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1)?,EJ.J 68.-No 6.473.1 KA.A.PSTA.D. D1NSIIA.G, S A

LEES DET ~IIT AANDACHT,
HET ZAL U BELOONEN.

Zijn b~'llg huune laatste en finale Verkooping van Laken Goederen
te houden in de Oude Gebouwen

PLEIN - STRAAT. g,AAPST AD.

\ .,,·hazende Koopjes en Buitengewone Aantrekkelijkheden worden
thans het Publiek aangeboden.

!lit is ONZE MANIER als wij een Verkooping honden.

Materia.len voor Tabberds van ;\,'l1 tot ï (j per yard voor 1/11 tot 2/11
per yard.
van :2/11 tot;)] 1 per yard' voor I; 6 tot 2/G
per yard_
van 1 Il fot 3 Il per yartl voor 1/- tot 1/6
per yard.

Stukken Cachemire van 6~ en 1/- oer yard.

do. do. do.

do. do.

leder !rUlet in oas Paihnis is op soort gel U ke wijze Verminderd in

OAMES MOETEN NIET VERGETEN
MOBBISON &; CO'S

GROOTE VERKOOPING

LAKEN GOEDEREN
THANS AAN DEN GANG.

Ongehoord! Ongehoord!
------ -----

J\lI:3t nu ontvangen per "(ireek" en "Clan Gordon" een hoeveelheid
lJzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £:2 tot £:;. Alsmede

eene menigte Breek waren, zooals prachtige Kamer Zetten "an lOs. 6d.
en meer; Borden van :2g. 5d. tot :):-\.; Glazen Kelkjes van Is. Gd.-
Water Glazen an 2:i.ód. tot 7s. Gd.; Enamelled Waren een specialiteit.
Verder nog alles wat tot de huishouding nocdie is, zooals de Wel'eld.
beroemde BOLe; DE R STOVES, N,)s. 16, 18, {j, 'li, 30. -

OOK:
Aardappel Moeren voorhanden.Wijngaard ploegen en

Standards en net en doorndraad

Alle ordera D1et.tlptheid u.itgevoerd.

B. ~C-'MALBEBBE,
FAARL-

Het Ciaremont Genees- en
Heelkundige Sanitarinm.

DE eenigeiOlichtiog van dezeoa&rd in Zuid
Afrika. la nu open voor Zieken en voor

hen die rust en beretelling weken.
Gelegeo op eeoe loogte in de sohoene

Cla.remout Vallei, op korten afstand van bet
N ewlaodg Station waar a.ltijd bnurka.rren staan.

Het Sani.ta.rium is eene inrichting waar &I
de Middelen, Metboden en Beooodigdheden

. uoor de b,haf1d~lil1g der Z1:M~', wordeo

gebnlll<t die in Rat ioneele Heelkuride erkend worden, Het heeft ook 8.Ccomma.datie voor
penonen, die zu-h m et ~iek beschOIl'l'fen, m aar die moe zijn eo rust noodig hebben.

• ALLE :MOOI UH I; S()I)!!HN .VA!! RAJES, ,00,,18 SUl()f1,hruiffl, Tu,.k;H.-h(<bad6'll,
EII'klnschr/'"d,-n, r>'Irk/n"t'/t CI/slrall'71d,·-liltle find. Di, Bad heeft z ich bewt'z60 de
1II t j,..,lt""ff~Dde vor m va.o beha.od.,lillll; t .. lijn ..oor Rhau mat.ie k, H.heuma.tieke jioht,
)101 'a e nz . [le ,,!lI/'n'klng I'~ u'mlde1'itj1c. BijlOndf'I' werk wordt van J1a3~(1Il~
gemunh Eeo moot (~nTlnIlKi\lm (m'" "f'l!'el,'ide Di,'ectcuJ's); Dii'et ;llll'ericht "'''Ir de
p..h.,~('" der p"tien,en. lt urme Tkf .. l, l"',,,·kRllIle Riooleering. Flioke Karners voor de
~bllllld:.!ltlC' rie r Zlfke'11, gt>ht'el "(rlj VRn Ht"~1l1ettiTlg, -e ns., en ...

r:I~(.tl., ,·h I,d" ri.>or bet g.-heele !,,,,bouw. eD een "lift" voor de veiligheid eo het

~ma~ .an .",,~ke p"ti'!11len. .
De Innchtlu.: \'I" ....nill;t .. I de " ...ml\kken van een eerate Idll8 Hotel. en alle mi.-

~.: " . n de n'tn .... W uil' ""h"j1:~1t ,.oor de lleha"d ..lit,g en Genezing van ChroDlscbe
'l, ". ". d,e Sr-·, .. Ie \ n. i.chlen en Bel" ..ndeling oo ..dig hebben. ,he llt:r!len~ anders te
Ir., " II 1iJn. Een ... II..,I1;:e .taf Opgel~lde Verpll.'gers en Behandela.&r~, eo eeu

lt,l"'I,Il,,'nd. doktet" t"n dMmt"I'4-dtJktt"r.
• Voo, verdere l,'jlonjnht'<len en pro"!,' etU" ",lres.eer

CLAREIOMT GE~EES- EM HEELlUNDlGE SAMlTARIUM, Claremont.

KENNISGEVING.

D
E ondergeteckende wenscht DEN Onderwijzeres voor de

a.an het. geeerd PIlbliek in de r.l Vrijburg Eerste- Klas Publioke
omstrekell van Moorree:iburg, bekend School, bevoegd om toezicht te
te maken, dat hij de Bezigheid van nemen over het Kindergarten
den heer .l. T. A. L()t·Il~r.R over- Departement. Salaris £120 pCI' ja,ar.
genomen heeft va.n af den 1sten Applicaties vergezeld van getuig-
Augustus, 18D7, en vraagt vrien- schnften zullen ontvangen worden
delijk de verdere ollderstellning van [tot op :2;3Augustus, e.k.
het publiek. K. D. McKENZ1E,

Door stiptheid en oplettendheid Hon. Secretaris.
hoopt hij zijne clienten wel wa.ardig Vrijhurg,
te mogen ziJn. I 14- Juli, 18~!7.

Een Groote Voorrn.ad van Boeren- ---- -------
benoodigdheden zal aJtijd verkrijg-
baaI"'lijn tegen lage l'rijzen, ook
koopt hij alle soorten Producten
teg€n de hoogste markt prijzen.

J. HERMANN.

BENOODIGD

VAN D. SPUY, IMMELMAN ti. CO.
Vandu ~f5/ai!f'rS en AiTenten

Tel. ad. ll':lIIIiI'..;hnry en Paarl:
.. UNITY.',

WAARBORG TAk;

PrUs,

~Bx...E»~
EeniK' bedrq. van £t tot £e;oc)o te

leen aan ~nlKe fatsoenlijke per-
sonen In' eenlg deel van Zuld-
Afrika te.en '
BILLIJKE RENTE ...

Kennisgeving! Kennisge1in&l
Onder Proces van het Hooggereohtshof

Ongereseneerde YerioopingDepartement van Publieke Werken. Aan BoulDleesters, Kontrakte~, eBI
AAN BOUWMEESTERS.

,
."KAJ ATENHOUT;'i; VAN

DE ondergeteekenden geven hier ..
mede keunis dat zij van nu

voortaan, niemand op hUil veld, of in
of nabij hun Vendu Kraal te
Klapmuts Station z'uUen gedoegen
met Veo van welken aard ook

. . Ik 'teil::!) =IL 'Il gl'(ui'l)e7'teera is; .
overtreders zullen zonder onder.
scheid naar de Wet behandeld
worden.

J. A. BRIERS, Gronfontein.'
JOHN WARD, Klapmuts.

Klapmuts, 29 Juli, 1897.

VASTGOEDTENDEHS worden gevraagd
voor het bouwen van een

Nieuw Politiestation en Verblijf.
plaats te Muizenberg.

Plannen, Specificaties en Voor-
waarden van Kontrakt kunnen ge-
zien en verdere informatieverk-regell
worden ten kantore van den onder-
geteekende.

Tenders duidelijk gemerkt "Ten-
der voor Politiestation . en Ver-
blijfplaatsen te Muizenberg," zullen
door den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, ontvangen
worden tot '\VOt-:~SD,\l; middag, Il
AugustL:s,1897.

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffen voor de uit-
voering van het Kontrakt, en
zoodanige borgen moeten de Ten-
ders onderteekenen.

H. S. GREAVES,
pro Hoofd-Inspekteur-

Departemeot van Publieke Werkoo,
Caledonploiu, Kaapstad,

27 .luli, 1897.

EEN Groote Verzending B..iokken
juist te Port Elizabêth ge-

arriveerd Parquee Vloerplanken en
Spoorweg Dwarsleggers worden
verwacht.
Doe aanzoek bij Jac.
Postbus 436, Kaapstad.

TERUGBETALlNI1 BIJ PAAIEMENJEN.
;-

Afstand doet er niets toe. IN BET DORP

Schrijf (In 't En8'elsch) Insluitende
franco, enveloppe 8'eadresseerd aan

Leopuyt, 'BULLION',:Kantoor van Ons LaM VILLIERS DORP
CALEDON.DlAllKTE'H JUBILEUI C~FE

EN
LOGXElSH"O'J: e.

40 Hout·Straat, Kaa.pstad"

Distrikt
DE ~.A.TIONA.LE"

Onderlinge Leyensassnrantie ( laat·
schappij Ian ~ustralazie, Beperkt..

OPGEBIOHT 1869.

Bet Eerste Kantoorinde Wereld
om de Overgaaf Wnarde in werking tt!
brengen om Acbteretallige Poliseen va.n
kracht til ho rden.

In zake de Petitie van William' Charles
Knight, in zijm' caJ-liiciteit al8 ~cretari~
van de Municipaliteit van Vitliersdorp.
voor den verkoop van Zeker Verlateu
Grond. KOLONIALE WEESKAMER EN TRUST

MAATSCHAPPIJ.
No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

POSTBUS 14.

.Telegra.,f en Kabel .&dTe3: .. FIDELITY."

GEOPEND DOOR

MILLIN.B. TE

CALEDON,
OP

NABIJ HET STATION.

REJl{E BEDDER I I
EN DE BESTE BEHANDELING.

GOEDE KOST I
ZA'l1ERDAG, 14Aug., 1897,

Te 11 unr des Yl>ormidda.gs, OPGERlCHT 31 MJLl&T, 1846
BOOfd Kantoor !lOOT Zuid ..&fri~a :

St. George's-straat, Kaapstad. YOOR .AARDE'W'ERK
Bedrag Mn Assuranties van MESSEN'W' AAR. EN

kracht ga.a.t te boven £10,000,000
Belegd Fonds gnat te boven £)il,WO,ooo GLAS'W' .A.A.R..
Jsarlijkach inkomen over £440,OOO

Zal Publiek verkocht worden, aan den
Hoogsten Bieder, voor den Resident Ma.g:i-
straat van Caledon, in zijn capaciteit alii
Commissa.ria van het Hooggerechtshof, voor

sijn )"antoor,

Zeker Erf of Stuk Grond gelegen in het
Dorp Villieradorp, Distrikt Caledon, ge-
merkt. No. 20, zijode een onderverdeeld
gedeelte van een deel van de plaats 'Radyu,'
getransporteerd op PlETUl HENDRIK VE

Vl~LJERS, DAViDS Zooo, op ZO Mei, 1836,
groot 1 morgen eo 25 kwadraat roeden.

De 'I'crmen van Verkoop z.ul len voor
Kontuut zijn, of eeu uitstel van 3 eli 6
maanden, zoo de koeper twee borgen ver-
schaft ter voldoening van den Oommissaris.

De Afslagers fooien (1 percent :tOO die
niet minder dan 21s. bedragen) alsmede

" Haeronrecht en alle kosten van Transport,
met inbegrip van alle aohteratailige
bela.st.iogen vervallen behalve die waarvoor
het eigendom verkocht wordt, zullen ten
laste van den Koeper komen.

Het Eigendom wordt verkocht zooals
aaogt·dllid op de Transport Acte en Kaart,
houdende de Baljuw zich niet verant-
woordelijk voor eenig te kort dat blijken
mocht te bestaan, en lI.fziende vao alles dit
te boveu ga.ande,

Kapitaal ...
Ref\erve Fonds ... ...-

DIREKTEUREN IN lUID AFRIKA: Voor de Admioistratie van Boedels ..
Ei~endommeo, als Execnteuren,AdmiDDtra-
kuI':'l, V""g·len, Curators, TrllBteea ftIl
Ins ,iventen Boedels en onder Huwelijb--
~ool'\v,'al'den, lnspektors, ARsigneea, ~
en voor Ingezeteuen en Niet-In.gezeteDeJIII
[_'ikwidateu.ren "an Ouderlinge - M:'"
schappijen en F'ir-mas.
Voor de Invordering van Verban-

den. Wissels en andere schulden.
Voor le ..nlng van Geldop Eerate.

Verbanden van v astgoed en andere
ioej;oekeurde Securlteltenkhet Be-
leggen van Kapitaal. den oop en
VerKoop van Vastgoed en ander
Eigendom.

Sir GORDON SPRIGG, K.C.M.G.,
V oorzi tter.

De Heeren ADIUAN VANDERBIJL.,/Kqopllllln
A. W. SPIl.UAUS, Koopman, Kaapstad j

JOHN W. RAIL.
Bestuurder voor Zuid Afrika.,

Departement van Publieke Werken
AAN SCHILDERS.

TENDERS worden gevraagd
voor liet Schilderen en het

Re-aecorooreu van een gedeelte van
de Parlement- GehOllwen.

Specificatie en Voorwaardl'n van
Kontrakt kunnen gezien en verdere
informatie verkregen wordell ten
kantore van den Ondergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt," Ten-
dcrs voor het ;)chiluerl'n van de
Parlement" Gobouwen," zullen door
den Controleur en Auditeur- Gene-
raal, Kaapstad, ontvangell worclen,
tot op v rijdag middag, LI
Augustus, 18~)7.

Tenderaars moeten twee voldoen-
do Borgen verschaffen voor de
uitvoering "an het Kontrakt, en
zoodanige borgon moeten de Ten-
ders onderteekenen-

De laagst'3 of eenige tender niet
noodwendig te worden arr,ngcllOmOI1.

H. S. G ilEA VES,
pro. Hoofd-Inspekteur.

Departement vu n Publieke 'Verken,
Caledon plein,

Kaapstad, ~7 JIlli, IS~)7.

Onderwijzer of Onderwij~eres
BENOODIGD

Goedkoopste Handelshuis
IS

VOOR DE

HOlldgaande School te Bergpunt
wijk Dwarsrivier £list.

Philippolis .

APPLICATIES voor bovenge-
. noemde betrekking vergezeld

van de bij de wet vereiselite certi-
ficaten en getuigschriften -'tan be-
kwaamheid, goed zedelijk . gedrag OP de plaats van den enderge-
van de laatste Schoolcommissie en teekende een zwarte Os met
den Predikant waar applicant werk een kleine witte plek onder de pens,
zanrn wa;,; a1300k lidmaatscbap eener en ook klein'e witte kwast, gemerkt
Protestantsche Kerk, worden door linkeroor slip, rechteroor winkel-
den ondergeteekende ingewacht tot haak, omtrent twee jaren oud. De
4 September, 1897. ' Eigenaar kan zulks terug bekomen

Salaris £120 per jaar met vrij mits betalende kosten van deze,
logies. advertentie en overige kosten.

Werkzaamheden te beginnen op W. P. J. BAARD, W. Zoon.
12 October, 1897.

Billijke reiskosten zullen worden
vergoeJ.

Muziek en handwerk eene aanbe-
veling.

'I WEDGWOOD HOUSE DIREKTEUREN :
PAUL DE VILLIERS, Procurnr,

VOORZITIflR.

Hi RRY DOl.CS, C. T, Vos,
J. C. UI)F)IHR, H. M. AJID'Iul,

C. M, BERNAR:J,E. J. Eap.

. THEATER GEBOUWEN

DARLING - STRAAT, KAAPSTAD.

Komen Aanloopen Dez nlken die ben wensehen aan tt.tell8ll
I!'~!ic'\'''ll hen te nomineeren als .. De
Kul.IIliala Weeskamer en Trll5t Maat,-
schappij."
Git De Iuso Ivon te Tak wordt bes.tiard

doo!' ueu Secretaris. voor wiens daden de
~I.", "'],:>ri'ij ,erantwoorQelijk zijn za]Voor verdere bijzonderheden doe aan-

wek bij den Hesidcut l\lagi:;tnuit, Caledon,

J
Y OOT het G nl!.ldudeereo. van de EerHjk- (

lo, i" !1.·~h!"'"·\l'e.,hed en Get.rouwhei.(
"itu ! '~I''''"'c'lL ,j 'u V eru n twoordelijke po.i .
Ill" bekl ..."Jen, bij het betalen Vlm eel
i""'I'I);I.."l>~ I'reuiie. . I
II ~I ~.., I' d" h .. ir:;t1 . I.) issen er LUU.atsc appll
d,·I. in 11,,1 n 11).;.tganomen door de Iraperi
K,,: ",i" I.,. l'r.-. nsvuu lsche en Oranje Vit,
.1 ":Lt",],, I{,,:-'t'eri"gen, MUllicipaliteiten
..\ f 1.,.,li "c:',·".!en, Bn.nken, andere Publi
'.11 i,·hl ilL,.:pn en Maat.schllppijen.

1\" [ li r..I.r.·IIl'L'n knmenelken Din8dagi
'" I"j'-'<'" om-Zaken af te hundele

il. TENNANT,
Opperbaljuw.

~ppel'baljllw's Kantoor,
Kaapstad, 2[, Juli, Hl~lï.

-
Rondgaande Onderwijzers Benoodigd

'"OOR DE

G-ouvts. Scholen te Steenkampkrea
en Holpan Wijk Hoopstad.

A PPLICA TIES voor boven-
gemelde betrekkingen ver-

gezeld van bij de Wet vereiselite
certificaten en getuigschriften van
bekwaamheid goed zedelijk gedrag
van de laatste School commissie en
den Predikant waar applicant werk-
zaam was alsook lidmaatschap eener
Protestantecho Kerk, worden door
den ondergeteekende ingewacht tot
den lsten September 1897.

Salaris £120 per jaar en de
Schoolgelden.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk. Kennis van
muziek een sterke aanbeveling.

Billijke reiskosten zullen worden
vergoed.

Honigklip,
P.K. Vredenburg,

Dis!;. Malmesbury,
27 Juli, 1897.

Departement van Publieke Werken.
Kaapsche Vlakte Wegen-

Verlenging.

TENDERS.
J. D. DE VILLIERS,

Sec. Schoolcom.
Tuinplaats, Philippolis, .

:2--1- Juli, 1897.

KENNISGEVING G W :-:TIO'TLER, seen

DAAR de mondelinge overeen-
komst verbroken is, dat de

firma van VA8 DER SPUY, bU.IELMAN
& Co., niet in het Paarlsche Distrikt,
en de firma van A. B. DE VILLIERS
& Co., niet in het Malmesbury
Distrikt Venduties houden zullen,
zoo geven de ondergeteekenden
hiermede kennis dat zij nu voortaan,
zoo wel in het Paarlsche alsook in
het Malmesbury Distrikt eu ook te
Koeberg Venduties houden zullen.
Wegens hunne bekendheid alom is
verdere aanbeveling overtollig .

A. B. DE VILLIERS & Co.

Paarl, 8 Juni, lS~7.

ZUID-AFRIKAANSCl:iE (
ONDERLINGE \

LEVENSVERZEKERI
MA.A.TSCK APPXJ .~ \;t'_

,TERZEGELDE Tenders voor
V bovenegnoemd werk duidelijk

gemerkt" Tender, Kaapsche Vlakte
'Vegen" zullen door den Controleur
en Auditeur-Generaal, Kaapstad,
ontvangen worden tot WOENSOAG
middag, -1, Augustus, 1897.

De volgende zijn de secties van
wegen die gemaakt en begru'iBt
moeten worden :-
1. Land~downe Weg, van de Du it-

sche School Philippi tot aan de
Hollandsche School Philippi, om-
trent 1980 yards in lengte in een
rechte lijn.

2. Duinefontein Weg, van den te-
genwoordigen terminus te Zwart
Dam tot aan een punt nabij
Vijgekraal's Rivier, omtrent 1250
yards meer of min, in een rechte
lijn.
Specificaties, Voorwaarden van

Kontrakt enz., kunnen op aanvraag
bij het Departement van Publieke
Werken, Kaapstad, gedurende Kan-
toor uren gezien worden.

Tenderaars moeten den kortsten
tijd Ilemen waarin zij ondernomen
h(;t werk, waarvoor zij tenderen, te
voltooien, en moeten twee voldoencle
borgen verschaffen voor de llitvoc-
ringivan het Kontrakt, en zoodanige
borgen moeten den ingezonden
TenrIel' ondertceken.en.

De laag~te of eenige Tender niet
noodwelldig te worden aangenomen.

W. WESTHOFEN
pro. lIoofd-Illspekte:lr P. W.

D''l, ..rll'lll'·lll Yall Puhlil'ko' '\\'t'l'kl'lI
I~a"l'~larl, '21 .Juli, ].~~17, ,

TVVEE

Rondgaande Onderwijzers Benoodigd
TE

Zuid Oost Hoek en Maidstone
Wijk Wepener. OPGERICHT IN 1846' r, -.. ~ ;~'

Geincorporeerd bij Aclc van Parlemen I:.."".:-' '..

'. i -!'

Hooftik'.:\toor; DA.RLP;GST~liT, KM{ ..
Takleen. in Il"r'ian. TI/<!I',mfon,te-Wt, 6

1
Juh 'I "nGs/JI.Lr';, '~ ~

APPL ICA TI ES voor bovenge-
melde betrekkingen vergezeld

van de bij de Wet vereischte cer-
tificaten en getuigschriften van
bekwaamheid goed zedelijk gedrag
van de laatste Scboolcommissie en
den Predikant waar applicant
werkzaam was, alsook lidmaatschap
eener Protestansche Kerk.. worden
door den ondergeteekendfl inge-
wacht tot 31sten Augustus ~897.

Salaris £120 per ja~ en de
schoolgelden.

Werkzaamheden te bcginnen zoo
spoedig mogelijk.

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden.

i
I

1
I
\

A. H. THERON,
Voorz. Sch, Com.

DIREKTEURI!:N: I
Hon. ALFRED EBDEN, Voorzitter. '"
H. M. ARDERNE.
HENRY SOLOMON. SJI:N.
FRED. J, CENTLlVRES,
PAUL [II! \jLLIERS,
GODFREY SICREL .
.1. G. STEYTLER.
HARRY BOLUS.
Hon. J. X. MERRIMAN, M.L.A.

~gH>;T~ GEN~KRlI'KCDrGp. ADVl! un.

