaald voor de to,komst
te Zl U.. n bestaan UIt de ft,kale ufdeehngen
'all RIchmond BntBtown en HopetowlI Daar
door '!'erloor Rlcl: lond dus de 490 ~temm""
Villi do gooeelten van Hanover Phllipetown
..n Pn~ die vroeger m de kie-;lIfdeehng
RIchmond .temden De ftskale ufdeehng
van Bntstown kreeg echter VIUI de fiskale af
deelmg Vlctona West 76 kIPzen; terllg <lIe
vroeger ter oorzake '!'an de "Jn daar .tem
den

Do rpglstra.tJe-hJst 1"00818 nu \ ast gesteld
.t.aat nl. volgt -Ik ged tpr \ el)l;dlJkllJg de
oude hJot voor de JOligste re~"tratlC eJJ <le
meuwe belde

, ..Idkor, ..tscbap
I -Rlcbmond
2 -Oost l ItvlllKt
3 -" ..~t I Itvlugt
4 -:\hdd~lwIJk
,,-Zmd \\ mtcrvel
ti -~oor<l "mteneld

Uude hJst
123
00
:.Jl!
64
44
JU

~2
411
elO
tO
47

Eene pobllekel~ergaderutg werd DIer gebondea
heden Zalierdag den 24aten J uOl, belegd door
d ..n lload-.re'-na, waarop den beer D ol
M4.raia "000 ltle.en bier heelt ootmoei
en toegesproken De opkoll1llt wae lleer groot

De beer G F Pieaaar werd mel algemeeoe
Ktemmen gekolleo ala ..oorutter en de heer J
F lJnnk_nn ala secretarIS

Men waa echt..er zeer toleurg ... teld om deo
beer MaraIS alleen to ontmoeten daar men ..er
wacbtte dat de heer DC de Waal ook .une ..er
e"bunlDg &00 maken om rekenscbap iii t.o legpD
vau : In rentmeesteMICnap en gedrag In de
laalate se.'e der wetge"ende 'Vergader\D[r 11'1ar
b tJ stoud al. onze 'I'ertegen ....oord Iger

De hecr Marala daarover gevrugd wordende,
u!lde dat hn den br De Waal ult.,.el"lOOdigd heeft,
maar an!woord ontnog '"ILO de heer De Waal
dat bil DIet uItgenoodlgd Wao door line con
p Inenten OnzealDzlcn~ had de beer De
Waal n et op eene oltnoodlglDg moeten wacb
teD om rekenschap le kOlDen ge, en aan zuae
kIezers

Nadat de voorzittor de ..erg:r.derlng ID eene
korte toet;pra.:lk geopeud ha:i nam de beer
MaraIS bet woord eo 8prak als 'Volgt _

Mlloheer de "oorT.ltter -Om eoo recht o"er
Zlcbt te krIJgeo VaD doo to ..stand wurm de
KoloDle zicb nu benr.d 18 het noodlg om onze
posItie te OOscbollwon cn te bespreken r.ooale
le will! en zooals ze nu I" Al. hd 'V&II het
parlement en roed. voor bU de cer had dd 'I'er
tegenwoordlger '"an het dIStrIkt Plkclberg te Z Jn,
had hJ Zich I1&cgeo;loten bn de part U dl~ hIJ be-
s houwde eu waaIl ..n hU de verzckennj;llad:--1in
zu de welvaart Yen hot Ja nd onr;er get>oorte en
IDwonm!! te harie n&m en h" heef, Zlcb voor
genomen die partu tlU te staaD en mét baar te
staan of te 'l'Bllen t u bet he~ft I,em tot not:
toe DIet bIlrou wd <lIe pOSltJe te hebben IOgeno-

\.:; T

RHHMO\D

\. REPUBLIEK JilPS-GeluI( heer editeur Toor de overwin
nl 19 der Hnkaander partIl III de Kolonie
Hoge ~et u va, bu~en v rglln I ....orden om
ILng '0 r Ull \ fr KM'Dder .aak tll worken
a eht Lal dl"" "geVler~n

Ved. d .. dr
C HOFMEYR

BRITSTO\\ ~

Aanstcllmg van een consul
PL\GERIJ (

_'8

C U

d n lohoud

p41 li 3
HIJ u. "Idkornetscb Ippen F land,fontclII

zIJn DR en biJ Rlet~ ,t II van d.. -6 kl(,1.t'r.
dill lO J '"Jl 'IC tona \\ est kregen bIJJ("ko-
men De Aar poorwPg statu' "&Lllr do pro
grpssI ..' In laat,t ovpr de 500 .t"mm. IJ krp
J(PIl ligt 10 u.. Il Ijk LlmOl'nkloof pn " nu Dl t
i4ll "\'"t"I1mlOderd hOt.id .... ehJ. door<l.. t u.. l'e-

gl,tr"N('nde LmbtpluLar zIJn plJrht ue<d zon
d..r a;;ent van een d. r partijen tI zIJn

-JOlIANNEBBUR3

men
De heer Marn 6 gaf tocn een breed ...oong

veNilag VaD do halldeho"er van bet SPrI"
mlDl8lerlC van ~Un beglll~elooze adml[ 18trahe
ton gene ve der kllpltahMten partil en waardoor
de KoloUJO een g-eWI" verderf zoo tegemoet
gesneld zun zoo 1 let manneo ala de heerea
&hreloer Sauer Solomon en M..rrlman I\leh
aan het Loofd gepluWt hadden der oprechte
Afnkaander partIl om dat gevaar met ze ..en
koppeD te bevecbten en dIe DIet door geweld,
lDaar door gerecbttgbeld en lecbtvaardigheld,
.t. 0.,erWlllnaar8 Uit den .trIJd gel..omea znn,
tot verwonderIng der ganacho beacbaafde
wereld maar tot diepe smart 'ao de grool.6 kliek
dIe nu nog hgt te s tUIptrekken ~anwell! de
slagen baar toegebracht Hil .pI ....k ook 'I'1Ulden
weleaelen beer J Il Hofm"vr Unze Jan
als de man wIen de KoloDle alles ver.chuldijrd
IJl dIe DlettegoDstaaode dI) zwaante 8t:>rmea
welke rondom bem woodcn als "en rqUl pal
Btad tro~eerende de vuilste lasterlIJgen dl.
zJlne eertude rrlenden en volgehngen hem naar
hot hoofd almgcren el wl ..n lIocb verjlUl&rulg,
noch eerbeWUf{-o een dnlmbreed van zIJn door
hem Ingeoomell ..oetelu" kuuLen doen wQken
Vorder maakte bil gewag van de IUhge mld:ie
leD door de lJ h ~l... p rtll ID het werk geateld 0111
baar lDlnlSterlcelc z t.cl. te behouden hoe &1)
duurde eens~ wdu., <I der Afnkaander partl)
de vlllcbt I ebbe II tcu nemen en boe be~

'" toen ~8prlgll)mlulatene hee't moelen plaaill
muen 'Voor een ZUI" r Afnwnscb mlDutene,
bet eerate 6<Jdert de IOvoerlDg van verantwoor
dalUk bestuur Mn bet hoofd waanan eea man
staat al8 premier dIe de achtlDg en bet nrtrou_
weD hpeft der g~bt'ele koloDle DH brs~ht tem
op de po8llJe Waartn "IJ OUo II be"lDden HO
zelde die po", tIe I" ernstig da t WIl zegger Wil
hebben recht ti! maken wat bedorven ta JDet
betreklnng to de Kol&nle en de nabunge sill
ten .Maar wu bebben Dn manDen aan hei @t&at&-
roer dIe al hon'le kracbten UJspannen en Dleta
onbeproefd laten om door g'ezonae middelen
en welbeatuorde nUlgatle het lekkelId
'I'aartolg e<lD Icalmen en YCillgen ha"en bmoen
to- lelden Maar daartoo IS vooral noodtg de
medewerkIDg 'VIl[1alleo dlo bet" el meenen met
se Kolome eo ZICh DIet lateD mIsleIden door
het geacbrecow der JIDgOpullJ 11(1 gaf ..erder
een VAf1IIag'!'an de vernchtlOgelJ nn de laatate
Zlttmg van bet parlemeDt onder het nieuwe
mInISterie eo .pmk Vali DIeuwe ....etllont .. erpen
belallltngen dIe lullell moomn gebevcn worden,
om de tekorten 'Van het vonge m DUlterle eo dil'
ZIJ ona at. oen nalaleDfSCbap hebbeD g~laten te
dekken onder aDdereu dat er eGDwet bij de
de aaustaande lIe~518 zal mged,,'nd worden
betrekking hebbende op het ondsr"UIL HIJ
..erklaarde ZIch tegell een algemeone gedwon
gen ondcnr!l8wet

De heer ~{lIrnls .prak voor omtreot een nur
lang wl!rd aandachu;r aaogelulsterd maakte
een goedl'D lodrnk en Dadat oog eenIge ,..,.,eD
gedun en beantwoord .. "reo ..oornamelIIk lDet
betrekkmg tot de .po r"eglun "an Malmes
bllry naar Plketberir el1 De .Reat .. erd ..oorge
awld door den heer A nresler en gD8tlCOndeerd
door dell heer J F BrmkOlRLn IDat deo heer
D J MaraI. nnocbt wordt het IUnO er toe b"
te dragen dat lDet de alnstaande ZlttlDg bet
gou'l'ernement ge raagd wordt om eene oplDe
tlDg "oor etn apoorweglun te laton m&keo van
Plketherg"eslstation ",a Porterville In ..erbIn
dlDI{ met de luo naar De Reat -

Dit "oontel werd eeopang uagenomen el!
de heer MaraIS nrrekerde de ..erg:r.denng du
bU "Ilea aaartoe aal doen wat maar In zun ..er
mogen II

