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DEEL 68.-No 6.475.1 KAAPSTA.D. ZA'f~RPAG, 7 ,4.

ONZE OOGST __---_ .,

WESSELS EN Co.,
Kantoor: 17' BUITENKANT STRAAT

KAAPSTAD.
AGEJ.'ITEN VOOR DE

OSBORNE

Maaiers, Zelfbinders en andere Oogst» en
Landbouw Machinerie.

Voermalers, Landrollers. ,Eggen, Boomsproeiers, Ploegen, Windmolens enz.

Zend ons uw adret! en wIJ zullen u gratis ODAe volledige geillw;treerde Catalogussen met Prij zon zenden.

WESSELS EN COMPAGNIE,
KAAPSTAD

EN

BLOEMFONTEIN.
Prijstrekkers noor de beste Machinerie aan al de Voornaanste Tentoonsteltineen.

LEES DI1l ~fET AANDACHT,
HET ZAL U BELOONEN.

70 Extra Vette Slach tossen,
200 do do Schapen en Bokken,

Op Dinsdaq, 10 dezer,
'-,"AL g('mdd getal Veer PIIlJliek
, wordi-n verkocht te KI.AI'MI"l's-

t:lT:\TI()~,ojJgehracht door den heer
JA:'-I B.UIt'nIA:'-I, die zeker present
zullen zijn.

A. B, De Villiers & Co., Afslagers.
Paarl,2 Aug., 18\)7,

Zijn bezig hunn~aatste en finale Verkooping van Laken Goederen
te houden in de Oude Gebouwen

PLEIN - STRAAT, ~AAPSTAD_
Verbazende Koopjes en Buitengewone Aantrekkelijkheden worden

thans het PUBliek aangeboden.

Dit is ONZE MANIER als wij een Verkooping honden. ~ 1!£_
KeNNISGEVING.Ma.teri&lervoor I'sbberds van 3/11 tot 7/6 per yard voor 1/11 tot e.n

per yard.
do. van 2/11 tot.)] 1 per yard voor 1!6 tot 2/6

per ysPd.
van 1 '11 tot 3. Il per yard voor 1 '- tot 1/6
per yard.

Stukken Oachemire van 6~ en 7/- per yard.

do. do.

'

-)E 14 Jonge Ruinpaarden welke
op Dinsdag, 10 dezer, te KLA!'-

)r{';T,,-~TATIr: verkocht zouden wor-
den; zullen niet present zijn.

A. B. De VILLIERS &. Co. Afslagers.

do. do. do.

leder Artik81 In OBS Pai_h_Di_S_I_S_O_p_so_ongelijkewijze Verminderd in Prjjs, Publieke Verkooping

DAMES MOETEN NIET VERGETEN v'ANSETosO'EtD
MORRISON &;CO'S Aan de PAARL.

UI'

GROOTE VERKOOPING

LAKEN GOEDEREN
THANS AAN DEN GANG.

Maandag 16 Aug; a.s.
Om half 11 uur '13 morgens.

Dr HEER J. C. WAHL, een
andel' erf gekocht hebbende,

lieeft, vast besloten op boven-

PIKE COUNTY JACK FARM 1~~;~~~;~n,~ijt:~~rE~:~~ilJe:vt:stg~~ed~
, ! aangenaam gelegen lang'!' den hoofd-

I weg annex de " :\fool'det' Paarl
LUKE M EMERSON, Eigenaar. School," bcstan ndc Ilil:-

I. Zijn ~lti1i,;allt, welingL'l'icht enOprecht Geteelde Ezel-Hengsten. I ruim woonhuis, met gerieflijk

I
Huurhuis annex.

Ir. Een woonhuis met negotie

I
winkel, waarin een winstgevende

OP ongeveer 18 AUGUSTUS zal te Kaapstad, een prachtige troo('. bezigheid gedreven wordt dool'
Paarden ea-Ezelhengsten arriveeren. verder ook Groote Eerste' den -I-hElc A~I,ftE\\' liE VILI.II;Hi'l,

Kla-soe Muilezels. Zij zijn a.llen direkt van Noord Amerika ingevoerd. alsmede stal ell wagonllLlis en
Bovengenoemde zullen ongeveer 3 of 4 dagen te Worcester en ook groote werkwin kels.

eenigen tijd te Colesberg te bezichtigen zijn. De datums zullen later in K.B.-Dit eigendom, beplant
deze courant worden vermeld. met vruchten- en eiken boomcu, is

zeker een der verkieslijkste aan de
Pa.:'l.J'I, want als private woning iH

I het aangenaam gelegon, en voor een
handelstand juist op de rechte
plaats.
II I. Losse goederen, als :

~ Kap Karren, :a Open Karren.
:2 Paar achter tuigen.
:2 Buggy tuigen,
:2 Zadels 1 Geweer.

;)11 :\lud ukers.
:2 Staallde l l uisk lok ken.

EClie hocvr-clheid h uismeubelcu,
and \rilt nicer zal worde-n a;loge-
boden.

..

'~.--'',_, I

BELANGRIJKE VERKOOPING
IN DE

KAAPSCHE AFDEELING
VAN DE PLAATS

'Welbeloond ' of' Bommelshok '

UEJUFV. BENFIELD wenscht
Dl het pnbliek bekend te maken
dat zij een Eerste-klas Logies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
geopend. .

Degenen die voornemens zijn het
Strand te bezoeken gelieven te
schrijven~ of in persoon aanzoek te
doen-" Sea View Ho~~ermen
billijk.

Oogst,
TE ~OEBER.G.

Have, Goederen, enz., J. ('. W _á HL.

Van der Spuy, Immelman & Co. Afslagers.
In den Boedel van wijlen ALIDA JACOBABLAliGKENBER{;en vooroverleden Paarl,

echtgenoot JOIT!'. GIJ8Dt;RTl:S BLANCKENBERr.. Augustus 1807.

I) E ondergeteekende zal doen verkoopen aan den ingang van October,
aan:lt., het alom glJ nstig bekende eigendom bovengonoemd, groot ID 't

heel 1tl68 morgen, in 't" ce perccelen (volgens scheiding door dell har'den
weg) l'tlrst afzonderlijk en dan bij elkaar. Den ten velde staanden weel-
clerigen oogst, \litmuntende Levendo Have, eerste klasse Boederijgereed-
!\chappen, H Ilismeubclen, ote., etc. 'Zie breedvocrigeradvertentiën later
~' verschIjnen.

Ook Irt 'l.angenaam gelegen erf aan't Blauwberg Strand met gerief-
Jk W ~1!I" met ::ital, etc., uaarop.

,/ F. J. B. LANGERMAN,
Executeur TestamtI'.

J. J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

Somerset West Strand.

Eerste-Klas Publieke School
TE -

VICTORIA ~EST,_

E.EN Assistent Onderwijzer,
Salaris £150 per jaar. Hij

moet degelijke kennis hebben vac
Hollandsch, Zingen op het Tonin

ZAL Solfa systeem, Teekenen en Drillen.
Aanteel Vee, Werk te beginnen met het kwartaal

-verkoellt -te ltr,AJ'¥WS-S_xui:olIr_l de van October. Doe aanzoek met
Varkens zijn vet en onder de Aan- getuigschriften bij den Onder-
teel Beesten zijn er eenige koeien in geteekende tot op 16 Augustus.
melk. G. A. MAEDER, V.D.M.,

H~NItY HAUP'!'. Hon. Secretaris.

A.. B. DE fiLIERS &; Co., Afala.gers. Victoria West, 26 Juli, 1897.
Paarl,3 Aug., 1897.

~ROBEllEIR .

Het I Z!lid Afrikaans~e Leyende Haye Geneesmiddel,
,"' , HET

tste dat de: Wereld heeft opgeleverd
VOOR

iGalziekte
Knoop Darmen
~Keelziekte

:Draadw·orm::_ .. __
Bloedpens
Longziekte,

Zeker, veilig geneesmiddel tegen alle Parasieten, Ziekten onder
Schapen, Bokken, Beesten, Paarden, Muilen, Donkies, enz., enz.

veilig!
Niet-vergiftig- ! !

Gemakkelijk toe te dienen! ! !

'l'e verkrijgen bij alle Winkeliers:

Bijzonderheden te bekomen bij

Volkomen

30 Extra. Vette Slachtosaen
Koeien,

150 Groote Kapater Bokken,
12 Eerste-Klas Paarden.

GEBROEDERS FRIEDLANDER, De Aar.

KEN N!ISG-EVIN"'G_
I

DE ondergeteekende is ;..gereed om orders te ontvangen voor de
volgende" Merken" van de beste "Margarine" immer ill deze

Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken van
?

HAGER:a!I:.;A.N & CO., LTD"
HOLLAND, VIZ.-

OP MAANDAG, 9 AUGUSTUS, A.S, J

ZULLEN opgemelde Beesten,
Bokken en Paarden publiek

wordon verkocht aan KLAPMU'l'S-
ST A'rI E. lndien op den naam VR.n
den ondergetee kende gelet wordt,
kan men verzekerd zijn van een
eerste klas artikel.

" Drie Kroonrnerk.' "Bakkers Lievelings
I, merk"

Alsm-d .. orders voor W'preser'Vf~e"devleeschsoorten, saucijsen etc., etc., gepreser-
werd in .. dp Conf ederatie fabrieken Luur." Holland verder orders voor de
wachtigste soortert vali Tafel- h<>d. en huishoud linnens, handdoeken Zakdoeken,
damast, flaneIl ..n, geMlre.,ptenz. enz., nit Ut' fabriek van H. Van den Briel, Holland.
Monstl'rs ter bezichtiging aan tl~ vendu-kuntoren van

'Het Koernerk."

FRANS HAUPTFLEISCH.

J. S. MARAIS &; Co., Afala.gers.

ED'.J:ILE H.. VAN NOORDEN,
EENIG ·AGEN.T,

Voor voormelde firms in de KAAP-KoLONIE,KAAPSTAD.
Hoek van LOOP en KASTEEL STRAAT.

Der Boeren Vriend in Nood
NIEMAND BEHOORT ZONDER

~ !)R. LA VELLS..,
!j
""~e..,~
'-'

BEROEMDE

DE WAAL & CO., Leier en Bloed Pillen
TE ZIJN.

A Is en pil voor het huisgezin is ze de
beste in de markt Getuigscq.riften tot
staving van haal' groot nut en genezingen
van level' en maagkwalen zijn in groote
getallen ontvangen door
SA:a!I:'UEL ADAD'IS

EENIGE AGENT,
111 Langestraat, Kaapstad.

Het· Goedkoopste Handelshuis vaal'

HEINING MA T .EiRIAAL
DoorD. Dra.a.c:l,

IJz~ren Standaards,
Gladde Galvanisee:rc:le Draad

Onderwijzer Gevraagd
VOOR DE

BENOODIGD
lfEN Onderwijzeres voor de

.J V rij burg Eerste-Klas Publieke
School, bevoegd om toezicht te

en nemen over het . Kindergarten
Departement. Salaris £120 per jaar.

Applicaties vergezeld van getuig-
schriften zullen ontvangen worden
tot op 23 Augustus, e.k.

K. D. McKENZIE,
Hon. Secretaris.

Vrijburg.
14 Juli, 1897.

Tweede - Klas Onsectarisohe School,
CLANWILLIAM.

A PPLICA 'I'IES worden mits
deze gevraagd :

1. Voor Een Onderwijzer met
kennis van Hollandsch, tegen een
Salaris van £160 benevens £40 voor·
~uishuur of plaatselijke toelage per
Jaar;

2. Voor Een Assistent Onderwij-
~er tegen een Salaris van £100 per
Jaar.

Applicanten worden vrindelijk
verzocht hunne applicaties, verge-
zeld van getuigschriften, ~ den
ondergeteekende in te zenden v6ór
14 Augustus, 1897.

Werkzaamheden te beginnen met
het begin van October cursus e.k.

Verdere informatie kan op aan-
.raag verkregen worden van den
ondergeteekende.

P. ALBS. BRAND,
Secretaris.

Prijs 1/.; per post 1/3, 4 Doosjes POBtfJT;j. Clanwilliam,
- ..~ - . -- 17 Juli, l~~ï.

rJZEH.\VAARvoQr HUISELIJK GEBRUIK PilRD~N I ~ARDEN I

RElIT II L'enPaard lijdende llAIJ (le Schurft :
Ziekte, zoojn, maak het dier g<!Wncl met Eenig bedrag van £1 tot £6000 te

ADAM'S" X-O" DRESSING, leen aan eenige fatsoenlijke per-
sonen in eenlg deel van Zuld-

Een zeker geneesmiddel l,,;,nen 8 dagen ,Ioor Afrika tegen
dezelvcr gebruik. H,~~ is even g-oed voor diezelfde
ziekte ir. ~ch .. pen. BILLIJKE RENTE.

Man, probeer en hie.
Een "'gcn voor ROIiRE:>,
Prijs ."s, en 28, 6. l.
MUiiieijn voor andcrc ziekten kunnen op n..'\nlTB3.g

verkregl n worden.

De oude heer Y A'/ D~RWUT, van Red-
dersbc rg, werd g"'II~7.endoor een bottel.

De beer A- Cal:tZEE, Brandvlei, Middel·
burg, C, C, vond dadelijk verliet.ing. Mijn
zoon J A:-i en zijn schoonvader, de heer J. A,
SMIT.van wonderboom,Burgersdorp, wer-
den oc-k genezen maar ik moet nu slniten- ,XT_EGG 1(.I,OOPEN
Ik blijf uw dankbare vriend, J, C. van Il I'.. ~
Het groote Znid·Afrikaansche geneesmiddel I VAN d I··' d H Vla
voorJicpt, Rheumtit:k, RheumatiseheJi,-,ht • cp aab coop,· gge-
Lende Jicht, Heup Jicht, Aangezich- berg, op 2~ dezer een donker
pijnen, enz_, en !reeft vele duizenden ge· Schimmel lLJiu Ezel, met grijs kop,
vallen, veel erger dan bovengen noemdet bejaard Heeren !:)ehut-moesters bil'
genezen. la verkrlJgbaar van alleApothe. . _
kers en Winkeliers door gebool Zuid.Afrika. wIe geLoemde Eecl mage komen

aanloopen, gelieven da~elijk kennis
te geven pn den ondergeteekende,
door wien alle billijke kosten z.nllecn
worden !wLaa ld.

Ledikan. ten,
Kook Kachels,

Olie Kook Kachels.

Am.,,; :-

f:1AMUEL ADAMS, L.C.P.
Eenige Eigenaar.

