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LU~~~~!!s!~!~r~M,
se:
Geteelde Ezel-Hengsten.
,

ONZE OOGST

,

AAN

Onderwijzeressen.
70 lItr& Vette Slaclltouen,
200 do do 8ch~pen en Bokken, A
14 do Jonge B.ump&&rden.

PPLICATIES
voor onderwijzereesen lullen door den
,
"
ondergeteekende worden ingewacht
niet later dan 31 Augustus e.k ..
Op Dinsdaq, tO dezer,
voor de betrekking Vat ëde Assis·
Kantoor: 17 BUITEN,KANT STRAAT
AL gemeld getal Vee Publiek tente der districts school te Winbnrg •.
S zal te Kaapstad, een prachtige troep
J w~rden verkocht te KLAPMUTsWerkzaambeden te beginnen wo .
KAAPSTAD.
"""".n el,.lullheltl~iten arriveeren, verder- ook Groote Eerste STATlON,opgebracht door den heer spoedig mogelijk. Salaris £108
AGENTEN VOOR DIG
direkt van Noord AmeriQ_ ingevoerd.
JAN BAABTJUN,die zeker present per jaar.
zullen zijn.
Applicaties worden verwacht verGBBG_NlEI
_.
A.. B. n,.Villiers & Co., Mfligm. ~d
te zijn (1);an d~,bij de Wet
. .
Maalers, Zeltbln~e" en andere Oo&st- en , '.'
i
Paarl, 2 Aug.,' 1897.'
'
. VQ:rel.8Ohte • gettngechn~?
V&n
bekwaearbeid als onderwIjzer (2)
Landbouw Machlfre·i-ie..
van lidmaatschap van een ProteaVoermalers. Landrollers, Eggen, Boomsproeiers, Ploegen, Windmolens enz.
.
tantach
kerkgenootschap
en (S)
NIEMAND BEHOORT ZONDBR
van
goed
zedelijk
gedrag.
.
.
adres en wIJ zullen u gratis onze volledige geillustreerde Catalogussen met Prijzen zenden.
NDER de'
Sectie 7 van Acte 12 van 1897, wordt
Kennis
van
muziek
en
teekenen
!)R. LA VE LLS
mits deze kennis
algemeen naricht dat de Plaatselijke
zal een sterke aanbeveling zijn.
Runderpest
Commissie
~"I."'.Hi
resolutie
op
een
vergadering,
BEROEMDE
K.A.APSTAD
Billijke :_reiskosten worden toegegehouden 3 Augustus 1897,
heeft: u Dat .alle eigenaars van
sta.au.
hoornvee binnen het distrikt
sangesegd worde, om, bij de
J. J. MARQUARD,
TE ZIJN.
verschijning van eenige
zoodanig Vee, dadelijk er van
Voorzitter,
Als een pil voor het huisgezin ia ze de
kennis te geven aan den
Magistraat van het Distrikt.
Eenig
District
School
Commissie,
in de markt.
GetuigBOhriften tot
persoon, deze regulatie
stalot bloot aan een boete van £100, beste
staving nu hRal' groot nut en genezingen Winburg,
kkers noor de beste Machinerie aan al de Voornaanste Tentoonsteltineen.
of bij gebreke aan betal
betaling, aan gevangenÏ5straf met of van lever en maagn&len
zijn in groote
27 Juli, 1897.
zonder harden arbeid voor
.. zes maanden met te boven gaande, getallen ootve.ngen door
indien zoodanige boete niet
betaald.
SA..M:UEL A.DA..M:I!I

WESSELS EN Co.,

Z

I.........

Ii

Zend ons

\lW

Der Boeren Vriend in Nood

O

WESSELS·EN COMPAGNIE,
Prijstre

LeIer en Bloed Pillen

BLOEMFONTEIN.

J. W. H. RUSSOUW,
~

30 Extra Vette Slaohtossen
Koeien,
150 Groote Kapater Bokken,
12 Eerste-Klas Paarden.

Publieke Verkooping
TE

]\II.A..~DII:E:I!!iIEI

~

~

'"y" 9

VAN

20 Eerste-klasse
30

Paarden
Ruin.),
Ezels,

"

"

en

en

do.

Z

OpvVOENSDAG, 25 Aug., aanst.,
de ondergeteekenden alhier uit hunne Vendu-Kraal
ZULLEN
rekening van den heer P. J. PIENAAR,van Colesberg,

DE WAAL & CO.,

OP MAANDAG, 9 AUGUSTUS, A.S.,

ULLEN
opgemelde
Beesten,
Bokken en Paarden publiek
worden verkocht aan KLAPMUTSSTATIE. Indien op den naam van
den ondergeteekende gelet wordt,
kan men verzekerd zijn van een
eerste klas artikel.
FRANS HAUPTFLEISCH.
voor

(Merrie.

Resident Magistraats-Kantoor,
Ma'mesbury, 3 Augustus,

Het GoedkPopste Handelshuis

Doorn

Vendu-Kantoor, Malmesbury,
4 Augustus, 1897.

------

--- ----_._

IJZERWAARvodr HUISELIJK GEBRUIK

PUBLIEKE

-

--

-

100 Extra Vette Varkens,
30 Aanteel Beesten en Irekoeaen.
-

VERKOOPING
VAN

HEINING

. MATERIAAL.

C:o.

Op DONDERDAG, 12 dezer,

Z

AL gemeld getal Varkens en
Aanteel Vee, Publiek worden
verkocht te KLAPMUTS·STATION;
de
Varkens zijn vet en onder de Aanteel Beesten zijn er eenige koeien in
melk.
HENRY HAUPT.

Ongehoord! Ongehoord!

A. B. DE VILLIERS & Co.,A.falagerll.
Paarl, 3 Aug., 1897.

I)

E Ondergeteekenden, behoorlijk gelast door de heeren Koen & Drxts
van Kaapstad, zullen publiek doen verkoepen

Op

Ledikanten, !
KGQk Kachels,
: OHe Kook .Kachel&.

c«, Afslagers.
._- -

MAANDAG,

1..6 Augustus,

1..897,

TE 10 Ur:R DES VOORJ1IDLJ.•WS,

AAN

HEINING

MATERIALEN:

16000 Anglr IJzeren Heining Standaards
385 Rollen Heining Dra.a.d
100:Dubbele Spanpilaren (Kompleet)
100 .Enkele
do.
do.
50 Paar Gegoten IJzeren Hekken
58Q Gros Galvaniseerde Bouten
587 do Gegoten IJzeren Wusers.

Pub Ijek e
VAN ZEER

Verkooping
KOSTBAAR

jVASTGOED
Maandug16 Aug., a.s.
I Om half Il uur 's moraens.
I DE ander
HEER J. C. WAHL. een
erf ge~ocLt hebbende,

CHAS. ADAMS, Afslager.

VERKOOPING

VRIJDAG, 13 AUGUS'TUS, 1897~

K

Groot van

E.rven

of

; OOK:

Wijngaardploegen

Bou'1Mpe::rceelen,

85 bij lbO vt. en daarboven.
Op last,
CHAS • .ADAMS, Secretaris.

Yan der Spuy, Immelman Il Co. Afslagers.
Paarl,
Augustus 1897.

en' Aardappel

Standards

Alle order.

Vergeet niet Maandag, 16 Augustus, 1897.
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18.

heeft vast besloten
op bovengemelden datum, publiek te doen
verkoopen, zijn verkieslijk Vastgoed,
aangenaam gelegen langs den hoofdweg annex de " Naarder Paarl
School," bestaande uit :Hier is oen kans voor iedereen, vooral voor boeren, om Heining I. Zijn suffisant, wel ingericht en
ruim woonhuis, met gerieflijk
Materialen goedkoop en op gemakkelijke termen te koopen; twaalfHuurhuis annex.
maanden Krediet enz., enz.
11.
Een waenhuis met negotie
_ Deelt uwen vri~.nden deze blijde tijding mede. Sluit uwe plaats ID
winkel,
waarin een winstgevende
en weest onafhankelijk van herders.
bezigbeid gedreven wordt door
Jen HU;R ANDREWDE VILLfERS,
alsmede stal en wagenhuis en
MERRINGTON & ADAMS,
groote werkwinkels.
~emeeDl Budelws, AgenteD,eu, enz.
N.B.-Dit
eigendom,
beplant
met vruchten- en eiken boomen, is
zeker een der verkieslijkste aan de
Paarl, want als private woning is
Tulbagh, 2 Augustus, 1897.
het aangenaam gelegen, en voor een
handelstand juist op de rechte
plaats.
- VANIll. Losse goederen, als :
2 Kap Karren, 2 Open Karren.
GRENZENDE A.A.l'i HET DORP
2 Paar achter tuigen.
TULBAGH.
2 Buggy tuigen,
OP
2 Zadels, 1 Geweer.
50 Mud akers.
2 Staande Huisklokken.
Eene hoeveelheid huismeubelen,
EN'KISG.EVING geschiedt hiermede dat de Commissarissen van de
Tulbaghache Municipaliteit publiek zullen doen verkoopen, om 10 and wat meer zal worden aangeboden.
t r s \'.}I., op bovengenoemden datum en tel plaatse, zekere
J. C. WAHL.

PUBLIEKE

uist nu ontvangen per "G~k"
en "Clan Gordon" een hoeveelheid
Llzeren Katels met pracptig Koperbeelsg, van £2 tot £5. Alsmede
eene menigte Breekwaren, zeeals prachtige Kamer Zetten van lOs. &l.
en meer; Borden van 28. l)d. tot 5s.; Glazen Kelkjes van Is. &l.Water Glazen an 2s. 6d. tot
6d.; Enamelled Waren een specialiteit.
Verder nog alles wat tot de huishouding Doodig is, zooals de Wereld.
beroemde BOLINDER STOYES, Nos. 16,18, 5, 6, 30.

Aan. de PAARL.

TnlbaghBoadStation,
DE VOLGENDE

Dra.a.cl,
IJze\ren Standaard-,
Glad~~ Gal "Va.n.i.ee.:rde
Dra.a.d

J. S. M.A.RAlS & Co., .Afslagers.

P. J. PIENAAR.

J. W. Moorrees Jr. ~

voor

MATERIAAL

HEINING

PUBLIE~
VER.~OOPEN:
Bovengemeld getal Paarden en Ezels, meest allen gedresseerd; zij
zijn in de Hantam ingekocht, worden opgebracht per trein door den
eigenaar, en zullen zeker present zijn op den dag der verkooping.
"".

Resident Magistraat.

'

Moeren voorhanden.

',en net en doorndraad

D1é~ .~lp~held

ul~lte'V'oercl.

------------------

R. C..IVIALIIERBE.
FA-A RL-

EENIGE AGENT,

111 L&Ilg6stra.at, Ka.a.pst&d.

TE

Prijs 1/.; per post 1/3. 4 DOOIIjeePo.t"ri.j.

Koedoesfontein

PliRDtN ! ¥ARDEN ,

Wittebergen, dist. Winburg.

A PPLICATIES

A

Somerset West Strand.