De "olgende resolutle werd toen 'I'oorgesteld
door deo h8<lr A. Brealflr gesecondeerd door
den beer D J Rououw eo algelD~n aangeno-
men - Deze ..ergaderIng I{el..t l.ebbende op
de bondlDlI' '!'an deo beer D J Marauo III de
laatale f.lttlDll' der wetge"ende verga4ertug de
WUf.ewaarop hll de Afriln.aader av.k eli partU
beeft ..ertegenwoordlgd en gediend ..or&ekert
bem '!'an baar "'olste 'ertroo .. en ..enrachtende
dat bn op dIen mgellagen .. eg aal ..oortgaaD
om zIJn land eo ..olk nrder geirou .. le blU..eo
en te hell'pn \vu danken .Jem ook nrder voor
ziJne 0\ C l>omst eo het nDthg uur dat wu
met hem mochten doorbrengen

De beer JulIas Rood stelde 'I'oor ~n
deerd door doo heer A Best.er - Dezo "I'rga
denng betUigt baar oprechten oank aa.n den
edelen beer J. H HoflDeyr 'I'oor de ooaehal
bare dleDlten der Afrikaander partij I.U bet
"erledeo hewezen en ID bet bijzonder gedorende
de laatste mtl8ke tIjden eo II bl!i<Je dd Z!) met
..ol ..ertroaweD kan opaten tot een l"ldeman un
baar zijde ..au oakreukbare tron .. eD eerlUk
heid

nIt "oortItel werd met groote gel'sidrift aan
~OlDeo

De yoorZltier yerzocht den rteerel&r18 een
.fdrift na d_ reeolotte duek le zeDden
aan dea heer J H HOlme~
Jl lerop gmg de ..erl!"ademlll' uIteen

J F B.RINKMANN

HOPf.'TO\\ '"

\ llkorn"t hip
I -H0l'<to ...n
- - \ oord '''ddI'm, Id
I -Zuid ~lldd"flVeld
I -fl<.enl"
) -De Hoop
I -De Hoek

Ou<18-lrJst
12,
I_

1l-
bO
!JH
DO

Il. t "root totaal" I

Aan do wOllln!f van 111' r E Capper VRn
{.anbrrd eroal KWj{ Wllham.towo had een
"orr ti ~I,at. uat h"t gczrn lIl"t gronten H hnk
n n ui le en WIZ Jn hCl!ulI.t.lgd lOet do vulgen Jc
I 'Iller! le voor pui !Ikatle

II "I U ( geveer I..ue pren :::elrdon d~t
I,; r::evoeldo Ult m]n gcstcl tln groLdo gmg
zOldc rn nUll w Ca pper BRn on .en speCIale I
rapportellr Wat I ct voroortukte \\ eet Ik
OIet Ik verood~'"t I dat het tewec'gebrncht
wer I donr UO llJ, Il Ikh den veroon31\kt d 'or
hct Ol bren,! 1 v I I 'en gl ot gello fot dIen
tIJd gUDoot Ik alt Jd "cn g 'tdo gt!toudheld doch
tJP 8011 avood lakLc Ik plotlleltng 10 een en daar
mUil man nlC~ thUIM WIL" moest Ik om een dtt
haren zend"n eo den gebeelen nacbt zat lem~nd
bJ mll want Ik gevoeirle mil zoo zIek dat Ik
bevreClld was ..Ileen to blIJven D"i'rDa begon
Indl.sestle en Ik kon slcebt8 onge"eer een
theelepel ..ol voed5e1 h" eiken maal tUd nemen
"" zelfs een klelD balf kopJe thee gaf mu
pun DIkwIlls WM Ik aheeng VaD hét
'I'oedsel en wIldIl DIet eellH er naar lIeD eD tcn
laata!.o werd Ik zoo zwak dat Ik DIet o\lns bet
theescben k blad kon dragen of feDl~ werk mot
mun Daalmaclune kon doen Jk kon tor nauwer
lIood uItgaaD III de straat daar Ik bevree~d
was dd Ik EOU .. allen 111 llle .enow~n wa.rpn
ook allen JO de war en Ik kon het gerMS vaD de
klndercn !liet \ordrag~n Jn de hoop dat Ik
zon beter wordeD gJOJ' Ik. 'II""g voor eene ver
I\nde .. ng maar het doed mu geen goed eD de
medJ(luuen VoIOd~ do:d€T8 hoowel Zem!) got<!
d"den zoolang Ik ze 1(ebrulkte badden !.och
gern permanenteo IDvloed op lOU Toen I... Ik
ID de !IIelllVsblad~n nn Dr W.IlIlLlDSPlDk PIlls
! lr pale people en Ik hesloot ze te beproeven
dus kocht Ik eomge bottol. en bet gc volg was
zoo heilzaam dat Ik nog meer kreeg eD Dadat
Ik ID het geheel "Uf b<>ttels "0l gebruIkt' 1-
WilS Ik geh...,1 gene~eD Ook muoe doel!
ging lIIen C.ppor .,oort "''" meestal u ct
gezond vau toen ZI] "liftten of zestIen Juen
olld Wi1.8 eu werd I 0 mager en naar dat Ik zeer
ongeru8t werd \\ tJ ga ruO halll" oDge"eer oon
half doz[ln fle@chJe8vao dr WJihlltn! plDk pills
en dIe maakteD haar gehepl en .1 gezond Ik
bell er verzekerd nn dat de pIllen haar gezond
gemaakt bebbeD W:Lilt zll heeft geen andt r
medIC JDgebrUIkt en ZIJ zegt zelf dat II] haar
tegenwoordlgen ultat ..kendoD gezondbeidstoe
stand daar aau te dankQn he.oft Delde mIJn
docbter eD Ik geloo"en nn VII~tIn de dooltref
fendhelQ Yan dez~ wonderlIJke pllldn en Wil
houden altu..! eon 'I'oorTllllodIn hUIS en nemon tot
beo on,e too'l'locbt wanneer W!) aDa oDieetol:i
gevoelen of pun bebben

In het geval vao merr Capper eo hare docb
ter e"enllis ID alle andere gevallon werkten de
p lien dIrekt op het bloed eo do zenuwelI en bet
18daaraan te danken dat ZJl .oovele per80nen
geneaeo bebb~n nIel .Ileen van lenDwongesteld
beden hOvfdplln IndUlgestte IIneamt. eli ver
z .. aklrtng mlAr ook ... n rhenmll.tlelr leadeDJlcht
heupJlcbt, zonllwllekten teTlng le.er eli DIer
aandoeDIngen vrouwenlaekteD enz Verkocbt
door al~emeene handelaan PO door dr Wllhama
MediC In maat ...cb"PPIl LaDge.trut Kaapatad
dIe po.tnl] 7 bottel4 zendt "'oor 178 of eeD
bottel 'I'oor 3~ 3d Paat op ..oor n&ma:lbela en
sllbstttUtlll'l r~et er op dat de 'Volle naam (z3vea
woorden) gedrukt z[ln ID roodo IDkt o"er deD
paanchen om,l<lg .... armede de gluen bottel
zondor nekken omWIkkeld &Un-lldv

HOOGGERECHTSHOF

Mount Curry, Kokstad
••r /loIn! 'u I .ll,~r. "nofd¥rchler
r("de , Bueh 111111 en Jlall,dorJ )

I I I frn r rr '[>fin irnl CIVIELE ZAKE~

ZnEhD\U ~l JunIr. JunI IWI)
heer -ZO) groot de vrcul(de 'nl vali je
aa I lo progr .sle'e p' IJl lat z I de over

... '< be haal<l hll j roet hch lip van Ir lIonel
""1 \ al•• m ...ervelldc qent den br SOlIwan

(,nl Hru<eler el e!d hulp van d... onge
,cC til oun ,,,dlge C ~{R stt'm Uie d~ heer
Wd "eli md,r I~thel' kOIl geven bIJ de slem

I I' C \ en groot en 1I0g grooter "all d .. teleur
sit I In~ Vier Cl' tWIntIll U'H lator toen de tndlDg
Iller k ...aro rlat 81r (rordon "urslagen was door
den heer Solomon

\J1es IS !JU sIll behal ..e het lawRaI Yan de
J ngo CuuraDten over dll cloktl~ p"htre :\har
zr" bu.oorbeell dit bet bun gelllkken zal om
lo~ A fr,k8'llluer leden UIt te worpen bebben
11IItstgenoemdo leden dan 0I0t dezelfde kan, om
• erleoz ..n te worden? Ik meen een "edl betere
kan. en bet lO on'1etwl}feld dat ZIJmot een
g-r tore m8('ruerhelQ tllll"n ..er kozen worden
want bet" merk ...aardlll te lleO boe de 1D~loed
vao de Afnlmander PU UI dag na dal{ aangroeIt
.elfs Iller wat OIet .ndera gelloemd kan worJan
laD een )lOgo kamp WOOlde wiod al ..eel meer
.. est dan 008t eli als hot 100 .oeoeemt en Wil
nog ge8pB4rd worden tot een vol~ende allle
meena elekti" dan zou Ik "IIIAn zIen waar ..oor
de Afrikaander part" te "feezen heeft om teo
m nste een Afnkaander kandIdaat "oor dele
afdeellog 10 bet "eld te &etten Een ding zal
Ik profete? en nl dat kol Balle) OIet meer bet
hoog~t" op de I"st geplaalat zal .. ordell 'I'oor t
hoogerh I" l In agentschap hier betookent
, n ne..i"rlaag bJ ern toekomeDden keer en
dan I' lt t (ok UIt met o"m Kool

Nil mllnheer terecbt bebt g'J ge.e~d In owe
II t ave van den 2den .JUIlt dat de AfrIkaaDder
parcU nets .. erloor bIJ de "erk ... lOg ... n den
heer t rewe maar dIt Deemt DIet .. e~ dat de
ruggBgraat nn deze kleaafdeehDg DI~t ..er
loren IS
o J3 ons "erhes .. groot maar.. ZIt. ge

"'llhg on. pak te dragen tot IlIdIen .. u ges aard
bil ver: !M'n toekomeodeo keer

