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lucht lijn blootgMtekt.

Roze. Scho.one, Bloesem,
Bloesem. ZInkinIJ. Spectale

'11

'x..aw~·'

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

Benevens

-
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Benramot. Oran •• ·
Zlnklnlr en Oroene .

Sn u if "ordeD !{...v..... borJild .~~ beaten ~ lijn.
_
_
\\ IJ rr~~",~
sll'Cht. d.t gIJ
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
yftnU ...... \\-'J h.vuden een groot &aIlal pn~.
Kea Dl
\ ·dl'u ,13t de prJ~~ van onze Snuif aeer laag Ut.
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HERMAN
CANARD
69, 40 en 26, Pleinstraat, ~patacl.
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) Eerste - klas Vette Kapater
Hokken.
Eers te- klas Vette Schapen.
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p
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publiek
KLAPllUTS-

. hovengemeld getal Bokken

n
t

30 JUNI

OP VRIJDAG,

.\ i, 'encl,' ~nclergetookende
verkoepen te

•

gold eD leker priSeat 'e

, J " ~borgd

I.

lijl.
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1809.
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VASTE

lOS)E

EN

TE

Somet st West Strand.

I)

1,:I lndl'l'Q'eteekende van woning
wvn-chcudo
to veranderen,

.

.. {"'.,)otl'n Publiek

te doen ver-

1 JULI,

Ur ZATERDAG,
'l

11

J'I,ECU>,

1 [II.E

". ,'I'
m-t , welingericht
Huis,
. \" " ,,_,id,bevat tende Eet.vcrtrek
i,i;_am"l''', Zitkamer, kombuis,
i: :' I,'. \\-at.;cnhuis, en Stal, suffie'
':,'I'llll\\"lJ;
tegenover het Blok
! :' ' :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. ;

.'

'ol

I

Gplaats Kap Kar bijkans
do, 1 Schotscho
:< ,-- ."; .; P~
Tuigen waarvan
!
EngcJsellO met Zilveren
.: i,,; en wat nog meer zal ver\ ,I.,tt-

ui

0

BYL, van

> •••

,-:.,~.,,:

. wordeu.
-, f-:

'.!!

I

v ~.'

tie ~O.30 uur

!'d ' . ~I Juni, 1809.

verkoopen

ter

1
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STELLtNBOSCH.

Boal ding Huis te Huur.

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,

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

Detonators.

/.: i:l'l'rt

lG SIa.apkaruers, Kombuis,
Acbtcrkamer, _ ruime
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'IlOlIll'n worden.
-\.1:1
tl' vragen uij Jeu eigenaars
. ' Jl' \I I. D. CIL'\'ER, Procureur,
~··l;ellhoscb
i.I' ll.!II

,I

,

,"'[l~.

·ll'~

Colts met nrgrootglu

. ....

,

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

Rta., 46/&6 te«e. IMf "rall,derde

'rIJlII.

J. C. SMITH & CO.,

'"

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

K.A.AP.T.A.D

•

Horroolt'.

Bedrukt·. E.a-

toa,

.

J

Bancl4oekeD,
GeMete 'l'&fe1·looperl,
8idebotrd JDee4jee,
D'OJ'le,p,.......
. .

ItOOLTON"S

PAIN PAINT.'

0mz001D1e :S..«de1akeu,
Se"~
en 1'hee-kleeclj..
Pluche-kleedjN,

GENEEST ALLE PYN.
ZALGUE"".

TANDPYN

10 minnteu
20 minuten
2IJ minnten
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.
tt

-VOOR-

Ds Beste Waarde in Ptein-straat.•
aOLIKDBR'.

J

P. J. Pe•• raen .. Co.

KUNNEN

BII&

-~---

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

a..-

EN STRAND;STRA.A.T.

"oor ao. hudelun'yerkrURbur,

AG ........

Prijll /3.

.Boet'eJl gebruikte.

1
~
i~
~ J!
•

II'

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

&;

00.,

AFDEEUNG

STEYNSBURG.

PLATFONTEIN SCHUT.
worden
den
l
tevoren

Terkocht te 8te,-nabnrg OJ)
Uiten
Juni, 1899, indien OW
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'.
'E

cape Town,

12th June, 1899.

In the lUatter of t~ Cape of Good
Hope Permanent Building Society,
Limited, in LiquidatioD, under the
New Companies Act, 1892.

'UPON

--

the

Motion

of

:Mr.

MoGuooB of CoUD8e1for the
Oftioial Lïq_uidators of the aboveD. J. 80BU'M'E,
D81Ded Sooiety and r -)OD reading
Schutm ....
their petition filed pJiJing for an Llk:dOOrD. t

order ~

upon

ál1 Peraon.

ha..• g C1&iDiI !f::. ..
- the a_--=.ety.
DUUI
to .flie the ame th the Liquidators
and .. ~
the ..Court to Iix • t.ime
within which-they .hall do 10.
lT 1.8 OaDn.BD

that the lit day of August next be,
and it· is hereby fixed. u the dat.
before which all CIaima .hall be

fiI8d.1Ïx

'f:.m~ in~

':::~iahedglish'

~ ewapapers in Oa~ Town, in
Daily-or

the
Weekly .Bditiona, .pt a
Dumber of ÏDIertiODI in .'

similar
Dutch M-per.
~~-r-:

..,
,

volgend kwartaal begint
den 19den Juli,l899.
Grondig Onderwijs gegeven. Leerlingen
voorbereid
voor
de
Kaapeohe
Universiteits - Examens. Openingen
voor Kostleerlingen; bijzonderheden
te bekomen bij.

,II ae·SIpn•• Gout,
ti tn Coin, or ~.
en
cape er w Itpt.

ingevoerd.

•

ET

A1IIchei4er, de

meest door onze

~

H

KAAPSTAD.

Alua.ndra"

gemakke1i1k8te

54

MEISJES HOOOE SCHOOL
Pil.RL.

'

P. J. PETEBSEN

....i

Groot DrakeD.Rtein.
_:.
.......

Bnapa de eetIaA terug.
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.

Room Afscheiders en Karrien.

:•

Br. 00-,

F"J. J. TURTBR.

BElUUES

BILB BDRIE

WOODHEAD, PLANT & Co.,

Karnen van ál ~5 -Shillings.

)[a,thew

ar:

ENDERS
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 tenderen.
De hoogste of laagste tender niet
noodzakelijk te worden aangenomen.

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

•• ~.....

Ooedkoopate

eehl4t R~

oorspronkelijk,

~.'T.A.J:T

BERRIES

BII&

ft

,le

Heynes,

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

zen.

-De

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

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

. 'Vij 'kunnen miet geslagen worden io prij-

De ".Ale.xandra"

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

GALKWALEN . T

'lIobttkldn-

Dl•• d.·~IItaD"n.

ST. GEORGE

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

'Voosc.

----f-.-----

~~

Ohtrurgtjn,

Tandheelkuncl1g

ERRIES

VerandeTin'g in Prijzen.

Goe4k:oop.ulln

De 'Heer A. FIELD,

Winkeliers.

ILE

ZWEEDSQH ESTOVEN.

D.

heer A. FIKLD, Tandbeelondir
Chirurgijn (onlangs in bet london
DénEaI Inatitaat)
he.dt pu een besending
van GegeltjktJ .ietn17 ~
Tandheelkundige )(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.
E

KAAPSTAD.

_'.

a_ROEMDE

Ten .,.wol.,. -yan bsJ-~ ....

r)

TANDHEELKUNDE.

Agenten :

II

it..

1 miDuut
1 minuut

in

OORPYN
"
NEURALGIA
"
ZBERE nEL
VE.B.8TUIKlNG tt
KOLIEK PYNEN

Bezoek MOR,RISON &. Co.

ZAAGMOLENS.

88, Breestraat· en Riebeeks Plein,

lta·

toen,

X1II88Jl-lloopen,
Afgewerkte - bedde1&Jtub*t 8elp8, ,
kens,
Ohenille Tatelkleeclen
Tafe1 ..kleeden, ·Gordijnen FlaneUenenF~mLê1etten
Enz.
~n&

KOLONIAAL-EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT, .
STOOM

---,I

Turkache

Hout, Kool en TimmerhOlltlagazijnen 8 ~

I:>

~";;r,,,

lUuijl

Lont en. Lont Ontstekers, altijd In voorraad

11·'

Orewd80~ la Bedrukt

Thee Warmers,

R
R~!!~~:~t
!~2!.~
s!!2. !!!
~~ ~~~E a

Blauwvallei Wellington

-T-i.'

ARTIKELEN (,

Kuiaeu,

Speciaa' I Speciaal I. Speciaal I

\~A~ DER MERWE, .J.zn.

'I

Fi1ll~y'. Beddelak8D8.

De beste en

: I

,.jl

Deur-matten,

AftIcheider

\IOE~EN,
Kaartje boomen,
- ... "uk de limoen der toekomst,
\\':r'];lngton Navel. N~ p18nttijd
!': ~I.lds aanzoek
bij

""'-1"'1,'1_1")

AflêWërkte' Blinden,
Veeren KueeDa,

'Ca!)e Times Buildings.

GEOCC U LEERDE

..' ~

.

BliJld-roUeri,

~:~~~k~2

\id.-".

J',;/l

D1oriten•.

A. G. H. TEUBES, Afslager.,

J

.

Baardkl~8,

'l'E KOOP.

.' :.~

~-

..

6 JULI, 1899,
'.

.. ,-

.

~
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GOl'4UIL~itob.,

1f£

-t

H

~

Vierkante Karpetten,

plaatse

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!
I; :"J!;'II;::': ~~,~t
van
en
en daar deze en de aanliggende plaatsml o.DgetwQfeld van ~~ K08~..:.i"IIl;l' Ruinpaarden.
baars to zijnJ was het goedgedacht door de RaIlway .MaatschappIJ op dit
,\ .. ...;.ll.AlTPTFLEISCH,
E gendom een Siding te plaatsen en het is bij deze Siding (ValI} Siding)
l)tI,"pstrna t, Stellenbosch. 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.
Ir; l:
uitmlln~nde
Wijn-,
.. \ rti,' IIten-, Zaai- en VeepluáfseD
." Li 1;1;1) tot £:3ï GO.
Robertson, 16 Juni 1899.
:"I'matie gratis gegeven.

~

••

Linoleuma,

'-

Op DONDERDAG,

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

:,;

Wonen Dek....

Plaat_ 'Voor S-trui.'Voatel of
Winlterd Boereierlj.
sal publiek

-:.'

EiderdOIll-tDatraaeen,

VERKOOPING

DE nabij
Ondergeteekende daartoe gelast
VALE BIDING,

Rij en Trek I'aarden en

1._.

~.

-JN-

-VAN-

'. Eindelijk;

".