I

Onderwijzer Gevraagd

ei\-:E:~:E».

E

WEGGELOOPEN

Yictoria West, 26 Juli, 1897.

V

rj

DE GAVE ALLEN GAVEN DER NATUUR.
"

SA NAT 0 R I U M.

H

Aan Bouwmeesters, Kontrakteurs, el1%

E

BouIklip en Graniet Werken

WHOPIE

;;:,r::J~pe?:'~t:t/ij

;-If H.u.Ia1,r~~.

Tel. Adres:

li

I

\

AN de plaatsen der ondergeteekenden :(1.) Een vaal merrie Ezel, 6 jaren
and, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzer linkerkant van nek,
(2.) Een donkerbruin merrie Ezel,
4 jaren oud, gebrandmerkt hoef.
ijzer linkerkant van nek.
(3.) Een roode merrie Ezel, gemerkt
J. L. op bout, manen ongeli,jJ
gekni.pt.
(4,) EAn bruin Ezel, gemerkt I
linkerkant van den nek.
(5.) Een donkervaal merrie Ezel.
(ti en .i) Twee zwartbruin Ezels.
(8.) Een zwart Ezel, gemerkt F. op
linkerkant van nek.
(9.) Een blauwschimmel
merrie
Ezel.
(lOl Een vaal merrie Ezel.
Degenen bij wie gemelde EuIs
mogen aankomen worden vriendelijk verzocht dadelijk kennis te
geven aan de ondergeteekenden
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden.
S. J. v. D. SPUY,
Oak Dale.
(en)
J. G. LOUW Sr.,
Phisantekraal.
P.K. D'Urbanville.

YAH D. SPUY, ImLIAN

,,,/

! 00.

Yand» tfstaeers en AJTente1l.
!rel. ad. Mal Dl esburj eB Paarl:
" UNiTY,'

Opie," PaarL

~
,

Onder

BENOODIGD

L"EN
Ouderwijzerea
voor de
Vrijburg Eerste-Klas Publieke
School, bevoegd om toezicht te
nemen over het
Kindergarten
Departement. Salaris £120 per jaar.
\
Applicaties vergezeld van getuigW84"me (Yzel'houdend) Mtnel'ale schriften zullen ontvangen worden
De Caledon Natu~
, Baden, en
tot op 23 Augustus, e.k.
K. D. McKENZIE,
Hon. Secretaris,
Vrij burg,
IlT VOOrDaams5e en mteIt
e heetaaadcleel dier Wateren il
14 Juli, 1897.
IJaracbtig KooNo~
.. wHig in een hoeTeelheid van vieemaal BOMeel als in eenige andere bebDde Broesen (en ooder voornar·
den waardoor het IJzer aeeri gemakk_ik gea.Mimileerd wordt 1 in ver~
met een ~r
van lios Fahr, onwederlegbaar hunne
K.AJATENHOUT.
zonderlinge reputatie ~.
..
.
.
De Inrichting is biIm~n; gemakke~ifen, afstand van Kaapstad-SIl'
EN Groote Verzending Blokken
Lowry's PM is de tegenwooI:'(iige termmus Spoorweg-Stetie daa.rheen..
juist te Port Elizabeth geHet klimaat van CaledDn wordt als een der besten ill ZUld-Afnka arriveerd Parquee Vloerplanken en
beschouwd. Het SauaiOl'l.lÏt» en de Baden zijn gelegen op een heuvel Spoorweg
Dwarsleggers
worden
meer dan 1000vt. boven de qppervlakte der zee, en binnen 7 minuten te
verwacht. '
Toet van de Stad i elke 101 g ~ gerief worden voor kranken en bezoekers
Doe aanzoek bij Jac.
Loopuyt,
Postbus 436, Kaapstad.
~
gebruik dier 'Wateren (zoowel v~r ~~ Drinken als. het Baden)
wordt vooral voorgeechreTeP voor hen. die hjd~ ~
Unne K wa~en,
Zenuwachtige A.andoeninrP' Dyspeptna, A:nIllJlll8" JiCht, Rheum.ataek,
Lumbagó, Sciatica, N eurafgi~ en verwanie ~lekt~~. Het Kobu~r m h~
_
"'r
UIlW'ellig heeft een .prikkeMmde uiiwerkiDg op het vel. De
Wenscht
bekend
te
W.ter&n versch&ifen een 'rooie Dij lterstelling van snel verloopende
••
maken dat
hij een
siekierl en voor IIwak1teid. '1f1ardoor ook onsstaan ;:&ij zijn zeer aangenaam Graniet Kuil geopend heeft op den grond
voor den ImaM: ell bieden ~
Waier aan van de beste klas.
van den heer C. Uys, Noorder Paarl, en
Pamfletten, On.l..d~,' a_eeekwunge en andere rapporten, Terma
bereid ie het publiek te voorzien met
~
.
.
bek.
soek Verandah blokken, Drempels, Venateren allo TerOen bi-~
eli. iuiiehtiiDg •
te
omen op aaD
kozijnen, en eenig iets in Graniet Steen
bij ft
i
lfIU. H,U.B. ~
.
een hoeveelheid

'tMiraama

Wijk

zullen door den
Ondergeteekende ingewacht
worden tot 29 AUGUSTUS, e.k.,
ADAM'S "X-O"
DRESSING.
Een
zeker genceomiddel
binnen
8 dagen door
voor de betrekking
van Bonddeeelvergebruik. Het i. even goed voor diezelfde
gaande Onderwijz.er.
aiekte In Schapen.
Han, probeer en Zie.
Werkzaamheden te beginnen zoo
Een regen voor BOEREN.
spoedig mogelij k.
py; js : ó., en 28. 6d.
Medidjn voor andere ziekten kunnen op aanvraag
Salaris £120 per jaar en de
Tel'kregen worden.
schoolgelden.
Adre, ;Applicaties worden venvacht verSAMUEL ADAMS, L.C.P.
gezeld te zijn (1) van de bij de Wet
Eenige Eigenaar,
vereisohte getuigschriften van be111 LilGESTB.A.AT, Ka.a.pst&d. kwaamheid als Onderwijzer (2)
Van lidmaatschap van een Protestansebt Kerk~enootsehap,
en (3)
van goed zedelij gedrag.
HSISTENTE voor de Tweede
Billijke reiskosten zullen worden
Klasse Publieke School te vergoed.
Philadelphia.
Kennis van HolH. GUDATH,
landach een vereischte. Kennis van
Voorz. Sch001 Com
Muziek een aanbeveling.
Salaris
Senekal, O.V.S.,
£45 per jaar en vrij logies,
(Was28 Juli ] 897.
ochen en strijken uitgesloten.)
Applicaties te worden ingezonden
v6ór 14 Augustus, a.s., bij den
ondergeteekende.
Werkzaamheden
te worden aanvaard in October.
EJUFV. BENFIELD
wenscht
het
publiek
bekend
te
malcen
S. P. MALHERBE, V D.M.
dut
zij
een
Eerste-klas
Logies
Huis
Philadelphia.
op bovengenoemde
plaats heeft·
geopend.
Degenen die voornemens zijn het
Strand te bezoeken gelieven te
VOOR DE
schrijven of in persoon aanzoek te
Eerste-Klas Publieke School doen-u Sea View House." Termen
billijk.
TE
VXCTOR.XA. ""VVEST•
EN Assistent
Onderwijzer,
Salaris £150 per jaar. Hij Eenlg bedrag van £1 tot £5000 te
leen aan eenige fatsoenlijke permoet degelijke kennis hebben vac
sonen In eenlg deel van ZuldHollandsch, Zingen op het 'I'onin
Afrika tegen
Solfa systeem, Teekenen en Drillen.
BILLIJKE RENTE.
Werk te beginnel}HOOthet kwartaal
BIJ PAAIEMENTE'.
van October. Doe aanzoek met TERUGBETALING
Afstand doet er niets too.
getuigschriften
bij den OnderSChrIjf (ln 't Engeisch) InsluItende
geteekende tot op 16 Augustus.
franco, enveloppe geadresseerd aan
G. A. MAEDER, V.D.M.,
'BULLION', Kantoor va.n OM La,ruJ,
Hon. Secretaris.
EBT n oen P nard lijde:nde aan de Schurft
Ziekte, eooja, maak het d Ier gezond met

H

BENOODIGD

ZUID - A£RIKA'S SPA.

Ron.gaande Ondertijzer Benoodigd

..

den heer RaODS!
die getracht heeft
de zelfStandIgheid van het Afrikanerdom
le ouder unjneu
en daarom
vergeeft of
vei klemt
hl] alle ti dat tegen
den heer
HHOlJE::>
getuigt
De heel
Raonas 18
~II

SCHUTBERICHT.

(,ORDON

den gtoolen

siet

ID

imperialist,

zelfzuchtig

dm
imperialistiëeh,
lo h DU (UR DON ziet 10 al zIJlle daden
RluchtB OlUO Ultbrclulllg
van het "opper
.., La \ uu Groot Brinanje,
en daarom
Hr uw ers k I " t
~ o.Iwc~bul \

\

_

Will

1~

~"Iu~dlgt
hiJ hem tegen alle aanvallen
De heer HHODES
heeft het Afrikanerdom ongetwIJfeld
eeu groeten dienst be
wezen,
hoew el niet op de wijze door srr
(,()RVO~
bedoelt en geheel tegen den wil
en de I eJuellllo
van den heer HHODES,
\\ mt na lt ouz- opvatting
werd het goede

II lIE \.D

lYIARKTPRIJZE~
L\

"lt

\Al ~T!il)
"

Il.

hCI k \\ ade geboren
Hetgeen
de ~ IJ
udeu
van Ul ztJlbLandlgheld
van
de
k, \Il "cl lt U uioualiteit
ons tI n kw ld€
Il brt'JI~ht
bOUH
teil goede gewerMeu hl eft op b8t1ge wijze getracht
Lt Ih[al
J t;hclU Uit te wissebeu
doch
uie wl"luli:te pogmgeu
werd oua volk
I Z J U l ie pst e fuudauieuten
geschud
plan van deu heel HHODES
was zeel
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VEKK.OOPINGEN

I I (

1, p

I

\111

I

\ (II li)\

uitged u.ht
e III Il~ eli \\ lt

daar

ID

1Il~(

k l!JtlS zuchl

I

hIJ eerst de onder
zegt het (el ti III ell

tt! \\ Iuuell

(JUl

hurrne

zelhwn
Ilgh~1 I lau
g~~e\ eU te \ cl uleU""m
IJe eugen
du
\.Jnkaucl:'
zJu un op' u hoew I (Jl enke
leu zJn
dIe hun oe:,L dJell hUllue mede
\tI k lUll!; \\lJel
III "lwjJ
[e 8Udtien
IJe hllt I I{II JVE,., heeft d, [I dlllJd echtel
g tU<ZIW! Ol_en \eu eli zalUll met behuljJ
1
tweeJe poglug maken

