
"iI)~.,.Qt.,'".Eleérellnu'NI8, .
PSTAD •

•-No 6,820 ..1'

OORBODIG, ~3 AUGUSTUS
t

ULLEN 0P~lde. 088e~, di(t
per trein 0p~hraoht worden

in uitmantendei conditie zijn,
EK VER.ltOCHT worden

I KLAPMU'I'~~'r.ATIE. Zij
llen zeker present! y,ijn.

J. C. VAX DER W.ALT. .
S. MARAIS ei Co., Afslagers.

11°~1tAA NSTE KEL' JK.
Tot..,. 'Sedm wij ODZe deven ~J!C'Dd hebben voor de

GPOttfill_ide Ditrel'kooping ,<

to 12 8

4é 0 ,_.
. I': O· Ó .

_ ._------- -_
- 6 ,6 1 408 I'. 1

Is er.v~ eeu Stroom gewMBt van

::: D~;Ó~~E,.K()OPJESMAKr;:R$.
",' lf"'~ ~ hierin geiWId d?Or wakkere, nauwJetten~e ,

' Jtoopel'8 11

&-:n.-*ekeIqk •.

: .
, 21'

1'2 0 6

J88 0 0,
Gedresseerd~ Paarden,
Vette SlachtOssen.

Donderdag~13 Aug.,
TILLEN bovengmn'dde Paarden
en 088en, allên in uitstekende

«Iitie, publiek verkocht worden
I KLAPMDTSSTATIE. Zij zijn
aandacht waardig en zullen zeker
'sent zijn.

C. F. LIEBENBERG.
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. hId op deze groote Yerkoopbag te beatfd8l1 fa 100 gged &Is

DE PONDEN TE VERDUBBELEN,.

890 8 8 1,24.7 6 8
Totaal ...

6 8 HolslJOIIIeJIjke ArIltelen £6,000 'wd.

UITVERKOOP
UITVERKOOP
UITVERKOOP~, .
UITVERKOOP'

nenlandsche Bezigheid
K.OSTB.4.R.B

TE KOOP.-_
-.,g N oude en wel-gevestigde
',j AJgemeene Handels ~ezig.
Id in eene bloeijende Stad In de
e;;tdijke Provincie is in de han-
a van den Ondergeteekende .ter

. gesteld als eene bloeij-

kooper den voorraad tegen of
.trent inkoopsprijs, met kosten,
de gebouwen onder huur-kon,

. kt overtenemen.
Tpg'enwoordige w&arde van den

omtrent £1,500. onlangs
loekt geimporteerd. en in eerste-
it...orde.
Il uur van Gebouwen zeer billijk.

1'3 hevatten Winkel. Produkten en
»we Gooderen Pakhuizen, enz
G('I!n " Goodw1l1" geeisebt.
Terrnen gemakkelijk. De reden
r ()Ycnnaking: Eigenaar treedt

EO aakt", beeft "zijn ortnin gem ,
.....Ir.a~I_n gedt bezigheid op,

In PruJlIkten wordt eene goede
'zl",heid gedaan. ..
r ,'Ik, 'opingen voornamelIjk (zeg-

t' Jrlt.,ierden) kontant.

[Joe aanZ()('k bij

J. H. COSNETT,
Ma.kelaar enz.

ADDERLEYSTRAA T.

Heeft eens keurige voo,"raad Vloer, Tafel, .,
Bureau.,' Kerk-en Hanglampen, uitgepakt, ook
eene mooie verscheidenheid van' Zijden-
lampkappen: . een groote Voorraad Wande'~
stokken, veld-I en Zeekijkers, Electroplated

NaQhtmaal Serviesen.
-JUtsa. AG__ ... V.4._

J.... : ..WIC_Ux..::a:,.'
'TOREN'KLOKKEN.

L.\ ï. IVMt Kerrie Koe, twee
.;(nmp horens.merk rechteroor

li Illk"lhak mn acbter. Verloren te
1\:'I,i)"J'~ rlist. Darling. Schntm~
:, I', I'll f'1.'J'ennl"en'van plaatsen JD

';"11 ',mtrek, gP.Jieven kennis to ge-
v . r: ita n <l"n ondergeteekende,

MARTH. DE KOCK. .
Am08kuil, clist. Malmesbury.

Ui il,lIl Jen hoor .' IT
H P.DUTO .•

Malmesbury.
Alle billijke kosten lul!~ betaald

wOI'tlen.

MaJmubary,
1 JIl)i, 1800

KAAPSCHE 'REGEERING SPOORWEGEN.
--.._, , SPOOrweg' Verle:r:t&ing. Ácte van 1890, Geamendeerde......,........,~~ ve,...w.,-,. , Acte 1898.

l'en~_·Itt'·~p·..: .. ten AANBIEDINGEN. in geschrift ~nen door den AJgeme~JD8n
IJléhriJft.éJlf;"'a'if";'''''.t\r.l&Jt~lCt'. .: .' Bestuu~er van Spoorwegen, te Kaapstad, Kaap de G.Jede Hoop •

. OD~ worden Diet later dan op den middng van den BOsten dag
van September 1896, Voor de constructie in terme!! van de Spoorweg
Verlenging Acte van 1896, Geam~DfJeerde .Acte 1896, van de volgende
lijn van lichten s}lOOOrweg,namelijlr:_

Penaderde Il!1:ltp
in roijlq

--'---'-----

IEN SPOORWIG Wil VANMOSSELBAAI
VIl GEORGE.NAAR OUDTSHOORN 75

. Voor volle biZonderhooen zie vorige advertentie in ,Donderdaguitcave (6 Augustus) 'van dit blad. ,
. JOHN BROWN,

Hoofd.lDpU.,
•
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J. D. JONES
I . JAAJUJJ(saHB OITYBRIOOPIH& .