En om nu aaD Uwe lezers eo &aDhet all{e een
publiek te toonen dat Wil d~ maomoedl held
'1'110den beer Todd b( Jg waardeeren en ook om
te bew Izen dat bil van geen orgaOlaatle eenige
ondersleunlO~ ontYIng gaan ZIJO ondenleullers
hem al zune onkosten terug~even en "'IJ bopen
om eeo volgende keer beter te ..ecbtoln maar
st..lhg "er .. achten .. u dl\t ae Afnkaander Pf.rtn
eroote ..eranderIng kan ~ewerkatelhgen ~et
betrekktng tot de CM R stem

Oos' Nachtmaal te CedarvlUe ..ond plaats op
den Ildeu en or oen gekombineerde ~erl!ade
TJng deD volgenden dag gebouden om een pre
dlilant te kle7.en kreeg eor.. Eaten bolp
rred ker te Oudt.boorD de "olstrekte meerder
held r I de DOmtnRtie 1)1 D F BO!!maD Du
1'18.,.'. \ '\11 der :\Ielllen en i.llckhot! k .. amen
ook 'p de I]st maar dur eerw &lton de meer
<I rbcld bad .. erd bIJ dus beroepeD

STEARN8 WIJN VANLE' EIlTR.UN (met U&er)
heboort genomen Ic wordea tezameo met eeD
behoorink geko&eo dIeet Onu r aoodaatge
behandehn!i gepaard met een lenD ID de open
locht en boboorlnke exercltl8, U.I de pa'oleDt
sneU,r beter worden dan onder de oude behao
d""n,, "an pure le~erlraaa, of "UO emalaloall
,olld"r onderworpen te ",un aan de geY&rea dt
met een ongeregeld gebruik na "et gepur
gaan met de "erbledeDde wt.erk..,ta In be~ a
tondoran 1'&0 ongewnde hco!tanddeeleo Uit be
eteleel nu alle ap<'theken la lwee grootteD
-[AD'f ]

PRIESKA.
MALlS"N ". S' T1

In deze aktie voor vorbaal \I1U den vrrcbtprus
en z"kero andbre geld Bommen word door het
hof ul!spr"Mk ~edaan

Het bof gaf Ull.l!praak voor den klager op den
flsch In conventie voor .£ 1 37l balaos VI\n
vracntprll8 .£71 bergIng £7 Ihs SJ "oor huur
en £16 als schaueloosJt..lhng ...egfIDs meer hg
dagon en "OOI de yerweeroers op den elIleb 10
recon'l'entle "oor £7 l!ls Gl 'Voor 6 blokken
hout DIet afgeleverd en vrachtprlJ8

De ..er"eerden moeten de ko~tcD betalen
losloltende de kosten van de" kla!.~r al8 ge
tUlge

DaarnIl verdagdo bet hof

26 JunI 1898

rnI::iOar\

Op Z Iterdllg&'I'o!!d :I JUIlI 189) were! er eene
broederliJke .amenk ,mst geboud en door

bo ..enataande ..ere9D1glng en baro lak veroenl
gln~en albler

De ..oor.IUer (da R .J 1'&DNlokerk) openrle
de "errlcbttngen met het laten IlOgen vao P~
14~ I gevolgd duor een gehe<i
Durn" Il'IO!fmen over tot het werk op bet

pro"'ramma "oor den avood 1L1~"olgt -
I aVllCal duet De JonlleJuffrollwen .. Loot •

en A ,oone I{etlteld Tbe lJo""ent B.II.
i r,AZln~ (Prieska tak)]u J llallptA.,sch

geltteld KenOlSmaklD1: met dIe noolOtJes
3 ReeItatIe (BrakrivIer tak) J le Roux ge

tlteld 'C lt de ecbepp ng
4 Opstel ('Vltr.UI tak OIet vdrto;:enwoor

woordlgd) 'l'rIlWJ!h'{ geleverd door:M J Hanpt
He'Mch getltelJ WraaKzllcht In onze d,,~en

5 Vr1l8 "oororscbt (Ult.panberg tak) J L
"an der Merwe getiteld VerwaarlooBlIlg nn
"oorrecbten
6 JOllrnll'l1 (PfieMka t~k) R 0 Vllpe I ge

tlleld ODbekwaamhcld
DaMna "algele oene tU'lllcbentl) I van olge

"eer twmttg (20) mmuten waarm ml'o op koek
eu koffie getr.ete.rd .. erd tel .. IIl er ook eWI~e
.tukkeIl mllliek gele"erd werden

Toen voll{de bet tweede gedeelte "an het
pf'Oiramma -

7 De heer 8 Groye en IJ J le Roox ali
afge .... rdlgden ... n den Pnellk. tak leverden
toen bun "enlag ID nn de oalaoge geboodeDe
CbrtstellJke Jongehnge voreenlglDga conferontIe
telleaconwfield welka met algemeene stemlDen
werd goedg.keurd en aangenomeD Voorts
werd eene motJe nn dank un de twee afge
..aardigden gepueeerd

8 Debat openaar 8 Z Gro"e (PrlOIU tale),
oponent F ..an Wllk 'tak "ereenlgmgeD) is
het "eDlCheluk om nil te beglDnen met bet
boll .. en ..an eeo C J V zaal of zal men dat
tot later lIltatelIeII? Dd Prtealta tak ze;{t J~
en de talnereeolgtngen zeggea neeD Het 110volg
wall dat de open&llr .. "n mdt 37 tegea 17 stem
men "oor den opponent
9 LIed 0 Kruger getIteld Kw m~ In tbe

corner Jack
De "erncbttngon r Ir.sn daarmee af~eloopen
Da voorZIttor bedankto al de aAowezlgen ook

van de ..erachlllen-ie t:.k"ereenlglDgen voor
bonae iegeawoordllrbeld De nrgaderwg zong
durn. Gez: 20 9

De beer P A le Rou Jr sloot toen op
..erz~k van den yoonatter lDet gebed

B MAREE
Secretaris

AANDEELENJ4ARKT.

CHRISTELTJKf JO~OEI INuS
VEREE~INI~G

KAAPBTAL'

ItO LO s' lA Lil:

KOO,,erL
00100181 OrpblLDt.,'hamhcr .a.Bó 0 0
<hlner..! E.tI\te ~:ld Ophan

( !:amber :Jl 0 0
Roll t hU" :::lD A'!IOCla.tIon 3ó.) 0 0
r • I ol 3:xccutor. (I>pllt) 2Q() 0 0
(' r ,t Coal 0 18 0
.E "A!!Surance 7 ti 6
~ lu h,!>le Ylr. b~ 0 0
),; t ult.. 1le Fire and Marlae I 2 0
Oolouial A"'UM\oce 0 lti 0
Pa l Kl ... bet!. A.uullee IJ II ij
R..mt..nk :r.btchea I Il 0
B A li liJn;: 2 ~ 6
'ltlo.ctnc 1rauu. I 7 U
Graaf! Reinet Board of

E "0011 t<lU 6 0 0
It P :1narcliAo ~ 0 0
PAlLfIW lie lt Bun Ir u, 10 Il 0

"IJ~ A llJlDIOII:L&lIl
o 6
1 8 0
4 6 6
2 J9 6
I 13 3
ti I 0
I 9 0

% 1 0
l! lt 0

a j "
~ 0 0
~ 8 0

I 3
~ 1111110& ...u.s 011 ,1 Uil,

h..lelaara,
( II rl a Ch ,mbe ~ ot o...m-J:C~l

Verkooper
U55 0 0

237 0 0
365 0 0
210 0 0
o IV 6
7 13 6

6) 0 0
I q 6
o 17 0
o 12 0
I Il 0
2 ~ 6
1 8 0

r. 10 0
9 0 0

10 6 0

0 ~ II
t 9 0
f 7 ti~ 0 0
1 14 0
6 2 6
I 10 0
2 2 0
2 Il! 0~ 4 0
2 I 0
3 0 0
I , 0

2' J I I -< I r telograaf )-Markl feregclJ 'er
ko<per -B.nIJ~' D""18 7. B.ol}"" 28. SI Be
nOD.. :lo. 61 ~Ialn l"",lo n. e.m.:)'. IDoosta 2&
KnIght Cent ...... 4. Mld"eh I • 7. 3<l Raad
Colli.ri"" lOl Ha lril >ot .. ,Ol ol.,:.. wmer Kaste 62,
6d 'ogel l.It:t'pe ~h 6J "It Deer'" fo" 3d

BRIEVENBUS

M 1!1illWESE (N AUL) -HIer In Zuloland '"
het dit J:uJr :zeer koud en hot beeft ..ana! den
2Oston :MeI gor!)pt WO:lI.3 nog nOOltte'fOren dit
IS I8t. b~lt..ngewoon. daar bet hier een WlU"m
land 18 Het "ce Elet er recbt goed UIt doch
bet 18 wer droog en als er DIet spoedig regen
kOlDt dan zal de n:1wmter zeer Iwaar wezen
..oor de boeren daar.u YaD het boogeYt'ld bIer
heen trekken ..oor den wmter Het scbIJnt of
Wil (Traunalera) nog mogeliJk moell Jkbeld
zulleD krugen met de EDgelscben Het .r.ou erg
Jammer wesen want vrede zal voor belde par
tuen veel beter weRn Ik hoop u later wat
meer weo ... te zenden -Ccr

KERK EN SCHOOL
,

> I IJ, - (Rrul") - De h~er
, I pr w~. dell :zeh""len dag me t dcn nlt'l'ot:

r I lt, .,aJ I I ~fMentlQ pn zal t m0'1leu
her .. t ten (oen ollicl"ele lIlformatJe I~ ver
'" hl\ft betrekkeluk de verrlcbtlOgen ilia Ir bei
b"tJ<:ht 10 de Per, IS Dog DIet ontkend

P .. d P klaagt dat IlOlOmIge 8Cboohn
apekteors DIet genoeg 'I'&D de HollancUcbe taal
weteo In "lln ge ....1 meldde de 1r8pekteur In
lun rapport aan de IChoolCQmmwte "'0 goede
..ordering In t Ho!.landscb doch 10 Inn rapport
aao deD auperlntendeui nn oDderwua, aegt hu
nlete Taa Hollaodacb daarmede l()(lDende dat
he~ Hollaodacb onderwU' bU bem eeD bIJzaak
...aa.

o .cr de !L.'lnstaande ,;uraU8llCn :Jan de Zwd
Afnku:JlChe college achool te Kaapatad, vIndt
men 10 een aUverteD liG eE'nlge blJzoDderhedeD
vermeld De IICbool zalopeaen op l!l J ali • .8

BIIJkecs ..d'!'ertent el ID dit nUlDmer worden
ger.-aagd -Een onderwIJzcr voor pnyate b0e-
renschool te Brakfontem -!aria.£00 per )&ar
ondenrour aan de 1ste klu Pllblleke 3Cbool
t.e Victoria Wes ('I"ICe prlDClpaal) aalaria.£200

&eeretaria

ZEVEX ,eneraala nn het Dattacbe leger TIer.