G KC ANDERSON, M.D., M.C .• .uI.IlilWlIII'ili

}I ,R.C.S. Engela.nd.

EXECUTEURSKAM~R.
(Board of Execuurs-)

Kantoren I Hoek van Adderley en
Wale Straat, Kaapstad.

Be{'stkraal,
Vist. Hoopstad,

P. K. Hoopstad.

, ,OPGERICHT A.D. 1838.

Ingelijfd bij Pa.rlements A.oWNo. 17-1859.

Opbet&a.ld Kapit&a.l in 180 A.a.ndoelen .
L. JOUBE.RT, @ £15£ £27,000
Voorz. Soh. Com. Reserve Fondsen... £70,000

A T ,......·-r ~TT~"l• • ~-\__\..': ~J~"-,
'lfAKf.R ,a" '\., 1""·,,·,,,,·1,. h"lolli,de
lU_ .. I~N I';;:;" "" " l: IU I;II TO~" 1-1i.h·ls
beken1 o,'er ri,- ",'lrl"';" r,:olollip. Z;«1~16 "p
order' ~ema.a.kt \ ~I.I( ,:_' , ,'II 1!II"Or OnJ~ za.del,.
nieu W Ul'!;tJnH.d",I, ut Kt'~ Jl nr uH.burna.a.k1
volgell8 nal.j·fl'11 II ,'Hll I!\' k l:tlllt'll.

T7.J:::::,JE~

JHRLIJKSCR ') PREMIE -
INKOMEN 5 IHEREST

FONDSEN IN HA.NDEN
Fair-ydale,

Wepener) 2-4-Juli, 1897,
DIREOTEUREN :

WelEdele heeT J. H, HOFMEYR, Voor:ratter,
W, HIDDlliGH, L.L Q.
A. B. PE'fERBEN,M.D.
W, MARSII,
A. VAN DER Dn.

om hel

II

Somerset West Strand . "
"" Met do nicll'.\"· .)~~:1l1r.:)~r";:.l6,

schaven t,e VI~II kC'lil.-il.
Voor het AdminiHtreereo van Doeclel~ en

eigendommen als E1ecuteoren. A",·"ten,
Voogden, Administrateuren, of ,1.1,.1.-1'7.'''8.

Persooen verlangeode de kam"r "nte-
.tellen &18 !vQornoomd worden verwC b tbaar
te beooemen eo u.aoteRt.ellen, a1.8: De
Executellrs Kamer, K aapBtad,

De Kamer a.dminislt·eert lnsohenet
Boedels door baar Secrdal'IS. .

N.B,-Aaru.oekeo om beleenLDilen _op
'f .. ~ed wordeo dadelijks gedurende Ka.u
t,ooruren iD ovel'wegUlg gCOO!l1~lJ.

J.H. N. ROOS,
Secret.&rÏa

'UEJUFV. BEN FIELD wenschtm het publiek bekend te maken
dat zij een Eerste-klas Lo~ies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
geopend. .

Degenen die voornemens zijn het
Strand te bez()(~ken gelieven te
schrijven of in persoon M,nzoek te
doen-" Sea View House.'? Termen
billijk.

Vra.a~ l)~IL 1'J"lJ"' ;: ....;1-.11
:a3, DARLi~""G;':;;-::~.A.AT,

ro~ n.n vemohilleDden duur W'et'I~.en_"
~~ ~~e ~~ T~ i~ .~,~_.H8_'
oanpnmblijk.e TorselLering'_

Duw- in p-889.
,., lAAR
'l'iJUR
8O-.JAAR
20 JUB
16 JUB
12 JAAR
II JAAR
6 lAAR
IJUR

WIIWW4 ?fA-BSB~

KA","" I AD

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

GEENTE

VR UCHTBOOMEN.
DE ei~e~aar Vl'O de Pioneer boom kwee-

ken] bledt te koop RAn: 172 VIlJl de
beol" Il1tg-ezochte Californie, AostrnliRche
en Koloniale vrncht.AOOt-teO. Verder 9
Boorten geocculeerde Li:moen, 2 do. Naartje
en 5 do. Zuurhmoeo. De limoen boom en
zijn "lien schoon, vrij vuo "Scale" of
Llmoen schurft. Ten laatste 12 Nieuwe
Soorten tn._fel·dI'lliveo die geschikt in beta-
lene! zullen zijo .VOOI' Pt-:ieel uitplanting, De
dru,f ,oorteu "'.in gci.'ot op RupestrlM en
Mootpelher. Voe aaczoek bij

. S. W. JOUBERT.
Boveova.lIel, Wellington.

fif'Catalogus gratis op!a.anvraag.

Bouwklip'en GraniefWerken MONTAGU
LACTIFER--.--

W H OPIE Wenscht pekend re
., maken dut hij een

Graniet Kuil geopend heeft op den grond
van den heer C. Uys, Noorder Paarl, en
bereid is het publiek te voorzien met
Verandah blokken, Drempels" Vens!.er-
kozijnen, en eenig iets in Graniet Ste~n
vereischt. O<lk hoeft hij een hoeveelheId
Bouwklippen te koop.

Tel. Adres: "Opie," r~rl•
'H

G. P. VAN ZIJL, Voor hat grootma.k:en va.n Kalveren

Zonder Melk
Vendu- AjBlager, Algemeen en

Wetsagent.

GEVESTIGD SEDERT 1870.

KANTOOR :_BANKGEBO!JWEN.

Eenlg~ Agenten,

R WIL BON, ZOOH &. CO.
ST. GEORGESSTRAAT.

\
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AAN ---1- Jm- -;-:~~1~
Onderwij seressen. _:~:_ VERKOUDHEID,

ZEER~ !{EEL?

MOf'S Korson BmRstmi~~BI
~ Heeft een bijna 61}.J!iflge n4:lm
~ voor het genezen V"11 aandoe-
( nIngen van de Keel QIl Longen,
(. Verkoudheden, t1o~t, Intln-
Sen za, e n Long9t1tsteklng.
~ Aangenaam om ~ nemen,

1rBzr~;ereK;~;e;~ngBOrStmldd81
[AYER'S CHERRY PECtORALl

QDU4e Me4aill.. op de Oreote Werel4-
Tc.nloonstcUloj,tp:n

Krijg iccne Goeds ct l'fl)) UlTUtlOOZO

~awaf\i..I!\'I!8

VERKOOPINGAPP1 l!' \ II ~" I n(J1 onder
IIII ,Il~-,II ,\IIILIl dnUI dpnl

Oll(.!t'rget'lKlllIl, II lil til III...'~\lllllt
niet tltj I tl,ql \ I '\I -'11'1 I' f' k ,
YOOr Jl 1)( t Il "kill..!" I I[ J.I, \--1'
tenteJerdl'Ullh-lllo I te\\ l,lJUIg"
"\Verkza,uIlItl\lln u lit -'IIIIILIl ZO

&poedil{ mOL!"elll" ""III Uil'
per Jaar

Applicat irs wor. l. II lf I II I(lrt I( I

gezeld t( ZIJn (I) I III d, lij de \\ et
vere-iselite ~" t 11...'-( Irl tit< II \ dl

b-kwaamhci I .1, 1\I (~)

van l.d rn J.:II
tantsch l

.!.JGRIJKE
I~ DE

Kaapsche Aïdeeliriq

WORCESTER.

IR)~n~~I~~~1,e~~~~t~~ge.
nomell door de, Runderpest

commISSW VOOI let dlstnkt Worees-
ter en go~Jrrek urd UDal' de regee-nng, wordt: n'" to algem.een naricht

gepublLCeenl.
1. Besloten du. een strook grond

warde afgezand 1 tI tOt weIveld
voor alle vee pet 8pOO~ of anders-
ZInS komende ,a andeX'e dIstnkteo,
en ddt dIe -trook grond aldus afge-
zondel J z,tl zIJn ten Noord-oosten
van du ~t.ad \\ or ester, en ten noor-
dl n \ an dl'Il K~,Lpsche Gouvorne-
mlilh Spoorwcg met d!;ln 8pour weg

tut gr~n'~i.U~lllId g I
~ l _I')\;I ,t ,IUe {'e pel spoor

uf Ind [,,1111 n LJ bt nunkomendo
ot' zon!TlI, I WOlden 'lfge-
zondl I l \ 00 angen tijd als de
COl1lllllSb ~noge l100dlg oor-

dl el, Il
lUesloten dnt de verkoop Vd,n

d Ic I et Ul1llko$endO pcr spoor ot
1I1dl:1 :oZInS \ an C ndere dlstnkten on
te kOOjJ MIng )oden bInDen de
lrmleten "til dlt't.1I~tllkt, plaats heb-
hen z,t! d III de slachters kraal aan

de bUltenzJJde d r ~ta(l.

G EO C; ..1LNTER, R M,
VoorZltter.

Rf'>;ldl DI M 19lst l1atg ]{,mtoor,
WOICl'Rtu, 27 Jull, ~,B'J7

V .A~\ DE PLANT'S

" Bommelshok "of
TE ~OEBERG •

Goederen, etc.,Oogst, Have,
III I.n B()!dcl \,111 "Ijlen ALIDA .JACOB A. BLA),'CKENBERG en
\Ult! \LJ!eJl I ecllt Tenoot JOE:l.S Lil./SIJERTLS RLANCKENBERG.

v

~, ondergetcl keiltl( Z Il doon \ el koopen aan Jen mgang van Odetober,
) ,Uht, het alom gunstIg bekende eigendom, boven genoem groot

III t gtlled 1::<L>.j !\lorgen , 1!J tw ee perceel en (volgens scheiding dOOI den
har.len ",g) eerst nfzoudcrlijk en dan bij elkaar Den ten velde
st I ndr-n 1\ cll'lrlerrg"Jl OOg-Rt, lIltlllllDt,ende LevenJe Have, eerste klasse

HUI IdcI lj C't: fl't'lbe h.lPjll Il, fllII'IIlelloelcD, et{:, ete Zw breedvoeriger

,IJ\lttl'ntleIl l,tteI te Hr"chIJncn
Ook het aangenaam gelegen erf aan't Blau Wb(1rg Stl and met genef-

liJk WoonhuIs met Stal, ete I daarop.

F J B. LANGERMAN,
Executeur Testamtr.

l\.llll [,

zal f' 'I

nuuj«
staal!

Z lil

i
i

_I 1>1

_i, r], LIlii) \ \ I I~

nl'\.. ,tl II \I I I

\1 -\1\\2L \IW,
\1'1/lllll,

DbtllcL "cl!l)ul lullllUI:O:,le

J J

Winburg.
27 JulI, 1"''1~

Rondgaande Onderw~zer Benoodigd FJOf'l\IEYR & ZOON9 Afslagers.

Koedoe~tuntelll "l.IkUIllier IGEBOORTEBERICHT.
" Itte!Jt'r!.!'l'1l

,II" tl w.l.:l-t:haptll
~ Jl! IlHlfll\ I

d lill Ilj\APPL1C'A.lll:-, l[di'll ti or tlLlI
OIldll..!"d< Ik, i1t1 In':lll Illit

worden tOi ~~I \. l (. L " IL" l \..
,oor dl hdrck\..llI-i \ 'II lt
gaanII! (Jllll I \I J li

\rll kzo 11111 1\ II 'I I,
"poeJ ~ 'UU_ I r,;

S.Li::l1 !.. I _ I

7G Extla Vette Slachtossen,
200 do do bch apen en Bokken,
14 do Jo~ge Rumpaarden

I
\1 '-', IJ( li!

I LI ""I,.

I

Op DmsdaQ, 10 dezer,
'lAL gll1J!'IJ gltal Vee I'lJbllt:k
lj \\ ullllil \l r ),oebt te Kl AI ~IL 1:-'-

~ I \ I J(I:\, 0pi\ebracht door den heer
J \:\' BHliIll H;, die zeke!' prCSl:Il~

zulleIl zIJn

A. B. De Vllhers & Co., Afulagers.
I'aarl, ~ Aug, 18~17

:ochool~ I,'
.Appllcdtlt" \I ordl Il \, I I Il III

gezeld te ZIJII ( I) \ III diljij d
vorel::!chte g' LlIlg"l Iri rit, n \ III 1'1-
kwaamheld dl, ()UdlllllJZ' I (~)

Van 1 IclmM t "c Ir I jl \ III 'I Il I' lot e'
tanscht KlJ \..,-;! !lOu, ~ II lj', l n
van goet! zul, lij [!' dl lj!

BrllrJko reI"ko"tlll Z\lll, II \I ordl II
vergoed

STELLEN80SCH.
r Verkoopmg

VAN KOSTBARE

MEUBELEN, RIJ 1UIGEN, enz., enz,

PubliekeCl 1).\ rIfII
\ uOI

S(.Ilck ri, 0 \ "
~t\.Jldll

( uIIl"lilP'

ge,) u tUI 1-

ZIl:IJ dtll)! \1" 13\[t,
Idl' hlt J["tl Ikt ga.aL \ (rlatt-n, zull<.:n
jJuhlrek \eI kuupcn te Stelll·Ir!Josch.

Op uo:\ nEH UA(,,:) \ U, LSl L~,
lil Zlllll Kostl),ll! 'leuhLku,

Ill,ILI lilde \lIL Voor-r~ll-en ~1,I,ll'-
I kalllel Meuudell, 13oekell, SchrIJe-
I IJJ I Il I IlZ , l II Z

Il Dog ('.trt, 1 Oppn do op veeren,
i iJ T P Idi I IIL';en, I Enk( IL flllg tnz,

i, Jl I Lot 1111l1ll. IIuLlllsguecd,_clrap,
lit III Il _

II I I I I' Mudden .A,lrd.lppelruot!lt:n,
I \1 I' IJ \ ~ 1\()t)ILIl,

1J d lt d l nz, l Il 1\ <i t L r IIIec I te U

,el k()op z,d \I urdL rr il Ulgl hock n.

\elkoupIr.g te beginnen om 10 ure v.m
P J BOSMAN en Zoon, U'slagers

~ A I,.. -rl r n~fulllcin ti ~ttl~t !{l\erooal kost
ba.nr 'lsLl )ll.:lId w

llIA~ AD \~h ~':'!cI¥(,J?'H
13 \ I -rll hngh kO'II,n.rebi)lIl'l'erc=lcn

~J W ~11(d ..I1\U AFtiIAGl:I,
2 I ,~U'lu.-(,r "tfoul, In ("aht~nbn.uaa )

le ba \ l lU\r1 L:rl t Ill..{~nen "I [Ik~lgnc'{}ercn
• M I ~~I1I H .\: CU AI1'61 AGElUi
I lu -\\elllngtul b'Toole .lu.cblol!BCn

TRANSFER,LOST
dr , I Iii INOll( r I-Lll 11\ -'1\ I lIlt jl

Illil nt! I 1.1III 'i I ,I , I III I
Copy of th j), I 14 II II III il
ODthe.2~tlld, II \111 )\
.A:-oS\ MI'(III\A !{, \'<;1

tnx TI ~ta II lll, \ , I
the !atl' (, \ H
fa,olll ufl III \\1 I' \

I li I I I'; I

\ LI 1

IJ'" \11 II r
ZA ( '" \[ i lil

I ,(ti \

SER, "L'I,I 1 ti,
ProPl rt v 1\ ii"

( cl t 1111 II ,j)
per p' til tl (J

"reUl!! (..
mea.,urlllL;' _' k~

I 'od,

\
I I I_

Sf] tiM (

cIm IDï II"; I) il I , ltl;' u I
the ["",I'l 'Jf 'IIC I, (0,' I I"

requlredt()l"J~, tlr 'Uilt
WIth the Rt ,!HI,1l oi
Cape '1'0\1 ll, 1\ It!.111 I "llli (n Ja),
from dl!:: PlIblre ItrOl1 of t III' notice

DateJ at (_ lP! '1'01\ u, til , ~eeulld
day of Augu;ot, J ~ I~

MALMESBURy
Excentelll'~k(lmel' Cll \ oogtliJ- cu
BrH nd- .\s8111'<1 II t iem,latsc h(lpplj·

UPGERICHT IN 1864

O~",-:ll en k Jt:lct I

IA'< UII1~PL\ nDILI MA"'~o AFSLAflEIlS
I \Ub -II Ic1iciJ e,tra ,c!t>! slAchtoS8Cn en

knt;lCllIJ li dr ,le ()lld, h

i ,,\\ \ i I I
" \[ ,,\\ AH [
(, I, I \Dl:;\HuH"T

MARKTPRIJZE~ .
[,'9.1'}«1 u'} lelt I li I' £rl 'nt Y JO 1'J<11SSU KAAfSTAD\. \ A~ DL!{ 13'1 L,

\ pplll lIlt ~ Atl Jrnt \ VllfJ!lGIil MARKT,
31 Jul! 1897

.I • d
o 13
o 3 4
o 16 10
o I <j

o If 4
o 0 0
OOit
o 0 3t

Opbetaald Kapitaal
Resel ve Funds

£8,220 0 0
£10,000 ° °

o 1 St-
oOQ-~-o IJ ra-
o 4 2
o 7 d
o 2 li
o 5 II
o 0 Il
o 0 6
o 2 fi
o ti ti'
o 2 Il
o i II"
o 2 lt}
o 3 1Ó,
o 0 ti!
o 2 il:

[)c J.; lInf lande, neemt de A.dmll,,~trll.tl,
van Uucdei" ti, r;X!Jcuteulell, Vougden
1Iu,[, S In InsuivenLe jI,edei. cnz
lJptllkken '"tl ::'ehepenkcnl,,"sel! 1 "'!.Ilb
pOltln 111\\eill" (o"Ll ..den \ llur het
,oor~chlCt~n '" I (,eid 'I' eeI,Le Ver
banden CIIZ eli l.il{8mee,~ A,;entschap
pen 10 en bu,tel! de Kolonie 31 Jull 1897

N. 8 d
o 2 0
o 0 Jf
o 0 21
o ó 3
o 14 0
o 3 4
o 6 1
o 3 0
o 0 9
o ~ 7
o 14 6
o I I 3
o U 10
o 4 4
o 0 0
() 0 9t
o 17 9

SCHUTBERICHTEN.
A.arJoppelen
la.tat:1.6
Ult:!tJ

Bott.:r
11 Icrc II
II ~veJtl!)()l
huel
lJioemkool

I\: r:l\'N [ ,.U E \' I ~ (, .

Namakwaland lnboorllngen Bedienden
h\ [ ~chut

hlll\d"Je
Ic

lr\oon de \ltllldwl'l
~ ~ch,lélllrlrlid III \LlIIlIK\\ I
anJ, IS Lit (JIll il I gdq kelldl ";U tl d
40ertln elder!:! III de k, l"nll l, I U(ll

....ZIen van mal!n{ljkt lil 'lul!\\llJJ~l
bedIenden B, 1.1I1,:~tllll'lldt 11111')(ICII
eerst ID korn"l'ul,<lllli I' til d, II Lil
dan GO - ,lf Zt lltk Il dolt" Id, li lIli, z.!1
ZIJD vOOr rel,ko~t<n, kletLlIIl': ,nz
per hoofd van be Jd'lrLll n tot!ll dl
haven Kaarhtad

Daar dl onLllr!..!'dtlkLndc Illd,
omtnmt Jt) kleIn(' jUII,.{' II" ell Jn( Id, I
naar dt KrulpRt.ld ,tiW 'lill \ pt I , dt,
zoo neemt hij uok d~ \ IljlJlucdlglreld
deze ouuue hcdlllldell,-Wl,U\ili
reeds omtrcnt Clll dt ZIJIl Ill,IIh I rt

etlDJge gelrl t le LlIur!lt ~ ZI( II éldTlgt - I
boden hebbuI t, g,I,Il1- lall ll' bil d, '1 i
aan boerell daar Z J I' 'tl kUlil gO«1

_.$1~n al" ,_ch'\<ljl\ :.Jl IltLl, lil ,,~k ";1)1<1

Zl..l-n 1<~or Indu \\,Ik ,n IIIJIl -',

wJlltg~~1 ,jIll!' ,'lldd" [III ti
Dem! n lI' I 11""1 I-I )l~'1 e
straat, d \\ Z \..u,r r "cl I
,,"ewig bl t.<lllll~ \ II ilt I li,'U II' glll
hunne el_ene k rIII\ II III Ik, II

(' 0" ~ :I;utl' _1;111,::,1~~"I;()\
1 I

li
il, I

If l:rt n

Bot r
Kool
lllucIllkwl

Verassnreert L03- en Vast goed
tegen billU ke termen,

DIREOTEUREN
('Uu. ves
Zuurlcmoenen
NartJ S
Uien
Lemoenen
O\R rdal pelcn
latalM
f eren
PomPQent.u
Kalkoenen

HeUl Til A J LULlI, LW V,
VoorzlttOl

])e ~ ei Ed HeeI'Co

J li C KU f , f 1(, P Il YA' L W V
It 1:1 (IR~HF C I' B~""

o W IJ Ihsr A W Looll
AUDITEUREN PORT J£ LIZABETII

Dd Wel 81 Heelen IJJ VA~ .luw
.2 en \IA[([I!' S~ICT8 H ZOOD

De [)lled.enren vergaderen eiken Dins
dag" VOOtlllid j~. In den Zomor to cj uur
u ddll \ViIlte, te LO UUI

l\\tt
:;lg Juli 1897

\OO'LbTRCI-IEEIU"-Dc marlll18 z"akker en
le Ir p:t.:! 1~K)nl'n een daling over t algemeen aan
ru.n percent n r~clekcn met 1$(' van [de \ orIge
\\ eek met u tzon lel lUg VQ;llteel supcr1eurc soorten
\\ IJ notL'C1 t!I -

'3 W KOTZE, Secretar'IS

ALGEMEENE i. • d
10 0

5 10 0
• 0 0
3 0 0
2 0 0
4 lf) 0
3 5 0
2 10 0
1 tO 0
4 10 0
4 15 0
3 0 0
I 5 0
o ~ 0
I 5 0
3 b 0
2 0 0
o IJ 0
o 8 0

o
o
o
o
o
o
o
o

BOEDEL en WEESKAMER
tr J \ A\ ZI JJ

"ChlltW~,~lll
:,\('t \flll (h

I IJ II
I~,d

rn,1 " I" P I In}! lart H I>
-\_ Il \ UI J { I lflcmclt! ~ 11 0'111

Kapitaal
Reserve Fonds

£20,000
£14,000

1'1 l,j Ic k
I f I I " Il
{t \j I II

" rh", ht
I A II.::'U-III' I" I; DIRECTEUREN \nr rH~lIr

\ los
'r'''' IOI1.Q;(Jull¥C vogels)

smal en billd
II chicks

btaa.rt Wlt
geklcunl
donkCl'
BB

\ ELI F.~ -Onveranderd

o
2 10
I 0

o 5
I ló
1 12
I 0

Dc \\ r I Ic 11 cr j RF ID \ >{lrlt "r
I'e II cl li Iele IlcerellI J lal

I'
I
Il

TI'n~SBl-R
\I !rH I

\ I Hf ... I
Jl \1 III "W' LW V
r r 1([TII"IUtlORfl
I I Il 'A' f nll"

" I II [ \\1
'-'( b lllltt\ ,""tel

" ,Ill ,kI\ Il,lud_,
AUDITEunE~
il, \\cl b I I

DUFFETT'S KACHELS
Qa de Btit8B om te Stok~n met

KOOL OF HOUT._-.7'''' tu el' goed mede Banen~"'''''TZG. P:aJ:JZEN.

