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DE EL ~!J. 12.-6,927.

DAGVAAR uIN G. ~ mitsdien t~n aangewezen dienen~en
" dage hetzij in persoonof door iemand van

In den . .)IUt! n"gelltlenhonderd,r den zijnentwege van zijn aanwezen te doen,
"",,,: e n ~ U~I,ten verzoek.. van E\ ERT blijken, bij gebreke waarvan door den
J \\ liE). f~R,Junior, makelaar, wonende eiseher ingevolge de wet r.al'\vordenvoort-
,. \ rusterdarn , voor deze zaak w~)()nplaatsgeprocedeerd op zijnen eisch dre daartoe
, ' .l. 11·1.. ten kantore van den. I roeureur strekt, dat door meergemelde rechtbank
\1 r , ~'. Hazelhoff aan de Keizersgracht bij vonnis worde verklaard dat er ten
"'" ~.1.)mede te Amsterdam, aanzien van den gedaagde sedert den
~'b"[J Ik, THEODORUS FRANCIS- eeneudertiesten December 1800 zes en
t'L:-- .\IE~.\GE CHALLA, deurwaarder tachtig r:chtsvermoeden van overlijden
i:J 1..-( ~l'ret'ht~hofte Amsterdam, aldaar bestaat, kosten rechtens.
.1 ,'1l~1l,1t" eli kantoor, boudende aan de En heb ik deurwaarder den;gedaagde.
\\ ~knllg-schan~,No. 63, UlfGEZEOD: '

vl~'rd~ t,wpedemaal ged~aa~: dat de procureur Mr. Hazelholf door den
r.vx HE~ DRIK WIL.LE\l HEYER, eiseher als procureur gesteld, voor hem als

:,:'·':lJJ ,;cbdd,·r.la.at"tt'hJkgew~nd he~- z:oodanigblijft oecupt'(!ren.
:.e'llek .\mef">'tan::,than" afwezig , miJn De kosten zijn f 16.90.
'lt I· lt doende bij aanplakking daarvan MENAGE CHALLA.
.~1::h,·t hUI"der g't'meente te Amsterdam, Gezien en het afschrift ten behoevevan
-n aan d.. hoofdd ..ur van' de v~rg-a<ler-den gedaagde over~nomen door Ons
: .wt.. .ier Arrendie ...ementsret!htbank al- Officier van Justitie hij de A.rrondiu.
Jaar Illlt~~ers bij plaatsunr ID de meuws- ments-Rechtbank te Amsterdam heden
h:'l,i, II .. .\I!!emel'u Handelsblad" en den eersten Juni negentienhonderd'
.. Un,; Land" te KaapstaJ., of een ander DE LA FAILl,.E.
.: /"1:d-.\fnka verschijnend dagblad, als S.
:.uc>p ,!'Jor Jt· n'cbtbank aangvwezen
~. '.;\\'I'aplert'n, terwijl ik eindelijk nog
"t":af,dmft van het exploit heb oVt'rg-e-
"I. r,i "all llt-nE,lelaebtbaren heer Officier
ran .J I,tltl" bij g'emelde rechtbank, door
W' .."j ','[1 hlijke daarvan het origineel met
, :"Z"'11 " is g-eteekend,

'''ni np Dinsdag, den zesden X overn-
b-r: 11t'"ellt ienhouderd, des voormiddags,
:en h,.if-twaalf ure, tt> verschijnen ter
:cre"h'l.ltting' d..r Arroudissementsrecht-
bank t-: .\msterdam, eerste kamer, g-e-
h. llJ"llwordt'nde 111 het Gerechtsgebouw
Joan ,I" Pnnseu~mcbt bij de Leidsche-
g-r...ebt, aldaar,

aaII~ZI"n "I' negenentwintig Sep-
·erub.·r.achtiénhonderd negeneunegt'ntig
te Amsterdam, is overleden de heer
E\'SH.T JA~ HEYER, Senior, des
e,.tIlt-'- vad er , vroeg't'r weduwnaar van STOPSELS.- Verrotte Tanden
)! \HI.\ LI·Dorre.\ KA.)fPF later gestopt met goud of zilver en tot
:.; '1\\ I ru-t S CS.\NN A .\LID:\.
RI E(; 1-:.\, Jeze laatste tbans nog inleven; hun vroeger natuurlijk gebruik:

a.arl,,~:>:I,~nUit het t'ers~ huwelijk van' hersteld.
".. ,,'[1,·,,,·her" va.Ier zijn geboren twee KUNSTT A.NDEN passend ge-
n- : 111 :"I't'n zljnue k inderen, terwijl een maakt door luchtzuiging alsook
d-rde kill'!. te II'dl:n J .\:-.i HENDRIK ZONDERPlaten. Als echten en gelijk
\1'1 LLD! HErER, dl' gedaagde in deae, voor't oog en vermaling gewaarborgd
c'~.·h:.lltWillti!! Januari, achtienhonderd TRE KKEN zonder pijn onder

:lr~t"IlV; II:I!!, g't't,nren te Amsterdam,
\e~]ller"'lle n verm"t'dellJkoverleden is ; gas of met inspuiten van Cocaine.

aal:":'llen uit bet tweede huwelijk TERMI!'N.-Iedere afdeeling
ran t,i~<,h"r,\'a.<,L·rzijn g'eborell vijf nog in handen van een Specialiteit en
li leV.'llZljll,l,' k indereu : alle termen zijn gebaseerd op de

&;111':' I.I,·Uel"l'berals executeur-testa.- billijkste schaal overeenkomende
m- nta r " [,..Iast niet Je leidin~ van de met het allerbeste w~rk.
"·Ikl,h,,, ,'Il d"elln!! der nalatenschap
zIJn!;vu.i-rs : Alle Tanden Gewaarborgd

:l..W"t'Z:L·nhij uit diéJl hoofde en N.B.-Ten einde de Pijnloosheid van hat
trr,:;w.I.. ""k als mede-erfgenaam van door ons gevolgd systeem van Tandheel-
ZIJI]I'1ln,[,'r L,.[an~daarbij heeft. een uit- kunde bekend te maken, zullen wij VRIJ
'I r.uk ,j,'f n-eh:bank te verkrijgen, waar- TANDEN TREKKEN tussehen 9 fin half
biJwordt ver k Ïaar.l , dat t en aanzien van tien iederen morzen.
Zljll ~t'n"<'II1,I"1Ibroeder, den gedaagde,
recht..!vcrnl"l'd,·11I;Woverlijden bestaat;

aanO't'Zlell,Wil dIt ...verlijden io rede·
hjkheid~Iet rtlc't'r;';f·tW1jfdJkan worden;

aancrezlen t.,.·hd,' U'Edaagcle in acbt-
:1t'nh'1n,17'nlt"'llt'llta,'b~i~, Amsterdam,
waarhij k ,,()rell en laabtelijk bad ge-
wl)ond,vt'rlaten ,'n Zich naar Zuid-Afrika
beeft hi>;.;elcll,W<!.<Hhij van de eene plaats
n!\arde an'!f'rt·I_ !!ctr,)kken;
. :lJalJ"l'Zl<,11liJn Ia.atst bekend verblijf

aj~r I- :';l·W,·.·,tBarrydale ID het distrikt
Z~l'1\daIll, van waar hij op den tieuden
.\nv"mkr a.cbtit'rj bonderd vier en
:a,'ntl!: ~n Zijnen vader een schrijven
h.',·ft -"'f), ht \\'"Ik ,;chriJvl'1l omtrent
ZIJn,·b.·.I"...!lD!!pnn>,jf de toeknmst niets
:nhl"ld liJn.!,·,[Jt ",:hrijven geregIstreerd
lt· :\rn;;krJam, ,;ub no. 1:~II, den ZHsten
?Ii'"vl'lIlJ,er,IH~j9,in clt'eI 115 ["ho, l~J
VeI;<€ vak ;j voorden ontvanger G..\. (Ket)
Blaallw);

a.aIlZt'Zlen~aa~de da.arnanooit meer
,<,ts I'all ZI,'iJheeft bten h,J(lren;

a.an::e7.It.'1ltoell rik particulier onder-
,,,,·k Hu..hte["o,; wa~ gebleken, Wijlen
"l,~h~r" vader d,· tu~,;ebenkomst beeft
:ll-,"rI"'l'l'n "an Zijne Excellentie den
\111l1l't.-rvaD Bnitenlandsehe Zaken, die
':a.ar"IJ:'('n uIl,!t'rzvek heeft inge£iteld en
al" re,ultaat VlJ,1I,IIt laatBte aan J",n beer
B'Ir:..;un"",;kr van Arnstt>rdanlbeeft ge-
znnJtn ,'<,nbrief van der. Con8U1(;eneraal
rin :\ ,·,J,'rlanden te Kaapstad, \lit welken
bn"f hn wurden afgeleid, ,lat bij in elk
,,-,'val III 1",(JO zes ~n tachtig' is overle-
den;

aan!!el.il'll ook ;;inds het otrtvang~n
lier inllcht1n~ aang-aandBgedaagd!? nooit
mpet Id... I" vernomen en elk gebrek aan
""nlge t1jJin~ g-etlurendenu vijftien jaren
b~t Dlt't'r dan waarschijnlijk. maakt, dat
hll 1l111enlaa.ds1Ud~lan~ is overleden;

aarwt'zien de eischer conform de
v'y)I"!whnftender WE'taan de Arrondissc-
rn~nts-R"chtbank te .\msteroam verlof
~vraa!!d én bij thans I{eregistrt'erde be-
-«'hikking van den ;~()~tt'nOctober Hl??
vf'rkregen htleft om deo g't..'C.laagdebiJ
.'penbare dag-vaarding-te d,J('noproepen;

aanzien de ~aagde vervol~n8 dien-
flvf'reenkomsttg bij mede ~reTt'gistreerd
exploit van mij deurwaarder d.d, tw
December (Iaaraanvolgend is opg!--iot'r':n
"m voor ~eIloe[!]dereé!htbauk vah zIJn
aanwe~en 'te doen blijken, doch ten die-
nenden dage noch de gedaagde noch
iemand VIUI zijnentwege is verschenen;

aangezien tie rechtbank vervolgenf
op des ei»cbers~rWe strekkende conclu-
sieacte heeft v~leend van gedaagdes niet--
verJlehijning, 'met machtiging op dell
.illCbe.r den ;:;'gedaagde-gelijk: b.i~ dez!l
getlellledt-~r de tweede maallbil Ope"-
~ dag ," g op te roe~n' op den
voet en de ii,' jze, ala fClIb b!i d. aang"'-
haalde . kki.ng UI bepl&ld. ,met dien
YefItande ' deze~, OOk ~

• I •• ~ - l'

ten einde

~ 1 ,

TEN D~',~S: 3. > P~ Van' 'WïlLtms' Rivier'
:.1 - _I "., G.... bJrg ~: DoQro lUviel'8t

TENDERS zulleD dooi den : totiam. Zout iRiviersdrift,
d Ld·· 4. Pad~v~ ,Zo~t RivierJdrift

., on ergeteea,tln e ten ZlJnen 1l1~m~:A~: Potklel HoolPt.A .
mtore worden ingewacht VOOl' ~ •_ _, I)".:'"

repareeren en instand )louden van o~ rqtkWi ~~t'~8r "et ~ ,
de .: hieronder .olge~de Paien Rbeebobfóntiein Inkomt, boven
(Wegen) in de verschillênde Wijken de ~ ~ Kooptnans Kloof.
van Afdeeling Calvinia onder de 5. Pad v•. ~Jl Rivier over Buf-· .
volgende condities: - 'feta V"'i. S~ Akker, Dwars: O· d 'd '.. Ri~~ lD_ d k 17___ D er e _IC.IU!~rmi_

1: Dat aan alle pad8J1 be~rlijke .. .. I ~ "- i-puU e op, ~" .
aflet.~ers gemaakt ~. eD de ~ boTen .,. hoogteij van ... ... L~
8lag-~ten behoorlijk opgevuld .8ohietn~ldoof. ., 1 .. ~ '.. .
,<W'ordenmet gruis. . 6. Pacl "'* Groen ~lvler. m~tI. het I~de ondergeteekende. beboorlijk

2. Tenders moeten met geslotene on~~r pt o~r Willems Rl91era- da utoe gelaat ui ~r publieke
briefjes ingezonden worden, en or, drif~ " huins Hoogte !'f! over .Teiling te . -,
het kouvert geschreven" Tenders,' yan Zyls Kop, Doorn RIVIer tot ·NELSPOOR.T
in te zijn niet later dan' Dinsd\\g, ID het p~ van Klompboom. . '
den 3den Juli, a&nsta.a.nde, voor of Wijk Z. O. Bokke'lJe'U. PWoens«;iag, 4 Juli, 1900
te 4, ure, n.m. i

3. De laagste tender niet nood- 1. Pad loopende van Roggeveld's 0)( 10:.80 URE,
zakelijk te worden aangenomen. Drift over .Matjesfontein, Pap- 'EIIlOPEl IET lILIEllE : -

4. De Tendéraar twee voldoeadé kuilsfontein, Kleinplaats, Karde- 100 Vette Merino Hamels
borgen te verschaften. moerfontein, Botterkloof, tot 100 An.gora Kapaters (G..'fJCh.oren

5. Uitbetaling te g~hieden Doorn 1!tivier aan de lijn van ~ en On~esohoren)
nadat het Pad goedgekeurd zal zijn Clanwilliam.' 200 Boer Bokken
door den Inspecteur daartoe aan- 2. Pad van Elailds Vlei over Brak 500 Vette Ooien .
gesteld. Rivier Z(,utpan, tot in het Bokke- ~OO Jonge Ooien

6. De geslaagde Tenderaars en veld's pad bij' Kardemoerfontein, 250 Vett~ Anllora Ooien te lam-
Borgen zullen verplicht zijn een en van daar met Calvinia's pad men in Augustus, aanst.
Contrakt, met de condities daarin tot aan de lijn van Oorlogskloof. ,50 Oude Bok Ooien
bevat met den Raad aan te gaan 3. Pad loopeode van Kleinplaats 20 Ossen .
.voor het tijdperk. "'an twaalf uit het Bokveld'a pad over Brak- 1 Span Trek 6ssen
maanden. Rivier, iloediuigersfontein,· tot 6 Koeien met bIvel'8

Voor verdere bijzonderheden doe in het pad van Calvinia aan.deie 4 Vaarzen
aanzoek bij den ondergeteekende. zijde van.lUoedzuigerafontein. ,1 Paar Kar Paarden.

N. S. LOUW, 4. Pad van: Roggeveld's Drift over 1120 Jonge Vogel4rnizen, van 10
Sect. Md. Raad, Grootfontein. Leeuw Riet tot aan i tot 12 maanden oud, in goed,

Calvinia.. de lijn vain Zoet Water. konditie.-Wijk NO<m1 OndeT Roggeve(d.

1. Pad· van op Nooienspoort
over j Nooigene Rivier, Roede-
fontem tot naar Vondelings.
fontein,

2. Pad I van Cal vinia Dorp over
Kalkgat, Keiskie, Kliprug, tot
naar Brakfontëin'a Hoogte. .

3. Pad in het. Karroe van' de
Schimmel, Kopjes tot naar Boe-
zaak .(de' -Carstens ).

4. Pad van Blaauwkrents Tol over
Schoorkraal, De Bosch, Kom-
mando Doorn tot naar Papkuil.

5. (a) Pad ran Onder DoumUs
over Boven Douwnis tot onder
Knecbtsban~, en ,.
(b) Pad van Droogs Ri vier naar
Elandsfqntein.

6. Pad van Onder Douwnis over
Meton's Drift. Mat jes vlei, tot op
de lijn vall Williston, Janswart-
zenberg.

7. Pad van' Boven Douwnis tot
naar LangJontein.

8. Pad van Onder kaut Zandwerf
van Rhenoste:rtf\. Riviera Drift
over Vliegekraal. Oudemuur Itot
Bl'8B$8fon~in l~gte by den Dam,
de u.agte ijLsluitende.

_"'___·o·
Wijk Zui¥J riruim Roggeveld.

:~ ft...