11)\

0l dien

\\ eg voortoa

III

"AMINOL."
Hel Nieuwe Belangrijke
Chemische Geneesmiddel

venekerd. terwijl dil derde KlIilJfJlt!,ta<uu I'\tOl'SE1,n,a ()\ ERI EDEN"-De heer "AJarfuilIllil
voorloop 19 1liet benoemd werd
Joh.~ Iloetlhala schooneoon v UI dun ed heel R
wilde ZIen wat Je A fl I lUOI q<llud gaat P Botha, was do vorIgO week op JaclIt ~)
doen
DIt 18 een veri!Ulu(llg lJf'slmt, doch
schoot een bok haalde do inge .. andon nit en
rIng

men

dient
dáá, zoowel

gew iarschu wd
te ,,,,ol(len,
lis eJJCI"ti toch met zoo maar

.. ilde het dier oprilleu doch bU VIOlopeens no
der Een ka.ffer (he hUhom w .... gwg bet hU fUt!
huis vertellen
loen Z jn broer echter bij hem
los en v ist op I ek 1\ 1"ltl\')8 te Itt keile u en kwam was de JOlige man reeds overleden
zlob te verbinden
deo eeneu (lf anderen
E~N
JtllllLE E 1J]!lG van bqzoudere
soort
kaudidaat te ondefRLeuD€ n De noodige schjjnt diu te ~berde6D te zun
Altban.a de
samenwerking
WOl ut al te dikwijle
door
Graaff Rlll1lell<!r dié er een beschryvmgvan geeft
deze
vroegtijdige
rekwi aities
tegenge
zegt dat
\Vat Lompbe d, leelijkheid en alBewel kt
De vel guderlllg
bealoot' verder
meeue onvoldoeudbeld betreft, uese brug makkek
een comnnssre
van wa tkza.aulhelll
te be
ltl den eersten P'lJ8 trekt
Het. genoemde
k
blad noemt het een 'publiek seliandeal
dat
noemen om tegen de rundel pest ~~ wa en
dooi een select comité dient ondersocht te ",or
Een telegram
van den heer De Vill iers, den dat het geld der belaaLlIlgbetalers zoo ver
LW V
voor Worcester,
werd
gelezen,
morst wordt
melaende dat hij verhinderd was tegen
TWEE SOl DA I E~ van het Middlesex regiment
woerdig
W zlJn
waarop
eenl!N sterke
zjjn te Kingwilliamstown
door de politic opge
aanmerkingen
gemUIkt
werden
Sir pakt terwijl ze bezig waren te stelen
Eeu
Gordon Spllgg ruet 11 Z Ine gloot", belof
der soldaten verwondde con politie agent zoo
ten In Engeland
heeft
stellig
DIet cl,e dat men den man naar bet hospitaal moest ver
cndersteuuing
[der Afr I kauei M van hou
voeren
De Wllze waarop de Cape Mtre/m/
din i eu ZIJ hobbon
ZIch jJ ourniskenbare
hot gd'HI\I me~dleeh verraadt op eigenaardige
WJJze en wense I om toch geen aanstoot te ge
wnzo uitgeeprokeu
ven aan do soldaten die volgens gemeld blad
Kiugwillinrnstown zoo loyaal hebben doen ge
voelen sedert hun komst
De Basutoes onrustig.
WIlLISION 29 JlLI
18~7-Ik las In uwe
(JlsttUel1
ont' Illgen "IJ het volgende
uitgave van 13 dezer VBn Iets buitengewoous
belangrIJ ke telegt a III 'an Bloemfbntein
Ik heb gehoord van een lam dat ID 1892 Wal!
Onze Baauto \ uren zIJn in den ISJJt aangekomen
met een belletja op de zUde 'an
sten
tijd, hoc fdzakelijk
wellicht tenge
Z In hoofd
onder bet OOI omtrent een duim
lang met een kakebeen met tanden
Als bet
volge \ an de vel 1\ oestingen
del I under
schaap vrat dan bewoog dit kakebeen met bet
pest, I ech t v..oelig gewel st ~ il 1$111el be
belletje
Dit schaap IS drie laat oud geworden
llcht
gekomeu
J.at t'1 eanlge daffen gele
en IS met de droogte van 1"'16 dood - H~t
deu een ge\ecltt
pI Ults had tU$3Chen de
moet zeer droog IU het distnkt van CarnfU"\aD
III Ulschappeu
"ll
t II el" onder kp.plleln~
zIJn want Ik h )or van 3 I trekken die aao het
il'enaawd
I I IJl "II Le:lll Obi W IltÏll negeu
komen zUn -C
" .. pO'/1 lit
wan geuood
,,"r 1"'11 Mail(l.,p~, doOi de
DE ~roO\(II!
E'
"orden gecxplOlwerd 'ol
gens beugheldilbegl1lselen
IS er gezegd
Het
Bntsche (}vel h", I "e\ I <.tagdzlJuue de stl1Jd
volgende likt ochter met, eel dUllrnaar De beer
In~uge
hoof Im Il 1 en lilt te leveren
Illoet
J
P
Smit
te
Dordrecbt
klaagt
In
bet
plaat
ge mt\\ool(1
hebl eli
I<.:enslachtos loopt
lIlot zoo 1J1""1 VI) .1I1t.g en vall zelf )1-' de sellik blad dat zekero goederen aan Zlln adr""
op il JUDI veJzondell Uit Kaapstad eersl op ~O
sla<:h t jJ lO,! [.Oe l li liar oLt.) ft de zaak voo I
J uh te Vordrecht Ilfgel"verd werden
Het ge
looplg
biJ \\ lil schIJnliJk
zal dj'! slachws
volg \VaR dat hU "nder~ goederen van dezelfde
gehul.\lJ
nlOt tl li II ol den en dUll knn heL soort per post hud j!ekregen
na vUf of zes
telegrammen
naar
Ko.apstad
gezonden en
,l'eleulen
Jlt Je g'll gaal worut"
eenige malen karren naar bet station gezonden
InUtell
dIl I clleht \\ Lar IS U tU he hoort
te hebben
Dat. JO eon bezlgbmd
le Zlak (] IUCIZ ChL tE' \\OIden
Bllslltulllll
BI '~A \ F.RDIl 'NKE:-I -Een twee lange longen
I~ vu, I J~ lIleeHteL: IOLlls(,en.,~ 11 gedlotcu
\ a.n de f<Cbooln,ee.I-ore>! men
S) bmllt In de
lock
cu het
ulv,tllJk \eltlOUWOule
III
KnIpsel e vlakto 'IPI I edén In eell gat w Iter
to ualle
\ 1lI I ~ll
te kl Ugell
hl ISUCpU ongeve<:r ze' ~o 'oet die,
ZIJn <U"lert)e om
8eb Jul z eh lJ 1 I 1IJ11alltlg le lttlpl eu lj t
trtot drJe of vwr Jaar oud !,pug Laar moc.Jer
gel III nt gOI \ I J lUW ItclLen "" eZ II
d" ""hool r >oper zoggende dal baar blUert)c
verdronken was Twee' ar d" schooIJongen.leu tchtc
\ e Jt I.., I r IchLeo ah'>!aehteu
M Ourr CD I J ncobs---!!prol gen op e) "pr [J
ger on' ersd r kt In het "ater eli hUJJ.ltlen de
kIe ne er Uit'
r de v"tler ur nog b) w III ~ I
l"ng ra Ilo op tleu gnl d bemerklen de ouder.
1 t tr
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ng
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~De Sha w-Rhodes kabelgrammen.
WIS'I

HEl

KOLONIAAL

RBODl!!S

EN CHAMBERLAIN

De mhoud der Shl. Rhodes ka'belgrammon
nog met voor on~ leeers gebraeh t en d 1.3r
ze van groot belang ZIIO Domen wJj bet volgende
overzicht w.t de Da dy Neic' over Miu Flora Sbaw hee.ft een tong!
Dit IS ge
loof I~ de. "oornaalll$te
indruk dien een ieder
wegdroeg nn de vergadering van bet comité
gister
De beruchte kal els die nissehen miss
.l:ihaw en den beer Rhodes
passeerden
wtrd sn
voorgelegd
Ze wareu beknopt
en dwoJelUk
Doch nooit te voren werd zelfs een klassieke
of Bjjbelsche tekst overdekt met zoo vele bj]
voegulgen uitleggiugen en kwaJifikat es als mUIS
Shaw met bare boodschappen
deed
Toen
klaar wns scheen mets overgebleven
te Z[J1l
woorden hadden al bUD beteekenis verleren en
tie fel ten "I bun beteekenis
Wat betreft hare
ondervrugers ZlJ omringde
het! eenvoudig met
een wolk van woorden zoodat ej] huu e~8n"lcbt
verloren en niet wisten w aar ze waren
Up
elke definitie .. , vraag vroeg zu verlof om
lil
talg. meen te zegg' n en ZlJ eeide het uiterat
langdradig en met kolossale omsich tigheid
Zu
dacht nooit begon ZI) dat dese kabelgrammeu
OOIt gepubliceerd
zouden worden
Indien ..e
dit bad gedacht voegde ZII er kernJUlhtJg bjj
zoo Z) aich heel anders uitgedrukt hebben
\\ I
!acht, nullen doch toon ze k!a:1r was WIlB zij bet
hes te af
W anl de dingen dw zu gezegd zou
hebb n hl?ldcn OU"ureo lung bQ de tafd
Ze
"arel zoo onbepaald nevelacbtIg
en algemeen
11.18 d, dlDgeD die Zl qezegd had defiDltlef be
knop eo d UldelUk waren
Laten WlJ ee.rst de kabelgramml'n
zelf nemen
Rier zIJn ze in orde I Dec lO 18%
Flora aan Rhodes
K"" u z~ggen waoueer gII met de plan
nen zult begUIDen w11 well8Cben wo
spoOOtg moge1uk verzegelde I.IlStructles
nllar de
Londenscbe
Tlllw,
ver
I,egenwoordlgers
IU de Europeescbe
h JOfdsteden te zenden
bet 18 ze"r be
lIllIgruk hun wdoed ln uw voordeel te
gebrUlkeD
2 Voc l:l Flora I1ólnRhodes
geva:Lrllk
sympatlllc
no ~olmMkt
Joch hangt veelal lLf \ al de houdlng
,oor
de Eoropeesche
mogendheden
t JJ hebb, lJ oen protest III te le' eren
u.er de SJlIlatle hetgeen de Jlnperlalere
geenIlg kon vcn;lappeu
De ulgemeeu"
I.S

lal

Ion

a.andecleJl

lJO\

zeet

SUl'iplClt:US

3 Del
I Iura LU" Rbodes
Had eel
o derbund met I raDs~ben
.ecr~
tan. die Zaterdag <all hier !lalll Jen
JJ utg
Berlin
eu Par I" vertrok
Ik
..rec. de JlId"rb llldchngell mot ""ze
r arl jen Chambcrlau .laat r .>eht In
gevaJ Ic J-: uropocscbe
wugc dl "Jen
Zich met le zaak l.>emocwu lo<I heb
li le reder , Le Mclo vel d lt I
lat 'lI d"del k zult h I Jcl r
Dcc
Hur; "' "lU I I r
Ua, I \
JUl:
Ol tS oe,..,L
ti .JCl tczc y.akell
11 ~
I d \ en
u L I u

euu

buet)e bmr dewU .,n een warm haJ" erd Lel
wo It)e gereJ -(
rpi
\\ f ho,
M,
'I A - Ur der de narolol g"
III I sLr kt Mafek Il moot,~ ,t, I IJ ee gheJel besta.al
Altiau8 ZJO 8 reed" DUID le
1." ID B~cluan !Jud gezegtl
(lcl gr lSLe
deel a lo .l, I • Ollto IcJ
nd bel tege 1
"O
cl gc PI erh
f I \\ Os.e1 MUll )a lulgc.
a U Old (~1
tsoa
\\o,"cl
I ledil
t
,n
ulk z 1 a I
Hna!I"I" I
on d t k, lelJe