\IC.TlI1Olo' III 1>.113 on~eS01lt~!ci
tIeSChOlen

Kanp.che per stuk
, lammer en beschadigde

Bokvellen gesorteerJ
, beschadigd

Angoms, gesorteerd
Angoravellen, )l'Cl!ChOreD

" uP..8Cbruiigd
Haiden droge ,
" droog gewuLm .•
" natte .. ...
" _~,_ 'beIC:hadlad

'prdIIa~ ,f' •••

J I r JlHllZ I \1
7. J I \nIIlIIl.:lll lt.: I\ll I l..l L "klh.:n \\orJt!n

H l:Il k Jk \lr7: lt In t aar ti! tl">t r('11

[k U"ck le "reil dc' Al.emL't:.lle B<x,td
en Weeskamer

ot: Tak I[L""lventc ml door len "eorCWI! worden
" .."rgenumen <1>01 W I~D! hnndellllgeu de maat.
scl,a~pIJ vcrantwoorueUJk 18

W A CYRREY, Secr.tarls.
Ckbouwen .Kamer,

A ~

Wel tevreden,
Ladiamith1 20 Juli1 1897.

L J U. CR :\.~GE,
I!::)chntmeester.

Bezer dlugen kaf WOtden alleen voo, dadcl:Jke
\ erkoopJ[l!! ont vangen

De markten 'an de week waren klem mlillr
vrU grooto perceeloli gr tan en broodstoffeD
komen per 8poor aan :t..heltes ~'Jn .-wakker
U lt het noorden IS er \V_t vr~ voor m.eh08
maar koopers "ilIen afteVeTlDg brrlDcn een be
paalden tIJd en met da tegenwoo~lge Llok op
den DoorJeluken spoorweg t.8 dit onmogeluk
W lJ h .dden eODebe~endtng I WekeD ouder" eg
tu •• cheD Klmourley en MafekIci Boermeel
en zemel. zqn wat fermer vooral holonla.lc
lIa'er en voer Zlln Ietwat zwakker Kaf
stroomt nog III Alle bezendillgen dadeijJk ver tljdlllg clll (JAL1;;1l~ E gedood of ge'an-
kocht np de l1lll.rkt tegen lan ',. tot 12 per baal I geu geuuw..,ll I, OmIe "klcme oorlog' III
Bergplual8 on vel krugbai<r Wil hebben verzeil Bt'Ch uanalaml h\ eft del Kolome vcpl gdd
deN! zoo dikwIJls gerldell geon tnfQneUlC kaf t.e
,euden dat Wij llIet. ander. doou kunnen dan gOIWbl, ,illch "IJ hopen ti lt ti ze de
dadel:Jk 'crkoopcn Er IS Haag naar goede j;Ht~l-l' 0I'Htand In die geweRteu Z ,j zIJn
boter Vr!! groote aaDvoer vao Oleren eD -
plUImvee LemoeDen en punappels volop

LEVE~iDE H.AH

Geen ver:lnderlng te melden Er IS goede I Jamesons otfiClereD.
vraag naar treb ce al.s ook kleIn slacht, ee I J ,Ol U ('an IDgton heeft ID I](jL lJn Isehe

I
hoogelblllR de natuudijke vraag gedaau

JOHA.NNESBURG of de otlll leréU die uuder;..,_tir .Jamesun
I dlenelen niet hunne betlekklhgen zouden
Iclug knJgeu, nu men besloten had den
hoofJ-aaulElgger Ulet te I!LI~d..!Ien Hel
aut woord clat hIJ kreeg komt hielOp ne-
d!'r cle andel wOIIgen moeten gestraft
wor deu, docb de hoofden kunnen vr lj
heengaan N lets zal gedaan worden om
den hper Rbodes te verhlDdeleu de kom-
j..,[olrgescblndeDiR te herhalen, want hoe-
"el de heer Rh0des geeDe uffiClëele be-
tlekkrng .n RhodeSia bekleedt, toch \\01'-

Jeu de naturellen geleerd en toegelateu
van hem RIll hun hoofd te !lpreken en
het velleden heeft getoond dat de beer
H.hou&A "''-'1ll1g notJtl6 neemt van de
officlCele \ ertegen" oor(liger~ ha! er maJe~
telts regeerrng Dat de houdlug Jel
Impl'lnJe Iegeenng,ua<lat tcuDlllRRllode~
Hchuldlg lerklaald beeft, hem no.; ge
',Uil Il] ker maa.kt voor den vrede van
ZUid-Afnk L, ge\oelt eeu Ietier Men kan
'Cl 'I'i<lcht.en dat de republieken welllig
leVI eden Z Jil mel de houdIlIg der illl-

penale regeerllIg, doch het Afnkanerdom
kan mets meel doen dan deze dwgen ill

ZIJn hart t.e bewaren

Speculatie in gal.
De heel C \\' Cloete v,m Ladv Gle,

vestigt de dandacht hl] een zc:er hd:ogryk
onderwmp llamellJk de ~jJecula[le III eOIr
gal tpgen ti... I unde! p ..st V lt eigen ena
nng noumt hIJ gevallen, waaIln ge\\l:(ell
looze personen de eigenaren V<lTlbee6!<'n

AA,ra KOME" gal hadden aangé~meeru, \\aardoor ZIJVf.'"i
Juli \I--~ Tmtlsm,,1 \an Lmdcl schade hadden lA' l1Jtien I1et IS m'el"tan

JI-Illlrk loll.8l1ocl vali Brurv
"""b I-~S Joun I ender VllnKu.l.al dIg vnn J In en a!llm.an gal II' !... "'1'''11

1-\oIea,van Gondeu en ermcup te lUlell ,1'::"01 men elau lOUI
:.l-:';~ ';I1utdllil ,:lO Porl ""L!oth eene ongeollr!<. ftlc genlolhl'ld hekomt en
:.l-"orham Ca,<;tk van kusthaveqs f!('\Hal 1.>(I' dul)i>lI ~,lra Ic tellJu.:n \ 0"1

VERTROK.K_Gl' I ;tIl ','I~h. III '<1l1es biJ t meuten (.'11 Z I die
Jul. :ll-Artlenden.r) van kmtbaven,,- ulJ\ehChllllg lt! "erk g,lau, kunIl' Il \, I

~-" oorsehe bark hnn na:u Burbadocs
LO'\DE" W llbtl'n '"l zJ (r dnul 'vor le I'Llakn t

I zulleu h"bi'en
.)I Juli -{P,r t.clq;n,,,f )-De Tar'ilr op do u.tre" k I

k"Hlllc ~Ivl",r .. UlIl"pDondcrlaglJullr,m \angro(tLtlmglS(J(l 'l'enaiin!:,
De (.uth I' van leunenfIe up Vr'l'laglUlllda" den heel C'oete om de zwkl IJe~old' u

vp.rtrokken, een k Uup te h0uden lil geen II ,1It'r Lt !lt
Ven t\unuerpest 18ee118001 t 'an 11111alllua
tIe III de lUge\\anden, en het lIS hegllJI'!"
liJk dat hPt dnnken \an koud \Iater dt
kuorts 7.'011verergeren. ~l!:'n b"hoort dell
brief van den heer Cloete met aandacht
te lezen, daar er vele belangrijke wenken
1:WOrdOD 8.,01'111.

I BQK:WQL-Ecll tau,ej.,ke ""nVl~ deed ZIch
voor mot het beg-lll dear r weck ve e-s: 'I" beste et rstcn

, te~tm 11l(l tot lid., doch rot dlh \ er ~ V\ a.,:, de (X llet'

bP.L.:.mgrl]ke t,ran~clJ .... U1t t'( ban i \trt;.~ht 6(11

perceel ván 200 Ir.\l, Il WI>Cfe "I ) tc_en 13 d lo
lId I\I\!) een speculateur ICl" ~ Ja o.I~Iricht
",mgevullllLeeCt ert t h 'cs bu t, ,r lo markt .Laat I
IJe meeste koopers ZlJil !)C'",rk' 'ot I .11 voor n,.",.uc
cernten dcch elJ naars \.\ illen ..cg\!11 1 eu prIJs met
vcrkoopen Op Dmscl.gs plant, till ij m..rkt wer
den -lO b:lleu en !JO zakken aan.gl,)o.~dlm, waarvan 30>
balen en 75 •.aUCIl vert ooht \ erdeu Competitie
"'S doorgaan, b'Oet.l eli oe pr JZ rt waren gelilk
!!Itrw.ndc met d ie der vor g~ weex Gemengde en
VriJstna($~h ...,,1 bevalt." le lenlFe en kwaliteit.
was lu goede aanvraag \<\ J noteeren -

ti. 1:1 8 d
1 6 - t
I 4~ - I ut
t li - 1 ~
tIl It
o 0 0 0
o 0 0 ~t
o o 0 'ti

o
U
2

KA..\! STAD

Su,= toeextra SUppY bokjes
Korter gemengde bokjes
Super somer eerste
(lot,de ordt naire zomer eerste
Winterbaar
TWL"CdC

Lokkeu
WOl ~Onzc Lon lenscbe kal. I gedateerd 29

dezer bericht Welver k KJ}JJD;en leven lig geslo
ten tonder 'ó erdere Vel audcr ing PLn.a1selijk kan
-lcch ts beperkte han Iel g~l1lpport.CPlilworden de
anuko nendc voonaad JM seer klein Juot:ds gc woon
I Jk In ,101.eu('Jd vali net laM h. t gcval I. De
eenige private ,erl"'''1 nlb"'n J", pI",,!; hHliJeu Zljll
SOObalen middelmat ge lol l::1n!{c vetwol tegen ~.. ,..
tot !i en f'en paar perceelen f{ u oave ruuder pest
snee nwwit tcu tcl'! n 1 Xll)li;'ulen pnJ"i Op de !,laat
&.lqkc rum kt vl.1n(i'k"l.6' werdeu 217 bnlen aaugc
boden en IlJ vcrkocht Competi tir; was g-oorl ell
le I njsen stonden ~ Iijk met die Tnn de ver ge
"eck 8 balen '''!JCr lange kamwol (K<:<lerllel'j&
!:"\\",,sch£n) "crden IngehouJon tegen !jIJ ~ IJ&lco
.uper lang Karoo heht Legen 4i IJl balen ml!
delmatige Kaj DO n!Jdl)u..e COnditie, yocf kt! Vc
kocht tegen td en U b..len zei J. SQOrll",,_TI 4.* I
11 balen lange ( olt...l.hcrg vet wol "en-ten ln~eh JU ku
te~en 4d, en Jti uIllou !IIIJd~IIIl.IL"g~Karoo (zeer
heat) teflOn 4N 13 balen SUger sneeuw \Vilten
werden vali de hnod ge70et~n 12d, en een PlOAI'
kleme PCTceelen fout,evo IundCl'pest sneeuwwItten
tt!gcn 9td Lot !Old W'l noteeren _

Per Ib
e d
o 51
o 4l
OH
o -It~ tt
o at
o 0
I It
I U
o 11
o 10
o 8t
o 7
o 4
o st
(J 7t

S:xtm ii! 12 maan gra,,,cld veLte
Goed tot supcr ,
Km t tol ffil\ldelm grasveld vetle
Extra super 12 ma.an kMoo veUe
Gooi Lot
Korl tot JUIJlcim
Zware Rlecnu.! vclt,e
Ru\\c en gek (tird Vf:\.te

Extra. ti L: Leuliagc .,nt;!(UWllte
SUfcrt::ure
(,oe'i
bllJchtc en met' onkru I
Op hel land ge" ,,!!Schen 1I)()g

slccl,t
ltu \'fC en gcklcurile g'C\\ H:"bI..!bt: li

Z\\ u.r Le I UWI.; ~C\\ 8.8."iCh<n
\\ ItLe kru hZ as gC\\il..')SCht:ll
\~ ttc ruwe IJ n _

KIMHERLEY

(V"n de heerul Ju. Lalcrenee ct Cc )

levcn

JO Juh 18"'7
Zemelen, per zak, 100 Ibs, 6s (id tot 7. Od

Oars!., per zak 11j~ lb. 12, 6d
138 6d , 8ulkerlx-oneD, per zak 201:1lb., 308 Od
tot 37. Od Boonen, Kaffer :lO, Ud tot 2b8 Od
Kaf (Koloniaal) per baal ;jln n" !:ls Od tot
Us od, Kllf (KolOnIaal) ,n[Lllenr bs od tot
G.Od Kaf (U VS) 6. od tot 8, Od Voer
per 1UU Jl.. Vs Od ,ot 10. Od K afforkoorn per
'liJ, IX. Od tot ~I. Od HuerlnLQoel ongezl!t
Lo. Od tot hl. Od Ho"renmcc I 1I011jt :J I. Od
tot 3·h Od Mllel 17.!Jd t'lt Ibs !IJ Gel_
~Id,e. per zak 17.01 tot 18, OJ l.emen"d<.
M,cho. pe, zak li,s od tot 11. (Jd W'tte
I\[I~he, por zllk lb. UJ tot 7. IJJ WitI.<'
MIoltemoel, 2U l liJs, 18. ud t Jt 20 .. ud Gel.
'lwltomcel :lUI II", I7s Od t"t Jl!, Od HRV~
K aap"eh p r zak 1JU Ib. I K, hj) tot .liJ, Od
uWIJ, per:1.ak 120 IJJ. 17.!od tot ~U; UJ Aard
appelen per zak 1GJibs 8. Bd t ,t I~. od Cl ~Lak
per Ib, U.3d tot O. 4d J aLak: per lb (Ulfe
fleur) O. Id tot Os 2d KOCJrn,per uUc, 203
liJ. 24. Od trJt l!6. Ud Bot.r por lb (ver.ch)
I. ~d tot 2. 3d Hoter \l,,"cde kwahtelt)
1. Url tot t" bJ b leren per JOll)n Is 4d tot
I. GJ J,;eudol1 pbr .tuk :l, (,J tot 3s OJ
!:Ioenders pcr "tuk Is tJd tOL I, Jd Kalkeen ,
per stnk 6. IJd tot ~s IJd Hum eo tipek f>er re
Os 4d tot U. tid Zout pbr zak '. Od tot os I)d
OkKernoten per Ib ~d tot 5d Gedroogde Per
zikeo 4d tot 6d , Kalk per zn.k, 58 Od tot 5. 6d

SLACRTVEE -08!en (goode ), prtma, £5 Os
tot £6 " Ussen [>Ot) lb., £4 0. tot £5 lUs
K.oelen, BUO tot 451J lb• .l3 0. tot £ ~10. Ka" eN!
2J' Od tot 30. ud Varken. lUO lbR 30. (Id tol
37. Sci ,J,amm~ren 30 lb., ~s od t lt lil.IJil
Uall1 1., -Il> lb. !J. (Jd tot 17. Od K l.ap~che
Rci,"p~n, gOédu H,. UJ tot 18. Od Kapa lor.
oU tot (jO ILs Ib.OJ tut 20. Od

TILEKVEF-~1ullen !lroote £18 tot £22 Ins
MUllen kleine £11) IJ. tot .lli 10., R'ipa>lTrlen
flU tot £10 IleKpaa.rJen f to t<lt £211
L.el. £7 I!). tot .1.10 O!!l3cn Ilewuten ilU
tut £13

longe
AAX:lfEr.KIXGE~

(Leo Wa/Jf ct; Cu 8 rapport voor tU week gee",
dlgd :l9 fu.l, 181)7 )

De rIUukt WtlJ! van do week tllm"luk goed
voorZien Zemel8 waren Ietwat scha.arscb ~oor
mlehel ww! er r,(oede aan""ag

De volgende tlln de Doteertngen loor verleden
week -

£ S d £ e d
{) 11 I
t) 2 0
U 21J U
o 1 ~
I n 0
2 15 U •
U 2 (j
o 1) fi
o 17 ~o I) U
I 7 0
1 2 lJ
1 :I 0

Zemels
Beter ( versch )
lW

o lI) 11
o :l U
o 10 0
o 1 U
o 15 0
I 10 0
U 1 U
o 14 IJ
o lG I
o 0 IJ
I :l I)
o JJ 0
I) 12 ()

EIeren
Voor per bMI
"oer pcr 1UO bdls
Hoendere
K.nfferkoorn
Mlehe. Amenk
Mlehes Kolomale
Haver per zak
UIen
A.w-d.appel.

:lO JL I! - (I cl Itlce ""'J - I Ir I, proollkt<>n
mn.lkt \\oar-en LHk\ lit' ...Iill U lt.: jl J,en nnvern.n
dert AUe ra..sZ\'.La1 n t::\tr~ ell toondell eeD
dallnllaa.1I \an lj t ~d li IIll1delma.tlge een
r JZln~ \ar) t I al ... \cr...,tlckcu Jl cl ti I rlp.cu op de
Laal ...U~ verk }O,ljJ lig

SOHEEPV AARTBERIOHTEN.

DE ZUID-AFRIKAAN
VEREENlGD MET

ONS LAND.

!. d
o 6
o 0

o 4t
o 5
o 4l
o 4t
o 3t
o 2,
[ 2l
I 0
o It
o lOt
o 9i
o st
o 5
o 9
o 8
o 6

BIJ DEN LANOBERG.
Na al de Iaugdurige, omsl,lchtlge en

kosrbare voorbereids len 18 ruen toch ern-
de'IJI. ZOOHr gekomen handelE'nd op te
tJ ede-n m Jen Langberg Kolouel DA L-

GE:1) heeft zIJn geleJer,"u 10 be,\eglIlg
ge.teld <'I volgens berichten weirug
opposrue «nnnoet, Dn de officiëele be
rich ten, di- w II elders pn bheeeren blijkt
dat de stad van Lu ;\.~JA"TJE lIagenOillf:'U
werd zonder ecrug gevecht, ter"lll h~t
opperhoofd JUé~ een aantal v olgellIlgen
_ het getal wordt met geuoemd - ZICh

op \' echt.ko pj e bevond, dat door een groot
aantal troepen bestormd wprd LlCAfI
J i\~TJE "erd door dr SMYTHE doodge-
BC hoteu e u het gerucht meldt, dat G.I.
LbH" E ook op het kopje "as en JU ZIJU
voet "'eli OIHI wel d liet IS ons echter
niet llUldeltlk hoe G il.LI811WE ontvlucbt
kon z'Jn, I~dlen !tIJ lil het gevecht \\RS,

da Il heT kopJe aan alle kanten uilllillgd
wa" ,an tI o<'pell De opvoigel V,ln
JA.NTJE "as DOK\\ E,doch deze heeft zIch
overgegeven Ook wordt het gezegd dat
het audere opperboofd, TOTO, ZIch bmnen
kort zal ovprgeven, of reeds heeft overge-

geven.
Ht't vel heugt ons dat er ellld~bJk een

I emde zal komen Mn den opstand lU
I Bechuanlil,md, eu dat de 'troepen zoo
I wel mg verltes hebbPD geleden Aan al de
I nltgnaf zli nn wa3l"chIJnIIJk spoedig een
I elUde gemaakt, en hel laud v£'r-
I lOot wOlde'l van den kIemen doch kootbaren

I
ooIing •

Het IS 011' In 't geheel Ulet dUidelijk
banele nallllelleu Jel'[namen aan bet g~
\ chI \ (1)..'011>\de rappOl ten IU handen
ZIJll lr Zll('\\at lO natulelleu op Vecht
kopje ge\aileu M.Ull tie geheele ge ..chle-
denI" maakt op on~ dell mdr nk dat men
de Btel kk de! naturellen geheel en ti
beeft w.,rekend, of bet kan ook ZIJn dal
dtl opstaud.ellUgen '\ ertrukkeu ZIJll loor
deu awnl Dit laatste 18 echtel on\\a,lr
schIJnltjk, "I,lnt de manschappen zullpn
niet weggomn en Je opperhoofden achtt I
[aten Dat er Ulet te veel k,dlel S III deu
Langbelg ge,,\eest konden ZljU, lb .If tI'

lelden v,m bet feit, d"t vele bOf.'ren 10
Jl<,cbuanalLnd nog al hun werkvolk
hadden.

I Idlen men dus een '\OI11lg meel gt-
\\ aagd ba J, dan kon de opstaud al ,eeI
poegel gC' IIIti 19d ZIJD, "i.llUOOI h"t laut]
\ele tlUIZ< nden ponden stelltug hl'sp.wrd
l,ou zIJn g. IIlJtueu Dt ~u!llir1lch!c 'an "a
ter ,\ erd aang<,voerd ais een del oorzakl'u
".!.aIUUl IJlen fllet handelend kon optre
deu, deeh h( l I;l veeh L vau \ lijdag llUCft
gewonJ dat hl,t lllet muelllJk 'I aa de bron-
neu del n.ltul ~llen le bemacbtIgen De
eelste ooglug die aange\\ <,ud \\ el J om ue
utll Itl If'tl lilt d, klu\tll te ,II IjH'U gP
lukI' hU\ li \ ti wachuu..:, dU8 teu be" Ij8
zou ti; bUItlIl~lgeIllll(eDden,dat ml Leen" ,'1-

ulg meu erlt'qlle de opstAlnd veel spoed I,.;"I
teU ell,ele ";'-'''1 Icht kou \\ orden

IUtll~8CiHllJ blijft G .\LlSH\\ r. gellonJ (Jf
Jll I h!'t gloobt, opperhoufd en de ('er,jte
.U,,!III,i[o, I Jll lliJg Ol' \r1J'U lod l'U l,!!!

III' t ll~r Jllen \IC7.el1 deD (Jp~l.llJd

g' (,n ll..(d te be~eholl\len \'u il hIJ
J!e lootl 'Jf ge, angeu gellomen 16 Indien
hJ Zil lt l' l~ In epu der kloven vau den
Lan,liJel e; b", llldt dan hehool t DIen hl1
zoeken nlct op le geven '00( h'J In
handell IS, want milt GA.LI8HWE op \rlJen
'uut k.11I weil eene berhalIng der ouJe ge-
AchwueDlB vel wachten De speciale C"I
re~poudeut vau de Caj>r Til/jl s zegt dal
de ttoepeu het 'Jevechteu del uaturellen
plezIeI (fUll) uoemen, en dat het veel n.Lar
plezler ilJ r.-t IS ongetw'Jfcld lIet IS echtpr
llleer dau ttJd dat de prttt een elUde zal
nemen, CU WIJ tWIjfelen er Ulet aau dat
velen lO be, kalllp leedB uaar hunne k tUtu-

Bu-"t.en van Kl'I.afSiad terug

OIlA meer verhengen dau db

ALLERLEI.