:leo OOiaDP baa 50 J8nI militair lubïl.e.
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VOOR DE JEUGD. Dl: HEBZUCHTIG h'N. AFDBEIJKGSIfAAD NAM4lWAlAHD
Pietersburg Spoorweg.

M "0_ r, Ye? 3
A. :-IuonHt 26, " ""
A I{rnullken 1 113
R Oeos'e "20, " 1
D Krool)uo 7. " 21
I Luau 1\." 29
E 1 ~~mu~1 Iii,,, 1
N lKr,,,,,k 21, " 18
I Hand,,1 20, 6
E 1 KrollIJk 27, 5
T Sprtuk 10, " 18
Z 2 Koolllllell19, 2
A I KroDuken 4, 21
L ~ Krouuk 23, " 31
G MaUheoJ 6, II 22

:P;aechlel 12 13
2 KNDOk 1:\ 2

Gennis 36, l.
NahulD 3, 8
MarkII' 7, , 3.&
Kronulteu 1 10
JOlua 18, II 28

92 Wet. Ulil. de, Oran!lA Orove, Roborl!oOn I
98 WseeJa, Paal, Lcnh ..m J:"rnelDelk.pru t, I

Lady Grey, Aliwal Noord .44" d8tl Edttft"
!It We.~~I., lIrJof AI _'m )ILad Gre AI iJ:S J Monboer,-Er wordt sooveel Olll beI'To.rlllm·
95 Z"1lde/D&Jl,/~f ~~irc~e':b:

1
(poelwerk Wel I,~n ,., Id~ Transvaal. geroodplODdoor detla.lt&

)jDg~O) , lea, ma..r wa. 18 ot "oornaam. e oor-

VaD bo"eo8laa, 1" VD Jn7.eriders kwamen I ' WlIo&1'OlmSi ~ T~u~u.l :"0 ~.
el~te 20 bIJ de pr I' t<hlkennonl\"iltet IU un I ~ 'Inp. men I\n t, DIe m'ue Jen
",erkiuS', omdat h Hl werk Diet volledig wa_ '". 'IL ri~ R~ .. d&~ CU t ..leurgest.Jld :l~D
ODder de O"eJ'Ii8n wNd geloot en do gelukk '!' I esl&, en Jl' nu ." 00" 10 e
Ile pru,,,mDen bleken t e zo, • 7 31 II f, 1\ _I ,mAt hanDe COIIstltUtlo ,,,e le mlJdeleo,
73 ea 86 u' , I' ".r, J géhoopt b Id Ien llho let1ll1 bn de

K""'l'k lu, lt) te annex ee ren, gefaaM hebben,
NAWEN DBn OI'1.0s.n;RBO~ I I WilleD I' I"~ eren door do TraDulUI1 ID bUD

1 Aawllien, W J r an, !l0u.c' macht k k'''bC I de v- rlorene milho euen te
Bad, Brclpa:tl, Sm,II'1l I I ... I her w iru llll ?

2 Bncbner, W F', paaton., i dingO ED JaD bet ID beZit kqlgen van groote Dit
:I Buchner, Lethe!, pastorie I'ull .. gh gClltrckLbedeu "ut eigendom door een man of
4 BaMon, P A, lllGnwvaliel W~IlIIl~t"n maatschapp I, waardoor luik een p.BOOn of
5 Basson, AnDa, LUlC6lDbur'l Bult toutciu rnaatschappj] zoo velo mensehen In "Iln of haM

OVS dieust k"J~t on bell b I ~tl_;cnh.Hd vao stern
6 Burger, Nellw. Vlcton£ \\ ~.t nu-n k m iutluenceereu o rereenkomstig CI!!"n
7 DurtIer Aonle Azn Franschbo"k d, ukbeeldon kan zulk een sla.t van zaken niet
II C,lhe, Hettie, lou• .!élR Pretor" '/ \ lt I> ,chollwd worden al. 8101.erllll In den erlt~ton
:I Cdh" llanUle bu~ 2 lij Pre I ,na Z \lt Uu Jc. woords ~ aardoor Z I zoo velll bl ",k lJ

10 Cllh", Geertr P .T, dr W.IlIDgLon .00 wel al. l!"kleunJen ID bun macht k'll!;elJ
II Cillie, Mlame PJ, dr Wel1lf1L1tull Ik vraA!!" zal Lrog..rand, die d~ laatste 70 Jarell
12 Dreyer, Hennie Drietontein llrcdasdorp zooveel ~eda.an heeft om slavo, 011te beetrijder
13 Engelbrecht Petronolla I(0U" rnemr nlsclil,>ol haar steun geveu aan zulke hebzuchtige« dl

Dlo.Jes.l<l, Smitbfield () \ S er op uit "LU bun forlHtn te rnakeu door
14 lIugo A, Porteratraar, Worce,'er huuue medcmeuscheu to r erdrukken '

'I 15 Joubert Ma'):!, Zonquusdrift Plklwerg NOiSCO
26 Statie

lG Joubert Fauny, Lenham, Kar nernclkspr Uit
Lady Grey AhW'i1l1Noord

17 Krueer JH Patriotsklip Zuurbron AIo\\.1
Noord

lf! K~et, J II Worcesler
J(l Krlbe, P,et~r Dorp~trant 'i te II ubosch
20 Lutter Lenll A P dr \ III 'cs I ,rp
21 Lutter, Andn,,!, '.Izn \ ,II,e" h,r!,
22 MaraIS Suunua, Luxo nbur,! Duif Ol 'elt

OVS
23 Maraio Dl\ld 8 L&l)h~1II Klr, emcl""pru t

Lady Grey AlIw~1 !-Ioued
24 Malau Molh .., bus G21 Pretona Z,\ Il
25 Merwe \In der Mag'g'!ll, ZunrbroD, PalllOls

klip, ,,,rt Jamestown
26 Neil, Oand 8. Prospect, llarkly West
!.7 Roux, Rykie, Libertas, Stdlcnboscb
28 Roux, P<,lly,

Roox Constant, LIberla. St~lIenb03ch
Roux Jacobus, " "
Roux P I. lo, Kerkotf1\RI, ,y.,lhugtoll
Roux, Maila le f:itataonwet{ Wtliongion
Raubonhelmer R08a Dryb..rt. VrUbu
8lelmt. Ge·rirulda, Frlln.cu boek
Sn} man Maria Pncalm
Stoveos, Benny r.onbam, Karnemoll..p Uit

L:1ClyGrey, '\l,wal Noord
3i 8t~,ons Dalile r Lenham Karncll I~

.prul!, L~~y (,re) \lIw.1 Noord
38 TOit, Il J du, 1.lm'etkhp Hopetowll
39 Vos, f,errlt de Olof~nleb~r~, WcrceKter
40 Wet Belt IC de \1:(>olfonl"11I Aliwal N ,ord
41 Wet, l\bna d~, Moootonteln Alawal1\ ,ord
41 Wet IIcstor d Moolfontclo, Aliwal :!\ (lrd
4J W ..t PI"tor do, Orang" (,roro, &ol,erto Il

H 'VeMsels Allton 1', LJnhu", Karnt lplk
sprUit, Lad~ Grey Ahwal ~oord

45 WieRe ~llmle Uitvlucht, 1 ulbl~h
'an deze 45 kwamon 10 Diet til lIanm

en de pru ten 'leien bil het lot op nos
:.!>:l,31 3~,41

Dan nog werd Uilmeordcrhed an SLelllmen
de u03kpI1J8 ..oor het be,te opdol toegewl zeD
aan dat ~omerkt D (vroegel gepuuloc erd)
De IIIZ nd.tcr IS J H'''.Juf 11 ,unie Il J!ua
StrlldfonttllII Beorf"nWIII Ahwal ~ ,erd

Ue boekg""cbonkell woro.1ou Il "' I" t r chte
adres verzonden rnot be,te InlO, bel! \ ,n d
ultgevcrs en dell re hcleur van () < 1 ')II

C E..:.~ES.

----------1-
Somerset west Strand.