su HET OPMAKEN VAN IN.VENTA~IS, , ; OOI"VUfllU":lJI""
NU AAN DEN GAN.GI VAN NU AAN DEN GA~Gl .Publié

L ! :A RZEN, SOH 0 ENEN,···· Z&tMdag,~2A. ~ lIl1J6~,.1111 '~ND08'. ' ..
JONGENS- EN MANSPAKKEN. f? JL t.!:::Q0 1(,

30 Fr,aie 'Ib, mn, paarden;
it" • BoveDgemelde Paar(}eQ en .E,.eJiJ

10 ".arries, : zijn. allen i)l goede .Conditie en iD
30 Prach~ Ezels. het 'dis~rikt 'Ván Colesberg, uit,,-
. • I;' : zoéht geworden, dtis Mn:~-

Rovt'ugemald Vee is allen in I'Y"llDIIl noodig.
eerste-klas cowIltie en gesohikJ voor J. G. FABRICIU8.
dadelijk gebn¥k, zij zijn uitgeZQObt
en voor COD~t geld' gekocbt! ~oor H. R. DU PREEZ e . Aftl.,It.·
den welbeullden Paardenkenner Bredudorp, [)Aug., 1896.. •
Neef JOBAN FAJlRWlUS in DiJtrikt
Colesberg en ~~t de beroémd~ Stoe-
terijen van 4~ heeren VAN ZIlt,
PIENAA'Ren O~THUIJSEN. Onder de
Paarden zijn \;ook drie paar eerste
klas blaauw ~hii.Dmels geteeld bij
den heer DU ,Pf,ESSIS.

De Merri~; zijn groot en wMrlijk
mooi. ..'
Ve Eze18~ kort eerste k~.
Een ieder qie dus mooie Paarden

en Ezels hebben wil, woon' deze
Vendutie bij~~want u krijg nooit
weder zoo eeq.Jtans.

'J. G. FABRICIUS.
DEMPERS, MO~E cl KR/GE, Aff/Ble".

; ,":': " " ',. ','.' . '. .

OD Vrijdag, 211tJ.g., l8.98,
-vu~eo Eerste JOM PaardeD,

,20· " "EzelS. .

ALLE OVERTOLLI:GE GOElDB._.

HALFPRIJS.
~••in het etoege.taan 'Van a.lle•• ,.,on.

aréikf!'J.n

GEDURENDE DE VERKOOPING. Komen A:anloopen
'.'1'E , ~b~nÓ8téthoe~ dist. Clan-

.will4lIQ;:,.~ vs, bleekrood,.
rech~roor " zwaluwstaart. Indien
binnen veertien' dagen niet afge~
haaId, zal d. Os. voor schade e..
kosten in bezit gehouden worden.

D. J. D. VAN ZIJL.
RhenOiterhoek,

Dist. Clanwilliam,
[) Aug., 19~6.

J.D.JONES&Co.
PLB%NSTR.A.A.T,

en aan hunne takwinkels 5Kortemarktstraat en Hoofdweg,
CLAREMONT.'

------------------------------------- YIIO~. JUU'l.
8 Aapltua, 18K.

" .. d..:. .1f£.
EZELS!

30 Prachtige Jonge Ezels.
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SlIl1T1f1l lU&n
II AIJ81I8f.U&, 18N.
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Oaledon, 7 Aug., ~896. ~OMEN AANLOOPEN,
RUIM tw, ,aalf maanden geleden

. ' op de plaats Cloudakralll een
rood ~p Os, omtrent vier Jaar oud,
gemerkt: rechteroor ,Wlnkelhaak:
van voor halfmaan van achter,
linkeroor Winkelhaak van voor.
Indien dit dier niet weggenomen
wordt en de kosten dezer adverten-
tie enz. betaald worden binnen een
maand van datum deses, zal deselve
verkocht worden ten einde vooe-
noemde kosten te dekken.
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Publieke; Verkooping
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Botel'
Bicreu ...
NMJ'tjea ...
HOI"lIlIen .••
G..aaen •••
Ealkoeuen
Ien<lén •••
Kool ...
Aardappelen
LemOeHa
Gu......
AbrikoHD (~) ---

PAARDEN;l,BOKKEN, ENZ.,
]\II ~~]\II:E:&J~"V'"~~, Nabij Dlltpan Weg Statie,

; ~---'-.

i

DirltkW111l'11l oa elba DbIIMC
,'I TOCII'IIIÏc1dIp 'nGIf W ftIIiOh·

Besipelc1
G. W. 8Tft'l'LR, Sat... .;

ZULLES n':RKOCUT \VORDZN UIT DE YENDUKRAAL TB

-op-
Donderdag, 13 Augustus, Aanst.,

ZE Z:EJN HI:ER.

J. H. HAUMAN, Jr.

J. W.MOORREES Jr. & CO., Atslagers,

De Heer PI~nRE DE VIL{JER zal
doen Vêrkoopen, aan het
cc WELCOME HOTEL" nabij
Durban Weg Statie, op ,

~fAANDA(t, deu 17 deze}',
TE ~o UUR' V.M. '

30 Eerste klJ Ruinpaarden, ~t
en sterk, waaronder verscheldene
egale Paren, i;met zcrg uitgezocht
in het distrik~mritstown. ' ;

iPOK.
180 Bc)H:~Jf.
J. J. HOlon, &; ZOOI,JJBlagm,

~~ .. ,

E EG UTEURSKAMER.N. H. MOSTERT. POBT ELIZABETH.
,

(Botml of '&uufm,.)

IAIlOJII£I : HOEI YAI ADBl£Y EI .ALf-
ITRAAl, WPSJa

Oloudskraal,
Calvinia, 3 Aug.; 1896.

JAM ES HARRISONJS
A.A.NGELOOPEN,

!

OP de pl~ van den onder-
geteekende in Juni 1896,-2

Oasen omtrent 2 jaren oud, zwart- OpIl".ICl
borat, en 1 Zwal't Os omtrent 3
jaren oud. De 6igenaar kan de-
zelve terugbekomen mits betalende
alle onkosten als ook van deze
advertentie •

.• _. .,.:. --- ~.a.. ....' u·u~.,~
Twistfont$iD,

diat. Malmesbury,
. 3 Augustns, 1896.