Arbeiders uit Namakwalr,nd
Gt brek aan ar hr d, I" ,<i, k I I( 'I '.1

de gplJ{'lle westc-uj k c PI vu.c
hoon zE' ouk het geheelt' la 1 i I r
gekleu r .lcn en lUW n llou lit' II" Il

snell- r toe dan de lilanken 71u s: i ti,
de he-r Ha, mhn";H publiek "rli,
dal IlJ ZIch w ildo ge'H~I1l!P I aan IJ
dat Zu id-Af'rika eeu ewartruun- 1

wo rd eu [nellen dIL 71j1l tdl i d I
korn t het ze]« nil'! 0' ",r, en Ill' t cl
.Ie UH lol ""t.e llleerdlllit 1\1 der Ik.
bevolking HU Zuid \fl rid \le Ir i,
lossing der moeiel ijk l» "j sch Ilil
OlSt, krachten te oUldl! lit Il II, r r 1

vele andere zaken mt-; de all, dll > \I t,

ue samenhaugen
l utusschen zullen sorurmgcn LI Id t n

de gelegenheid te bebben me, I 1\ e' k I ik
le krijgen en dual toe lJledt...le bt I r I il
k iugtou ~aIJ 1'01 t Xol loth et ut' ~dICl' n-
kans Men leze Zijll advertern ie en !Jl
kan zijn dat langs dezen weg III eeu d!.!,.
meeu gevoelde behoefte ~edeeJ telijk voor
Zien kan w orden

De krezershjsten
De VLJOII(rOplge IIJ81(:n WNd, n !-!"jJll bIJ

ceerd op 14 l n l i PU toen moest d .. 'PIJ
kornet tmusteus 21 dagell r- eveu w lanll
aanzoeken gedaan konden word. U lJe
tiJd om aanzo, k te doell um' Il LI IrJ'!
geplaatst te '\Iurden z.al JnH IU dl liJ\( 'le
ge\alIen lllorg-eu leu ('IIJd, zIJn hll\ "cj t"

BOlllllltge \eldkornetten kuuuen ZIJl! dit
meer dan 21 dagen gegeven heoblll \ u
IB de tIJd om de obJectle8 te maken PO

meu behoort de aandacht vooral te \\ lj
tien aau de meu W~ aanzoeken daar ZD
~u:ns heel tWIJfelacbtIg zIJn De veldkvr
n,nten woeten mlUsten" 14 dageu vuor
obJectles geveu, en de commISSIe.; \aU

waakzaalllheid be.hool~n thans op bunne
boede te ZIJIl 1ndlen men het uoodl~
v Illrit eeu ul.J)ectle tegen een of lUll, r
na:.lw III Oe dle:.len, dan behool t ille n dade
lijk eeu \orw hIJ uen veldkoruel te, lagell
en In te \ ulleu De ve lt.!kUl nel ml laLt-r
een dag hepa!t~u waarop de ohjectle, ~t
l.lOvld zu lit 11 II ordeu

KORTE PR.A..A.TJES
OVER

GROOTE KWESTIES.
h I ,ogt.ennq "lD,tekrlij'k '" orden Don.

lnu l duvrga.a1l6 g(:nl~ 'fUOI7.orglirnu.a1 N'g'e

kn genumen legen de l"CIlipn Idmg il r
t Lhle Welk< u Indood kJl.n tic I,,<doed
""1 lCflUI'IIJdl" Uit li:Uro1'8 j,c~L.co I
( II~ ge,,outihelJ

1 ut 700\Vat dertig Jaru' geleden Illcid men
Jc ,ncelllng d ,t lODgtenng aan.Lek.1IJk of It
..melleluk was voor een dom volksgeloof "d
hat.! eeu geleerd~ als Morgagni wo 'aM K\
loofd III d~ besmctteluk:be,d der zlelcte dat h I
zelf. IJpzag tegen de luk:openmg van mensch"e
die er Mn waren g6lltorven Mur het Ilr'"
zlIn~r Dlcde getle""beere" ook tIl lJl!.C,en Ilid
hwldell de tenngzJekl~ (tuberculose) voor ..ene
J le te "uwn \I ns o..:U.I L'Cn verarrmng \"an ge
..Lcl SOIDSeen erfelijke Ont duurde lOO \ oort
lu[u&t \ tllemaln ull,ond dat de terlug L"tll
slllet.sLOf bad waarJoor Je ZJekle door lOeelwe
kOl! worden a' ergcl'lant Ch.au, C:lU eell all
d~re geleerde dlO mt;cnIniS door proefnem,ngen
iJc\tI"~lgde, eu Koch, wowat ,,,:Il IJ jtUlf gl
leden den tertng bactllu. ontdekte err afwi
derde als de l.".mel!.t:llde o<>rz.a.a.k Ian het
HoegLtJdig "Lenell 'nn wo~el" duuenden
kcn en armeu iJeol de ""reld door

(, een geneeshe"r tWilfilt nu Dog IUUIde
.tnett.dukhc,d 'ltD lOllgtenng En ,oleo d'e
met gellce,hoereu 'IJn kunnen u,t bun"e e'gelle
",den IlIJ'Ug l,e" Ijzen 10 dezelfde nclttlflg aan
halen

lk \1 u"" cnke lrdfeod geval anJllItlPf"'1
Ongel e' r \1) of i> Jaar geieJen "oonde In
een ..."..I.td'lk dl.lnkt een w~h&reod Loer"nge
lil' L"ota.a"de u,t man, rouw '\'ler docbter. eo
oeil WOll De ,ndel en moeder waren bmde
kmcbllg eli gewIlJ ln de oudeIltJkc famI le van
~"Il "n bUIden \las de TerLUgLeku"d geweCflt
~IiJlr daar kro ..!! de oud.te dochter een Iref
DllI"le 'an 1j of JH JlUl' du "ekw ZIJ" ao IlMTIl
,udcr. hevehug HII "Ujdc "cb met h"el Z In
zld aan b" rt' oppasSlllg en ~"rplc!rmg Dag noch
n .eht wa. hU vu.n ham Le schOlden ZIJ ot,erf
Kort daarua werd de vader door dcz ..lfdc
""kte 1l:i'1g~tru;t en .tled ook bIJ DlctWgeli
sI "wde de hef Jenrke \ erpleglflg ''iner
gade Weldra bleck ook deze ~en
krachtige, geztltle vrouw-LenngtlCk te
Z'I" CD na ,erloop \an {len of Lwee l,uun glUg
ook zu heen Zu was \ erpleegd door de oudste
harer toeD nog le' endo dochten Wemlgo
maanden na den dood harer moeder begon ook
deze te lilden aan de longtenng dit nn verloop
van eOlllgen tud haar mede wegm&.ll.lde HUna
te geliJk met haar werd ook de won een prooI
der ziekte Enkele j:iren l.a.ter gmg de derde
dochter deDzolfden trf'ungeD "eg op De n"rde
en lnal.8Le dtlchlA.r bleek mede terlllgllehtIg te
zIJn maar door m,ddel \Hll de In.ect doodende
behandelIng ( ID.ecllclde treatment ) WIA
teo hare betrekklllgen haar le, en ~ rek
ken tot onge, eer achttIen ma.ar.den geleden

Een ander geval Hen fam.Jlc van boeren
arbeIden, sterk geboowde Mor.amblekeMl,
woonde UI een pondok op n boereDplaalAl }-,en
ltd der fIUluhe kreeg de tenng en .tlerf :Sa
verloop vau cem"e Jaren was bet geheele gezin er
aan Lt::zwekeD- vad"r, moeder eD kInderen
]';ccn nlut "llde lUllderell Een hunner bleef
orlll ,ngct.a.>t lUll&!' diU eulC wao con kDaap d"
u I hIJ iJlt ulJd"" lJ ti (JIJluie ru.a.ar hij CCD boer op
cerugen afstand

'2 JIl en neemt doorgaans \ol.trekt geen
voorzorgMlDutrellelcn In on. land tegeD de \ cr
.p~eldlng d~r zlekt.e li..t I. ID hospItalen en
eldeN hcwewn dat do oosmettlllg vooral wordt
vourtgoplanl dOOI hel luademen TIlll droogge-
worden en In de luchl opgenomen 'an den
zltlke afkomstige stofdeeltjes Het lO daarom
van belaug dal de liJder OleL 'puwe op dell vloer
\ IlIJ bet woonhul6, of dat m n zUn speek ... l
daar DIet late opdrogen HU gebru,ke zakdoeKen
of lmmergeree<bcbap dat steed. vochtig word t
gebouden, en wordt gcwllIlI5cbeDIII ootsmeltlllgs
IUldt1ele't of IDkookwarm water of op wodanlgen
afstaud van t woonl,uls dat drooge dcelen daar
Uit niel de lucht bt.6metten

3 BU bet rUzUn van alle velhgheldsmaatre
gelen kan d. toevloed 'an tenngludeMl DIet
aDdel. dan nad"tdlg zun \oor OD! laud Oe
tenn~ lAM voorheen onbekend onder de bewo
lIer8 van Da.oslU Z""tseru..nd maar .eden t
eeu rugemooD t.oevlucbttloord 18 geworden voor
Europ8J! tertngZleken 18 de vn'et!6llJke pll\&g er
lets gebeel gewoons ond ..r de tnhoelIlsche be-
woneN DIt cicel \ an het onderwerp I> n ~el1-
staodlge Lehandehng waard I
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Tolklll'3lld eo In
Rtl werd echter
tocht tot den l1detJ AlI1'tIj'lU~.W

loopigc 0 dorzoek zat
afloop van saken yoord t met
wacht

BJ OEMl'ONTEfN 31 JUlI - (
ncbi 18 1wst uit Senekal obtvangeo
A 0 Glbson aldaar gea rest oord IS
!!Chuld:it>mg van laster tegen de ri>.é'........ "7
verbanJ met het plOten tegen deo
verband wet de vllrkiozlDg no
bet protest dat gepubhceerd
Express gedurende do )oniste
volksraad en die door den rau,d..-il,l'Qi!cIl,onwd
werd als een eereschenDll! G ibson
laten onder .£ÓOO borgtocht Het 'vri..dOO'nl"
ondersoek zal te Bloemfontelll plaats
11 Augustus

MAGISTRAA. T'-'ROF :rL-\GlSTRAA TSHOF.GEMENGD NI UWS.

Turkjje en de mogendheden
WEER EEN HAAKPLEK

OFl"ICIEELE VERSLWEN

DE REBELLEN }iEMEN DE WIJK

(Voor dew /teer lV R Pw', rUIdent
IIlflgutTfULI )

(loor dm ,...,.. F Iler» ( C I :.,Jm commmaTIi
rUIlval m .g••traal )

VRiJDAG 30 JULI 1897 (V AN 2. TOT 31 JULI 1897)

VOOl'o

zen
flf x \F RSITEIT -De eerste verga

tcnng vun Je I euwen au vergrooten umversr
t tsraad w rd li Zaterdag gel ouden Dr
\1uir 'BrJ gt:kozeo als .. Ice kanseller eo
rechter Uudmnao als pro Vice kanseller

;.; 0 Il' ~G N ELLK ---Een blanke man ge
naarnd Roland (j-other werd Zaterdagavond om
kwart v -or Il uur tusscheo Zou trivier eu Wood
sro k dcx r ec tre verrede I eo onmiddelljjk
godood I en onderzoek zal worden ingesteld

LO~DE~ 29 JUli -(Reuter) -ITwee voor
name naturellen Ziln te Poonah gearresteerd
Malak een lid vau den wetgevenden raad voor
Bombam, IB ID Bombaai gearresteerd weg6l18
oproer Borgtecht werd gewelgord Andere
arreetanes 'Un aanhangig

Z-A

Het verdedi!,'1ll8" departement heeft OD8goed
gunstig de volgende offimêele depêches van den
bevehoerenden officier ontvangen, ter publicatIe
Iooegezonden -

30 Juli -Wil maakten een aauval Wilt drie
trolonnes voor dagbreek hedenmorgen en namen
Gamaloos in zonder noemeJlSWaardlgen tegen
stand

WIJ gingen toen zuid .. aarts en hebben alle
poaities ten noorden van Tww:uskloof geno
men

De manschappen zullen den geheel~n nacht
ID de posrues blijven die zu op do bergen bezet
ten en wil zullen tegen dagbreek morgen opruk
keu ow TW3J!,ll!kIoof ID te nemen waar ik een
sterke macht zlIl laten om het water te houden
en Pudubusche op den volgenden dJtg aan te
vallen

Lukas Jantje werd door dr Smythe ge
schoten en bet Ink IS ~eldentlficeerd Ga.llabwll
heeft sonder twl)fel uen berg verlaten

Bet verlies aan ouze ZIJde zoover tot beden
bekend 18al. volgt _Sergeanten Hall en Mer
eer Ka'ff.ro.rulll ;Rifles geaneu yeld troeper li
A Taylor PA 'l-arde geva.arll)k gawond troe-
per Bolze Kaffrarian Rifles zwaar gewond en
dne naturellen gevaa.rhlk gewoud

Oina Peace lustte een varkcarbonnaat)e en
had Zich verg&.t per abuis op HD nrkeD, beboo-
rende aun mac Darcon

Rel, eetmaal h&D1 haar duur te .taan Zu
moest 6 weken achter alot bllJ.en om een beetle
na to dEnken

Isaae J o.halella stond be.schulJlgd wflb0D.' aan
randing met yoortlemen ernstag lichamelijk leed
te doen Dele sank werd terugg;z;onden naar
den wa.glstraat ter afbandebng

Beboet met.£ 10 of 4 waanden straat pikken
August Keuthner bellChuldlgd van rondloo

porU DItwaaI verschoond plus eone vermlLlllng

Jaoobus Hendrickl!C I!.tood OOsch~ VM
dronlretmehap en onbehoorlilk i!"irag m Án
drJngl18trut, Stellenbollch op 24 Juli 18!)7.
Htl werd IlCbnldlg bevonden 80 bebvet met
tbs of veertIen dageo tronkstraf met hardeD
arbeid

Hendrika Stone werd aangeklugd dat qt
vuile eu drelgeode taal teget' kODlltabel Wngbl
10 Bir(btraat op 24 Juh, gebel.igd bad Z"II
werd ach uldig bevonden en beboei met 1
of tien dagen tronkstraf met bardeo arbeid,

Daniel de Vnea stond beschuldigd dat hIJ
een deur moedwillig beschadigd had geTalaeerd
tegen 2e het eIgendom ....n deo heer J G..
Rolm en ID t besit v&n Martha Hector Bti
werd scbuldlg bevonden en veroordeeld tot drie
weken tronkstraf met harden arbeid

Jobn Brits en Johanna Brits sLonden t.
schuld 19d dat &11Iiederljjke en dre~ende taal
tegen Arend Lourens hadden gebet.4;d ID de
publieke 8traat Het werd echwr be_zen dt.t
zulk. bet geval niet W:lI maar dat de beer
Lourens aallleldmg bad gegeven tot verb~
van den vrede Den heer Lourens had ook bU
tUd" 'Un fout mgeuAn en de taak 111 he~ hof
terllgge~okken

Jacob Hendnckse een band et stond
schuldigd <lat hU ~ak ru den tronk ~ ge
bracht Nadat hU door den cipier ~"wa.MSChu1l'd

t' werd Voor .une vr p'~Llgheld kreeg hU wl
tamwlllet)e&

Ibonah Lowlekker stond bescbuldiad dat ZO
op het elgendow VlLO deo heer J an "Botman,
Goede Weiland b.d o'Yerscbreden nadat :tu ge
waa.rschuwd werd zulks niet te dOOI! Zij werd
met eeue waarschUWIng vr )gela.le,

LONDEN, 29 JOLI _(Rtuter) - De ""edeA
onderhamJ.,:hngen tUMChen de ambaMadeura der
mogendhedeo en '1 urkjje ID KouatantiDopol zUn
wedcr opgeschort omdat Rusland tegen de
schadever ,:oedmg voorstellon van DUltscbland
IS

De onlusten in Indie

INSOLVENTIE HOF

NAUWERE VEREENIGlNG

PRE rOR1A 2 AUG -(Reuter )-Ean treurige
gesohiedenll! had jp"teren nabj] het I&~rweg
station plaats ill een logiesbUIs De ~igenaar
de heer Keahng gaf eenige orders ""ij zUs kok
die ten antwoord om zIJn huurgel' vroeg
Kealing verloor zlln humeur en nam, woals ge
segd wordt z n revolver en 1000tetWl\\l schoten
op den kok: waarvau een langs ztln I:!<lnlt streek,
terwjjl de andere bj] bet gewncht van den kok
mgmg doch Blechts welOtg kwaad wei,., gedaan
De kok jpng om de poline te balen I'll toen hU
terugkwam vouden do beambten KealilJg ID de
kamer door het hart geschoten dood, 'Ile revol
ver nabij hem De bureu verklaarden 1dat na
dat de eerste scboten geTUurd wareni een ge
durende des koks afweZIgbeid gebooN werd en
,ltt moet het eene ziln waarmede de oterledene
zlchzeh en om t lo, en had gebracht

VRIJDAG 30 JULI 1897
NATAL EN KAAPKOLONIE D ..roe vergadenng In den insolventen boedel

van Daniel Jacobus Joubert tuigenmeker 'Vel
lington

De olgend .. verdere schulden werden rage
leverd .£ & d
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LONDEN 29 JtTLl -(R.t:uter) -De edele heer
Harry E500mbe premIer van Natal werd SL,ter
a vond op een afseheldsdlDer aan het hotel
Metropole onthaald Lord Selbourne onder
secretaris voor kolonies presideerde en onder
de aan ve!'.lgen was ook de edele heer sir Gordon
Spngg /

In antwoord op den heildronk op Natal door
lord Selbourue iugesteld sei de heer I scornbe
dat hJ de be' oegdheid van de Kaap om een
pan tsersch p present te doen aan het r Ik be
nijdde en voegde er bil dnt bjj Z In best zou
doen om de Kaap eo Natal rinuwer te vel
binden

Sir Gordon Sprlgg sprak ook en zei dat h!)
reeds lallg nau were .areemg ng beg"erd bad
tusschnn Jo twee kolon es en beloofde dat de
Kaap gee I steen 00 umgerocrd zou laten om dit
doel te bereiken

LOFLIJK GEDRAG DE R ~lANSCHA.PPEN

Twee aanvallen afgeslagen

JOH ~NNESllURG 2 AUG - (&"11 ) - \r
moede eli gebrek heersch~n te iordsbllrg el In

de owtrek Het aomltc aangesteld OIB e!e nooe!
IldonJon te hulp to komon b"eft twoe doodkIs
ten moeten be,tellen oor ,olw \l!SODpersoneo"'I! I Jk had reod. -I dllgeo neen hu1 gelegen

Ol eene vergader ng va Manxmen werd be
slot r eo fonds biJeen te bI eOgen wn behoeve
va do weduwen en wee1.eD ,an dé slachtoffers
dur recen te gason tploffing " I de BrlJ.efall lool!
Cl llh er muu op de hie of Ma.n If! ;r..~C1 voorge
...lIel

Kennr u tber & Co balanë rek~nmg
goedoren verkoel t er g~leverd

Trustee insolventen boedel T'rougove
li Joubert 38 11 0

Gebrs Da vlmn bal ns wissel 00 KOS

ten
De t rustee las het volgende rapport voor
De boedel "erd overgegeveu op 24 Jun' I I

"olge"s de schedule I>e~taan de b!1tf'o UIt een
zeker erf gelegen le W ~ll ,,;,{Wn gewaardeerd
voor £4UO tt I W Jl d~ set ulden de som van £/1 J
bedra -c w lanaD de som .£ '\ilO preferent IJ!