Will!
dun WIM Sh.ltW 1 Eon reder dan ~olgens
de gotw.gc "'I t, ':10 den opstaud
Doch rn,,,,
Shaw WIst ook Jat bn WlJlandsche lDotnijlk.Lede
broeiende
w aran
(JJ., boodschap van presldcnl
Cleveland was gepubliceerd}
Zu was er zeker
van dat de hoor Chausborlain de Ultlan.dCl"I
zou ondersteunen
Doch buitenlandscha
bo;
trekkingen
dacht "II zondeu bet hem mmder
gemakke lUk maken dit le doeu
Daarom kwam
zu tot de gevolgtrekking dat bet kol n Il C
kantoor zou wensehen dat de opstand d:t.dehlk
plants, ond
Doch dIt 18 wat "Jl dacbt
11161.0
was haar verteld
Daarom toen <Jl ~. ~
beb speciale reden te geleoven <iat Cbamher
lain wenscht dat gn bet dadeluk zult doen
wat "U bedoelde 1'1'118 dat Z!J geen pecials reden
had
(b)
Na dit meestetst uk 10 de kunst van
weg te redeneeren WM het geheel teleun;tel
lolid te vernemen
dat nnss Shaw toen een
speciale
reden, bad.
Dit W88 eeue aanm,,,
klllg van deu heer Fairfield dat
lndien de
Johanne burgers gmgen rebelleeren
18 bet I"
hopen dat ZIJ bet spoedig zullen doen -e-ëeue
v rklarmg die veel sensatie verwekte
De heer
Laboucbe re gaf later aan de band da t de hoor
FaJtfield mISS Shaw slechts nlt!ach~n
yer
onderstolheg waarover ml!UISbaw op haar beurt
hartelijk lachte ze noch ontkennende noch aan
nomende.
DIt wa. de voornaamste
inhoud VlUl mIM
Shaw 8 wonderhjke
getuigeme onder het hoofd
van het Koloniale kantoor Om OOD JU18t Idé.! te
krUgeu T&lI de manier waarop bet ~ogeven werd
moet de leaer oen lange uivwoiding op elk punt
veronderstelleu
op het onderscheid
tusechsn
plan
en inval
Een of twee minders moel
111kIladen moeten nog Uit den weg geruimd wor
den lndien mtss Sbaw" sp6Cl,ue redencn goene
speciale reden eu wareo mMr "lgem ....en en a.an
eeu lader bekend
waarom (wilde de heer La
bouchere weten) acbtte zu het noodtg un den
beer Rbodes t<ElLolegrafoorell ~MI.88Shaw • anl
woord veroorzaakte !Llgemeen gelach
Ik ",...
telde ZIJ bIJ het hart der wereld De beer Rho
des \Val!slecbtll op d. grllllllen
Vorder \Vat bedoelde ZIIdoor te wurborgen
dat de heer Chamberlain
sound WIlS
De beer
Chamberl&1D &eheen zelf door bet antwoord ''1IJI
ml a ohaw geamuseerd Do heer Rhodes mO<"ht
deIli<en dat de heer Chamberlal1l een
klem
ll;ngelander
ww! ZII wilde hem doon welen dat
dbamberlam
groot
\V1lS De mformatlc ......
ik voeg dit erbIj gebeel overtolhg
want we we
ten reed. dllt op No\eruber
'1 dr Harn. den
heer Rhodos gelegd had
Ik bab alle reden le
gelooveJl dal J I humherlaln 'an plan 1.8 ecn
akuevc Imperiale pohllek te volgen
(1) Ik kom nu tot bet derJe onderwerp _
Rbode
k ,bels l.~n ~ lora Ve ze za.! men ZIch
hormDereD wertIen Olel door mlS. :Shaw !!"'nge
haald III I rlrc 'or ge getlJlgolll8 Zc Wrlrel haar
gel",el
nlga.an ,\ ULrl r
Haar u tl"l( Lrncht
.el
blltelc I I 'oor dr JJlllTL< Zoodrn Z~ het
tdegr.tm
7 l hl) moet niel lUIke knbelgran
Illen als dc, un gLStClOJ o.an den hoogtn oomruu;
><Ilfl.
Zeil lenJ In.s lelde Z I tot Z1ch~e\f
Dit LS
HanI>! n el llhuJe~
en gaf het dIe maLe' an
o.:teckl u d u e<:n LJood.;cbap VIUI Hun.
ver
bel I I) I "a_ ,,,,cr I el "el cell vod ml1lder dan
Cl t, 1I but I 'aan Cuarnberl:lII Ook
cl klbelgram unt nlcnuUld bUIten het
LI r
Ueer Zlgt ZIJ zelte le 1:
he, Il T a, z u Iotaal u I h Jar gedachte dal Z I
zlCl I I t I .;rll n rde hct or tI wgen te heb!x,r
Jt Jat lt. I duor ti tdegr ... f IIL'\atsclmpPIJ wcrd
u<lrgd g I \ lIIe Jr 11 lr TIS En to<.;bwas hll
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ge-

hem I'llit
oe~e
lilt
"Ir (_,.ORDI)'i

aan bIJ Uie RHODE"
IlaU
bil I 1"1'
lIeen k" aad III de daden van
tuu af!lod kunnen
hlen "ant hl] gewaagt
ik", h - \an ht't k"l\ aad dat hem door anderen \\ ON t toegeschreven

te Rawsonvllle

Il... p 11 r II ti e \ e r ~ ~ Iti 11
[t'
l{ 1\\' LI
,dIe
(rOlHJm
~chlJ t lf' I
Il ["l1(e,,~
!leW6('St le zIJn
D H,I eh llllt<l" pre
kers wonden allen dilt IIIJdlordrongell
z.IJn
v lil Jen ern"t uer ti) len \\ aal III wlJ leveu
eU de gro< te eel1QgezlUdheld
die er heersch
te \\ a.s een
'" elsprekend
beWIJS dat de
Urllrnuera
aldaar
zach hebben
\oorge
nomen als mannen
te struden
voor onze
natIOnaliteit
en onze natlonale
belangen
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don
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PUK

Wide de 'oorzILter
Neen monheer ~>ark wu
bebbeu nog DOOit overeenge1!temd an zullen
nooit 0' ereenstemmen
Ik zal D tegenwerken
en bevechten op polItIek gebied, ID bet publiek
pnvaat. SOCiaalen ID zaken rooiang iV In Ali ...;;]
~oord
zUt daarom zeg Ik u dit rondolt
WIJ
zullen nooit overeenkomen &ool&llgwp leven
De beer Parker zei dat hD verbl]d "11'&;8
dit te
hooren
Men draait er geen doekJe. om doch
III .Wk een geliAdh~ lA bOlIWr -ru Ill: 1011001

der verp.d.e- tDh.t~,?

cor \!.sp4nJ~nten

gez.ondel

h.~ kol

bAtOQr ..ed mulc1U ~

De Robin

KUILSRIVIER.

ze

werde ecLter aall tie mIlde,"", orrospotldeLllel
gazon Jen \\ '''rondue mIS" :SIllW als een \OOr
beeld no~mde dOli corre.pundent
te Hru!lSeL!
MI." Rhaw "aH Jet kol'lDlale departemenI
het J ,unosun pl"n w '" lOL. waan nD Z J d,cht
dat I" t dep'rt"m~nt
'ulr I ulLOlllandschc zaken
behuorde te weten
ilet w'" et. ti,t bert kend
WIl.8
t
t begin ven.tr Ol lbel I of 'Pj)OllltlO te
~erOOIzakel
Oa.'L1 m wenscb Le "I Ban hare
oollego... In t 1ullenl Ultl d u door llllar l")(Jr
deeld wenlcJl al.
\\aar.cllJllllk
geheel onkun
I g to Zill
ce k rle elJ lUide! Ik" Jp'" IlInwK
Jer ~>Iai;!tle te t.: 'en '<I., haar pen en a t
haar
ogpu t
Z
beschuuwdu Zlcb UI geen
upucL t con du saJlle 'z woerders
alle. dat
lIJ d" d "erl
ti. gew)( n ) Jurnll!J~mo ~edao.n
-eeu
aanmerking
wa.:J.l"O'\erIIOmwIge jOur!1lt
"stou In de karntlr !lIot nalateu konden om te
lachen
Ten t.wc"de lOtt butrekking tot IlOI8S 8haw
en bel kul JIlaai kanto! r De ultlpg der jle
tUlga wa., hier ti,t do k Ibd. gegrrnd \VllI"e'tl_'l)
I!eded id Ik up al.gcmocuu lIliorlOatlC ell (b)
~edeeltcll k I e"r I el',;aldu allnmerkll'g
':UI
den beer htrficld
M~t b.ltrckkmg lot (a)
ocn IOder WL~t d II et Il opstand te JnhliwlUC!!burg
wu P""lt!; \ lilden
ZJI had een ondorlloqd mot
dr Leyds Illl l£IIdtl.. af tlat hIJ bet ook or\' Ist
Een 8 )ort vou ge" oonle was op dien tod om
allen d le lets van Zud Afrika w,.ten te vmgeD
...el en hoo gaat het met dIe 1ra!IJI':J..'llcbo
revolu le
Zij kwam dnemaal por wook ID
BRIEVENBUS
het ko oOUlle kantoor 'ertoefde
~lIf ml1luteJJ of
vUfllg afhangende
\nn den ambtenaar dim; II
Een gelukkIge vader wiens zoontJo zIJn eIe
zag (,"te La"r vnt en wie V[JttIg ru nn teo
ruenta.Ir ex.amaD met goe<! gevolg beeft afge
geeft .",am DIet un) '" Ilttlurlvk W15t t kulo
legd zendt ons ter pubhkatle
een pnVllJlt
mule ks.ntoor \an den opstand
[:SIr ,\ Ilham
schTJI'Cn SIllJ.,o d en LOC n (lnze rULmLelaaI het
Har-co Irt Will! bier on<ncndell]k genoeg 'au e
ons lltet toe de l n br el op te nemen
beeren Chamberlallli! dep6ebe
van 4 Febr
Ef:~ AAXBE\ [II~ -De beer Z J II de Deer 1896 te lesen Jr VM Pnus A Iben KaapkolonIe Afrika zegt
er waren van tud tct tud geruchten dat
Ik kan Chamberilillls PIJn Balsem aanbevelen
geweldadige
etappen werden oYerwo
gen docb dezp. gerucbten
• arden ge
'lIs zunde omtrent de be.te medlcun m de maJ kt
Laat eemgeen die aan rheumahek zeere rug of
dD~ door do daad verlldeld zoodat de
andere PUll£>n 10 de spIeren Iudt le een proef
oplDle later veld won dat do nnlanders
geven en bU zal met aaneIen te verklaren dat
met van plan wa.ren een botsmg l1let
het gou"I'ernement te wll.gtlU
het de beste zalf Li die hV OOit beeft gebruikt
De spoedige verlichting die .te aanbrengt beeft
Doch dit toonde sleclJts loo;Uti aangemerkt
d\Uleuden 111llers !Det bJlLdaohapyer~wa. P J m de :;~e Nm. eemge ~en IJ1lLeden dat
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Wllb