_.".,.

OPGDIOBT A.D. 1888.

VERKOOPINC VAN

.J:itt ASSISTBITB BB.OODIGD
IN de' Spes Bona School, (lU

Klas) Boven HexRivier,
distrikt Worcester; Muziek en
handwerk worden vereischt. Het
salaris ~ £60, terwijl goed logies te
verkrijgen iá tégen £24 per jaar.
De werkzaamheden beginnen met
den aanvang·van het volgend kwar-
taal, terwijl applicatjes naet getuig-
schriften voor 1September inge-
zonden moeten 'worden bij den on-
dergeteekende.

P. W. VILJOEN, H. zoon.
Secretaris.

MerIaa In bdb, 0Dja0rteenI ...
l'dtl ... ... •..
&.pecbe... •.• ...

n LammereD, ~Bo~= .
~~ '"
~telIal, a-bOreII

~
HaJdeta dJooge... •..

dloos.-ten ...
." ,uatIe ... . ...

~~~.

WINTER STEYELS
IS xc ..US DE:s' GA.."G. ;1 .,-ta:

' .._i
&....&.V'VJ.cu

;, .
u Comforter II Stevels met
Kurk-Zolen zijn DU in pnjs

______v~rmjnderd van 13i6 tot 7/6.

J ,

.'.,

. , !, TE ;

POaT_RVI:LLB.
J . .'~:_ _ ..-;.

UIT de Schtlthn· '.~...a'·den heer
(h _......anCE, r ,

Oi)'Yrijdag~ 14 ADgIl8fils•.
~, t' ' !

I Om 10fur pree;",
45 Fraaie J~nge Muilezels, 1

tot 2 jaar oud, (zwart),· '
1 Paar Jonje blaauw8ch;m-

mei Paarden,
1 Paar Jonge Bruin Paarden

geschikt pnder den zadel.
ADe~ uit ~ klu! 8toeteriJeo.
Op last vanl de ei~, d~

heeren J. P. KELLEB.A/N~enD•. J.
Kossouw, van K'Oudkonatant.

I

R. P.lIAL.Ui, Vendu-Afslager.
Vandu Kantoori'

Porterville.

-AD;B~~ S HAR RIS 0 N ,
_________ .oo:a_T..:R..A..A T, K..A..APBT A.D.,.

DISTRIICT V.A_N(JltflY iNIA.
BRANDZIEKTE WET ,

No. 20, 1894!

STE~I~[E~ VOOI{XO~IINATIE VAN INSPEKTEU RS.
-------------------

RIE.R..~~V~X~ wordt keDDl8 gegeven dat het st",mmen voor
, UOtnmatle van Inspekteur onder Art 7 van Wet No 1894 voor

het (1) Veldkornetscbap van Noord Onder Roggeveld plaa~ zal hebben
te (2) Brandwacbt op (:1) den 228ten .Augustus 1896.
. Alleen pe~nen ~ie als Kiezers geregistreerd zijn voor Brand-

zlekteWet doelemden ID het Veldkornetschap of de Veldkornetscha
bebben recht van stemmen. ppen
en 8 S~~en kunnen opgenomen wdr-den k eenigertijd tusschen 8 a.m.

~et stemmen zal beslisselI :_ -
A. (Eel'!!te 8~~ming.) Of de aanstelling gelaten zal worden in

h~nd~u van den !hD1~ter, dan of genomineerden gekozen moeten worden
UIt Wier getal zoodanige. aanstelling moet geschieden.

B. (Tweede stemmmg) Of, indien genomineerden gekozen mOE'ten
worden een, twee of meer personen gekozen moeten W'ord

C. (!>torde stemming) Welke personen aan den Mi . te VOOr-
gesteld moeten worden als zoodanige genomineerden. nl8 r

(Get.) JOHN STAPLETON,
Resident ..Magistraat.

BLOEMHOF SEMINARIE,
STELLENBOSCH.

EEN Assistent OnderWijzers Vér-
eisoht voor " 8tandaard "

werk. Moet :gecertificeerd zijn en
ODde~din~ gehad hebben ua
Klai Onderrigt. '
, A plioatiën, met getuigschriften
(afae~riften .alleen) te worden po
zonden aan de lloofd Onderwij-~.

.,.
~

Publieke ~!VerkoopJng

Gedateerd Calvinia 5den .Augustus, 189f),

TRAMWAf PijRDEN
., I-or DB_i,

Bet Aealah'loter GeaelDliddt

DOODBERICHT. . DOODBERICHT.

HET heeft den Heere -behaagd na een
siekbed nn slecbte 12 llren, door

MIl beroert., van mijn zijde weg te nemen
mijn ~eedeTgeli.fde echtgenoote lluu
8t:8.UillA Bon" geborea Dr TOIT, iD den
O11dtrclom VaD' li1 jaren en 7 ma&JI4en, na
eeD I(elUJrip' ecbtnrbindtenis van nim
lU jane, mij n.lat.ende met IJ lriDderen om
elit onhentelbQr verli. te betrenreD.
Doch wij ••wiigen en aanbidden waDt de
Het're heeft het gedaan.

De bedroefde Echtgenoot,
. PAUL ROUX.

Paarl, 7 Aag.; 1896.

OVERLEDEN .~e JOO8tenberg, op 9
Áuguttus, mlJJ! geliefde echtgeuoot

lliTt.lIJ8 ~t:);Il.ul'lJ..,WAHL,in den ouder-
dom vl.l1.44 Jaar. viep betreurd.

J. W.AliL,
geb. JOB!J.SOli.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVEBSYBRZRIERlIG~
IAATSCBAPPII. 00DOODBERICHT.

OVERLEDEN te Fruerburg op!'1
Juli, 1896, El'GILA HUEN; LINOI!>.

lUO, (pb. Rum), oud 47 jaren en 2
__ deo. pliefde eelltceuoote VIUl

J. G. LINDENBERG.
Diep~

~, 1 A.QI.,1$96,

'., .
.."t .:-.....",_ _

\",~-'-"'~I""