PAARL·

I.,

Ko.tba.re

-,

GOEDf(OOPE

e, behoorlijk gemachtigd door de Exeeutrioe Tesde plaats bij Publieke Auctie verkoopen op

BE~ANGRIJKE

I Af-laan

,I

tamentair

DU

Faure, Van Eyk & Co., Afslagers.

Voorts:
;

•-

DRAKENSTEIN,

~ de Atdeeling

O

-':

-'

-

Hit ·Ptil";;".g47ii~,t o---r 'ti t PI,li.liiiilrr
.,
t:.;~_."PJ.~
•

1. De fraai gel gen en kOitbarfl plaats II Lormarans," bekend als
Waterval, groot-289: organ en 111 vierkante roeden, mj en kwijtgescholden 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 ong(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 Boerderijbenoodigheden, enz.
Voor verdere bijzonderheden varvoege men zioh bij
C. W. HEROLD,
Procureur, 23, Adderley S~~t, Kaapstad.

GOEDEREN

,.

',>

nONDE DAG, 29 JUNI, 1899.

Z(llclzaI1l81Verkoopinz
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E Ondergeteei:~n
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In den Boedel van wijlen PAUL ALJJfBTG8VAN

GROOT

.

'.
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.'

Een Kostbare J>laats en Losse
Goederen.

J. Bs ssox, C. Zoon.
4" Cu., .Afslagers.

..:.\1.,; \II.\.U

'-&.'

'_

. VAN

01' dl'n naam ~

,t

.

OP.ENBARE. ,Q·BK.OOPING

Byoraer of tbs court,
H. TBNNANT,
Beptrar.

LlkdOOrD.

I

LI ""'00 ....
I
Wbwle .. Llkdoan zalf Rsa bH 400cl eI_ .iIIC.
Il. JlC* pl4 1. lOcI. _ potje.

lIlIlUl

IbTIII

a

Co.• WPSTlD.

Gordon's Baai Hotel,
GOROO- N'S

BAAL

VKRLAAGDEprijzengedurende
. het Winter Seizoen :Per Week £2.
Per Maand £7 lOs.

Speciale
prijzen voor families.
Warme en Koude 'Baden.
Iedc~ gemak ~waarborgd.1
H. G. HENDRIKSZ,
EigeDu.r •

-.

L
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Benoodigd

UIlderwijzer

V

OOR

Private

Boerenschool

AL

V.D.M.

VIE

hiermede
kennis\J gevingdat,
aangezien
er
geruchten
zijn vcrspreid
dat ik niet
hng-L'ralhit'r
mjjn PI aktijk zal voortzet t.eu, sulks het ge\'al III' I is, en dat
ik
besloten
heb
III lJ
alhier
te
vestigen.

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

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,

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

NEWEY,

Openhare

() IJ

I

van
Werken.

llenoodign

Inwijzer

de
1 ste Klas Publieke
-'("hool te Victoria
West, een
Vi,·v· l'r:ll"ipaal
,oor
de
hooge
\,

('/)!{

k k"1 \.
Il"i!:Jj l~ch
een
noodzakcluk
\"lTt'J, l' I~
t .
:-'ahl"h £~OO per jaar.
"\I'ph'~ltl'
smet
g"tuigschrift,'n
w, nJc.ll gl,zonden
aan den OnderYa

gotl'f:kc''1r!I'
\"001' of op den
2GIlten
Jllli,
lS~I~I. Werkzaamheden
te
L('gllJlJen
wet October kwartaal.

J. P.
Ageerende

3,os.

~~':ui/:~~etm~~
r:::e~:d;W
wOrden ten eenigen ti~ Da deD
ge,tigde
bouilli v~ 2~ pereea$" en .0P baJliaseviag

:~~:!?-"ry:~
ilChappij i ka.» .

i

+8

- - -

DE

1890.

.. 8

';'¥I/)OO

0 0

IZrt,cm 0 0
5,000 0 0

.~ ...

~~.

ï6ïO

£300 000

I'., ';S8giers

Z

l"lLE"

gL'llwld.,

I' .. kjes

getal
brlllkhlre
worden v('!"kol:Lt
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dividenden alle hall jaren su11en uitl8i'.3H lJ 7
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zaak weIke uw. Directeuren ateedt voor oogeu bebben gehouden om zoo lpoedis de
:Machinerie.n Toebehoor.lI
£17.965 13 9
BANKIERS:
_
geleKenheid IÏch voordoet iu banden te worden gnomen.
'
Gebouwen
6.890 16 ~
STANDARD
BANK VAN ZUID AFRIKA,
Beperkt.
19.-0p
tw .. van on. plaataen hebben de buunl8l'l watervoren uitgehaald
uit
2,5ll 2 ~
Relli~rlft
.
permanente .troomen met benoedigend reanltaat.
:Mijn Bogen
.
88 7 li
2Q.-HET
DORP INDWE blijft lItID 'Verbuenden 'Vooruitpng maken.
Reed,
Levende RaTII' en Rijtaig
881 6 0
zijn er o'Ver de 000 buizen gebouwd en anderen lijn in aanbouw,
De ~uke
inElectrilCb TOf'IIltel
1,891 2 6
wonere tellen 700 aiel.n.
... OutwikkelinjZ' ,." &lbacbten
Men il. van voornemen iu de Daalte toekomet eeu tweede verkooping van It.ndop 31 MIINtl, 1898
..
Van de Directeuren en Balans-staat
tot 31 Maart 1899, aangeboden
VOftgbij-Uitgul'C'f\
pi __
plaateen te honden wa&noor er sterke meedinging UI zijn, en men verwacht betere
.
aan de aandeelhouders
(. p de vijfde algemeeue vergadering
gehou- prijzen dan bij de eerete vorkooping.
t9nd. h~ jIUU
21.-De
tritc8af op de kapitalo rekening gedurende h.t jaar bedroeg
den op het hoofdkantoor
van de Maatschappij
te Indwe, Afdeeling £36,MXI
Se. 8d. Van dit bedrag werd £1.'),314 6a. dd. uitgegeven voor aankoop van
£7,161 8 ti
en toebebooren,
Wodehouse,
Kolonie
van de Kaap
de Goede
Hoop op 13 Juni, meer rollen materiaal, £6,991 138. lId. voor mijn machinerie
Trek &f-8lijtage
716 8 S
£3,166 161. voor mijllOntgi"lnig en de balaol voor venchiltende
andere vereiachte
1899.
werken in verband met spoorweg, mijnen eo landerijen.
St,~
7 l~
22.- W egena de groote toename van d. zaken d,r maateohappij,
en gevolge van Per Landerij.n
Verbd {'nagen
een ~
ópb1'8opt van kolen en al~mMD8 uitbreiding van werk in alle departe(tegen kOlte)t"w Directeuren
u t~r goedkeuring
aanbiedend
dit !lon Vierde Jaarverslag
menten. acbtte de Directi6 den tyd gekomen dat bet raadzaam sou lijn een
W.tenrerkea
van rill l':Ilk~n der Ma:ltFChapp!j met een l:hlalll·lltaat On Winst en Vt'rlies R.okeoing, Beati,rend Directeul' aanteatellen die to Iodwe zal woo.n, wiens gebeeie tijd zal
Omheining
voor ht'! jaar eiuwgllndt! 31 Maart, 1899, zijn zeer dankbaar aan de Aandeelhoaderl
gewijd worden aan ~iobt
op de zaken der Maatschappij.
Gebou weu
on
Verbetehet aangename en Intore_nte
feit te kunnen meedeel en dat de MEI8teohappij vrij
De betrekking werd den heer G. E. Dagmole, aa~bod8n
en door hem Moge.
ringen
J,~
16 10
wel I't'n di vidend·bet'ilenrle
hoogte beeft bereikt.
oomen. Zijn lange connectie met de Indwe mijnen, zijn bekendheid met boerderij,
b,1l1 Il 9
1. De O~ratitl8
van. het afgeloopen jaar aloten op den abten M•• rt. 1899, met natnr,rllen arbeid, en iedere k.nnie met het eigendom der Kaatscbappij
maken hem,
Boomen Plant.en
I,BOl 0 0
een winlt ""n £21,192 3,.; -id., waartegen een kleiae debet baIana, overgebleven "'Van III&I' de meeDing der Directie 11*-'1&&1 be'Voegd 'Vcor die betrekkinH.
" Voorraad in Hauden (WijD,
het jaar 1896, afgeschreven IJ'OO8t worden, zoodat .r nu een Aotueele Credlet Balanl
23.-ln ...erb!Uld met mijnwerk werden de dienaten van den hller John Colley
en AJgemeeno)
...
8.PH 11
overblijft ter waarde van £L9,985 lu. 9d.
door deu heer Byrue iu Engeland venekerd.
Hij il 6 maand.n
lang in dien lt
tt
Kantoor ){nbtslet1 (Ind".
2. Alvorens het gebrui, van dit llaldo te be8preken zonden do Directeuren gaar- geweeet all besti.rder der Green Mijn In i. pb leken eeu degelijk bekwaam .MijnUeen Kaapst.nd)
...
~
7 6
ne voor u willen leggen een interel8lUlte rekeni'lg van de gee.tilge en merk. aardige ltierder te zijn.
.. Di vcrae 8chuldeb&l'8ll ,"l
toename van de zak~n der Maatecbappij l16dert de Vorming.
24.-08
Secretaris (de heer R. W. GOI'Jon, Mijnbeetierder
(de beer A. RUlMI)
hanr, enl., vooruit been Boekhouder (de heer Nightiulfllle)
zijn in dienat dil' Maatschappij
gebleven en
Op dell 3hten Maart, 1896, hadden wij een debet balans van
taald...
...
£l7,839 -IS
£13,'X)2 IS 7
hebben eamen met'de andere beambten huu werk tot bevrediging dGr Directeuren
Do.
1897, hadden wij voordeel voor het jaar
Min-Reeervnoor Twijfel4,928 12
~
gedaan.
Do.
1898,
Do.
Do.
achtige Scbulden
...
11,705 14
600 0 0
DIRECT.EUREN.-Overeenkomstig
de voorzieningen van de Akte van O...ereen.
Do.
1899,
Do.
Do.
21,l!12
a 4
12,6<T2 1.5 7
kODl8t treden de- te.ienw,oorJig,e Direoteureu, met uitlIOndering 'Van de heer"en F. Oate
.. Kontant in Handen
100 12 lJ
£37,825
W 9 en Gardnel' F. WilJiamI (de nomilItteIl dur Oe Beere Co., beperkt)
af .n dl .. 'VerTutaal voordeel :11 Maart, 18?9
£ 17
15 0 gaduriog 1&1 lel Directeuren moeten kieaen. De aftrvdcnd,
Directellren
sijn her.
\Vaarvan afgetrokken ue debet balalls Vllll Ib'!.lti,
kieebaar.
Woo h boo bn
I&A d
Ilo
.£375,:";3 Iii II)
beireffe~dee na n zie::~11 \'in:e eb .n,,1.1UI8u..t met de R')bDiD~n
en D.wijut Ikken de ,.
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
oorrecteu B.JMI,.taat., die eeu Waren lt \At 'l'&D df
Cl.) SPO<II(\\tG Ih:ZIIIHLTI'. II" wiu,t eli vedies rekening "l"lIn dell Spoorweg
111 gedurendo,het
Ja&r~overleden en de dien8ten van den beer J. D. Shearer werdeu .aken der Ma!rlCb.ppij OptUl~~
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
P. 8..lLISBURY, r.>;.A......
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
p.p. W. D. :MORTOlf
Andit.ellTi
I t>rgellJkende
staat van de spoorwegJnkom~ton
(bruto) eu de uitgaven voor
n.n de l1lu.u.>tendeler heeren yoor het afgllloopen jaar moet worden belliet door dat
J. B. SHEARER.
J >mln.
"'Vergadering.
Indwe, 27 M.i, 189'3.
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1':"113 van dat