1. Pad van Onder Knechts Bank
over Hal1ibEtestfontein, Bloemfon-
tein tot .Matj~ontein bij het huis.

2. Pad v-.n Matjesfontein over
Knilwater, ~ Rivier, tot naar
Middlepost. i

8. Pad vail Knilwater Kruispad
om den hoek: van den berg tot naar
Achterkop etit met de Vlakte af tot
onder Aohtet Veld's Poort. in het BRIDGE CLOSED. i
K~~ ~n Elandsfontein over THBJ. bridge over tbe Hu~'s
Onderplaats,' Middlepost tot op de ~iver at Klein Draken~in
lijn van Sutherland. in a dangerous sta.te : and

5. Pad ivan. Middlep08t over altogether unfit {or traffic, is here-
Kleinfontein~ '8oschluis Krant&.· by ~loscfto the public until ~r
Lange Knil tot naar Leellw;fontein. notice. 1 I

I). Pad ~ Langefontein over . Th~ wbo OJ'988 or attemp~ to
BOBObluis Klrantz, lIar4~rug, over crope:U~...td::gef do 80 at tbeir: OWIP

Boone K~ Poort! tOf bij Rhe- ...., ,
asters Ri rie~' s Drift. O. S.

7. Pad i van iBloemfontein . ·Mac:IPRta1'V

Kruis pad /ovet. de tIoop, Roode Diviei~al Council office,
Wal.,; Haartebeestfontein Vieuwe Paalll, 22 .• 1900.
plaats tot onder, &ode Hoogte.

N. B. LOUW,
Sect. Mds. Raad,

. Calvinia..

DE VILLIERS & Co.,
Afslagen.

dell ~l·Yal1. wijlen den heer
Drs J.AOOB08. FlWlqom VAli
.SCJULmn: ... RUIB.9K.fi!OliTlm
d:Ult"·~'\t' F&AHR,O:IG,

~'iOU,KSID.N,'&''-''''1''
. < .- W .

_....,...,_AG, 1~ JULI, 1900,
.. 1..\... ,.•.

Prach ige Merino Hamels :n
Gust OoieÓ goed voor den
Hlacbter :

.Merino Ooipp
5 . " Lam'tDeIs van

. .'inaanden o~ . •
. 20 'Merino RamfDen goerl.reteêld,
00 Groote en Vftte Bok Kapatem

Praoh~ Gut Bokken
;40 Bok OOIen i
150Bok Lammen
.,1 yaars I

'2 Vette Slacht Ossen
,2 Koeien
~2 Kalvets. .
'Het is Qn-poodig te zeggen boven.

Jlf'I[[leIIUedJef.ea.~n llpekvet en in
conditie. [

6 Geleerde Mqil Ezels, zoo goed
als men in i dit distfict kan

. vinden. 1 '

6 Eerste Klas Paarden
1Tent Kar '
1 E~rste Klas Veer wagen
2 paar Tuigen'
3 Zwin~ela: .
1Lot Boerdetlijgereedschap:-

Plo-gen, Egge, Graven, enz. "
1 Lot Huisraad: Tafels, Stoelen,

Bedden etfz•.
1 Lot Timmermans- en Smids-

gereedschap ; - 1 Blaubal6!.
1 Groote Schroef', 1 Scha&f-
bank, en 50 iMud Koorn min
'f Io moor. i '
Losse Goederen te vetolom te

:

No. 60 Geregistreerd te Amsterdam,
den een Juni negentienhonderd deel 362,
folio 67.1'0, vak :1, een blad geen renvooi.

Ontvangen voor recht een gulden twin-
tig cent.

F1.20.
De Ontvanger G.A':d.

Blaauw.

TAIDHEELIUIDE~'
ZUID-AJRIK AAWSCRE

Taldbeelklldla lastltuut,
(naast Amo8Boerding-Huis).

Strand Straat, Kaapstad.

Wijk Voor Hantam. •. Daar dit slechts leen voorloopige
~ennittgeving is 'W9rdt het stellig
verwacht dat veel! meer Vee IL.l

*er opgegeven aangeboden" zal
;-orden op den dag vAn VeJ'kooping.

! 1. R. TiUTIR, Vendu·JlBl&ger.

- _--- -----------

---
1. (ti} ._,an Calvinia over Vlakfon.
. tein tot Blauwkrantz Tol.

(b) En van Vlak fontein tot op
Nooijenspoort.

2. Pad van Calvinia tot naar Onder
Douwnis.

8. Pad. van Calvinia tOt recht over
~ Hol Rivier zijn huis.
4, .Pad van waar het nieu we ped in

Jacht Vlakte uit draait over
Rietfontein en Zand- Werf tot
"Rheaoster's Drift, insluitende.

5. Pad van voor Mierskloof, over
Spitzkop, Welbeclacht tot aan
anderkantsche lijn van Klip-
plaat.

6. Pad van waar het uitdraait uit
Toorn zijn pad op hoek van berg
over de Potten, achter plaats tot
naar Zoet Water.

7. (a) Pad van Calvinia over
Rivierplaats, Roodehoogta, en
Biesj~s£ontein tot naar Holgat.
(b). En pad van Biesjesfontein
rot aan anderkantsche lijn van
Oorlogskloof.

8. Pad van Uorlogskloof tot aan a.t;l.
derkantsche lijnen van Kliprug.

9. Pad van Vlakfontein tot naar
Onder DouwnÏ.s.

;erkooping laD Enen,
TE F1U.NSCHHOElt."

: ,E Beeten ~OSIPR en IGNATIUS
, LB Roux tunen Punliek h&tt>n

alhier. op VIUJDAG
te t 10 ure precies, den

dezer, zekere 66 Onbe·
Erve~, zijnde gedeel~

buo welbekende en vruchtbare
" La Prove1iloe." ...
Erven liggen. anne'~·· den

_eg, if! ee~e mooie po8itie,
voorzien van Witter en Vee

O·E ondergeteekende behoorlijk ge
last door de Exeoutrioe in

c;1en Boedel van wijlen DAVID FBI-
plBIOK NIOOLAASRlITZ, zal publiek
epveilen te " .KABUBDOOB.N, H distrikt
YrlUlerburg,

den dag dier V -ndutie niet
~DAG, 17 JULI, 1900.

A. J. BOTES. Afslager.OP

Vrlldq, 20 dill, .Ullt.,
:BEG~ OK 10 VU'S VOOBIIIDDAGS,

pe Toigende Losse Goederen:
: 500 Eerste .Klas Merino: Schapen,
fi BtI8Sten, waaronder zijn 2 eerste
~88 Melk Koeien met .K.al ters, 4
Paarden, (een paar ervan goad ge-
dreeseerde kat-paarden), 1 Kar,
(buggy bijkans nieuw), 1 span eerste
klas DonkeY8. . .
; Huisraad, en wat nog Terder: te
!voorschijn zhl ko~en. !
, bl. "'.IIt. ,.rnraDIIItI ,.~ ..

S. COBNELWS,
.. i .Afslager.

I

Uniondale Tweede Klu Onsektar·
ische Publieke ~chllol.
BENOODIGD

., ., EN E~rste Assistent (heer of damllfl)
l' J voor boven@emelde!IChooL Salaris
£120 per jaar. Plichten te wordenaanvaard
op 8 October, 1900. Applicanten moeten
gocertificeerdecopijen va.n getuigschriften
overleggen met betrekking tot (a) Re~
kwaamheid (b) Goedgedrag Cc)Bedreveo-
heid om ondprwijs te geven in Hollandsch,
Tonic-So1fa, Handwerk Drill. (d) Lid-
maatschap eener Protestantsche Kerk.
A.pplicaties zollen door den onder~-

te"kenue i'Vordeninge,'f}cht. tot 16 Juli.
1900.

'---
Wijk ..Ackter Hantam.

1. (a) Pad van hoek van den Berg,
oq~r Toorn, Theefontein, Brand-
wacht, Klipfontein, tot bij
Elandsfontein, de bovenste
Hoogte.
(b) Pad ander kant Theefont"in,
Blauw-Hoogte over Groot
Rivier tot bij Welbedacht.
(t") Pad van Klipplaat over Drie-
Kuil, tot bij Middle Kraal.

2. (a) Pad van Toorn over Klein-
plaats tot bij Rietfontein.
(b) Pad van Toorn over Tafel·
berg, Nooitgedacht. tot het Kruis·
pad vau Houwhoek.

3. (a) Pad van Hol Rivier, over
Rietfontein, Rietvlei. Houwhoek,
tot het Kruïtpad. v&n Toorn.
(b) .Pad van het Kruispad VaB
Rietfontein tot bij Brak Riri~.

4. Pad van het Kruispad ander
kant Rietfontein, over :Naresie,
tot bij het Bokveld's pad
Rondekop. .

5. Pad 'Van Brak Rivier, ,o~
Jangora, Koppies ~raal, LoérÏes-
fontein, Ka,nldanie,. Rhtboks-
fontein, Vosfontein, tot bij bet
Kruispad, aezen kant VaD

; Jangora.4. Pad van Bl'a888fonteWa dam,
'over Tontelboso~hk, over
Nelskop tot ~ij B lei. ,

7. Pad van . Theef tein over
Matjesfonteit., Slingersfontein,
tot, op de Hoogte van "V-rmtDk-:l..
fontein zijn ij~ .

O~arvon,
22 Juli, 1900.JACOBUS A. H. DEWAAL,

HQI' Secretaris.
Unioncla.le,

13 Jnni, 1900. Paarl oiYisional Council.
I

Yerkooping y n lijn Stutten
O
E aandacht wo t gevraagrl voor
da GOII verneme tB Kennisgeving

No. 400 gedateerd en 21sten Juni,
\900 ·verschiJ·nen in de li Gou-,.
vernements Gazette' van 22 dezer,
tenders vragend v den aankoop
van on~ev~r 180,00 kubieke v_oet
(min of meer) van auwgom tIm-
merhout geschikt v \iijnstutten
en voor onderlagen, v de Gou Ter-
nements PlalJtage te 'luitjes Kraal
bij Ce:t;es Weg ~ta. ie...
BOSCH BOOI ZAl N ER PLANTJES

DE aandacht wo gevraagd Vool'
de Gouverneme ts l\ennÏ.sgeving

No. 387 van 1900 erschijnende in
de "Gouverneme .·Ga.zette" van
den 19den de-zer, blioeerdend het
tarief van prijzen r het seizoen
1900 van Zaden v :Bosch Boomen,
verkrijgbaar van en Bosch Be-
ochermer te Kaaps ,en Plantjes
van. .de plantages te Tokai en
KlU1t)e8 Kraal. ~

TRAIWE& APOTHEEI,
I ,
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:P~40S~:E:C:::::"r O!!i
VAN DE

eD willen niet koopen behalve WtrtDpruseD 4ie Ibij 't Bou~lOOIngr('fl our doOnboer BoT1fA ...... • .....
DIet door de ve, kooiX'1"lIlrun~en "orden ~Dlle· weke la.r hU een b<XJ:lJIollap voor bem ltlder. p~bllceert.
Domen. Het k.belnu.'u". blIJft oDbenecbgeod, ' , van een publieke "erpta.'r;1IlIIen de yooruit.lcbten no de komeode v.rkoo had. politie V31Ji Kaapstad en de mi. 48181' I te 811feJlendaaJ ,.bOI'4<en,
pinlle", die Don4erdag, de.n ,Men Y1ID~e yol lltaire overheitl ha Men dU8 lang genoeg 'Yoora'ttenchap van dell .. _ •• In..... _
gende maaod openen, ,vn III t gebeel Dll!iop· Hid dMn J"atbrl te la.!en komen, t bl t dit Il' __
welCkend. Op de publieke markt ftn liedeD LV . me " oe een a .._
werden 198 baIelI aa"gehoJeo, WU!'''aII lU doch w do £'OttUt! Il l ..rA reden kon dar B ud op te riabte

v.n d.. aaDbl..dwgen bestond Uit korie -:01 me' nemi.J.. vertoeeeu • .r ~' hu" lIohtten de _ii toe
gebreken, waar"oor er nu lIeen Yfa.g Ja. De, -if' ~ B ,pl'l&k n jfetaigden .,.n een
voor';nd nu in de ,tad Il~houdell bedraagt oDlle- Glat~ren v.,nch di~ heer OTB.\. van ~np&eUing. Het
veer :'~,600 baleu. voor. 4en heer LY ,iwdeJ~ ual.tent onde eming sal ve~~er £r'l)()tenl~ee,..

Wi' ""loeren.- V l'er lb. magIl~at van Kaapstad. Waarom niet daar 0 afhangen, of m~ die DeIIaDI!nItl&1

d. d. voor 4n eersten magistraat, Waar dit een llng n prakliachen vorm .. I wet~ te
Bneeu II"witte, ex t ru superieur 18 - 19 &'lak VaD groot publiek belang il? Het jfev('n Wij twijfelen er niet aan da~ het

Mupm"ur 16 = ~rlpubliek verwacht niet dat de eerste dinke wUksbestuar, dat gekoson ~, JaoobI, eeD' nOlI", ~
go-d lot euperieue.,; 15 _ 1,1 m....itltrant van de Kolonie zich zal heb- das, rv raalzorgeD. :0, heer W W ... ~ dOOI' "'teat ,reeideai ~,
inferieur en sleeht 13 .. -e " dl. h Boudecongres te ,Paarl trou w:~ij. lIOha~ beVS:1l UD o~.
lall!!e goede c.>udilie ben b~zig te houd..n In"'L'b~~haldlgingen .WOODA, boewelglt6n BO"dafge"lU\~r de door wrk . ~ te ~

7 7. I k hap (la d trant I eea liceu ete' be~ ... ver.b, -+ 6 van (rOD enecru o. waal In ea, s!Jnde la voorzitter V:lD1dit bdat ,Plet eeu boe~ nb .£25, of dne~.
6 ~ Ijl terwijl eeu oudergeaohlkte a81Ji8tent over den' r Gideon v. d;l Weathuijle~a1a arbeid. T

de b~lacgrijkllte ~keQ van· algemeen .t!Cretvia. ,I !
6. publiek udlaog uI b':'slfiqhlen. Ds kroon Daar' men !log ni~ t~ee of meer uoodJottir .poqnr., cmpIuk' b8d

Z* werd vt'rtegenwoordigJ 'door sub-Inspec- :ant:ta~ken ~n ft,bt;tL~I.trikt i b~ ::~~:: ~;;:,~.'!'~::t'v=".;it =::
41 teur CLARK en advokaat JAMBS MOL- we en am c ee ~ voor i e .. al igeat.lpt, wandelde O~ den "POOr•• C.r
8t . t d' deu h Bo tegenwoordig'e geen dUltrlkt.beatuur ge- ia"":"" bm .. oy.r de JijD) en op eeD of audereTKNO ra op voor 1811 neer TBA. vormd word.,en, doch *nndra één andere "-'-'-"

D d half h' ,-., "ue. raak1.e b..,. voet VUt tullObeD de .poor.G -.. 6. rle maan eQ.Q,Qeen na et terug- tal( ts gesticht kán zulkelgNChiedell. i Ge- .tav+n, en voor SU sich koQ benijd.a k1(&IDeeu
t~kkt'n del' Republikelnsche kommau- steld echter dat men ,oor de volgende ~reili o...er baar beea eb "erd ajj feitelijk

bt - át dos nit het di8trikt van Aliwal Noord provinciaal bestuurs.gadering: (iD .tule! gelnedea. De .tuijea van haar ~
4:. ...;. was de heer BOTHA op zijn. landgoed en 1rhart 1901 te So~l'88tI008t) geen tJwee- "tlr4eo bijeen venaaaeldlen D..,. bei dood_·
~ , [) d tak kan bte d h I b~a' ' ...~.jjderd. De.t.aa.raad .vu Wijnbe,.hoewel men all~moeito Mm om een be- ~q, opnc n, en er a ve ~eeo b bealoteD I.:, bet I-r_g .I--temea'

bl...i. ...... . . dis~nlrte~Caar kan vOrJnen, dan kaQ het "'lI r- -.-
I , "T schnldigtng te~ hem te. vinden: was wtjkabeetuur van den I opgerietlten: tak uDtedriaceD op be' boa".n 1'au eeD ...oeibrag