111 L.A.NGESTRliT, Kaapstad.
Het Claremont' GeneBS- BD

Heelkundige Sanitarinm.
Het Genas Hen Allen

DE eenige inrichting Tronde"e~aard in Zuid
Afl'il<&_Le nn open voor ZIeken«I Toor

hen die rust en herstelling soeken.
Gelegen op eene boogte in de IIOhoone

CI&remontVa lIei, op korten Iof.tand Tronhet
Newland8Station waar altijd hunrkr.rnm lIMan.
Het Sanitarium ia eeue inrichting waar r.l

de Middelen, Methoden en Benoodigdheden
VIIU-r de bthandellng der ZieMn, worden

gebl'uilctdie in Rat ioueele Heelk \lilde erkend worden, H.etheeft ook&C~ma.datie Toor
personen, die zich Biet ziek beschouwen,maar die moeZIJnen rust ncodig hebben.e. ALLE Mom:LlJK ~ S()('HHlI' ''l' Al< BA~EN, zooals St~baaen, T",rklchebadnl,
Ele). /,.i,<rnelmc/rn, Elrk : risrl; l ïl~1rall'1lde-Hll/.p Bad. DILBsd heeft zioh beweze,nde
m~~"tduelll'dlende vorm v..n bebandeling le zijn voor Rhi-um ..tiek, Rbeume.tieke JIcht,
N" I." i:.. en.; t» UlIII""'k,tI!I is .u-rmdrrlij«, Hi/wnder ",erk ,:"ordt va.n M~8,:
I(cru.....kt I',enmoo: Gjmnu- iom tUlet op!(eleJ(1eDirect eurs}; Dieet 17,encht nlWU'
beboef te der pat ienr en, Hllime Tld'~I,Uitst,,·kenJ~Riooleenng, Pliuke &mel'1!voor de
behand(din~der' ZipkeIl,!Z'~heelvr'lj van Be8mett.lng,enz. ens. ,.,

Elpctl'i-..h lu-h t door het gebooIegeLuu...., ~U een "hft" Toorde velhgheld en het
gemak VIln .wald<epat.ient en. '; Hotel all 'Ii-

De Inl'ichtin~ v,"e<erllgtal de gemakkon van een ee,...teIiI"e , ,en e ml
. ' .. , d II I dl' D Gene"lDgvan Chroniëehe.lelen en de nre u .... te ull\'lI,d,nllerl voor e e lIL1' ~ IUtl e. d

7,i"kten, die Sp...,i .. le vcl't,i.chten er. l3ehRlltlelilig~,o.)di(l;hebben,du, nergene an 6l'1!.::
kl'iji;en zijn. Een v"lIedige 81,110£ OpgeleIde V erplegers en Behlllldel8&I'II.,en •
l1lt<l'l.lllendedoktel' en ti.mes-dok ter,

" VOO'l verdere biJwlhlez-bcdenen Pro"f" ct us {ltlre~8t'er

CL~REMONT GE~~ES-FN HEELKUNDI'~E SANlTARIUM. Claremont.

MIJNHEER,-Negen maanden geleden
betuigde ik in een brief aan u van

le goede uitwerking van RHEUMATJ·
CURO in mijn geval. Ik ben 60 jaren oud
en heb 23 jaren "'ng geledflUaan CHRON·
lSCHE ASTHAM en RHEUMATIEK en
zochte verlichting van vele beroemde ge
neeskuodigen, en probeerde alles ronder
baat tt! vinden en had in mijn geval alle I
geloof in msuschelijke bekwaamheid ver-
loren, tot dat ik RI:lEUMATICURO pro-
beerde el! in eens zijn mijl! Neuralgia,
Rheun.at iek en pijnen in hoofd en aange-
zicht verd wenen en het nieuws is ver en
wijd verspreid dat" ourneeeter VAS Roer
ampel' heellemu.al gezoud was van
wonderlijke Medicijn," en dit waswer-ke
vet gevaal ; elkeen die het probeerde b
heet l.et aan,
De heer JACOII VAN ZIJL van Vlukfuutei

(3 UUl' van Steijnsburg ), is "el!czen van
een schijnbaar ongelleeMlijkgevalvan Rheu-
matrek en Jicht, Nooit, zei ziju moede,
Mevr, VA:-i ZIJLaal! ru ij, was er eenerger ge.
val van "Koorts Ziekte", zooalszij het noe-
men, De eest.e dosis RHEUMATICURO
deed de lijdende jonge man mAtig slapen en
medec.jn werd voortdurend toegediend
hoewel da buren en vrienden zeiden dat
nij nitt verwachten dat hij leven zon, Wa.!

ZIJ Im, ,-maal hier, en getuiJ,\de van de ge-
heeshachL van de RHEUMATICURO en
PILLEN,
JONES RHEUMATCURO.

Ongehoord! Ongehoord!
Juist nil ontvangen per "(freek" en "('lan Gordon" een hoeveelheid

Llzcren Katels met prachtig KIjI.})('rbesJag, van £2 tot£5. Alsmede
eerie menigte Breekwaren, zQoals prachtige Kamer Zetten van lOs. 6d.
en moer; Borden van ~d. ,:()d. tot 0';.; Glazen Kelkjes van Is. 6d.-
Water G lazen an 2::;.Gd. tot 7s. Gd.; Enamelled Waren eeu specialiteit.
Verder nog alles wat tot do huishouding noodig is, zooals de Wereld.
beroemdo BOLINDEL~ S'rOVES, Nos. 16,18,5, G, 30.

OOK:
Wijngaardploegen en Aardappel Moeren voorhanden.

Standards' en net en doorndraad.
.Alle ord.• .ra :an.ti.tilptiheld ultiit.voerd._

TERUGBETALING BIJ PAAIEMENTEN.
Afstand doet er niets too.

Schrijf (ln·t Engelsoh) Insluitende
franco, enveloppe geadresseerd aan
'BU LLlON·. Kantoor van 0n8 LaTUL

VOOR .AARDE"W'ERK
MESSEN"'W" AAR EN

GL.AS"'W".AAR.

Goedkoopste Handelshuis
IS

"WEDGWOOD HOUSE " -
THEATER GEBOUWEN

DARLING - STRAAT, KAAPSTAD.

Bouwklip en Graniet Werken
W H 0PIE Wvusch: Ix-kond te

•• makr-n oat hij een
GI':tnif't huil 1[""1',,",1hr-eft op den grond
van .li-u h"('I' (', l-~-". :\"ool'der Paarl, en
l,,·n·itl i8 het publiek te voorzien met
Verandah I.lokken. ])rt·mpels, Venst8lj.-
kozjjn-u, ('n ppnig ipls ill (;r.;niet Steen
vereischr. Ook ht-ef't hij een hoeveelheid
Bonwk lippen tt' k'!(1p.

Tt-I. A([1'{'8: .. Opie," Paarl.

YAft D. SPUY, I1IELMAM & CO.
Vandu Afsla~qs en AJTenten

Tel. ad. Mnlml'llbury en P&&l'l:
"I,):'I:TY.' P.O, Lynedoch Státion.

J. G. CARINUS.



R. M. ROSS & CO.,
Invoerders van Laudbouw gereedschap,

BIEDEN BOEREN EN ANDEREN THANS AAN -

Landrollers. Helnmgdraad, doorn en gewone, Standaards
(Rail-patroon), Draadrekkers en trekkers- Trekpalen voor
midden en hoeken, speciaïe Wmgerdgraven, Wmgerdculti-
vators,Spltvorken, Sproeipompen, Roomafschelders, Karns.

Te koop tegen de laagste prijzen.
GEBOORTEBERICHT. Kaapsche .Afdeel Ingsraad,

IJlLDE~ "erd OU8 een f rissche Zoou
_...l.. g'lllxJrtln

P J PEROLD.
11 r\ Pr HOLD
GEHORES \ I-lSER

DOODBERICHTEN

I Jl lJ

(, I ,,\! I ! I [
J \ lO} A ,,\1 I ! [[

g I bl' III \

den j .. n~dlg"l1 tlt'rJ III \ 'I I" I Ir U • Il
ffiLanltnop ,jul II t Zrhkll'll u
doo, d~nd, li /111111111 \\, " Irt,ljk
en lanl1durli\ H lj I t' I hlJn' -1 j"n I' Llil
kanker ID LIJn oog doch hiJ "all "tU \ or
beell 'lin t;:,>lul:l en l,aL mu Je hlljde
vent ken ng I L lal} J lll,lal' 11 1 IU d~
armen ,a I Jen "anu en "root n klml I
'1"r11'nI JtZU

Ik wen-cb \oerll I ~ lell t be link Il

D~ \Ihelt \0< I ZIJIl re \\ , lt~ It , J( I
neflllnl( eli DI Zuh 1 , "I nJIl 11\' I
ill')'>1 le belm..;.t I [J n~ "n h m h, r ) lt! I

De bedrod 1.
\\ E I I () 1 r

Rtt Il. nl, ~h ; \u~

Publieke Verkooping
Tl'l:Y DORPS

NAPIER
OP ZATERDAG, Z1 AUGUSTUS, 1897,

VAN EERSTE-KLAS

Vaste en Losse Goederen.

DE onucrgetcokentlcn, u" hoorltJ k
gc I3.."lt door den EXL(:llteur

Te3tamcntalr III dL!1 Boedt'! van
wlJlen Anna Gel halda Geldenhuys,
(geb. Founc), wllen pu bliek vel-
koopen /op boven~emelden datum,

Va..tltoed:

V'

Een frasl }<,ri, gd"gcn ID de
Mam Sttaat In h~t dprp l"aplcr,
met de nood Ige glUOU \\ ten cr op,
zooab Cl D prachtig woonhuIs,
stalleD en andere bUIten-
gebouwen VOOI het gond 'an
koopt:r~ zal dit Erf 111 twee
parttil wortkn opge, edd

Hui.ra.a.d:
il. Eell fl aal l,'urtllllent hUlsl aad,

zooa)" \\ ll~dl l n klecd- t,lfeb·
l.,dlkanten, klu'dl 1 ka~tcn, banken,
taftll~, 1 -thaal Ilid ge\\ Ichten en

keukengcr,cd-char

l.

Levende Ha.ve:
TIL 100 I I cl LI' :-;c1ldl.1 n 111

cOlldl!ll
20 K.lpatlf h)kkell
1 ELI "t, k LJ" \I ,1.';111

1 SI III I ' , I

Een meni ~tl alldel t: !l:lJedl rt Il te
veel om tl wddell

Vrleouen, Iller I" Dil Ll ne kans
om eeu fram Erf tt;) krIJgen \ telgeet
dus DIet de verkoopll1g bIJ te \\ onen

BAREND ~. D iGELDENHUYS,

Executeur Testament nr

KOMEN KOOP.
DOPERS, MOORE, &: !RIGE,

AFSL.ACiERS

Oa1edou. 4 Aug., 1897., .....~ =

Finale Kennisgeving
Achterstanlgen.

aan

DE Raad beeft op de laatste Ver-
g .denng besloten, dat, als de

H1btaande belastlflgen nwt allen
hl t,L<tld Zijn bwnen veertien dacren
\ Uil af hcJell, rcchterhJke :;tappen
dldellJk zllllen gtnomen \\orden
tt gpn <till Ichtcrstalll[.;en tef JO

\ ordenng vau htt \ on allen oedrag

Up ld,)[,

LI N D, Secretarh

l"M tl I ) I , IU den
Kc} ,h \llteln"Ilal

-\ uou,tU I' I,

MIELIES! MIELIES!
unllLl rl I ekt:lldcn zIJn thans

I, I [, JIILS( hl jJl n Ol n ludlDg

GclJ HJf.33tooth l:llehes.

VAN DER BIJL &

Onderwijzeres
I)L\()ll])IGD \001 eene plaats

) Tl II IJ Juh:l.nnc"burg
\ ert I"chten - Engcbch, Hol-

land-ch ln l\1uzllk Salan" £60
per pal A lil 'l \ II] \ OOI bijzondei
hed n dOl cl ldlllJk a.anzoek (lllsilll-
tl r du 0PI Il \:lll certificaten) biJ
1) A II \ 1IIlfib PK Nooltg'e-
dal hL, \ Ja ~pnDó"', Z. A Republtelc

:200 Bokken.

l)0\ E:\CJE:\OEfYIDE wllen Ol)
a i DI'i~1HG, 10 Augustus, te

Klaj muts- Statte worden verkocht.

A JOUBERT

A B. De VILLIERS & CO, Afslagers
Paarl, (j Aug) 1807

TENDERS.
rilENDER::) worJen gtevlaagd tot

MaanJ.ag, ~ I dezer, voor het
bou wen van f',; teU \\ e School Gebou-
wen te l'hlladel phla.

Plannen en SpeclficatlO kunnen
gezien \\01 Ikn ten kantore van dln

.Ar chltcct, of ten hUize V Hl dlin
:-;ecl ('tlII", D" ~ 1', 1\1 ILI!ERHE,

Philadelphia, ",Ill \\ lell de Tenders
IllOetelJ gel"1cht ,~onk'n

De la.a~Ge ot eel1lge Tellller lllLt
D(\od", enJlg te \\ orJen a.mgcnomen

JOHN PARKER,
ArchItect

1\) 1I0llt"traat

BO\E\GEMELDE wllen op
11 \A~ DAG, lj \llgllstus, to

Klapmutd-statte verkocht "\\ orden

J ~ MARAl::'l & lo, Ablllgel'8.
P.larl lJ AuguSLU:>, 1b~7.

MaatschapPij Van de Sandt de Villiers
BEPERKT

HET zal OD:> aangenaam zIJn
mdlen de Afslagers, W1er

vel kooplllgen door ons geadverteerd
worden, ons de prijzen dIe zulke
verkooplllgen opbrengen, willen
melden.

O. P. SCHULTZ,
;;.,::: Secretaria.

ZUID AI HIKA-hl't land van wisselin
gen' Hoe krachtig dringt deze dik" lj Is
herhaalde waal held Zich thans bIJ ou. op
ule "IJ deu loop der publieke zaken In
verb md met ons land gedurende de dge
loopuu weken nadeukeud gadeslaan liet
I" uog maal eemge weken geleden, d tt

geheel ZUid-AfrIka feestVierde tl>r eere
v,m Engelands kOOinglu-het gejubel
vmdt nog een nagalm III on&!) ooren nng
8chonen de veJllchtlOgen te tltkkel ell de
opgewonden Illelligteu om OIlS lond te
dIlll.,ren Olll de vel hchtlug en d" H'I SIt'
Illlgell Le gcnlelen De Iil,I~luuot l)ja~ht
ono uog deze" eek de I lllpOJ lvII \ III np
gtJ\\OUdell pnlkred [Jlll" ,lie lel\Ot'1l1
""I dell dOl I dc, III II LJ k kl'n I 'u het alge
tileeu gejnbel
I t'e~ Illd 'I de ~['e~(;h, al~ 811 GORDO~

SPRU ( II ,dat le heel liO:;~H 10'; iJekellel
geskid h"d,.dat hIJ een p 1I..\~geI8clllp , ll1

den }lIe lllIeI del h.aapkolomli! had PI e~elll
gekllgeil D,,~ ~PE\KERs-tJJemiel dLcht
Uilt IBn ZIJIIl O,ltle lil hH Kaapscho pu
lement aMI eie rundel pesl, ,Ian ue g('sch,e
delll~ IU d"n Lallgbelg lilIlonze spoorwe,!
Il1l.omst"n die dagellJks VlJfI.¥1lilde , ,Il lall
evn .,ruud llldustI lt! te Joh~lle8bul g die
op Ve lagmg' IU HpOOI\Hg-talleveu '''n
urwgt, Joch ,el kl LarJl yot zflll H~I ti UU
wt:n, dat het Kaapsche p li h illeut teltellJ k
11 1I1111IUCllp'.Jlld htelltug zal gaan {II /II/I Olfl
een ge:;dleuk aan EngeiLud re gC\ell HIJ
SpI al- 'ellm 'an lUl 11 Id"I'tOg tllodchell ue
Hollaudsche \llikauel S cu de Ellgel-
bchen, en dat men spoeeLIg Z00 staan ,\ aar
men eemge Jaleu geleden had gest,lan
Om kort Le gaan, ue geheec!e speech lan
Sil liOIlDO'i getuigt lan t)lll1t 01'gEl"Oll-
dellheld dil: dlu:llOo \OIlllt doth hel
prlkllhche ,elgeet

001. gel111gt alles "at sh (,OIlLJO:S In
Lloeldud ,;aegd lIedt Il( I du 8tt'1 hie
"'-11 zIJn gtlovt IU !Ju Impl'll.altsme HIJ
1" gt'lwel uvolcllougen \1l11 het ld,tI, dit
de I'0ltlleke zallóillJl,i \all ZUid llllka
dleun afilaugt \Illl d, !lUU1~Il~erklUg
Illt'l ell dIj lwlelsteuIllllJ 'au de Impe
llale Iegeeillig In dit op<llchL VI IHclllil
811 (JOHDO'li, zooals ,\ IJ spoedIg' zullell be
Illelken Iadlkaal \au tleu heel I{EID
pletlliel "<In \Ieu" ZUId \Valllg, en wel
om IKgllJpellJke ledeuen