te dC)en door pikken met de handen, hebben uwo Directe~n
all.
\ LrtrouWcn. dat d., werk·onkosten in dil toekomst aanmerkelijk zullen vennifldercn
IU -l"1.:\ A:'\cn;F,LE
OPERATIES.-Uwe,
Direc~euren zijn Jla zorgvuldige
,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
- I G0.0q0 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'lOnderbeden
I t
1 d
h blle
1
d
k
d
.:t.
lP
gevo g at ze e
n loa op e za en er maa~appij
slechts behoorlijk
. ,·Iilanueld kan worden In het rapport
van het vO~Dd Jaar, geeft het uwen DirecIvuren toch \"eel genoegen aan de aandeelhouden
te kunnen bekend .maken, dat
\ 'cor. het elDd~ "an het finantieeie jaar, eindigende op den 311ten Maart lutetJeden,
rlc g{'heele UitgIfte opgenomen was tegen pari zonder de t.oevlllcbt te Demen tot
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STlll'ISVJ:DE.IK.-OOH marks .... d_ week
..rij goed ..oomer. en USI poad behaalde
.£2,160. De prjjHD MeftID onftlfanclerd eD
goede loonen erlaDgdeD Ulldach~.' 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 .£9 10. 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
od toi .ea lIa od :
wiilj. wi'~,eent. toi IUperieure fa lOa od ~
t.1I1aOdi sw-t. £4 7. Gd \os £6111aOdi darde
,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
lila Odi IictIM
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
iellnaq i2 lIa od \0$ .£2 17. Iel jlkori IDiddeJ.
-Ua .tI 6e od \0$ .£1 nl lel i -nut. .id·
de_tig .. kon £0 17. ed to, all. ad i Iaur
..to. £1 1111 od \0$
od i kon ...... £0 101
od to. £1 0. Odi nie, .... i4 lIa od W," lO.
od i lang
midd .... ~
£3 0. od W
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
£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.
lo d
.. cl.
3e tot 60Iilange ..los 3& tot 46, 6CIikon'do lO. tot
45ej .padonu witM .£2 10. od t.o'.£811a Odi 811per k.~ lt.dra Illper lDCIe ." 0 II _ 011
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Reedl lo ooze \'Orige uitp"
hebbeD
wij ianpbaald
\'an de weigerlug YID een
exeqaator door air AI(red Kilner aaD deD
beer o.r;.::s.pe,lls
COU1l1 der Tranlnal
In Kas
GIitereD ontvlDgen
wij
bet Greenboek waariD:le colTelpOnd8Dtle
over de aak la gepubliceerd.
Het blijkt
daarait dat de Tl'ID8nalsche
-e""".-.....
......_
op de pwone
wijse te werk il PPaD.
ZOOaIa blij ki o~ uit twet" Zuid.Afribaa.
ICbe YOOrbeeldeo.
Ken yroeg .ao de
kolooial. ngeerlog of zij eemg bezwaar
bad ~.
de beDoemiojl' YID deD beer
Jeppe. 'WI8I'Op de beer SohreiDer 1Dtwoordde:
"dat .dit gou yememeDt
geeD
,ronden ran benr8.ru kent "oor de \'OOrietteld'!t _telllDB
YID d8D heer Oarl
J pe." eD dan wij_. bJJ .ropdat aanTrap
D IDOt!8t wordeo
TOOrde erkewog
aautelliDg
8D 't ...erJailPD YID eeD
exequtor
YID Iir Alfred Kilner.
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eeo duidelUk oYVaicbt TUl de 1I:1.. n· comi~ bemande nit deD J.ar.... _'-'
ea ledeo
MOESTEN GEBRUIKEN
l~
lil
ldeafdeellDB
Richmond.
\'UI dOlI at.edarat4, de plaatNJijke.ltcIeD
\'UI de
Onder de redWributie-atte
.. erdm ver.,beldeD.
ftranderlnpD
io due
Pe,:,.
eerw. beerell Le Pla, J. . B.i,~'
deeliDg plllllkt
en daarom Ia)let YID Nn
J. 1IcOlare, E. Babr, A. P..
, YE~V AARDlGD
DOOR
groot belang te weteD b~ de part1j.erIrt. J. du p..... B. Balmfonh, dr. 00)P!l, en .'
doer die nraaderingelt
PlateD wordt.. ae hearell J1idfdell. Bocbe fill W. G. S~~
i.
Hel blUkt dat de lIJlf.eD in de nnobU· Op.oomeI
\'UI du heer Oamrriaht. L.W. V~,
lende ftldkornet.cbappeD
RMD8 groote .erd Yerder beUJtea publiek. labllcriptieijjUen
ZE ZJ:JN DE BE.TB_.
.~
.~ i'eraDd..hob 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
EBNIGJa
A.GENTIDN.
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
reden men eeu ooDlllI Doodig bad. ttrwlJI oyerzioht nauwkeurli.
daar bet eeD zeer
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.. lO eeo be-I.. v dat"'"
oor 19d 1n rd
e aD ere
ee n .. miDderdell graad ~ Brilatown.
DE IPIURlUMElf richten ook m bet diatrild
dese .....
-rin _ ...... volkomen l'uist handelde
geD gno
III wo
en.
is te vinden lo de benoemlug
.,.n den
Politiek 1D den olY1elen cl1éut.
Lackhoff, o.v.s.,JeeI.mde
aan.
VOOR
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
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_.
geoaam IOndo zijn, doch kreeg dit pu·
d
.
DE beeren
8earigbt li Co, agenleo der
~rnaakt
op Je best mogelijke manieren en gewaarborgd
vol~ens Ana1yse
vernement slecht. kennil dat bij benoemd
e politiek mochteD lnlaten, toch",erd
"United Jtali
u.eD m eeo achertentie
WlU en werd het "l'JOOht dE'noodlge Btap- een petitie
TOOr de Rhodee-reoeptie
OD, de aandacht \'UI belftugllebbeDden op de BUpor'
!:'IJker in percenten te zijn dan eenige andere Meststof.
}len te DemeD ten einde sUDe erkenning
lau,l
in dat kantoor ter oDderteekenlDg
pbOlphateq.
Door een bijzondere behandeling
met Zwavelzuur
net
7,00 sDel
t be
katel;·
td 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,
andelerDehten, -d. beer C. A. W_ld
m eeu
nrk:E'Dde als eenige Guano maar zonder het Land daarbij uit.~put~n.
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.~,-~~'~'
JtIlIBERLEY.
regeeriog van dit feit?"
Naar wij verne.. tague UI TOOriHtwn.
\
Te verkrijgen bij
DINSDAG,
27 JUNI, 1899.
een consul, wel~e aanitelliDB niet Tt'Oe- mfln werd de pe~tle door een der ambteDE &OO_r ge"".. ede dipblhoriA: (wit&eerJam.,~.QI
VOlGT &I Co••Lady Grey Briel.,. B.....lon.
NAAR DE GOOD llOPE H
ger gedaan we~ omdat er ~
pechl"t
nanItD zelf ro~nl
Deaelfde ambtekeel), i. te De Aar ui'JebrokeD, en .du ecbool
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
OF BIJ
2s Jnai, 18VS.
NZI!: stedelijke tijdgenoot, de Oa- Tim&. wal te vinden. .'
uoe....
\-eeds g<!aloteawordeD.
.
Zem.len, J!er aak, 100 bl 9c od tot se Gd O
h t
-I.
rI
laa
erg _lootelijk.
omdat
eeDige dames
Kaap.ehe Ch.nrl.ohe
Syndioaat O&rllt,
ti 1l,l0nWJtuk der Gecharterde
kliek, keeft
D lijn
t.eteo briel gedateerd 22 Kaart.
traktaatj_
onder de ambtenaren
wilde
DE UILIIOOT no de week, de DunNgllJl
per
.. k 163 Ibc t61 od
tot
IGa \Jd j SllikerbooDe~ per ~ toa Ibc, 301 od 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.
EQUITABLE
KAMERS ST. GEORQE'~ STRAAT.
ka
in de.e aak
behalve brief TIll ltaata.
De uitgaande boot, de Altzican, 'I'em.kt mor\os s5e od i 8000811, ~atfer lOll, 0. od ~l
0.
een
ree
vaD
rare
kromme
sproDgen
aeoretaril
van'
April)
aan
harer
majeediDgen
de
klerken
iD ban werk hinderden;
geDD.middag om 4 anr.
THO. MA8TERTON, Secretaris.
Od; Kaf (Koloniaal) J*: baal,
Iba, lO. od
lila od; Kaf (KoIoDi.. l) weriear, 6e Od tot 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
811 6d i Kaf (d.V.8.) 11 od tot 111 Odi Voer de .. politieke windmolen.draaierQ
schiJnt dat hij ter iUner tUd de regeering Tan de toen
deze ambt.naar
met dot Rl.odeedat
den eerst .. den beaten trein met bur ..
per 100 lbe, 8~a.1 tG 8. 9d; itatf.rkoom, per ~ 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.
.
uk, 12~ od tot 13t od i 9oerenmaal, oqaift
worden."
Nog met vertrokken.
Til! BEIlt'OIUl'ie..erl~en week eeo gekleard
24, od ~t 26. oa i Boerenmeel, .ruift 2& Gd gevoel onder een deel der bevolking,
toe ~d Od j Meel, 111. od ~, IL Gd j Gel, waardoor een Treedsame
oploee1ng der
Het valt niet te betwijfelen,
dat bet
menje kmd 600dgebraDd. De kleederen Y&II
Mielies per all, 20e od ~i 2b od i
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
d
.....
•
zijn de ukeoning
van de aanBtelllng,
. nden vertrokken zIJn. doch hIJ heeloot afwezigbeid \'UI de moeder.
WeU.. per ak, 19c 6d tot 201 Gd i Wlt&e h
[\,:ir..; wot·dt hi~,t'hij gegeven d~lt or.een Stembt~3 zal plaats ~i?den Mialiee, per sak. 19. 6d toi 20e 6CI • Witt.
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
\
,)I,kr dl' voorzlenmgl'n
van 'Wet 4.) van] 882 lO het MUOIClpale Mielieweel, R03 tbc, 2111 C:l tot 22a od i Gele heette het: 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
203 Iba, 21JBod toi 211 od i u...u 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, aamel:'tlitl)()' ,11,1 rop VHIJI)AU,
2l JULI18<)<),
tUS8chen de uren 9 v.m., Mieliemeel,
K&apach, por Elk, 160 Iba, U· 6d tet 161 OJi
de
editeur
van
genoemd
blad
zich
ouder
antwoorden
van
lir
Alfred
Milner.
zegd.
dat
hij niet met den heer Rhod8B lijk:
broedmacbio. fill wat daarbii boort!
tr:~ ;, [J JI\.
n:d lilt (lue! de bl'h~sing te krijgen
VRn hen die gerechtigd
Uien, per aak, l~ Iba, 8. od ~t 12d Gd i Aard·
d
ta i d' 'L__
OTer Traonaaleche
zaken spreekt.
Ou
HET VooRl.OQPIO.... hoor m de &aak tegen .i.
Appelenper
uk,
1631ba,
7.
od
tot
16s:6di
T.bak
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·