DINSDAG. 11 AUGUSTUS. 189n.

.. IK HEB DE PEST ONDER ULIEDE.N
GEZONDEN."

ol Diwom Hgt de BeeN aJaM : Glilioden hebt
IIIU' mjj niai geboord. ~ ,.,i.jheid uit le roe-

een iepljjlt Vflor ~n beeeder en een
~ijll: "0111" lijnen JI8Ut8: De,!IOO roep ~ D!t
telen uliedeo, apreekt de Boere, _e ,.ruheld
teil -...,.de, ,_ l".trl ~. WC ''''''ger, eli al u
Oyerp- .. berQeri.iIr." -
..of als ik tU ,., m dat lIDd aeDd, .en

lIIijDe IrimJDicbeid mei bloed daaroYer ~ltlP~t
_ ~ lIlI!IIIlheD eD beeIten Uit te

roeien." , __ .lI_ "'......__
"Ik heb fk ~ __ Il"_" gelOBden.

IIIU' de wil" ftD Egypte; ill: heb awe jonge.
liDaeD door bet ......... ~ OD beb den
.tank .. lb mll.en neD áoen ~: noeh-
t.aDII heb& Iii n nift bekeerd to~ mu, spreekt d.
Beere."
. .. Oii rot ";d rrwu.. ..oor den echrik d""

DIIiI!btA, .. oor den PiJl die ·d.. dUII'I ~Iiegt.
Voor de pelt dte ID de donkerheid waodeh.

'fOOt W ftrderf dat op den middae rer-
woeR."

DB JlODBBATUUa der Nedenlnillleh
Gereformeerde kerk heeft 7.ondag, 2:i
deJeJ', bepaald tot een dag van veroot-
moedigipg en ~bed met bet oog op de
steeds heerecheo<le droogte in verschll-
lende ~wt!8ten en de dreigende runder-
pest. Naar wij vernemen werd dit he.
sluit ~nomeu op verzoek van ve'"'!c:"ii·
lende leeraren hoewp! Je moderatuur
eerst ......: ........ maakte daar men gedu-
rende het afgeloopen jaar twee dazen
van verootmoed.igipg bad. Fit Calvinia
komt de tijding dat meer dan een fumi-
lie broodsgebrek beeft en dat Yer·
scheidene kinderen reeds van houlI',"r
gestorven zijn. Het kan zijn dat deze
berichten eene overdreven \'ool'lltelliug
geven, doch het lijdt geen twijfel dal
velen I.n die streken in zeer benarde om-
standig~eden verkeeren. In onze vorige
uitgave publiceerden wij een langen
brief uit Williston (Fraserburg), waarin
de IIChrijver een beklagenllwaardigen toe-
s~ beschrijft en om.hulp V1"'~. De
reBeeriog heeft reeds koorn naar Calvinia
~&Onden, doch het schijnt of de hoeveel-
held niet toereikend Will! om tie hulpoe-
hoev6oden te helpen.

Maar eris nog een ander vreeslijk ge-
vaar dat OWl in het aangezicht staart.
Het wreede monster heeft zijne kaken
geopend en dringt langzaam voort. Heeds
zijn zijne voorpoeten genaderd tot op
onze noordelijke greJUen en hoewel alle
.tappen pnomen worden om zijnen
vaart te stuiten. toch blijft het on ver-
IIChrokken op onsen zuidhoek staren. I li
zijne oogen gliwrt.eren verderf en zijne
lippen apuwen bloed. Gestuit in zijuen
galili zoekt het op alle mogelijke wijze
zich door te dringen. De opstandige
en wraa)'auchtige b!fel"ll worden o~
maakt om h",t voort te helpen en nit te
breiden.

De runderpeet-oommiseie iH twml! hard
aan het :werk en spant alle kraehteu in
om de pest tegen te gaan. Het werk
der oollUllÏMie wordt echter gestremd door
~brek aan water. MitllChien heeft men
.., .... ....,., ..cht. _t de aa.netelling der
oolJlJl1ÏJl8ie,doch laet helpt na niet daar.
over te ~n. . _. "_ ...__
~l.ieer 1. J. '"AN DER WALT, L.W.V.,

lid van de commissie, schrijft on8 het vol •
rende van Vrij burg, ti Auguatu.: •. Het
is hier recht dreog en daardoor wordt hei
werk der oommiasie zeer moeilijk ge-
maakt, doordat het water bijna overal
oppeft en de menachen verplicht zijn
om met hun beesten en ander vee naar
water te trekken. Ik TnleIl voor groote
eUenele, en ala wij er nog in 8lagen de
~ te keeren, zal het '$ land ont&a8tfelijk
veel ka.te~ Het groote buwur hier is
de b1ferlocati .. en daarbij het over en
weder loopen, dat niet 8'J8topt kan Wor-
den zonder strenge maatregelen."

Men ziet, de oommi8llie heeft eene niet
gemakkelijke taak te vervUllen, en dit
moet lo aanmerking flWaOmen wordell
bij het beoordeeien 1'8Il hare w.rkzaam.
heden. De ka1fen geven veel Jut, <laat
ze uit wraabucht het bloed, de 10.0,
stukken vleeech, eD&, 1'8Il zieke beesten
rond dragen en 100 de pest ven!prelden,
Zij worden onteneden ala hunne beesten
100 voor b1UUle OO(ren worden dUt-
echo.. en willen dan wraak neme~"..