I
DE f r.ESTELIJKE OPENING

Op verzo~k nemeu "U t volpnde .,eral ....
OH.r Uit du P rs -

,I 1 c ze n Iollf twee werd no ,"oodiJden !JU
I Je " Il' 'I( v In Ien Pret orra I', ..",",bu'i' .poor
IWtg .11 l'eltr.lJUrg err! feaat.Juke ml&ltjjd

r aall~elx)rlt II "' ee tl I"roolo &aal t~eno ..er b.~
I mark t ph rn ~ Icn"" die met de DatlOoale klenr

I
en ve le an lel vla:.(gen "an vreemde nauën,
drupert u e I bloemeu [eer artl.llek wu .,.r

I 81",J
"aJ lt de g bic. den II wpn,hgen mensch rOeG

I ,J le n vcr'lakt ,telde de V(I<)f[ltter (land
Ir ,- Il vs ek) den eerste I drolIk In op ele tie
z dtic I '''11 den .taalspre.,d~nt, ".Ik. tou.
" t ~rv tu ,;e.stdnft .. erd beantwoord eli

lu. t vvlhheJ met luider stem "erd

V.nIar dil' Drijvud .. la TenoheDen I

lA,IIi. "an , Kaart 11.
De u,,,oon .. l111du .'~ .."lat

LOGOGn Y I' U
.IJDEL~t:1I

1 Dibl ...
21mm
3 BI
4 ( .. ra
II Eta
6 Ler
7 Oli
8 Ollla
9 Filipp
lO Derd
11 Z.
12 Amo
13 Lad
14 Hamuta
15 EelI"ondlf
II Babylonl
17 Benobal
I~ Elo.
Hl N (ilO)
20 Elf.tba
~I Nlmro
22 Giba]
23 Elitel
24 Doo-brenger
25 Ore
26 Oh
27 P1AO
28 The~
29 Zor
30 Alle
31 Leven
32 Ze.d3., lJse
S. NIeman
35 Zet
36 .Alo
37 L.
31! L.bo
39 A,ond Sohadu
40 Loll
41 Imme
42 Ga
43 Wond
HOebra
45 Boyel
46 D.mukue
47 EJypte
48 N. ban

008 ander, I:roen en ltctl'Jk dorp IS lhans ,n
Z Jil voll, "Interkloedong of lae ver wmter
'" ,kthed Ua.o den <omN prachtige eiken
liken IIU 80mb"r en droe'lI{ Alleen onze
r:l3J"Ateuso bt':rgcn stoken n Jf! apmt"r hunne
bll\lwe toppen omhoog !':n WJ lUWOne['!lgaan
did on!. n da~ell"scbe gang Eln Z JDtt<Dmei onze
vroenl,," lil hct laad In h.,t verlanl{en naar de
opklanng der droeve onweerswolkeu die "ver
00. gehefd ZUId Afrika hangen

Ooze leeraar, da Alheit, beeft tot aller "reu!!,
de besloteu nog te Ceres te bl".,en HIJ I.
gIsteren met zun famlhe vertrokken nallr 1';0
mel"1'6t ,V Mt Strand, en dMr h, t nn koud lO

zal 1'lJ wel acht ge~cven bebben op de waar
scbuwltlg hom Donderdagavood door d. nouden
vader Rtegmalill 1:"!101'~1Iom t,,~h DIet d"z"lfdc
f ,ut le m~kQo 0.1 U Paulus '''lO" maaktp dat I'
zIJn ph te 1 ro ,s-Cere.-aculcr te laten

DI6 wlllf.chuwing wurd gel/cvl'n b'l ge"gen
held 'an onze b'leeolwtlI8t 111 de oode kerk met
hel tlVeelodlo.( duel ten eerste het oDIangs Van
IlIoDen vernieu wd j;(tb"n wd Ol' nieu. aan den
dienst de~ Heeren te WIJden {'II teo tweede om
eon hartelIJk vaarwel toe te roepen aan den
heer SehoonoeJI d.o na drie laren ,",ng bIJ on.
werkzaam to zIJu liewcE:SI a'. eer@le USIstent
tri de pul,ltoke "chool nil na~r Htellenbosch
vurtr~kl om d:nlr Zllo stud,e ...erder voorl ,
."Uen \ crscheldene .prekers waren aAn bt.
woord D. AlloOIt .-ertelde bet eon en ander
omtr"I,t do "tacbtlng der gemeeote en
uet lCH" I , all den hoeksteen der oude
kerk "" 'arlcr KLo~mann ~ewaagde van
I~ ,eie oogenbl,kken .."n ..reugde die bIJ In

dat gebouw ~e.maa.kt bad 11: amlleo de Jongo
heden vcreenl;:ln" wcrd dcn beer Scboonee.
o,e haar een ger'lImeu t'ld nl. secret Irl~ ge
oI,cn 1 ha 1 ,dr~~ voorgelezeD, vcr '{'zeld
VI'" l en ""rllke "tudeerkllmtrlamp "' go
.d" lik on bl!lk vali W Illrdeertog zIJner dICII.t~1I
"' I" t Vlrl.den, U, verraehtongon worden
'IJgdul8lcrd door no 1ll,Ie on ~~lJlgo stukken
d"or IIllI koor ",urv III du I..cr Sdl')ouces de
ol,cloter un tot nil du III J, r WD'

O"k gl~tcre, b I tIc .IIlIiDg cler s, uool waren
cr <enl\(C leden der I<ChoolcoLUWI"I~ t ..gon
WUJfo.1l"OlD dell hoer Hcho()nc". e(n e..rtlhklUlt
a III 1 bIC len al~ blijk van waard, erlDg IlJner
rin Jarig d,ell"lell III :]0 ,diOUI 61l namens de
kiD 1 reil \\ eld hrm door dou hoof 10ilderwllzIlr
d Ill, cr ('urlIke ,011 fflll g~"hellk 1L3nl{ebo
I," 'o,or lr de ccrtlhkaat (n r( I!ehonk
l,e I ".kte hl 10 geplste oo""o·,hn,. n Zlln
I a ,t< • ol ,og 1l0lllen w)lden door Guo he ur
I' LJ" 'ill' W "'lOgt< II

\\ II uopell dat de t lid
.. I 0" dIlIlKwater d )or
btl,bcll

E
L
()

u
F
n
II
E
B
B
E
N
Z
A
L
V
Jo.:
R
o
o
E
I'd
D
W
o
R
D
Jo.:
N

Sprouk l'l,
J eUJ' Ill,
Deuter 33,
Gene'la 2,
RIKteren 9
BIgteren 13, "

1 Kronukeu 4,
Je"J' 38
Loeaa 1,)1
Spreuk 27,
Mattb 6,
Genuls 36, "
Spreuken 7,
O~nbar 14, "
Kronuk .l,
Jeremia 6,

2 Tblmoth 1.
I Krnnllken 9
1 Samuel 22,
UfD8a11 4,
Numen I, II

2 Samoei 17,
Halldel 9,

I Konlullen 3,
Psalm 51

hebben en gedoopt 1&1

Van een curnspanJent

Die reloortl AI
..I_h, worden

Maar die Diet
doemd worden

z&1 geloofd hebben, ui ver

-llark". 10, telS lG

I u

N.llfEli OF.II OPLOS8EIl!I !lOVEN 16 J.l.lR uco

B1auck.uberl Hester, Keedoesberadrlft,
1tIo~derra .,lenMltle

2 DOlm.n, Anna, TonqoudnH, Piketberg
l'ltatle

3 DruYII, lj C dl, llrandnner,
Rly.nd.le

" Botha, Jaca, StrndfontJln, Deerfontelll
Ab "el Neord

5 Botha, Hannle, do do do
6 B~enhont, C H, Eaterhuysp"n, Potfoatolll
7 Barnard, Kitty, Warmbl1d, UDlondale
ij Berg, 8" d, Pretonued.m Krankuli 8tatle
9 Beril, Dnemml. " d, do do do
10 Bnrrer, M J, Stofkraal, Carnarvon
Il llnr~r,·Sn"'Da, do do
12 Burger, EDI".' do do
13 Conr.dle, F D, StockenstrolDlltraat

CHter
U Dr.yer, Ehlabetb lI, Bredudorp
15 Dreyer Ehu!Jeth C, do
16 Eorlbreeht Jo.:lteabeth, PoortJe, Smltbfield

OVS
17 Prans WIII.m, GrootfoutelD WIlh.ton
18 GGede, May de, Vrodenburg, Saldlinhabul
19 Goede COln.ha E de Porter rolle
20 H.uptll.lACh, G S, Nieuwe Straat;-\Vd

hngton -
21 Hattlnllb, Den R 96 Dorp tr'lat ~t611enh
12 Haalbroek, Colly, LlIlIoenkra:t.I, Witkop

Bnrg.rodorp
HUJo, T A 8~ken.trom.trut Worce~ter
H~ ... n, Cbal, Grootfontein, Wlll~torr
HodJlo" Dand, 40 do
HOOiMn, l"loholau do do
H.D1man, Herll.nu J, Welhngton

18 Joubert m~J Joh B Lenbam. Karnemelk
.prult, Lady Grey, A Noord

29 Jouben, D H, do do do do
10 Joubert, Joh.no., adr .. men ~lebau8,

Tolbaih
31 Knl., Jactl J, Onde LIbertu, Stellenbosch
3l Klerk, Willem Job, Po~tbnl 5 Burgbers

dorp
33 Lotter, G .. rtruld., Frauechhoek
34 Lotter: Kitty, do
3~ Locbner Belena, WItdam LocaafuntelO M"l

meabury
36 I,ochner Anna WItdam LucufonteUt M,lI

meabury
37 Locbner, .Aona t .. ee JODie ge&ellen 101

b'Kb
:l~ Latlli.n 0, llreedenfler Statie
39 Lonw J{lt~ l;uur!Jron P~troot.aklop vla

Ahwal Noor!!.
40 Lobbe, M. JohanOA, Welbedacbt (l~nw.l

halD
41 Mal.n J B, D£o

Wellington
42 MClnni, J 1C8, adree den beer P J de Vos

\Vorceater
43 Merwe, Nalhe .. d Jollyst(lne Bukl, PJW

Barkly Ooet ' 2j)
U Merwe JacI" d Jollystone, Barkly Pa88,

Barkly Oost
4a Merwe, Maru JE .. d Jollyslolle Barkly

P ... Barkly Oost
..Ij )ferwe Hel.na L C ., d Jollystone Barkly

PUIl, Barkly Oost
47 Merwe, P W A v d JOllystoD~ Barkly Pau,

B.rkly Oost
48 Niekerk SUIanna van, I'do'enrl'tler Ceres
40 Oostbollzen,l Maria A M Wudersflvler, Rl