":jfJ t,' ,-i, 1IIIIH'11, over de raadzaamheid
of anders, van de proc1amati9 per Ib, 0. 6d tot 0. Gd; T.bak per lb, (iDfeIn zijn antwoord op de league ..peUtie heer Rhodea niet m~r
bij de opening
diring ftJIlltrVt*e iDlOI..entie, werd de "orise
der' ~hn!(,ll);i1,' .\1I1undement Wet No. 20 'nm 18P6, ten opzichte Vtm rieur), 0. id tot 0. 3d i ICoorn, per uk, 203 ALFRED MILNER (den man aan 't roer)
maakte,
met geen ander doel dan om van. J.,ohanneebn ... heeft de heer Oham.
tegenwoordig
zlJ'n. Wat 4loet hij in week
..oor den resident magilVaat ..an Burgel'll'
Iba, 22t od tot 2.. od i Boter, per lb, (nnch),
-..
Lo de ? V' kan
d
dorp ltegonnOll.
'
.
d..ze ~!\I[;IL'll'alltt'it.
Is 3d tol 11 6d j Boter, (tweed. halikit),
me t h em te sp... k en.
berlain veel te ..._"
......-n
over de finanolën
n D
In t bij tegenstand
.. _
1r.R'
d
Id in 't'uver ..
DRUU:EIU!of pertl()oen die sich op de drnk0. IOd tot is 241 i Ei~
per dolijll, la Gd tot
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·
11 9d i Eendeo, per
lie 3d ~t 2a 9d i de tijd
Durgemees~r.
gekomen
was dat Engeland
waaronder
mij neD genoodzaakt
zijn waareclUJnliJk is het dat de'TrannaalBche'
tie eeo .. nbod 'Van een drukkerij met bijbIlIloenden per Btuk. 11 6d to, 11 9d ; Jt&Ikoenen,
dadelijk
een
groote
legermacht
oa8r
bij
te
dracen
tot
de
admiDiatratie
oDkoesaken
bem
daar
houden.
WU
hij
nog
booreo, ae ..eatigd in een ... 11 de bloeiend. te
;:Z')merSi:'t
West Strand,
per nUIr., 6. ~ tot 9. od i Dam ell 8PeIr, per lb.
d
D
ten en OJltwikkeliDg d8B lande.
De re· meer kwaad in·die ricbting doen?
.t.edea der WeAt.eJiikepre'rinci68.
0. ed tot (la lOd i Zoui, per ak, ..
&oi .. 9<1, Z id Afrika zal
22 Juni 1899.
U ..
zen en.
e TemubbeliDB
perin,
der Z. A. R. zal deze depêche beMa. OL.rVE 8cHREIMEIU!pamfl~ o..er de
OkkernoleD per lb 4d tot 6d i GedrOOIIde Perpo~itieke lIituatie ie nie. alleeo io 't BoU.odeoh
likea 4d to\ 6d i xaik per sak, 58 od wl 6s 6d. van 't tegenwoordig getal imperiale troe- antwoorden volgenB de merietflDder zaak;
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 OOr og 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
~ t .Itoeien.
goed.. .£6 OS ~t .£1 (la od i
liike ..rijmetMlaanr p'rierd.
worden.
lUlYeft, so. oef lot 701 od i Vark_,
100 Iba, wolldeD. terwijl meD driemaal meer troe. Review of Reviews VaD J IIni: Hij bespreekt
DAT er ".Ie mellllChen "an J obanoeeb1ll'l
86e od tot .0. od i
10 !be, 111 pen. (hu thans aanwezig in Z~id.Afrika,
dE'l eiacb van Ierland om staatshulp voor
De ed. heer Sauer, commiMar;_~ \'UI publieke weatrekkan i. buit.n twjjf.1 ; maar due zaak
Od ~t la. Odi
lBe od tot IU. od ; moest bebben
om aan een oorlogsver.
bet daal8telleD van een nationale univer·
werkeo, ill nog ong8ll&eld,doch wu gistereD in wordt door de jioao pen ook 'I'eel ernstiger
~
8cbapen,
goede, 2011 od t.ot 2lIa od i klaring te kunnen denken.
..oorieateJd dan bet ill. In deseo ;ijd 'I'~ bet
siteit.
Een zekere partij geeft voo ..."te de~.
Kapaten 18,
\os f2a od.
1810oven in rechtvaardigheid
en eerlijk ..
jaar eo in om.tandi,bedeo '1'.11 gedrukten han1'unn.-:Mui1en,
groo~, .£18 \0$ .£26 (la ;
De Afrikaander
partij en hare leiden
heid.
Doch rwch eerlijk/~iá noch recht·
Bet Lan_bire
rerïmflllt ia 1IÏ1~ren uit de d.1 "ijn er eteed... eel trekkera.-Rmod Po".
Huilen kleine .£12 ol tot .£14 0.; Bjjpurdel
h8AIJl:~ eD deden
vaardigheid ill ek
van otlZefinan .. barakkeD geglUD eo met den tre1D our KnmIN Dt::ITBCIi008T-.l.,&I.K..&.,
dichibjj deD enn·
£14 tot .£20 i Trekpurden,
£11 toot .£20; hielden slch echter
ri'riet ",noerd ..oor oefeniag op het .. ld.
naar, "ija m.t bet beate g... GIg wjjndrniftlo "er&Ie1I, .eD
tot iT i 0-, P.,ut.ll, .£tO wat lij konden om op ptaktiache wijze cieek hamuli 'l[Jm met onu IerscM
E:;~I:-; .,,-ordt hierbij gegeven dat volgen8 de Wet 45 van 1882,Nomi·
bou wd. De ~glt beeft ecbter wmtjjda &elijden
een beTredigeode-oplOl8iDg
te bewerbtelmtJdebtu·gers.
GIJ objecteert, behooren
Hd Tafelbaai ba ... nbeatuur heen de ni.u."
io' -'li.
"'0 de zware regenII, die'aan de kUilt ... IIeD. Jo
n;)tll~
I'RplNen 7.ullen worden ingowacht op het Municipale Kantoor,
ligen _ en dat zij mogeD slagen il de @ leren te zeggen, van uw geld Toor een reddÏJllSboot,
onlaoga ontboden, oot ...... n. dere kolonie word.o trouwen ... eel Europeaecbe
unlYerBiteit te geven.
Goed en wel. Ge- De boot ill ..oorsi.D "'D a! de nieun"
AA.NllERJtING EN.
..erbete· nncbteo, groenten e8 JftII6D ..erbcuwd, ook
:-'0IDl'r'"t
W\'st Strand, tot 4 uur namiddag, VBn MAANDAG, 17 JULI,
lteld wij kunnen
u bewijaen dat gij onH rin
fill al wu.ncbiinliik,
'lRDlleer de ple- door de ioboorlingen.
ZooaIs nnracht
werd i. de prjje nn mielie.. harte weDBCh Tan alle ware mflnden.,.D
1S0''. ,OM kandidatt'n
voor het vervullen vnn twee vacante plaatsen van meel geetegeo eo dit artikel wordt thUII legen Zuid·Alrika.
id aich 'I'OOrdoet, _
goede dieDlSeu
ZOOaUe wij reeds herhaaldesakkeD herhaaldeliJk
bebt omgekeerd en
TET ~IULUTAD je de ..orige .eek de beer
een behoorlijkeo prjje .erkooht. De .oorrud
rna~,,:edl'n,
veroOrLaakt
door het uittreden
van do heeren Jacobus
lijk bebbeD gezegd. men .... rwacht te Je n.oJ gedarig ledigt, ten bedrage Tan
Pretoriu oYerlcdeo, die nie\ mmder dan 660
ia
klein
..0
mea
...
rwacht
pen
oieu_
beHadiD·
Abraham vnn Aarde Smuts en Marthinus
~mut8 D888on, die beiden len bmo.n de Ml'1Itewakeo. VrjjI__ h. mie- vergeeft om door eenige oplOl8lng de £2,750,000 per Jaar. wat dan? l{ebbeo
poad woog. De IWt ..... rin d. o.erledoe be ..
B.\ at_jacht
FedlW'a, .... lord Newboroqh,
Gecharterde en jlD€o.kIiek te beYJ'edIaeo.
wij Diet een goede reden te napn,
dat dM Nlpftlel ~
w.kflll iD Tafelbaai heeft graftl~ we~ Wal 7 "oet. 10 ~uim lan,,~o 2 ..oes
li811 Ijjn .wakk.r .egeDI afume \'UI
beDOt'tnha.ar zijn voor herkiezing.
ten&IJ er daardoor een spoedl,e om weDt.. iDdi8D gij Diet wilt ophoudeD ODW sakken .. rtoe1il, na Nn lanp reil door .d. 'llidda!. 10 dUllIIdiep, en kou lUftt binnen het buis wor..
De ~omit,at;e tal plaats hebben op Dinsdag,
18 Juli. 1899, te 10 "".. , ait Jobanneaburl. Er ÏI ftl81.Yl'UIIIUf
Het liik m_t
dnB bDiteuhllia
...
0 Afrika,
ill deD pmeM.
te roU'D, lIJ ten miplte lUlt nalaten \'aD laadache _ _ OOI i. ~
Kolooiale mieli.. yoor (leD noordelijken wdel,
Zalerdunulidclar
.erirokbn
naar Engeland, in de km worden pplaa16t.
Her weiDig wordt op de plu_lijlte markt I&D. ling iD de TraDBnal tetYeeggebracht .ou ou te elacben dat wU ouse eigene univernUT .~ 'i'oormiddl1gs.
A.u HETT ÁNG~lfY~
KEE. kOlt een- ~
elteit zullen begiNgen
uit de sakken die eo iaJ si Belena ouderwes UDdoeD.
r
E\'C'neens lltllen op dezelfde plaati en tijd Nominatie Papieren ont. ~boden. B....r, .oeder eo.. .On _r term worden.
'Vrou..., ..olgen. naiarellen berebaiq, ...... jjf toi
Maar nlettegeDetaaDde
al de aoptval· rIJ nauwkeuri,ltt
bebt beroefd •.. De leren
een oemi, .. rder op le pan. 'Brood.to!eo
nI.~1 n worden voor twee Twee Auditeurs
voor het vo1gende jaar in de lIIe'
_
bokkeD,
en een bok ia waard ..an Bd. tot le.
SpaoiaIe,
dieuteo
ter
pdaehklnia
~D
d.
ajjDook bljjkbaar .. n he~~fLD.
Goede bf lige sprongen
van de Gecharterde
kliek, kunDeD met genoegeD ondememen
om
Aup~
ooD"'.,
werdeD zondag m de Goede melkbokken bt.len _I, 2L IItU. lha! ..
hMn YTjj goede prijzeo
G ... l(rOO&e
plaw< 'i van de hcprcn John Clarke en Charles Frederick Page.
gingen de &aken toob g..tadlg v,oruit,
hUD eigeD fODdleD TOOr een unlTerlilteit
Enngeli80ha Lu~encbe kerk alhier phonden. dan word.n ..eel gelOCht. Voor een aaaId lw!
boe...
elheid
selllele
wordt
aanpbodelL
Pluim1~' !\oIllinnlie PlIpicron moeten ,,;jn in den vorm van de hieronder
Tinden. ladieD zij konden T8rlost wor· De a..onddiewt wu in h.t Engelecb eo .erd men .an 12 tot 15 eieren raileo. Een kip kOlt
ne nie\ meer &00 .. olo(l. BoterprjjHn
fermer. zoodat de U88I haar al meer 4"n meer te
d lO Tan de onrechtvaardige
befflng TIlD door liin exoe)leau. do gou ..ernellr eo ge"oJr eeu balf yard doek-ltdf"]i~e,,~~J.e Schl'dlI1C, eTl moeten geteekend zijn door vijf Kiezers, WIer Goede aardappelen .n uien word.li aoed .... de
bekroop
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Pretoria £ 11 18s. 9d. en £8 58. Bd.
Johannesburg £t1113. Ou en £7 193. Bd.
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Jnl:cLtin-!'en
nr·kt-ij~ba;ll· aan I. t lIoof,lblireau,
l'o:tbu.3 383 t·) l'retona (,1,. 1\. nepll!flid:)
en bj de Diroctill lIecrengracht
270 Lo Aln<:terJJlll
(lfullanIJ).
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DE DlllECTlK