[> -+ át men er DIet ID !tiIlIIlaagd lets to Vinden onder art . .(. (B') vlln de "gemeene Cqnati. ov"; cle lija.
waarop hU gearreateerd kon worden. In tutte bUobet Pl"C)-vinoiaal Beatnur aanzoek ~D akeliir ouplak, miet aoodloUige rvol-
het begin deler maand kwam hij op ver- it~ om e~nd ~n Opgi' omen te wof'den. rep,l bad 1budag DalDid!d." kort Da viJf aur,
zoek van den heer' ScBRBIN£R naar Het bedoelde art! ~..I la t: "Waar .hta plu'" UD de lpoor"eg ,..ark.iDkela te Zout.
Kaapatad ow de ver'"'~erin1'r" der Afri·. éea wiJkabt'stll'l : '''Il 'strikt bettaat... riri~r. Vel'llCbeideae W.kliedbD wareD '"'di

. 61'"'". ~ tellende meer dlW 20 I en, lam zulk een m.t I repareeren vall, clea f kool.ugea 1'aD ND
kaande I' parletaentaire partij bij tt! woo~n. wijbtak een v8rtegeg;oorJiger zenden looolDOUef. TeD eiDde d. aoodir" repara~ .. te
Daartoe veratrekte de kommandant vaQ naa:" bet prOviociaal ar. tt , makpn, _t de.1I(U .. et MD "teue Itoom·

N d h N afl k.... eeD eiDd Y&D deu grond if heacbee worAliwal oor em ~n pas. a oop van WU verwachten echt dat er apj)edig den.1 Ter"jjl de 1F&feII; die lOo.at 10 toa
die vergadering, verwachtende dat 't par· l1leer ta1r;ken in bet dillttlkt 'van Swellen· .~"D eéa keien ia 4e lucht biop, wareD
lement op 22 J nni zou vergaderen, ging hij ,lam gevormd zullen ~ordeD. M~e CM de !~eD buil .totteD er oader te p~ea,
met een vriend mede naar Worceater. Bond van S'Vellendam veel vrnollt dra- Ee s- brak d. ~iea, ea de .,..ea Vlei op

la d Ik eeu ".klieden, met ,.vola dat bO qrplet-Dinsdagworgen kwam hU naar Kaapstad, gen voor n en vo . terdl "erd. De ...oormab, efe bMr SillllplOD,
en vernomen hebbend~ dat db politie "tII'4 _tig UD d.c !arm gekwet.l1, welk
naar hem gevraagd had, ling hij naar het Door wie' 1i9::' eol .. l ""l'IICbijnlgk moeten ,..ordeD

. V ('le gevallen of beweerde geulJein van a t. .
departement .van den prokureur-generaal l'OOverij of verniellng van eigendom: in de
zijn adres daar acht~rlá!ende. Zooala reed. 4istrikten. waarin de oorlog geV'08r~ ia en 'GEIrlENGD ;NIEUWS.
medegedeeld wsrd bij dien avond ge- no~ gevoerd wordt,. worden in del) 18Ilt- . I .
arr~teerd op het t.legram van den kom· sten tijd ge~abliceerd, vooral in cJe Ge. 01" TE W -'TBR, L. W.V.. i. gilterarond
mandant van Aliwal Nood. cbarterd~ persorganen door we&enlij,ke!6Jl DaarjGraaff.ReiDOL ...ertrokkeu, op eOD be&oek

, Id be" I h II UIl auoe coDstitueDteD. : !In het magistraatshof beweerde da heer "woo v uc te ngen die naar 4DDDe T

M da d ' da blliun zijn teru.ggekeetd. Het •• reekt I~ het w.. telOke pd.. lte van C&rlIar",oD
OLTBNO, t e gevangenneming op t van zelf, dat al dIe bew.eerde gruwe, len .0r~1t iD eeD ad.,..rieDtie een diJtric~r

t I....... tt-' daa' d kte ~vJ1lagd; .eeD .. !ariJ vaD,:.£600 wordt "ew..,..e ......_m onwe 19 was, rea lan worden ~eplaatst op het boekje van "rf!l· bOrJd. ..
1882 uitdrukkelijk zegt ~aat Zllik eeD btUe.n". Maar aannemltnde dat ~r ge- ~B. bet de~ment van publieke workeD
telegram afkolD8ttg moet sijn van "denig roofd en :vernield i. geworden, dan,l8 het JJor4eD in eeD adverie~tio waden gevraagd
diplomatieb, ju:licieele ot politie _ be- Oog de vraag door wie zulks gedaan 'werd. YOO~ de Oprichting ....D~ aieawe morgae iD
ambLe, of vaa den hlrljuw of eenigen )fen _lOhlJnt gebeel uit het oog te ierlie. J:~~"__L. w- ....t lo' "D 'ac)ver'-Dt;: ....__ ~

sen" dat Zuid·Afrika niet al~hts door .........,........,... ... _ ._na~
onder. balju \V," en de milltaire kom· blanken bewoond wordt, en dat eep. d"1 tigd op de gouwemaDl8Dt4 kenoiag81'in, beiref.
mandant geen van deze· fuoctiea .. n de gekleurde en naturellen bevolking feiade teade... pvra.Nd! ...oor lnanng' '!!'&II

heert. En verdel' dat illdien het alt,ijd gereed ia om, waar de gt'l~nbeid ICbapendiP"D 'i 1aad1Ou"-departemeDt.
arrest niet op dat telegram was, dan tich voordoet, te stelen en te rooVeD. Ala DB kiezen ...au bei dilirtkt 2 "an de afdeeliDg
mo.·et de warrant in het' hof ver. men dA zaak zou onderzoeken' dan son men 8teU"llbocreb .0rdeD io'ieeD ac)vertentieopge-

roepeD tot be' aomioeeren ftD eeD eaadidaa, iDtoond wordeD. De speurder. die den heer heel waanchijnlijk vinden, dat, evenals in de pluta l"&D deD beer i.lberta.l. Rou, die
BoTHA haj gearrellt~rd, verklaarde, Natal, de achade aan privaat eig~ndom WaDktheeft. , ; ,
dat de warrant in hat telegram ge- Wl!rd aangebracht door naturellen, die Tu einde ~preiding Iru de baileapat te

van den oorlog ~ dV(we.igheid der Voor!tOllleD 'ebbeD de: bnenbHturea vu
noemd, onlangs iD de stad waa, dat wiltie en de eigenaren 'l'ebruik maakten Qaeeulaad ed Ne" 8oa~~ W~ 641. aitploofd
hij .ze gezien had, en "dat se teruggegaan te rooven, en te vernielen wat- ~ niet voor elke rat gele ...erd. U." "'D,eD ....D ... tteu
was met den brenger DoBIE. De konaen wegnemen. I. ia _ .u.- .....end beroeplp.ordeD.
magiatraat wees de eerste objectie v ;. Generaal Buller beeft een b<X>cbcluLpJ nz berq Y&D Carnak-von maakte eeDige
den heer MOLTgNO van de hand, 'en ve .~ lord Roberta over de vernieU!)g van ,.leden sO'De'f'USCbtioiDf~oor eeD load.DlcbeD

eigendom in 't noorden van Naial ~n. maptraat, op eelle UD~bt ....D_ moinr •
daagde het verhoor tot Zaterdag, ;10 Jez i den, en daarin wordt ook aangenOmen, br 100 Inel door cle .tn_ te bebblD redrevenEO,oa18. gevraagd dOOf Inb inspekteUr. d h Il' d dat ,bet int p ..... r .... oor bet publiek. De
( / J at et waa door de RepQblikeipen is beno, werd yeroordeeld !tot eeD boete nil £2
LARK. ,. gedaan. Stel tegenovor dit telegraJil 'Van eD III koltea.
Daarop vroég ue heer MOLTINO dat} 4e generaal' Bulle. het audere: dat án last

'~ v b-de JOOl-te Dilfave VaD de llldtkl14,uUcJuheer BoTHA op borgtocht lOU wof1l,.. YBn lord Roberts, de boerenplaataeD ver- Afril&aa,llk,. aiea .u dat bet bl.d tocb "erkeJpk
loegelaten totdat de warrant waa aall"· brand worden in de nabijheid.,.o een ooie onderdrukt is door de militaire ol'ernetd.
komen, doch de lWl&,iltraat weigerde 0+ ver~klng van de lijnen van comm~i. Het vorip bericbt w. v«!orbuig eDwttrd door
d l'k 'da 1_..J._ katt~ door een vli98end kommandQ. De de AfrilPaatadtr tegeDfeaprokeD, docb de uit.
eze app 1 abe, om t auh.inspek",,1U ontopuldige vrouwen en kinderen lin die leven kretren later be~~ dat de eirQa!atie

CL,.RK mflende dat de bHOhnldigiog ee*, wonlngen worden op deze wtJze van bun verbodeD." in de ciiftriJtteu onGel' cle 1W;)le-
ernstige was, hoew~1 de daden waarop he\ huisvesting beroofd door de hand v.n dtm DUIDde 1nil1.·et , I

arrest plaats \""ond nog nist hekend zij~ brandstichter. Men denke .ook aan dil ba~::;:=N: d:e~-:kOI~~r~ ;:i!::,~,~':!~
Wat is vau de warrant g,Hvorden? vele hui.zen de deuren, vensters, vloeren grootete ,e&al ha"eluken "erd ia de ma.Dd

WaaroIll, werd ze teruggezonden? DoOr "n solden w~,rvan door BritlOhe t~epen April gesloteD. ID April :... bot'letal 883 eD
wie word dit gedaan? nitg.broken zOu om vuur mede te ~uen. voor de maalld Hei 797. 'ebruari .... t' oDder.

Er ill een -rllcht in de atad dat de ht'ee, UD d.-ljjJ.t met bei k1eia.til pt.e~ 610. Wat de
&~ D. J...... prooi ........ ! dagen betreft wel d nj)rkeur PIJ_!VH UD

N. J. DB WET, L.W.a. ook gearresteerd' n.. d DiDsdag met Maalld., twoede ea Wo.n.,
werd, . na1at hij de vergaderina der .Url. ~ Tereenig e westenrche troepen heb. ~:~ D.e ~Dde,re dagea ;der "eek lilD ".r teD.... beR op 23 dezer Tlentain ingenomen, ____
kaander partiJ in Kilap8tall bijwoonde. doch het ia nog nl"t bf'kend wat van OtllT, Ba£IlAl!oo.I'.-V~ Baardlebeord .....

admiraal Seymour en de bnitenlandtohe boseb ("ollderlijke D.. m!)~lObrUft eeD 001'1'81-
diplomatieke vert~enwoordige~ te po"deat de& bet jurl{etijd. in 't distrikt .,..D
Peking is geworden. Men veroDdenteJt Bredalldorp seer goed il, ;0. leeraar, da. A. B,
dat I) omsingeld zHn door de "D--en" OUIien, ....D lilpier, beeft: d..,. t~::ekt int

... "-"'lA IticbtiDi VaGaUeo, Een kleine r werd
tUll80hen Peking en Tientalu. ,eboadeD, vooral door de damea, teD behoe ...e

Van het oorlogsterrein in Zuid·Afrika Valide DOOdijjdeadell iD Dt,rdrecbt CD aodere
... It aan te merkeb, datgenenwls RUNDLB diatriktea onder de krUI'''el De IIOmYaD
en BRA.BA.NT met hun k~lonn" op .£10 ~I. werd opgebncbt .. Men ver!aDIi ook
8enl!kal terugvallen TaG de bourt van daar naar eeD dauraameD 'iOde. ,
Ficksburg. Van Maaeru la een bericht Ol' dil ...ergaderiD, vall de "Good Rope
gekomen, dat generaal OLTVIBR DlJ!t een 8ociety," MUudagavond un goueroemeat •.
kommando weder znidwaarts trekt;langa buUe pboudeD, vond ~D .lU'IIIe diacullil
de grenzen van Baautoland. i plaat. oyer den toeItaDd "'80 de mili*aire ,boepi.

De jongete proklamatie, dat de plaatlen t.aleD op bei K"pacbe IObl-reilaad. De "rW-
binchop Y&D Kaas-tad. ..... ,J 1 Meel,", en

in de dilltrikten waariu de I!pOOrlijri mag aDdereD, bllddeD klachteD oter d. Ilecbte bebaa-
worden opgebrokeD, belaat' zull.n wc>rden deling Y'aDpatiel'tea. GQedereD door bet ,e,
met 2s. lid. per morgen, en dat "'n 'd. nootlllbap plOndeD voor de &iekea .a Ce"OD'
vOornaalD8te ingezetenen van een dlJtrllrt clea, bereiktea dik.UI. Ilie( baonelieat~ming
op de treinen geplaat.t sQUen worde,n, ala ea patleat.ea in de boepitaleD wareD ...aak OD:
men vreest dat die u-einen zullen WArden ...oldOllDdegekleed. Bealote~ werd nader oDd.-

... lOek te doen.aangevallen, lijkt wel op de atem vari lord
Robertl, doch de handen .iJn miaachien BOLL4NDu.. - Dit tjjcbQhrift, dat beeiemd
van lord Kitchener. : ,ia voor Boll&adlClb .prekeildeD halteD Hol
De Republilr:einen atrHden Ileoh.';"oor Jand, beeft toen de boer~depllt.etie in Ame.

V - • rib _, daar eea lIp8CiUl "Amerioaa.80ath
't behoud van hua vrUheid. ~..Africaa Number" v.... pmd,I".. riD in bet ED-

gelacb de nrhoudinll tal$Cben EDplaad ea
Amerika op - pakkende -if .. "ord~ ah .....
geset. Deu beer J L 8imoi$ komt de eer taD
de .lDeu::~~ t.oe. ,Bij ~eefi .. lf eel! op-
"e~e lDgaartikel "hre...eD ... bet
A' • 'I"Olk ft f'OOI1IIllJoor UDIoal~
vaa e'P.~ of door ~eD k~Dllllead. ~ea
de ~b;a Y&D de in 4rae~b .a de ~
~ro te ~1'eD ~ EeDi,. teer.:..
Dlogen 'jil bet DllJIlIDer1lo, .. alrekkeJijbr.

DI!: BB EIlILE.-ToeD wjj [in eeD"'on, nam.
II18r1..eeD aDder meedeeJcfé~ omVeDt cle proef
te 1"Iym ath ,eaomeJ! o~ bet oorlopili:hip
BtlkUu, n einde d. kncta. fan cle iwacHlDéo
n. - f ....._..;.te ...... ""-verteldeD . op .... vali '~TpeaiDEag_be

.. n dat 't boat"er~ in hei ...un.n,
Ipoedir, vatte. Dit blnkt lien ...er"'"
te IjjD .. . De.&~ beeft reeD ""'111'
"Y'a'i. tot ~ YeI'l'UliIlf JY&D a1leD,naar de
beer \jQII)hllD ID be& Jqerlt~iI meedeeJde. De
toeacbOáW'" wudea _leid ~rda& ajj walkeD
.toom ucea opItU'1IIl uit eea Itak lr"8boteo
It.oomPiJP, ea door de w~ vu de lyddiet
bolDlIIe.a. . Bet boen.ark walt wel iwlpliDterd,
mar ligt ID braad ,..an,{ea bet ... jai.,
eeu ftDi_ doeieiadlill ...... Id_ proef OlDte
... of ein PIIearU lOG.
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Richmond Handels Maatschappij,
BEPERKT.
---------

NAAM EN HOOFDKANTOOR:
De. naam der Maatschappij is DE RICHMOND HANDELS M~A 'l'.

SUHAPPIJ (BE PERKT).

Het Hoofd Kantoor zal te Richmond wezen, ..
Yet ...ol, ,up.

gra8veld
Dito, Karoo
Dito, I(emengd vel,j
Vetwol, licht, zonder font, middel-
matil( gru veld

Dite, Karoo ...
Vet "ol, kort, foutief eo slecht ...

" grof en gekleurd
Gewll88Cben,grof en t:elcJenrd ...
Vrijstaat grasveld vetivoS, laDg in
goede conditie

Dito, mido. ling, licht met "ei Dig
fouten

Dito, middelm. kort, foutief un
sleeht

Dito, middelm. Karoo, lang en goede
conditie

Dito, middelm. lang, licht en met
miD fouten ...