;lInde~ verscbuldlgd aan sel epenkenDl8 Uw
tiuste IS van ge' oelen dat l et eIgendom meer
1.31 re al seeren dRI £4 '0 bet bcJrag VIID de
valual e OD dat er alle voor I tZlcblen besta'ln
,:\ c' n taruduk dl Idond aa' concnrrente kr~
dltet:rtln
L" trus;,co heef hel e geadom geadverteerd

voor puLl eke e Img p Zaterdag II Juli
lH~7

ne Insolvent sehr ft lIne nwl entle toe
naD 'erl eZOn door I ~m gelede on dat hl)
ged w ngon werd tu u' erga' EI v lO t n boedel
dMr lne k ed L~uren hem dagv .."rden

23 3 3

ES. 1\ 31 Ju I -( Il ute ) ~:pe .terkte
en g ot va M \LlbugomLI zUn nu be~maal yer
woest door dy I!lIDlct

De polltlO pltlOllilleoren belde ~Uilen vlln do
lIUn)!lSI !ln do huzaron de Umfuh

l- r dreigt weder .ch""r",,1 hOld vnn voodsol
"agens gebrek: Itlln tmn.port dat zeec hoog 111 en
de prU8 v I 1 voeJsel st 19t "nel

De regeerllg maakt 8cblkkmg_eo om UmW!
'" s volk te gehrulken om voed.ol Il4D to bren

Richard MartIl IS bedel terugg&kecrd

Een later bericht 10 den namiddag ont, angon
luidt -

Ik kau niet met te 10flUke woorden gewagen
van het gedrag ,.an al de manschappen op het
8lag~eld Z\i gedroegen ZIch uitnernet d en de
bestormmg van Vechlkop)e werd nooit gestUit
door het vuur "U den v). li d

Duke, Hooglauders Kaffruriau Rifles nat I

rellen contigent en geJeelte VIlI berede, Duke.
on PAG .ruil bezetten nu de hoogten boven
Vechtkopje ropdom bet kopje en noord '"1ln
Gnmaloos

"\V kanJen bede water na Ir het bevolle de
v ID lv". ,kloof geuomen het he 1 maar de ma
M:bappen had lt) een'" aren rh" !ln I;eklon nHm
de bell;{en sedett ~ uur • corge" Vleesct en
water Z jn hen toegez nden en vi zullen
lw uu.watcr morgel nemer
Ik zal deze kloof met em ma.cl t bezetten en

het gebruiken Ills een u tl(:ll gspunt orr kolonnes
0' er don berg te zenden naar Pudubullche
Rtetfontelll en de westeli ke kloof

Er hestaat geen tw lfel dat dr Smythe Lub .•
J ant)e gedoo3 heeft HU had zoven man t
Zich J e opstonden en op lo KaJl'ro.r at) R Hes
en Prins Alfreds Garde vuurriel op ou\!e eer
t) ) I Jo afstaond ter" UI z ovo de kloof trok
kcn I aar de "aterkarren T voe d 0 gewund
werden wet den ge a gOll gc omon eu 'Ilf
!lIlderer werden geJoud Lu kas I Ikerbcc I
toont Ilet mork van een WOld onrier de k IC die
hU bekwa.m III don opstand' w lK~R

Het 18 moelel Ik het, erl os va den I and te
!!Cbatteo maar t l88chen 2 00 30 w< nlcD met
bayonetteo doodgestoken of op korten afstand
gesohoten op het Vecblkop)c Al do blanko
gewondel gaan goed VOOruit

38 17

ARMOEDE EN GEBREK

WEDU WE'N EN WEZEN
CIVIEl E ROL

TRACTAAT VERNIETIGD MAA~ D \G ) Al:GLSTC~

TRAGlllA E~ ('0 '8 ,)dl S 0100S
(\A..~ UASIlOfK)

De heeren Tragld 1 & Co dalr' naMen kAe~
telD Gordon Miller V>Qr le SOlD 'an .1.:1 l~a
tllude het bedrag verscbllldlgd ~oor Let leveren
van koleu Deze zaak werd te ruggetrokken
DE HEERE~ J S ~ARAIS FN (U \ ~ nU.lilt 'V

MIJDt:RGH (VAN (jLÁ"",~Ull< )
De beeren MaraIS en CO dag ...o.arden den

beer MUburgb voor do som van .£ib 18s Gd
met de rent., en COnHD.\l!,ne1'oor 20 BChapen
verkochtjln MD bem gele ..erd op 1) November.
1~9ti OORyoor de ""m VlUl.£7 55 6d 'Unde een
balans op eene rekeOlog voor Ol!!!engekocht e.
aan hem gele ..erd

VonDle werd gegeven
elllCbt .. eN

JAMESG TIlO~A8 \ ~ snAil pli.IlER

De beilr '1 homa.e dagvaard. SUMn Palmcr
voor de sow .. n 14s "IJade bal:t.ns op atla.
rekenIDg voor goederen vorkecht en oyerb&a
dtgd gedurende do munden Juru Juh en Aa
gustw! 1896

Vonm. werd gegeven voor de lOm ..an li.
met de kosten

I O~I EN ;0 Jr - (R uter) - De "tam te
~hlaka J deed n eu ve lJ1 vallen op Iet Br t
.cl c ka np e \01 up Il nsdag en"\' ocn.dag

t doch ze word~n b I elite golegecl e I teruoge
lage liet Br tscbe veri e8 wlUl et: Iter zeer
lwaar Z Jode Il ge.nouveld en 43 ge vund

EE'I AA'I\AL AI (iE~L~Gt]'i
RHODESIA
EN SOHA.AR.SCHTE

Cl' lEl" ROL

DOKWE OJo.:EFl ZICU OVER

PLC Mc er - Deze
, lll~,oorgueder~l ,erkocht
IJ. beer D T.A' all der Spuy
r e ""I ers Ver" eerder af .. eZli
u L!:c.teld tot ~d,,~er
le \ 1110 8 B C ,rollJ!son -EISch

voor 11~ "~Id P gold geleend De neer H
G I E nbl n ,er.eheen voor "1!!Cbere. Ver
weerder ID persooo HII pleitte dat hll het geld
vel1l huldigd Wal! aan deo IDsolventen boedel
nn w lien den heer P B de"\ llle en Olet aan
de w~d lwe Von IS voor OIf'Cberes mot kosten
doch bet geld ULO den trustee des boedels te
worden l,ctaald
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eft het

Vergadermg van lunderpest com
missie

o man.te k
De k li onoeo Z \ I [RD.H I Jl [ 1 I~

ur e roeg nge
nl, uLSkluuf ZU"

J uil' \ oord g Do I ('er \ R P cr<
en R M ) Jc st cl en
V II ,Jrs I J BO(1)sen
I" KouxDe I eer ( ,\ 13ro~1" we I M' gesttlid al.
Recrotar' MCl heslo t "ppl " e ;Jl ID:l.kenLI
den mln ster van laDdbo " 0 Il vr I Mp orweg
p" ...en 00 t wee leden cl"r comrnl"" ~ ten
e odo besmet!'e streken to loweken r fo mat e
aldaar n te " noon omlreot IOllnt ng en ",an de
eomm PS e raplort le d en

Verder" e , en t" cc 81 ukken grond gek 'co
om te d ene al. qu~rnnll e. ot namel Ik
een nab I Klapmut.s "atIC e e~ anJer bl
N eu \ ednft Oud .. Pont ondcn. or pen aan du
goedkeur I g Tan den m lIster van landbouw

Bet werd emdeluk beslole I au tor telt te
rag61 'LU len m ",sl<lr ..al la Idbouw 0 u ~ er

Jonge manneD te mogen afmardlgen naar be
smette strekon om bet werk te leeren ID 'er
b" d met de IDeotlng en ~én nl te zenden ten
emde ZICh t bewegen al. gal extractor

De heer P orrc de \ lher. A il .n werd
aange~teld als 1j,,1cx tracwr

H erop verdaagde Je , ergader mg tot Woens
dag II ~UgWltWl lll","taande

BA

TWEE ONGELUKKE ~
De heer Rhodes en de Afrl-

kaners.
T01 ) 1'1 Bl: f KAMP

GALlSHWE OP !.IEf t>POOR
---'-

P Rr EL ZUfl 2 ALG -(Reute)
dag raakte een wageD mot paarden bespa Inen Il"t 1straat p hol De dr lvel "pr ug: af en
do ,al(cn k ,am n botsIDg met een kar un dm
htc ~ ergu"ol welke bu tCD het Btat 0 I stond
en ed sci arie wel i gedaan Een k nd ln do
I eer I el gu.on dat D de kar was on k vn n op
w Jorbare wyze met eeDlge kneu81Of.( n

()I' denzelfJen dag Wll.8 een tram cv luctcur
f eztg "il I et bo eno nde ,an '"Valm r .eg n
le 1 Dten lO verleggen toeD de ham
haud I ep H " het hospItaal

(R ti cr I '1 a rU le

DE ( 1 t>CHURSn ()FIICIEREN

AFSCHEID

-I n het>;hoogerh u 8 ze de
mar!;: eS ,an [a i,do\l e 8~~1 etan •• oor oor
log 11" Lwooro or '"en vr~!lg door lord Car
rugton gedaan d t tet bew; speet dat er niets
n t et ""ppart ,au I et comlk \an het I UI'
der gemeente voorkwam am de I erstellmg
~ In de betrekk ngen ric o!liewre d e deel a

den Jamesu slulp.\ocht te rechtvaar

Transvaalsche Volksraden.
De r,,"ultaten nn dit eumen dle

gepu bhc.;erd werden .un a.ls volgt -
liET 1 )J'

A F RUMell ZUid AfriwllJ!Cb <nllege,
~tad

H H Ilolderne!!l\ pnnte studie Durban
H ReItz ZUid Afrika.aOl!Ch Uollege
U 15Barrett pflva~ studie
M Aloxander lrll<1lJl.ru;"be

Kaap8tad
G G C Ihe Vlctona Colle~c
]'i :M Hoogenhout "lctOTUl

bosch
A J Fryer

KERK EN SCHOOL
beeft voor bet beroep naar

) AlG -IJ" eer,te raad deed
et< 1(0 ,,,ken v I J U')ot van m nder hela ,g en
verdaagde daarop tot morgen ocbtend ter eere
v I d" cr) I.!Irdat; • le ku n" n rege, I'"

van H !lil dEon kvll t k1Uk salunt werd \an
U t het kamp gevuurd

De t we de r. ad IS verJn.H~d tot Donderdag
ter ° rzako van dc OpeIllO" 'ao deo Klerksdorp

Laffe rmsverhalen

GC:;\.. III r: n~~I8-11()()GCR~
1 I 'II,~ 1\'

...erd
fJe

r Jg
Iaro
n de
haJ

neen
~

I en
VlW
, n

ID !le
o~n

r ng
ORANJE VIUJSTAAT

MAJESTEITSCHENNIS
de

tien
" "n
tal
Joor
lilt

lnII·

RDF K \ ~I Ac I -(~pcut(t! )-De heer A
C Glbson werd g18tereu ID ar.-ost ~nol11en
wegens de milda:ad van ma)estolbchellJllll met
\)QtAkkiD¥ t.t bet FO-' "'Ill tlvuboqpielon
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ZUID·
DE GAVE ALL"EN GAVEN DER NATUUR.------_.

De caledon Natuurlijk Warme (Yze,.houdend) Minerale'
. Baden, en

SAN ATOR I UM.
DE A.TLA.NTXSOa:B

W!Dln &i E1UK8D, BOSTBUS355,

HET TOOrnaam8te en meeat k08ibal'e beet&anddeel dier Wateren il
IJzeraohtig Koo}zuursout, aaDwezig in een hoeveelheid VM vier-

..... ~l alII in eenige andere bekellde Bronnen (en onder voorwaar-
den waanloor bet IJ zeI' zeer gemakkelijk geMsimileerd wordt ~ in ver-

. ~g met een temperatuur van 1209 Fahr, onwederlegbaar hunne
sonderlinge reputatie daarstelt. .. .

De Inrichting is binnen gemakkehJken afstand van ~aap8tad-Sl1'
Lowry'1I PM is d.e tegenwoordige term IIIus Spoorweg-S.ta~ltl daarheen •.

Het klimaat van Caledon wordt als een der besten ID Zuid-Afrika
beeobouwd. Het Sanatoruim en de Baden zijn gelegen op een heuvel
meer dán }()()()vt. boven de oppervlakte der zee, en binnen 7 minuten te
....,. van de Stad; elke 101g en gerief worden voor kranken en bezoekers

~ gebruik dier Wateren (zoowel voor 't Drinken als het Baden)
WOI'«H vOOl'8l veorgesohreven voor hen die lijden aan Urine Kwa~en,
Zenuwaehtige Aandoenin~n, Dyspepsia, AnremIa, Jicht, Rheu~Mlk,
Lua~, Sciatica, Neuralgia, en verwante ziekten, Het Kolzuur ID bei
....... MIlweaig heeft ee-n prikkelende uitwerking op het vel. De
W~n verschaffen een Tonic bij herstelling van snel verloopende
lIÏelden en voor zwakheid. waardoor ook ontstaan; zij zijn zeer aangenaam
TOOr den IImaak en bieden Tafel Water aan van de beste klas.

Pamftetten, Ontleding, Geneeskundige en andere rapporten, Tennel!
en alle verdere bijzonderheden en inlichting zijn te bekomen op aaIW>ek
bil' ~

DE KAAPSTADSCHE LEVE
VAN MEUBELEN,

0.,
IERS

'0-·
STELLEN NU TElN TOON HUN LAATST! z-KOIPKBAAL ~';

Het JJameson' Slaapkamtr :88t
(O:\'S EIGEN lIAAKSEL), ' ;t

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHEKHOUT,
KOM.i:.>LEET,

£a~·j:as.'
3 ARTIKt LEN ALS H/ERONtJ£R:

TeJerrammen j_U HALLII," Caledon.
MEJ. HALLS, Eigenares,

BEV1T![t/DE••~qll7 .l["F..A.~x..:E: "
Brandverzekering- en Trustmaatschappij

St. Georgesstraat, Kaapstad.

OPGERICHT 1844.

DIREKTEUREN:
ne 'iïeled~le 1I.·.·r.l ~I. I!llOW~, (Voorzitter)

De Weledele Il eeren jf BI';'UW, \\. 'LU{Sff, G. SICHEL, L. J. CAUVIK.
J. A In:! D. IL K. TKEDGOLD.

Dese Maatschappij, ('('n zuiver J\·dlunif/le Instelling en een der
f1ttdst Ijcvf' .•'i']d,·n In de !":"ILllJI'· sluit uu allo soorten van Brandver-
sekerinz t{'~ell H'rlllllJdt·nlp jlni/,',J.

\'olll.l:111 IlI'l.l"'lI<le Hall \'·ee S". lO l,"~)j van den Vrijstaat ill zij
ook gemachti:.:d da"ar hl'ZI/IIf':J te- IL'r:·lclttl'll.

A~ent"cll<LJ'Jlt'Tl ill al dl' ',"."IW:I:I,II' :-;!erlen en Dorpen van de
~olonié alsook in den Oranje \·lïj~:aat co lil oe Transvaal,

Ir. J. MERRI~G'I'ON,
Secretaris.

. !'

J. D. CART"TRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCEL'EIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EH DARLINGSTRATEN.

EET-, Ontbijt-, en:TheeserviL's) 'l'oiletartikelcu en alle soorten Aarde-
werk in groote keuze.

• Hang- en Tafellampeu, \'Jol'rll\mpen voor-de Voorkamer, 'I'afelmessen
enfantasi.e- artikelen en allo Huishoud-Hc-noodig dheden.

Verzilverde err Fantasie Goederen, g-l'~cltikt voor Trouw-,of Verjaar-
dagspresenten een S pooiali telt. J urst ontvanzen eon lading van i hun
speciale Port. 0 . \:,.

HA.KGKAST, 3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Bpiegelglas
48 Duim bij 14 Duim. CS Sa."VICTORIAN 'YATER-\YHITE OIL."

160" VUURPROEF,
IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN.

DE BESTE ot.n: IX DE MARKT.

J. C. SMITH & Co.,
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSCH WAGENHOUT,
STOOM

13reestraa t
ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Plein,
3 VOIrI' }{a1UlUN Top WA80HTAFEL met Tichel Rug, met Klem KastJb

beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. £$1 J.4a.

VOOl' gebruik met Een ot Twee Disaelboomen, Ixtra Sterk voor kid.!frib.

SC~R.J:JF

& CO.

VOOR

WHITE
RYAN

CATALOG USSEli.

•DOKTER'S RIJTUIG.

BURGSTRAAT.

. ., /

I Vou KLBEDTilEL voorzien van eon Spieg-elglas 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 7s.

BOvengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken oat goed ge4roogd is
in de Kolonie lullen Koopers het voordeel hebben van onse waarborgd at
CIa« Ilia 'en de hitte van het klimaat zullen staan. . ;

;

D.ISAACS&GO
.... KABIIITl!BRIIK. UI'l'ST.ALlilID

a.ARRA.CK· STRAA. T LANGM.A.RKT-sTlU.A.T
o D ,j

:aoo. -ST R A.A.T • ,y PLEIN - s'l'R.A.AT.
AAP-S T AD.

p,r~TP T7TT1\TG""'RET'D8CH ~"P
80.',. "'a.p. Richel-, Goor .."_"- .",,'

L'1': : '.t, .r·i(.~. I, Verw. Olie en K'\IVn_~."-'n
CA;;~ "-1'".)':" .NEO ;"'. de ~""''''otc Wolbe~¥n.a~·~:'(!."""

8 TEO.:::..... LAO·· .'RlJ:'.E:l BIJ

{
I

KOC:! & D!XIE. Kaapste '

BIEDEN BOE~EN EN ANDEREN TH~NS AAN:-

Landrollers, Heïnïngdraad, doorn en gewone, Standaaoords
r
·Het Genas Hen Allen

(Rail-patrooD), Draadrekkers en trekkers- Trekpalen v
midden en hoeken, speciale Wingerdgraven, Wingerdculti- MIJNHEER,-Negenma.andengeleden

betuigde ik in een brief Mn n Van
vatOrs,Spitvorken,Bproeipompen, Roomafscheiders, Karns. le goede uitwerking van RHEUMATJ.

CURD in mijn gevaL Ik ben 60 jaren ond
en heb 23 ja.ren lang geleden aan CHROS.
[SC HE ASTHAM en RHEUMATIEK en
eoohte verlichting van vele beroemde gt
neeskundigen, en probeerde alles ronder
b_t te vinden en had in mijn geval alle
gelooI in menschelijke bekwa.a.mheid ver-
loren, tot dat ik RHEUMA.TICURO pro.
beerde en in eens zijn mijn Neuralgia,
Rhenma.t.iek en pijnen in hoofd en a.angt.
zicht verdwenen en het nieuws is ver en
wijd verspreid dat "oumeester VAN RooT
&mpe:- heellemaal gezond was van
wonderlijke Medicijn," en dit W8.Bwerke
vet gevMl; elkeen die het probeerde b
heet hot aan.

De beer J 4COB VAN ZIJL van Vlakfontei
(3 uur van Steijnshnrg ), is genezen V&lI

een schijnbaar ongen66slijkgeva.1 van Rhen.
ma.tiek en Jjcht. Nooit, zei zijn moede,
Mevr. VANZlJL Mn mij, W8.Ber Benerger ge-
val van" Koorts Ziekte". eooals zij het noe.
men. De eeste dosis RHEUM.ATICL'RQ

DE ondergeteekende . is gereed om orders te ontvangen voor de deed d.e lijdende jonge man rustig alapen en
medecijn werd voortdurend toegediend

volgende" Merken" van de beste "Margarine" immer in deze hoewel dil buren en vrienden zeiden dat
Kolonie ingevoerd, vervaardigd in do Fabrieken van nij niet verwachten dat bij leven zon. """

zij tmee-maal hie ... en getuigde van de ge.
hees],;racbt van de RHEUMATICURO en
PILLEN.

JONES RHEUMATCURO.
De oude beer VAN DER WELT, van Red.

dersbnrg, werd geBezen door een bottel.
De heer A. COETZEE, Brandvlei. Middel.

burg, C. C. vond dadelijk verlieting. Mijn
zoon JANen zijn schoonvader, de heer J. A.
SMIT, van wonderboom, Burgersdorp, wee-
den ook genezen maar ik moet nu sluiten-
Ik blijf uw dankbare vriend, J. C. van

E:lv.[J:LE H. VAN NOORDEN, Het groote Znid·Afrika.ansche geneet<IDiddel
EEN IGAG ENIT, voor Jicbt"Rbeumtiek, Rhenmatische Jicht

Voor voormelde finu" in de KAAP-KoLOSIE, KAAPSTAD, Lende Jioht, Heup Jicht, Aa.ngezich.
Hoek van LOOP en KASTEE,L STRAAT. pijnen, ens., en heeft vele duizenden ge.

vallen, veel erger dan bovengen noemde!

WAARSCHUWING. Bevonden bebbende dat zeker iemand genezen .. Is verkrijgbaar van alle.Apothf.
In naum van ons in de omstreken en kers en Wtnkeliers door geheel Zuid-Afrika

Eu1tendlstricten bestellingen aanneemt, zoo wenschen wlj bet Publiek kennis te geven
dat wlj BUITEN DE KAAPSrAD NIET DOOR IEMAND VERTEGENWOORDIGD
WORDEN.

Mans en Jongens

/
I

Te koop tegen de laagste prijzen.
! --

OUDERS EN VOOGDEN.

RUIME PLAATS voor Boarders (Kostleerling~n) aan d~ ,"Noorder
Paarl School," Paarl. Goede behandeling, grondig en goed

onderwijs voor £28 per jaar (alles ingesloten). Prachtige ruime slaap-
vertrekken en schoolkamers. Doe aanzoek om prospectus of verdere
informatie bij den heer M. J. VAN DER SPUY, Hoofdonderwijzer of

Ds. A. MOORREES,
Voorzitter Schoolbestuur

KEN NISGEVI~G-_

~.A.GERlM:AN &
HOLLAND,

CO_, LTD.,
VIZ.-

., Het Koernerk." I, Drie Kroonmerk." "Bakkers Lievelings
merk ..

Alsmede orders voor gppre~('rvt'erut' vlr-esohsoorten, saucijseu etc., etc., ge}Jreser
vel' nl .in .. dr- Confederatie fabri,"ken Limt." -Holland verde-r orders voor de
waehtigste soorten VHU Tafel. bed- en huisboud liun-ns. handdoeken Zakdoeken,
darnaat.ifIune llen. gestr·e<-}>t enz .. enz., uit Ut' fabriek van H. Van deu Br-iel, Holland.

Monsters ter bezichtiging aan Je vendu-kantoren van

" "

Overjassen en Regenjassen,
WJttP. en Flanellen Hemden,
Broeken, alle Qualiteiten,
Hemden, Hoeden en Steveis,

"., Jl Jl

" " "De beste Goederen voor de laag-ste Prijzen in de

Langemarktsuaat en Kerkplein, Kaapstad,
J. LAWLEY & CO.

LET WEL I Wij sluiten des Donderdags oml1 uur n.rn

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

SI&o,OOOBLIKK",
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR :BIJ :-
B. G. LENNON en 00.
HEYNE8, MATHEW en 00.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LA WRENOE en 00,
STEPHAN MoPHERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

-..00.
eM -..~ ....
JUk;I Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS ..W. HOLMES,
Timber ·Straat, Pietermaritzburg.........

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TcSCAHRPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal." \

Dag~lijksche personendienst van. Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

r.tef ,tOl Reiligers naar lGbannesburg .£j 17s.--II £3 111
II " tt "Pretoria.£4 ós. 6d.--tn.£3 ft

Dagelijksche personendienst van Durban (Nat~l)
naar JO,hannesburg, ~retori~ en andere plaatsen in
de Tra~8vaal en Oranje Vrijstaat.

'1:

.,
BENOODIGD

EEN ~erlijk Man als !mach!
mijne plaats, een die

Groenten-K weekerij verstaat.
ongehuwd persoon zal de '
hebben. Doe aansoek
tot 8 Augustus. Geen
behoeft aanzoek te doen.

FRED BUGa,
Simonsstad,

27 Juli, 1897.

VAN de plaats de Hoop,
barg, op 22 dezer een

Schimmel Ruin Ezel, met grijs
bejaard Heeren Schut-meesters
wie genoemde Eeel moge
aanloopen, gelieven dadelij k
te geven aan den
door wien alle billijke kosten
worden betaald.._ J. G. CA RIN1JS.
P.O. Lynedoch Station.

zU ID-AFR1KAANSCH Et

KONINKLIJKE MAILDIENST
De II CASTLE MAIL" MaatschappiJ,

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekkeD
van Kaapstad nil&' Londen om den

an~n W08nadag, te 4 uur n.m., naar
Ma.delJ"ll, en Plymouth, te Sixt Helena en
A.eoons.ion a.anleggende op de bepaalde tu..
schentijden.
Juli 7-RA WARDKNCA8TLK, Kapt. RIGHT

" 91-TANTALLION CASTLE, Kapt. DUNCU
Ang.4-NORHAM CASTLE. KApt. HAII.RI'!ON

" I8-DUNOTTAR OASTLE. KapL H4T
Sept, I-DUNVEGAN CASTLE, KApL RoHllI'!!Ol!I

KItra Booten foor Kngel1ll4, fta Lu Pumas
wARWlCK CASTLE, Kapt, --. omtrent 10

J urn, VlA St. Helen .. en Á80emion.
AVON DALE CAISTLK Kapt.. BROWN, omtrent 10

.Iuni,
GARTH CASTLE. Kapt. WARDEN. omtrent

Junt,
TIN1'AC.EL CALTLE, Kapt. REliDALL, omtrent

Juli.
RAGLAN CASTLE,Kapt. Ran', omtrent 8 Juli,

Tla St. Helena en Asceneion.
AR~NJt.EL CASTLE.Kapt, WlliDIffi, omtrent 21

Voor Vracht of P8.B8&.gevervoege meD
zich bij de Agenten van do CASTl,B
MAlLBOOT MA..!.TSCH.APPLl, (Beperkt
------_

UNION LIJN
KONINKLIJKR MAILDIENST

¥IIOI BTOOMBOOTMtiTSCH.A.PPTJ
(BBPEl~T).