~~n~tTIE~~~~rli~~~ij

beroemue gonooslrundigen,
en probeerde alles
zonder baat. te vinden ,~n had in mijn geval
nlle geloof lD menschehJke
bekwaamheid
ver- ,
loren, tot dnt ik HdEUMATICURO
p,...beerde, en in eem zi~ mijn Neuralgia, Rhenmatiek en pijnen in oofd en aangeUeht verdwenen, on het nieuws is ver en wijd YelljPreid,
dat "ou-meest 11 yau
.amper ~~maal
gezond Wall van dle wonderhjke mediCl~," en
ait was werkelijk het geval; e!kL'en die het.
pro~e
beycelt het aan.
•
i
De heer Jacob van Zijl, van Vlakfonteia
(3 :
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- - - .
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VAN

Boe d t'I VRIJ WIJ·'1en I SAAC
WILL(..\Mi3
van Douglas.

:~ LL E perBonen die it-ts .te' vor. 4,.
deren hebb~ van den _bovengemf'ld~n Boedul worden verzocht
die vorderingen in te dienen,' en
alle p..rsonen die iels sohnldig zijn
lUIn genoemden boedel, om de door
ben verschuldigde beJragen' te be-!
talen aan het kantoor der bezigheid;
van den boedel te Douglas, Grikwa- ;
land West, binnen Zeg Weken na i
datnm van pub] ieat ie dezes.
I
Gedagteekend te Kimberley, 131

Procureu1'8 toor ~e.
Execuwurs TestamentaU',
Main Straat, Kimberley
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Salaris, £175 met bonus naar
toelatiog van de School Ka
V~reischten:
I. Ond~j..,rs
1J _:1:0_ LJ:JN
CerLificaat Sde Klasse Z~~
of
daaraan ~elijkstaande
Oetitilicaten KONINKLIJKE MAILVlENsr
~et bereidwilligheid
een .Aanvul- '0'1101 8TOODOOTlUATSCB.APPU
Img8 Ib=~~en.af ~e l~n;
~
aaJII••
JiZ.KT ,.
2. BeWIJS van Lidmaatschap eeaer
1\B Mat"'ocNa der VMtachapl'ij nrHollallds.ch ProteBtantache Kerk'
JJ' trek:k.a 'nil Kaapstad naar Engelalld
3. Be1l'ija van goed zedelijk
~rag loopeode ov(r de Jaatats twee .....vr.no, .. cia aDderen W Q!H.!D'lAj( le
CIlDder ~e
laren.
VOO. DGKLAliD.
, A ppl!OAties te worden ingelonden
.Juni _lIBXICAN, CJ.pwn MUTI'.
vóór kI5 Juli, e.k. aan den Onder- .Jull lS-J19QB, Kapt. hso •.
getee ende.
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HEYNES, MATHEW & Co.,
Cbemlsten, Kaapstad.

Z.A.R.

44 tot 50 Pleinst rant, li' aapstad.
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PPLICATIES.
vergezeld van
getuigschriften.
mIleo ~door
den ondergeteekende
worden ingoZ UIó-AJrRII\AAN BCH E
wacht tot W \)Snsdag, 19deo J ali,
1899. voor de betrek1dng
Tan 'O~INKLUKI MAILDIENST
Onderwijzer
in
bovengenoemde
0. II CASTLE MAIL" M. !f,"Chappl)
schooJ. De applioaI)f; moet tot een
B 8toomb00t.6n
dezer Lijn Temk·
Protestant8che
Kerk
behooren,
ken Tan Kaapstad naar Londen om
kennis hebben van Qe Hollandsche
eien anderen Woenedag, te 4 nurn.m., naar
taal, indien mogelijk: van muziek Madeira en Plymouth, te Sinl Helena en

VEJ:JL
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nam id-l
hcu!ltrt

OOGWATER
EN bottel bewerkt WOL den n .n deI< nen d,. dil
pbruwn
IlIlIell erkennen d ,I twl ,1- "'heolo
w.:Hel J'OOlIf"Id'3a .• onder I""gold ta.Vmrijlbur
IIj

Secretans der School Com.
B lOll: P ~-h f t
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\It
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e s room.
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HET BEROEMDE
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Derde P!lbUeke__.Sohool,

VERKOOPINGEN en VERKOOPINGEN
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aanboden.

en

en

het

dezeltda

jaar

Zwart

van

Burg- en Castle-straten, KAAPSTAD.

boeren. die belang
hebben in Encelscne Aardappelmoeren, zullen weldoen aan ons te
schrijven, om onzen laat.sten brief
over deze zaak nan hon te zendon.
Post V ril. _
~

3i,

-en alle soorten IJzer
Goederen

. 't

Eveneens

P.S.-AlIo

Galvanisch IJzer,
Galvanische

Burastraat,
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ze

wij het vorige

welke

meer

Jaarlijksche Uitverkoopen

Ooat Londen.
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Gla.ddra.a.d,

Omheiningfipalen,

Juri~,

D

J
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I

Het grootste Zuid-Afm_mICtIe
goneesmiddel 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,

- - - -

()1'dHEININGSDR

!l

draad,
II laagste

denden jonl;en !DAn rustig slapen en mediciju
werd voortdurend
toegedi"nd,
hoewel de buren 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 Reddersburg, 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.

W·· k
IJ oopen

NET

K
ll~ he
BI1(~ zt!

!(El'iNISGE VI NG.

GehoeIl,t6 IJ zeren 0 IDb"81DmgS Standa'lrds
Span-posteD en Yeldh6kien
v~:

~ijnbeer,-Xege~en
geleden getuig-I
de ik m een bnef jUlD u van de goede uit...er- .
king van RHEUMATI(,'URO
in mija gen.l.
Ik ben 60 Jaren oud en heb 23 jaren lang ge-

JAMES WILEY & ,Co
Dool.'ndraad,-

L()~l

nuar

1899:. Ingeyal echter geen geschikt
Applicant aloh voordoet di.,) Diet· 'l
Juli, a.s. kan ,beginnen 'Al de
E Ondergeteekende wemebt aan
School Oommi-r ic den tijd van
het geëerd publiek Lekend
indienat treding. c : I:ugen. Derhalve
worden Applier.lIten verzocht op, te te maken dat, zij bereid zal zijn, van
.
af het begin van aanstaand, kwar.
gevenwannerzij instaalt ml~
zijn, taal Vier
kostleerlingen op te
ten spoedigste met de werkzaamnemen, tegen billijke prijzen.
heden te beginneJl.
.Voor Terdere bijzonuerheden doe
. De -laagde
Applicant zal telee-aanzuek bij
vrafiach van sijn benoeming worden
WED. J. B00YSEK,
gerwitt.igd Op S Juli, e.k.
Apppll·catien
lJiewac1.t te Vn·J'.A Ibert-straat.
e
Il
dag 30 Juni, ',.l89P, bij den onder- Wellington,
k d
12 J . 1899
getee en e.:
"
UDl,
•
F in llrUNNICH

H~T GENAS H~N ALLEN ,.

JONES

10 & 12 Darling-Straat.

K A AP STA D.