Dito, middeim. kort. fouti,,! eu
Biecht 4f -+ 5
BOKHAAR.-Dew markl blijft kalm en er

wordt "ei nig bazigheid gddull in de 10p!ln
markt. Een paar kleine partjjen goede ellnieD
zUn verkocht tegen l ád, eo :Htd tot 2:.!fdi voor
bokjes. De meerderheid vau deo vu<traad
wordt gehouden voor Ib;:! tot 16d voor e~ntfo,
en 2'2~ en 23q voor bokjes. Onze Londep.ebe
bericbten blij"ell gUDlltigvoor superfijDe !lerHte
eo bókjes, en "a!lDeor het koopen meer. alge-
meen wordl, verwachten wij buitengewon~prii-
zeD. (Jp do publieke markt v..n Dinsd"g ~a-
deo de prijzen geen yeraDderiog van di1l felke
de "orige week bets.ud werden. De voortaden
die in de .tan geboudeo worden bedragco Imge-
Yeer 6000 baleo.

Het uoel dezen Ma.atschappi i is een algemeen Handels Bozjcpheid W"1l DOieerea:- ,
te drijven, in 't groot zoowel als in het klein, n,l. het koopen en verk~pen •. lt3r It)~. d.
van allerlei Koloniale produkten, zoo als Wol, V rogelstruis Vederen, Bokjes, .npertij 'I 1!1 1 1.01

S' h I 1:1 t 3Voerder, GraaD; Vellen, Hoter, enz., en to handelen in allerlei Neg:otie o~:!~~::CI~C~::~8~.~ 1:.1 ,2~
Goederen en Smeerwaren, al~o(Jk 10 IJzerwareJ: en Bouw materiaal, Lang blauw VrVlltaat baae I 3 l 4
Snijders werk en Modemaaksterij, Apotheker en Juwelierswaren, en om 'Gemengd Vrii~t.aaihaar I 0 'Oi
in alle behoeften van dezen aard, meer bepaaldelijk van den Boerenstand ;;:rde~en cn Kr!J$ g ~ .4 ~ I~
op: een goedkoope, sl-'0~dige en degelijkn wijze te voorhien. W~lIter.. 0 l~ - (jl 11i

, Applicaties voor, Aandeelen moeten gericht worden aan een der WV:'~~.F.~~~~~llllf'o.e!lc[l vHr~oe;len-1fe~ de!e
StlChters of aan den SecretarL~ voor of op den lluen dag van Augustus, we"k h'!!,enHl inl>undd!: pe!l~, 31d; K:aapacbe;
19-00. De Stichters behoud:-n ZICh het recht voor ongewenschte appli. I~,I; b,',cb~:ll~,je, ~J pe; .t.~k;. lIugo!,&a\.átd:

. . ge.alJorclI, ~ij. I>tKchallJgle, .id, bok, llQ, be
cabes te weIgeren. ocb,,'ligdt', 4J l'0r IlJ ; ~prlU~bok, :' I per stak.

-- -- ~-~--- UVIJ)E!'I. -!YezouL" buiden, 7id en bd.
HOORNS.-Wjj v~rkoehtell pakjee door elkaar

tegen 4d elk.

KAPITAAL:
. Het Kapitaal der Maatschappij zal zijn de som van £20,000, ver-

deéld in 20,000 aandeelen van de waarde van £1 elk, betaalbaar LOs. per
aandeel een maand na toekenning; en drie maanden na kenDisgeving
kunnen verdere oproepingen gemaakt worden

STICHTERS.
De Stichters van de Maatsclmppij zijn do volgeude ;-

W. Sieberhagen, Richmond (Voorzitter'), W. Burger, Richmond,
J. Haupfleisch, Richmond, C. Visser, Vissersbook, D. van der Merwe,
Oudeplaats. Jac. Visser, Schotelfontein. H. Ackerman, 'I'homasgat, C.
v. d. Merwe, Klaverfontein, C .' du Toit, Kowenburg, D. van de Merwe,
Philipskraal, H van Zijl, Knoff'elfontein, J, Naude, Paardefontein, W.
Viljoen, Hatelfontein, F. P. Naude, Haaskraal. Z. H, Jansen, GeelbeksL
fontein, C. Yiljoen, Gsansfoutein, J. Visser, Richmond, J. van Zij],
Jsgtpoort, w. Sandilands, Richmond, :J. Cilliers, Draaifontein, J.
Liebenberg, Pot Kraal, A. vau Lillgen, Richmond, W, van de Merwe,
Klipplaat.

HDI ~., ............
PlOt-.or )fuller erk,nt iD een andere

kolf>m verde..... bijdrageD toi dit fonda,
,en h,et doel om genoegen te aien dat
de menden Yan RoberteoD de aak: SOl)

link hebben opgeo,omen. Dit it te lQ8eI'
prijllQawaardig omdat. deEe gem~te
reecb aoo vvel· heeft bij~en tot de
wedlJwen· en w.,.zen· en de ~
ftJlJen~n fon<ben. ;

BANKERS ...
The ~tandard Bank of SOllth Africa (Limited).

SECRET ARIS.
Z. B. JAXSES, Geolbeksfontein.

DOEL DER 1r.$ATSCHAPPIJ.

OPEN VOOR DE KOLONIE.

DON DERDAG, 21\ JUNI, 1900 •.

VER..ltOOPINGEN
" .

W H ~'KLJG1JS, A.SLAGE[l.
19 Juli-Sl'riol!foolt!ltI, C&Ie.loD,rl~ III.... t. Spring

fontein, bU uo·tee 1 ln tUl h:rf! pu\nr.4tSo, lerende
bue, 108IICgoedere", hui",.,,', (wijl .. n.IJ: li Groene-
w.li)

A. B. DB: VIJ.LIK...., l '"'" ,\I·,.,LArtBRS.

Dl'N Sl<!CRJo:T,\flIS,

RICHMO~D HANDBLSMAATSCHAPPLJ BEPERKT.

Wel. Ed. Heer, 28 Junl-P.arl, I",""" i:oed~ren (wijlen W Llall.lL
A M~i,,,Jo tI)

29 Juoi-FranllCuboek, ó' encn (J en Tie ll')QX

S COUSI£LlUS, AFSLAGE!:.
II Juli -Klein f'...rrlckloof, di.tnlLt l"rn",,~harltl

e<ln"e kUl. ''''1'1... ,•.
20 JuU-K,ureetloorn, Fr.... r~lI~g, le...eDc!e In,ve

hni.....ad, en. (D F N Reit.)
PJ MAfIAIS, AFSLA9ER.

Mits de re hob ik ne eer applicatie te maken voor
.. , ...... , .... __ . ...Aandtwl'!Il in de HICIJuo\'lJ HANDl':U! M,\ATSCHAPPIJ

(Beperkt), en beloof de som valI l()/. P'>~, Aand')t~1 W b:lta~en een maand
na wekellning; verne!' onderweJ'p tk llllJ aan al d] condltien en bpps-
lincpen J')or de st.ichter1 gem Hkt.~

28.Jort-TIl:lhal1hwe""talie, een aantal bokken
(in.olycnlen tJoedelti P Heyn.)

LAWRIGHT, AJf:,[.!GEK,
t9 JIlIi-H»Cbpl ... I" Murraysburg, ,le pluta

Hoek.plaats, le.andd h:l'e (mevr, M li RClIOllll', J
T ,Rcl!')u\\, eo D r HOII'Ouw)

JJ THERON, AFSLAGER
30 Ju ni- Worceoter.rilYel'll~..andeeien

P 8 D l>MEKR, AF~[,i\GEB .
25.Juli-J1I1 L1U"'. K.ollI:,di.trlkt P'rueribarg,

vee, hoi.,.....d, boerlierij<rerced.!cbap.eDI,
P'A tJlUt VAN lt't t{ '" CO., A.1'8LAGKBS,

29 Junl-P ....rt. erf mnt wuonbul~,aaodcelea (wij.
len J Jo' r PerQl<i)

velling' tt'genov,lr zl}_n 29 Juut-I'aarl, hui.raad (mnr, I A Raket)
4 Joli-Daljoll.pb.t, I{",leelte vaa III.... ta CaI .. I5,

l ... ~d~ have, los'l<' gl6deroo (wijlen 0 P du TQit)

O· SDAG d 11d J FRKD PENTZ, AFSL.\.GKB, .W ,-N en en JULI 1900 ~Juli-WeHlDgton,32",achtonen,Upaardllll(A-, !, AIlthoodle)
f'i' J G L STRAUSS, .&.F8LAGBR.

6 Juli-Wtlg<}rbOllCh,Cal";ai•. wa.eu3, purJ.en
IOhRpcn,cn. (wijlen H W Str.u ••)

A B TRUTER, AFSLAGER.
t .)ul,-~cl'PJQrl, leyende bue (Bt:aufort West

hocrcovcrooniglni)
A J ilOTES, A.rSLAG~;a

-wC' Dieostw. Dic(I<tf\r,

Adres,
, •••• " •••••• '0' ••• ".

PUBT Ir;."'" Kr-;-'•-i _ __ L_ VERKOOPING
MALMESBURY.

Stadsl'a!ld za! uoen ver:':')open p''!' pUl-,l eke
KantDor, :) LaolSlleu vel op

ALLa_LB):.-.. II........ oild.r..,..
Dinsda1{avond werd de onderwijzers.

conferentie te Kaapatad I!'HOpend. in de
nieuwe zaal van qet Normaal College. De
voorzit ter, de heer M&IOn, van Soa.nel'86t
Oost, lal een la08'8 openingalede, waarin.
hij verschillende belangrijke kwe8!l('8
aanroet!l(', zoosl. penaioenfond8 voor
ondelJ":ijzers, dOderwU' in land bon w,
verplichtend schoolbezoek, enz. Een vau
de nieu we iDtltellingen :lie sterk bepleit
werd ill: een centraal lichaam of perBOon
(zegge de luperiptendent van onderwijl!)
waarnaar ~n onderwiJzer, die door een
tohool-commillBie ia ontslagen, kan appel.
Jeeren. Met andere woorden: een inatel-
ling waardoor de macht van de plaatse.
lijke llohamen venwakt sal worden, ter-
wijl de maoh$ al meer en meer in Kaap.
stad gecentraliseerd al worden. DJt
raakt een betJlneel waarop nanwkeur1g
acht moet worden gegeven. Een van de
swak:heden vap CUl. ondl,'lrwjja·eyateem ia
tot nog toe lï,weeat: te veel centralisatie
in Kupatad, lV- men onmoplijk met
de behoeften Itn, omstandigheden van de
afgelegen dlat$1!en bekend kan aijn.

Een ander punt van belang in de toe-
spraak van d~n beer Maapn il zijn aan.
merkingen oYer gouvern.mente onder.
ateuning aan kwlrelijlte pt aektarleohe
IICholen. Hij "Urtehuwt ~n znllr: een
veranderirur, eb hij laat duidelijk joor.
stralen, dat hij !bevreesd Is :dat het zwaard
nsar twee kanten zal anijden, en dat SU
die op het i"n.,oeren van !t')t nieu we ay.
ateem aandriné'en :sullen uitnnden, dat
sij over bet gebeel genoqlen (het platte
land zoowel ats de groote Reden) vbij
lullen l'erllelen. Wij heb~ tot nog toe
het be.tAlande onaektaritche sy8ief'm ver •
dedigd en wij willen: hopen dat dat
1f)'8teem I()o zal toege""t ""orden, dat wij
het oolr: in de toekomit sallen kunnen
onderateunen. >

De heer IDD'" de mea we prokurtlur.
generaal, voerde ook bet woord en achtte
:sich geroepen ,-. achijDheUig ltllje te
lflt'ren un "he~ ma&e.;aaI van de 'back
countrY' distrilden." au selde: "De o~
derw1J_n meer dan eelUg ander lic.báana
konden de toeko .... t ftD:dU bnd VOI'ID8D.
Zij waren bet d" het qawe, oDglil8fll'de,
opgebluene matlltriMl !van de achteraf
plattelandeche ~riktenhn~ten nemen,
~m hét te lee,. een ~eu.gen ~ haten,
eerbaat te aUn, i on &ei 'rin4eai; dat er
andere rneD8Óh.~ Ï4 ~ \INI'eld .Vn,
4-ie net JOG ~ en!: beter dan aU
waren, en ~iOIll beljtheld8n te lijn."
1Mj- van de~~ aard Ihebben in den
~ meer kde~t in'li~u rij bij eigen
haard beginnen. • '. ..

\'OORTS

GRE:\'ZF.~])~ A.AK DE WO.\"ING VA:; DEN HE~R ECKSTEIN,
GI{OO l' ()~Gt..\·EE1{ -; ~IOI1GE:\, .

Plan ti zlln aan hft Raadskantoor.-Verkollping ta blIgloRIn te 3 UUI' n.m. pl'ecles,
Op last, IL VEW'UEIL, Stadsklerk

Vi/,' ~J!oor,oees Jr., & C '., A/slagers.

17 Juli -Rbedboufontein, IDI\riao en .nd"l"e
6&mel~cD ooien, bricrderIJge1eultlCbap,cnl ("'IJleo
D J ~•• a~ Scb .. lkwijk)

DJ HIiiRHOLDT, AFSLAGK[l.
25 .Juli-Krnidfonteln, di.atTiktMnrraYlburg,:eeD

eeplaa. s, yee, ~rderijgereedlCbap, baj~raad, qDI
.1 W. 14UOHl1&KI! J .... 00., ANLAGI:Ris
28 JnnJ-Botchga&tljeefmlein, le.eade hne. loae

gocd"eD, bularaad (M J .J SI..hber) !
Il Juli-M.tm ...bnry, 65 bouweneu en8tulr irond

(Sta<Ur ... d) .
J

Municipaal Kanto •.,r.
:\Ialwe_;hury. ~,; Juli, I:II)() OE ZUID-AF'RIKA~N

'fW I • .,

OHS L.I.ltD.Williston Muuicipaliteit.• I{E~~IS w?rdt hierby I!Ag~ven :!2 Juni 1900.
dat l,ekrro voorschriften VU(a:L5TRt"I~\Y.nUF.~.-Ue markt "ltH delle De • ." .... n........ v......

oDder da .. Publieke GOi:ondh ...ids week Iloed wo .. i~n nO een mooie gemiddelde II 80lil LW V
8orteerwg, en op!lnde Maandag met een "ute .....,. •

Amendemfmt. wet, 1897" illl!pn lig· .lemming en be..,edigende prijzen werden "er- DINSD.\.GNAJHDDAG, om 6 uar, werd,de
genter onderzoek aan het municipale kre~eD: hmaadrf\lDsdttg was bet zeerongere,eld heer J. N. P. BOTHA, L.W,V., van Au.
k "" verMCel ene pakJe8 werden teruggetrokkea
aDtoor voor een. periode van lOVAn daar Je prij_en onyoldoende waren ..oor de "er: ,wal Noord, in het hotel nn Jen heer

dageo van deo 29st.en. O~k zullen koopers. De ;:ehouden roorraden ZijD niet ENI;BLS, Stnmdstraat,' do~r speurder
ter onderloek lig-goeo zokerd reCJ'll' I g;l~o~i/~o~" .~~~:,: ..~n zUI'labedPerk.t.a-eble"eo, WALKBR gearresteerd. H('~· werd toe.
1 . ,'- . "' " ,,_. zo en c prozen waar· taa·· , te I te
atles ter varhlDderlDg V,lU het loo-I !Ch!jll!ii" in de hoogte gaaD.. "gea n zIJn SOQpe eent . gen e n~ en
pen van vee zonder tOL'zie il t in de De totale waarde deze week ...erkocht op de :daarna werd hij in gezelec p van den

bl- k . puhlleke markt b~g l.:9,4iiO 61 Id, we6~nde heer HASIE, L.W,V. Voor W;"rc88ter, naarpu le ~ !1tt,al.t"n. I 4.~:nIl,. Il Ot. -r y

;1 W. R. C[JRl'I8, Wti UOttltlren:_ 't politie· station 'in een C4L gebracht.
1 See'rut:1rl8 Per lb. La~r in den !Avond giDgel~ eenige h!'8-

WI·lll·.~t""n, "i I' ~ .t: 8. d. .£ I. d. ,ren bm aan te bieden borg te' ataan Toor., " rIlna, gooCllot Kuper. >l< 10 0 _ 14 0 0 .
) JJ' 19 Eer~te WILt<: 6 10 I) _ 7 10 0 den heer BoTHA, doch de pol tie weigerde
:..'J uni, 00. Tweede" ;, 0 0 _ lj 0 0 borgtocht aan te nemen, en "<lide dat de

D<!rdc" ... ... :! 15 I) - 4 0 0 heer BoTHA naar de gevangenis in ',RQe.W!ifje., lS~punt en grii~. I; 0 0 - 8 0 0
" tweede... ,..:1 0 U _ • 0 0 landstraat was overgebracht, itoch dat
" derJe '" ... I ii 0 - :.I 5 0 zijn zaak den volgenden morgen vqor

fancy '" 6 10 0 - 7 0 0 den ,magistraat zon dienen. .
l'\laan"ooren, ".tte. ... :2 " 0 - :.I 5 0 H_ dd'

I ,-",vraag --Hu e wat de crimineeie 1_ ...." icbt<-.... I l.'i 0 - :.I 2 0..... .....
" gtkl. eo dunker 0 7 I:i - I 5 0 brief (warrant) tegen den heer BoTaA

Zw&rt.t',Jang '" ;, IS 0 - 715 ') was, las de Apeurder bemeen telegram voor
lOiddttlma'i~ :1 l.'i U - á 0 0 .
kort 0 10 0 _ I 15 0 van den "kommandant, Aliwal Noorll,

"v108 I) 7 6 - 1 7 6 Jani IS." Daarin wordt het bQofd van
Yale,laog '" 3 lO 0 - 3 lOopolitie, Kaapstad, gevraagd den h",r
,,~iddelmatil( '" I 15 0 - 2 lO 6, BonJA te arresteeren, daar een W&rraQ.t,"ort ... 0 4 0 - 0 7 \l
" -108 .,. 0 7 r. _ I 7 0 gedateerd 16 deaer, tegen bem was uit",.