.,end.l
bO Oh.,ler, Cu~r J, A.n Zuurbron, P ..tn"t6·

khp Ahwal Noord
51 Ollner, Phlhp A Aan, Zourbroo, Patriots

klip Alowal Noord
52 Plenur, R P, adres mev PreilIS Stellen

boech
j3 Plelsll BeMle du, ltoode Rand, Queens

towa
ó! Plee8ll, J Adroaan du, Klemtoren Colp,

berg
Rououw H.DD.b E pub ecbool, Do.enval

Iel, WelllDgton •
R"ux, Annale, pubechool, BQ..envallel, Wel

langton
v7 Roux, E!llabeth le, adre~ den heer P L le

Roux, WelllDgton
58 Ronx, Mlrgaretha le, Blauwvallel, WeUID!:

ton
50 Roux., Coble, Llbertaa, StoUenbollCb
bO Roux, ADue, I,.lbert&e, BtellenOOr.cb
61 Roux, RIJkte, Llbert&a, Stellenboscb
61 Roox Maria, LIbertaa, Stellenbosch
63 Retief H P, Bla!lwboecbpan MoOIpIaats

Scbwel&er, Reneke ZAR.
64 Retief Elir.abeth, Vredenhof, :Soorde"

Paarl
65 StadIer, J am811 BOlm.ns CrOUln<7 Ste len

boecb .'
66 Smit, J M, Jun, FrMOrburg
~1 Schneider, Sua, J. v d BlJlakraal Prins

Albert St.tie
68 SchaIkwuIr, CorDelia van Grootfontein,

Wllhston
69 TOil, P J da, Dorpetrut, Stellenboscb
70 Tbero~} E1iaabeth M Twee Jonge Ge&ellen,

TaHlagb
71 Thel't'n, Johanna, Twee J oDge GezellelJ

Tnlbagb '
72 Tberell, Margaretba, Twee Jonge Guellell,

Tulbagb
i3 TheroD, Bothe, MIddelpost
74 Theron, LU.IO, PnD' Altr~ Cere.
75 Theron, Tbemu A, Ce~
76 Toenen, Lou .. u. A, BrikhuIl, Porternlle
77 Vd1oen, SUADna E, BrI"~"n
78 VilJoen, JICI Pa, K.rutraat, RIChmond
79 VilCb J A. "aD Zul, Dorpatrui, Stelleu

GOVo.ter, P H Ze"eDfGnlelD, Wolven hoek
Stati', OV~

81 VlIIIter, Heekr, Guaop, Poslmuburg Grl
kw.l.nd Wnt.

82 VIIlI.n, Nelbe de, Lan, .. lel, RolJerteon
83 Vllhen, ElIeD de, Genadendal
84 Yllhen, Johanna de, BrulDkhp Rmer Zon

der EDd
85 W.lt, HeDdrika nn der, Bnlboek, WIIUOIl·

tem SldlDg
86 Wah, LeviDa .,an der, Bulhoek, WIJdton

telD SidlDg
87 Wnd. H..ter, Burbary, Wltl.epUtB
88 Woltaard, r E, Kalkoeakrana, H.nonrweg

Statie
119Wolfaard, Cecdla M, Kalkoenlrran., Han

overweg StatIe
110Wet. P J de, MooifontelD, Lim08nfontean

A.hwal Noord
91 We', J J de, MooifoDtem, Llmoontonl.elD

Aliwal Noord.

UIER VOl(,EN NU :lI I A\1"" I. '~A \1<1i \I
LEEN \\Af NAIJC~K~S nib I 1\11

Wnt Vllldt men In file ralld.cl '
\\'all~lIwKoom8.b-r()(d~r dl liul u fil

18 vnn u J

l) • :Morl{en. I!llat het ''> 41 n, Il \,
011 !laVOIlU~ op i -

,\ aaroon zu" on'e I' dcn g I I' \\CI_ V >ur
den

Wat klll IcmanJ WeZcll en tcl lI,d
wetcn'

(j) Wat kuopt men per 'JrJ cu 'd,11
per .-oet'

ï) WIlt riet men alIIll l,et c .. III de Lenie
k"meD'

8) \Yulke dno loll." 'cr!llldercn een lV";
10 eeD oud beer'

~) \Va ... Qm ZIJn koo,e rt g I I' boc 1er J

10) Welk vcr·c'lll I, I Iu·" 10, I cf j
oorlog'

Il) \Vllarotu kunnen.! eli _ 11111 all II 4 z ,
12) ,\ at do II ,\ I mee ,I , 'lf Il I I r II

]UI!l.t vo lr )us1.oh en tli ) lt I u,
13) W IIln.er b ~Iul ,on. en j I ~ mm
14) \Yat was wa8 eer wa. \\a' "'IS
15) Al. het op,; lat "het groeI! als ud J ,'Ill

1<bflt hOllt J

16) Wat lO t blonkgl~ "" lt t ,et le I ~i1t
het hardste'

17) 'Yatl.,nclkem,ouul d,t,n!;cln li enJ
Ja.u IS'

lil) 'Volke ~zel .chrecu wd" zo, ll,d lo

monschcn het ku ren konden)
1'1) Welke Dlunt lO nod \ ,n metaal'
20) \'i 'e lte~t cr U'I dt Hom Il.ci 0 C-

een beken1.preekwoJld
21) Wanneer eet Oen kil duet l,d,l)
<!2) 'Yaar he'ft, en "rko I het ru sIc"
21) Welke nng I' UlCI ron I
:.!4) Wie m I UnZlt Ol"! 'I III t ..parne

heb Il( llIeO'j belltl"r t, ru Jn si
m1l1kt

lIet heeft geen' ) 1ft,
:'\[:.u1rgaat t >cu lO' 0 li b ~r
Eli ook beeft bet "eo , rn~1I I
Maar bren:t tocu tUlliro,: rond)

DIDnen 2 mqanden wordeu de ant ...
gemerkt 'PrlJsraadsel, eli ~padrl"C<
deu red Icteur van Uil" I , ,I In.:e" 'Chi
nu DIet allo. vinden kan, late z,ch toch Il

moed,gen m:.ar zendt zoo,tcl lJ I ( (z I) ,e~(t
\Yn zull'n acbter elk~1I lIaam vermelJ ,h ,e
..eIe antwoorden recht "ar"" Il;> .clooft ""
net werk 7al gelet wonlcn (,.lie. élk raad"ti
behoorlIJk te nommereD 1 u.,chcll ou ,r lom
en Jmgd wordt d~le" k<, r j:(cen ,endui gc
maakt f)ezc madse', ,,"or Ilu ll.afl\I",c1llJ'; op
speCiaal 'erzoek geplaat-t

Spoorweg·Ultbreidmg
I raa'plaal" 1[, Ju 11 1811

.Jail It n Ed,teur
MIIl'lCer-1 ell [.nu .. eUlt!;aV~

v lt, rlcn rt,tco dezer van d, n hrcr S ...an der
Mer .. ,", t d'lnll tel(en mIJn broef va I 30 K~I
,,'ann hl n I te Il]f g~lt oVer de Illn die Ik
v, r,co dj heb Ik "IIelI heer V.n der
\[erwu eel,l( r zeg!,:en uat Ik uIe' 1(0 de oournllt
qo.chr ,en heb om parlIjen te vuroorr.aken
IIU Ir Ik • I,reef gehe, 1 onpartl)'li.~ Ik ben Olet
ZO) goe j lo,ktnd al. d ~ heer Van !let Merwo en
IlIIJII doel " volstrckt Diet parture ..o", te ver
03rZllkcn Ik bliJf nog b I Wit ik g~zegd bel.
,lat cr zeer \eel geld vel mOl'llt wordt maar Ik
brb n,el ge7.el( I dat het geJd voor ti" IJ' <! ,or
m I voorgesteld ook vermolltt zal worden Neen
geil nilgegeven voor eeu spoorweg naar de
noord\\eslel'lke d .. lllkten zal DIet nutteloos
ult,:e:zeven Z In het I. reeds meH dan tIJd dat
do ooord ...o,tclijkc dl8trlkten ~poorwe~ g,>meeu
"chnp moeten hcbb6n '1\ lot ?IJ zlln reed. te
lang ver\\alrloo.a. 'Vat Ik VTll~": IS slechl.
red.tvaardlgueid De hoor 'all der Merwe
h, dt zelt~ mlln lijn 'crd~dlJd >raar hIJ Z":.It dat
ee" wodanlge I Jil ,,~ngeDom.n wa~ tt! Fra~er
burg daaruit k~n men Zien dnt dlc heden aldanr
met lUll loa cmd, n Ik h >op dat I'ut p ,riem. nt
de I I~ do)r lUll voorgesteld eecc I{ocdo 'wdcll
zl eD dat ~IIook lal gehouwd w"ruen

U claoko.lde voor de opname d~ze.
Ben Ik e:n

P J B\Dt,;~UlJllSI

Vondehng Grocuberg

"\otulel1 "n de algem",,," lloud,.ver~~d,-
fln~ ~(hlludeu op Dond ...rd Lg 1:1 J 1101 18l)')
"I' d" pla. Is f'ilmgerfontclll md "'li ,oldo.nd
'''Ital l,dPII

il" '"or,lt tN oppnd" Ill, t !!;eilf'd ,n
t ,I, u d. r ,on;:" "r~adcnll;: ,n rdeu
~ I. Zlll el) I-(o"d;:<kcurd

Il, \I <'th.lam ~l'(l('u bej.\OllllfII ml! P('u 'oor
, • I , u d••• Ioc. r ( Lomba mil-(' 'I'<olldeerd
d .... r d, I! lu er \ l' ~,I dat deze "rl-( ,o.1t-
rou;: dl' uoodzltk, IIJkh. ,d ~. vnt'lt om e, IJ ,pr
llld{fUlf,!; tt mUHn In th r(>~I~tratH- W(t tn
d,t 0(Zf' wo ;:"'m'ud .....rd "ord .. dat men
(iH 1 dl rond tn kkl 11 fill III tt nten wonen en
lod, cl, lIOOd,j!,l' k" ..hticat'fI I.>eZlttpn ,cel
,_,ond I Il 'I f I vp(' hf'zitten maar ~(en hUi";
I \I ( '" ,vk;:, recht Il!:d zuliell zIJn op de

• ~,plaat-t te "ord, II

\lgt IllPt n '\.anJ.!;t nomf'1l

il, lo.. r li II lo" ... ,t ..lde "lOr, !'eM'(On
" • rd door d. n h. ('f ( Lom b,.a rd d"z, vu·
"arI. nll~ n,,('mt jl;t'no' g"n met het "'",lult 'au
h. t llLat-tl COlLgre, te 'I('ton .. re braudzlek
t. ", t ,n k, urt ook h.·t ..-prk j.(O<'d gedAAn
o.1oor h"t " ..koz ..n com,te ,n bhJft het dank
brulr \ ullr w,t h.t gpduan lo.... ft manr meent
to, lo d,t h<,t noodzakelijk Is dat Iwt noorde·
hJk d ....1 'an lo .. t land algph('<'l onth .......n "ordt
'all d" brnndzl ..kte wet, en hou pt dat t par·
I~m"ot daartoe nu ID .taa t ,1 zIJn

AlgPDI('en aanll:enomen
'ourst ...l \ lUl "en heer I C de (lerk 1'1....