DE M&ilbooten der Maatschappij ver-
trekken 'I'llon Kaapstad n&ar Engeland

na :M.adeir&,om den anderen Woenadaff ta
4 uur n.m., &lB onder a.an.leggende

VOOR ENGELAND.
" 2S-MOOR. Kapt. GalvYRN .

Aug. 1~-SCO! (Twin Screw) Kapl LARIlIm.
" 2n-MEXICAN, Kapt. REYNOLDI!.

Sept. 8-NORMAN (Twin Screw) ·Ks.pt MOLOJrT
" 22--TARTAR, Kapt. MORToN. . .

EXTRA BOOTEN vOOR ENGELAND
ATHENIAN. Kapt. CHOPE, omu..nt 15 Juli'
GligEK (Twin Screw), KapL AlUioTUONG • t

omtrent 19 Juli. ,om?ell.
GASCON (Twin Screw). Kapt. MA.RTIN omtrent

12 A ugnst us. '
GKULPH (Twin Screw). Kap\. TY80N. omtrent 26

Augustus. .
GOTH (Twin Screw), K~. BBKliIAlE&, omtrent 9

September.
GAlKA (Twin Sl'TCw), Kapl. CoPT omtrent 23

September '

Een van Je 1l1a..t.schapeij'e mooie Stoom
oooten zal SOUTHAliP1 ON verlaten voor
HAMBURG, kort na de an.nkoll18t van
deze Mailstoombooten.

RETOU RK.A.ART JESnaa.rENG ELAND
gangbaar voor Zes MMnden, worden .iti'e-
reikt tegen een vermindering vaa 10 percent
op den Dubbelen PlI.I!sageprijs

ID:TOURKAARTJES n~ HAVENS
langs de KUST WOmen n:tgereikt voor de
terugreiS blOnen Drie Ma&llden perde Union
of tbe Cutie Ma.a.tscha.ppij Stoom booten .

Voor VmeM of Passage doe men a&n2oek
aan de Kantoren van de U nion Stoomboot
Maal.scha.ppij, .Adderleystraat

Ge<hnkt ~n _Uit~e.en <100. de Drukkers M•.
8Ch~pp jJ Van ~e Sand, de V illlerl! &< ca. BeQK:.~anl.Oor boek van Bmg eli W..

CIVIl

}l.AA.NDAG.

I'LrrCII

Ad.okaát Mul.
van een pr

~ ToepL,

AdvpkllAt Sear!
}I.cGregOr .00f ,

Deze wae een
lien einde beóe(li~
va.I te kr; ig,' Il
nugd. Adyoka
uitetel. .

Bet hof werg

Advokaat lier
Dia op 23 prom.,·

EXECt."TJo' l_- ,

AdvokllAt He
.erband voor .t

gellt&&n. CII'

Ad .olraat cl-
voor £64. Te<.

Advokaat C\
den hoedol ,.
gewone order

Pt: )Il.:I.~

Advokaat ~.
vel'"A'e<lrder Jó'
dienen.

Order U>t·g'-

Advok&al .1
voor goeden·"

lJ itapra&k v

• De boedel-
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BIJVOEGSEL
Ilaan met de belle ~Itcbe "M,IdaIieD. &;0
ander punt dat de saai aanb41Yal w.. d.t -U
op een oOJeCtarilc,he~. rIfOJid lOU warden.
Allen lOudeD welkom sijn soolana .ii naaar

rechUt' roodbaatjea 01 blaowbaatj .. 1I'a.IU. Bij meeode
dat het nood.i8 Wil eeD ioeii bejrin te maken en
d»rom lOll bU NIl beroep 'lP het publiek d()tlD
om ruime ond8l"lltenniDa· DU rt.(!!tfo "oor: deBe
..ergade_rill;g I!Ohi de OprMbtllll! '(11' .11l <oorge-
ltelde Ull'IChtmg _r wenllCL..I!lk en nl".<11~ dllt
zij de ondenteonintJ Valli h,,~ gau..,Le publiek
..eTdient.sir Jobn ,Woodlaelld (I.JIlr"em_1 .... ) .,.~on-
deerde eu bet ..oonicl ,.unt met accluu;atie
aau~omen.till BBIUJ Juta zei dal lie lentimenteele
&tide VJlU de saak aan Iir Jamflll '!c"'tcn '11'.. ,
t.enrUI de p1'1U!ti.echeen moor l1lu,·!I!IKOhem nu
to beurt viel. Men mOOIIt nu bet !!8ntiOlent
III ten en tot bet pract.iache komen. Indien
bet in belang van de Kaapetad '11''' !lulk een in-
rich ting to hebben, on de "s1'J&dering bee1t
besloten dat :rou.:. het aeYal Ill, dan moeet

t , 'KI lf K .... 1\Ril IJ)<) KllIl(l"tad ook zorgen dat be~ plan ui!iuoerd

.\d",k!U1t s..a.rle. (J C.. voor klager. advokl\3t werd. Hii zou dUB ..ooriteUen dat. een generaal
~I," .rog

u
' voor "orw_rder \ oomlt.tl UIt bet publiek gakosen worde om de

lk'" w._' een acne die was blllvw' uvcrotaat1 .....ak ten uitvoer te lenen. Kaapstad meeAt
',Ir n "".d. he"'"'''lIdtl 'I.rklar,"gen u tt de 1 rans- bet geld vlUden en moeet dus ook bet bestier
,,~I le krqg"II. ,'11 venIer u.utel werd ge- hebben door :>lUncomité. DIl1l moeA~ men ook
vrll,,:d .\dvobat ~!l~;r~or WI)J< tegen verder in gedacbte houden dat generaals on admi-
u'I .• ".1 "llIs komen en -gaan, terwijl de Ulricb-

Hel h,,[ "clg,.,Jc I"'" isronecle vonrus. tin'~ hi ..r bleef en dus een blijvend beAiunr
K"'" ,". LIJ!!L~. moest bebben. Spreker lal! eenlsngelijllt

v
annamen van bet \'oorloopig comité, dat macht

A,I"'Kaa' l\e'\)'\01111 vroeg pro,nuollael VOD' van bIlvooging beeft.
c" «p l.1 proUl"",,,.tl Toegestaan De boer 8ampson secondoerde en bet voor-

stel werd algemeen Mogenomen.
een De beer Fuller, L.W.V., stelde voor dat de
toe vergadering sich verbindt de zaak to onder-

.teunen up alle mogelijke wU.e en prees haar
zeer aan in een warme toespI'Dk.

Dr. Cameron l!eCOndeelde en bet VOOTIltel
werd eenparig aangenomen.

Admiraal Oir Harry RaW80n dankte de opge-
komenen en de voor.telle,.,. en IICcondanten
voor hu nne warme belangstelling, en hoopte
<lat de onderneming zon welslagen. Aan hare
ll11ttlgheld bad bU geen twlifel.

!" a 000. bedankje aan don voorZitter, sloot
do vorga1enng. Velen tcekenden de lubscnp·
l.lu!!1"t<lD alvoron. de verb'l1odering te verlaten.

~-HOOG GEREOHTSHO~.- .....,.....-:- .
Een publieke ve"gaJorlng geboud,," te Grey-·

ton, ili.trikt Cal.d",I, op ltS ,Juli, 1897, in be~
Engeleche flCboolgeboow. ,-

Alii 'foonitier werd pkOBeD de Mer J. F.
de W.', eD als eecretaN J. D. Kaya.

N:tt!lI.t de voorlitter de -rergtU!eri"1l ~
eli haar doel bekend getnIIIkt ~,weldeD de
vier depntatie kiden .van· VillieJ'lClorp aan de
ve'1!,~lerjng voorgllll:teld. Zil".,.11 de he4lr'e11
!Il J.llt!.er, sr., D. Baruard 1-'. d. Kook •• A.
Lotter, alsook de beer S. P. du ·toit, die loed-
guouig o."rgekomen Wil. DOOI1 verhindering
w~ de 'beer W. BoilS afwez;a· I

De heer M. Lotter bet -woo~ nemende lei
dat men Wtllt een ,qadering ~ Villiondorp
bud waarop zil ale doputatie gekoaen warden
om dese vergadenng bij :te WaDen en ook :te
NIlpier en Bï-edaAdorp, om hei pvoelel1 van
bel diAtrikt te vernemen .... naar de rep'
ring te gaan wet de &aak. EeD Tan de leden,
de heer vr. Roux, Wil! eohtar ..erbinderd tegen-
woordig te lijn en de heer P.de KoS Wil in
zon plaata aangeeteld. Dij hoopte d.t Grey$on
zou &&IDenwetken om een spoorweg te krijsen.
De notulen van de vergadering te Villiendorp
werden toen geleien.

De voorsitter vroes of er not{ andere leden
van de deputatie waren die iet'! wilden ~

De heer A. Lutter dAcht dat men Ilech-
moest vragen om eene opmeililll Ianp de Ri·
vier-zoDder-end naar CaledoD! maar nlet langa
&trivier. De berg Will reedI opgemeMl!. De
ingeDienrs moeBten met de boeren rudpleten
en bet lOU goed weleo een commiaie UIl te
stellen om de ingenieurs te ontmoeten. De
regeerrng bad een opmeting a.aD een noetrere
deputatie beloofd en nu ging me. I.anr de
BotTiner meten, dur in dat Madeno..i. Wij
vragen mets meer dan ons beloofd ia.

De heer 8. P. do. 'I'oit r.ei, dat bij &elf bet
vonge jaar loUde regeering Will toen .ij een op-
meting beloofde van Klapmut.tation dool'
FraDlicbhoek, Vllhersdorp, Biivier·sond.r ...nd
naar Oaledon. Er "'aA geen sprake van Bo,-
rivter. Hoe ID"O znlk eeu omweg door oo.chen
en spelonken kon gaan makon w .. hem niet
duidelijk. Sir J amee had self erkend bet son
goed wezen de lUo.door FraDBChhoek te maken
clan kon meu Iawr een verbmding met WOf'Ct!16-
ter k.riJgen. De ~ngenieura meeaten ID~ de
boeren sameuwerken. .Als mea eendrachtig
Will! kon IDeo.do lUn gebad bebb8Jl1DA8J'in plaJl~
daarvan had men twee vertelfenwoordiaen die
samen met ll.hodos ID een schuitje voor de Bola-
wayolun .temmen naar een land dat oiIIte op-
levert, terwijl dllltrikten, die veel prpdu~ren
.onder spoorweg moeten bltiv<ln. Men moest
dit loU de volgende electie In bet oog houden
en DIet stommen voor mannen die met Rbod ....
III een scbu.tJe zeilen. Die IUn naar Bulswayo
kun woer loideu tot wat ree& in de 'fl'1l.D.YlIlll
wW! gobeurd.

Uo heer Lutter ze' al. de luo. door Fran.ech-
hook gebouwd werd zou men waarachUlllUk een
verbllldlllg mot W orceëtor krUgcn en dan wu
du Ion llaA' bot Doorden to<)veel korter w" ....n.
De lugenlOurS ha.ddeu gezegd dat de IUn door
Franscbhoek beter zou betalen. In Fran.ecb·
hoek " ...g de g[oud zeer duur en dit zou un
d"zu zLJde, ,LO d"n berg ook het geval wezeu als
men oou .poorweg bad. OU8 verwek .~ slechte
Jut de regeenllg de beloufde opmetlDi zal
laten doen.

Ue beer D. lIarnard zei dat dit zlIn eenh bIO-
zoek aall l;reyton WIUI. Het district WIUI aeer
vrucbtbaar mMr man kon de prudukten DIet
vervoereu. ~;en Illn langs de Rlv.er·zonder-end
zou de bestbct.aleude 10 de KololllC we~en. Er
w .. s pracbtlge vruchtbare grond en volup wa!.er.
Uel eelllge stru.kelblok u! dat men ver yan den
'llUOrweg "'. Vcrder dNng sprokor aan op
.ameD wer kwg.

De beer I'. de Kock zou Ul"t veel b\)voegen
tut wat duor de YOrIgo "preken gezegd WM.
)Ien zou denken dat hU Uit eigenbelang "prak
mllJlf dat wa" niet zoo. Ue opmetmg Illng. 1Iot-
n VlOrglllg uvor 'Un plaat., en tocb was bU over-
tuigd, dat die llill DIet de recbte zou tun eu nwt
zou b"talen Hl) wa.s ook D1e~voor de tlu Low-
ryspa.BIU" "ant hU dacht de Fr&lll!Cbboek-rou~
de best",. De luo. over Blr Lowry.pu wu niet
betalen en huewel tlIe IUn ill z\)n belang wu,
",,',L8 hU er tegeu.

De beer J. G. Hugu zei dill. de Frun8chhoek-
lIJn naar W uroellter re.,ds 30 Jaar geleden be·
Inufd Wlll\. Het W!1.8 verkeerd de IUD door Tul-
bagbkloof Ite bouwen. De brUi over RlvlOr-
zonder.cud was ouk op de "erkeerde plek ge-
bouwd en wo waren or meer gevallen. Geen lUn
ZOU L>eter belalen dat een door Franl!Cbhoek
langs de HIVlor-zonder.end tot Mn Knyona .
TerWiJl \ '"Iedon er op .tond een lun to hebben.
'''~ h!J ,.eggen dat men de lUo. lallgs de RIV"'"
,,,ndor elld lIaa' C"ledon kon nemen. HIj hoopte
dat lllen een deputat.e zou kiezen en tot barte-
IUkc "'''IlenwerklIlg zoU be.lulten.

Ve he<:r J. C. le Roux Z6.I wover loll lUch knn
henllnercn WllJ!b!) de e"r~ man die enn roerdtl
uen c.ommL.~!-IlCaan te 5te~<f1 Ca.ledon WM on·
der cell' c,keerden ,udruk. !\!eIl meende dat wli
du 1111lC:Irect n:l.llr SWcl!.;Doam wilden bebben.
Wil wJ!lw .Iechts de 11.1 op de recbte plaat.
hcuben. dour FrallscbboeK lang. R,vler-ronder·
CIlJ uaar Cal.,uon. Men w.ldo DIet de reieonng
vwrMchr!lven waar de lun moest gaau, maar
vroeg dat L>ehourlilk onderzoek zal worden ge-
dMn ll!lllr de re"b!.e route. Spreker spoorde ..cr-
dcr aan rot ccnsgozllldbetd.

De h~e, .1 H. Mays vroeg wat de deputatie
ducht Vall d~ opmetillg die reed8 gedaan Wil!.

Pe deputatie. Ze UI verkeerd.
De heel' May. : In welk opZIcht?
Ue deputatie: Het UI een groote omwcl!'
lJc heer Mays: Is bet DIet een gemakkellJke

\oIIeg J

lJe deputat.le : Neen, veel zwaarder Ihet ~r'
rclll " Leer hobbelacbtIg en onoffen.

Vourgesteld door deu heer J. G. BUio, ge·
.ucuuduerd door den heer C. M. le Ronx I Dat
Jeze vcrgadcnng van gevoelen UI om een depu-
tatie aao to .tellen en uaar de regeermg te gaan
en ""rhIed I~ t.e vrugen om de beloofde opmeting
Frau""hhoek-nvier-ronderend naar Caledon III
I'laau vao over Botn,vler.-Algeme<>o aange·
Domen.

V<XJfge"teld door don heer J Il Ma)'".
gesecondeerd duur dell heer \[ :"'oothltn~
dat de deput.\UC (Ilo '('''''gm aallgQ!l~"ld
wllrd door dlll build ".11 bijl' on t.W de beeren
J. t; llug" .. J F do Wet, (lluartelnvler)
ell M \ dJ""", (~l"lcllnvlCr) ell bil to .-oegon
de heel \la)... Algumecll o.angcllomen.

Pe~ltle aall deu llfdeellOgorua.<1 vmg1lnde om
\'orlllll1dcllng ,"an het SUllll'lS van den 800retans
"oord I(uteekeod

~~Cll mut.e "''' dnllk lIaI' dell heer H. J.
Dempe ... , L.W Y \'oor ZII"O goede dlen.ten al.
"ecr.tl"'''' van dell n.ad werd algemQen aange
Bomen.

Met betrekk.ng tol but veldkornetecbap werd
bc.loton dat Jo vergadenng VUll gevoelen lOdat
do veldkornet. wutllng te ontoegankelllk 18 en
den raaJ tu vragun hel voldkornetllCbap naar
Grey ton W verplaatsCll. Aigcmeon aange·
nomen

Hesluten d"t de .poorweg.doputatle ook zal
werken "m eon lelegnIILflllLl "aar Grey ton te
kqlgen. daar do lil" gemakkeliJk van Rlvlor-,ón·
Jer.end ll""r t:reyton eli Genudendlll verlengd
kun wvrde" Algcmuen aangenomen.

Sa de gewono oodankmgeu sloot de vergad ..·

CIV1ELE ZAKIDl'.

~IAL'iDAG. 2 AUQUSTUS, 1897.

TOP;LA·f1~O.

ll< h,,,,ren laa.ac PetruJl "an Heerden en Man·
fred S .than werden toegolaten ala ..(hoka~n, en
de beer H llj!h ROtI8 8olomoD al. procureur, no-
UHt! en bocdelbereddel'1lAJ'.

PROV1RIONEELE ROL.

l U:TUI l:R r•. RAB[)iuW1TZ.

.\,I\'okaat }i&llkew deed aanzoek om bet ver-
f '!Hll'n nln oeD provuHotl6ele order voor s~ue-

str.1 ie . T()Ugt~tw.Ul

To,t. du, J
CummlDl,;, It f'
poult.ey, J ti.
EJwBn.l". i<:

'hhddelbnllg
Url(t:1d Bdl

KMpsoheAfd

'\,h'ukJl.3t Benjam.n vro8i vonms op
l'erll.o:1uJ \ oor .1.1.!11 ProvlSlOnetjl vounrs

£',. taan.
ll!l i Lxt:l.I. nl, (,L))tAS.

Irl".l<a.at l'108e vroeg vonrus np e:n verband
,,~,r .!.t~t T.cge~ta.an

li.4.R IF '" t H \~~

A,I,,)ka..1L CIU8e \'n~g tinalt ad]Uilicat1~ van
0"" 1"",1,.1 van verwct'rdcr Het bof gllf de
gt:W"1\1 e-r h'r

Iq "\It~t""IH d 1\1'.,': t.\r.lt r~.lH

'dvnk'lat !'ht'nl deed M.nr;oe-k: om eeu urder .
ver ......~'rd. r b"('Ia..~tt: IIde l'e ue rckeUln~ III te eivil service examination.t!)t rl~1I

buCCE:-\8FUL CAJ.'iDIDATES.} B.! t 1>\1 \ \

\ri\'"ki.L.\l .f,'Th''''' r.)t.·g vuums voor [:!Il,) 10 lj

"",r gth;dt_'rt'" ~t'!t-vcrJ
t lt.....pr,wk voor k'.L~er

•.0 II \HILlt \11.':

'h' h.•~.d~l... \ ,\.11 \ drnt·lltl~.l Lee. Da V1J P do
'dlll'no ..1.,h,Ul A F i)uornbrtll'k en Pll'ter C
le lt.).\ we rd. II geruhaI1thtct..'rd

1\ \1' I,,'t-I\t-I \\" \\IJlt' "\IIR.'-SIJ I

\1\ I~ rt lt r , ,~,
\ h k·l..\~ .J,\ulx'rt deed a.alllPck "m lil tal):!.,)

[uu t 11\.IKt IL \ rn ccu 'II 'I'~I voor rt;gl~trall~ vnu
I' k, r ll~~,tlth'lIl lil hll l.A.lIlccllecfI..:n ',U1CCtl

\t!I ...1.I1,1

.\i\l'llt atll t,"':,;" ...La.:.J.1l

\IA. TRICULATEO.

Ll.A~8 I.

1 )llIlllICheld. F E G
~ V ..n ltooyen, J U
.\ ne SJ111dt.A G
~ Euvr.lnl, J A E
" ~!llnc. A C
I; \ 'elhnu, .• l K
7 Snllt. C W U
~ lt ..L><,r\/<oll.W T
~ J ack"'Hl, T l;

l L \"'0 II

I Ilu TOIt j) F
~ \ .ould ~I l'
~ ~l.~rlln, ~

",) 11...\\.,t{!ll'l

,,",h"Kli{ \ 1,'''Ie dt'cJ ,l,l!Il0ck ul1\ tlt.·ll tJevcl
dell '-c ...p"IIJt !lt ~t.·I"' .. t.ctlJu I.!cU wL'kcl!lk.'SCue bll
dril~O Le::b·et.aIt.lIl aan l.!Jne vrouw, dle van hem
gtl""h, Id~n l<. vuor bMr onder boud

Hd h"f "ela...t~ de ""taling van .L 1 por maand
he;';IJtrh;:nJe \'an af 1 ~pteIDber

\ .... p~.\ )il~ld'l V\' \\IJ1.[" :o'IH I !I.\I~! ~,:-'

)tIll'

.\d\oka.át 1"'ocarlc I.J L dct.:tl aanzoek om het
nb.~du\lt nl.lkt:tl \a.ll tit.'11 ndr lil'''' ,onr tralts-
104'rt ...all r,tjkt:r \a.31 t:lg~'nJolII 'aan Jen bocllt:1.

I)e r.,I. yl lnl \ cflcn~d Wil ,..qnde kcnIlI~gt,.:
\ ID~ tt: Jut:n ,LJ,.Jl t.,'t!11l5l! erfgeoamen 10 do Ver-

't"cDL:.;Je ~taL~11
H'~II ,~ H<.I~I!\{\"'i

\,lv\)kn..ll JI)I!("~ Ut,t_'o(l uallwek cUU hel ,lbso-
lout maken van CCIl rul,' JU,' verwecrJor b~let-
tt IIJe gcbnllk. te maken \ an een zekere som
gdd •• h.\Ilgtnd~ een I1Ctl~deoor kl;;g"r le wordéll
loge"tcld

_~ppltcat16 ,Qtlgestaan
l'lrl11~ \ \'1 W\I.I~4n I A'[.

AJv\JkJlWlt<..'Iusedeed ",,"wek 0111 bet al.~oluut
tnakeu van cen ,."" ,(1'11( "oor ht.,t req-1PtlreCf"Cn
in Jen (laaUl van petltlOUanS \ au Ztik.er \'iL'St

~lg('ndom
\ ppl wa ue tA. leg~ ta...111

:"'U:>i.~ATHlCUW TEO.

lLASS I.