I e ~e'""te UH;t
de IL'tml ti,,"
KOUW ord,
ers dc
Ve odlteur \llll de
T f, "IKt cr u et vali lot eCIlI[l" wekcrI later
tie ooierIo li c1.sch"z uk wert! 'orncbt door ml""
:-;1lW en d U be~l erd. r den heer Mobcrley
Bell
De ,"neb"ll"
pakutlAn werden OIet aan
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oogst

(I'an

Uil

C
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Ifll7
Pracbtl"c
rog! n.
.u" bic In doJn laatsten
tUd gc, Illcn ook werd luet ton daar wat ochade
;naar l<>eh ulêt wo h'I"!Iol...un hUIzeo J;(adllAn
)0 w>urultzlchten
Z IJJ "elO\enti
eli d" boeren
bopel
die" or enl g""')(erd Jaar
Ook 1.8 bIer
(,Cl
gr JOtu vel1l.lld"T1n~ tu zIer NIeuwe boeren
stro IJren .. III alle kal l~n III ~ l'J1 pracbtig
.. h ... I"~,, uw I" ha.:.u;l klaar
uk ge<IClótmeerd
VOt r kerk
I r 'un ru ruu Z1ll'lu.aIOCIJvoor .!()()
meoschen
De
I uU .. ,
"1!1kchof!! maken
groOtéll opgao!(
Allel llCIl \(Jor" .arIM wa.ar
TrOu0 er IJ el ge.ul,1
M en 18
hKnalsriVIer
t
~
w" rd
><;:I[ rnH de rel" l'llt" IJsten 1000 te
..~r
de I e<ren Jan Faure ~n Neetbh
t we-.:It geLp.gd de heer :\ootbllDg 18 o~
mMr bU hoeft al UlO Lu Il gewerkt en hoeft nog
aL~wd goed gewerkt
1 g "le zegt tilt hIJ OIet
n0f.
laugeu tuJ k.11l werken zoo de Beare
Wl
lanr uu IS ru)1l vraag heer Mlt"t!r zJln
cr dan met lUIdere ka.uuldat"l1 In het \ ek! ala de
I tur Faure
IS hd 1l'",Lcld rn"t OIJ...,Jan
Zullu
"ti dan I lOt "rooelte
d >en om bern
weder te nagun liD \"IXlr onb te bull' te komen
of ti! del rtchtcn man Win te wn,en
Ik w ....
Zaterdag In de stad ,:rl locb een paar 'a.n m )D
~nondclJ gesproken on
"pmk"" om den hee,
!llig6l'1llan le vragen
GelUlvu on. dan de
rechte mannen Ran te toonen
On te landsbc
I.ngen hanger Ilf 'an de ma lncu dlo o~ ver
tegenwoordlgcn
Ik
b"h
gedacht
dat
....Il
bin
ncnlcort
e~n platform
.".Jden krilgen Ln bet
"lIdden van de @poren bIJ de stalle doen het 18
maar nog hotzelfde gesukkel
I n dIt kluwe "n
nood=kclUke
werk dat Wil noodig bebbelt kur
neG 'U OllllnlCL een. belpen
\gat
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FAMILIEBEB.ICHTEN
GEDOOPT
In de Wlclm.aal op Woemdag
4 AnogtU!t g
~(]()r
~ __ C JF
J Mulle:l.ee.ne docbter van d~n
eer ....... c scob de VUJlel'l! Brunt met name
Durolby :hay eene. dochter
van <icn beer
Johannes
Henoch ~eetbling
met Dame Anna
Hildeg'JIlda
een £OOn V&Il den beer Jobannefl
Steianue
Theron
Hoogendoorn,
met name
Albert Victor eell JOOll "lUl dell beer SenllM

Lecl1dm d. Kook, mot IIUIfl V1ctQ: Gi»boA.

""",r
-u:ht.:

.f'"
(,IJll!.

l<>cht lb~
""bap
1,><
dOl la&g1l C
dig "(lU el
-eell fuut
dan tpret:1o.