'('CDIl6oord door den beer A P Snel d"
,-pl'Jl;aderlng betreurt ten Z(,<,TSte dl' boudID '
'an zekere personen te Calnwa re ver englD~
'111 den spoorweghJu, cu ook dat er zulke
h ml" aan\lollen ged8&ll zIJn tegen onze ver·
t,g~n"oordljl;"n 10 bet parlement namelaJk
do hl."l'rt'u "&11 RluJn, Van ZIJl 'en Theron

Aangenom('u
'oorort('1 '!"Bn den heer H :'\I I..ouw gese-

,ondeerd door den bl'er J G "el (ht deu
,,"Iotad, nllj! vernomon hehb<onue dat de nf
doellllg.r..ad (x'sloten heeft ('en IOllpekt"ur
IJ"I «. -teUen over de \erllChlUendo well;.n
dit ""sIUll ais onoo.UuuJbaar lK'!IChouwt ..n
ook t.. k08tblUlr en meent dat bet beter zal
wI'zen dat <>Ikc grond-bezItter In8pe(u>ur uI
ZIJn ov.,r den weg zoover dil' o.."r ZIJD elgeu·
donI JI:ll&t en dat wel gratiA

0" voo.zlt·"r PD de b<~r J ( de Clerk
wprdm afll;pvaan:bgd alt be.lult aan dl'en I1f-
derhnworaad voor te leggen

Allo!eml"lt'n Banjl;0nnmpl!
Op voor,j 1 VBn (., u hl't'r D Lomhaard Ill'·

.. , ou,l, erd door den hP.f>rJ. Loubser, ...e;d de
1'01"""00 vArl(adpnng belrgd op d') plaats
Splhberg, 10 do wOBlDg \I'11Jl den heer D
Loubser op den eel'lt«l Dolld.!rdai ID Sep-
tem~.

Kaapsta.dsche stadsraad en
Rhode swelkom.

AFRIKAANDER BOND.
1 \K '1\0 A( HTF It JH"\TA \1

'I
Df heer II .r van d~ \\ ,It VaDWo!. c fon

telD dutnkt Middelburg Kaapkoluilie llI.akt
er allnmerklDg op dat 0.1. J H. Uofme, r r"n
S Jmerset 00.t do (.ereformeorde K"rk tU"
scben haakjes (Dopperkerk) heeft geooe, ,t.!
HU beschouwde het ab eF Il scheldoaam ~e, II

en beleedljelld voor de (,ercformeerdc Ker,
Wu bouden on. er van overtnlgd dal lUik,
geenaalns de ~oehllg \ an d IfoLne) r "'l'
en men Dcme ID l\:1nulerkllq aal bct .elo I HU

ton doel ud om de v()rke~rde vuorstcll,n "n
de Enge'-che pef'!! tegen te 'rr~kell Alle""
vnllnden van on. land, n \ "Ik hopen vali I lf "

me1 00' dat dit, oon li goen nanll" II '0 t I
mlsverKLand on Jer de "-fn kaande£' d"
wekker. Ouk gewan.:t do beer \ Bil de W Lil
111 de ,olgende bowoordtnll van d, h, , Icl. J
van deo Kaap,tadllCben .tud.rRa J -

Voorl. waarde beer b. t ,.."" III I aa'
In IlW nuwmer Van Iii JUD! IP'l1 te l

beslUit genomell doo, dcn .tad" uel VUil I, 3f)

Btad, omlrent bd r..bojc~ adrc. 1I0e d ,t de
hbor 0 RCllly ook al aanhong op lIJn IUoodes
adres, allee te vergeef" • De wakkore lo, (t
Pitman cu 'Un ooden,ellners bebben pol,tleke
IDmenglng In den raad guzlen \ 0
goed yoorbeeld om te btlwlJLCn dat eh "ad geen
polatleke partV 'WIl kl~Len Ln ,k ,n'Jen dat
elke non politieke voorman een l,s 'an JHen
stadsraad kan leeren om partIJ.chap g h,cI en
al te verbannen \\ ~nt ZOO ganwal. men ~o
brulk maakt vali een ,chelduilalD uf woord d· II

komt daar ergenl' ~ U dao III I'''' )c1.el. laten
WIJ tocb IU de zon "rltl~l(ell 'IJ" all,! w~t tot
r,adeel van OUB l.n j en v, Ik .trekt n&IILlen
En laat onze leuze wezen ccclgpzllldhe.d
(endraebt maakt wacht,

'"
ILLtH ..

& PORT.

WEDRENNEN.
IOUA;sSESlIUIW HANDICAP

JOll~N!lEl!BUIUl. 21 Jul (1 er lt ,(I'aal )-Dc
J"I"onlle.iJufg hacdl"'" WerI g""'(luu~n door
p, e .m.)o met !:iol.lo tw.We 1111 T'oalma derde

ORIOKET.
h:ES HJr:COl.IlJ

LONDF:' 21 Juni -(l'er Id~gfJIal )-I':ell lICioool
knaal' Uil lt )llun ' v'" I 1,[lon (,Il .. ,e
beeft een 1I<.'01'll lIem.... t ... u ~OI , I., u,t
bul.",oo.trll,1 DJt ,. c~n reoortl

.Jr.: LI \'ERI'QOL 1>)It WilDEN' I N (" 1)1 t: L'lbU
rantle maat.cba.pPU v~r:okort togeu brand t >vcr.
de beete rato 8, In stad of Ol' het platl.f>lJuad
AiellteD "oor de maatecl.appu wordoll y. r~1scl11
oe heer William Bay II de I&k bcoatnUNIT,
POltbal'l1,~.

.1
I&j(Ul r _ ,

Le !lpa" ..n
..mplQn ou.DK'''OWCD

Daama b~ de voorzitter deo beer B
Louw en ZJJn ecbt.genoote voor bun gal ont-
baal aan den Bona, en vervolgens sloot do
!.-eer B Lombaard met gebed, en gmg de
vergadering UIteen N A NEL,

8ecretarl8~~~~-
AAs KOEIlr.&l! I-HylaDti il "In.tanter Stl~

lende eo Tand Poeders" zullen u meJuged
anglHI( oo&,enbhk besparen, en uwen kleIDen
'fOei PIl" en ellende Zu .lln de beste ':)Oede",
.,oor kleice lpnd ..ren Verkrugbu· bj alle
apothekeNl, of t!lrekt ~n Hyland, a.potbeker
boa 7'l"l Kaapetad en op bet Markt pleir, en to
lIyland, Hoek, JobannOllburg -Advt

LPI JUsoN.lTOa Pu)'iOS I-De br R....cooC
de Villien, sen., nO de Paarl, IS de eewge
agent en depothouder vaD deze wereldberoem
de puwns dus de "eenlge" die tu! Uit de
eersto band" ULporteereu kan HIJ IS twee-

~Ien nlUlr Europa geweest, heeft als mll~1
cus en mecbanl~lI. elk" beroemde pllloofabnek
"OOXaDllOePro. en bevondeu dat w,t toon
asnelag, mechaniek, matenaaJ en priJs aan
Il 'Oil, do ,Kap. He!<Onut.or" de kroon hl Jft
spannen Kaps R('$()nat{,r prlmWl alsoos
j.!oodkoope Ksps secunda. altoos voorhanden
1... 001 '" "a'-[Adv]

100 PUIke Schapen,

OP WOENSDAh, ~8 DEZER,
{; ULLgN verkocht worden te
lj KLAPMU':'S STATIE,
(he IJ IS gearriveerd ZIJD.

A il DE VILLIERS & Co, Af~lagers
Paarl, 24 JUni, 1899.

10 EERSTEKLAS RI IN PAARD~ N

Op WOP-I1sdag den 2asten dl'zel'
ZU~EN pUDltek "orden vel kocht

KLAPMU rs STATIE,
dill ,tllen gedresl'{'{'rd ZJjn onder
Zad!'1 en Tillg, groot, sierk 10 goede
condltw til t;t'sclllkt voor dndehJk
gebrUlk

PIERRE DE VILLlEHS
A. n (le \ illiel'~ & Co, M·lagel:;
Paarl,:!l JUDl, 189U.

PUBLIEKE VERKOOPING

Kostbare Bou,r Erven
~u, Ill::

Noorder Paa.rl.

IIl Jell Ins(Jlven!eu Bo( Jel
Wil LI\~I .Al Blltl t-il \R( K.