Eeu audel on lel \, el p dat dl uk b. Spi 0
ken \\ et U te Londen, \ OOIalllaai aanlei
dillg van de tegenwoonlIgbeld der k"lo
nlale plemlel~. \\as natuurlijk IIJk8federa
tIe Het weId zelfs getegd dat er een
plan besproken wel d om eenige verlegen-
woordlgeJ8 del kololllen 10 het House
of Lods te kllJgen 1 De heer HEID
8}!1 ekende 0\ er feueratle, toonde dat hl;
althans lllet ZIJn hart met zIJn hoofd heeft
doen wegloopen Hy WIde -

De premie I ,ar. West AU8tl~dlë \erte
geu" oOldlgde ll1 t geheel nIet heL guvoe
h~llI III het volk \an \ustr&lll toen il lj
vali dat \ olk Br,,-ak alM bogMllg (Jill Lot
de zoogenallillde Iill Pllliaie ledeidtIe LOCte
lJ edell .. Illpell,lle tedeJatle IS een
111001 WOOld - gel IJk Mesopot.amw (ge
la~h)--doeh hiJ heeft nog OOPIt va.n eeUlg
"taaLSmau, of lIChaam v ill al.[.atmannlin, ot
zelfs, ID eeultga een dehmtle vall de ware
LeteekenlB el van gehOOid De bevullnng
\ an AustralIl , e\ en als de bevolklcg lt1

Engeland, IS el dan ge\\ vou gfl\\ ortien h~1 e
eigene zaklln W Iegeien ZIJ maakLe

~an ZIch er trotseh op gelIjk te staan met de
ue' olkwg Hn Engeland, en eelllgo po
glUg om de koloules tut QtJn omleI ge-
~clllkLe pOSItie, UlO ze ]Jeleekeuloos wu
maken--lhe ze een l!uhepaalde illiuder~
hueveelileld te W eSlmluster ..zou maken-
tel ag Le brengeu zou nooit Blagen Het
Blltsche ,olk behoeft Zich niet ongernst
le waken over het nader toehalen del
I,.!<luden tnBschen de kolonies en het
moetieiland :::iOlllS gebeurt het dat, hoe
é!rootRI bet getal banden IS, hoe lasLIgel
eu ulldmgelIjklJr zulk een verbond wordt
\1, ZIJ dachten aan de hoerlijkheld ,an de
Jong>!te prachtIge veltoUlllnglll \an eens
oezludbeld eu lo)altleit uie de be"ou
.klln~ \ III hunne blltelnl,c VIJ melen hedt
pge \\ kl , I .l<lgd h lj lt" Il t \\ tt nl I,d tt
I IJkt luul zJ Uleu"" b,woun glan fa

\Cl -(i er LelcgmllJ )-111 le "",marll I cr I I ICe,," U Het bUIl t Lie Gliicwelu band
~r vero.llJt:r l1f{ te ral I I kere h Ic ne 1. \kt.:n Il el Je gt. U \ t:I Ul:Hl vau l' leu \V ZUid
Z Jn Ir '8&' "",JIMn IxJJe sn"""",, 'te en' 1\\ ... 1 \\ alll; het lti uI~'l de \Ol~t 0IJ deu tloon
eu looncn gL.'e1 \t:ri.U ier Ul.!: 8UI1 1. 8 u\lt:n \\d
den b",le!locl ten I VI Jc" al kL tUUJj[eboden en i'~ UIe du Br HteU lalie"U blllUt, wan t acilter
,prkuchl IJc IIlccMc I'cre"'clcn ",aren nleuWC \lvi al Liezt! guetle wbtt'JlIllgen Jlgt hULgecn
",,,rllamel Jk h.arou W""TI or r gucde Ctfill'ct Le heU "L I 11ll,"enl)Lndt-het~dlde blOtd
"as lell 'ollen pn]" kbalelldc WBI bok'HI dezel1de ,.,t,chltldelll"' ut'zelfde overlt'\e
lJctreit \'er len,_,'( n \{t::: klt: ot' perceelpIl op "'P~( lla! t::
g_kochl Il.. ell 1,2 I tol I •• t I voor gul",r ee",!,," lIDgen eU Jt'7.tlllJe toekumst •
i)(' nlgemL'Cne !JO"Jt1e 'an le markt "a, on'er'!'l!\ \\ Il heb ">eVdl het u 1.11 \\ eh.rks te zeggen
denl \ OOT 'cllen 1-1 t:r rL-dcliJK 1\:l.D'Haag te~tn
OIlY<ranlerd I' ],en Zon IrJo~e .ellen werlen dat" lJ het volknmen elll~ ~IJn met den
york, hl Il~cr ,I Id ~J] zd voor besehad g Ic d' hlel l{EI IJ De KaapkolonIe heeft ook
lerden \ ~dstn Is\!t!derrn \erl"ochlt.:ll lxtcr ,an
Ic "eck Lr \\ ....' ltleer .a'l, gbCld en '"Il lermCf' geleel d door bIttel e olldervlOtiIDg dat zu
markt "ord, ver,,"elll hartJ eIgene zaken kan reg\llen cU dat ZIJ

::=±2_ _ -~-
Bl r\lf~ -lu Luropa "orden legen\\oordlg het onelIldig Hel betet kan do~n dan de

onge' eer 4 2(11 soonen \an iJloemen gtkwe"kt r h"den die lJ 00) UlUI Vel lf Jil Do\\nlIlg
liet tiende doel hlermn geeft meer of milder
g~ul Er zIJn nagenoeg I 2Ul soorten \an Wltto 81.1,lat zItten .ben fed~ratl6 plan, "aann
bl"emcl1 en h,enall bebben er 187 geur Geel ,le J..:: lIpl, loule l" u, ()indel aesclukte
tUU cr l-en naastebI) 1000 met ii neltendp plaats zal Innemen \ Illlk U ,\ IJ "'evell Oll-
Rood zun er rmm 8uO "aan IllJ 84 ulet geu r
MeD telt verder bUna 600 soorLen blau" e bloe aanuemeltl k als volgen!> den heel
men wlUlrvan er sleobts 31 geur bebben De HEID, de AustlalJers doen
Vlolotkleurlge neken ~elden van de rrum 300 En \\ at het tweede ll.eecl van LIl' aall-
I!OOrteD de~er kleur hebben alechts 12 eeJllglm
geur Van de 230 bOllte 1!OOrt.en (bloemen met halIDg betreft de algeme®e ]ublle-feest-
meeT dan ééne kleu.r) 'l'erapreideo e~ 28 Keur vlerlllgen hebben getoond, dat ZllId-
ODder deze bloemen behooren ook de OoIter, Afrika lliet ten achteren staat ill het
lObe" die UI broe~:Jek"weekt Ion, en tot de
aeunce lijn ook 8w 1 .. elke MM OIIIIDI'" brengen van hulde aan.,,~e waardige
_1 •• "TeA. TOntiD, die op Groot Br1~1IIQe'. troon &lt.

DE

"AMINOL."
Nieuwe Belangrijke

Geneesmiddel.
Het
Chemische

Werd bewezen door Beroemde Geneesheeren
en Chirug1jns in Groot Brittanje te zijn

Een Veilig en Zeker Geneesmiddel
tegen

WIttezeerkeel, Typheuze Koorts,
Ma.larl8che Koorts, Scharlaken

Kcorts, Diarrhee, Buikloop, Eczema.,
Dauwworm, Dtitea, Oor Kanker,

Sneden, Wonden, enz., Zweren en
Etterbullen, Gonorrhrna, enz.

ALSOOK 'OOB '&EZIBKTEN

Paarden Ziekten, Zeererug, Runder-
pest, Varkenskoorts, enz.

E.
VERKOCII r E:-<KEL DOOR

G. HARTNELL,
Eenige Agent voor de Brltsche Ko/anten,

ZUid Afrika van het Amine» Syndi-
kaat Pietermaritzburg, Nata/

DIJW\DEllHEIJ!:;:'{ IHJ

KEMPTON, JONES & CO.,
ADDERLEY-STRAAT, KAAPSTAD.

OPLOSSING V - Speciaal gepre
pareerd voor Veeartsenij Doel-
einden In Champagne Bottels.

OPLOSSING R-Voor GeneeskundIg
Gebruik, In 16 ons en 8 ons

Bottels

Spuiten voor bovengenoemde doeleinden
In voorraad aangehouden

Hoogste Getuigschriften van
Beroemde Geneesheeren en
Chirurgijns 10 Groot Brittanje

HET EENIGE NIET ClFTIGE ANTISEPTIC.
Agenteu kunlleu op LJllljke tel lilen

\\ordt Il {Iangl'~tel" Op 1I,1llzoek ZOO

als bo.en 11I1IIgeg-e\t'1l

Voor het
Naar Bed Gaan

Go.
neme men A)er s BUikzuiverende Pil
len en men zal beter slapen en III

beier staat voor het dagellJksch werk
ont\\aIcen Als een aangenaam en
gevolgnJk mIddel voor verstoppIng
galachtIgheid scheele hoofdpIJn, en
alle lever k" alen, heeft

Ayer's
Buikzuiverende

Pillen
Zijns ge.NJken nIet ZIJ ZIJD In sUiker
gehuld en zoo degeilJk toebereId dat
ZIJgeDezeD zonder de hlDder die men
ge"aar wordt bl] het gebruIk van zoo
vele der pltlen die te koop zIJn Vraag
uw apotheker om

AVER'S PILLeN.

GlrUPARanD DOOlil

DR J C AYER' CO , Lo.,II, MUI, U S A.

MARKTPRIJZEN.
KAAPST AD

)II KUWE MARKT

G A 'g 1,17
Jl • d
o 1 7
o 0 2j
o 0 21
o 4 3
U II H
o 1 ~
@ 4 4
o " 2o l 4
o 14 2
{ jr. 0

" 0
I 12
U fi

" 4o lil 0
U - V 10 lO

o 1 7
o 0 I
o 0 2
o 3 6
o 7 8
(I I 9
o 4 I
o 0 4
o I ~
o 7 0
I) II ,
o 2 III...mocnt.;11

Aardal pelen
I a.lnt<LS
Peren
Kalltoencm
A ('['den

u
lJ 1
o •

(1 an ,le hare1l Ja",,, LalCTetu:eJC)

r, AUl0lstns -(PCT t,l'graan -Prlileil
prodnktcil Op beden

£ • d
Meel
M,eh~"
\l,eliem' el
Kafferkoorn
Zemcllu
Haver
\ocr
Kaf

I 14
o IH u -

il
.. lJ
lJ li 0
I) U II
t) LJ li
t) 0 0
I) 0 U
o t) 0
o 0 0
(! \) 0
o 0 0
li (/ 0

- U

U I"
IJ ii
o

I)

U
(J -

o(] I~
U IU U
o 14 0
U 1 J 0
II lG 0
o

e,en
AaN.!appelen
Boter per Ilo
Eteren
lloendeN

\larkt kie III

)

I' (j
U I) 0 u

\ uorm ..d groot
voer z ~ ukk<-r

7 AUGUSTUS 1897.

Het Bondsadres beeft getoond dat d.e I "lonen, met haar gondruijnen, als
Hollandsche Afrikaners _ hoewel met KUnuen Doch me li hoopt dat
"Britten" Hl den sin waarin de heer REID zaak toch openlijk on moudig gedaan
d wordon Laten \\ I) ze"gen dae WI} de
lt woord: gebruikte, en hoewel de banden Tranav lal '\\ illen hebbeu.en het zullen krij-

die hll noemt nie ulj ons bestauu-ege- gen, ell laten '\\ IJ opeul jk er voor \ ech-
booreame' en getrouwe onderdanen van Wil WIJ z~in reeds lang genoeg fariseërs
hare majesteit zun De Hollandsche geweest Het doet ons geeu goed en
Afrikaners III de Kolonie respekteeren de overlaadt ons slechts met verachtlIlg WIJ
koningin en daarom zIJn ZIJ loyale onder gaan voor goudmijnen ell land vechten,
danen. ID lilill we ze met zonder vechten kunnen

W lo IJgen Goudmijnen eo land zlJn goede
lj zllJ;J begonnen door te zeggen, dat dingen om voor te vechten Laten WIJ

Zuid-Afrika een land van wisselingen IS ophouden over vrouwen en kmJeren eu
Met dezelfde stoomboot die ons sir GOR uitlander-grieven te spreken Laten w\l
DON'S speech bracht, ontv ingen WIJ ook ze bevechten Olll hun land als dappere
het rapport van het parlementair e comité mannen Laten w IJ geen onderkrulpwg
'an 'Geen onderwek ' naar het verrader- en rondleggen meer hebben DIt ill IS-

I
le dt onszelvea eens niet Elke groote

Ijk komplot En \\ le denkt bIJ het lezen t raat wezennatre moe soms een lH
'an dit rapport DIet aan het debat erover L .ten WIJ het op eene dappere WIjZe
In het Brltsche hU1B der gemeenten' WIe dr en ..
bemei kt met de krachtige tegen~Lelhng De editeur van genoemd blad geeft een
tusscheu de lubde-sentimenten en het waardig antwoord op dit araumeut Waar
gevoel 'an diepe verontwuard iging bij het 18 de moralttelt III her argument van

i\ N \\ ' vraagt hiJ en merkt dan aan
vernemen. van betgee-n 111 dit debat werd dar tie groote landgoederen van Engeland
gezegd? Indien het gevoel van het or k origineel ,;estolen werden De man die
Ah ikatiet dom een geweldigen schok door Iemand anders besteelt, omdat hij zegt dat
dit bericht heeft ondergaan, WIen heert hIJ hel geld beter kon gIlbruIken dan de
men hen anders te danken dan het parle- wetrage eigenaar, wordt gestraft, doch, kan
mentaire comue, dat bevreesd was met Engeland dan maar de Transvaalsche

g udvelden Illpalmen ' .1 Ik kan den
het goheele schandaal VOOI den dag te gt est en den toon die over de Loudensche
komen? Wien anders dan het Britsche p' rs 18 gekomen niet verstaan. Met
parlement dat met eeue meerdei held van et mge \\ aardige uiteonderingen schijnen
tien tegen een de moue van den heel al de d,tghladen 0\ ergega.an te ZIJn tot den
STA!i'HOPE heeft verworpen' Wien mammon en de" begeerlijkheid en het
anders dan de Britsche regeer-mg, die deo diabol isme," Dr Theal III zIJn "History

ot South Africa " toont aan dat de boeren
heer RHODES geheel ongestratt wil laten ' her land DIet gestolen hebben Maar
Wleo anders dan den heer CHAMBERLAIN v rgelukt de haudel wijse der Gechartelde
die den hoofd-aamenzweer der legen de Clmpagure b v., met die der boeren
zelfstandigheid van het Atrikanerdom Bovendien 18 er nog een groot onder-
verheerlijkt ? W ten ander B dan "Ir GOR se held tusschen een bar ':Ia.arsch volk en
DON SPRIGG die III Engeland gaat vel- e n beschaafd I
tellen, dat meer dan de helft de! Holland Het rap-p-o-r-t·v'"a~n-h-e-t-oomite
sche Afr-ikaners nog RH~DE:>;-gezilld zIJn \\ lj pubhceeren beden een VIlJ volledige
eu dat 't goede dOOI hem (RHODE>J ge opsouiunng van hel rapport vun het par
da Ifl het k\\ IdI' dat hem WOldt to~ge I, mcntalre coroltc liet volle lapporL IS
schle,en ten .eerste O\Cltreft? OU" ter hanl geRLeld en beslaat lu blad

Z Jden Inn '!'ll gewoon blauwboek (Fools
Clp) l'ia hd debat IU het hillS der ge
Illeent.! LI o\t~r de !-itanhope mOlle en de
V~I klallllg~1l Vdn den heer Chamberlalll
dat de heer l{hodll8 DIet gestra.ft zon \\ or
den noch "lUI' worden aangezien \\ekt
dIt I-IPPOI t ]Jil UIlS ge. ul aud~r. lil I illg
S .llluo( d,u. III te ,Itn w,t rn,.,n nl(ll,('. ft
ol1deILocht Het 18 opmPlkellJk tut ".lk,
gevolgtrf'kklug het comIl' kvmt nltt I'l
lJ tkklng tUl de \\el){eIIllg \ lJl den h el
hho(l!,. m d nUtlll(l kll'811l1 ,nIUH Il .)\Ell
I le!-;~t'n Iialilelll k dit l",t koloIt Id, kill
I' Ol d.iJl In I1ltt gekomproJUJf."1t'Id " " Il
'laar WaaIOIJ1 zlj dau nld gc. I"ch! lI~t
I' llleL de' r-a 'g v. aarom Ut /Jp, / h/, .Ip,
!lilt tile kalelgmmmen "tId" "PIlP\lU
nw,lr \\a.arulll bel COllllt<' ze lIlet opelt'Cht(
~I ...n "II de Ill,lIlgIqklH'Id v Indcze I"hd
i!1 1I1l111~1l ,\e,!cljf, lell t!o<;h Indiell z. Uil l,
ltle.k'll'" ""alom zf' ,bq ulel "pg..