fli1

fELEGRAMMEN
OVERZEESCH
Een voorgestelde
\ \1 \l"'l

conlerentie
Ill'; PREMIER

Al banle en Servie

heer Engel.a klaagde over .taande ... ter In de
sloot iang1I de Hoofdstraat
tllllllChen"'et 6lg9n
dom van (len beer J A J MiDllMr IIn het z~ne
Tot nog toe UIOleta gedaan aan de draine ID
DE REBELLEN
GEVEN
ZICH
OVER
~{achlDerte8traat Het rapport wees verder erop
da de sloot bU den heer Dirks n niet een !:le
(T oor ,k>n 1 ~ II
GALISHWE
NOG VLUCHTENDE
I~E:\llM,
sr.rrrss
boorljjke v 1.1 hcc£t belwelk \ erooreaakte staande
poelen van water tengevolge W:la1'vsn slechte
DINSDAG
3 AUGUSTUS
WIJ hebben bét volgende bericht van het ver
ORAII \\1s:<TAD
3 A I -Op eene vergadering
ren ken ontstaan.
departement
ter publicatie ontvlU\van de ruuderpest comunsare heden ochtend ge dedigiags
Plet U) i WIUl beschonken 10 de puibliek~
BRUG
IN MARKTW"RAAT
-De beer Malan ral'
bouden
werden
twee
plancao
ll(l~elly OD gen porteelde
dat Gablel Dcnnngo oog steeds wel
straat en moest 58 betalen of 7 dagon .katen
Uur. rkrnal gekozen alwaur men wg>I8tnties
op Van den bevelvoerenden OmeleT G&malliep aan t repareeren
gerde aan de municipale keomsgev1Dg gehoor te
te lichten opsichters werden lUll gClltold en alle
verdeqiglDIfll-deputement
geven om de brug voor znn elgel¥lom weg kl
Vent L l!l8 werd schuldig bevonden aan3dron
Il' dere
noodige seh kkingon
met
geestdrift
Per hobodiaf
Kuruman 3 Aug 4 uur D ol Besloten dat do straa.t-eomml&lue
de
kenschap li de publieke straat
HU w6!!l1 be ruimen
voortgezet
De HaVillati'lt eli patrouille bereden Dukes juist boet met be of 7 dagon brommen a.obteT de brug sou latea wegbreken op Domingee onkosten
toruggekee~
van Puduhusobe
nadat ZI) t{)t aan trahes
GLADDE
DJlAAD -De
beer J OT Moll deed
BE LAl' G RIJ KE BESL T.; IT E1\
bet bov cn~e
der kloof wu geweest
Zu be
Omwond stond beschuldigd
den dlel.jJt van aanzoek om "Iadde draad - pIU! door hem van
richten da de schansen verlaten zIJn Witte den beer MauTlce Brtenl zonder verlof vt>Naten Amenk Lontvangen
- Ian!,'!! Breda 88Lnmt te
I' Kr ~ LIZAIIETH
;j A G =-Een
belnngrjjke
\ lagll'en op alle hutten en wageDli ongeveer
loege
to hebben
H J pleitte schuldig en wel'll ge mogen spannen Ills advertenne-middel
IO,j munnen met geweren en 500 vrouwen ert VOIIUlad tot 3 maandeu bardeu arbeid
staan
verglld~r • II vau de rUI derpest comnussre had
knderen waren li lager en pakten zak en pak
AUDITEURI
x
RAl
JUf -Het
rapport
der
hederu uu ddag p133t. bjj welke gela!!onbmd
Lena Morees werd beschuldigd
van djBfstal
word ter tafel gelegd waaruit bleek
Totos loon Robin
lx.",loL·
..m "erd 0011 I IWHII te hebbe,
waarop op alvorens ID to komen
Villi eea kombaars
het eigendom VIUl mllJu~ C auditoureu
dat dë municipale bocken oorreet zun Staat van
beesten
voor .nentuI~
kondon behandeld wor
yune beeft z eh JUUlt overgegeven
Praktlsob
C Uys
ZIJ pleitte onschuldig cn na YQ;I'hoor
lo. de gill sIaLIC ook te worden gebruikt ala geen water te Puduhusehe
en bet weinige be
van de getu gema
w iaruit bleek dat ZIl het do kll8 algemeeue balans £t98 6s \\ ater reke
DIng overtrokket
met de som Vali .£SO:l1i Gd
00' iUll.l'tlllta oe stutte AlSOt li: dat eel1ljj ver smet door dood vee Wu bobbel 700 gevan opgetild had word ZiJ ontslagen
due] L becwt
op
aankomst
aldaar zal gc.;nt genen tot hiertoe
Hierop verdaagde do vergadoring
Tuintens
patrouille mo et
Arond J onas stond besohuldigd
van huis
Gal ahwes gezolschllp In Gamakuugana
nehter
braak met voornemens te stelen en van diefstal
worden 0' dAL de beste expert opune worde
IlIl , d n J.ed<.JCtIJU1
vorkregen met betrekk: g tot de gesccdheid
haald hebben
Deze zll1k werd teruggezonden
door den pro
IU
",lblUr iankomend
Vile
Dat de noodige
kurcur gcnoraal n Llr don 1ll1Lj!18trllattor I>~han
1I1unhenr -Vergun
mu aut
onderstaande
,wllr"lIoioo
w rde
gouomen voor bet occu
Van dell bevelvoerendeu ofllo16r un verdediging»
del ng
BIJ pleitte onschuldig doch wurd !10hul
publici
pecre
vu do Ilallt. Ill. oen .tlltle en dat die
dig bevonden
en gevonnUld tot G mll4llldeu door middel vun uw geëerd nieuweblad
departemen t
tolt
te
geven
uml u. dAai wordo
allt cemgau neodig
110
Per dép~obo Kururnan 2 Aug 4 uur r m hardeu arbeid
Op de ft ialu vergadoring van t comité van
uchter kant
Uat d.. diousten
Villi den heer
'lolo hfleft sich overgogovon
ook Moohahng
Icesteljjkhedcn
In verband
met du pla.atscluko
~ ern
vU"l1rt.
II ordun versokerd
zoodra ver
opporboofd m Olifant.kk of Mnrootzolzo hoofd
MUNIOIP ALITElT
Viering 1'&11 harer maJe~tCl ta ze~tIgJafl,c rogoe
I UlCht
!Jut ,>Odra
de IIChl.klngor
Ylln do te Oamklln.gallD, ... ostollJke "Udc vnn den borg
ring! werd bet mj] 0P8"dmIr0Jl Uit naam ya. voer
word VrUdag bil bot gevecht gedood ook dr
rnuns ... Muruud Ion du buor"l III I et hlltrlkt
GEWON E VERG ADEmNG G EFIOUDW Ol' mela comité bet publiek van do PU
IlII ,.,.1
r vun Ke.lIU< &oud.o Ullt.llnge.
OD dat zIJ UOOI Pokwaue naturel Allo naturellen korpeen
DIN~lUAO 11AUGUbTUS
lfJU7
101 C Bfdllllhllg hllrtelllk cllUk te zelfge n v ,r"
,tulllloholl op hunr 0 IilallttICD kruien moesten
makou de bergen schoon
Blgumotmu ondersteer lOg t comité bew u7,C'
rn.. kOD YO r sood '"11(0 be0llton Ill. lIJ wlldcn
V oort&-dllt
nil. bClitrlJdmg Villi onko"t.o. or
RECEPTIE
AA~
DE VRIJWILLWEUS
111.e.
er tOl'
1J0 leclol der plaat.fleltjk"
oom
CIIII Iflmnge
balu.u8 LO banden 111' 11\ dlO gollJku
""'.W 1
Jog"ll k I nlctlltchu pUn! ren Illot
lijk verdoold word lusBchen bet Park on de
Kokmol Southey
kommuilcla lt v 111 vrllWl1
\ullo kUl till YIll veo en van de boerdurIJ
Bibliotheek-Hoogachtend
cu,
Itger~ lort
UOIlO
vcrglldlmng
v IT' vrlJwlIIIgo,",
I:)EI I Dil SIE
V I I II 11.'
i
elo!(d
1111' do oxeroltltl £aaJ Vr"d l~uvond
11\ Il
1:'1i II f{:'IiA1Iu~AL}
CO~r EREN llE
Hon 8QCrutaflH
uur tun olnde 8clllkkll\I:Iell to IllAkoll v or de
PII:l.rl
ontvang.t
Ier vrnwllhgor8 hil huu l.AJrugka~r
\ Uil
den Illngborg
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De beer P J du TOIt stelde "oor g~
doord door den beer J Doo lefs \
, "Daar d"~e YNgad r Ol! Ire,t hongst nooc lf
vinde stappen te nu etl de '0t w ormg 1''1.0 I"
r lnd"rp<"<t k mnen cl" o " rlp'e V"'l!I'd~rlll'"
tot i..< _I.. I i!"l<ome
z ,<ier 00 Iersehe i t ~
persoon met 3áJ'gf>V >eJ"'l" beest an urt het noord
oosten op hUD eigendom I..,., tv laten en dat ol'
een wakend comité zal gekozen worden te
bestaan Illt de volgende beeren
Brandvtei weg de heeren W ViI)lMln P.r.u,
en Charel JOrdllllD Pokkraal weg
~.
le
Roex en P L le Boex P III Voor Goudiai
brug
P P BoI,h~ "LI P P da TOIt J..u. Voor
W _1> drift
D E du TOlt en W Vil)ONI.,
H zn "oor Hoge 8 Kraal P P du Toit,
P P Dl Pister Hugo Sehildpedfonteln
De beer 0 E du TOIt wOO!! er op _Jk ..
dreigend gevaar de pest WIlS en AJ?OOrde aan tot
het nemen van tappen terlbeyeihglOg
tereD de
verwoestende
pest, Men moest Diet te Imc
wachten mear dadelilk steppes
ne_n
Het
veldkornetschap
""lUI eoo gelegen
dat mIlD met
beboorljike
voorzorg
en
sa.menw .. kiac
de
pCMt er
uil
kon
bouden
8.....
ker weelt erop op hoevele ",uze meD d. poli
kon Invoeren
Men moest in deeen .. meo ...
ken en oonsgeund ZIlO Oe peat .... wel _
plaag rnr del Heer tnanl' de mensch moeet
zIJn plicht versuunea
H" d.ebt dal ~ll -" __
de ZnaIt erasug gonOO(l opnam
A.It men ~
Eljn beesten varlorelI had sou men hel geyoelello
Do heer P van der Merwe ztn dat liet bij ..
onmogeljjk scheen de peat te lItUIt.. muraOll
kon wlken tegen de Inveenng
Y&B beeeWa
Uit besmette Breae Geen vee Uit beamette
tneten
moesten toegelaten
worden. Venoer
per trem VILlIbee ten Uil bet!mett:.e &reU .-t
belet worden en men mOOlt de repwi.q 'ITa.
gen blonn le belr"
De heer D
du TOit zei dat Woro._
ccn ru.nderpOl!t-oommUlSlo bad door d .,..
rlug Mng_teld
on verwachtte dat IU liaar
phcbt zou doen HIJ ....001 erop clal de pest op
zulk een gel Qlm&lDnlge wOlle met
pI'OD(-.D
Zl oh veNpreldde
dat bei niet wu ~teo eeD IIJll
te trekllen
De regecnng kon ook nlDt put
0011 onder
quarantulne
plutaen
ala er,eeD
jleli!
W~
\\
lt
de beer F auro ook al mocht
• I
hl bad ziJn b..st gedaall de pest te koeren,
mllar "nC! wa. m. lukt HU bad ar geen IICbuld
.un d:=
!JIJ zijn be t gedrum had, !tI n 'II'U
111 r !fUIIstlg geleg~u eu kon eel door UlDen
workIng doen
Du heer P var der ""Mer",e tel dat mon niet
producten ter markt zou kunnen brenge.
a. mer GoudIn' rng 1If8lolv,n
Ot) beer 0 f
du lOlt !';e' dAt men ~i
ezels de producten ter markt zou kunnen yet
voeren
De heer PIeter du TOlt zei de retIOlutle bad
alleen betrckklll!l op vee u t bet Iloord~teo
l(Gmende Al! mBn de resolulle aannam fOil
het veel bel pen om de peKt Uit te houden.
Do heer J de Wet vroeg waar de COIlluu.te
de Illacht zou krilgen om de beesten te stoppen..
De beer D E. du To t !';el dat de boéreo
lemaod konden d '!'Ingen met zIJne bee.t4ln lG bet
pad te hili ven
De beer 0 Jordaao
.el dat er veel over 10
enting
tegen de pest gelOCbreven w",nl. HU had
al de ve".1 'gen geleren In On, IAni. fie'
blIJkt dat deze de eemge .. eg UI..... rla.gs mell
de pe><t kon keeren Als het I&ter bleek
de p".t nader kwam dacbt hij d",t men weder
een verpdenng
mOCl!tJ,eleggen om tot meu
tmg te bel; IUI ten lf I ""'" voor bet vool'l:tel
H~t zou voor bet tegen .. oordlge
veel goed
kunnen doer
De beer P TIIlI der M erwe dacbt OOKdat lIIeI1
.r ment Ing 'ou moeten doen en meende dat
lUen eemge heeren moest zendeD nm te leereo
hoe de lle.t te behandelen
Oe beer P eL r <iu Toll dacht dat men vun de
k ,,~-l e nn Ier d '" IS; e II d" aal<ie
De retIOlu
tw.
heiT'"
n
de ver'preldlllg
der peat
L< P'''
e g,,"n
i) I
da t de r68olu",
or het tegeo-
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rharn rru<tle. na&r Engeland
4-I ni "..n", ho hark OI'OI'IIJ..!iO
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Jo H"F~BllW
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--{[er tclcgraal)--H
Cor oln an Voel bnl'j an kwam b er Ill.ter SIln en
opeelt bC'CIcn Z Jn ~-erste spel tellen JohllDnC!bn
g
lit OltO
JOIlANNEJ;lIU
RG 4 AUG --{Pe.
tele~.1A.: rfc:
Jo .1."1;
Il Rv , ~t:G-\I"r
I.ck~.,.""f)--t::en
record Jl il"t maken van I!Clulcu teil I. 0 de S m Corinth a.ns speelde I hun eer. te spd lt cr lieden.
""lilA! toe
wer! en Jack OOIIlelijk~ m JD gemll.Kt wa,.,. 106 In tcgen\\oordi:;hc d v:; I Cd" groot
lIcltouwers en WODnen met drie g~
!.ellllll een
YOt:L gedol V(lll en U~ YOU~ lIle~ aLlI\c.e1l YOOlil1lll
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1011 ""fSllURG
d AUG -(Per
clc71'lIJ\f ~OJl
""ne , lP er U~ Jer leden nn de n"'uwe effClj:tt:D
beuro
i beal ten Jc beurs
morgen open te