den wiWlWl. '7\'1';

In eeD andere kolom 'riDden onze
lelerl een zeer belana'rijk ecluijven uit
VrijblU'g. De IIChrijver wijst op meer
dan een efle ong.regeldheld die atJOeng
door de oolJ1Dlil!aie ondenocht behoort
te worden. I. het waar dat de arme
dieren 100 ve1'lchrl.kkeUjk"wreed be-
handeld worden? De IICbrijTer, en wij
hebben alle reden om zijn bericht te
gelooven, legt da1 de poUtie geboeI
onhandig ill met het ,.weer en tot
tien malen op het.elfde dier moet
echieten, Men wordt P'Yl'lll8d zich te
verootmoedigen, doch a het niet iD de
88l'11te plaata noodig nlk. wreedJaeden
weg te DeJDeU en te venn1ncleren? Die
lI'Dle dieren moeten Bénoer uitataan en
men behoort hun lijden 100 miD moplijk
te,maken. Waarom moeten de onha.Ddige
politie-d1enaren gebnólá worden om de
beesten dood te ach1eten?

Bechuanaland en Grikwaland West
lijn flepr(JClam~rd all besmette areas
en zijn daarom onder quarantaintl, zoo.
dat de boeren niet Dlet hUll vee kUll-
Den trekken. Dit ia al een groot ongerief
~dlen de man geen lUlder middel. heeft
OlD naar het dorp te komen dan per ,
0IIeDwqen, doch nu het ook niet
eeDI iD die at.reken regeut bn men
sich 'YOOntellen hoe ellendig het .... ld .
moet zijn met de arme boeren. Hoe bra
men hun lijden verr.acl:Uen? IDdHIn de
peat met goed pvolg beRreden moet
worden, dan moeten IItrenp DWltl'eplen
IJQOmen 'WOrden, het bn Diet lIIlden.
Wlj vertroawen echter dat de eolllllllMie
haar ~ al doen om hee lijden 100 miD
moplijkte~

De ..,... ecluijft Over dit ond.,.
...., J " .Nlemaud al ollt.k8lUlOll dat er
lDeel' beboon gedaan te 'WOIden door de
NpGbliebD en GOk meer gedaan bn
w,orclen om eie PéIIt uit se hoadea." De
lOlbnad ~ de boema helpq en voor-
~ maken voor ch tOeDm.t.
"a...w (lat ..... ' "~ia",,~-~11•1'WeD .... pt,_:

~
....den en d
lIiaOetea mak
_wie AI ti,
.Mail of donlIl1Iilea __
'átNrbc:llt
IiJII: dai de r
ODIDiIbue di
in ta voeren
laud te 1VIJ
1ObiecIerI, da!
t'lIII de band
'UDkOOP Tal
B1lJId.,-t I
PIU&Ien latei
ICbjjnljjk dat
~en. 1
koalt .ral lA!

'''D. Dut
Men Itrert I
fl'Ml181l, mUi
piet door,_'ul
Baautolan1P ,
IfIl'"kt toeb"
ook dat de
_is."

Tl'eurig ""
predikanten
zaak en de t

verootrnoedi
Vergeten da
ill.

Gisteren to
dent van Vri

.. De runde
ai.broken.
zee bonden.! I"
taerden op een
doodeD 'lUI ld(
oatwaal'digd.

AI:
Het in

He! belooft
del wijze van
is nn nader
doch het i~
al in deu g~
Z'JI bestaat! ui
reeds Y38tg'eI't

de. I:,
.~raa",l)nder dit

me

zooa

DoOI



Gill

v

1>1.



Een!' onkelende, iVerkoeJende Drank .
. t ~-. . . .
i'1a' BV"ÁT al de ~mp ... ftD Enge~he en andere MÏn81'_l!H

W....... Gteft '1cMoht aan· den Lever. Geneest Hoofdp1ln.
~ het ~loe4.,. yerb op N*1U'lijke wijze. Wersterkt de SpiJl

~. '

'..;. _Xind"lollden ErTa Puop,oor·Namaaksels.
IUKIII rAN 'fEN KWART POND, Id. BLIKJE8 VAN EEN KWAlIT POND, 9d.
'.:",.:-. ..~',' I

... £3.('1:1
r; ~l

._ 1.1'111
1.477
l,a:.'8
t,JllO

... I,JIIO
1.1011
l~

OP.£RICHT IN 1845.- -
Gein~rd bij.ActB ..40 hf/MIMi 1881

1'101"'11.': DBL1I~.uT. KtulJSf.!d.

OU.lBBIODD .t.LLE'RNDOO.

WILKINSON "E,N SIMPSON,
Aan hun Laboratorium, NEW CAS'l'l.JE-ON-TYNE.

.' t..Jk WOB KoGBJIGOB, Il 8t,.Georgeotrul, Kuptl~

. " .we Apothebn - ~
' ........... ooaD1d D 1VlJ)-.u'IIt 1u. DOO.

CJBA& W. HOI,)1"E8, TnlnBb'TBUT, PlIITERMARITSBVBO, NATAlJ.

P.8.-K.. d_ to.OOOBliki-llijn de 1......te 1rl"~'HI Y8l'kocbt.

WORDT,

J. 'D. CARTWRIGHT & Co.,
': :'GlAS ... EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

A.l)DERLEY EN D~GSTRATEN.

• " "

'_,;._" •• ,- 1<'"

."VZEREN EEUW"'paarden houweél
.•...en.'Cultiyator- ia de beste.1. ET·, Oll~biit-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-·

.. werk JU gl'OOte keuze. I
, '. BUIl~- en 'I'afellampeu, Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
en Jallta8ie-. artikelen en alle H nishoud- Benoodigdheden. •

Verzilverde en Fantaaie Goederen. geschikt voor Trouw-,of VerJaar-
. , . d4\~preseceen een Specialiteit. Juist ontvangeu een lading van hun