~p"dUD"", IK·LI_ 1 [> 0 - :! li 0 vaardigd, en dat DoBlB ,er mede Dalr
" dunk ..r I lJ 0 - 5 0 K d Ir.k I

Cbi~k. '" 0 :.I I) _ 0 6 0 aaptta was vertro en..Men lette ~
\\ UI..- Uue markt bleef gedrukt eD aJoobt. dat dit telegram van de IiUlitaire owrhei~

weiDlg be&lgheld ..-erlt g\ldaao due • ...It op de kwam. De heer BoTJU werd ~ dit ~
open mar"t tegen de lvop~nde prijzen. aet ia legram gearresteerd en niet op den laR-
ol' het oogeDbhlt ~ooalllbht reed.flangpu tijd iJ bri d· .
on~lo>(d!lk ')ID !'enige hoevt'fllheid te verkQope~' ef, ie reed, op lien J!OIteQ in Kaap-
.l~lt. 1"1(":'; ''"',, uo~rinllcll: !tOOimi,fe"'D de ~ad kon zijn K!'~t •. Op ?'1-.ndal,18
'oorua:uu..tc Kvcoperl! h\>Udeuzich g(Chl:4!1 terug ~ezer, kwam het' hoofd ta? politie, Paarl,

/if'

{I'an d, "~"'r" John Darum ti (.~.)

.MARKTPRIJZEN.

... ................
Men segt dat sir Piet Faure: met

de hee.·tln Tom Louw en Pietje Were
Daar! 't ~tri~ van MaFeebury' zijn
gegaan op een jkhtpartijtje. De nit-uwe
minilter van landbouw heeft allee ,poe-

iorde ,.kregen voor I de aanataande
g van bet parlemeni, tlndi~D bIJ

Ir: op ~n pl'llsiertoeJije: lilt ... : Een
tje ~l~rt"l; dat de gedoemde htieren
n .zijn in verbaod IJlst een vakatare

in e weqrevende vergad"mg, die sij mo.
ge Ir: acbteD. Eelt ander vogeltje ~PDg:
zij slin gegaan 01P de kiuera van Tilll-

bury' te vragen bDn parlemebfaire
ve tegenwoordigen ongeatbdrd te ~ten.
W t ob~ de bedoeling JDag -Un.; wij
ge ooven dat ..de kiezers. VAn Mahllea.
bury sich al heel weinig door die hl!eNn
auUen laten lnftllenceeren. . •KAAP:; rAD.

""I':O'WE lURKT

27 JU"I. I~IIO.
£ •. d .L. d.
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De Kb.dAv v n Egypt

I. . .j'·n. !, .1 .
v.r n 1'.,:\ p t« r..
m-vr ultge~t"\

• \\0 LIr ,

De Mons In e.n

l. l' l!t'l, .!I, .l uni -,il. ut sr ) -Ut:
l r, 'lt.! I; u it st ekr-nd t'e,.:ur,nell

NATAL. pep a 'I de Rnodeeiscb
van Beira vertrekkeu

H t nrsoen te Drnghoeud r staat
tr, k.

Van e kanten wordt ricbt da T
op den :2;\~toln Ol1t~ we d. De Brit.acb
ri g se t verdere vers fkln~ nuit,---

Zelfm van e.n nd r.

\1 ,'IILJtIr ~ï .Iu r 1- (R ut, r )-~'~nl ndiér
,I', !l-t va I een t ern ou ~r, heef t op

.n.l " k e Wl Z lelflJluurJ ze plee d 11!1 hief
1"""tlJ 1 '.on op to tee h rmer , €n t: eh r

r : dndt'!'" n,·.lt:rle~~etJde nam hq de 1 h mer
\, ~ l te ...t e u vre op heru, en bIJ werd ver-
1)'_ rtt!,",l

A.geme

"

RHODESIA. APKOLO
Sir T oma anlen op ral • NOG EEN R B LL

" Hh\)Jtjoolld

tI \311 r aa r
vi k a PI.1.tt.\ u B.\RO~ES BURDETT-COUTT8

AA H~T WOORD.

DE CHI EESCHE OOR DG.
J.,)[·le:J ~', lanJ.-(Re ttrl-D rlfk.reL:ed'

" I ,eeft tJ lot e n IlIll n ndere Indi be
r : Jl ru, t k a valer re t n r t il lerre n&.ar C Jin t

't ud e n

: Ir:'. I"'I~ ux rZE r. \L\.AH AD.'.IlRA.\L
~E\ ~I){ It ()~1RI:-i'GD

OFFlOI EL B RICHT.

[leLLE VERONTWAAltDIGD.
Dl-: (jl':Z.\~ I'F:~ ZuEK Van lo

l. >I,,,' I' 2',.1 In: -( nellter) -{-It '\ev.· \ nrk
rio. «nt IJ' t ber rc h t d tlll t"{;ne dt'p('( be IJd C iIu
Idumul K rn p ri DH I, 1 R Il d" regeering der
V. ree r l.lde ~t~lteD. cl ~ h.·r1t."lJt IS ou t r n
I.. .r ml idel v au een .I n nsche rorp d""
.la t dt' t rr n d .r r b« .d e n n Tr-n Hl O~}

.le n ': ~...tf'U bi nnenr uk ten «m d mi raal ~ vrnour
't )l11"'lttll Ad rmraa i Ke mp tf meldt ~)k dat
ue t n C beken. J~ w t gewurdeo I~ v an de
. r e--md e gezanten. dl!" kill er la ce hebben
Jh' ce n wacht e s n Cb m cesche sol. ten

EN UEVECEIT T OE' RAAI,
RUNDLE.

II .\iDIE KU:Ell;"ru·::--.- \"1)OI~ CUI~A
wAT AAKT HlJ BIJ SE.

Loui co J'; Ju -(l~e r)-O ruk
r,n._: 'u .ak t ~r »t e v rhere idsele n v or het
, "1 le I vau Wi ter~le,,-j r e- u insluitende
.uu: .. .r] van bont r de troep 0 ID China

'~'.\ t I.,:t;O w in t r Vt~l tu(_ht uoo.I: wordt

IH "I ,;,;E:--'- 1'\ LHr~.\ l'I-.:Rf l;
I;t.:--L.\(, r.x.

1.1)nf1t fl _!II .1 uni -( Ht 'J~t'r ) -Reuter,j
',oh!lt :t , :lliLl I.t:'!.!"t o nd--r datum':> .JUDI.

'\ • lt ItU:"l"\o...:f! op d.~Il ..!":"'eu No'd"f to:.;-ugg Coj,!a
• n , I m e t ver li-.s V,111 I:.. j edo d e n Jl

.,:. '.\1 'Il ~l\.·n I.n,:t ti lt d c t oest a ud : t uanrt
va n lt', n~uTu",~ d-::f.J ltnn" ~t c--pen

I)e Du rtsch ru woue rs v II" f.(kon_; lH'o!.eo
'gr . erd an k e izer \\"l.~d,llll n he

Ld evraag een vo lu nt ier korj te vor rn 0 ten
elude a.~~bt e r e n In de ver d I~:pog d er
ko lo nie.

IElFSTUDI

EE~ EX-A~l TE~ AR.
Londen :!~ JlIoi-\l{euter')-J"IJan Leett

bet mobi liseeren verord eud v an oleu diviaie 0 ,
LOO ncodi ,0 r Ch in te ze uden

ent . cor re pondent te l:bIfu beri .h t d· t
de rt en Amer ik.men Tien-rsin zlin
ie ngetrokken. na e rs t Od g 'hut 10 het e-
1. I tot l !Igen gebracbt en de Chine scbe
: il" gebrok n t e b ebl n

Ut· l ir r pondent er Do., 'I Telr.iro p» te
I llJl(}n tele;: f ee r d ter teekenen ich vcor
Jj n van een moor adl~e 10 stand v au Boksers
en zeer ,\" r- en da de riike Chincczcn hierom,
z ic b haas t e n dill dt· ~t.l.d te v{~rl ten.

o GET AN~PORTEERDE HOLLAN
DERS.\ 'l" ILl /I, f: [/I't I~I

\1 1"llef'l -In he t lli I""eg..., I tot W v ee l ~,
hl:u:l V"I 14 delta vind <le br ie f gele"

',·r.,l Il I' HIlLn'·." lJ iari : Il 'I ft t g
oovcot t- o maar h· ','mt nte t lilt met de sauk
H' t 'tIt, niet Wit' \\ 'l"r .',., hoe geboyent wordt
\[a r oordec l d, n. r.j \ etu t, zoo pw e
k da. r ol n hedo-lr li il,· I g ~ot ar io

"I \I,In" mz ie n dwaalt de
as r he id af Wli I(a&n

"Iemand 'war' H) en of at zunan I!I' blok
, 'rell ,Q £,1" h""del '\ ee'" I..ge"trclig loya.i!
",d! Wil Z In~ ex c Ik lt 1:", i:H~" ma j e...tt·lt
t: k!;el st line Lr' hoor z aara Z!I!l. "\'IJe' IIob
-o n "" ,mdcrhuud 'r ~f)nt w nt such $l~iHDlb

(l'Jn l)-u~ !lil JC er to\ ,,!)n CI~t'n nu trona ite it
en mec r zelht ndlg 'id. [) tik Hopgere
I..ink. nscho onder ermo n ~cfaa ZIlO wa.
t- ,\ ir en aan wanbes tuur ondermijnd door
,il.....:' e vn n eD ~la.ar lJU meu er toe ~~dreveu
" 'r lt. lal dt; zaa Illet eM'p lf artl e
.r tI lo:!'~firc u wor en m ar PP 7.Ul V'\:!f bellg-

, 0..: ld bt_·,1.{ns" r]Ol)r \v. I ~BkozeDe. b,~ rot'.

"ro;ar nc manneu IIc 1:1)11 V~ I kunnen a1

,.j~n tot hewl)' d .•t on, d"el rein. znl" r zooder
ha t l}!ld. afgu,," of et'1 i.( oder onc 'I'tellik
m"'16f '" M!Jn ~n 'lat 7.qn lcycl" verkoopefl,
ID ne doe '~r haar T~lln18~ n CrIck t Foel (Jm
IWJ",,] n te neme ant .taat oupa or dan
, mt hulle ° der ,lie kiene

Ik dank u voor de 0 n mt :n u \v gt""rd blau.
\o-d, al. d beer H T H. hiP op aot JfUt
e"~\ln mil ian br" o"rll(cr to r piIc"~ren

Ile u c dlentitwIIIIII.
F n I)

(Reut r.) - Vier
be t verv r der

1\ trol' .\[CII v n P"l, nef.tWJffi, ZUid Afri
" ... n",h" It '['ublie . ()Ver "dea HO m gkoorts.

";lm.)D""~ad ')p:!l Juni

RUNDL "8 "MAJlSCH" NA S~NEKAL

E DE BOEREN OP DE m ~$Y------ ~
EE~ c ~tWOTt: B.\Z.\ ~R

BOEREN I.. POSITIE.

}, ZP r 8al\·". olie
'I te Rlcbmond «'0
":t't;'J.U~ n ~ hourj n~
!.nef \)

Rietpan, 22 Joni,
-(Reu .)-Geoe
naar bet wNlkn
o
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t:r wer,! eene publ!"ke <~r~aderll,g • e 'lJ',
te" -lorI'" ~ .. elJeud3ru ,'p lau'rd., lJ.,rJl,ld.~
J~lJ :!3.!'en dezer teo einde 000 Bond,tak .101 'dr

'e otlCbt"n Lettende np d" om"talJdl~h ..d"(J 'Il

d.t het niet genoeg belend was ~ww"r,jelJ ~ .'
d.. b!le"nkom.t toch !laar wen-cb Lr q I! ,
<Ded" ZICh In d .. Cbn.telqke ),)n~el"l~;vLCe, 1'1
~lJJ { Eul "en ~o~d d~el van ht:'t !DVlf*' lr Ik.

Pili !Jek. waarop de heer L :\1 Knel b"t W,H lfl
Ilil Il I en bet doel der verw~d"nr.jZ Ullerl l, 'Ir JP,Gn FI'nrE
{r.e D welnl~ later tel Jt::! be~r Knel daL hrt fn f'lI_"pland \(r( rd hl!ltell dt~ .rfuutt.: ,I<f-
helll ~~t!t aan de ver~adenog heker d te m:.lk dt'll I'" ,It' Jlll,..!IJ tllr I' nf)":; nlt~t efL': nf,&!t'n()ID.;l~n,
dal bil t._;'eenhti kon weZtu van deu OIJ tt rit hIt"" hof'\\ ,,1 d" hf \ 011\ Jl~ Il', r lIet .tl_:,'ll! ....en mot'i:L,
HJ tdstak, daar hij ,Lt::l diStnkr. '{a.at \ ~L\_ 1-0 ~ In d,ll! oor!n..r \1 Llf (1£_, drtllkt~Loer ..."''kn
'ch,el .ou hll alles doen w.t In "I" VerlllOIi, bun tra«unt,'n laten z!Ch 1lC1)2: nu en dan !jl'

W,l 4 hJer t':E"D Rondslak te zlt:!n stlebtt:D ) /00 h lfl dt'" \\ t-j k \ ,I~f't \ t?-rt rt~k Jer n1'hl-
l'e bkr Duuw ~teyD werd: gek:"l~n tqt q, r f.uot \ I n ...( h,llld 111': I..aak gel). tlIvi te T~n-

'I' Ier der ver~aderIng eu de b~er I, \1 Kr, hrrd~,· Weil, f. li -, tt In' "tu tiL'" hE'n 4 ~)l)

t'l{ 1 "'6Cr~lant' Ut! V\)Orl.lttt"r !lam h • rup h,: I Il ,1'1)(1 m. n"e'l. II .)f ZIJII ze tw~VUt~(.