• J

te beginnen met l'l Juli,

I

h.:l"1!t:

I

'0 ISAAGS,·· & G·O· · :=:~:~:U~~:I~!~~:~;::~~
Etteoa:~;~-~~i
~=(~~l:~:!;'

uur, van Bteynabu~),
is geneuD
van eeu
schijnbaar ong~eeali.jk
s~nl 'ran Rbeumatiek
en Jic~t.
Nool~! zel ZIJn moeder, Mevrouw
Vu ZIJl, aan miJ, w-aa er een erger geval van
.. Koorts-ziekte,"
zooals zij het noemen.
De
el'l'Mte d08Ï!1 RHEU~{A TICURO d.-J den lIj-

V l.n Lourenco llIarques naar Pretoria £4 73. Bd. en £3. 9.
Il
Johannesburg £4 19s. en £3 18s.
!I
" Pretoria £B 8s. en £4 123.
DurlJ(l.il
Il
Johannesburg £6 10s. en £4 Bs. Bd.
"
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en Goedkoopste
Route
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andere plaatsen
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Ik noem mij, Uw D. W. Dienaar,

D. P. van den HEEVER,
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IJ
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wor J en geHa:lg-d,VOOr
Certificaat, Ligm&at.cPap eener ~~,<km aankoop van lwt "olg\:r'le:
t- stantsche
Kerk, Gooi
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. : ~l,
Ond Indiseho Ru],), r, Oud~
Indische- Rubber-ringen en Ring.
GERARD GENIS,
pluteD. Oude I. R. KOPIlt'l ~bDg
V oorsitter Sohooloommitt~.
Otld Ziok.
'
LOenJuni, 1999.
'l'l'1lde"oorwaardt'n,
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mi .~
den van verkoop en alle andere
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V AB DEN
:,bijaonderh~en
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,
worden bi) de beambten van de
HOOFD
onderwijser
aan de spoorweg magazijnen te Kaapstad
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De ClaIM legt dat
et tweede batalJoc na
bot Shropshire I egtlDeDt 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
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MuDheer,-Hoenle
redubkt ko_
ID miJ
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_telUk grooteo pobtiek.a
OClUll, wIJ drjj~1D Did
mee om te all1ltx .. ren,
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 ..
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
EEN PROGRESSIEF
BEBOET
en Iran men DleC IUD bloed .toneD ~oor nu
heid ?
JULlIIhDUII.Y,
261uIII - (Speciaal )-Adolf
AI. Ik aaD ODIe reaeerden deak, dan wordi
Samuel Hardeobera,
:na Ilá_. PrDfP'"aI.".
Ik ..enuld
met eerbied eD l'eII~t
.. oor beo,
aau, werd bed_ beboet _t £18, .Uade .£3
boereo la boereo WDeD, hebben bet roer ..aa op elke ,*",baldlJlDIf,
dar er _ hachllidl
OUI s;:bultle iD baudea eo moi Goo. halp pa' Plea
.. aren no o"ertred.\Jla ftD aeclle 32 "au
ana IIChultle Yt:lhg ..
DII~
wd 9 YA 189:l (de ballot.,. ...et) De weD
de 'Vele atormeo die het oaia1lOlt, ID me' GOdI wareD tera, yenr_
Daar deo mallltl&r.aat door
bolp gaat het 100 goed dat croote jalolllie al da prokarear..geoeraal
daardoor
gewekt IS, nlei dat on .. ~
"ollDaalrt auo neon !:ebeel liD al niet, &ti aUD EEN ZEER DlJlDELLJKE
OPSOMML'IlG
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
De rueuwe regutratie-hJtit
VlUl de kiesa edenl&lIt COil uItgecraven
gat .chter
ea .as_od
ling Richmond,
lIOOalS v&8tgeatold door
keort h.,m
ZlIu o'enrlDli
I. wel lDet 6 por
de hoven .. an revt.llf!
CElnt bcla,t nu no af doch Diet met 61) p."
Voor de re(hstnbatie-wet
door t pari. ment
cent
"811, bestond de kiesafdooling Tan
Uute
roqecrlng
bot'H "'len groota JJloellUk
RICHMOND
boden to kamp<>n en lrru~ mln aympa'blf', bOft
.ulyer onoe be<toe.lol, eo bne eerlIJk (I) toch 1 -UI~
de
6~
afdeeliDg
wordt die ,",rdl'ilR~ eft W'OfItt ct;e Ir..el oni .. .,
.Rio-..... ~
"''''
_
ge:t ...aar lIod.. 18 Rl. dl. l'f'cbt vo,..tun
....erd
2 -tT tt de fisItale .fd
(bI1na)
met Wllrb.d barl ..n 100 ont ..~ng~" .. orden
Brttstowu
JDet
941 kIezers
Zooah aow "oortn kko," """ weg Dlo:oeten 3 -UIt
de fiskale afd (bIJna)
banoll door lIe""r"o lot dl t >no d ert,...r laud
Hopetown
met
zoo mo~ten on,,, r..g"erd~f8 1111 no~ deo .. eg 4
lt een deel van de fiskale
banoll door Kroole gil" rt" ,m moo.lllllt;heden
afd Hauo'l'er met
h"., Jong ook " .e re,"" nl r< .. In teg"n d,.
ó -lIt een dool 'I'all d. flblwlc
rclc dInge"
wa"t 011.' I , J ng
afd Philipstown
met
Zal On! I""d Ooit tot ru •• komen.oo
I~ng (j -l lt een deel van de luik dc
de trotllChe o,orkle"r
" g orcr on.e h",.fden
afd PrIeska met
wappert'
D~ Heere k III lol '"CO de... Y1alllJ'
met JO<ba"nt voorden
Wil tuUoo met J ..r.mla
Te&6lllen dUll
v In oud,
~ loo.end
aut. .. oord~o
Heere,
Door de redistnbutt ...... et ""rd d .. kIeliaf
Ileere II I If< et !Od
deeltng Richmond bepaald voor de to, komst
U08 arlll ""hUlij J ,",urtlt I ui" Jr I.t Ja de te Zl U.. n bestaan UIt de ft,kale ufdeehngen
machllge
WIl bet ,e"wtll!j'cn
"""rom Jl wur
'all RIchmond
BntBtown en HopetowlI
Daar
om ' Of IS mscht recht'
door '!'erloor Rlcl: lond dus de 490 ~temm""
D~ H"ere zegt llIet macbt 18 recbt
Villi do gooeelten van Hanover
Phllipetown
Het bloeJ der voortrekkers
der belden die ..n Pn~
die vroeger m de kie-;lIfdeehng
zoo ro-mruk: .tred"n
togen de 'I'"le macbttge
RIchmond
.temden
De ftskale ufdeehng
borden der Zulu. slUImert DOg docb het kaD van Bntstown
kreeg echter VIUI de fiskale af
ont wak~n en 8teunenda
op de kracht Ooda
deelmg Vlctona
West 76 kIPzen; terllg
<lIe
lullen WIJ al. helden struden en vallen vo ..r vroeger ter oorzake '!'an de "Jn daar .tem
on. dlt>rb,ar land on de zoet.. Yruheld of als den
UHr" n Aar. Uitkomen
Do rpglstra.tJe-hJst
1"00818 nu \ ast gesteld
\V I" vorlangt er naar w le smacht "aar oor
.t.aat nl. volgt -Ik
ged tpr \ el)l;dlJkllJg de
I)g
\\ II dlo .1 gevochten hebben !'ebbeD er oude hJot voor de JOligste re~"tratlC
eJJ
<le
:Ian gcproefr
WIJ v.rlanlJ'en er nl~t Dallr het meuwe belde
'al te bltt"r ZIJ" te ..eel onschuldig bloed zal
moetelI
.troomeo
Zar Engt'land
dm "oor
RHHMO\D
(,od vcrant .. oordllIg doen
ItiS het g"beurt
, ..Idkor, ..tscbap
Zal F ngeland de echtgenoot
"un der weduwe
Uude hJst
d " achterblIJft of de vader dor klnder~n?
Zal I -Rlcbmond
123
2 -Oost
l ItvlllKt
(,od In Zune hetlli:lteul dit .llles stllz"'LJ'Jend
00
~2
kunneIl Il8IJZlen
3 -" ..~t I Itvlugt
:.Jl!
411
4 -:\hdd~lwIJk
Ruunte voor delo regels zal grooteluks
ver
64
elO
phcbtcn
,,-Zmd
\\ mtcrvel
44
tO
Ved. d .. dr
ti -~oor<l
"mteneld
JU
47
C HOFMEYR
PS-GeluI(
heer editeur Toor de overwin
Jil
nl 19 der Hnkaander
partIl III de Kolonie
Hoge ~et u va, bu~en v rglln I ....orden om
BRITSTO\\ ~
I Lng '0 r Ull \ fr KM'Dder .aak tll worken
\ ..ldkortl"tst hap
a eht Lal dl"" "geVler~n
Oud. hJ,t
\1 11"" I J,t
1 -Bntstowll
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o
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MUl!beer.-Hoe
ongaarue meD m ~aJk _n
tiid "fan bMoering kit. Wli
ol lIehrij~eD
111&nae.'
...tb Yerberd eo
eeD yallCh
\'OOroordeeJ aal betrroe' worden, deak ik t.och
dal algebitl.
Diet ...eoacIaeljjk I.
Han mag wel
WHI beroen he' 9olk?
ED welke red_ bestaat er
oorlor 10 Zuid
Afrika recbh~
~ Laten ... 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

deo yoor-

aenen

JH'

.wa.uaea

"rageD

cu.

u

RK.
UtuUNt;,'riI.
"oor de ..

&l!j~=t:!=~

eD
eeD kon
,ei
wa&ronr
bealo~
Acu.ter PaarL
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'VG
De heer ol J y d BJ'I k...... "", aaa be,
woord en onrbaodlgde
eemge reeolatiee pao
Op ZatenJaaoamidclag, deo 2bte.
J aliI, YODd
men door d. oommllllr_
lier maDlClpalllLlt
op eeue publieke
yc:rpdeno" betreJfead. d. de drie JU&Ddelijbcbe 'I'OrpderJDl"&al bo"e.tak plaata lO de Sloi ..au de Paarl
_waarden waaronder .. br IItok grood aan .. _mdelI
'I'Olpoa k...anlllle .. ms
he'
luadboaw geJloot.chap
.. erd
afJeBtaaa, 1IObool,
De opkoma& .&11 be~nocllgelld
waarop de tegenwoordIge
laadboa .. aaal po
De DOtaJeo na dé _'-kl ..erpderiDg werde
bouri ...erd.
De heer HOIH!y, agent voor do daaspartn, geleaeo eD f08d8ekeard
Dot oomauaue UDgateld om de bUlahoadeliJb
aprak ten favoare "an hot atataaa nn de _1
regel. Da te lItea, d_
qra1q doeh Da _~
\'OOr d_u
Ook dr J Ver.feld ..an lV Uk eD

"elp:lerllDe

1lI0II'