&J~a1e Port, . ,

-"VICTORIAN 'VA_TER-'VHITE OIL."
.600 VUURPROEF,

:£N PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN.
D~ BESTE OLIE I~ OB MARKT. Uot ... ld

'WAARSCHUWING. ::~=~b:=d~,:! =re=-:!
Battl ",.trfeten belIWlUngeu aaJlA88D1t, zoo weneohen WIJ het Pobltek lamaIa te ......
.Mwt4 BUITEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTEOENWOOR-
DIQJ) WORDEN.

Mans en Jongens

• " "

Overjassen en Regenjassen,
Witte en Flannellen Hemden,
Broeken, alle Qualiteiten,
Hemden, Caps en Stevels,

" "

Sterk 8D. ZWEIGBEROK, ERIKSEN & CO.,
17 LANGSTRAAT, KAAPSTAO

Bemg lD.oec1eft T&1l de beroemde

NORRAHAMMER KOOK-
Langemarktstraat en Kerkplein, K.A..A.PST .A.D,

J. LAWLEY & CO.
vnw ARmGSKAClIILS,

Ongetwijfeld de beste voor bakken
-eD zeer zuinig in 't, gebruik.

GO:&.
PaU!ute VICTORIA PARAFFINE

GASKACHELS.

GEGA1VANISEERDÉ STALEN
WI NDMOLENS,

.~( ,

WIJNGAARDME88EN IN IOHAMN.

DE STERKSTE EN DE M. ROSa&CO.,
STRANDSTRAAT, KAAPSTAD •.

BVS.RAAD TB K.OOPau
WHITE, leDDaten II Scbrijnllten.
OOEDKOOP8TB VOOR DE Btoombooten deur Lijn yertrekken

van Kaapstad UIlRI' Londen om den
anderen Woeit..ang, te " uur n.m., naar'
Madeira eD Plymouth, te BiDt H,lena en
A..ecenilionaanlE"ggeooc op de hf,pulde ~tllI-

~cbentijd.en.
" lt-liAWARDEN CASTLE, }(apt.. aIGBT.

&!pt. t-TANT~LON CASTLE. Kapt. DtnJOAll,
.. 16-NORHAJ( OAJJTLE. Kapt.. 1Ua&J80'I"
" 8O-OBl.NTULLY <loUlTLB, Kapt.. BIIOWlI.

8 voet wiel. S& ,. Tona
8 voet wiel an 8G TM Torea
8 voet wiel IJl 410 ft8t '1'ona

10 voet wiel 811Bi ,.. !ora
10 voet wiel III 80 '"" !fora .
10 voet Yial.1B 40 ... Ierm
.12M wiel. SI "" !IIC,
12 TOIl wiel an 80 wd faza
12M wiel. tG voet!aNa

'.
3 VOKT M.u1l!IBBN Top WASCHTAPEL 'met Tichel aUK! m5 Klein Kaatje

beneden, en een KapsWk .aan elke Zijde. .SI .1.4 ..
ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE lIAI1DIENST.
Oe u.CASTLEMAIL " Maatschappij.

Pompen van alle soort om. op &lIe putten te pusan.
Deze Windmolen8 zijn op een verbeterd p laD ingericht, en --

dan iots nog in dit land ingevoerd. De toNns zijn sterk ge~cJ, -
de wielen zijn selfreguleerend, zoodnt er feitelijk niet naar 0JIlI8Sim.
hoeft te worden.

.Abel: &IBB& WHIT~ 80 .. 81, lAnPtn&t. Xu.p8ta4. .Km Boota JoorI",Jud, Jla ilr-flfJta .
,S. HOOGENDOORN PLlKP.-A·PIER, WA~W1CllCARTLK.Kapt. WAldJ.Im,OW

trent18

&. .a."'8PB~~-D' 'I:'éo.... . .\1WN~ .....8TL:Z. Kapt.. womn, OD'Ib'elit 2
.a..AI.,.' _~ ~ 8epIiember. doet ... st. HeleDa eD ÁIaeD&ÏOI1

, , _ !UBLBCH CA8TLI, Kapt. WA.&D:U, omtren, UI
--- . September. '

Voor gij elderS koopt SChl'11ftda. VOOIrVraoht of ,Paange YfII'9088'8 men
eerst 'Daar zich ltij 4le Agenten van d. CASTLE

GUSTilllDIi8OT& 00.. 'lAILBOOTH.AATSCHAPPIJ,(Beperkt..

36~ ~8TRAAT, - ~.
.. .AAP .A.D.

:.oormouten li 'hu. '
PRACHTIG PLAKPAPIER.

. Koo~ y..n OMft fttONk.ri du een aaedt
uitki~ 81l'BUPAAB'f' UW GBLD.' VNZON LSJ_

VBBF, vame, BOBBTJILS ~ KONINKLIJKR MAILDIE'"'ST.
~ prij..... l'

Gusts!' Anderson &, ,Co., UJIOISTOODOOTlW.TSGJl!PPIJ
Só, WGSTB.UT n.uBT1D. <BBP1QBK.Tl. ;-

,THORtEY'S VOIlR .
,VOOR· ' -

R,U NO,·V·EEr
PMelj' Yatt8Bl,' SCkPeI,

BRZ •.

ALU'; INrORMATlK MKT PBIJZBN wa

WESSELS & COMPY.,
26 Iangstraat, Kaapsta€L

Iuvoerdors va'l L'ln:it.onwwcrktuigenen J4&C!dD.erta, BIll-
ldps) l'lllP'i. Graven. Vorken, ~ ea.

J. C. SMITH & Co.,
.IJzer, Kool en Timmerhout M:~azijnoo

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
STOOM ZAAGMOLENS,

80, :Breestraat en Rieteeks Plein, 1);. ·.~""'IIaI!
LACTIFEéR

V_WpOlDN-_~

ZáD4érll~
.."..' Aaenten. -

1 wnSl)_,~·.I~tkj
, ' 'aT~~ÁAAT 'PNrt-

MO~TAGU.·'.t;
.'-_ .. ' ,.!. I,'-'-' .. r. YAN .~.·Zl-J,":!.1~~".>" ~, .....

.. ~"'!1' ·'G&.. -GD~"'~" ~"'_Vl",_''''
• "'Uf\lWft "":'IAMKQmW.~

<' .,. • ", , • ,~~ ~'. -:-'-'

r.
A. T. RUTTER,
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óm deze ,'oorgt!!>
hebben o.ereeu.
van 188{l.
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Een ding kan ik