"",,d eli .prak de .ergadrrlul( lo. 4v. r d" I, <,zpl,O) V"T1Z ,derd,'n In de ,traat voor dE' lqo-
I I ~t.ellln~ en tever ê de II()odzilkt:'JI kht Id \ III Illnr.:; \ 111 j (ln lid, III t!t'n ..tadsTaad, zf-'k~~11
I II tof eeu Boud~tak (JP te rIcbtt'n lJ!) lt I 11"t r f)ndd dll- h,l.."lIr1 ...tond aL"\ een te~~-
t:cL~r dat hl] nletb1\l."fHjtrovd~b()I,~pt'\'a., ..t,lnd r \rln dt!l \'rll__: np V(ln ..tpr~ vnn iL
~llk!ll W~, waarop rie bt't"reo ..... \{ KrJt'l tfl HI)r1!lI.! Wlr'll r.,d, dl'rl OTW('n an'nd Vf'rnl€~l
(; Fao der WeatbuYlkn d, za.e.k tOt11(_bttr-11 I Tl Ill! ~ttJnd !lf' .,( 111ft-> ~r 7,lrh lleet-ch ~I'

la-t,tgtlnoemde heer lt" dat bet publIek <a" -rhrpf'II\\f'n Hp' r,'~, nflp klipp ...n np bet h-il
....."'I.I~ndam een IIcbaam mOeRt nt Itbf-Il d 'J f'n df "<,h'rf' )'P/1 ....1'l)rm tt-,~pn het blllS 1~u
I welk het kracbtlgllJk 'preken ken IJ... ""'., ~lJld,· <lp rlCUI II III t, hr, k.n De l:"h":"le~ J Knel. van Boermanspad, Wee!4 ven(Jl~ II .. I pnlJf 1. macht \\ 1 op dp IH~t'n, m lar wa"l ma.~l.
In ('.D &aD"pruk ....r op dat bet ou tlij1I~!J1II I t lj tl,I,,(,.... Jl, )1T)!p 'In dp hrtndwper w-prd ~_
Ilu~~.ta" te .tlcht .. " _n dat W'I "Iet I".!, r ~"r",'I" n 'II 74,lf, t" ..n I< enlen vele pollt'~
kOll~t!n wacbte~ Hlerna!'prailen de ~""'Itni, IrHllr'r f11\\ hó·hlnd,ld d,j'irY. hf't 2pppupjl
,Jou:»ert en P ( Y. ovar de noodzakelllkh"tJ <>1" ,I,. Jr .. r Il,,<1 I ! '1 'IJn hlll-~(,7.," w,rell vc!,r
volk; un ~JkaAr te binden eo ooze natllJr',illttolt fl\(. d 1_:I"tl 1)llt'_f're) en dllrtdpll gPPIl VGtt
te ~.ordereD laatstg'='Doemde heer lt )f~ \o1'f;'t ... 111J·,'n .. 111';0 71 tt"n ~
~r up dat ooze Joo~e wellscbt'O plarl rnaktl. BIJPt'Il lit ~ '~lll"'Wlj Hnu ....'\ ID Londen h~~-
hunue oatloflalJtelt op te heffeT! :\()~ nuolt., ti tl ~>r 'lprn"fl__'j' t<HJnf>.fden plaats Er w:~ ....
lel bIJl Wal!,er £00 eeu geeftt In OQie \ frik If)· "' Il -'rH' t,· <...( li !.rf' hrJI'f"n t'n np ,'pn ;.:p!.!e"'jJJ
de" al. nU Th,,,~ n~m de heer Yan lid \'a, 'I'.'kl'1l w,'rd"n "II,. hnp,len lf: de Illrht "ell:ooid
Le'Ju"rtv1er bet woord ~D ZeI dat Je Hond nf. _ !da \I. I" ('p Prpton l CJ II!; IJ) Oud<3 heer,~
blnJlogsllelen I" OCI1 aJlen VI.!it te houd. n ""~ar !Ill" PlI~ ....I(·rrl. n wl'rdp.u door ti., J,,,,nUllTnakf'j'f"oi

np de B'ler J Badenhorst tel dat nld .JI. 'Cl' d, f c,'tucp It h .. n hn"d~n ;tf':f'n"m~n ID de lu~~t
1'~11 UD den ander moet gebonden 'A1"dl'[! nlll __'{u,'rp.tl (;-Il 113rIll nnd('r de "oeten vertr4-
'>ok elkeen a&rI on. yolk [Je )ongeb- H I: ,Il ,Jl' II Illt .! ,f tlnJ. IdilII! tot mp"r dan ee!p
borst t.oonde In een lange &an'pr.ak I. ""', VIlI·t !I" C, ht Il .. t,,{'stand "an zaken we~p
dr ?bt In oos volk ruacbt maakt ,,," r ~ (lIt " n nl" ht "nn ;.'.50 politIe Iatq

I"udelllk .. erden de d,scu"",,,, g,.I;, • I "r do •. , ~ ,rp moe,t qtormloopen en 7.e UIt el-
"I' voor.tel (; Jonbert·P L·II'. b, ,I",: '1\('1 kand, r h'I"CD
"J t dorp vooreent e"n Bond~.",k 'p,l:r" h ',." ( 11.\ \1 Ill' lt L \ f'<; .\1 F.THOJ>E:'ti
VI.l.rva(] bevoei(de per~ODen van alle ~ l'kt'lJ
In t dlStnkt I"den kunnen tlJn ma", loter at
le <ebelden en In elke wflk een tak te ",ch'lIn
W')llfUlt dan het dl'\tnkt8be,.quur ~ IJ Jr~Ll Zil
....,.rdeD

l)p EII~ cl" I., I" ,J"IJ ge\ eu pubiJcltelt ....,
- Ul IJ"rH It ttJl rI, ett' dat de lmppriale reg~
nUi-!: dt_' \ il ~L,,(;ht_' r'·,.:,CtTlU;_ ~P\ raagd hee~
\ rlJ\it I lJl,!.lljk if tt' ZII U ,°111 \ l r IDt\\oordelJJ~
I,~..,tu ur V4HJf t'\..D zl>ker tlJdpt_rk, ten elude eet)
"I.:~. a,'eu ,t"I" I I "" kroon - b&;tuur III zw~
.\tn",-." drlar tt' .,tl'l:.·o ~
V " H ,nol; d", t wh, oor IS beueltde v:ul

dtt Kd.tp.< he r! i!lot nOh ge'l"aa.gd, Zou rue~
111l' "U' du h"er ( Ii.wd" dalll dau, dat als \ata.!
\r Jv'rtl.:. tO.~Tt!l11 litt JHn .,!1"I1Iakkt·hJk lOlj

ZJ JIl ,I,· I OJl~t lt lJt J' \ ,111 de I'\.u ..(pkulunw ook ort
tI', h. If. IJ ~ lIt", h, t /.IJ, vau Je tqz.en\\ DordlgtJ
} .IT! t.,1 h·· r· _, t t ll_ \ ,1 t ~ t tt· 'Qor ...pelleu wae
t.e !JU_: ,._[I z,1l dUt Il \ our baar J .... een teru~l

,all,'>"l 1 IJt HU'''I'';{ lit regt·onng!iWIJ1.e nlet eep~
{ • IJ III1Jg,~1 Jk.ht.'ld ~

Il E l Hl \ I· f:,,( HE K WE.'lUt: ,
lu 1'1)11.1elk I.'r I"n>;,t or:;!\;\ugene m,lIl~

bLHJl Il \\ UI dt lilt" IllJruk )..!;e\'ezen op het
'I,H \ .In I~en fut "Jni.., tw.;"cheu de
deu In vPrJH'nd Ul(. den toe ...tand van
11'1 (hlllH Ht eJ .... "ekf:'n t!elt·dt.)n \'-aren
t(,t zulk epQ pUilt ~pkol1lpn (lolt de m
I" .It'll. d,c' h,lalll{ hphbell 10 (hiu,J, ZICh
k lll.!"n 1\ p, rholiden vao h.lndelE'nd op te
dt Il '. I h, ". ht~r1tJJng; \ a.n de I.. , E'ns
nl1<!erctlIH'n, ,·u hunnA handelsbe-langen ID b~t
, rr~ 'H,'t.,U Dl' uel.mgh"f>b'·llde mogend-
\H'dpll ,dtoo .... dt f .'H dj"") auder wantrou~ende
klJout'I1 nlct andt'r ... dan ..amenwt'rken ln de~
1,ak "u d,',lrto" " h~t dan ook gekomen,
maar llt't .!t..\r.uu V III t.'eu notSIne kan eenot
komen ''''llll('('r ,I" ( hlOpezl'n onderdrukt zijn
.'11 m.'n tot d,· afrekenllll' overgaat

Il., (·OIT. 'pl'ndf'Dt Vall de "'fornmg Leader"
'~Int Ilt't \ ol\(pndo ID verband met deze kwBS-'
•H' lilt \\" .•,,,, Il. (lu<t tIIH IJk , !lan (Jat blnd'-

Ik 1,,·1. de ,olgt.'lIde mformatle 1IIt een ver-
troll" har.. lhplomatleke bron Ilf'kregen

Dp h.'langrIJkhnld "an de situatIe l~ ..eel
m. f·r III den n IIJ\ er der mogendheden dan m
p, DIl( _'''.ar!lpnltJk optreden t",:"n China. F.1k-
'O'n Ziet lO da td.· ,,~'" strijd hgt tus.'!Chen
EngE'lnnd en Hushud Laatstgenoemd land mag
mppr np UP hulp van Fr"nlorl~k vertrouwen.

~ m,lar nlllt"C'hlrnd hC'lIdt den sl,ntt'1 der 'Itn,...
,tl" Wilhelm d.. IIde mag m dit opzicht bij-

,.. n, cl .. ,ltot"tor der ...ereld heet.,n Indien
I~lllt,('hland de "ott-Enllelsehl'\ houding .. an f.llI.oorleJlO)Ot~

.1 frankrijk f'n RII,hnd aanDE'emt. zal niemand i'klOd~,*lOr!
knnnen \ oor'p"lIen "'E'lk" vOnte vera.nderiu- .,.

.!.! "II(,'n n'''!l.'O telff'pi'!!E'brn('ht worden lndien
iS II ,,' IJllltschl,n,: beg"p",: IS Rnsbild binnen per-

__ hn tp ho lIden. zal het mnelliJk gaan amhi-
II I '9"~~ RU"'l'wb" pl:mnen te' tl'J'Wezenlijken.

1;--1"" 'erf'{'nlgdE' Statf'n en ,],opan worden m ""'"
11..llld lil"" <i" I'rlSl., genoemd. maar zij betee-

, k, 'nen IlH·t v ....1. EngelAnd . .J~pan en de Ver-
.... "';:<tle 8 taten zOllden hulpcloo< zijn
OlutschlanQ' Z1"h hl) de anderen aaruloot. Ik
h<'Thp.al. d" I )ultsche keIZer h<'<!!ftden sleutel
hand sn."

"

WORCESr.rER
....... uit WOI"CeSt.r.

DE MPNIOPliE ELEKTIE
lJe plaatIWIluke tak ..an den Bond hield unlan z s

eeue vergad"nng met bet oog op de aanstaande
mUDlclpale elsktle. De heer G Keyter werd
genomineerd ..oor het onderdorp en de beer J
.\lal"n yoor bet be ..endorp De heer en J :'ti
P ,j" VillIers en Bindemana wilden xicb Giet
""kiesbaar stellen. MvD zeilt dat de ver k ie
Zin" van den beer Malan seker I. [J, n beer
Ke) ter 18 echter de ondersteu o iog vau de
iJuIllICher' beloofd. De beer Hnr r ts en Win
rerbach '!JD d .. aftredende leden, di e echter Iter
kle.baar zun.

BRt:TAAt
In de afgeloopene week ~lOg een dame OVHr

het marktplem, VaDden ",nkei van de h-« reil
Hall & Co. m de ncbt ing van de Enge lsche
k", k Toen Z!I tegenover de publieke k.!It'trell
W~ •• kwam een gekleurd. Jongen ha-r tegen
!II ""p baar IU Jc baren eu Wierp baar teqe n dell
grol,d Hil koos daarna bet hazenpad. Had
men de lamp voor de zendln~ker" aang estokeu.
d." Con too leto DIet gebeuren Unte lampelt
S'HO tam"luk Ver YaD elkaar waar er du. lam
pen .un behooren 'U toch seker te branden

EE~ \lt:MoIlIE
Voor de laata'" .erll",dertug van de m ume:

p,,:ncit was er een pe uue door de in vloedruks tc
lw~elete[)eu. ~elt:ek:end IJol.ags Wtlreu t:f BtIllg_d

Jouen In bet dorp met paaroeu eu el.,!, IJle
!tepen voor eeDlge 8'lI.gen op dorp"~rlJnd. " .ar
Jour bet veld tamelijk verDI .. ld wer I 'onIlUl_c
Illgcieteneo houdtjl1- weer VIjC dali 'A aar,,}! l'l

_er, clltlgd 'lin TegeD die ongereKeldliedell
tit' ft wen [JU een pdtlt16 In~~wfldeD, ell .It
, ... d beeft be~lotea "lln regulaties .·e h Il,J
I, 'eC p"" dus op

"El \\ T JES.
\lt"t' r Ot: \\. et, IDv~df r van den ht-"er' I} dt \

l,a "e. L WY. vIerde I J 'Vuen.d ..~ har"" VcI

) ,.•rda~
.r" heer (,oolwlo I. III de Al' B",,,k in de

fJl"'t"j yan Jen heer Metrtng. die lIur )ItJllt I.. ,
Id ,.~rtr,)k:k.en

Pe h""r Frost, klerk In de A C Bal,k aHJler
h,,-tt bedauk,

li "IS Lyman. BA, boofdoudt'rwqterM ,aat
1.1 r ....\Ulerllca op eeu Jhr V.caotl~

,(r.~ ~rnltb. d" olld" buofdoltderl< !I~e ",
kumt lJl Au~u!ttu~ ....eer tt'rug

Ue bed J J de Vtlh"rslle"ft ""li Ilerwleke!
g('opeod

SW ~LLENDAM.
VE&~LAG VA~ EES Pl:1lLltK~. I I Hl, \

DERt.sl; ~WELLF::-'DA\I l \ J't.l{
[)Ali ~l J L'S l. I ~"XI

I)e volgelJde "!JO Jf" I den \",\[! Io,t-'n,lt IJ I\:!rl

tJlk W 'V~,""I •. (; vd W .. 'thU\l'll .J.J
R..161lhorst. P H de ril L'o•. lJ l \1tt",I'n.tl I
J (' Pieter.." J F ""e.\ 11.l' J \ f'let, r " ;, .J
./uubert. a vali Zql D I, ~(.~" .1 F I( 'if'- .1
.J L Llnlleveld, ,Jnh "t.e\ll ,J .... le \Ve I"
LUID.veld. Han. J Llndl·. T L lJl! j "

"trelcher," W K 'h·J ~ J Kroel. FP,., '" I

"t.·yn. D Joube, t. I),)U., "'t,) lt. P d" I " I
'tfelcher, L'D. R C LrUVtllll~l!Jk .1 dIr I'
J .J [jelJn". H ~w.rt. Joh .....,') u. I' tI. \, Il
I. Heyn...,. (' File) ".,. J W , I':: 01, Il I
K'>etze, P P Linde. ~ J Jou!.. rt j) L,od.
't"ln (Brulut)e.nVler). A;,\t"',l (1"'''\\rJ\'' I
L ouber( e .. ti J \Volvaardt '-( 44)

fot b~"tuur~ledetl wt'rd(;ll ~ek:ol.. I) .J J
f{a lenhorst. (r Joubt-rt LJ "'If') Il I, vd W ,..
IlU y,'PD, J v Eedpo. W W ('4,,,·1... 'n P LI ,ol" -

~"<trtA werdoll de heeren \Vtlhalll 1\ '.,. ,.
(~frieon v rl \V€>sthU)ltHI I.!'t·k~ Il '_H • (I I -J ,~~

I ti aecretans '"8.n >t \\'dk~bt!~t(]ur r, ~p~',,~1 .1 P (
l"P werd er Ct':D <.:omtUJ8~le h..'rH)tHlJI~ I,t"\ JU,~.J ....

lilt de beer"n (; ,. d Westhuy7.~" ~U L ~ KrI~:
"'Jl de bUl8b"ud~llIk," re.:eIA "I' te (rf'~ ..U Jl,
. "gende ttttw, v~" dtl Boud.tak >til li III "
J., ~terdag uarDhjd,,'l ten twee -hOt! \t:t'rllL.
I'~e" Uil nacbtmaal. tt' Swede • ..l.lW<... liJ,,11
.\Ien WILll .11(f'mt'tl~ t" .'eli ..... ;)Ver ,1.·tI ,lil 'f"

ol r verq- Ld€'rln! ben' ....z.oek ,)tll (l,JT! HIlt

, .n dea p....t '("Kw'bteu '1-;" ~I gemaakt wu"t~1I
L M KHILL

Rot.man. Pad.
S"dlend"\-o.!5- .Jun. 1~11I1).---Fn., ,.. , d. D'lIlt.tl. aur Enlel.ld.