O( ht' In lIeu 701 DU 1"01 d, Il h, I
J llUu ~>:el'uJ,IICl'tlll \\ I !til "pll(l\\~ll
bUI g zulllD \\ IJ heblJt'l1 d ,1 ",UIli1I~"UIlI' I

\ lldtU atlll'll-:"lhoUdCIi lit'. COllllt,
leeft dll, \VOI alllJd be,luten ,lal III dezen
\Pldtnklng le \elkleZen I~ l)()\en de ge
helle" aal be' 1 en tie 1111pOl ral .. I 8..;e, rlllg
LIJ mO[J(le van utJn huel Challlberlalu,
beeft \ el kl,1I1 d d lt de heel Rhodes mei
Il<'"tmft zal \, Oluen voor ZIJne llll~dad~ n
\\ llll, bebll lJO zerot heL rapport Ill!

L H BRINr.:MAN, A~~WOEU
26 Aug-Vlekfonteln, VIetvi!"' WCI!t, kostbare

U&I en ~oopl&a!.S
P J BOSMAN"" ZOON A~'tiLAGKn.S

10 Aug =-Stellcuboach, mcubeleá, niltUlgen cnz
A B DE VILLIERS & CO AlI'a:UGERS

10 Aug-Klapmutil6tatlc, KQAplICh~ bokken
H) Aug -Klal'mutillltatie, extra vette slacbtossen,

chapen en bokken,
12 Aug -K.lapmutMtat1c, extra ~ette varkcDII.

&&Ilt.eelbee8tcn en trekOilllCn I

J J HOFMEYR & ZOON d'$LAOERS
- Oct -Weltilloond (Kooberg), vlI8tb'OOdlevende

hare, 8t.aaDdcnoogst, meubelen, ent
WH F KLEYN, AFSLAGER

14 Aug -HermaDu,,, etersfonteln, kOllLl>&reerven
extra trekossen paarden, rijtuigen, huisr ......l ens

22 en 2., t!eptember-RaLeln~ler, Brednodorp, het
Ratelrivlerfc8tAt-e, levende hale, hUlS"."" en.

CHAS ADAMS AFstA(JER
13 Aug -Tulbagh koetba.re bouwperecelen

J S lIlARAlS Ac CO AFSL40ERS
9 Aag -Klapmntsatatle vette slaebtessen groote

kapater bokken eerste klas paarden,
o Aug -Klapmuti!8tatle vette ON®.

VAN DER SPUY IMII(ELMA.N &Oq,AFSLAGER!5
ltiAng-P",ul kostbaar ""~ meubelen en

andere losse l10ederen
J w MOORREES Jil ol< Co A;'rilLAOERS
2, Aug -Mo.lmcsbun eerste JJ". paardon CD

ezels
DEMPERS, MOOHE .I< KHlGE, AFSLAOERS
21 Aug -Napier kostbare vasto el;l 10_ goederen,

levende ba ve, enz enz

DE ZUID-AFRIKAAN
VIRIINIGD MIT

ONS LA_D.
ZATEHDAG, 7 AUG 180i

JC BILEUM-KOMPLO'l'.Dr.:BAT

ALLERLEI.
Slr Gordon en zijne mede-

ministers.

_, u/IL Af/Ira een Londent<eh \,ep[']'lad
OVel Zilld \fnka be"pleekl SII' bOIdIJ1l8
geschelIK ,an eell l'al1L~'I~cltlp en Zl~
Het Hl een lll~lu 1I,)IILu{l~u!J k t1)JJler

III Ht laL \\ '" l\tll \ o' II,oeld 'Ill hel
gthtoel{j rl}k te ~e\eu, (Il htt I:; ,eu \nglo
Il IlallJsdl k "Jllil t .lat !tterlln~, Zlell lil
hel Jaal dOOI llH t "lIeell P. II dit n ...t a ,lJ
heL liJk In 't algcllle. Il Jocr ln tall de
h,olvLue In t IJljZondcI ru lar ook lLU de
ï. ,\ }{epu blieken \\ 11 he8chutl wen "II
(,Ol don ~ daad rJlet 11" V'''I hIJ 19 \\ lj
Zlell ellu een plachu":l staHsllllDHd"ad
ell verilel zal het 'lil' Jllet Hl "oud, 1'<':11
Ill<lltll lichter hetsch.'rpeduolzl. ht \ ,n "Ir
(,oldnn sp'Igg ,n"l JlIlH;SlvewIIght
d, hL't I Hhl/deS gl ,ouden ,\ 'I'd t ti, t.
ont\\Il1pei ell Olltwlkkdlll '<Ill h..,[ Id.e
O}' lit l.aLbte pu ut I, la't , lt1 lt I til": , I
ti welkeu dat d" t i'/" , Ocll 'Il Ier
"cekblad, zegt dat d .. he. I Inn", Hlr(,ltr
d,m ,;oCVIklKd bedt hel \OOr8lel omtreut
llLr-tljdlage dat IU het I l"cI hUIS \'eld aan
genomen VOOI le hlellen doell dat sir
GOI dou weIgêrdt' omd il hl] bevl tJesd wa~
dat hU het zou \ell tZtll

"(J/lII, Áji/ ({ slhl}llt le dUlk'll dat SIr
GOI dun een opdl Icht had \ aU hel gl hl'. k
kabIDet, docll till (TOIdon heeft zelf III

Engeland verklaard dat h11het plll1 eel Ht
op het 'ChIP dat hem naar Londen bracht,
,ormde L lt dtl beste bl un \\ eLell WIJ Jat
Slr(,llt!onZIJnt 1ll1't1f' illlnl"teh III dezatk
Illet gukelld be,ft \ Ol hl) ZJll hUlen
spOII'l Il,mbol deed SIr JtTUh SI'"
\\II"ht \\1 Jl' Il<lllllll Jt?nz,lfleu dtlll
",E'lJutmd \\~I lt IJlt! d!tII"Ill"" t,(lldon
"Ol dt do I t!pn JUan VJ! 8tJ lat ,.:ezpgd ,.:t
hcd <IudEr'\. Inz Chl,l) I ,gediallll ZjT}
en het z ti on" Illet' 1'1\\ nJe L n mdlell
dIt '\Cl k€llJk hel gP\ ,] 18 ",nt hll JIllI .. ,
weet naLll!lllIJk tI- \\ III nellIe Lld thu"JU
liet genelaai en illlnl;:,teJ ~ III ,pt) I ,\e"t'll

-onze Vl)OlnaHu~t< biOIl' III IlIk<,lll,te u-
heel .!"oed "elke kall'eu 'Il (,Oldon b. ell
om met een SUl pllI~ \ OOI hl i land lt
komen bl] de \ olgeude "e"II' \\ II hebben
!Jog gtlelltJ mll1lstelleele \erklatlll~ OHI
Jlt ondef\\erp gehad doch hel" >ldt ge
zegel dat ~II (,oldonA collfga, lip de mIDIS
terJcele kn""cns lal1.,1 Illet zuo enthuNI L'
lIllch zIJn als hun hoofd :'lieu behool t ,tIk
Diet te \"rgeten dat Hlr (,ordon de op
dracht ,an het paiieIlJt n, ver IR bUILen

gpg'dan

t>lli G Jl 0 " S, I Il Z" waarschIlolIjk op 21
dezer u t Lundell vertrekken

I .. \ I ~ KW; wu!(]en gevraagd v )r ht t bou \\ Pon
\:ln IlI~U\\C schv>Jo 01U\\\.:11 t.ePhdaddJ biJ. ZIe
,b

nog ll1

GEMENGD NIEUWS.

'I I I ,- Tlc leeren' lil d< r B Jl ell CJ ZPl
I t li.., l el la 1 lig gt.:le bOTsetuulh rult'lJeM te
u It~ htpen

\, 111 H: .... ! \. ! r. I~! \"'flS, Hl !AIJ-H" lj de
r..:.3.lt~~dM Lh:: lf lClllllJ 'f~n\ !I~(:n "IJ naar l'ell

LdaugrJlke k, 11 lSgelIU'; 'an dell Klllip- hen
1 Jeel,n~'l!,ad

[, \J J li" \\( rd\.:n gt::\raa~l \oor huL bouwen
, lil ac Inrlcbtlng \ oor anne blaFlken Le t>(,Cllcn
L < h \ oor \ eruere bIjzonderbeden doe WIll
wek hU profe.'or P J G de \ os

PI !lIL 1;1 \t H ",EHI~ "\ algen. kenu s
gc, 11'; zal de h(,'{)rJ s 111 ualS LW \ ,zune
CQllstItuentelJ ,ntmoeLen ill de stadsza.al Paarl
"I' \ rl)dag I~ dezer 8 morgens om I U uur

( I I • -..; J\_ 1 l HI I \ I ~ , ...I H \ \ - Et!D reg u
I'llc \ ID de muuic,palltelt \ au \ Iclona West lO

goedgekeurd lat geeD kleurhngen III het dorp
Ilog-eu zijn tU~8Cben ~ uur s. n~ond~ en 'Itr uur

morgeus zonder pns \ an bUll baa..
EI \ "" III • h"eft Grahamsslad de vange

"eek t \\ ee dagen lang 10 anJ.t en schrik gehou
&0 Tw ..c dageo lang hel' bet dier dat bU het
ELation Zich lo.gerukt had door de straten hier
ten l<lnderwagen tje daar een soldant of eeD
kaffer omgooIeDde totdat ellldeltik een .hmme
(,raharnsstadttr 0l' de gedachte kwam bet dlcr
dood te ""hleten

De boer als politikus

, d

Dit was bet ondeI" el p waarov, I ad .. )-
kaat Bttrton, van KImberil } op 21 Juli,
een adleB lelelde In d, g. \\onft wekelIJk
sche vergadenng 'lU de B•• con~held Z "I , ,'\ I lt- - Een Jonge Engelsche

'rarts", In gl tg olliartgs "p D plaat. nabIJ
debats vereeniging Advoka,lt [lUI Ion 18 (,raalf Hewet op du Jllcht UIl ~a 'cel ror dge
de zoon van "IJlen den heer HUIton l)Open te "ebkn kwam hIJ ClndchJk een
\ el(1 lal en lang magl811 a lt van Hl<;!J I a, ILan up het I"f eli bil Ulallktu ook z.o maar
lUunll ~n IH dus goed bekend IU! t dt' 'UUl Ill~ar de ba\ lIUlO bleef zitten ZUn maaL
llollandsche <\fllkanelS ZIJn adreti open IC iJil h"m was baakt" uok af met geen heter
baut een WdIIJl gevoel VUOI het ollder tu.ultant 10en hopen Zll nader en be\onlen

(lt het eell dOOI dier wa.. dat de baas v III de
v.erp dat h\) btJ,l' I lekt eu hue",l hIJ ge"ll J laats had I"Len swppen en opLetten om ZlID
Hond,mau I" 'el klaart hIJ 11lltellljk d lt I ezoeken! teil IIlIIl.Le lett; Lo bt>zor~on
hIJ het !TI vele opZichten met den ]loUtl E~, Il 'AS' I ")I SI tIt I< -De lunge ~[ark8
eeus 18 HIJ wou nH t Zt ggen d lt el 'all OudL"hoorn die u pallr ja.'lr gelede," naar

geene e6'l1Ijl •.,r.:ugelschul IU den Houd ZIJU I urop" gmg OlD .peclaal onderriCbt In nool8pcl
docb hetgeen hiJ wtld,' ze,.:gf n w L~ d.,t el te Ollt, lOgen lS er m geslaagd bet boogste
eell iani'] ladlkde OIlltIll]k'lI If! "'lien (liplomaa'DbctconsenatulreteBra"""Il.ewlJl

eu dat hnune polItIeke houdl ng el n \ lOLk :~ft e~;I~~:I~e;:~art:c~~~~~~llll\,i ..~~s e:o~t
wa~ VOOI het politleke le, 'u der Kolo linnenkort UI ZUid A.fnka terugvt<J'wa.cb' en IS
nte ' HII gaal de ge~clllt;dl LJ IH en de ,oornemens lladat hll ZIJO gehoorteland n
1,lealen vau den l,oud nau" keu lig III en I roof, \n zun kunst geg'" en hoeft een reis te
~Iaagde elI n meer dan een \ el keerden ,nd"rnemeD n UlI A ustralu en Amerika
llldruk"eg te nemen zo.ds blHk Uit 1)1{ flit" I[ 1()~lJt,-Lltecn pr1\ant
het deb lt Jat na de 'OOllnZllIg pliatg H h'l!,en alhier ontvangen blikt het dat dr
,ond }el\v J :::i \[01'1 S \\al'! 111 \~le [hu,,1 onw h .. l.onkuJ! ZIch th~lI' t., Londen he

lIg boudt. met DaBporlligeu onlLretit ZUid Afnka
opZIchten rmt ut'n h)ut.! doch .. erschllde ln het arcbief BI) schUnt zeer ,I"t'g te zl(n ID
,oor1l1 op dl naturelleu k,,~,tle HIJ ge tlJn werk d.t s morgem om 7 unr beglflt CD
loofde dat el lil de hal ten dCI AfrIkaners i avonds oru II uur, pboucll met slectJtM k )rte
-hetgeen hIJ nIet, lil sommlgen del an lusschenpozlOgen Sedert bil In Londen .. Leeft
dt'Ie zlJdu kon zlggen - oplechte, "er I I alle dagen bet kantoor he.ocbt lJehaJv~ op
trou" hare eetllJkbelll \\3.B bCIl der julnlet!ag toou bet ka.ntoorgeslutell w._. \ r
~pl"CkeI ~ 'I oeg ad \ ol,aat I,u rton \\ aal 'lJn t-erugkeur ,anr ZUlJ Afnka hoopt bU ook

I ot LIS!!abollS<he arcuief te bezoek"l1
uW hiJ lJlet lHI \\eld V,llI de 1 'WIne lJ" I Il I \jfAIIl<loIH Hf) - De I 1A•• 'em
eu ZIJll alltwoord '\a~ kala[,kllHtluk - I cefl utll lJ~nt!Jt UIt Krugersdorp llleloieode dat

lu g"IJlek III et lemllld Jl, UlIJ 1)( k .el1l!<eJ )!J..nlle,bur~he boorcnlna.Ultled~nZon
vlOe.! "aaIOI11 Ik niet lId \\eJcI 'an de dag ~rachttcn het slll!l"Hld te \ lakfontem te
LfiliJUr, w.l~ mijn ,\eden nag aan dIen doorkru,sen De eigenaar der plaat.. de h.eer
heel was lit> heer \lel rrrnall progiessIef ? I Brink ueeft deze pluk mel !lndere gedeolteD
H

mlltllud duo moest mcn er door khmmen om
et UIltwouIll "a' \tlU, hu IS tegen IU <!e graven der get!oeu,"elde ooldatente komen