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den v..eOOer. van \Iet

. tot <oer.8~1-e!rt. .\ I~ hij
tlmstandlgbelll ....~.,.lil

te kampen heefti..
ne: .to,t ~i..u Il'luel?

've,..,..""".,,(I~ vergqJpmg mil on-

tien heer ·Lochllet abt
rekening mo.e~ bo~dellJ
h,,' OOt'ten in Il8lsuitt

w'lIIttdijlirel,~w'!inf~>er~n een lWeij~;
o(\Mttm 10 verdenking
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nn naar &iin!volk

.en ja"ml..m uit JA!:e~
,8TLJI,,_..

P. E.i'\(olltll.n:

P.s.-Dt· P,u,:ri,' {f"N'jF IVj"rU,~ en p"triot
geM"",n oyer te "own.
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B&Dl.nnr81'aJl.l"l .n 40 ~uid-A1r.ik&aJlscheltepubliok.
CV!T'BET BLAUW, EN: GBO:B.NBOEJq

( YU'ó•..t{f).
IV.

Had de heel' Rhodeii deu pri,..t>e uI1J1.iapTingell.P-Ik denk niet

IN KEJ[O.£UA)t.
--..-

Twee ~ware .Jagen hebben het h~ VIID
MIl der VOOl'Ila&IQte inpsetenen van het Paarl.
1ICb. diatrib gednrende de Iaa&ate twee 1IIIIan.
den t:;:.ffen. De beer paal BoUl[ wae een
_r '1DAlI en woonde tllMCbfll Groot en
mein .Drakermein. Zijne ec:btgenoote 1!afI
lrlIria 8u8anna du Toit. Zij haclden 10 kin·
derea eu maaaktea bt:t rluk lie alleD groot te
den. Eenigen tijd pJeden pt de beer Roux
aUne plM.ta un sijnen oucWen &00II en IIl1lg
:Iaam& in de Pearl wonen. Omtrent twee
mundeu ,eJeden trof htID de eerate dag
in den diep betrtllU'deD dood VIUI boaheJl
'.eeden lOOD. Dese rooD woooo. te Groot
DraIrarmein eD wae juis. besie zijlle plaats
recht te maken en in orde te brengen tOP!!
hij in den bloei lIijnl J8YeJUI wero! weggeno.
men door de kool1ll. Dit IiterfpYal wen! teer
diep betnlorrt duur de jonge ecbtcenoote en
de .familiebetrekkingen.

DoDderdquUddag IJ. ging lIle'fTQOw Roux
eenip vriendeu te voet bezoeken. ZiJ ge-
voelde aieb geheel wel en klufrde over nie"-.
om 6 anr Inruii Ijj thuis en Irort daarna ging
&ij op een tofa liqen en seide dat ~ij &ich
nlOt al te best revoelde. Zij werd Daar de
kamer rbracht en men lOad om dr. Bolfman.
Toen hjj un het siekbed k'II'IUDlIIjI' hij dJt~e.
lijk dat er min boa op h8Ntel was, eD ver.
aierkte het vermoeden der veralaRene huiA.
pIlooSeo dat de huianoeder lijdenae wae un
de pvoJaeu _er beroerte. De dokter wide
lat.er dat· er een urije in bur hoofd open
lDOeIi &ijD n-n. Dien ucht werd aan bare
IpODCIe ,.troaw gewaakt door liefdevolle har-
ta, dodi d& dood liet Iieh aiet YVbidden.

Vri~en om 7 allJ', Da eeD Iiekie ....
.... f. fi aUr oataliep Ijj lOIIder weder een
Mt .. woor4 ~ te hebben. zjj ~
d& pwooDte aen sleutel VaD de bnodkiat
~ in hur bmer te berpa &la &jj uitciDa,
dOOIa CtieD midd.e. ala bij toe.... PI&jj be.
uti hIreD l1l&I1, er ~. daI hij hem
OOOCU,r Iroa bjjgeu.
Veel ~ wonU pvoeJd met dit be-

eroef~ hiWjeU.. Eu po&e ljjlWoet VOJade
~ het lItdeJijk ovencbot naar
ajjae ...... ru..... Da. )(oorrees .prak
MIl _... t.rooetwoonl, dat echter slecbts
~ eeu iJein d&el der ua.eIijren pboord
kO.Ia WOIdea. oq wjj bet.oooea dit huilgellin
eta OPneIJi mecJepvoel.
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WMn'lWl hierhoven gesproken wordt, warcu in den volgendeu vona :-
. 22 OeWber, 1896.

'1000. 9p zicht betaal op order van de Standard Buk van Z.uil Afrika, Bplet., de lOIII
van "n dui&Clld pond, wAMde oatvangen, betaal_r in Briteche aterling.

i (Get.) Fu.ca' RHOO".
Aan de uriteeh Zuid·AfrikaanllCbe Co. Bpt. Kaapstad. .

Chind.,r,"frd :-Voor don Kanpstadaeheu Tak Tall de Stándard Bank Tan Zuid • .AfrikaBpt." . i

SPOOBWEOONTV ANGSTEN .
8poorwecontYUIjIIIteD -- -de week gei!indigdt Alii. llN_

ol • ol
i I! "á :;" 101 "'.. :=

~ "~ii il! .:s
j> i .cif tl~ i! ~

l ~~.a ~ii ~ ~
£ £ • • • •

11997 618 470 78M 1810 m;'"
i687 3t3 lI33 378U !llll 41880
!Hl! '7 IS:; 11151 7!8 Ifli83
"75 "7 IH 1946 IOSI t8145

U. D. Burrell, voor.A.tst. Teller.
Standard Bank uitgel!chrevcu door de Geehar.

r.
Hierop w~rd de volgende cheque op d&

terde llaatec~J'lpij :-

No. 8321 ~ De Bril.ltch Zuid·Afrikaaru1cb" Co.