J~do erkend
!:J!I li'lntvaojlen ..an

le "ed Ackerman. Kup"tad
'[eJ L J ~Ol1ber!. Stellenbo~b,
., )J vau Niekerk

. ( ma.w41fllibcbe hJJNI'l")
'.ene dAme, :;wellendam
Jell b...,r .\rend Bnnk, ï(lm~;

I..y". ". '"
len beer C van Rooy, Steyn~'

hurl( ',. '" "
.. DUltl!Cbe Afrlkallnder,' Kaap

• tad
De .gemeente le Rob.rtllOn

.1
lJ III

II

.1

StelJenbotloh,
26 Juni, l:11M1

I h"",.I.lJf lt :r

DE ZUID.AF:&IKAAN' VBRBBNIGD 'M~T ,OS'

I den illbegrepen) - ".
I Vermat l1li gevupa g..

nomen (terug gevond ..
De mailboot vun d" ....E'ek, de Carisbroek nen met ~d)

('a,tlt " kw am rE'ed, Dm ,dal: m irtre n vroeg ')verleden &all ziekte .
raf",," ..u Illlllenlo 'p"n Oud ..r hare pa6S"" Noodlottige ongelukk .
gIer. "aren cl, he.-r eu Lawn nl" en kolonel
Harris IedelI van het lagerhuh voor Kimber-
ley De uangebr.ichte mailblad ..u leopen tot
op den Ild,·" ,1 .. zr-r

Het nieuws umtrent

MAIL ~IEUWS. Stellen bosch.

,~, r .. l.la.!; \;ln rilt I!-,'\ lj wprd Tfl'eds Op lj
'111Il n l.lr Eli_: I II I '_:I'Z )llllpn De offi('Jpf'J ••

rlH)dpdf'tltn-( \\ t f 1 ~lJl r 1]11\ lt "::t·pllhltce~rd. l1P
h,·t f, lt k" d'l '1 t k(Jrl('1l tIJd .!pleOfn ,lan
hpt I,cht

R. F. THERON.
Momtelier,1

Tulbagh,

\(ILUI)\ \TH" GF:\'-\\l;E\ GF.:\O\fE\'
In de !ngelscbe bladen vmden WIJ moer hIJ

!()uderht·df-Il 1l111tn'ut t gt"'bt1urde tf' Llndle\
"p li "" H, t hll)k. ,Ltt dp 1{"publiketn"1t
daar f't'n hUlt('n_.,~\ nUl \ H.n~"t hf hoen ,z;pun.a.n
Het 1 ~dt f',ltnl:o!1 TIIlPt>n.dp Yt'nma.nr)', daar
d"or ,I, H"t'r, li In::"plkt. ,,,,,ton.! Uit de nel·
f,bt, pn Ihl1.Jtn , .."m 'tJl'V en dE' "nllke of
( Im"nd~,·, Il" n" ZI) h,'bben d,·u bijnaam
\ ,n II, \Idilllnd"', omeint ZP hlJna allen
rijke en aanzwnll'ke lw ZIJlI.

()ndur mj~t>r )'t~\ lIIdt z!rh ondt-'r dIe rnarht
\\ pJk,l n lar Hit Il U I t'f ~. I11~ doorl!Pstullrd "t-"rd
Il lar 'I 1('!I,tdod()rp t', II ne,·f \;tn Oell hl (IT

G"'ch. n "~,,t('o !"rrl ,n,je a.dmlral!telt d.·
h, er \II, n \1 I' '0 \. r-<?hRldene lords' All

I.dv, I"nl,

bet YOljrende :-
dit dorp gelegen ia.

Bet kan ooik niet .. ant de... plaate
kreeg zIJn nl1&m eerllt{ omtren I drie maanden
geleden toeD de gro ..den door den beer E.

~4~ W.lermeyflr {landmeter ) op~emeten, eD bet
plan van bet dorp opsetrokken .. erd. NI<ln-
"oudisvllie iR g"lI!geru omtrent halt"lIf tus-
lIChen Vao .Q.bllneJorp Ien Calvinia, en 18 ver·
deeld In .00 bouwerven, waar.an 270 reeds
t.'gell redelIJke prllzen "erkocbt ZIJn Onder de
w"mige gebouwen die er zUn bevindt sich een
pastorie, die een .... r pJ"tl4lhtatuk is. Het ge·
heele gebouw heet.at· uil klippen, die met

i w"imlg moelie ter plaatse gegraven ...orden.
PItalen (ongeveer) " 11000 i Die klippen Qf rotsen laten sich lIemakt'kelijk

T taal 00 I naar bf,~e"r~ kappen, ~n maken een kOltbaar
lbo "ti taU" t begre bouwmat ..ria il, Men 18 reeds dicht bil de twee
n ovenstaa.n e ge en IlIJIl me dm d pek I Jaren beZlI( BtIIitlde pastorie, die IIU ha'" vol.

ongeveer 200 sterfgevallen geduren e e wee r tooung nadert De' meeste dorpen in de
~l'8lndIgd 9 Juru, en de batalJons door De Wet kotonie kunnea Sleu.oadtvllle benjjden w.t
ge'V&lIgen genomen. een pnachtille, "tp.vlge eD wehnl{enchte past.ne

aangaat Tusschea ta.kjes, kan gezegd wordelI
d.t da. Neetbling, de pJaataeliih leeraar, nch
ten seerst e bamiud beeft gemaakt, en de ge.
meenteleden 8'llnnen hem van harte een aange·
nam .. wOOIng ZlIneer" la thana ".n huis om

Dit dorp (8Cbrllft een oorreepondeot). boe .. el op den :H8ten deser ruet een dochter ..an da.
slechts tWintig ZOlllerll tellende, munt Uit boven Rahte (Malme4hury) In bet huweluk le treden,
~ele hle~ken die drie of vIermf'1 zoo oud~!Jnt en bf) Zijne tertlgkom.t zal hIJ met zlJoe jonge
tt k ee

ll
t eene aangenamboe Igglng en va bruid 1~lr~k III bet meo"e gebouw nemen.

smaa vo e en 8tevlge ge uweo. sommrgen .
waarvan ""0 waar aieraad voor bet dorp "'lU ' BI':N ANDE~ GEBOt:W
~preekt of scbruft O\en vao Van Rb!)osdorp dat melding !verdient 'IS dat 1'&n den heer
dan denkt men oowillekeung aan den edelen Watermeyer DIt gebo!1w 18 een d']b~la ..er
h~er P B Vl.O Rblin dle reed. zooveel voor, dieplIlg. E'n 18 !,(~legeo tegen een. belhng van·
iaud eo yolk ~ed&&Il n;,eft. en op 't oogenb'lk I .. aar men ....n goed ultticht op het dorp beeft.
wed~r V8n hUIS IS om de belanl(eo zuuer con.ti.! De beer Wal'Hmeyer i. t.en tellrste met den
tuenten te behartll(en. Hier wordt met groot I naatrtrk lD!(enOm"n, "n beeft derhalve besloten
resp ..kt "an d)en PQblle:ken vader gesprokeo, eo I Zich met '!Jo geztn 1I1~ler te YP.1!tlgen. Bet
Illfr I. het Jat mpn In.,,,r dan cp andere pl .... tsen P',st· en tel"graafkanto()r ~ebou W 18 na aan de
wC!I!iCbr dat hll óog tang voor Z!JOyolk mag paatonu gelegfID, eli Ilrekt eell Zoo Jengdig
o(t .paard bill .en dorp tot eer Het p08t· &oowel ala bet tele

Wat I graafkantoor wordt door den jongen beer
Af IttKAA~IlEIl t.EZISIlIiEID Boehoet beRtlliurd. Deze j(,n!fe heer wal

hetreft. hehoeft Van RbljnKdorp voor geen dorp I .1~ebt8 eeu~e maanden In goove.rnementa.
In 't I~ltd teu 1chteren I.<! staan. eo DIen <al woe I dienst toen bem deze v$rantwoerdt'l']ke po.nle
ten zopkpo "<li tw"e "progre •• ",ven" onder bet I to"gekend werd Een ~eW!l8 dat bil een goed
aaltmerk.·!tlk Iletal Inwoner. te vlDd"n. "Pro hoof::! op 'line I!Chouderll draagt Geluk Iedere
gre&lleven' aarden O1et, In d,t dorp. om ""II,e woonuede heeft NIPuwoudtnHe ook .une
reden wel. n Wil n~t-mlsll4lblen omdat het "EflRIlKES,
",,,brd "Yan Rhlln' hUD III den krop blIJft steken I die ten gevolgt! zulleo bbbben dat de IOwoner.

PE RE' II t EL(.'KE LAKES ' later wat diep iii d~1I z"", :wHen moeten t ....ten.
,,'IJ "ud"r be beer van cl~n edelen be~r () Bam Zullell de ll,ekolD.tll(e d~rpehDgen met den~t:lf
11lla~l.traat) en den peer C P Immelmau den g.n ell d", lfde izamellwerkmg ..an de
(tlD"fd en ""Dig klerk:) De beeren P. A vao: tegenwooldli(e .\ClIlIg"Rl beZield zUn dan wu·
Z"I en C Watermeyer "In d,,"~enten albler. ' sen dIe g.,brcken gomal<kelJlk kuunen verbol·
I" heldeu g00de ondersleunlng bil het r ubllek pen lVorden maar wet !tio.teo. Vooreerst dan,
er la"!: .. ,, . I III de grond ze '" za.nqacbtig en ~oet men

[lE rCIlLIEKE S( HOOL I tegenwonrd.g etln balf vt>e~ dIep met een kar
u,aakt I(oedeo voorult.taltj{ onder bet bestuur i de "strat ..,," ploegall ~rder 18 er baatlt geen
ran dell beer C. G de Vilhers, die de bulp 'VBn I behoorl!Jkt kleigrond wtl,arult barde .pakstee·
eel e a •• "tE'ute eo Vier· "pppIl teacben" beeft' neil t~ vervaardtg<;o Kain men later dec ge-
om

l
H" , ~II)kinderen te ~nderwuzen VeriaJen' wens( hten I(r,:?d ~ntdek"en dan' komt de heele

w, ek "as de hoofdonder"uter Ietwat krank. lHr"ld r.·cbt ~,n wat~ grul8 voor de straten
doch de un~e8teldbeld "-lUI VBn korten duur en betreft, dit kau dIl tOHkQmKtlge stadsraad g~.
hll IS thans weder op tlJn post om ZIJl,e moel makkelijk 'e' kqlgeu doqr ,de klippen tZU zUn
Iljke taak op oone bekwame en h"vredlgende Vlln een zachtun aard) te ,"armalen of met ha
wIJze te volvoeren Het'dorp heeft een mert! te doon br~l.:en

K'IAI'PE POhMEE~1 Eli. lll!:r EJ(jENL~.IKE DORP
In d ..n beH LI B. le Rooi Persoonluke onder IS omtrent ""Ile balv~ mul van de plaats Grnen
vmdmg noopt sehr!) ver ,!>"clale meldmg vali de riVIer geleg.·n en wae vrotger bet eigendom van
bekwaambeid van d"n l:Ieer Le Roux te maken. de beeren Nieuwoudt, i van daar zlln naam
De al~elT."eue w"usch ttl \'all Rhunsdorp 18dan '·.slenwoudt Ville" or1nnvler 18 thana dus
ook dat het pubh,," ald .. r nog lang hem In bet bUI.t.tOn~c limieten .au et dorp. Te Oroen
,,11 Id en rna~ bilJoen f",bauden. Vele (JEB'>! WES rI"tr 18 .,.,n pobheke 8cll001 met onlr"veer
Zlju II< dOlIllaat>tteu tIJd op..:etrnkk",n, maar op't Vetrtll( l"erllU~en die door dOln heor P. J. Hugo
oogen"bllk tlCbUnt er eene v"rMlappm", In den en JOII"eJr Joubert (van rrulbagb) onderwezen
hvuwgeest te 'Un. Het. kerk.(ebouw voor ue 'worden !l,er al1~ twe~ h,wd ..ls bezIgbeden
k,eurdeo ondergaat een" vermeuwlng en wordt' De oon" behoon aan d"l beer lIJ. F. MOIIt&r~
In netr:.r order gebraé\ onder toezICbt van ds I (eeu Hukscb Afrlkalln<ied eli de andere aan den
'all der Meuleu, d.·n pillatsel!)ken I.,eraar, die I be"r Rail.,y I'N"lIn",e1 I. voor eeo "plaa!.8.~
belde und"r blank~u eli !:ekleur.leL met "rnoten I d,cbt bevolk;. en of ~r ~~"e Illll"meene verhoI'
liver Ilrbeldt De klacbte ov.,r de Ilapbeid van! ztnl( naar N'''U'''oud, VI le ui zIJn. moet de
. I toekomot on. I, treu. muen 8tin korten tud

BELIGJUI~ zal bet foudamtlol ",n',h" KERK(;EIIOlJW jlelegd
I~ algemeeo, en vooral doen' de lapJea·smoa_en, I worden. tn wel ln de n.b~eld der paa!orMl. Op
of curnmtlrclal travelle~" zlcb In de 'tl booren. 'I 't oogenbhk ",,,rden de Idi n.len lo bet kerkge-
ZIJ ....ltr!IVen de verQlmdllrmg van ontbledlJ1~en bouw te WdlemKnVl~r Ilehonden Laatstge.
tu" .an het beslul~ dool' de meerderheld Jer i noemde pi.",!. of kleilla orp I~ omtrent een
.\frrk~i1d"r8 genom"n om .lecb!.8 AtrikaanllCh I' half uur rijden vaD Nieuwoudt Ville Men
gellDde firma'. te ondenlt"unen Een [(root h..ef! Dug niet be.loten w~t met de tegenwoor
!!edeelte der boerenbevo(kmg In d" buort oot dig" Icerlc te <lo"n wannee~ het te worden opge-
breekt Yll8tberadenheld I? bet onderateunen van trukkeu gebouw volttKJld ia; bet kan zIJn dat
mede Afrikaanders en dna krugen de Joden, die, I' die dan al. e~n zendln~kerk voor kleorhngen
wat de politiek betreft, -bun mantel naar den zal worden ~ebezigd.
wwd draaleu en som. ook "aap. wat ben )e eell Nieuwoudt Ville 18 grootelukl be ..oorrecht
mOOie Jouger, .pelen" veel te doen Den Joneo ! boven du uaburlge dorpen, doordat er meer
wordt geen .tulver mlsgond, doch de Van Rhyua r~;;en valt, tengevolge waar VaD sr veel Kn&n
dUI pen zullen tocb moet.en erkenneu dat Afrl I en Ilnd ..reproduklen gewonden knnnen wordeo.
kaande," nommer éen }lehooren te ItJn. waar ,Jammer maar dat er zolk eeoe moeilIJkheid
bet deo bande I geldt F;en wehngencht beltaat met bet vefVoer van proooklen

LOGIE&IIL' 18 LI Yr!ldagworgen overkwam het dorp en
diAtrIkt

I\P 13 JULI, 'S AVONDS 8 URE,
U; in de W ICBTZAAL, Loopstraa~,
VOOr:' de Industriëele Inrichting,
voor arme blanken, Kaapstad. 'l'e
ge'f~n door de !Jeeren

P. de Beer, Pisne
W. v. ErkelJ. Violoncel
Ju tuijt, viool. '.
Als sprekers zullen optreden de

Wel. Eerw. Reeren
Ds. B. llarchand, Ron'debosch.
Ds. J. V&n Heerde, B.l..
D. Le . M&l'Chand, B..!., B.D..g. PrIjs, 2a. &d.

118
92

L'W8
3071

l5S

1267

'EJi~1&.D1EN .. I bur .0I1iq &e Vel'!lalll,1'
op! den 201tteD .Ju ai, laatat UU JOH"-HNi
M~M"ed nil "iilen P. 1. MALAN 01, y,
SO+D ill den oucieidom nD 84 jantn 7 maand ...
eD 188IIÏlJe dareD.

KRN NIE[WE
LI!).