I{hodes \\ el Jc heer \lel liman had al- Kort daarna zag BrlOk btlt veld branden en he
LOO~ met de progres~It'~ en gee, ochteu lven haf llch er heen BU arrC>lteerde vUf lpei"80neD
de beH Rhodes de lle\t'llll!:( van den wegens overtrudlDg en het aan brand .teken
Bond \\ \5 Ik \ roeg weD of de he el 'an veld Bet blIJkt nu dat ZIJwteressante
I nnes pruóresslt'f was en klCtg hetzelfde pen!onen zon nameluk lord French count
antwoord al"o(lk III het gelal van den Blucher nog twee cOUut~ en een dokter Zu
I S Ilk un onder ilO borgtocbt oDUlmgen
leer 0 olllon u~n I 'Ioeg of de heer KE~T ZI( liZEl ~ NI~T - (,edarende de af
Haarhofl PI (lgl e"'-Itf "a" "a~ het an L- wengheld vao grnaf (,rey >.al de heer M lltoo
"oort! be\t>slIgend HIJ" !lde dat men >:ewc""n pn,""t secretaiL. vaDden heer Rbodes
de dlvl~le lIjsten \an de Ilat3te Jaren Z)U m"t goedkeurlug 'an den beer Cbamherl:lJn "p
doorZIen en zelf zou oordeeien Ireden al. adlUlIlu;trateur van bet gabled der

'lIet andere "oorden, hIJ kon geen lid I ha.r~ered compagme DJl doet deuken aau
.. an den pngo-bond worden omdat dlt het ,olr.rende 'erh",,1 De k wIng van eeo zeker
lIchaam ,dleen degenen die 'oor RhodeF alll! \\ ~,d00d~ega:Ul zonder eeu erfopvolger

I' te bt ...n tn de hooge road W1At DIet wat hem
zIJil \ oor progressief hoodt HIJ snn pa le iocn stond EIndeluk na veel hoofdbreken ..
thlscenle mp! velen der ldealen van den 1><-",1001men du 'ergaderzaal t-e verlawn en dell
Houd doch kl n ZIC!1met (litt lIchaam ook I ,enten dllD be.ten maDllperSOODdien men In de
niet gehl:l~l \ (lI c:elllgtln 'trnat ontmoette tot komng te tahen Ret

,el zoo Uit .1,,' de man die gevangen Wéid n
Openhartig "rme DUvel"'wllAldesukkelaar WIlS Hem werd

Id koninklijk kleed omgedaan en hU werd met
ileweld op den troon geplaaUlt Na eerugen tud
."ram Zlln ou vronw hmne" On ma.n, all
uan nep ~O keD JU mo dan G11lmeer?'
JU ~ gloo geiL, Wl15 het antwoord '1& keD

mgt'jllf rue IDOOl' boe III.llk JOu nog bn ("_
Hoe zal de heer Milton l.lcluelvtlD kennen &la
kill ~D IDUlIlte wet Ilecht. ur Daa.m bo'GD ',Uil.
gt!Ft&ell bAl ~t II ?-~.

U

} en corre<!pondeot, dIe zIch noemt
1 ~ W , schl1Jfit aan The Tempie llrl{jrl
zme _" De boeren namen het land eerst
van de naturellen lndien WIJ het IlU
van hen nemen,dan zou het slechti! 2:\10,
rooven "an de roovel'll. Zeker, laten WIJ
de boeJ'en beTlGhten en de Tranavaal

Een konkel-verslag.
GJ:;\OL(.EN DER PHILIPS10"'""rUE

VERC,ADERL'iG

llJDDER ORDES EERETrTEL8

Aan den R,d"J.lLur
Muuheer -Bn het leren van bo<enOl~.1l<!

boofd sullën de let rs zeker .eggen "" '"''
dat tocb wel beteekooen Indien ZlI een" CID'li
tjjd Willen uemen eal tk bltt hun ~e!;gel I \( >ou
eerder hebben geschre~en maar Ik \\" u """,
alle bIJzonderbeden weten en daarom ,. be ~1I

laat geworden ]I; u wel op l Ju IJ I" I "'erd tt
Phlbpstown ID bet schoolgebouw eerie pul "-ke
vergndonng gebouden waarop de heer ~l M
Venter ziJne kiezers toesprak Een ,erala, rer
scheen In Un. H ukbi<ul van 15 dezer er "no
derteekend door den secretaris den beer "bra
ham Coetsee

~ u om kort l-e ~lIn ~ Iemand behoeft te den
ken dat het werkeluk geschied li! zooals in dit
veralag verhaald Het u; integendeel een mees
ter.tuk van knoei en konkel werk zooals ZU1d
AfrIka zelden IS te beurt gevallen looal, de
lesers %lCD zullen herinneren werd op genoemde
~ergadenng een motie van wantrouwen In den
heer Ven ter gepa.sstlerd maar 6'COVrdoeldnaar
de speeches van de heeren Venter en J .A. \ en
ter sooais geropporteerd, zullen sornmigen die
den beer Venter DIet nader kennen mogel k
&eggen maar de beer Venter beeft Imm.n
goed gesproken wa.a.rom een motJe \'"&D W:uJ

trouwen J Wel Ik un u verzekeren 'IJ. terna nd
die op de vergadenng tegenweerdig '" as van be
glD tot einde dat dergeljjke speeches nooit wer
den gewaakt lJ et moet een heel meu we alIa "1l

..un die later opgemaakt is ill Ivoorbeeld het
genoemde artikel van 0,.. Land dat bet ~el"1l'&g
telde dat voorgelezen werd li! nooit werkeluk
voorgelezen Mtl dunkt er moest later wo een
800rt ran raad zUn gehouden lOm de II.fLure te
verkonkelen want, bil' oorbeeld de sprekers
':Ie tegen dell beer Venter sprak en tun wo bu
stukjes en brokjes gerapporteerd dat onbeken
don moesten gGdacht hebben het moest een
klomp IvmperllI geweest %lJn en dan nog een
motie VlUl wantrouwen I Allen die tegen .. oor
dig '" aren zullen met mu moeten erkennen dat
het ,en;mg een meesteretuk YaDgeknoei en ge
konkel li!

Maar wat l.\I nu eIgenluk
JIl r GnOl-G

r ui dit k noeiw erk ~hrllO' toch niet Dit dat do
groote Lndaba die de hoor Rhode. onlangs 10 be~
beloofde laBd met de lnduDI1Il hJCld er 'lUI ken
nIs kreeg Hot werd hun Uitgelegd da.t de IICCre

uns ho\cngcnoemd rapport op zulk eer. "'Ilze
bL'Cft ,erknoell.l dAt het den lUdruk gaf alsof de
beer "\ enter nlet melT Hboolel ge'lOd '''''' ter
w Jl hll nog een ,olbloed Hhod"" tnllil IS Deze
Uitleg werd met een ultbundtg g....s~breeuw ~n
ger""p \lltl kroon bern kroon bern I die klelD
I,a.as \ brnham Ollt\R.ngeD DadelIIk werd raat.
~rhoudell en eenpang weN.! ann Abrabam J
( ,elÁoc !.Oc~cken<i dcurd" ~t Rhode.en St Mar
tlllU .... 1 t.1l wet'rgld(:fo~ gCSChrct::llW en ger .cp
\ all k,." Iwm kru< nbclIl' did klein !.m.1Jl
\, d" I , Igdc nc h er Hhod"" z",de Olel
Il tI ,Dunde i'Oott:1II Ik kali hem Illet kronell

Illl.ar il ~LI hem nol!'; Je ,.,root.e \\ Il le haa.s etn
li t.:I ~C\CU t;:ellk~t laudc lJH.:l dltln 'an den ")(Jr
IDdig I "U, ern. Ut \ au -le Ka.apkolonle ik ui
ht.:l£l Ut-lJlJUlntn eu \erhoogen tot. l,aron \"au
BrakfolltclIl loen vulgdo bet aUergruott;te ge
jUlt il He \erboogtng werd onlva.ngen met ""n
gowddll{ geschreeuw en karo:lSCDgt..'SCheur -
,df, l dat er 11IOL ,en onbescbadl.gd .. karos
g )VOn lell Wel d - en c~n onophoudelijk li'ewel'
< ln Ill, I heLD tlLel "tW dl" kleul lo "", ~ br.
bum Het ~c"cl r. {UIV \I a. Z!JU oDopllOUdtl"k
Cl 0 'ncrd OHltd ,laL zclfs d, heer RbudCl! ,un
\ wg4..:l!S III Z III ..,)Olen nJuu)'}t urukkeu

'i u 1... het wel ItcgrlJpelllk dat op ont
<angst \ lln dit belldn per telegraaf de
beer J A \ent.er (3ha., AderjUl) t"er woedend
\\ eru cU UJlI! Marlluu8 z~Jdt wat.ter ma.Uler 16
d I vnl wlln ""It wlmtts(,Cr te kroon ell \lr mIJ
lIle Ln bU w~l.;crdc :\i::.rtblllU' \euter 'er
dor té ,olgen

Dcch Ma.rthll1uS tell\grafeordc Illeromtront
aan Rb lde~ Rhodes antv.oordde paal bcm
pk., Iip.m de Blik I' \ oor den raad ik tal mor
Ken anlwoorden

\ roeg op den ~olgendell morgen wandeld~n

IAdel Jan en Marthmus op den ~t<>epvan hct t..,lc
~raaflmHwor-~iartblnus AdcrJan alt Jd door
pa.JUende m lar Aderjan .elde bet IS m""·
dcel" op rnlP' ILd'les dat bet rappor~ In uier
vo<ge \\ eN.! ,crknoeid en IlU geen ord_ uf tItel
en IlIl gIng \\". naar 'lin bUIS

I a., \\"' li I binnen ID "ULS of ~larthlDtJl'i
krcc" cCIl lClegTaIDCl) ItU snelde lO allerijl naar

\dt!rJall~ bUlft en etll mtmlgtu ira :rrnenwlI
\ olgdeu En ~larthtDu, .tond op den "O~p en b I
Ia.< u, crlmd lk Hhode, verhooge bl rn met
uh" dc. lo.ad, tlt lu,d Ader]lln Maar
\derilil lelde Ik " I nog (;(U I" },n Milr
thlOU. .elde Ik J.",uoom u tot kommandant
g"ner,-~l mn de bende ..an ~I Rbodes en ISt
'MaMinus

DallJ'op waren l I ..lien ze~ 'crbl Id en til
dronken swawat"r

'\ II het léZeu 'an bo\ enstaandc zullen du
IeLer, mOttcn erkenneD dat de 01"IHkefll ....u
Il,,! rapport OIet til n <rcslaagd Ja het DI nu
meer dail OOit levoren barten WlOnen om voor
Rhodes te werkeD ten Clnde gotltuleerd te
\\ )rdcn

D ln z'e Ik nog dat de 1 Ir ,I den heer \ en
ter' ordedlgt doch Indl~n h I zl)n uordeel op beL
\, r.lag g'Nllldt IK h I geheel IU het dUister want
hel geheele ,erslag IS in dlsordo en Det goed
eru on bekenden te mu;lclden Maar Ik beb
al Innr; van deu redakteur <itr rab Jt, crwa.cbt
dat hIJ Venter zou verdedlgt'll wil.nt.u tl1n
lmme,"" mannen 'an betzelfde bUI" MAar de
['ui" I zegt ~erder Wilt zegt tocb l.5 tegen een
l\l\Jl) klO.en MllllI' bl] bthoort het tocb wel
te weten dat"" llI~t bier te doon bebben meL
k1Czers 0' er bet algerneon maar met don Bond
M l&r "n 1 Legt hu dau \:lll de motIC' \ ..n Coles
J.",rg en Middelburg W lUlrom zegt hIJ dan niet
hetzelfde \ an de Rntl llhodo. motie op bet
Hundscongre. wat beuc..,kent locb een !ll)(1O
t, .ten een bIJna lOO dUI.!:end klerel'8' Maar bil
ga,,,t verder en zegt het feit dat bIJna de hal."
'urgudeflll'; t..uIl.bn 8(,Cmmln~ bleef zegt reed.
'eel "aar kwam hIJ aIln die l'ltorma.he' }{lUlr
al WD dit bet gevolg gewe""l zlin dan tIjgt h~t
nog meUl ten voordeel" 'Jin deD beer Ventur
w,nt lndien hli nOl( recbt st >nd waarom wuden'
Z I dan niet \O)r de motJe val) "ertrouwen
bclJbcu !!".tomd J Bet beWIIst JUI8t het tegen
0\ ~rge.teldc "ant urn nld ZII" pen;oonltlkc:
,nenrh.cbap E:n lIJn ,..,unSl.C1l l:11 gl:i\ en tA;, Lillssen

ell "omuilgol all klclnoce.tl£e haDg-held Wilden
sumlUl~t.!1l lu~t 'Ot r dt mulle \a.u wantrouw,.n
.temmeD Ln met al (he bangheid en persoon
Ipke ~fI~nd""h ..1' konJen 'Ij bUll !;cwHen tocb
met 0\ crha.le11 om VO(~r ocn m.ot1e 'a.n vertrou
"en te stemmeu ~een' hoc verkonkeld hei
nppon óok mogt 'Un toch kan bet d1t een ..
felt Illet \erandcren P.f warel] niet moor daD 12
pel'8Oncn <l'e d. n heer Venter nog vertrouwden
ja "Iet ," meer Wat beeft bem lllldel'!! 'er
hllidercl te 'Iemmen ' -"[aar dIt beb ik 1nng va.n
d,eD l.>eru, hku ",hLeur verwacht want bU en
de heer \ enter ZIIU 'mmen; manncn van het
telfde hUl.

} ,\: J\ Il". H J \ I f KIl "At Df LLJ '\f,

Co'11 -Ill IH

Rt 1i,.... 1,.,( Ifl lJ"HII \"IZI~ uli ZH:.L wenlor
zundurlll1g~ "'lIZC ()ulalJ ...~ ",erd btTlcbl Tan
CCD 11.u",,1."''''' ."kte "elker loden elkand~r
lev"nd hcgroe\ en en thans IJerlGbt men Uit
1\. Jel:ll' (1 rans CatJcas" ) ,"aD een manneD VeT

ddgende \ rou",en.ekloC Eutl aa.ntal al. nODntiD
verILleede VToUwen bubben mann"n gelokt n&a

cell afgelegen 8ladsgedeeiLe en hen daar me
mCliS""ncu knuppel. na.ogo' allen Vel"llCb.,idelJl
mannen kOMen [leb ~ltlChi,~ milt moeite redden
'erlWheldone anderen werden gedcxxl WI d....rna
afs"hnweluk vtrrrunkt

ELS Jl DJILW -In een h<x,kJe' ~n de I
bll!Cbe Wat.tllD 18door twoo EngeL..chc ,;e10tr len
ccn oudheId gC\ uoduo. die aigurue"", I,d lD.
sl-elhng ta.l wekkeB H~t I. ~n bla I... ~ (Jxq" of

v.!lArup een de.,] der v.OL rdeu \an l r' u
(Logia) li! gesehre\ en De \II.oorlen '
onder elkander LOnder ,erLoand uf "" I j \Jll;

tik bun cr be"tnt met de [;elde WOO"},,, lw,,""
Z lde \\ ursch Jnl,lk dat;teckCIII all I,,,J 'iW

het IJ&J,n ".or t woOOeeeu w Bebal ve "" hel IQ
beschaJt"lII" aan oon der 'qdeD IS hd iJM
D1erk\\aardlj! goeJ bcwurd gd le\to

PLTB Jl El)1 -De ['etroleumMrllek I ',eb(
potamle IS lJl"keru; de mellw.'e (Jn jerzt>"- n;;tl
"lil kapt .\1aaw.e.li ln 1'", f";ro'}rtJ}'JI!(ul J ! "

modegL-decld, \ eel grouter dan" crJ ~ermo(
lq strekt %leb Van M08UI af In h iJr~t0
strook lang8 dtl Kurdl.8Che en PerIl""" 're'"
UIt tot )lendati ovor een lenllt-e 'an L3 e~ '"

breedte va.n 6IJ mill De ftg-m cl I d"", bet
gebeeIe Jaar door bevaa.rbaa.r ui 'orn1\ ....y n.
t.uarluken weg ~oor bet ven oer na.ar <lt: l'~r7.1
!loCheUol! Kapt .M.auWiell 18 'an oordocj
dit petroleumge:bied wel.b wa.a.rdt. tot dllo
nog utet door we-telll!Chzppe1Uke I:,ormg
onde.rzocht, van grQOLbehuig voor d
1&1 blUk~ !tt '\JU.
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TELEGRAMMEN
DE

I

De heer Rhodes en de Afri-
kaners.