Op \\ oeIIf.;UIIg', (kIl :!8~tcn Juni.
11 I L~ I Lil

ZAL 01(' Ondergeleekentl(. Pil-
U lmck uo,>n, erkoopen . zek re
5 Ervt Il 1'\ os ~(J ~~. ~0. jl and J~
z\lodo ~~edcdlel1 v,m do plaatst n

:OI1E:<;1I0n~T & OLlJfBOUM ,
gelt:g n ,lan de NOf)rdpr Pru>rl,
plant met \ rucht boomen, (n be·
grenst door pnbhekc straten aan de
ZUltl en noOI ti zIJclPIl, en 111(1 rst ge-
geschikt VOOI' bouw l1oelelllden, ZI]
zIJn gdegen ane"{ de Noorder l'aarl
School

A J CIIL\PPIN T,
'l'rustee

.T. N. 'Ltl'llil'; & (;0., Afsla!!ers.

Zuid Afrikaansche College
School.

scho ,I zal 0[, ·nen op den
1!:Jd, Il .1ull, te \) uur

1\ lassen zullen gehoudpll worot'n
voor hct .Mat TlCulu,llC, 't 8chool
hoo,.{cr, en 't Ell mentall' exalllt'n
en ook voor d' examens \ oor de~
Cl VIeIen dienst

Voor J oogent; die UAt Standaat cl
V. hebben gepasseerd staan drie
curcusson open.
Iste Cursus Hoofdzakelijk Klassiek.
2de emsus Hoofdz.lkelIJk "eten.

schappen meL lllbegrip van
Schmkumlc

3do Handel en Cilldel. Dwnst-
Cursus

Vl:'nlf're
verkregen
paal

IDJ IChtillgen knnnen
woruen biJ den Pr! nc 1-

W. A. HUS:::iEL
Rosedale,

Orallgp ~tl'!lat,
2 ti J UDl, 180~l

1\.:' OnCE IS hereby gtven, that
l' we Intend appJYIDfT for a
Certified Copy of the !Jeed ~f Trans-
fer made on the 18th day of Decem-
ber, 1877, hy .JA.'Ii LOlW, J .A SO~
lt1 favour of SlBRAND JAr Olll li \A~
DEn HI'l \ U, IS, \v berebh cerlam
Two I'll'CPfl of Ground marked Nos
22 a'1d 2;3, with tho Builomgs there~
on, situate 10 tbe Cape DIVli'lOn, at
Durban belDg parts of the property
grantt:d to the Churchwardens at
Onrban, o~ tho 241h A pril, Hj,34,
messurJlJg i..I58square roods and t":S
square feet, "pre cODveYt'd. AnJ
~1J persons clulmmg to hale ally 01]-
JectIon to thA Issue of such copyare
hereby rtlqlllred to lodj(c the same
10 "ntlD!{, with the Regu,trar of
Deeds lD Cape Town, wlthm fourteen
days fIOm tho pubhcatlOn of this
notlOO.
:JEMP~;R8 & VAN RYNEVELD

Applicanta' AttorDe~

Regdls eD lu1regelen opgetrokken onder de
YoonlenlngOD IaB SeeUe 222 van Wet
10 Jil 1898.

1. leder Persoon IIIdeze Af Jt.:lllDg
die een of meer Honden hou~t
boven den leeftijd ~all dne
maanden zal een JaarhJksche Belas
tmg betalen van 5s VOOreen Hond
PT\ 2s. 61 voor lederen volgenden
HOJld.

2 Deze Belasting za) Ver~(hlildJ d
en betaalbaar ZIJn op den r..lPN ..gn
da,; I II JuI I In J ...dt r Jaar, f ~r8t~
betaling van den 1st....n Juli, ~(lq

3 Oe B lasting zal bf'~il.aJl'aa
ZIJn aan den Rec' etar s op her
h:,Hlt.oor van :it'n Af jpehli!~ra<ld te
Springbok, tot de t IJd d t e
Gaardors zull ..n z qn Hanl,!f',tpl j doo~
den I<aad, de Bela.qJT)g zal dan
het..aald kunnen "orden v-n die
Ga{rder~ op hierna vast t~ :,tc1len
plaatsen

~ BIJ ont'\"au_st \U l~ g'!Jo mde
Bellstmg zal de ~ecrct Il h of de
(]aat-tlt'rs ecu LlctntJe \llt~e\ f 1

;) De blno;>mJo GH.ardt 1', Z !lil~
behoorlijke H.'·j!lsters hi Il li II ln

lD>land"IIJks rekl'llilig do, n ,! 1 d n
Raad

Op last,

A J LOY\E:-:;
~\ cr li'

All ti ol i!f~ Id K II foor

Sp' li 1:1>,,1< \ a",ak \\ alal ti
11'1 Mt'I, 18~~

DOOD BERICHTEN

(jVJ- ItLEDEX te "orcel! er op d~tl
22slon lUDI, 1IW!J IllIJIl ti erbal'1l

~cht,",,[)oot J !OLBERT ilK \ ILllgR~
IU den nutll'roJotu 'liil 17 P ell el G
maanrten. UI J nalatende m ..t t. hldp .. lOOte
IOllo.leren (·m dit o;:1L~r!lt .. lb ar vcrlt,,~ te
'lt'rleuren

\VII' ceste-.

ELLA DE \'IllltR:'l
geboren

AAN }oau.Illte betrekkingen en Vrten
Jen v.oro.lt bek ..nd gc,naakt tJat h~t

Jen IIeerc b"haagJ hl'tJft Lot z'ch te nemen
op dell !)tl..u JUI!I, IrJq~ g ...h,tlonver
\\8chIS, llllJO t..td ..rl<ellefde el:bt.g~no()1.e
I'K1IW!iKILA (jKHIHlWA \ILJOU
~~lJJtlrell }{anU8. Irt o..It'n ouut'rdorn "ID
;)I 1aren "n I mall.nd< n Z U had een
~martellJ k lIJden" III Lartk" aal ...an 1 laar
eO ii Ul9nllden Ual Z~ wet geduld gedragen
hec(t

De lJeJroefdo Ecl..ll"ello t I~ t Ue 1.10 le·
rCIl.

(,Jl'zuog' l~(), v' rHn 1 t'1l _

l'A'CL l' \ II...JOE~
o I piuIJl D ,(11 U~,

]J.,! JtJbe tbon
.!.l. Juni, 1"Ij!!

Up, en IJJ· nInIll, 0\ eJleden le Tar
k u!ta I TlllJll 1"•.,I~I~f'II.{ I... , cbtl~

n. ot. MARTHISC!'i WE"~EL,:; PRKTORI[8
In den uu lerd, ru vallI Jan n

ZIJne asch rUMte IU vrede

OVEHLElil'.N t~ po,t ~~1i7.a') th op
den l-"d ..u htll I"~ I II IA~

GLADYS, (In I~t!:l dochl .. r van d~n bAtr e'l
mevrou vi{ L'mbs ..r, In dpn oud rU 'm ,an
20 Jaar

{ )
NTHLAl'E.\ te Lail~t dnfr 'r den

.Ij"n J li Il \!tJ u t"...I~r ~...Ii~fde
dochter MAR11!A !II ~GnAI t:'\ ~ In den
onJ!'1 I, w vali l-1...cht8 2; Jar~ I maan
de., i dagen, ,a et-n fi[llarwluk II) len
van " ,la.Zt'n .,10 ont I .. k !lil III lA rug·
~c..{raat l\lIUl dt'z, \\cllScb .k miJn!'
harteltJ ken 0111 k tn" t.· hrpn~e 1 .."Il de
v ...le 'I'rlen i"l1 \ (lor lt n II h u l' IU I~I 8 haar
zlf.lokt ... , eD ook ii III tT J r,...[j \ _) r ~Q I

'e 1''''l1lll fl P r hrle' il '" "" jPt"'L1 R
Dit lR loclt • II lU~l( IroJ.l el n d bf'ker
m~ll"r lo pr "'''".. "" \ o' I" Hl"I='r
beloon ..n zal up ZIJlW" liJd

Ik z"l ol' deu II, pr' rlro(]\\ 1l'0 h~m
lanken Wal t HIJ he ft Il~g~'l D .. 0 bQ
het-ft ~eo, mei, d, DildlU d,," l!"ereo zij
f[fllooft.
J ub 1 vers 21

De bedroefde Moeder,

AN:S- A ~I G PIr,~ -\,AII
::!'el.. Janse

•s TE HCCR, .....

\T.A~ lIen l:-.ten JtlhanDE!
\' Een pakh1lItl onGPr Gal,

lJ zeI' Dak !lI oot 1UU x il I ,o(\en
vroeger gEOCCUpf>f'Jti doOl den
heer t-)( (TT, gt scl11 kt \ (),Jr Lrt
druven \ an e"lllg' b, ZJ)!h, Id,
g',>lt'gen !tan de Hoof l·~tra,jt,
annex IH t 1V1Jnma.gaz1JD lliU

de heeren Lt H, I \ & ( 0

Men \enoege zich bJJ

C G E STAHKF
Van der I\)pl's PIeill,

Paarl.

Aan Drl ",kers en anderen

TE KOO ...-'

DHl· KKEH.IJ Jll lt IJ \ :J

Jc meest hIll! III I ot, ,I, n

van de \v, stelljke prol Il (In

ID vo~le gel eed hl.'ld \ (j(JJ \\ lJ"·

mg' met al do J0ngstl t ~l a-
F!lr.gen en seclertprLll ,n t

gebruikt nis ((lUriD!
aL~emet'no drukk( riJ
hing kant.oor )!l t
van de 10cabtt'1t t n dl \
van kantoor bl hot ften

SchrIjf om biJZon dl r!J,
a.anJJ., kantoOr\"llllt'J Jl

BhU~J)YACHI:'\':; il'
l"oKterm( thl''" k 1111 I

BAkken, (herrnorwl"rft • [Jl
H&cblnAIS. _ lt WtlHon, Z M IJ

bpttad.
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5 Extra
C) Varken IS

A. B. de
Paarl, 21 J
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