I • ( Lapstad. 28 October, 189.).
: iiI I~ Standard BlUlk vali Zuid.A.mb, Bpr,
I :.' K .• .2j I .aJlllt .

U~.: Itaal Standard Bank, oCorder, "én duizend pond stg., 11,000.I~, -
Jo@. (~t.l .T. A. RTEVF.!V8,"l' , Waam. seat."I' 1 1

- (De~e eheque moest ~dol'llcerd worden door den penOOll IWYIwien ze betaal ..... ie.)
G";;11.10I'~.i.-d ,_ Voor den KIUlp8tad8l.·ht"n Tak van de Standard Bank van Zuid.Alri"Bpt, 1

'.. .veateJjjlt ...
JliddeIl&DdL
~ ...
N .ik ...

, .
-----

'1 'to

~~.f~

':~I .'

...
'1
~., .~.~~ (~,;'?\" ~.: w.,',.'~.. J. POOLTOli,._ teller •

i W!ATfN DI UlRF.r"Tr.UH.EN TE LOXIlOX "AN liET ItOIiPInY P
De" N"w iCollOO8l!ion. Acrount" werd JI'I!OI)t!fld in de boeken der Gecharterde JDaM.

scbappij' op d~n 28l1ten October, 189.:'. Indien eopijen der boeken van tijd UIt tijd ,....
London' ~ worden dan moest men in het kantoor a1dMr iebo gemerkt ht--bbm VaJj Wat
er piUldC ...... ! De heer T. Berry werd op dit pu~t OI)derv~ (VI'IIo._ .~18~.

[)Ij""" JfefTilnll".l Ginf!en al dese n!1ceninRen ~ew CO~IOUII ..~et.) naar "w
J.oudenkhe .. tooi' l'-N'een, deu &ju niet venonden. • .'

Zijn dllllO ~injl8ll nooit nur Londoa gesondeD P-Neeu, Wil zenden aIeOhC. OOIe
.. leQer aceoun ...... jaarlijb naar bet Londeruoclle kantoor.

Zoa het LobdenllCbe kantoor niet fr.!weteD bobben van de ".~_ C~ A~"
in uwe boeken II-Ik zoa niet beslilt "tJIen antwoorden. omdat "'U tlOjJ met oue jMrlijbehe
rebmingen'naot EntrllUld bebben ponden. . . , ..

Ik ~~r F'uLr.) Wat end, gil Mn 't eind defl.)Ul'3~-" lJ ~ dellltML YIIIl t.Wace.
lJe ~"n' lt~,...._".) Zeudt gij niet ma_delijk ... he rekeni~ naar IIW lAmCt.eUaOOe

kantoor p-Wij ~n!len een .. ti.. u~." VMt he.t kon~lt.boek:
1)6 beer Ju,,} •. ] Dat i~ een coP'J van de lII"eb'~JvlIIgt'n '!I. het koot.&n,:OOd P-.1a. .
Later De lIM- Jlerri_)l.: Zalt gij uu &eggen of "I' _ a&c:b.ri& van uwe Janaan

rekening dat gij een '"tiullO'" noemt. naar lIW T.ondeusche board bebt ~zonden P-Yk bn
niet heel'''r !Jat bet werd .-ouden. Ik jCeloof wel.- ' ..

Hebt Jij ~ afllClhrift elke Dlaand naar I.onden ~Ol1dflfl '-Octoher en Noy __ 1VJl
leker -;e«. dochjik wil niet '-Ji. lijn omtrent J.nlUln, W'J hadden 'ftel te doen ~
Jannarl. ' , -Lo" d" JIl' In •En heb~n. 'VI'IIgpn uit het LoodenAChe bntoor- 1'1""_ WU 'li .... \. OlM _
Account" tP-Ik weet 1'6D l'*J4! VJ'6(tm- '" •

Ik h.w ~_.) Noch __ jul' noch _ert di~ tijd' llt'11 '-fI, ~ ......
gedaan 11_ mQ; k\llltaot-book. He&.NDden van de relnmllll nur ~ I.oncleDa!Jae batOUr
ill eeue bJoote rDf'Do .... de boeken b~r lI'8hovcLen worden. ..

Uit due 8liuipnia "IiiI" Iaet dat de ~acOO cIlret&ellNll .. el ~Ik .......
konden hebbn ...,. het '-taan \'Iln dae rekeruJljl. Hét kan crhter "UN ..,. dill ....
maandelijbche ~- door een OD~hikten klerk .. ~ ?,Uuanaen en ...... !.~
werden_der ~êiëMl1dacb& cLerdirekt.euren beJ-ld wt'~bijcLe N_(,~ .!moant.
Dit pUU1i'" ech~ crudenooh~ moeten wordelI door hf't. 8rtl-llCbe SeJeet COIllJU.

• 1'001 trIES trr.lil.P n...n: 1I.... J!SIS... nA.LD~ .
anl;woOt;! vindt men in de ptnigeni .. "an dru 00et- L. L. lIh.c-helI. .I~ ~

24.13J. '.
\'"emomeD dat. in J.nuan. ODIll'ellt hét midden. ~ lIOm

~Uld·.I\frlb.lItt('ne Co. heCU.Id werd. met. bet .. _ lII!ken
a mo ~ wellen on. ce &eggl8Il ~ ~ aatoritat ~ ~ de

_rd en door wjg '-Dar. le genoemd 18 III doe ~11lC dir ik
te venchijnen, heb ik nur de boekea Iat.en refereeren en Ik 'FOftd CIM
~ oo.w dom Ii_ RI",~. lJ,N,..tlJ ",...m """, IMI ...-..d;.., J~ a.w..v.

"SeAl~lIer.J Kant gij den datum geven ~-Het wa. op deu l~ 1anuari, ~ ik.
i "AT 1I'J:aD .n 'nn GELD G&Dli!i ~

I Fair~erlegde jn bM roorIoopige ondenoeJr tA'! 'Pretoria de I'l!ftnirc .-an
de \-an Afrib, 1oban.at!llblll'Jf. [GToeaboek., bijlap al vale-

th. I Jd., \'JIB de New Conee&.1ions Aecoant, pbntih ~ d~
h« oprichten der ~nen \a.ACheu JoItanrIesbtuw en piraai

van bM ovmge werd door Kol. B~ onnogebrwhl op het

SPoaT.-VOJ:'1'BAL.
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