I \IUl,nlk .J W
2 Ju!>". ,\ r:
\ ll>lrl',·r. A It
4 I'htilll'" F C
:) Ek,t~"n F A
Il ~tevt.'u!Wll, li
ï \ an der II) I. l' J II
~ BtJrrange. l' ~l
~J Utl"'. W E J
III Brunt .. \ de V
Il R,,,, •. nEil
11 1'bunUUl. K H
13 )Iunartv. T WC
I~ ltcll! .. \- M
1.'> DeDl'SSen. J K \':111 (J
lt; Wh;di"ld. \; ~I II
17 RlntU!ll Il J
\ri Dc Beer. J (,
l'.1Cou.on. R
~O \ ·h,.,..,. L C
~l McI,rcgl'r WC
2'2 White, HEF
2.\ (;arner, W l' U II
L~ (lake •. A C (;
~5 Sorton. A C
~!:i Tlt!.enon. W C
27 L.lO!ichle, 1': (~
~>< IJu T"n .\ II
1',1 \" lehall~, .J 11
\d It<ltbcnhurl(. Il
\1 (,r"bam. It
.\1 ~lUda!r, K J

!}- rJ rip. \ \'4 IU\\.-\" \

,,"'IIlEH"~ :\

II "I }"1 t'

.\.!",k.w.t ,"';e.<ule. l~ l'. \ieed a..'llllot'k 'Illl het
&L ...._.JuuL maken \ aD l'tHI rl~/( ".It, YOOr n.·~I-;tl at-H'

11\ naam vali lk:l:tl11tlarl'!l \,\11 tt:Kl1r \a,st

l'1g:'_Ott11\1l

.\ I'phc~IIC (()cgc.l.aall
I I.A."I.~ "

AJ\'ukaal

1 "'" F \ .

voor klager ,-ewccnlc' af 1 Bnnk F J
~ Humi.·, .l II
.\ \ 1I>"t,··1' B
~ [larll"l, .\ ~!"L
" Ue Korte .1 A
ti Hao<l. W C .1
7 Hofmeyr, P A
~ HowIt.sun .• J R
'J ~elntJc8. II J:: II
111 Mdler. F :S
11 Per-.e. R
11 :-\mlt, A J
1.1 :-\!.ewart. T
14 Telfer. E W F
1:, Vluk. TH
lf) Walli. D L
!7 Watormeyer, T L
I~ Wd~b, R

....el.g.
I>cl.t:: Wd...~ t:l:Il actlt;l \'J't)r ht.:f!\tcl \CUl buwe

IUkJ!re<'htc Il
De &aak .. erd lllt.gC"ldd ,,,I 12 ~'ptembd

W,:'~\H f·~. '\f.\\1\11

Ad v<)lr.aat Buchanan fl~eJ .aDzock urn he",tcl
vaD huwelnk3recbt"n aan d" klaagster.

Het hof gaf een he,"1 verweerder gell.l.!'tende
tot "Une vroUW tKrug LO Ko"rCJl teytHl ~

Sept.moor

lJlt WM ,,-en app'·1 tegen eun u.\/<prauk vali
den resldenlrmagl!!ll'Ut van 8t.utt.erbelm ~n de
k wc.,.tle '11''''' of er oon bono flLk yerkooPlng Will!

gcwOO8t.
.\.d'l'okaat lIucballan voor appellant, advokaat

J uil"" voor respondent.
liet bof storYl het appd toe met kust.en
Daarna verdaagde bet bof tot Donderdag.

AFRIKANER BOND.
RHE:"'U8TERBERO TAK :So ~

Koninklijke olub-huis voor
solda.ten en ma.trozen.

V ergn.d~nng gebouden til BW!toorg op :lH
Juh.IH·J7.

VurgadeTing geop"nd mcl gebed door den
voor3Jtt.er.Uo vergadering gluI! over tot hel klO.en nil

kandidaten voor het hoogerhUl" mot ge.luten
briefjes. 0" ults~ .. a. dat do hoeren IJ Vd-
Joen, c. du PIOMll! 80. D. P .-an den Heever
verklaard werden als gekoL"n met vul.trokte
meerder beid no. stemmen.

Het hd vali de runderpe.t-commlss.e deed
vel'lling van bet beAlUIt dat door een publioke
\'ergadenng te PhIlI(l"to ....n genomen werd.
waarmede deze ver~ertng ZIch nlCt l'er-

""lugde.Daaro!, werd voorge.teld .-Oe1.e 'f'r 6"dc'"I~
onderwerpt 1.Icb lIlet aan gedwongen 1l1011tlng.
en smeekt bwrm.,de bet com.t.<; om een .eJcr
vrll te laten met betrekklllg tot IllentIDg.

Up vuo,...tel werd &haapskraal gekuz"n ,d.
de meest "en tralo plaa\/< waar Joze tak IL,,"
zIttingen lil het vervolg .al boudeu

Vilf nieUwo l.,den werdon opgonomell
Na cenu bedankmg voor het gMvrl1 onthaal

werd de vorgadering mot llobed geslowD.
G J. \ lJ liER'.

::-;ecrut.a.rlS'

~,dne !,ublJeke vergadennlj werd gl8wrnamld.
(b.g aan bet kantoor voor openbaar onderwus
gehouden met bet doel "" be.lulten OVilI
de wenl<Chulukheld der opncbtlng v4Ul eeD
duL>hUI~ ,uur matruzen "n .oldatell, a1Wa.&l'
hun lug I"" uU vol< Termaak kon ~rden ver-
""h.Jt.\;ene' ....1 .lf Willl!UD (Jooden;"ugh proBldeer-
d. on ""0 ZlIn rechterhand &lit adnuraal oir
lIarr)' tla w8QD. V"rder waren "r tejJonwoordig
du .,dele beeren ou J,.mee 81vewrIght (waar-
nemende e8n!te mllli8ter), P. faure \!l8Cr8tarU!
v .. ,r landbonw), dr. Te Wal.er (koloOlAle s8Cl'1l-
t.n.). J H. Hofme)"', lUl' llenry Juta, de
"""ren Fuller, L.W.V., Beard, L.W.V., &brel-
lil" I..W.V. vertegenwoord.gerrl van al de
pl ....uoliJ ..O kerken, mihWre eu mallne en con
LaI'lJlr.o opkomst van I. publwk.

I:I~ vo<,r7.ltter maakte bet duel der vergudu·
nnw ookund eD I.... ""Olge bn"""n van per80ncu
d,. verbmderd waren I.egenwoord1& t.e ziJn.
I'prol<or <"I dat men ulet kon voor!l'even d.t
wQrk Le ,>odcrnemen ter """' van bet Jubileum.
Het ...ou "en .tra! op h"t pubhek wezen dit te
doen :-ied<lr~bU aan de Kaap gekomen wa.'>bad hU
d,t plan VIge<lacbte en zag g1)dung UIt naar een
gUl<chlkk plaaU!. Dlaar werd alW08 teleurg".teld.
II ' d.i' ht de tud wa.s nu gekOlDen om .tappen
I~ ,,,,men uUl bot plan !.en UI~voer te brengen
~Iell "'lide e"n plek waar de manllCbapp<.'ll Zlcb
"p t.cn ~~Lundo wuz.e k.onden vermaken, en Uit
<vu "., tot bUll welziJn bllJ.rnglln. Men !'.Ou
k Utj[1 .. 11 \ ra..gt'n waarom de rt.'gocnng DIet de
7.,.,k hce fl aangevat. als "II ,ulk eon goede Ill':
I ),It ~ ,L" tjdlt.er owt wat Ulon begeerdo. ~1.en
Wlhk ecll vrll" lDnchting waar Tommy Atkl,,"
ill h "i' ",In áoolC gemak kon gevoelen en zlcb
"crl<clUI< ,-ermaken. Hler 10 dl' land word bet
1. ,,<>ur £ 00g1,,",,1 veel toegepast. on bll geloOf-
de <lat de reg""nng ook d ....e ondernemlDg op
L! IUwq.e tegemoet. zon komen. De basl~ .• 00-

.d! uiteengez.et In rl~ cln'ull1.lre, waarop men
't'\)()~t.elJc (le lnrtebtlnq t~1 "e!iltlgen wa.....een die
de g<""Ilr.cunng '!Ln allen had woggedra.gen.
:-opreker b..dankte ten .lott.e de pe" voor de
barl.el\Jkc "'lJ,e waar"!, 'II de taak gestennd
bad en hoopte dl\t ZII vertier bn dame. wowel
,,18 hoeren atle harteilIke \)!lde"teuntng zoU go-
nIeten lTooJulchlD!!)

:--" Jilln". :"i.vewnght was verheugd dat bel
Mn htJm ....a..~ opgedrJ.~ell bot eerste vnonotul te
d,,,," Ilil gc,,,,,lde, ell bIJ ~"l()()fde allen met
Iwm. t .. ,t. up lien Bntochen !IOldaat en ma-
l ro.". en hil dacht dl1t mell hun niets beter kon
Ken,on ,lau zulk een lllncht.ln~ waar Z!I
r.leh (lP p:el.olldt' wnLC kon~len vermaken
~ Ict~ zou mt'(-"r blldrag,"n tot v(;'r~t.(~nng vn.n
bet 1"'!"80lIool vlln ltd leg"r dau lull< een .n·
nrltllng. lht w!IJl bet doel dat men l>eoogdrl l'n
bil geloofde !liet dat Br \ rue" voor beboefde ~C

bestaan, dat men dat doelOIet. wo. bereIken. HU
kon n.et zeggen wat de regcenng III dezen .ou
doen ma.ar geloofde niet dat eenige regeerl'llg
!.ou weigeren zuu.: een zaak le ondenleuDen. H!J
m(){'.t \)ok leggen dat hll gedurellde de tWlUUg
Jlr~ll. dIe bil In ue Kolon.e Will' geen beter set
mdllAl",n "'ill de Knap zag dan bler thans w.....
Rpreker gewaagde ook Vlln de dapperbeId rlcr
vruwllhgers &&Il don lAngberg ell .el dat 'lI
Jicb bewoo<l bebben op geliiken voet te kunnen

Sir Gordon's beloften. flug J. U. M,\,~,
Secret an •.

Acb «Jr 1'IkctL>cr·'
:lU Jull~i~·J7.

VERBANDLIJSTEN.Au" ,1.." liul"ktcur.
M!Jnheor,-lk &le In uw~c~"rdhladalw";r

Ben L>eloft.u gedaan rloor "Ir lJurdon tipllgg
Wat mu.,t lllull yall Sir (;urdun deuken? I. hll
kllldl!CUgewordon, uf Il! hU Yan plan Zuid-AfTlka
ill een groote l!()buld te dompelen met al 'Unc
beloft.cn? Hoevele beloften beeH su Gordon
nu al reeds gedaan van dat bU nulll.tor gewordeu
to" Ten eerste beeft .11' Gordon beloofd l1&I1 de
Engel""bO regeeTlng een gewfLpende macht om
de Tran,,-aal t.e hevechten en de helft vlln de
k""tcn ,e dra<1en Ten tweede heeft bil een
pantserschIp ~~, de BrIt.cho regeerllIg beluofd.
sn voor dl" helofte zullen W!) moeteo betalen
Ten derdo hel""fde B.r (Jordon ZlllI e.,collentlC
dun glluverocur, Dill een palois te bOuwen Jat
£><1),' •• 1 ,,,I kosléll. t.erwn1 Olemand er urn gc·
\'ra.a~J hedfl

\),w 1l0~ In llallmcrkJllg genu"'CIl dat .l: I ,5(1)
dagd!Jk. gebru.kt wurdt urn de runderpest te
oostrlldcn mt:L de unnuo(:ltgc v"earti!tln dlC hoo
pen "lO gul .I trekkell Oll tll"t~ tot bevordering
vali Oil' land Jvcn.Ihw llloet cr £:l.~~l per dag gebru.kt wurden
vnor tte :.n(.)~cna..amJo trveptm toe LangbtH"g, dte
niets andeN dUUIl du,1) "Jeb vermaken met

. f\)otball en' Cricket --
Latcn Wil "Il"" tc""men 10 ,ummerklllg lIe-

mell CD vragen boeve"l O'u! lands Jaarl!)k. zou
moeten opbrengen om aan de beloften van
Slf (:orrlon :-\pngg te <oldnen. Venlumt Blr
Uordon du. ""g do understouning van ome
BondsIBd~n'! Ik d'enk volstrekt Olel" ED Ik
boop dat •.,der Holld.hd of Afrikaner <lcb cent
1.ll1 bedenken voor bIJ Sir Oordon weer onder-
steunen .,.J.

.,' I .1I LI, I~Ui.

J['I/'''/.I" I" II

A 1f.!\ldllo. 1\1ti t:r
~.qult.ablu
}:xct:Ut,ourli .•
HArderue
f Dyer
J Frederlck ..
K.d Woe.sKmr
ti Kerr.1Elecur.eur8kr

Ildl W San.ge
'I' Loci<wood
L v Wa.gt.eQ-
dou
ti l<:lh"t
-P1Ltman
'til Chru~tH:J
Hou" vereeng'.!W 11.' lzog ..

K",tlny.
Kol """" kmr
T Cblpp.
A Omham
A Ardern.

KO'1ltrakten.

, ~.:}
:::}
~J

llupu 'fuwn
Kaapslad
Pi.la.d
Kanp8"heAfd
DonireobL
Oudtshoorn
Ah .... 1 Koord
K •• p"obeAfd

r.s

LIt.!' I,L r~ L
MU.II::oo, lt 11
Lonw,J:\
Thuyn ...m,l.
Bn! l~~0n, :\ E
l'UIlSII1' W
Ha) ,,00<1. W J
Kenaedy, W
Uusmuli. C J
llLo•• ou",. DJ
borg)
Weddell J .
Powell, A ~~
Kos.uuw. J II

Col.. burg
KaapsollOAld

Paarl
(j, ''iul.nd 0
K....pecheAfd

Do
l'tl'h ... beth

Cu IIl1nlU~. il. ~'
()crkills, li" ,
l'eduu,.,
\11'l)on..Jd. T J
~obdd6r. t' ,
(SdHlds,. A
borg)

Kaap.cbe AId

Klerk, de .r
Lor:t.er. C H
C&dle, A
Grlftltb., A E
Roodt, PJ ..
Roodt, li E

Bomer.et
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;-
Geen pest te Ro-bel"t8on.

aoalllTlOK, IUJilli.-(S~iaal).-Qe masi
• trut .. de heer 'Kok aVo teruggekeerd vlln
KI .... ootrduiYier "aubeen 110 ,ega&o wanin
om onder_k te ~ Daal' en beweerd gev~1
van l'1IJIdeCOPee&. ~.t il gelakkie niete metr
rehl~ te ajjo dan' dat eeD ol wesena gebnik
wu~"eD. \

DE ELEKTIES.-,
STEM VOOB HET TIEBTAL.

Merriman enMolteno te Port
Nolloth.

MIDDELBURG K. K.

(V a" een corruJ)a"dem.)
30 Augustus. 1Mn .

GiJJtermorgen kwa.men onze parlemeut.sle.
deu, de beeren ?tterrilllAn en Molteno, bier per
Aaul'IUI Mn om rekecschap te geven aan bunns
kiezers aangaande laDd8wen. In den avond
om 8 uur, hadden zu een vergadenng in bet
plaatllélijke ruime scheellokaal dat goed gevuld
WILS. De beer C. A. PilkingLou werd gcko.,.n
tot voorzitter en opende de vergadering ."g.
gende wat bet doel ervan WIlS en dat na on ze
leden gesproken hadden, eenig kiezer zun op',
nie kon uiten bn eenige VTIl.'Ig kon doen. maar
dat men niet stil zitten moest en acbteraf
murmereeren.

De beer Jlferriman nam toen bet woord en
seide dat het bem "en pleizier 1<'11.8 wedernm
zune kiezers te ontmoeten, daar hij al 10 JIt:""
hno vertegenwoordiger in het par lement wa.•.
maar het speet hem bun IIU te moet.", "'!n!eU
dat ODJ! land in gecu bevredigendeu Loc. Land
WM. TIl"'.lJ <un onze financion goed, lIlanr dit
is meestal tt: danken aan indirekte midde-
len. Maar dat moest niet nIleen wo '!In
daar n~meen gesproken zun land goed ".
en als wij maar recht te werk gaan en 00. met
onse eigene .zaken bemoeien en onze eigene
grond·krachten trachten te ontwikkelen. dan
zal "Ilea recht gaan in weerwil "an runderpesr
en kaffer-oorlogen. Namakwaland WlUl natuur-
lijk zwaar getei terdidoor droogte en daarom
had bij ook zjjn best gedaan bet te bulp te
komen wo ver in zijn vermogen was, maar
•.aken schenen nu betel te gaan en bet Will! Zijn
innigste hoop dat alles wederom spoedig vooruit
sou komen. ?tt.aar in het parlement, persoon-
Ijjk, gaf hij meer z!in aandacht aan algemeene
zaken, want bij is "id een van hen die Daar
bonne kiezers wilden terug komen met C6n
nienwe "dorp6-pomp" met den ondergang van on.
land zamen. Hij ging voort door te ZeggeD ddt
Zuid-Afrika in een oproerigen IJ>es1and ver-
keerde en dat was niet =1. :-'0 jaren geleden,
Engeiscben en Hollandsehen verloren nu ver-
trouwen in elkander, dat. te betreuren WlUl, daar
.li beiden tezamen het groote middel "&IJ be-
schaving in Zuid-Afrika zUn. "'\1 Engel·
schen, zeide hj], haddeu eon plicht van
gerecb tig beid te vervullen tegenover an.
deren en bet wa, .dit beginsel III het
verleden dat 0118 laatst het recht gaf met bet
machtige Britsche ruk te jubelen, en bet ....,._,
op betzelfde principe dat wU behoorden voort
te bouwen, en dat bii ook zUn uiterste onder-
steuning rou geven. Om dit te doen, moesten
wli eoeals de "Dutch" zeggen "samenwerken,"
want met dwang zouden wij net zoo min met
de "Dutch" vooruit kom eo als zli op deselfde
wii.s misschien met ons, daar ons oorsprong en
geaardheid één waren. Wij wild ..n natnurlilk
allen een ver eenigd Zuid-ê frika bebben onder
Britllcbe "lag, maar dat moest alleen geschieden
zonder dwang. Ooze pers moest zich liever
met ooze eigen zaken bemoeien, die bier gen oog
stof ga ven, want het gut niet altoos met anderen
fout te vindeu. "'uhaddeo hier b.v .• ulke
wetteo als de kafferland- wet, waar eenig man
in hechtenie gezet kou worden voor drie mMD-
den zood er naar een gerecbtehof te kunnen
appélleeren. De onderwjjs-kwestia is van uiter.,
gewicht, daar wii in sommige opzichten achter ,
uit gaan en de zwarte mensehen vooruit.
AUe macht moest aangewend worden
om den landbouw te bevorderen; onze
landerjjen-wet IS nu zoo verbeterd met ZIJ ..
toedoen. dat eerng iemand JlU een gcuvernements-
plaats kon koepen een- t winti,:st.e ieder jaar af
te betalen en dan volle bezitter to worden en
dit alles zonder om naar een veiling t~ gaan.
Voor de goedkoop-kost bewegmi kon hU niet
ingaan, want dut zou onze boeren tegenwer-
ken en wO moesten toch belasting betalen, indien
niet op die wijze dan op eene andere, bjjvoor-
beeld uit.landsche n.andeelhoudel'li, en dat wu
Namakwaland geen g.ocd doen. Hij wa~ ..eer
verontwaardigd over 't adre~ hem toegezondeu
aaogaaode "UOt! daden ID bet parlement, daar
bet niet naar de pcl'8 maar CCl'llt naar hem
moest gekomen zIJn, maar bij W8.8 ou bier om
eenige vragen te beantwoorden. (Toejuicbing.)

De beer Molteqo nam toen bet woord eo
zeide dat hi) yolkomen instemde met wat z]Jn
coUega gezegd !lad, alboewel b[j van .[jn 8J>OO"b
vooruit DIets af wist. Aangaande bet Jubil6
dllt wa. ook een uiting "an d.a.nkbetuiging van
III de zegeningen dat bun toegeworpen wer.
deo cu dat jalons.e yerwekt bad bU velen.
Er z!Jn wel IDwendige moeilijkbeden maar
"0 moe8ten ons etnddoel b.ier ala elders
m"t rechtvaanhgbeld en Dlet met geweld
behalon. En ware bet niet voor de gebeurlAr
nis vao '9.':.-dan Iwaren de dingen bier al lang
reeht (neen. IIcen). De beer Rhodes (toejUl-
cI"n;;) bedl CCf! grooten miMt&p begaan, wan'
de zak on zooals voorheen, waren op weg naar
verceDlging. Aanga..nde bet vredes-amendement
van Innes, W:wu-ov.erbij aangevallen waa, ve",tond
hU bet niet, daar lnnes zelf voor de motie van
wan (rouwen stemde. Het vool'!ltel tot onder.teu.
ning van de vloot, dat algemeen aangenomcn
werd, W8.8 een heerlijk ding, daar een sterke
vloot de best.. w,,"U'borgl van onze vqjbeid en
vrede was. Er was een gewgde van iemand, dat
er "rubeid moe~t wez:en voor aUe bl Illl ken
ten zuiden van de Zambesi, mn.ar strookt d,t wel
met de nieuwe kafferland ·wet, waar ook dui-
zeoden van ooze eigene mtlnscben woonden? Het_
speet bem van de verwerping VBn de Inn. .....
drank~ill. De Bulawayo'8poorweg.overeenk_'
bad .un goedkeunng, wllnt nu kunnen .. it de~
geboelIOn afstand zelve reguleerden. H~ 1i'8l! voor-
een nan w trems poor, zooals in N 1I1II:8.kw .. _
land, want dat l>eantwoonide goed en
was goedkoop, het speet bem maar dat
wij onz~ spoorweg-rechten in deo Oranje Vrij.
8taa~ verloren. badden dat ook door de gebeur.
ten", van 18:JD geschiedde. Dit en de V(Jl'}aging
tG ,ons lovoer·belastmg 011 sornmigo eetwaren
zouden on"'8 mkomsten dit J»l' Jtek:erl[rk "r.
mmderen. De rUDde~t mken waren niel
goed UItgevoerd, maar dit,"", zulk een mocifijk ..
zaak, dat bil er hever met te voolover wil.de
spreken. De kaffer-oorlog I in Beehuanaland
,,:as een m;"era~ele storie, en IIOU al lang ten
emde geweest zUD had meo de reohte mannen
daar, bi)voorheeld een burgor Iiommando.-(Te»-
)u.cbrng.)