zetten voor het dl"''' 1).0 I ken De vooTZJtter
de heer Ihrcv
F Imer !le ant wel bektmdc ft nan
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IUIQ.-.J werd
)!;" JlQf II werd Il- .lo!.e:I
filII liolldCil ~ )!$lIW1lt
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De b er D
t ze dat b .reh g~
lrongon gevoelde cll e ze gc
er den Bo d
\Te bad de, Bo dh ur hU gelo f le dat er oon
,\.fr kan
Bond \\ as maar bet .choen bom thllD.
oeu slap nd BUBd t wetcn
Het 'peet hem
da t er ct meer Ic ende,
Hond" al! M 6n
I err W Ikker och ddeu wa t men leefde
oen k, t k, n tltd
De h er J C lJeetlef. re dat moo n el de
&nd,lIL ..nDeo moest gaan tll,l<en op dd v ngen
omdat z slaptn
Wil !';jID ook Afrikane", en
men mo<st h,er ook een Bond.tak bebbe.
WU
slRl>"o hier zelf en kunneD den Bond meli
erwuten
l)e beer D E du T ,t da bt dat deze verg&
dertng
be""." lil! dat tII"n h.er wllkli:er genoeg
Wall
Á.
men hier e"n Dotldstak had zoo het
m'IIlIchl< 0 te levcndll( we£en
De heor U Jon.I",
wa. v rhl,d tint Dien be
.Ioten
bad !.e wilohtan tot d .. &ud I 1I1&0dge
nornlnet
r<l had
Het ",ld~ ec!Jter liet zegg~n
dat men dell Booclsi(anolda.at zoo gebouden zuo
te eteo oen aill de BOlld niet ecn Afr.kaner
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Ulet n"oeb!; de wortel. (Jf eenlg'e gezonde tanden
Uit t.e trekkeu. en bter knnnen tanden toege
voogd worden BlUIde plaat tegeu gerInge kOtl·
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13",10,,'011 maden kunlltlu gevuld worden
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De heer Nolan, tanden-dokter, HeyLes Mathew.
gebouwen, Adderley straat, Kaapstad, wenscbt
aan bet publiek van ZUId - Afrika bekend te
maken dat ten elOde te vf)orZlen ID do aanvraag
uaal eerste klasse tamlbe"lkunde
t~gen' matIge
p!lIzeu biJ bereid l' to .crBcb.l1Ien Het nllerbe.I~ werk, daal hl! JUist een [)ICUW duphcaat
toe.tel met al het !lieu" sle toeuebooren heeft
Illgt:vQtlrd
19 hJ] 111 dll }h1!'1ltlC do ~,oot~t,e \01
dUCIIlIIg te ge,en auu elke patIent
bInnen
du kOltst mogeliJke kenm!'gevlllg
De heer
~ ulan IS een speClaltst ID het trekken
vlln
WIllden, zonder pun, hIJ gebrUlkt geon gtIlI,
!Soon chloroform, of eomg letB dat bewuste·
100Rheid veroorzaakt.
Een set t.anden kan
gcm ,akt en lleplVlt worden binnen 24 uren
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~.et alleen zIJn dr Wrillam S Pmk Prils voor
1,l"eke rnenl!Chen een posltJeve genezIng voor
bovengenoemde
kwalenl doch ze Zlln ook een
'pcclficb
vuor rheumatlek,
lumbago, SCiatIca.
neuralgla
geueeltellJke
verlamming,
st Vltus
dan", tering of verzwal<king
AllI een geneesIlllddel tegen IDdl!(e.tIe. dyspepsIa, verlie. van
eetlust, slaapeloosbeld
en hartkloppIDg zUn se
onovertruffen VerkrlJgbaar bU alle MndelaanJ of
toegezonden
(postvrU). zes bottel. voor 17s, of
é~n bottel voor 3. 3d, door dr W,lhams medlci/n-maat.cbappu>
Kaap"tad
Zu hel'!ltellen den
b os del gezondbcld:um
bleeke er, geelachtlge
aangeZIchten, en zIJn een zeker geneesnuddel
tegen "memla, onregeimalJghe1en
eu alle vrou·
Wel!lke kwalen
Mallspersonen door overwerl<
uf door onmabgbeld verzwakt, worden spoedIg
duor derzelver -gebrUIk hersteld
(Ad,)
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De beer C R Poultne), 'an Maclear, scbrVft
om
te zeggen dat dr Wdham. PlOk Pdls
zlllle ecbtgenoote
van toevallen
en razende
hoofdpUn genezen bebben
Zu leed gedurende tien Jaren
Maclear,
Gnkwllland Oost,
lO JUni, 1897
Waarde Heeren, - Voor meer dan tIen Jaren
leed m!JII ecbtganoote erg aan toe "IlJlen, vooraf·
geglun vali razende hoofdpIJn.
Ik nep de bull'
'ac 'erscheldene
dokte",
m, dIe ecbter geen
.erll<:htlllg konden aanbrengen
Gehoord bebbeode vall de merkw <l.ardlge genezlllgen door
uwe prllen bewerkt, besloot Ik ze een proef te
geven, en kocht gevolgeluk ,e,"cheldene
bottels
van den beer H 'Varren, Vllll Maclear i'/adat
mlJo ecbtgenoote
e8n bottel van dIe puien gebrUikt had, hadden dIe toevallen zeld7.amer
plaats en begoll baar gezond beid over 't algelUeen te verbeteren
ZIJ bleld eenige maanden
met deze behandeling aan, met bet l,evredigende
Iesultaat dat ZII nu VOul bukam een Jaar geheel
en nl ont.lagen
IS' an bare vonge kwalen, ell
de Pllnlllke toevallen hebben algebeel opgehou
den
Ik ge. oei dat Ik d<Lnkverschuldigd ben
,l,ln U voor uw wonderbaar geneesmuidel, dat
,en t ul_lull"" [Jwez",y beeft bewerkt alwaar de
dok te," ur lioegena.lmd nlCt III slagen kouden
liet .taat u vrIJ een 19 gebrlllk, naar u verkiest,
van dezen brIef te maken
Ik ben, euz.,
C R POli nE\
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Een bevredigend resu 1taat.

TANDEN

met

en de spoorweg.

corre"pond""t)
2 Augustus 1897
Zaterdag 31 J uh werd alhier III bet I!Chool·
gebou w ecn pu bheke vergadermg gehouden ten
elllde do afgevaardigden
van Vilhen!dorp
te
ontmoeten In roke den spoorweg naar Caledon.
Er waren ruIm vUftlg personen tegenwoordig,
waaronder de leden der deputahe, nl de heeren
~1 ell A L"tter, J Hugo, De Kock en Barnard, en de beeren ,'an Breda, ElCbhorn, Dil
Preez, Albert"n, euz
De Leer H Van Breda werd ab voorzitter,
en de beer P Roux als secretariS gekozen
De "oorZItter maakten het doel der vergadering
hekend III om de deputatie van Vilhen!dorp te
ootmoeten, en te zien of wu ben znllen steuIlen
In !rUil ,erwek om den spoorweg door Frall5ch·
ho~k to I.llen opmelen nwr Caledon
1)e l~den del deputatte
miillkte aan de "erga
deling dUldelrlk d,lt de Iqn dre (\p~emeton 18,
nIet de IUn IS dIe beloofd .. as, nl lang. R,Vier'
wnder·end naar I 'Illedon
De beer A Lutter leest ook een verslag nn
eene vergadering ta VrIhersdorp
:s-~ heel wat dISCUSSiewerd voorgAsteld door
den heer H du Preez, gesecondeerd door den
beer Lourens [ys
Dat wu de deputatie ou·
denlte'lDen In hMr wen.cb eene opmetlDg te
krilgen ,'aIl de IUn door Franschboek
De heer June FOUrie .telde als amendement
,oor, gesecoudeerd door den heer f Pratt
Dat
terWIJl de opmetlOg reeds gedaan IS, DIet meer
de regetlnng
om een opmetmg
te vragen.
Het voor8tel van dell beer dn Preez werd aangenomen. en de beeren il .an Breda en il du
Preez werden als doputatle belloemd om met
Vdlre",dorp mede te wer ken
~a een bedankje aan den voorzItter cn den
,ecretaf1S glllg de vergadenng uiteen
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Bredasdorp

OOR
de
sohaarhheid
in
land, is de ~del'getee
.
boeren elders in de kolome
zien van mannelijke en
bedienden. Belangstellende
eerst in korrespondentie
dan 60/- afzenden dat VOll008JH!e
zjjn voor reiskosten,
per hoofd van bejaarden
haven Kaapstad.
Daar de
reeds
omtrent 50 kleine Jongens en meiden
naar de Kaapstad afgeschcep.t heeft,
zoo neemt hij ook de vrijmoadigheid
deze oudere bedienden,-"aarvan
reeds omtrent een dozijn ~ans en
eenige geheele families zich; aangeboden hebben te gaan-aan té bieden
aan boeren daar zij uitstekend goed
zijn als schaapwacbters en ook goed
zijn voor ander werk en zi.j zijn gewillig bijna eenige oonditiea aan te
nemen op aankomst voor ee~ magistraat, d.w.z. kost, kleederel) en een
weinig betaling. ApplicanWli mogen
hunne eigene termen maksn] ,
C. A. PILKINGTON .
Port Nolloth, 27 Juli, 1897.
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en
welbtlk.,,,de
801l1f UI overal beroemd beter te zIJn dan eenIge
n
andeIe o""rt. vuor ZInklUg., hoofdpU , onrruu,
verkoudheId, ook voor were oogen. PrU' op
unl'TUg.
Alleen lIemukt
door Herman eD
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Bemoedigd dool' de enorme
verkOo~ingen, maken d. Fabrikantcm zich gereed om
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BLIKKEN

TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR

BIJ :-

B. G. LENNON en 00.
HEYNJ'S, KATHJilW 8D 00.
J. D. OARTWlUGHT en 00.
B. LA~OE
en 00,
.
STEPHAN KoPHERSON en 00.
en bij andere Pakh u1zen.
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E ondergeteekenden.
eigenaars
van aandeelen in de plaatsen
Opzoek, Mond van Piets Rivier
Boorboonfontein en Van Eeden8fOD~
tein, geven hierdoor kennis dat zij
besloten hebben in de toekomst alle
overtreders op gemelde eigendommen, hetzij door houtkappen, jagen
of anderszins, naarrechten te vervol:
gen, en alle vee te schutten.
C. J. VAli DEN BERG,
D. C. VAN DEN BERG,
J. B. DU PLESSIS,
J. J. LOMBAARD,
G. C. CR.AFFORD,
P. J. FOUCHEE.
Ladismith,
2 Augustus, 1897 .
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Onderricht in het enten nn Amentaansche iingerdBtollen.

Afrlkaanschë Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat, Pietermaritzburg.

DIAMANTEN JUBILEU! CAFE
EN

LOGJ:ESH'UJ:S.

40 Rout-Str&at, K¥-P8~ad,

Voor gebruik met Een of Twee DillelboomeJl, lItra Stert voor kid!trib.

DOOR

GEOPEND

SCHRJ:JF

GOEDE KOST !

REIIE BËDDER ! !

P,
STA.NDPLAATS,

.AARDEWER.K

MESSEN"WAA~
EN
GLAS'W AAa .

& CO.

CATALOGUSSEN.
DOKT[R'8

IK UK EElI IEDER RECOIIAlDEEREI.
.---- ----------

THORLEY'S

KAAPSTAD

RUNDVEE
Paarden, Varkens, S~hapen
ENZ.

SP()ORWEGMAA TSCAHPPIJ.~

E-1

Goedkoopste Handelshuis
IS

I' WEDGWGOD HODSE "
EN

DARLING - STRAAT, KAAPSTAD.
,

Kennisgevingl Kennisgevingl
g~yen hierZIJ van nu
voortaan, niemand op hWl "eeld, of in
of nabij hun Vendu Kraal te
Klapmuts Station zullen >~edoogen
met Vee van welken aard ook,
teni.ij
z'ulkll
!JtJo,dvP1"teerd 'u;
alle
overtreders zullen zondel:' onderscheId naar de Wet behandeld
worden.
J. A. BRIERS, Gronfontein.
JOHN WARD, Klapmuts.
Klapmuts, 29 Juli, 1897.

LACTIFER
V_ hei

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatser" in de Transvaal.
Dagelijksche personendienst van Lourenco
MarQue'S(Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

"

TIIief ,tor Reiligers naar JHauesbvg OU 178.---0 £3 171
Pretoria ~ 6s. 6d.-ftJ3 ta

DE ondergeteekenden
med'3 kennis dat

ti

"

"

"

Dagelij~sche r:>ersonendienstvan Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretorjá~en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

II

grootmaken

Zijn beZI~

va.n Kslveren

ZonderMelk
Eenige Agenten,

R. WIlSON, ZOON &. CO.

Dit is

ST. GEORGESSTRAAT.

)[&terieJer
do.
do.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE
De "CASTLE

MAILDIENST

MAIL"

leder lrtlkf

Maatsohappl).