O'IV

king werd bealoteD desel"e le latec ov_laaD
aoderen ..erdedigdea dat punt.
tot de ..oigeode "upderJDg
Er word beweerd dat b.i &eer bekrolDpen
De commlNlle belaat met bel D&Z1C11 nD de
'11"" nn eemge persenen om togen bet "erhureu regtal.ratie
M Lar wat h~en dat "olk se lun of gewn
te Achter
Paarl deed unJeg, till
"an du cul ..oor danadoeleinden
te ObJflCieensll
dl..,d rht hut beoc r >~d moet worden?
Wel
maakte duidelUk waarom geen obJ8Clits wVIieD
en men eischte ~at bet transport ... 1 wordea
r doo Jamelon lU .... I .. erd IIr oen document
1Dp~le.erd
~
voorgt'legd ten einde ua te tooaen ')f er _tge
Ol ~ trokken '!'IIII gewaaide
nitlandor gne ..en
Venolreoa
werd
over de TraasYU.bche
"oor
..
aarden
warea,
nrhledeDde
dat
de
&w
en d ,t werd
r wereld verkondigd
om .ym
kwntte
guprokon
cu het 'Volgende 1"t\Oratel
'foor dllt dOei &alwordeD vurhuard
p"f!'le te WillI n ~laar ,Ui W'R I" ultlcom.t
aangenomen
'DeU! ..erg~dcnng 8preekt de era
De
aecrelar"
nu
de
IDUOIClpalitP.11ol"
beer
hll het ond ..r:cJek der genngenotl
dCMtud. te
!.Ioetert, ~af f'Oll korte o("iommlDg \"IlO de auge hoop UIt dllt cene 'rl'eedaame oplo ....
JohannOllburg;
n""ne grwvcD maar e, n 1;>0
"oorwlUVden waaronder graad door bet puL hek Olln de pos.tllC IUl!8Cben .Kngelaod en Traos'l'&al
plllld doel om <le rcgecflDg rlcr ZOIJ Affloan
aal ge ..oudcn worJun
doch ache bet boudeD
.ebe repllbhek OOII er tt! wcrpeD "n laet "olk te werd afgeaotaan aan het laadboa"lI'eoootachap
zoo ver hem bekend was, aameh lt; dat ecp ..an "ergaderlDgen daarover thaos ougewenscbt,
overhoorr.chen
daar &IJ .. ol vertrollwen
10 do AfrikaaDder
\\ lE Is I1ARl)KUPl'H
•
T ..... )llJ'er. lat ..r wo1l1 er eene pehbo 0:r.~o gorullDlln tud , ..leden er aal1~oek werd eedaao leidslieden stelt
tl'l,kk"R • n It) kuoalmah ..'6 wlJae gl!teoken ,~D dat de IJIUOIOlpahtelt UIl bet laadb<lllwlIllaoot
De ..algende ~erlr.ldf'rtng &al gehondon worde
110hal'. &eker .tuk grond gelegen tu de a"'enue
~rrs
~.l
Jt"'l -lilulcr)-Duel
heer
all het '"'p4Inaal
gouY! rnetOent !;OKollden ""
op deo 23eten Sept.ember
wo
Bf taan
t4JI e,nde eeD gebou .. alJaar
h I \\ h ,rl u co J 'er IJUiUf p"rl. ment-Id 'I'our
I Il v or d .. tegonwe,r
ll;le beroerlug cu gu
N ag over bet een 00 udor werd g8llprotr.
cl. \\ est Hid n, Rf 1",,1 I
"Ill).
ork ZCIJo IU
r. >~
III Jill petitIe
.. erd mei Ol' te rJc!&t..n voor landboo .. 4oelelD~
ObJeclles .. erdeD toen 'JOIgeu de wel ge..,a:a;;d 'IIn daarae (Ilng met een bedankJe GlUI .. oonll_
Icn lo'lP "" rr re<l" t 'Ven.I~)dlLle d lt 1.11
r I In~l1llni( ~~m ""t vnn .tea:.re< ht
eu &eCTetarta de '!'ergadenng Ulteen
w.t dat do r~~eorll g cr~ tejlell ourl)
wa8
I Ic conferentie I" HloomCout.,lu bo rL tegell h"t t09kenneD VII.O!IOodaDlgeli I:' -ood cn
D J RETIEF
IIIa.U
IJle I mot .. t ot Jfhoofdl!lh
,d met slilf
~ 'I
I l~tK IIuders dau ,
stemrecht
VIlli eerwlLnrcl.. Ntlethlmg. de prol .."",," Do \ oa
8ecre tans.
Mllrs.. Hofmey~ ou aDderelI obJeettlerdeo
zoo
rill
Iltgeroep?
\11,olJomdatdoUooge
h fUIt;he 1 b"l an Je!.", eli het mocht komen
lot l,<,ne I ,,11Ml! g d", r oor! g
I s.< I fiK te Bloomf( IIle Il ....11>\ venocbon~n d,.t de raad nIet aaD bet ..erzoek "lUI bet b..d
bonwgenoo~cbap
kon "oldoen
Omtrent t .. toe
u, t '-' " tlIl'Cb t..gen d" 7.OJ<I Afnkaan!!Cbe ro
Jaren laier ..encbeeo
de beer J II MaralK
I
u
k
von
volle
.tem"..,h!
en
DIets
meer
Al
'1 RI R} K \ t RVCU~
D
Eene pobllekel~ergaderutg
werd DIer gebondea
nD bet
t Il e!ero gTw v"n \\ "re II 10<11 von aoo voel of alldermaal voor den raad teu beboe"e
heden Zalierdag den 24aten J u Ol, belegd door
met bet&elfde 'Veraoek
zoo nin I elaog dat bil het m~t de moeIte waard landbouwgeoootacbap
d ..n lload-.re'-na, waarop
den beer D ol
acblt.. er o"er te sprei<en
Uet 18 te betrOlrrt'D De raud gaf toen t..! kennen dat er objectIes 'nn
"000
ltle.en
bier
heelt
ootmoei
wgekoruan tegen bet toekenneu 'I'an den grond lIJ M4.raia
'at <lo Uoo[:e CommlSSRnj 7.01k eene boudlllg
en toegesproken
De opkoll1llt wae lleer groot
be~ft 11""l" I vwen daar bet dUideluk bllJ"t dat k .. ,sttll en dat aun venoek ulet In oyerwelllllg
De beer G F Pieaaar werd mel algemeeoe
prcslJ"nt Krll~er genc~en WIUI zooYer lIIo!;..1 Ik kon w:>rden gAllomeD doch gaf aan de bond
en de heer J
te Ktemmen gekolleo ala ..oorutter
en bes Iall IJ baar was onder de omstandlghed
n met eerwaarde Nectbhng en de profeesorcn
F lJnnk_nn
ala secretarIS
onderbnodeleu hunne objecttes terng te trekkon
om dc UItlander kwo"lle te regplen
Men waa echt..er zeer toleurg ... teld om deo
Eu wfllk "erstandl~ m·n.cb op aarde ,,,1 n ot hetwelk hU deed ill"t het ge ..ol" dat 1'1 too
beer MaraIS alleen to ontmoeten
daar men ..er
worden
af,,_taan
Instem me" dat er In fransvaal om.tandlgb(d
n s!.cmd,m dat h. t grood ui
I aar ue Kaap ver
wacbtte dat de heer DC de Waal ook .une ..er
voor het oprlohten van oen gebou III' .. oor laud
z In "an bUl!.ongewonon aard waarmede rt,ke
e"bunlDg &00 maken om rekenscbap iii t.o legpD
DIng khoort gehouden le worden?
Maar I og bouwdo leIDdeD doch dat er DIet III de zaal nl
vau : In rentmeesteMICnap
en gedrag In de
worden gedanst
meer Ww zal bd betwnfelen dat de 8temrecht
laalate se.'e der wetge"ende
'Vergader\D[r 11'1 ar
DIt-wHJ
tocn door Geil heer Marus Ull,e
k I\( SIlO eeD " beboorcndc tot de In wend ge
b
tJ
stoud
al.
onze
'I'ertegen
....
o
ord
Iger
aangelegenheden
'an de ZUId A fnkaa. sche nomeu waarop de munocl[-allteJt aodArma,u lm
De
hecr
Marala
daarover
gevrugd
wordende,
objecues
Hoeg eu dllar geeno obJecll<8 ge
rcpubhek
Pil bare regeerJng
1 n heeft Enge
u!lde dat hn den br De Waal ult.,.el"lOOdigd heeft,
maakt ....erdoD word eene pubheke vergadertng
lalld Diet dIe regoertnll' 10 de L'>lIdensche con
ontnog
'"ILO de heer De Waal
HDtle beloofd
ZIch lIlet daarmedd te znll n op~eroepen !.on eInde het beslUlt Uil d, II !"lUId maar an!woord
Wao
door line
con
te bekracbtlgen den grvnd In k"eslle vrU af te dat bil DIet uItgenoodlgd
Inmengen
Do boo;l'e commls.ans verklaarde
p
Inenten
OnzealDzlcn~
had de beer De
Blaan
zelf dat d~ voors el '" In presIdent Kruger
Waal n et op eene oltnoodlglDg
moeten
wacb
Op cl" verlfadering
WCld eell
reaolutJe
groote verandenJJgt'~
1 Zich bleldeD
III de
teD om rekenschap le kOlDen ge, en aan zuae
rCl hte IIchllng
B
r wereld kan EOjlela. d gonorr.en ten ~1feete den grond aao bel laud
kIezers
af te staan om eell I.'.. huuw
on Ier zulke om.tau
~heden oorlog verklar n bouwgenootocblP
Nadat de voorzittor
de ..erg:r.derlng ID eene
n
aan de Zu d Afnk:lAIlscbe repllbl ek'
Uoo ter daarop op le r,chten 'our landboowdoelelDd
ha:i nam de beer
wuelJ
kan 'erwacht worden dat eenlg volk of en dat al. bet geGootochap opbrak den grond met korte toet;pra.:lk geopeud
zal moeien WONeD MaraIS bet woord eo 8prak als 'Volgt _
mog'3lldheld zicb lIlet zal schareD &aDden kant g"bou .. Ran d~ mnnlclpahklt
terug ~otrall'porteerd
Mlloheer de "oorT.ltter -Om eoo recht o"er
vau de fraH"vaal
IDdlen ~er zulke netehge
Hlern" sprak professor
De 'os de vcrgaGe
Zlcbt te krIJgeo VaD doo to ..stand
wurm
de
taken den oorlo~ werdt verklaard'
rlog toe en ~el dat mell de ges~llIedenls vao de KoloDle zicb nu benr.d 18 het noodlg om onze
\\ at beteekcut
zulk eell oorlog 111 Zu,d
zaak III DJlllmHkmg moe. I. lIemeD hoe dat men posItie te OOscbollwon cn te bespreken
r.ooale
\ f"ka
"nar bloeaban teil aaoeeD ge"chaard
'amen werkte tot welraart v",u deD landb"" "
le will! en zooals ze nu I"
Al. hd 'V&II het
"i I
I: n wie Siddert Diet om er aan te dellk~n
en daar het blikt zooa's aangehl1&ld door tien parlement en roed. voor bU de cer had dd 'I'er
omdlt de gevo eeu Olct beschreven
kunlwn
van de IDllnlclpahlelt
dat ue g.rolld
tegenwoordlger
'"an het dIStrIkt Plkclberg te Z Jn,
worden te motr daar het , Ol; elk \erstall II~ ~ecretan.
00 Ier had hJ Zich I1&cgeo;loten bn de part U dl~ hIJ be!Jlel feb dUid,," k on kl al moet Z Jn dat al het waarop <le lan rlbou wZ1I1l1 IS opgenclt
zekere 'oor waarden li ,oe6e8tlll\n
door hct s houwde eu waaIl ..n hU de verzckennj;llad:--1in
!{HOCP van oorlog nml.
ande..
belcLkent da
ln dur
bee danseo In de "IR I III zu de welvaart Yen hot Ja nd onr;er get>oorte en
1\ g Illl t de fnnHoal
~Il h~t <\frt~.aDder
vol .. publiek
k \\ .. t" aan.toot
ell hmdorllis vproouukt
nan IDwonm!! te harie n&m en h" heef, Zlcb voor
:'\1 reek m tor
19 ,"or.tan hg 1- ngel.chrnao
plof Mars .. Do HOrDO en Roderen ...oonaehlJg
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Stoveos, Benny r.onbam, Karnemoll..p
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IlIoDen vernieu wd j;(tb"n wd Ol' nieu. aan den
3i 8t~,ons
Dalile r Lenham
Karncll
I~ dienst de~ Heeren te WIJden {'II teo tweede om
.prul!, L~~y (,re)
\lIw.1 Noord
eon hartelIJk vaarwel toe te roepen aan den
38 TOit, Il J du, 1.lm'etkhp
Hopetowll
heer SehoonoeJI d.o na drie laren ,",ng bIJ on.
39 Vos, f,errlt de Olof~nleb~r~, WcrceKter
werkzaam to zIJu liewcE:SI a'. eer@le USIstent
40 Wet Belt IC de \1:(>olfonl"11I Aliwal N ,ord
tri de pul,ltoke
"chool
nil na~r Htellenbosch
41 Wet, l\bna d~, Moootonteln
Alawal1\ ,ord
vurtr~kl om d:nlr Zllo stud,e ...erder voorl
,
41 Wet IIcstor d Moolfontclo, Aliwal :!\ (lrd
."Uen
\ crscheldene
.prekers
waren aAn bt.
4J W ..t PI"tor do, Orang" (,roro, &ol,erto Il
woord
D. AlloOIt .-ertelde bet eon en ander
H 'VeMsels Allton 1', LJnhu",
Karnt lplk
omtr"I,t
do "tacbtlng
der
gemeeote
en
sprUit, Lad~ Grey Ahwal ~oord
uet lCH" I , all den hoeksteen
der oude
45 WieRe ~llmle Uitvlucht, 1 ulbl~h
kerk
""
'arlcr
KLo~mann
~ewaagde
van
'an deze 45 kwamon 10 Diet til lIanm
I~ ,eie oogenbl,kken
.."n ..reugde die bIJ In
en de pru ten 'leien
bil het lot op nos
dat gebouw ~e.maa.kt bad
11: amlleo de Jongo
:.!>:l,31 3~,41
heden vcreenl;:ln"
wcrd dcn beer Scboonee.
Dan nog werd Uilmeordcrhed
an SLelllmen o,e haar een ger'lImeu
t'ld nl. secret Irl~ ge
de u03kpI1J8 ..oor het be,te opdol toegewl zeD oI,cn 1 ha 1
,dr~~
voorgelezeD, vcr '{'zeld
aan dat ~omerkt D (vroegel
gepuuloc erd)
VI'" l en ""rllke "tudeerkllmtrlamp
"' go
De IIIZ nd.tcr
IS J H'''.Juf
11 ,unie Il J!ua .d" lik on bl!lk vali W Illrdeertog zIJner dICII.t~1I
StrlldfonttllII
Beorf"nWIII
Ahwal ~ ,erd
"' I" t Vlrl.den,
U, verraehtongon worden
Ue boekg""cbonkell
woro.1ou Il "' I" t r chte
'IJgdul8lcrd door no 1ll,Ie on ~~lJlgo stukken
adres verzonden
rnot be,te InlO, bel! \ ,n d
d"or IIllI koor ",urv III du I..cr Sdl')ouces
de
ultgevcrs en dell re hcleur van () < 1 ')II
ol,cloter un tot nil du III J, r WD'
UIER VOl (,EN NU :lI I A\1"" I. '~A \1<1i \I
O"k gl~tcre, b I tIc .IIlIiDg cler s, uool waren
LEEN \\Af
NAIJC~K~S
nib
I 1\11
cr <enl\(C leden der I<ChoolcoLUWI"I~ t..gon
WUJfo.1l"OlD dell hoer Hcho()nc". e(n e..rtlhklUlt
Wnt Vllldt men In file ralld.cl '
\\'all~lIwKoom8.b-r()(d~r
dl
liul u fil a III 1 bIC len al~ blijk van waard, erlDg IlJner
rin Jarig d,ell"lell III :]0 ,diOUI 61l namens de
18 vnn
u J
kiD 1 reil \\ eld hrm door dou hoof 10ilderwllzIlr
l) • :Morl{en. I!llat het ''> 41
n, Il \,
d Ill, cr ('urlIke
,011 fflll
g~"hellk 1L3nl{ebo
011 !laVOIlU~
op
i
I,"
'o,or
lr de ccrtlhkaat
(n r( I!ehonk
,\ aaroon zu" on'e I' dcn g I I' \\CI_ V >ur
l,e I ".kte
hl 10 geplste
oo""o·,hn,.
n
Zlln
den
I a ,t< • ol ,og 1l0lllen w)lden door Guo he ur
Wat klll IcmanJ
WeZcll en tcl lI,d
I' LJ" 'ill' W "'lOgt< II
wetcn'
\\ II uopell dat de t lid
(j) Wat kuopt men per 'JrJ
cu 'd,11
.. I 0" dIlIlKwater d )or
per .-oet'
btl,bcll
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
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Daama b~
de voorzitter deo
Louw en ZJJn ecbt.genoote voor bun
baal aan den Bona, en vervolgens
!.-eer B Lombaard
met gebed, en
vergadering
UIteen