DE" OIII~L()G
loo pr \ oor-na molrjk ov;-r -lt> ()('" r!pat.re van
lohannesbura "n Pretoria De br-ricnten mt
Prot ori a omtrent de n reestand aldaar toen de
Hnt .. ho rnncht d, hoof d-t s d naderde, toonen
dat I r ~rtlute op.!. wondenht'ld onder de he-
\'olkln~ fw. r...rhl!' en tot op het laatste oogen-
hlik wn-, nuu nipt zekr-r (jf ril' stad verdedigd
ZOl! \\ !)rdt·n of ni.-t Prs-sident Kruzer en cif>
~N)(lft!f'n , UI (11'r I rtl~m('nt~n ~ aren ¥T'oe~t lJdl~
\ r-rt rok kr-n t II ,dIt.., d.tt v~nt"lJd(>:rd kon wor ....
df'n '" f·rd ~f'_;~,), oerd

Toen df-' Hr it .. rhp macht rp~,d" no bij was ze-
komun vat t e n dj-' Inlr~f'rs wf'der moed en be-
slot en de -t.ad zoo lanz mf\~"hJk te verdedigen.
hetgf't- n da n o()l'\. ....od.iau wpru

Op rlpn ~d('n Iun i w erd I4pneraal Lom" Botha
flofol1 -d,lg In '''''11 Irln'" aa.n":::l~h()rlf'n noor een
lantal d.llfl(.·... Tn lIJn a.nt \\ (lord zaide hIJ
Zoolann \II IJ no..: rekenen k u nnen op duisen-

don g{lwdli.!p mn n non m oot e n "IJ met droo-
men van t('rlli!tr(~kl(fm of WP'" I(Jll'll onzer on-
Hfh.,nk"IIJkheld "

Bov~n,tRanrle informatie nntleE'nen WIJ nJlD
tp!p,:r,lmmPIl IJlt Pr,·rnrlil. dil' m elp En~p.h.che
hl.ld,·n ':i'pllhlrl "PTt! \1; r>f(l!;D, mHar nm redenen
dptl (I Il"'lr, 111.·, n " ..kend Wf'rot.'n ze In ZUld-
\ fnk, nnderrlrukt
GF.E\ h: ~ \ll\\F." \ïHTF.nGF:L\TE'i
\Ipn z ti ZlCIt n,,(! h"nun,',,'n da.t !rIJ de

I ('Cnp<1tlt' \" lW Prt·"on.1. g~1l .Lf·WIlg llPm(ulkt
1('rd '~In hpt nellJi'n (Jf ht:.t .. !lld"n ,.UI kanon-
!It Il te Prf'tonu dour Jl Bnt~Lht" m,\cht, \loch
IOHr !llrd Roll('r' ... Il Il Il d(IJlr I, \)f)rlo.f."cprn ~_
ponr!.'nleu 1I,·t 1,1' ,kt IJlt,. I) Ll'flcbt IU ,le
El)l!el,ch" Ilhd. n. ",. le H"PIi hltk,wen er In
,I.tal.;d,'n ,Ik ,ruk C:'" hltt "('~ te .oeren Dpn
n,Hht .. oor dt I. ClJp1t1l \erlJpten de Llat~tf'
1'TPln.'n mt t k nonn"n pr -n..,IP "u a.m.mUIlltlf'
rit' "t.ld

'--_--y

Tntaal V&ll verliee (Id_
officieren en ma.n.obar.
pen In bospitalen UI •
Afrika niet meega ..
kend)

Zieken na&r huis ~n-
• den .
Zieken ID de Z. A. hOe-

W. A. JOUBERT.

GE'4TOa.VEN op den l\k.1en Juni, HENDS:
BUt PETBUS MOLLER, ouderdosa 79 j_ en 11
aa.laDde., oad-ouderJiJlg CerM, aig_ be
k* ala oom Headrik .

Ds- Boebof en D" \IV et .. ordee bane-
lii~ bedankt voor de belana.telliDa gedau
&&I) dell overledene, en BOO 0011: al de laniilie 811
meDd.n, ook Dr. Zahn.

: ANNA CATHARINA .MOLLER,
Geboren Cot_

10481

UN famllie en vnenden wordt mite d&Q
belëeDd gemaakt dat het den Beere bebUQd

&ot &ich te nemlln 0018 teederpJitdCle
er GEnaUIDA. JA.OOKI.IIAWro., geborell

oen in den ouderdom no 78 jaren 8 III&&IIdeD
en daren.

oe zwaar dit ..erlies voor ODS ook sun moge
&00 miaginnen.U baar die rust nies, die wu
lQ~ten geleoven dat SU ia biDnen gegaan ; 'en
de;feerlUkbeid die IiUDUpDiet, bil Hem dien aU
b t lief g.had_

U brengen on .. n baneluken d.nk toe l1&li
all die ODa BOO getrouW' geholpen hebben
I~nde hare Krankbeid.
lp Ila&IIl van de gtl&&lJlenltike kinderen
I 01. A. LAUBSCHER
! G. 01. LAUBSCHER.

A.c~ter Hex Rivier,11Juni, 1900.

Sebapendip.;VAN RhIJN~ORP .
t wordt gevraagd voor
rnements Kennisgeving
edsteerd den 25sten
iceerd door het De-

Landbouw ver.
" Gouvernementa

n 26sten dezer, en
te verso ··Den n de uitgaven van
den 29ste eze den 3den en den
6den V ,tU e olgende maa~d,
tenders vrage oor de levering
van Schapendip de gelijktijdige
dipping onder dziekte Wet
vall 189~(,

o
moeten worden
den onder.

niet lat~r dan
Uden (elfdeq) JUIII, 190U

I
en

qommatie, later ontvangen
dieq dat um zal Van nul en

~~n."r waarde zijn. Iedere kIezer
zulk ~eD nomi!latIe t{'ekent moet
woonplaats noemen.

, FRAXK HEROLD
Ci~i ..le Comi88~ns

voor de Afdoo~ing Stellen t>oscb

dp den l!!den Jnni, on wiep kalm en zacht
mu. innig geliefde ecbtgenoot en der kiaderen
liefie ..olle vader, de Beer PA.t·L JOHA.NNU
Ko.J. in den onderdolII nn buna .,7 jaaf.

~ alle vrienden en bekenden on .... liartellike
dank voor bunne hDlp en btllangsteUIDg onder·
vonden bÓ z,jne nekte, overludep eD' begrafenia.

Ook onzen dank &all Dokter de Ct.1Ilé!r. van
RoberlllOn. die .Ile menacheJuke moeite hettft
,edaan om bem in het leven te bund.n. En
UilOnderbeid onze dank aan den zendehng do
Toit "oor zijne IICboone lukrede en troostvolle
woorden

lUn diep bedroefde wIJd. en kindtrrec,
De wed. E M. ROUX

De Heer beeft gege ..en, de Heer beeft
genomen, de naalD dea Heeren III geloofd.

Angora,
Dilt. S.. ellendam.

EeQDistrik t8 Doctor B oodigd in het
Westelijke gedeelte un CarnanoD.
A~PLI(;ATIEH met getuigschrif.

ten van bekwaamheid en goed
zedélijk gedrag zullen door d~n
ondergeteekende ontvangen wor-
den, niet' later dan zes weken van
de publicatie dezes. Wij waarbor-
ge~ den Applikant het Salaris van
de 80mma van £600 per jaar. Het
CODllté zal zorgen voor een ge-
schikte verblijfplaats met billijke
termen van !logies. Een ongehuwd
Afrikaansche Doct0r zal den voo .....
keqr hebben. Hollandsch spreken
vereischt.

VERGADERD &ot Z,ine kudde, door den
Hemelacben Herder op Dll11Ida~_ 1D0l"J.leo, den
2S.ten dezer. one teêrtl .prultje HELEN A
JOHANNA, oDd 10 aiaanden en 7 dagen.

Tot ",1Idm'Ai__

W. P. MOëTERT.
H. J. :M08T~RT,

neé Lanbeer
Start van Paardeberg.

SCHU1'- VERKOOPING EN· Oe.oten IJ zeI:'
Oud .......

9ud Kope.
P. F. KIWGEL,
Lid van i't Comité.

P. ~ Witfontein,
!)jst. Carnarvon.,

Witfontein, dist. C&rttarvon,
den 26sten Juni, 1~OO..

1 JULI.-31 DECEMBER, 1900.

HIERBIJ geechleJt kennisgeving
overeenkomstig Art 67 van WfOt 1';

va.n 1892, dat ,le verkooping va.n alle on-
oPlreeiscbte Schut Vea 83n de venehillliDde
&butkralen in deza afdeel lOg Ifedorende
bet half'/'aar eindigende 31 Decemb~r,
1900, trol eu worden gt-hondton. aan de
vel1lChUlende Scbutten 0IJ elke. lutaten
Zaterdag, in elke maand, te 10 ure :11
voormiddage.

P. A VAN ZIJL. Secretaris.
AlJeeliniBraads Kantoor •
Van Rhijoe'dorp.

18 Juni, 1900.

Afdeeling STELLENBOSCH.

• )E ondergeteekende za.l Pf'r ~ublieke
I veiling verkoopen uit dl; Munioipale
Schutkraal, op WOENSDAG, den 4den
Juli, 1900 (Indieu niet le voren gelost).

15 Sterke Ruin Paarden in goede kon.
ditie. Termen Kontant.

J. DAVIDSE,
SchutlOP88ter.

":t -----;
j ~lO<?GST E p~zen gegeven voor

I [)()'fenstaan"e door PHOC'1X'
G~HRIJ, HarriQg.t.on straat, Kaap .•
st&<ll

V16rvaardigers, hn algemeen en
boui~ers metwerk.

" Of

wordt door den heer tm menouw J J Haupt
b""lUurd, alwaar rerzr.gers en anderen lloede
accommodatie VInden kunnen. Het bUIMhe vat
~r(>ote en luchtrge ..e~r('kken en op bet eten
dat men bl~r krngt, uit. Dleta te klageo Dus
geen wonder dat de het!r Haupt Ill_tal een
groot getaUogeerdera beeft.

Met el'o spoor .. eg 'verbmdten18 ui Van
Rhynadorp gewIs een der voor!la&mate staden
IU de toekomst zIJn. waarheen veleo oit alle dee-
len deM lanJs Juch ter woning ..uilen bege ..en,

J!!C_ 1J!f
60 Gedresseerde Paarden
en Merries. i

OP !. l

WOENSDAG, ~ JUl;l,
,/U L LEN bo vengellleide paarden
IJ verkocht worde .. te KLAPMOTS
ST~TIE. 1

. J. /i, M ARA 18 4" 00,., Atilagm.
Paarl, 27 Juni, 1900. j
-- -,....__------~~- ----_--
D. Purtscll. [I•• tur"'''' .... rkt.

Publieke Ve~koopin~
VAN '

KOSTBARE VASTE
EN

I LOSSE GqEDEREN,
I' TE

pauo~aphat Afdeelingl de Paarl •
Il' den Boedel van Wijlen den heer

GAB RIEL PETRUI:$ DD TOIT,

lIE on.dergeteekende :daartoe ~
I instructies be~ttn8tigd door de

E~ecutrice Testament~ir za.l pu·
bl!. k Joen verko,'pen op

IOllsdq, 4 Juli, 1BOI,
~t! NAlIlD'DAGS TBc 2 uRi, PRÊcrEs.
h. De Woonplaats van den over-

leáene, gedeel~ van C~tais, gelegen
te i Daljo80phat, beplajlt met om-
tr.Qt 200 keurige VrUchtboomen,
eeh Wijngaard van circa 3,000 Ge-
ënte Amerikaansohe ook
is er nog grond voor 30,000
Stolcken, tuinen met water .

2. 'rwee ,'t.Ynl1lnt •• nt1IAi

en, 1 Extra Melk Koe,
een aantal Hoenders, 1
Ol en Kapka.rren, 2
1 Zadel en Toom.
1 Planet jr., 1 Vloei

N,
VAN 3 TOT 4.

verkrijgen op ~nooek lllj
D. J. LE ROD!.

Stellen boech,
25 Juni, 1900.

AFDEELING WORCESTP.&.

BIER MED E -;;;u bekend gemaakt
:lat de nagenoemde datum. bepaald

sijn voor het bouden van Schot Ver-
koop~eD in dese Afdeeling ~ureode
het hate jaar 1 Juli tot 31 December
1900, am. : - Zaterdag. 2~ Juli. 2~
Aagaat a, 29 September, 27 OctDber, 24
NOTemt!er, en 29 December.Or JlllIt,

I F. L NDENBEKG,
J Secretarie.

Afdeeliqg8naatl Kantoor,
, Wor~ter 26 Juni. 1900.

EEN 1I110EVIGE8UG
We!!elll be, overlIJdeo van den keer MI&8 C.
per ='lIeuwOlldi, die aan eeo lIChleltiken aan ..al
uu beroerte op zune landerIJen b~zweek. Van
dit ongeyal la re"ds melding III OTU La ..J. ge
ruaakt. De overledene wae een voorbeeldig
Christen en Ilen!kr voorate Afnkaanders, en
III nc werJ.en leven na hem. tb.~

Hand~- v-ereeniglllgen.

KAAPSTAD
, .z"'D-A'HI~NSCHt

Kt.j.J K~ '.t1 1 LDJ ~~ 81- 27 .Junl 19 I

Ihrk t !Jc. er
Ma I ,".pJ/IJ.. tJ~ A"RDIoJI.

I" Kooper.
o 3 3
1 6 0
Il 16 8
OU 3
I 17 0
,1 H 0
o 2 3
I 7 ti
I l' 6
1 17 r.
t 6
o 1 3
I' -3 9
"10 0

I" n
'J la 9
I 19 3

2 h

()

" 9

7 lil 6
o II· ~
I 19 6

5
t I
8 9
o 7

UO'lRd 11_~rwIJzlr11'l'1li_,
'100R 3 MAANDEN.

..A PPLIbA TIES ~ingewacbt door den
oDd'rweteekende tot den lOde, JDli

voor de *"wekkiDg van OnderwJjaer ~()()r dri~
III&&IIden~ de Scbool (gekleurd) te lloraviaD
Hill, Kaap.tad. ,

Vereiac+teD OnderwiJHrs Examen Certificaat.
.K.ennil van HollaDdllch. EDgelt ••b en Ziolell
Lidmaatacbap ..an Proteetantllche KerlL %alaria
£7 10.. pt'r maand. ~ieI &tolf te betalect.
Werksaambeden te beginnen na d. Juni
~tie.

Angh" \1 tnlt'! en ~'m"Dce
Ban!) •• [x..-, .•
Kalll Je.. ( tJ ,iltollci.ted
BO[JaflVt

Bhnkp(,0f l
Benou.
Clive Eh ~II 1(' Tra.m Cu ... ~
(~JtjilelellJ6 •..• •••
(_~'n80l1da.I.t"(1 MaIn kt:t"ls
C ,rnueopll. ..
DrlckClI 1· ti Dlamnnd.
EMI81e \lln &. Fin en

2
o
o

r:,u·t Rand Proprletory
M: .. k., elllOl

'1' Tilb H nh

G"duld f r"rd. lory
OleT cainl
O. e..t Ea tern Colliery
He, alto no
Knll(bt (A;otrnl.
Kh~fontclll Hl_te
Langl ....gte III Dp Le_el
Lan~,..,'''te &0,.1
Lao;1kA,!!" Slar
Let!a"Jl<r0rt8 ".
L]denburK Gold Farm .... "
Lace Dtamond "'
ModderfnD tem ~"ten.lon
'I1lrldeIYleiJI ...
New BJue Sky
N~ er.-ua".
~ Prlmroee
I~",I
Y il.ll: T nla""'nrl.

Eet .I< Ha, ket Co.
Ltate

Tu. G. RENKEWITZ,
GeDadendal,

DiaL. C.edoo.2 I ~
1 8 .,
I
o BENOODIGD~ 0

IJ •
12
Hl 8

o '5 9
1 l2 I;

~ ~ II

o Il a
o 18 3

(I IS "
3 8 0
3 2 i
II I f ~
o 14 0
o 3 li
cl 5 Rt;

'" , 0 17 3
I 10 0
a 6 3

, li 11 6
, ,0 lt •

... t J le 0'
1 , 0
5 J8 0
2 1 ()
3 U ,
o 18 0

o 13

o 5

o 0
(I ~ 9
q".:7 , ~ mr OudflrwiJze ... vOOrhet.~rwt.

.EJ ,in het Enplach 8D HoJlandtOh en
lnl~~~.k. Salarls .U5 in het jUl' met
;nu l~. no. asn.oek bij '
,,' D. P. B08BOFF\ sc.
J.be~"'lei.

P.K:, Koolririer Statie,
! ,Natal.
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