D

E 8toombooten
dezer Lijn vertrekken
V1IOIl K.a,a,~tad
nu.r Londen om den
anderen
Woensdag,
te • uur n.m., naar
M&deira en Plymouth,
te BW, Helena, en

A.acension u.nleggende
echentijden.

L'LOYDS'

OAr

M

op de bepaalde tu-

Joli

7-HA WARDEN
OABTLE Kapt. Bron
" 91-TANTALLJON
CASTdIl,
Kapt. D11lfCU
Aug, 4- NO RHAH
CASTLE,
Kapt. lU.uI5OlI
" 18-DUNOTTAR
OASTLlI:1 hpt.
H,u
Bept. I-DUNVEGAN
OASTLE, Kapt. BoBIlJlIO.

AZRMOTOR"

'8l't..:.1d.. ..... oIell1&.

W EGG g'LOO EEl\

VOER

VOOR
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RIJTUIG.

14. 16. 18. BURGSTRAAT.

GEBOUW
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WES

VOOR

EN DE BESTE.. BEHANDE'ING.

THEA TER

Zend

EERSTE-KLAS

HET STATION.

NABIJ

•

SOMERSET STRAND.

B. MILLIN.
VOOR

ENNISGEVING
~Bchiedt tet
algemeen naricht dat een
cursus van onderrichting
in het
enten van Amerikaansche Wingerdstokken door den. heer O. MAUR,
Landbouw Assistent, gehouden zal
worden aan de Gouvernements
Landbouwschool, Stellenbosch, op
Il en 12 Augustus, beginnende
elken dag om 9 uur v.m.
Alle
Wingerdkweekers en andere belangstellenden worden hartelijk uitganoodigd tegenwoordig te zijp.

K
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iItra Bootu Joorb!elu4, Jla Lu Pumu

LA

GEHUL YU STIlL, G!1YIIIZEERD II YOLTOOIIG, YOLIOIEJ BESCHUT TlGEI ROm
AN de plaats de Hoop',: Vlagge8 lt., U rt., en ZO rt. Wtelen, met GRBALUCE&RD BEIREGBW OF
berg, op 2:2 dezer eeh donker
Schimmel Ruin Ezel, met grijs kop,
YlSTB TOBBS, JU ZO tot tOO lOet hoog.

WARWICK CASTLE, KApt. -,
omtrent 10
J UDl, Vla St. B elena en ÁJlCCn8ion.
A VON DALE CASTLE. Kapt. BRaW1i, omtrent 10
Juni.
GARTH CASTLE,
Kapt. W A.B.DKlI,omtrent
Jool.
De eenige Windmolens gemaakt mei TINTAGEL CALTLE, Kapt. RmmALL, omtrent
JnlL
Wielen Beweegbare Torens. Zullen RAGLAN CASTLE, Kapt. BRYli', omtrent 8 Jull,
meer water pompen dan eenig ander.
Tia St, Helen& en Asceo&ion.
ARUNDEL CASTLE, Kapt. WINDER, omtrent 21
Molens in de markt.
Juli.

V

bejaard Reeren Schut-meesters bij
wie genoemde Eeel moge komen
aanloopen, gelieven dadelijk kennis
te geven aan den ondergeteekende,
door wien alle bIllijke kosten zullen
worden betaald.
J. G. CARINUS.

De hoo~te prijs werd behaald door
deze Motors" op de Chlca,a'oWereld
Tentoonstelllng, 189S.
ol

P.O. Lynedoch Station.

LLOYDS'
AERMOTORS
HEBBEN
ZUID A.~'RlKA GETROKKEN

BENOODIGD

E

.A.ERMOTOR.
Lloyds'
Stnlen
A.ERlI:OTOll.S
den ZIJ,( htsten wmd, ZIJn gelleel
rend, en werken met een lamgen,

loopen
met
zelf.regulee.
vasten slag.

Het !ERMOTOR
IS de goedkoopste
en meestOCOllOID18cheBeweegende
Kacht
ter wereld
een Pomp Toestel
k08tende een wemig ~
dan een goede po.a.rd, terwIjl het dag en nacht
zonder eeDlg toe~ht
of kOlten werkt .
Het A.EBJlOTOll, neemt
ook 6poedl~
de
plute
III va.n de logge
en kostbare
.. Noria
Lifts"
of Bakkle3 Pompen.
Zij die voornemen zijn WindmolentoestelleD
te koopen moeten wel ondel'Bcheiden
tll1lllChel!
Lloyds' Galva.n18eerde Stalen A.E1tMOTOB.8
en
IWdere infenenre
ell w&&rdeloozCl nabootzID~en.
Bet echte, Lloyd~'AKRlroTOR
ml het rcoedkoopat Bn beste bevonden
worden,
en heefl
den toets reeds doorgcstaan.
Wanneer
verei.acht,
worden
Ileschikte
per.
Bonen gezonden
om het
toestel
optezt<tten
tet,"Iln en.kel gedeeltelijke
le18J.:.o8ten of volgell~
speCIale achlklcing.
'
&hrljf
om prijslijst
en getrllgschnfteo
of zend biJzonderheden
omtrent
dIepte
Vl\~
den pUL of boeveelheId
wnter enz. W'Ull'Ult l'01l(>
bllI eJ.:.elllng der kosten per volg-"lJUC f'U"~ lO,,1
toegezonden
worden.

WEGGELOOPEN,
"\ T AlS de o:ldcI',;eteel~uden op
V
dell 1 stOll dezor, .na grove
JIL'f"t;d gepleegu te hebben, een
Ba,::!tlll".l bn',iugeklellI'u HottentotJOllgen, yan ZOOlïut ~2 jal'iln oud, 5
voet hoog, geklC'udill wltté broek on

mie hoeJ, met bottel) snede aan het
voorhoofd. MIe informatie omtrent
dezer] jong-en zul met dank door de
ondergcteek~ndtln ontvangen worden.
'
GEllROS.P. & J. BREDELL.
P.K. Helderberg.

OOK IN

Gouden Meda.ille van de L&ndoouw
V EII.'eenig.
ing te Port Elizabeth
...
•••
189.
Gonden Meda.ille en Eersten
Prijs,
Johann ....
burg Tllntoonstelling
...
...
..•
1896
Speelsien
PrIJs, We8teltjke
Provinooe,
Tentoonstelling,
Rosebank ...
..
...
1895.
Eersten PrIjs, WesteliJke
Provimje,
Tentoonstelhng', Rosebank
..•.
1896
Eerstell
PrIJli,
Port
Eh.sabeth,
Landbouw
Vereeniging
...
.•.
1896.
Aanbevolen
door het BesproeiiJl81!
Departement der Kalip Kolonie, aLi het beat geschild
om wa.ter te pompen,
gevonden
door de
Go:vernementa
Diamant
Boren te gebruiken,
of ID opene putten.
Iii
De Lompe
houten
Windmolen
wordt nu
snel vervangen
door het StaJen
Ga.lvamzeerde

EN Assistent Onderwijzer of
onderwijzeres voor de 2 Klas
Publieke School te Willowmore.
A pplicaties met, Certificaten van bevoegdheid en getuigschriften van
goed gedrag alsmede tot welk Kerkgenootschap de applicant beboort,
zullen door den ondel'geteekende
ontvangen worden tot 31 Augustus
1897. Salaris£100 per jaar. Werkzaamheden te aanvaarden zoo spoedig mogelijk: Apphcanten te zeggen
wanneer zij beginnen kunneIl. Zoo
uc geslaagde applicant eeqmanspersoon is, bestaat er een kans, bIjna
een zekerheid om £50 of £60 te verdienen door het houden van een
avond klas voor knapen, ~ocbt hij
daart~ genegen zijn.
•
T. H. MATTHEWS.
'Willowmore,
JU Juli, 18tJ7.

•

Voor Vra.cht of Paaea.ge vervoege meI!
sich
bij de Agenten
va.n d,· OAST!:.
MAILBOOT
MAA.TSOHAPPl.l,
(BeJ)el'kt

Pong,
Pa;

UNION

KONINKLIJKR
uno~

O
Klasse

LJ:JN

MA.ILDIENST

STOOMBOOTM..UTSCHilr1J
CBlEIPlEDitK

DE trekken

Mll

Bovel
eenigen tIJ
deze coura

Tl_

der M_tech&ppij
1'81'K_petad
naar Engeland
via M&deint., om ae-n anderen Woen.ad.aj;c ten
• uur J::.~, al8 onder a.a.n..leggende
Mailbooten

VIW

Bf

VOOR ENGELAND.
" ..&-MOOR, K.o.pt.ORllfFBlS.
Aug, 11-800T (Twin 8cn:w) K.o.ptL.uuru.
" Z!)"""'HEXICA..."I, Kapt. RRYliOLDI!.
Sept. 8-NORMAN
(Twin Screw),~.
MOLOlrT.
" 22-TARTAR, Kapt. 110!!7\1li.
EXTRA
ATHt~lAN,

BOOTItN

VOOR

ItNOEl..4N

0

Kapt. l'1l0PI'l, omtl'unt 1<\Juli.'
ORK.KK (TWin t:iercw), Kapt. A.RJl:,TlWNG omtreD'
omlrcnt 19 Juli.
'
GA.8CON (TWln Screw), Kapt. MARTIN,omtral

'Wel

12 Allgwltns..
OEULPH
(TWln !!crew), Kapt. TY80N omtrent !li
A ugtillt ns..
'
OOTH (TwlD !!crew), Kapt. RnE1UI.KB., omtreDt II

September.
GA1U (TWlD Screw), Kapt, C<lI'P omtrent
September
'

Oe

fS

Een vsn de M.a&.tschappiJ·s mooie Stoom
booten aaJ SOUTHAMPTON
verlaten
voor
HAMBURG,
kort I!I& de a.a.nk.omat VUl
deze Mailstoombooten.
RETOURKAARTJESn~ENGELANV
gangbaar
voor Zes Maanden,
worden niti'el1llkt teJ:81l een vermindenn~
va. 10 percent
op den Dobbelen
PlUl8agepnja
Rl!:'fOURKliRTJES
~
HAVENS
J..,ngs ~ ~UST
worden u:tgereikt
voor de
terugrel8 binnen Drie Maanden perde UnlOD
of the OaatIe Ma&tschapplj
t::!toombooten.
Voor V ra.ch t of Passage doe men &anwek
aan de Kantoren
va.n de Union Stoomboot
Maatscha,ppij,
.Adderleystrut

In den Bv

D
,geheel]

Eonr
aar
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GELlE'VE TE LETTEN OP ONS NIUEW E:.NEENIG ADRE.S

~x...C>~X»&J

e:n.

40 BURasrrBAAT, KAAPSTAD.

4CC>Q,

1:)1

(weg) OOrt;'
derigen 0<
schappen,
vel"l~c}1I

Gedruk.l en Uit.gege~en CIOorde Drultk£n M...
scbappiJ
Van de Bandt de VUllen Ik CO Be
aan hlUl Kaatoorr boek "an Brui eD W NI
trut., Xaapitad..
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