Oe beer Rous vroeg toeu wat bii (Molteno)
bedoelde; . er ww! oen klomp burgel'l! maar zii
werdeo hUli!toe gestuurd '! Antwoord, tij kon-
den hun hoofd·aanvoerders niet veretaan en
món wilde ben niet op hun eig"n wijze la te.n
vechten. Toen werd"" ZIJ ontevreden. J B.

zerde de heer Rou8, dit ii achter de klippen te.
vechten. Dit rou ik ook doen antwoorc:tdc d.,.
heer Molteno. Zie maar in 'Engeland daar
werd bet nu speCilUll onderriobt hno om ~cbt.er
SChuil te vechten. (Toejuiching). Ic mand
vroeg over de berucbte Gunuo.eilanden.scball'
dalcn--<lit werd nog onderzocbt Wall het an'-
woord.

lJe beer Devoll.sbire vroeg wie eigenlijIl de
oorzaak W88 van deo veel beproken r&II'lenbaat~

He beer Memman teide dal toen hii 20 jaren
geleden hd werd voor r..amakw.land WIIJ! er een
sterk "antl·EnghMb" gevoelen bii de "Dutch".
maar nu, tot huu schande. Will! daar een sterk
>·lI.ntl-Duteh "gevoolen bUde Engclscbpn, W8llrVOOIl
d!lllJ' geen verschoolllng was. d.aa.r dA r:ngelso~ ..
bet mllcbtIge Bntllcbe 'lik achter zicb badde .....
Men koo du. maar met rust loveu. ua 00I"Z&8.)f

47 '-an alles gine bij hever n.et o.",prekoJl.
46 Dezelfdo heer noel( t.oen of "black en wblt,,"
.5 ook met samen moC!<ten trtkken:
4" De heer Merriman antwoordde. Aan de ge.
::: kleurd.m moest alle r'fbt geHCh.edcn, maar 'ii
:I~I z.lln Olet onze geloken en kOlldell !lI4t op ,:" ..
:,i IIJo met ons .taan.
37 Kog andere "ra!:cn "'lII I'L1.~b(·I"K 1..,la1l1<.'
22 werden J.,.,vred'geud l",,, .. tw"'>I'd, '''',arl" I de

bp-er Merrlnllln heloofde 1~ln lt".t te ."11.,,, 'd,,,,,,
Port ?'inllo.h CClle 'unIJaclr1.!!Choul te hezurK""
IIldJen or formeel om gevraagd wbrd.

I~ De "oorlltt<lr drong ""tn verder "an. dllt men
:l!J "ragen lOu doen. maar OJemand aLoud op. Toen
36 vroeg hl) oe er iemand was dIe een moti.e VaD
35 dank en "(lrtrouwen wilde "oorstellen. .
29 Kapitein Ca.. ten.. hoofdl>e"tierder ,.... d
28 "Cape Copper MinlOg Co.," alhier, ~.J.c d;
:~ toen voor. g.e86L'Ondeerd door de" bQl:Or.(''hriottran
25 en daar DlemRnd met een tege.n.alllendement
lf voorkwam, ~erd. dit aangeQomen verklaard en.

d" vergadering glOg I'ltstig uitee", na Ben mot ..,
vao dank aan den voorZItter.

r-
[R~cr-tel«".am.]

AANDEELENMARKT.

28 Juli I'm.

Te ~okatad.

A an den &li/Q..,. .
M.finbcer. - De tijd iJJ gekomen dat de

Afrikaner-partij behoort; te tonnen, dat bet haa.r
een &aak.van ernst is om door bare stemmen bU
de aanstaande elektie eendracbtig schouder aan
acbouder te It&,Itn om ti. recbte mannen JO t.f
bnlDgen, en de halfhllrligen er u.it te ho~,1 J: e ,

Want zooall Wu "u~r:, als de ele~tle.daar ..1.1 zun
allen warme patriotten, maar ~?i-n IlJ .lel'llt
verkoun zun, dan bAteekenen 1:1) soo mrn all
nlete of anden lijn lie nal~pel'1! van het gouver·
nement of de groot-mjjnheeren. Welke ver-
wachtingen koesterden wu niet van de 15 of 10
Afrikanen! die voor de laatste 7 Jaren m bet
boogerhuis' zaten. Toen bet op eeo tijd van
druk kwam "onden wij dat er DIet een half-
dosijn WQt waarop wij staat konden maken, E~
nu nog probeeren sommige zoogenaamde Mn·
kaoon(?) OlD .pe vier nn de beste zwart te
smeeren, omdá! zij op één plek gefouteerd heb-
ben. Maar bunne -goode daden worden alle"
Yergqten. Wie wareo de meest p~mlllCl1te
leden die altjjd als belden bIJ elkaar
ptaan hebben om te verboeden dat wijn·,
grsan- en veeboor niet te .gronde ro~den ge·
sleept worden? \vu het DIet Vao Rblln, Van
den Heever Van Eeden en Lochner ? Wie heb-
ben ZOO m~nmoedig gevochten om ie~ ~f te
krijgen van die groote sommen gelds die jaar-
lijn zoo wiJJpehurig door bet ionvernement ge-
spandeerd wordt n ? Diezelfde heeren. En waar
waren bonne mede-Afrikaner CO) ledeu?

Maar !:enoeg wP.nt als ik allee moest opnoe-
men, zou ik bladzijden moeten vol schrijven.
Als gii aan de jingo-partij gaat vragen wie van

al de leden zu !!,,,,,rne wil uit hebben, bell Ik
zeker de eerste vier die zij u opnoemen zal, sul-
len die vier bovengenoemde heeren ZijII.Nu gij
lonen Van ons land, gaat maar saam eo werk de
jingo-part li in de hand en belp die beeren ont-
zetelen, dun zult gij miascbien trotech op uw werk
zjjn, maar uw nageslacbt zal II vloeken. Maar
neen.ik ~Ioof er zjjn nog genoeg ware zonen des
land. die niet alleen de "erkll'l,ung nn dit vier-
tal sullen verzekeren, UlA8.r oog meer van die
soort sullen inbrengen, woals Rabie en Viljoen
onz..; en die ook zullen zorg" a dat dezulken als
Wienand, Bellingan, Faure en eon balf dosijn
van dit k..libre niet weder de eer zullen hebben
ons te vertegenwoordigen,

De owe

;
KOUTAIJ, 2 AUQ.-De runderpest i~ .dtge

broken op plaatsen Qcnige mijlen van K ..kstlld,
,--""'-

De cqnfel'ent1e.
PnETOlIlA, 2 Aut •.-(Revtm-.)-De intern~-

tionale runderpelt ponierenue opende alhier
beden ochtend. Landdros, Scbutte van Pre.
toria preaideerde en al de officiëele afgevaardig-
den waren t.egenwbordie. Bij de opening
maakte de "oorr.itter bet doel der oonferentie
bekend, waarop een "erdaging plaats von~
daar een .. ntal onofliciëele afp" .. rdigdell
heden namiddag verwacbt werden_ !

.w STUKS VEE DOOD.

DR. HUTCHEON 'VERWACHT.

. ,i ALICE, 2 Aug.-I>-! plaatselijke runderpest-
commi .. le bad een opwachting van een depute-
tie van de booren·nreeniging. Later ep oon
.....rgadering van de boeren-vereeniging werden
.. kere I'8IIOluties gepuaeerd in .zake runderpest
en men aal ..icb in communicatie stellen met dil
regeering. .

Het wordt bericht dat 40 stuka vee dood en
velen siek zun in twee Fingo-locatiee in dit
distrikt.

Dr. Hntcheon wordt ..Ikeu dag "erwacbt.

ONOERYINDING MET RUNDERPEST.

Uit een echrjj\'8n nn den heer O. W. Cloete
van Banboesboek, I....dy Grey, nemen wij bet
volgende, dat zeer de ~dacbt van onze boeren
verdi.nt: ) :

Nu emtrent de runderpest meen ik, dat ti
parne IIOU wiJlen weten boe het met de iuen tinI{
... t. Vooraf wenl!<lh ik terlwille van mijne
medeboeren, die nog niet geënt hebben, dat Q

door middel van 0"" Land ben zal waarscbu.
weo tepn speculateurs in gal, daar er groot
bedrog mede gepleegd wordt, zooals slechte gal
door te zuifen of enout allnin in te doen, bet
te laten afzakken en het dan voor goede gal te
verlroopen, waardoor menig boer in verdriet
geraakt is en groote schade beeft geleden. En
ilan wordt or schuld op dr. Koeh's methode ge-
legd, die het niet verdient beeft. Ook kan men.
niet al de gecertifiQeerde enters vertrouwen.
Daar gal altoos zeer ilQhaarscb u. , iAbet gebeurd'
dat dese klu van enters somtudl hun gal \'Bn
a~e", plekken krjjgen, waardoor veel .
ecbade veroorzaakt wordL Dan wordt er
een . verkeerd idée rondgestrooid, dat na 12
dagen aUe gevaar voorbij is. De ondervinding
beeft geleerd dat van den zevenden dag tot de •.
twulfden 'de eerste uitbreking 'ie en dan
weder van don 11.ten tot den 4~sten dag na de
onting (mijn ondervinding gaat tot deu :Heten
dag).

Aan~nde het enten op zichzelf, dit is kin-
derspel, elkeen kan het doen al. hiJ het eenmaal
gezien heeft. Doch de groote kwestie i. om de
gal te nemen,daarvoor "un maanen van karakter
noodig, dat wanneer zjj gal getapt hebben en de
boor er niet zei ven bij WlUI, men don tapper ver-
trouwen kan en zeker kan ziio dat er geen be-
drog mede gepleegd Wtlni.

Mijn ondervinding gaat Lot den 37sten dag en
ik zal u eeni&e geyaUen noemen:

Ziek
Gei'nt. gewerden. Dood. Gerouten.
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~ ,,4 lUO 0 U U
Dese plaatsen behooren aan m.ii en mijn broe·

der!!: doch dan z!Jn bier genttltn w:tar ZWare
verliezen geledpn "!in. lIlaar daar ik niet 10

staat ben de recbte cijf"rs er "an te geven ont-
boudt ik mij er van ze te geven. Ondervinding
beeft geleerd d..t het allerbest.e is, beosten i"
een kamp of land t.e hltelJ loopon, "'!lal' .ti hoe-
genaAmd geen "'aLer kriigon. Doet ruen dit.
dan .taan de lJeosteu de kans te zouten. neeD
dokteren! Zil die dat gedaan hehbon, helJben
de minste beCl!ten gezout gekregen.

Mei, bovenstMndo oijfers wil ik niet te ver·
.taan gel'en, daL allo gcv,mr voorbiJ is, dam ik
nog alet duor eigen ondervinding geleerd heb
hoelang dat cr gevaar heltaat voor uitbreking
na het enten.

Met groete

7,00:01 DEl! I.A:oIDS.

.'l1 Juli 1897.
Aa" de" Editeur,
Mjjnbeer.-Het distriktebeetuur van Middel-

burg had gisteren hier zitting om kandidaten te
benoemen voor den noordoosteljjken cirkel.

Daar de voorsitter, de heer M. J. Pretorius,
in de zaak betrokken was, opende hi; slechts de
vergadering en maakte het dool der bijeenkom.st
bekend en verzocht toen de heer J. B. Jansen,
van Rensburg, vice-voorzitter, om den stoel in
te nemen. Daarop verliet de beer M. J. Pretorius
de vergadering, zoodat ieder lid vrijmoedigheid
kon hebben vrjiuit te spreken eo te stemmen.

De uitslag der stemming WIUI dat de beer M.
J. Pretorius met algemeene stemmen tot kan-
didaat benoemd werd. Er was geen enkele
stern tegen eli wji willen hopen. dat de andere
distrrkten ons zullen helpen door den heel' Pre-
torius te steunen.

De uwe
LlD "AN r DII'THIKl'SH~:nITK.

DE LLEBR GILDr:KHlJIJS EK HET
LAUERHUIS.

Aa" dell ll""laktet4r.

Ooedernaoskrnal,
'27 Juli, 1887.

Miinheer·~li Z!it er van ovortnigd en bet
lezend pnbliek van uw alom bekend blad weet
ook zeer g,>ed dat het niot mijoe wenscb is van
krant.chrij\'en misbruik te Illi'tken, docb genood.
zaakt door om.Landlgboden, is mijn ne4eril( ver.
zoek om Mn plaatsje ill u lV veel gelezen blad.

In uwe uitga"e van 1:1dezer zag ik een brief
gericht aaD "Een kiezer ~an de Swellendawsche
a.fdeeltng" 'an den beer Lvtter, \ïlliersdorp. en
bil speelt lOet een dolk die bern zelf ongeneze-
l!ike woodoD kon aanhrengen, door .icb tegen
mij UIt te laten als jingo; iemand die de Afri-
kaner. mn Swellendam door de modder baalde,
'tweede Veilt cr "'" Philipstown. enz.

Aa" het sehrli"en "an den beer I..ult.er oor.
deel ik bij miJzelven dat bet niet de moeite
waard u. de pen tegen Item op te !Iemen, want
mu dunkt. n,illScblC!I heeft hil het slechts in oen
oOl(eoblik van opgewondenheid gedaan, meenen-
de de kiezers van Swellendam een dienst
te doen, betgeen hem een algemeene
mi81ukking scbUot te wezen, want zijo schrjj.
..en beeft slecbts kwaad verwekt onder ons
"olk, dat, "'are het niet dat ik mijn verstand
wou gebruiken, kwade gevolgen tou geleverd
hebbeo, dio een breuk in de geledereo "ao ons
velk zouden teweeg brengen. De heer Lutter htl8ft
getracht mjj III de zwartste kleuren af te schil-
deren en beo tt daardoor (uit bloote onkunde)
!len van dee beeren Van Eedens sterkste 00.
dersteuners in bot aangezicbt geslagen, docb
wij willen b.·m in aUe liefde vergeven, hopende
<;lat bU in de toekomst wat voorzichigter zal
handelen.
Nochtans, miJnbeer, bet doel van mijn schrij.

ven is niet om wgen miio vriend Lotter uit te
gaan, maar Dleer bedoold door middel van uw
blad hekend te maken aan het geëerd/uhliek
van deze afdeeltng, dat ik nog volbou £Ooal.
van begin af aan niet in bet veld te treden
als kandidaat voor den wctgevellden raad. doch
hoop miln belofte na te komen wat betreft
do algemeene electie voor de wetgevende ver.
I{l'doriug zoo er Iemand onthreol<t.

De uwe
C. W. CI.OET.,.

P.S. Plaats nO.:1 is te Karnmelkspruit. waar
ik eerst I:.! beesten met gal geënt heh, welk. Ik
bier overgehouden heb; de o~erige beesten
wenten met gal geënt, welke jUl8t den avond te
voren van een kee genomen W&l!, maar geen
vertrouw baren persoon w"" erbij, en bet is aan
delle gal te wijten, dat er uit bet klein getel van
.7 beesten ,J5 met dese gal geënt is, waarvan 15

'} ziek geworden zUn, dus eell duideliJk bewijs dat
de 8"'1 van genoemde koe niet goed W&ll.

HANDEL EN NIJVERHEID.
BPOORWIl:GONTVANGSTEN.

Spoorwegontvangsten voor de week
".Ug'ustl1O1897:-

geëindigd

Iitelsel.

L.l. Zaterdag ontmoette de deputatie benoemd
door het Paarlscbo d18triktllheatuur, bestaande
uit ds. S .• J. du Toit, dr. Holfman eo den beer
Frans Joubort,debeeron }-'uller, L. W.V., Oblaon,
F~ure en Neetbling te Kaapetad. LaatBtge-
noemde drie 'iin kandidaten voor bet booger.
bllu.. De del'U tatie zal "enIng doen VRn het
onderhoud op de lUllUIt-aande distriktsbestuul'li
vergaderiog, dle gehouden zal wordon op Don.
derdag 14 del.er, tenzij een ander datum later
bepaald en aangekondigd wordt. Naar men
zegt heeft de deputatlO OIct veel uItgericht,
l>ehalve de kandidaton te ontmoeten.

Uw dw. d.enaar
H. J. GII.nE!'ilJL'l'~.

"]....
j
" lil

IH2 f19680
1016 ~81al
Il.~ 13G83

DE PAARLSCHr: DEPl'TATlE.
l Westelijk
; Middellands.
'Oootelijlr. ... -- -- -- -- -- -.-
~TotaL 12556 1112 938539t7 28ï1 71~94
, Materi ....l-vcnocr: WC8telljk, 1895, nil; 1896!Illl; middellandliCh, 1895, nll; 1896, nil; oo.tel.ijk.,
(1895, nil; 1896, nil; noordelijk, 1895, nil; 1896
'nil; totaal, 1895, nil; 18!l6, nil.
: t Dc"" cijte .. zijD de totalen van de boekingeo
;nn de v6l'!lChillende .tation.., wnder verdecling
·tulI8Chen de .telse18, cn worden veronderd &18sulke
;"crdeel.ing plaat~ heeft. Zij zijn onderworpen aan

. :yerandering bij Ycrdecling van rto opbrengot Luo-
'.eben het Koloniale en vl'"emde gouvemementen
im m....tIlchappijen.
; N.B.-Daar bet noordel'jke "telsel .an 8poorwe-
~n door den Vrij.taat i. overgenomen, 7.QU een
hrgelijking met de daarmeil overeeokomende weck
;an verleden jaa.r bedricgelijk ZIJn.
:, NATALS ~'lNA~TlE~.

.IIITER.lURITZBURG, 2 Aug.-(Per telegraaf.)-
IlP. in.oerrechten ont.an ...,.ten over Juli bedragen
~~,fI10 tegen £38,166 voor Ju)i lAat.tc jaar.
. De gouduityoer bedraagt sk'Cbt" £1,600 tegcn
~14,OOO voor dewlfcle mBand van het ,orige jaar.
I

Een zegen voor lijders aan
. slechte spijsverteering.

SPORT.

SCHIETEN.
WEDSTRIJD TE PI KETBKRO.

Hooen (JO) Juli vond te riketberg L'Cnschiet-
wedstriJd pJaatl! tusschen spannen vcrttgenwoor-
di~'I!nde de Pik,·tI>ergsche en PortcrvilJcsche sch.et-
ve.·t'Cnij(iDgen. l>e a.rstanrl WEU! 2{]() yard. en. de
uitslag was een boshsscnde o,erwlnning VOOrPor-
teryillc met 100 "unten. Hi~r volgen de IIOOC"":_

M C Toerien ...
L TIJI'ricn (""pit.-in)
AI W SmUL" ...
~. Vcn;f,·ld
B To- neil
JddUredf
.J ltl)!!,.,IIW

H «roelf
..; IIJlmmnn ..
l' E [J, ..

TÁKDEN! TANDEN! TANDEN!

De hl!6r Nolan, tanden.dokt.;'r, Rey"'cs ]\falhews
gt>bouwen, Adderley.straat, K""j>"tad, wenscht

'. aan bet publiek van Zuid - Afnka bekend te
• ken dat ten "inde te voorzien in de aanvraag

· wr eente kl&Me tamlh"dkund .. tegen mMige
· ptij&en bij bereid iJJte vel'l!Cbatfen: Het "lIerb"".
· hf werk; daar hli juist eon nieuw duplicaat
· tGelltel met al bet nieuwste toebebooren heeft
· ingevoerd, is hij in de posHic de grootste _ol-
· doening te geven aan elke plLtient binneo
·de kortst mogelijke kennisgeving. De heer
·Nolan i. een specialist in .het trekken van
tUIden, zonder piJ"., bii gebruikt geen gM,

, g<t£n chloroform, of centg ",ts dat bewuste.
I,*,beid v"roorzaakt. Een .et tandan kan
g.;,ruukt en gepllAt worden binnen 24 oren
wit.s dat men vooraf 24 uren kennis geeft. Door
middel van het verbeterde EuigiDgl!telIlCI, il! bet
niet noodig de wortel. of eenige gewnde I4nden
pit w trekken. eli later kunnen Landen Loeo-e.
v~gd worden aan de plaat tegen geringe k~.
·teil. Bedorven tanden kunneo gevuld worden
:e~· .ldu8 diensthaar gemaakt worden. Het
;Yoi:lruoemd werk word t gewaarborgd het beste te
_Iti!' dat in Zuid·Afrika verkregen kan worden
:en' waarvoor in den regel tweema.aJ zooveel
,elden betaald moet worden. De beer Nolan
b~ft een speciale studie gefllilakt van kunst.
,,'~tige &andtln en pijnloo%e nittr"klring en beeft
.·lIIIjierdan Iii jaren ondervinding in .l<.:ltropaen
in ,dit land; en bU wil uet publiek doen ver

; WiIiW dat, llOew.,! lyne priJl.6n billOk z[jn-, het
;onflopijjk 18 een beter kwaliteit werk I.e vin
.~.. Coneultatie Yrjj_ Let op bet adre.: Deo
..... NoIu, H4IfDti ,Math.w. ieboawlll, Kaap-
:~-IADv.J~:

T,.taal
1'1 KETHEIUL

401

Johs. 'Lichen"'>re
.J C I\or,,:
Dr. lirnuts
W vnn \" ~ekf'r k
John):h 1!lk

,J(Jhn6. Dom nlll'l."It'

D Li\)IJCldlCJ'j((1<&1'''e:...)
(l Lie"'·n hen!
~~cr\V:\lok .
Xicu. '\'I(}h

ToLaal 320

W}~DRENNEN.
LO:;DK:<,29 Jo LL-(I'cr tel"llraaf.)-lIc ~'cdrcn

voor de ''0001'''00<. beker vond helen plaalJ! cn
werd gcwonltc.rl d,)or Count. Scbombcrg, met La.
braduf t .. oo le en oakdeue derde.

I'Utl-roIl:IA, 31 Jt:Ll.-{Per t:e-lcgra.n.[,)-Ocponie
(;aUo'l'ay wedrt!nn.!l[ vonden beien I'WaI.... Hel
,.oour . IVII8 pr.ch tig cn er .. as een goede opkomst.
De .1ItsJag W8S:-
. MaIden pall." ·-:Wood&toclc., llOSliSweep 2, QUlIJ'-
i.Cr!llaljtcra. Plaat", werd gw .. kwB.liiiceenl.
. Ladle.'! Bracelel:-,).,..epbinc I. H.~ Beo 2, .ElectJ i-

City 3~ met een 11("lf,lllewollllen.
Hael •• oe:-Hermit 1, PODtiff2 Trekker 3· met

een h.a'f-lcngtc j{e-\\"IJDnctJ. I ,
Pony, furse:-Tb< Miner 1, Fltrt 2, J_phin', 3.
Pony plate:-Wo<'<Ist.ock 1, lla.,im P, Mo,.; Ihv~ep

8i IIltt ~1I IeDgte ge !I'onnetlt

'_
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