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
I raa'plaal"
1[, Ju 11 1811
16) Wat lO t blonkgl~ ""
lt t ,et le I ~i1t .Jail It n Ed,teur
het hardste'
MIIl'lCer-1
ell
[.nu
.. eUlt!;aV~
17) 'Yatl.,nclkem,ouul
d,t,n!;cln
li
enJ
v lt, rlcn rt,tco dezer van d, n hrcr S ...an der
Ja.u IS'
Mer .. ,", t d'lnll
tel(en mIJn broef va I 30 K~I
lil) 'Volke ~zel .chrecu wd" zo, ll,d lo
,,'ann
hl n I te Il]f g~lt oVer de Illn die Ik
monschcn het ku ren konden)
v, r,co dj heb
Ik "IIelI
heer V.n der
1'1) Welke Dlunt lO nod \ ,n metaal'
\[erwu eel,l( r zeg!,:en uat Ik uIe' 1(0 de oournllt
20) \'i 'e lte~t cr U'I dt Hom Il.ci 0 Cqo.chr ,en heb om parlIjen
te vuroorr.aken
een beken1.preekwoJld
IIU Ir Ik • I,reef gehe, 1 onpartl)'li.~
Ik ben Olet
21) Wanneer eet Oen kil duet l,d,l)
ZO)
goe j lo, ktnd al. d ~ heer Van !let Merwo en
<!2) 'Yaar he'ft, en "rko I het ru sIc"
IlIIJII doel " volstrckt Diet parture ..o", te ver
21) Welke nng I' UlCI ron I
03rZllkcn
Ik bliJf nog b I Wit ik g~zegd bel.
:.!4) Wie m I UnZlt Ol"! 'I III t ..parne
,lat cr zeer \eel geld vel mOl'llt wordt maar Ik
heb Il( llIeO'j belltl"r t, ru Jn si
brb n,el ge7.el( I dat het geJd voor ti" IJ' <! ,or
m1l1kt
m I voorgesteld ook vermolltt zal worden
Neen
lIet heeft geen' ) 1ft,
geil nilgegeven
voor eeu spoorweg
naar de
2j)
:'\[:.u1rgaat t >cu lO' 0 li b ~r
noord\\eslel'lke
d .. lllkten
zal DIet nutteloos
Eli ook beeft bet "eo , rn~1I I
ult,:e:zeven Z In het I. reeds meH dan tIJd dat
Maar bren:t
tocu tUlliro,: rond)
do ooord ...o,tclijkc dl8trlkten ~poorwe~ g,>meeu
DIDnen 2 mqanden wordeu de ant ...
"chnp moeten
hcbb6n
'1\ lot
?IJ zlln reed. te
gemerkt 'PrlJsraadsel,
eli ~padrl"C<
lang ver\\alrloo.a.
'Vat Ik VTll~":
IS slechl.
deu red Icteur van Uil" I , ,I In.:e" 'Chi
red.tvaardlgueid
De hoor 'all
der Merwe
nu DIet allo. vinden kan, late z,ch toch Il
h, dt zelt~ mlln lijn 'crd~dlJd
>raar hIJ Z":.It dat
moed,gen m:.ar zendt zoo,tcl lJ I ( (z I) ,e~(t
ee" wodanlge
I Jil ,,~ngeDom.n wa~ tt! Fra~er
\Yn zull'n acbter elk~1I lIaam vermelJ
,h ,e
burg daaruit k~n men Zien dnt dlc heden aldanr
..eIe antwoorden
recht "ar""
Il;> .clooft "" met lUll loa cmd, n Ik h >op dat I'ut p ,riem. nt
net werk 7al gelet wonlcn
(,.lie.
élk raad"ti
de I I~ do)r lUll voorgesteld eecc I{ocdo 'wdcll
behoorlIJk te nommereD
1 u.,chcll ou ,r lom zl eD dat ~IIook lal gehouwd w"ruen
en J mgd wordt d~le"
k<, r j:(cen ,endui
gc
U claoko.lde voor de opname d~ze.
maakt
f)ezc madse', ,,"or Ilu ll.afl\I",c1llJ';
op
Ben Ik e:n
speCiaal 'erzoek geplaat-t
P J B\Dt,;~UlJllSI

en

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
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
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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]

A il DE VILLIERS & Co, Af~lagers

'IJ"

.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,
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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 Septem~.
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DE VILLlEHS

(le \ illiel'~

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·
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