RHODES VOOR HET HOF

RUNDERPEST.

De koning van Griekenland

IIF:T ~ ~t l::I ::;CH~ PA.RLDIEST

VERTROUWEN BENEDEN NUL
(Reuter lIlI'gramme,. ) E£~ 81 EM VOOR V \.~ EEDE~

1 ( Voor
CI\IE[E ROL

~U.LME,gBUnY
Vergader ng der

houden 3 Aug 18:17
'IegenwoorJ ~ lu boeren if W II Russou-s

R M (voorz tror) J ~r; Jac louw W
D MaUlerbe D Bnnk Ill) A L Broderak
(waarn secretaris)

De heer Brodaiuk wordt aall!f6llteld
tans der commisere

Besloten alle kennugevlDglUI te plaatsen 10 de
Gou"er1Ulme7lt. Ga.~t'1 O"gLatIIi en het V«u
blad

Op een bnef van dea IIOOMltam van de Paarl
sche runderpest comunsere verzoekende om
medewerking bil bet v~d ~ den secretaria
van landbouw om een ve8ll~ le Piketberg weg
static te stationeeren ten clndE! alle V8e komen
de van plaatsen aan do andertt z jde te I I.pek
teeren alvorens ze te doen ~ren werd be
sloten aan het verzoek te voldaón

Besloter dat de voorzitter en de heer Jac
Louw de mnn cipaliteit sullen ~preken over een
stuk grond om vee voor I",pectie er op af te
souderen alsook de regoonng UI aake de kosten
voor de omheining van zoodalllllcn grond en de
aanstelling van nog een lid voor deze comnnssie
Ook word besloten dat ID drmgonde gevallen de
voorzitter en de heer Jac LO~w macht zullen
hebben om handelend op ~ treden volgens
sectie 1 van wet 12 van 1897

Hierop verdaagde de vergadenng

ELEKTlES. HOOGGERECHTSHOF
OVERZEESCH

IN HET OOSTEN

8wellenda il I Au,,'1lstllA 1897
.ian dett Editeur

MlJnheer - Met blijdschap hebben WIJ ver
nomen dat de ed heer F J van Eeden besloten
heeft Zich weder verkiesbaar te stellen als lid van
den wetgevenden raad voor den ZUId W68 elj]
ken Cirkel De kieaera kunnen DIet beter doen
dan bem te herkiezen want 10 al de laren die
bIJ m bet pa.rlement geweest IS W11S hIJ alt Jd
getrouw op '[Jn pla,ats 10 het hu is HIJ 18 een
m ill voor vooruitgang maar tevens ook voor
besuiniging ook u; hU alhoewcl geen hoog
geleerde oon man t an gezond verstand en op-
rechte vaderlandsliefde Zulke mannen hebben
wu nocdig Daarom kiesers van den ZUId
westelIJken Cirkel vergeet uw oud lid F J
VB.nEeden DIet

("N (I"', ,,~Len IwofJ .,."h/rr /1.. "'",lIl1 I
"' rt<htero .llULS "rl ....11 5o/n Nni )LANGLAAGTE BESMET

[Sp' tII.1 tIJ/ef/ra

BELt' AfIT (Z A 11) 5 il. I G - \ olgens besluit
werd beden op eene vergedering algemeen ian
geoomen bet voorstel Andreas Coetsee J akoh
Malan -
• Deze vergaderlDg verklaart dat zo met diep

leedwezen de werkzaamheden van hei parlemen
taire sluiptocht comité van onderzoek beeft
gadegeslagen ook vernomen booft van de re
bafiihtatle van Rbodes, welke bandelwlJZ6 baar
Tertrouwon In het parlementaire eomité ID t
buwnder en de Britscho regecnug 10 t alge
meeu beneden nul heeft doen dalen Zu
roept de Afrikanel1l op om bueenkom8ten te
bouden en petities te teekenen bU de verschil
lende regeennglln van ZUId Afrika aandnngen
de om Rhodes den vjjand der Afnkaners te
doen verschijnen voor een bevoegd gerechtshof
n oak" den Jame80n Inval Kopie van dIt
besluit te worden geteleJfrafeerd aan presidenten
Kruger en ~tcyn do I alk8lt", Express en Om
Laud

( Het, oorstel om dell heer Rhodes voor een
f(erccb tshcf u ZUid AfrIka te doen verscbjjnen
1.8 niet praktisch -RED 0 UI Land]

JOHANNESBURG 5 AOG -Lat.!flaagte IS be
smet door runderpest en men UIbelag met 10
entmg op groote IIChaal die In vole gevallen een
goede uItwerking heeft

DO~DERDAG 5 AUGuSTUS 1817
Daniel Solomon wa.. besehonkl!n III

bheke straat en moest SS betalen of
harden arbeid ondergaan

DO'" DERDAG 5 A'UGUSTUS

TOELATING

De beer Henry van Rooijen werd toegelaten
als translateur te praktiseeren

PROVI81O~E}-LF ROL

A - \ U,UII'T) -Een gehelm
au .C~ftlg ng wordt bericht van

fu I af I' te zendlllgsl-atie te Lourdes 10 het
I ,t IlL L m z mkulu Twaalf kafferkIllderen
• ~ ve n nil van gekookt vleesch gennttigd te
h Mn da t door deu een of IUId"r kWlllldge
r Jc vtlTlpftlgd moet .un geworden Een ka.{

.. rdt vcrdacht Vel" kinderen zUn "lek en
.r < !iOtU boop op herstel Een onderzoek li!

cg."tdd

E \ r x R lJ !'\S ES nl 1 A'l OH.

Advokaat JOl es vroeg eeu provisioueele 0

der voor de finale sekwestratie van den boedel
van verweerder
Toegestaan

IN ZAKI LJE :lfIN!)ERIARIGE~ CORTIS
Advokaat Bucbanan deed aanzoek om verlof

aan de executeurs om een eerste verband voor
£GOO te passeeren

Dit werd toegostaan
DA\ ISDN ,,. KOLO~IALE REGEElINO

Advokaat Schreiner QC deed aanzoek om
oen interdikt m dan directeur gen oraal uls
vertegenwoordiger der regeerllIg te beletten
zeker eigendom van klager Le ontvreemden
C lt de correspondentie bleek dat £5OU compen
sane geweigerd werd

!\.dvokaat Sheil verscheen voor de rezeermg
Het huf reserveerde uitsprnak ten einde oom

gc documenten eerst to ie ZIen
, t.

K )K8T~0 5 A uo =-Runderpeat verspreidt
Zich In de distrikten Matatiele en Umzuukulu

en IELE ROL

KAAPKOLOXIE NIEUWE GEVALLEN

DE REGEERrNG HELPT

Deze was een zaak voor civiele inJllectli*iijl
neIDlOg lie heer J F P
voor Idager verweerder afwe~
voor een maandEen duivelswerk

~t de
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Worcester municipaliteit

PIETERMAl!qZllL'RG 5 AOG -Tot op bot
oogenblik zun er veertien ge ..allen van runder
pest In bet Kliprivier distrikt geweest Hot
wordt officieel bericht dat de pest uitgebroken
IS te Sneezewood 10 Gnkwaland Oost De
regeanng IS besig 1000 muilen en 1000 donkies
VBn ZUid AmenD III te voeren en biedt ze bet
pubhek aan tegen .t: 16 per stuk voor muilen
en £8 voor donkies

De uwe

HET VlERTAL

DE CON1EBENTIE

DR KOOHS METHODE
Ult hel distrik! Rouxville Jeudt de heer J

P Botha van Mayaputl omtrent lOentmg met
gal bet volgende al. zun eigen oodenlOdlDg aan
de &cp t8' dat hij bereid IS onder eede te be
krachtingen Op 20 Mm b"k! de runderpest
Uit onder ~Om ll1er beesten die "elukkIg van de
andel en afgezonderd wa.ren Gflvolg 19 dood
1 gezaut Op 1) Juni begon lW de overige 30&
beesten 01001 s dr Kocb s metbode met
groene gal te enten -met errkéle u tzouJerll1
ien-allen met gal an beesten door muzelf ge
dood nad ..t ze erg ziek ~en -$k entte gemeld
getal tweemaal Ult.lag Il dood en de
overige "U4 alie gezond Derhalve bond k m
overtuigd d t dr Koch 8 netbode waar nau ..
keung gevolgd u tmunter 'le resultate I levert
muar zou aa raden geen gal te nemo <an a 'u
de pest gevrekte l ees ten tellZlI ~e pns dood z u
00 heer Ha ptfle sci van NI6UW] ,arsfo te
lab J Dewetsdorp t eeft een 40 tal beestPI met
gil laton 'pu te cn goen enkele verloren

Waarhcld8heuvel 3 Augnstu" l~n
Aan den Eel f.eur

Mijnheer - Een zoon des land.
bet viertal mannen aan als leden voor het

boogerhuis om reden dat Z!) voor besuiniging
gewerkt hebber Ik WIl een welgemeeud eer
lUk woord daaromtrent zeggen Ik heb geen
belang bU een gen kandidaat In het b jzonder
Geen vriend Ya,nmu gaat staan alK kandidaa
maar Ik ben een ware patnot Ik heb bet
land en on. volk hef en Ik wil n et dat w
zulkA leden hebben waar men den spot mee kan
drjj ven

Ve besuinigings maatregelen VaD het v ertal
~e Heer beware 0 s voor zulke handelw l'e
al. dat van let vier tal W"" n et I un i:C
drag lOl dat opeiel t bespotte I jk liet was
obstructie 'an d en aard die met Del n01b'lng
maar geldverkwist r ~ bevorderde-een e I u
deren van de werkzuamhoden nn het I u s dat
op II ets u thep en op mets goed. ka u tlo
pen dan rlleer 0 I te d ener als cc elect c
krept om de stemmer te vcr vcrven a een
vo idige zielen Bezu n gltlg \\ at be bl én z
00 t daar"a" gedaar Ik be
maar Ik zou liever stemmen voor cel
wereld] ng dan voor zulke christer en als
v ~rL,1 wier g~-draó moet goedgekou I z
C I er kandidatuur moet belolerd worden
door uw correspondent Ecu:--ab a
I e den dag des Heeren afgeschaft w I

Ik ben enz
E~" t I<L JK I \
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DE ~IECWE GODSDIENST PRETURIA o ALG -Heden op de runderpeet
conferentie werd de discusaie over dr Koch s
methode voortgezet De Vrustaatsche afgevaar
cl gder spraken met lof or VUil alzoo ook dr
1uruer

L K ~ \ ('Iv, /) -Ons d rp
ren et wat levendig n,nde bet Je dag

Je stemgerechtigdeu on twee leden van
.ta "'mad te k e.en voor do volgcnde drie

liet volgende was het resultaat van de

1)3
1 I
1 )Ol

Pus ORI~ G AI (J -Do runderpese confor-en
lie was heden bezig met de ovCrwCg1Ug van
neuting mel serum
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hare vers h nmg te Bloemfonte u maak te z
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DÁRUEItTO~ G Al -Oe rundcr~"t geeft
!foon "ll)k"n van vermwdertng te Komat opoort
PIgga Peak ell Lagogat Nabu laatstgenoemde
plaata wordeu 6 IIp&nnon 06Iell door d. pel'
Mlli'liUi NI tllGba 11 OIIG lUll 1l00Ul 1.YIA.
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VAN REDE EN· DUSSEAU,
~AAPSTAD.

Zijn aangesteld als Generaal-Agenten voor den verkoop van
BLOO~ElR'S COCOA,

De ooste, fijnste en geurigste Cocoa der Wereld. Beter dan alle andere
merken. zijn ook aangesteld als Generaal-Agenten voor den "erkoop
van HARLEMENtiIH, door de fabriek te HAAHLEM. Alle andere
Harlemensis is namaak; 1[,00 verkoophuizen, bestaat 290 jaren. Deze
alleen id ECHT.

D. ISAACS &. C0.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
6T1':Ll.f~ KC TEN TOON HeN LAATSTJIl ZEUEPKRAAL

Het IJameson' Slaapkamer Set
«ixs EIGEN )[AAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
KOMPLEET,

198. £9 1Ss.
8£l'iT!ElvOE 3 ART/KELEN ALS HIERONDER:

il

",.;,
4.• ~

Il'
J 1 .

...

H.L'\'.]\AST,3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Spiegelglas
. 48 DujlJl bij 14 Duim. e6 3 ••

• I

J I, I
.f
l'

3 Vam Mil)UfBKN Top W!SCHTAFEL met Tiohel .B.uK' ~ Klein Kutjb
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. .111 .1.4••

I
r1

I

I

1

'..,,'
I

8 VOET K.r.uDTHEl. voorzien \':'1.1 ('l'll Sl,il,C[,-'L;las 18 duim hij U duim op
patente wieletje". £2 7&.

Bovengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde artikelen en daar wij !:'lechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
in de Kólonie lUllen Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd at
tle vtikelen de hitte van het klimaat zullen staan ..

D.ISAACS&CO
. ... _LUUJM A1HUEK. urrsTA T,XAIIJlS,
BABBACK-STRAAT LANGMARKT-8TRA..A.T

D BB
___ -STRAAT. PLEIN-STRAAT.

KAAPSTAD.

fAUG·USTUS. 1891.

ODdelrlcht In het eaten flD Imm· Departement JIl PDbliete lerteD.
ua.he Itogerdstoneo. . AAN BOUWMEESTERS.

J. A. BRIERS, Gronfontein. DepartemeDt un Publieie Werken
JOHN WARD, .Klapmuts.

DAAR Je mondelinge overeen-
komst verbroken is, dat de

firma van VAN IWli SPuY, hlMELMAN

& Co., niet in het Paarlsche Distrikt,
en de firma van A. B. DJ<; VILLIERS

& Co., niet in het Malmesbury
Distrikt Venduties houden zullen, -
zoo geven de ondergeteekenden KOLONIALE WEESKAMER en TRUST
hiermede kennis dat zij nu voortaan, MAATSCHAPPIJ,
zoo wel in het Paarlsche alsook in
hot Malmesbury Distrikt eu ook te No. 4. KERKPLEIN, KAAPSTAD.
Koeberg Venduties houden zullen.
Wegens lumne bekendheid alom is
verdere aanbeyeling overtollig. "

A. B. DE VILLIERS & Co.

KENNISGEVING

KENNISGEVING ~e8chiedt tot
algemeen naricht dat een

CUrBlUI van onderrichting in bet
enten van Amerikaansche Wingerd-
stokken door den heer C. 'MAYER,
Landbouw Assistent, gt'houden zal
worden aan de GouvernemellL8
Landbouwschool, Stellenbosch. op
l1 en 12 Augustus, bezi uueude
elken d~g om 9 uur v.m. Alle
Wingerdkweekors en andere belang-
stellenden worden hartelijk uitga-
noodigd tegenwoordig te zijn.

KennisgeYingI KennisgeYingI
DE ondergeteekenden geven hier-

mede kennis dat zij van nu
voortaan, niemand op hun veld, of in
of nahij hun Vendu Kraal te
Klapmuts Station zullen gedoog en
met Vee van welken aard ook,
tenzij Zldks geadverteerd is; alle
overtreders zullen zonder onder-
scheid naar de Wet behandeld
worden.'Bemoedigd door de; enorme

verkoopingen, maken' de Fa-
brikanten tich gereed ,om

g~,OOO BL~
TE VERSCHEPEN.

Klapmuts, 29 Juli, 1897.

WEGGELOOPEN ,
,\T A.N de ondergeteekenden op
V den 1sten dezer, na grove

diefstal gepleegd te hebben, een
Bastard bruingekleurd Hottentot-
jongen, van zoowat 22 jaren oud, IJ
voet hoog, gekleed in witte broeken
vale hoed, met bottel snede aan bet
voorhoofd. Alle informatie omtrent
dezen jongen zal met dank door de
ondergeteekenden ontvangen wor-
den.

VER~GBAAR :BIJ :-
B. G. LE1fNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co. "
J. D. CARTWRIGHT en Co. i,

B. LA WRE~CE en Co,
STEPHAN J(cPHERSON en 00.

--'III!Jlr.::- en bij andere Pakhuizen.
- IL.OODI ............... ---zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

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

GPJBH-OS. P. & J. BREDELL.
P .K. Helderberg.

Voorgebruik met Een of Twee DiHelboomen, Inra Sterk voof~aid!trib..

SCHRIJF

GEENTE

VRUCHTBOOMEN.

WHItE
'i

'RYAN.
& CO.

vaan Paarl,8 Juni, 1897.
------~. - -_" ------ __ ._--

CATALOGUSSEN.

DOKT£R'S RIJTUIG.

14. 16, 18, BURGSTRAAT. KAAP$TAD
DE eigena.o.I' van de Pioneer boom kwee-

kerij biedt te koop aan : 172 van de
bestA uitgezochte California, Australische
en Koloniale vrncb tsoorten. Verder 9
Moorten geocculeerde Limoen, 2 do. Naartje
en 5 do, Zuurlimoen .. De limoen boomen
zijn allen schoon. vrij van .. Scale" of
Limoen schurft. Ten Iaatste 12 Nieuwe
Soorten tafel-druiven die geschikt in beta-
lend zullen zijn voor Prieel uieplanting. De
druif ~oortcn zijn ~ënt op Repeatria en
Montpellier. Uue aanzoek bij

S. W. JOUBERT.
Bovenvallei. Wellington.

~Catalogns gratis opjaanvraag.

•••••• iII.
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reiiigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaal, \

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

SCHUTBERICHT.

O I'G};HLOTEN in het Sch nt te
Blanwho?IChdarn. afdpf'linlo! Hope

Town, over den geoorlotlfden tijd en te
worden ver-kocht aldaar op Zaterdag, 21
August, 111~7, om lO uur 'n voormiddag",
indien niet tevoren gel')Rt, het volgende
Vee :-1 llruin Merrie, kol, ri-chter achter
poot wit, zeere rug. I Don ker-br n in
Hen~"t veulen. gehrandmerkt link!'r zijde
van deo nek, I'. H.

J. H. WHITEHE.\.D,
Heh u tmI'CH(el'.'hrief HOr Reiligers nw ~ohlDnesbirg.£4 t7a.--iIl ~3 t71

Pretoria OMIs, 6d.-tD13 41
IJ " " "

Dagelijksche personend1enst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria' en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

TENDERS
Zullen worden ontvangen tot op 25

dezer, voor het bouwen van het
huis voor de Inrichting voor Arme
blanken te Stellenbosch. Bijzonder-
heden te vernemen bij den onderge-
teekende.

P. J. G DE VOS,
Tli. Prof.

ZUID -A~RIKA'S SPA.
DE GAVE ALTJEN GAVEN DER NATUUR.

--------- DE HEER J. S. MARAIS, L,W,V"
daartoe aangezocht, zal zijne

Constituenten ontmoetell,

De Caledon Natuurlijk Warme (Yzerhoudendl Minerale
Baden, en

SAN A TOR I UM~
UI'

HET voornaamste en meest kostbare. m:staanddeel dier .. Watere~ il
IJIlera.chtig Koohmurzout. aanweZlg ID een hoeveelheid VMl Yler-

maal ZOOTOOI als in eenige andere bekellde .Bronnen (en onder voorwaar-
den waardoor het IJzer zeer gemak Kelijk geassimileerd. wordt), in ver-
ttenigin~ met een temperatuur van 12()~ Fahr, onwederl~baar hunne
zonderlinge reputatie daarstelt. .. .'

De Inrichting is binnen gemakkehJken afstand "an ,Kllapstad-Su
Lowry's Pas. is de tegenwoordige terminus Spoonveg--t;ta~ie.~aarheen ..

Het klimaat vsn Caledon wordt als een der best-en lil· ZUid-Aifnka
beschouwd. Het Sanatoruim en de Baden zijn gel. 'gen O~ .een heuvel
meer dan lOOOvt. boven de oppervlakte der zee, en Linn('n '1 minuten te
Toet van de Stad; elke zOIg en gerief worden voor kranken ,en bezoeker~
bezorgd. .
. liet gebruik dier Wateren (zoowd voor 't Drinken al/; het Bad ..m)
wordt vooral voorgesclmwen voor ben die lijden aan Urine K \1 alen,
Zenuwachtige Aandoenin~eu, Dyspqlbllt, Anremia, Ji('hti 'llheum.atiek,
Lumbago, Scia.tica, Neuralgia, en verwallte Ziekten. Het l(olzuur JU het
water &.IW.wezig heeft een prikkel'nJe uitwerking op hd vel. De
Wateren verschaffen een Tonic Ilij ht'l·stellmg "an snel' verlottpende
ziekten en voor zwakheid, waardoor ook ulll-citaall ; zij zijn ze~1' aangenaam
Toor den smaak en bieden 'I'aIel Water aan van de best", kJ~s.

Pamfletten, Ontleding, Geneeskulldil"T6 en andere rapport.en, Termen
en
bi1

.alle verdere bijzonderheden en inlichting zijn te bekome~.; op aanwek
(" . "

MEJ. HALLS, Eirnares.

VRIJDAG, 13 Augustus, 1897,
Tl:\ ](1 l' Jl F.,

de STADS-ZAAL. PAARL.

DUFFETT'S KACHELS
lUI" ..... om te)toien met

K.OOL~~ HOUT.
Ja tu er gOed'l mede Billen,

JldAT:lGB P:aJ:JZEN.

28 8U~QSTRAAT. KAASTAD

-
TENDERS worden gevraagd

voor bet bouwen van een
Nieuw Politiestation en Verblijf-
plaats te Muizenberg.

Plannen Specificaties en 't.",oor-
wa.atdëii"v~n Kontra~t kunnen ge-
zien en verdere informatie verkregen
worden ten kantore van den onder-
geteekende.

'renders duidelijk gemerkt "Ten-
der voor Politiestation en Ver-
blijfplaatsen te Muizenberg," ~ullen
door den Controleur en Auditeur-
Generaal Ka&pstad, ontvangen
worden tot WOENSDAGmiddag, 18
A.ugustcs, 1897.

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

H. S. GREAVES,
pro Hoofd-Inspekteur.

Departement van Publieke Werken,
Caledonplein, Kaa.pst&d,

27 Juli, 1897.

AAN SCHILDERS.

TENDERS worden gevraagd
voor het Schilderen en het

Re-decoreeren van een gedeelte van
de Parlements Gebouwen.

Specificatie en Voorwaarden van
Kontrakt kunnen gezien en verdere
informatie verkregen worden ten
kantore van den Ondergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt," Ten-
dors voor het Schilderen van de
Parlemente Gebouwen," zullen door
den Controleur en Auditeur- Gene-
raal, Kaapstad, ontvangen worden,
tot op Vrijdag middag, 13
Augustus, 1897.

Tenderaars moeten twee voldoen-
dIJ Borgen verschaffen voor de
uitvoering van het Kontrakt, en
zoodanige borgea moeten de Ten-
dors onderteekenen.

De laagste of eenige ten der niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREA VES,
pro. Hoofd-Inspekteur.

Departement van Publieke Werken,
Caledon plein,

Kaapstad, 27 JIlli, ]~1J7.

Kapitaal, £20,000, Resem Fonds, £60,000,

WAARBORG TAK VAK EERLIJKHEID,

D]I; MA.A TSCHAPPIJ reikt Polissen
uit, als Waarborg voor de Eerlijkheid.

Oprechtheid en Getrouwheid nn
Trusteee, Likwidateure en Administmteurs.
Executeurs en VooJ{den Datief, Curators
Boni. Baljuws, Landmeters, Bestierders en
Secretarissen van Banken, Loges. Aseuran-
tie en andere Maatschappijen, Afdeelin!r8-
raden en M unioipaliteiten. Klerken en
andere Beambten in dienst van }i'irma.s en
Publieke Inrichtingen op voordeeligs ter-
men.

Deze Polissen worden in on~van!r8t geno·
men door de Imperiale Koloniale, 'I'rans-
vaalsche en Vr-ijstaateche Regeeringen en
alle Employearders door geheel Zuid·
Afrika.
. Vormen van Aanzoek, ens., op &anYrs&g

bij
G. W. STEYTLER.

Secretaris.
POSTBn No. 14.

DE N A.TIONALE
ODderlin~e Leyensassnrantie Maat-
schappij un Australazie, Beperkt.

OPGERICHT 1869.

Het Eerste KantoorindeWereld
om de Overga&f Waarde in werking te
brengen om Achtel'8t&llige Polissen v&n
krnch t ~e ho lden .

Hoofd K anlOO1' voor Zuid .dfr1.ka :

St. George's-straat, Kaapstad.

TANDEN I
TANDENll
TANDEN tt!

De Heer WALKER,
DIREKTEUR VAl' HIT

LOHDENSCHE TANDEN I1STlTUUT
U/ster Kamers, Oronfeplein,

HEEFT de eer aan het publiek
in de Buitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kab
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stal gegeven. _

•All. Con,ult.tie, ,eh eet Gratf.
-------- ----- -----

Wa..atM Heer -tt yc,..ta ~ .Id: ~d mtjn potTodtn$ bit t•
• pr~k(,ll. dOC"h w'ë-n!K"h ik toch U te bedaee ea, l' ... ~·· iO&ertfft'"
kbbcn ~dc~ ,nla..an m('{ hd yerlkhtt:n 1'"&" ml). ~

~:c.~;::tdt;~~I~~k~~°Óu:::~l:a~.~hC:~:'~ij(=
fIN{ nOl' beb ontlcrya.an te St. Bartho)oll'W'.... Ha.pttaa1" k.oa
niemand md mOW'!!lI/lt:hC!ld C:O(OO hct'i8"M' boea ~ beb~1

~~mer1~1~·;:;~~~·o~:~·I~-=\::rd~!.:.~ ::kf!f,H:
eeed ii. tn .u.at ,C'~dd er ..all on"l~ t. _arOttI soe ....
~t~ m.cM1d-iJ&heid..-11 ben, m.ljnktt .. a. t.qonqatc.. j.
HILL."
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
.. Routh Park. CardiA, South Waka •• 8 8eptl'mber, 18q,.

.~:lIh:~~n~:~d'~.~~~~~I,r:n~:r="~~:gtdL::!;:;ftt!
en Ik hl!n u DU I~urrnd .. de tuutc ..d" )&.r'"U ~'f"~n
III miJn ho.plla a l en In mi'" prlnlc p.r.1!.k:.~ji.. ea kw:b IC .......11
jroo1 nut ~'·ondtn. Il hJd d'k'Jo',}I' t,:" ~,.oltrt raD ChrOft'"
.\ he bronchtns r uw t..£'4Cnge f •• et erNCr mkldtJ CiaI -IJ t.-
stond 1'"f'rllchtlng geeft. Uurom ta,Jld ik u..-e Loans" tril
Itr:lll".tt bl) hct pu I"Jlcl aan ëte ja..a.n CatAlTh, Broodllt ....
.....inter.hoout of .u..n «niee lonl irritatl. lijdende ta. U. tee-
(CD.enc,

A.. GABlIJEL, M.D .• L.R.C.P" •• LM. !ld;.b .... '"
L R.C.S. ee L.M. E.d.lnburp.

GEBRUIK KEATINGS LOZEN-GF.S.
GEBRUIK KEATINGS LOZENGES.
GEBRUIK KEATINGS LOZENGES.
.. Un i.,~jam!. I['eledt'n·· ~erdt Kt'uill1';' COU1ih Losee.

Ces het ('I'"r~t iema."lkt...erlk:n, en de .erkoof I. "ome!' cbe

;;~c~~~~nr;:~~~I~.~~rl:)J:;:~e;:::a4c~)Br:c~~~~1;:t~:~:
ICe-eft vdrl" Ido,.

GEHEEL EN AL ONGEEVENAARD.
GEHEE L EN AL ONGEEVENAARD.
GEH £!.CL EN AL ONGE!:.VENAARD,

Kr_'l'Ihl::' Cnn.;.h ! oJot'r'l,;~"', h ... unl'«\t'ourd, ~",<.e •.nlld:~
tt'"ilcn l+oeet. HI'".....rj:t'-c J rl\ " .. clllwalC':1l, .ora~.iD bUlla _
Donda obaor aile a.pvlhdcn ) eraccbt,

,vlll nllljke LeVerancIer aan net ObservatorIUm

~

A. SPOLANOER&CO"
Gl:-TESTIGD sa JAREN

Cnronometer-, Boreloge- en KlokmAkera
Jfulool Gebouwetl DarlUtultrotU,

Gouden en Zilveren Horeloges III

Voorraad zehouden,

Bedrag aan Assuranties van Voor Vracht of P8.8sa.ge vervoege me
kracht ga.a.t te boven £10.000.000 lIIich bij de Agenten van dl' CASTl B

Belegd Fonds gaat te boven £2.5oo,000 MAILBOOT MA!,TSCHAPPIJ. (Beperkt
Jaarlijksch inkomen over £440,OOO -_.-

DIREKTEUREN IN ZUID AFRIKA:
Sir GOBlION SPRIGO, K.e.M.G .•

Voorzitter.

Ue Hearen AlIIUAN VANDER BUL .• Koopman
A. W. SPILIlAt:S. Koopman. K&apstad.;

JOHN W. RAIL.
Bestuurder voor Zuid Afrik&.;

ZUID-AFRIKAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIENST
De "CASTLE MAIL" MaatschappiJ.

DE Stoom booten deeer Lijn vertrekken
van Kaapstad n&&l' Londen om den

a.nderen Woensdag. te " uur n.m.. D&&r
Madeira en Plymouth, te BUtt Helene, en
.Ascension aanleggende op de bepaalde tu.-
schentijden.
Juli 7-HAW ARDEN CASTLE, Kapt.. RIGRT

" 91-TANTALLION CASTLE, Klopt. Du1<cAll
Aug.4--NORHAM CASTLE, Kapt. HARIlISOI'i

" 18-DUNOTTAR CASTLE. Klopt.. HAY
Sept. I-DUNVEGAN CASTLE. Kapt. ROB11<80.

Extra. Boote; ,oor Engelandl ,11 Lls Ptlmu
WARWICK CASTLE, Kapt. --, omtrent 10

Juni, vis St. Helena en Á80c-nsion,
AYON DALE CASTLE. Kapt. Baowx, omtrent 10

.lnni.
OARTH CASTLE, Kapt. WARDEX, omtrent

Juni.
TINTAGEL CALTLE, Kapt. nEl'inALL, omtrent

Juli.
RAGLAN CASTLE. Kapt. BR"'," omtrent 8 Jult,

viR Rt. HelenR en A8rension.
AnC:-;DEL CA~TLE, Kapt. WINDER, omtrent 21

Juli.

;·"at< ..·l( .
UNION LIJN

KONINKLIJKR MAILDIEN~T
UNION STOOMBOOTMilTSGHAPpT.J

CBEPERK.Tl.

Aan Bouwmeesters, Kolttrakteurs em DE Mailbooten der Maatschappij nr·
__ ' trekken van Kaapstad naru- Engeland

KAJATENHOUT. via Madei", om dl'n anderen Woe~ten
" Tlur I:.m .• aL! onder a.a.nleggende

VOOR ENGELAND.
Áug. II-Sl'OT (Twin ';crew) Kapt LARKKI4.

" 2é......MEXI('A:-;, Kap' Ho-:rSOLDH.
Sept. ~-:-;(\R~IA:-; (Twin Src'!",). Ka.pt 'MOLOI<T.

,. 22-TARTAR, Kapt. MOI<Tu:'<.

EEN Groote Verzending Blokken
juist te Port Elizabeth ge-

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

THORLEY'S VOER
VOOR

RU~NDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

LACTIFER
VCIOl' het gmotmaken "-an KI\Jn'ren

Zonde!Melk
Eenige Ag9TttGt1,

R. WIl SON, ZOON & CO.
ST. GEORGESSTRAAT.

EXTRA ~OOTKN -OOR ENGELAND.
OAKCOS (Twin Screw), Kapt. MAKTIl', omtrent

12 AUJlUStu •.
GEULPH '(TWln &rew), K.apt. TY80N, omtrent :t6

Augustus.
GDTH (Twin Screw), K.1l!'t. lIREKMEB.. amtN'ol 9

8cptem t.ct. . .
OAIKA (Twin &re,,"), Kapt. CUl'!', umtrent 73

SeptemLer

Een van de Maatscha.ppij'8 l!looie Stoom
hooten :ml SOtJTHAM PTON verlaten voor
HAMBURG. kort !III- de a.ankoIIlllt VIW
deze MII-ilstoombooten.

RETOURK..A.ARTJESna&I'ENGELAND
S"~ngbaru- voor Zes M&&nden. worden uitll'c,
relkt telnln een vermindering van 10 percent
op den Dubbelen PQ>jg~prij8.

RHTOURKAARTJES naar HAVENS
langs de KG8T worden n:tgereikt "001' de
terugrelS bmnen Drie Maanden perde LI!liUD
of the CastJe Ma&.~h.a.i'Pij tltoombuotell.

V OOt:" V!""...-;.htof Po.sl<&ge doe men aanwek
Ho&ll de Kantoren van de Union Sworn boot
M.sa tllCha.ppi j, Adderleystraat

Gedlukl.en. Citl!'cgcven <Ioor de Drul.l ..cT1\ }ja.
OChapPIJ \ an de Sandt rle YilJlen ot Co .. I\r
perkt, aan b.tlD Ketoor, b.oek V&lI Brng en 'II'
8tra.l-, KaPIWtd.
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Het slwptoch~-ra'PPort. saak Eeu UItg_trekt gebied .erd door de Ge-
charierd. mut.cb&pPIJ <retkrepn en dIt werd
pbruik ala een wia "oor een !Dui m de Tran.
na! en een "oorwendael "oor den mroer nn
•• peMD en ammunltte om de In...nen en de
onte'tTedeneo te Joh.nneebul'l onder de •• peDl!
te plaateen

Wat betreft bet KoloolUl kantoor blukt het
dat mededeebogen gewI_ld werden door dr
Barna en bet Koloniaal kantoor en ale meo
dr Harns moeat ge!ooveo dan beeft de heer
Chamberlain een stuk Tan Becbuanaland aan de
Gecharterde overgemaakt met volle keoDI8 dat
een vao de redenen waarom men dat deel wilde
hebben WIUI dat bet eeu Ill~punt zou .un
voor een IDva! In de Transvaal Maar het kon
bjjna niet geloofd worden dat dr Harris de mede
deeling deed zooals hll verklaarde betzu aan
deo beer Cbsmberlain of aan den beer
Fairfield

Het rapport geeft een korte- opsommmg van
de andere omstandigheden die leidden tot den
Inval Het r,egt dat de beweerde gneven der
uitlanders DIet beslemaal ongegrond waren
maar au waren overdreven

Ten einde te beletten dat de hooge eomrms
lam te weten zou kunnen komen wat er gaande
11'18 openbaarde de beer Rhode. zIJn plan aan SIT
Graham Bower en kreeg de rersekering van
bern om het geheim niet aan den hoogen com
mlSA&ru te openbaren HU of dr Jameson
openbaarde bet later aan den beer Newton die
achserdocht begon te krugen en haalde dien
ook over bet gebeim te bonden

Toen de oamenzw&erders te Johannesburg op
het laat..te oogesblik dr J ameson dronven de
1 ransvaal n et Il te gaa op den dag welke met
volle instermuiug van de heer Rbodel' bepaald
wao zond de heer Rb -des hem gsen bepaalde
orders OUl II et n te gaan Alleen toen de Il)n
afgesneden Wa!!en de heer Rbodes W18tdat dr
J urneson o" .. r do grens wa, t achtte hj] ee
telegram af te zenden om hem ,erug te houden
De hee, Rhodes verklaarde sich !liet tegen de
1ii!iii.lw~ .:J~ d{~1l zoo lang bU dacht
dr.i • nog kans >~tbï"'alaging van zIJn plan
De ontkennmr un den beer Rhodes dat bU
Wl8t van den III vaJ werpt een ern8ttge reRectio
op zlln waarbeld.hefde en lmdt tot dt' gevolg
trekkmg dat IDdlen de telegrammen tU!l8Cben
de oamelUweerdero n et gelukkig Il ,n Iet hcbt
waren gekomen h (de heer Hhodes) z naat
deel n het Jametlonplan n et bole len .ou
hebben

EE" BEK~OPT OVERZICHT

DF: \ rax t\AMf'lTE PUNTEN

gote ma I t Engeland vertrok
t van het f nl(t'l><ehe sin ptocbt
theelemnal klaar maar cop en

eLI • he d t.gbilld pers
\ !lee! t de volgende

en

"A A R:\ F. r } Tf " x lo;RZ F:K ~ 0 T

D t le d t tot de erschoout g \ an bet com t~
on het on Ier aoek te alu ten

Lw )()I achtte ual de overweg ng an hun
rapport n et vertraagd mOO1!tWOldeu vanwege
het n et Tf>Orlegge van deze telegrammen
door den persoon d e 10 de eerste pl .. t.. be
lang beef b hunne publicatie doch dacbt
dnt de keil! s an de tel"irammen ID
eeu g" m ue lOdll( Vil! voor de voltoe ng
van , n ondersoek Aan den allderen kant kon
dan de elegnuumen n 0\ ZOIder groot versmm
varkrege I ,"orden De persoon tegen wien
.Ulppe genomen moesten geweest ."n Wtl8 naar
de meen 'g van bet OOIT tf. niet de beer Hawks
le) maar de Ioeer Rhodes op .. et. l""t ZIJ terug
.,el ud werden De beer Rhodes wao lIJ
Zu d Afnb en te hebben gewacht tot men
• n tege woordighe d kon verkregen bebben
zou .ulk een veri eA van tlfd eroorsaakt hebben
dat bet onmogeljjk zou geweeot 'nn gedurende
deze Zltt ng van bet parlelLent oyer den inval
te rapporteeren een:..aak welke.w
be~,yau ..LiU!l.Afcika. Tl\n su lk
groothelang ""heêD(ld.tle andere coui.rAtieii
daarb I moe.teu onderdoen He~ besloot
om he, veri oor te .lulten ten emde rapport te
kunnen doef! aR het bua over dan .lulptocbt
v ur bete nde der _.Ie Om dezelfde redenen
kon bet n et "'Achten totdat Jmaf (.rey kon
opgeroepen word." al. een getuige

~ Efl< HA K~ ~\ RHAI' RTF.~R

H~t co u té rapport.eert eer oud 19 de w"
lier ng •• n d,lO heer Hawkoley handelende op
lasl vIln den heer Rbode.'! om op van de tel~

den beer l hnmberla n getoond

1>4 t \ \" I ~ ~ ~ \i

De beer Iabouch re • vnn gevoelen 1nl het
Jameson plan beraamd werd met het dool on
."kere r Il<e beeren nog r ker te nak6n D~
Uechllrterde rumtacbapp I nam d >or een ge
harer d recteuren (de loeren BClt ~lngu re ~n
graaf ( rey) (lIJn bedr v g deed n het J. T e
!IOn plan en de laakbare nl lt ghe d val d~
andere d recteuret was n groote mate vera t
.. oordel k vuur de treur ge gel eurtem.
.en d e door hot com tt onáerzuel t , n gewor
den

br Will! geen

n
der wl\~b

0"' \ r.RO< REE n

Bet on t~ heeft het volgende omtrent den
beer Rhode. -

De heer Rbodes bekleedde een voorname
Zu d AfT ka H

1897.

Su Gordon's pantserschip MAILNIEUW 8.Hekken over hoofdwegen
EEN EENVOUDIGB BELOFTE De Me:rI/XL1I kwam Donderd&gIDOl"J'erun

baai &JUl Under de 935 paas&glcn WI8
Robinson vroeger prtvaat oecretaru TaG
Rosmead Het a.angebracbt e nieuws loopt W$
J uh Het hoofdn euws omtrent

Znl>-AFRIK \

III het rapport "an het toemw-a>auté
geland waarvlUl III een andere kolmn eeu
voeng ver ..lag versoh nt Bladen sooals de
d"llI!Che 7 .0 aun blj] dat daarmede een
gOKurnen LSaan de saak omdat er Uit
dersoek loch geen nut kon voorll,h.1n ......
en denken dat Iet ncodig IS dd
SLtr d tusscl en ~ ngeleeben en Afnb.nelll
d ent op te h uden ornda t bet noodlg II
menworking n Z I d Afnka te hebben
vergeren daarbjj he-el ee oudig dat bet
ge oei onder de Afr kan...... nLet
afgestompt- dat ze mtel roete w()()rd ..... ·i(;
gepaald kunnen worden l..rwUI de
der Alrilraan&ehe nat onaliteit al. held
vorderaar VIlU bet Britsche rlJk generd
AU. men in Engeland denkt dat A
op zulke WJl~" iuten panier zal men er
eens vnn DJ t' kunucn veranderen
leiding 'an bet rapport an bet comité
de heer ~ "nh pc n het lagerbuIs of er Ke~eaillll",?'
beid zou gegeven worde voor
daarvan De bee Balf'o Ir dacht
dat daarmede eel zou gewon en worden
op de beer ~t.anbope kenne, gaf op andere
de mak te zullen H)()rbr.ngon 1n "nt.,,,,,, •..! c,p(')I~t.
een andere raag ze de heer
regeenng de d rekteuren der (;t'llrU,.....!
pagme zou raad plegen
MiLner eo de autorttenen der ~IUlI).(uonlt!
trent het I eheer an Rhodes 11

VAN WAAR HEI GELD'

IIOr
dr MUlr
advokaat W P
dr Van Oordt professor
ton en de regIstrateur

Dr MUir werd gekozen al8
rechter Buchanan ala pro,
een tud perk van 2 jaren De
comités werden gekozen -1
té -Eerw A P Bender de
profeseer Fool profeeeer
fessor Mac WIlbarn da
Ritchie dr Van Oordt
fell80r Walker en de heer
~ N -Dr Beck

professor Bodkin Corstorpbme
kanunnik Espin prof668l>r Habn 'dr Holfman
professor Lawn prof_or Mon,eon de beer
RUMeIJ de ed teer C Abercrom~e Smith 1Nl

de heer Whltton
3 Rechtecom té -De edele heer Sir J H

de Vllhen rechter Buohanen "Il ",,:!vokaten W
P Schreiner et bearle

4 MUZIek comité -Dr Beck ~e heer Bod
kin ds A Hofmeyr dr Kolbe profes.or Mac
WIlham en profeasor Rltcble

[) lo inancieel com le -Rechter Buch LOan do
A Hofmoyr e de edele heeren J X Meni
man en C Aberoombie Smith

De k eZlog van een eere graden comité bleef
overstaan tot volgende, erglldetlni

De volgende gegradueerdeu van andere
universrteiter werden toegelatcon 'i amelijk de
boer "11fred G R Murray M ~ Oxford tot
den grud M A de be~.,. Alfrod l!I l\1a.cfadyen
BoA OxfoM, d. Bllftth Jonll. B A Londen
en eerw Eallie Velttt (B ahlfi~r ,I eUT"
Parl8) tot den gTlUld 'lUl B A

Verlof werd gegoyen &an dell beer Albert
PU} nc die een Intermediair oort:,ifikaat \ ILO de
Londonscbe nmvenutelt boudt oD))tet BA exa
men te mllken wn jer de t" eli voorgaande eXl\ml
na te paMeeren

lo:en bnef erd gele7.-en vnn Qen onder kolo
n alen oecretans mei lende :lat d'e'" heeren J X
Merr man J Nolols en R RU!l1iel do r den
guuverneur ....ngesteld , n om de k Ion" Natal
Ol den raad te ertolgenwoordtgOI

Len bnef werd gelezen an dell nder kolo
alen 86cretar • m61denue lat <ItJlC excellent e

de gou ver eur de geWil' gde r,egulatte. van
de eente n p.n n ermedlalr ip'amtna heeft
goedgekeurd

be br.f werd golete van den heer John
:-;oble meldende dal h gedwongen I' al. hd
,n den ra ,d te h~rln ken <l... r hll wegon.

."akko gezond he d de KoloDl~ voor een gen
t d flIoe.t veri ten Bc.lote I ac regeer lig
b or an te formeeren

( ra londag wer I ..aigu.teld o~ I i Augu.tu.
e de I eer Wh Hon e pruf Rllcl;.l6 werden be
oemd "Is lJ" com Lt on den VI'1!kan..,l er be

hull>zaatll te ,un
Uo reg 8tn teu le!,rde ter tafe~de re"ultaten

dcr ver. I !lende exa nil a en do rapporten der
Dez "le an:£cn I

)J U

De beer Goachen ID antwoord op een heli
dronk op de vloot bjj gelegenheid vau oen diner
10 da St. George. club op Zaterdag 10 Juli
lOl 0 a Ik da Ik u namens de vloot voor de
wuze waarop u des heildronk ontvangen he t t
en .Ir Edward Braddard voor de woomen <l
Lcm g~ult Hede h d ik een belangr, k se 0

"pel een ee "U I !; -chouwspel doel I t I

!len tor har te 7.Jl1 ~aan Ik hJ'b e
sch p Tan een Brit che Kolo e Ir"
gen (I I <lt to Jl Iw.ng) Et v•• bere
mo e e \. ~ roote recept e er 'u geen
trompet ge. I al do b sir Gordon S r gg "<UI

een ou Ig na Ir don" raten m 1 ster, an manne
gekomen en ze dat do Knapkolon e bereid Will

een pantsersch p Ya den eeraten rung ter be
schlkkmg van het fUk te stellen (toejuiohiag)
Ik dank bell namens het Engelacbe volk Ik dank
hen namens de Engelsche r&geermg en Ik dank
ben ook n .mons het rjjk ID talgemeen wun an
de Kaapkol le zulk een voornaam deel u t
msakt DIt nar bod vn I oen oorlogasehip van
olen eenten mtl!!' gmg van geen voorwo.nrden
er"e~ell doch bet wordt voorgesteld dat oat

schip '!ln plaau zal innemen aan de zl)dt \ an
die suaterschepe bet aald door den Britsehen
belnsru gbetaler u e eien uwer e Spithand
gezien hebben (Hoor hoor) Geen voorwaar
den ~ In er aan verbonden het 18 een vr w II ge
gift bestemd om bj] le dragen tot m, macl t VAn
het Brrtscbe ruk (toejuiching) Ik 11' ardeer
het geschenk der Kaapkolonie voorul !lm twee
redenon - de eene een pol tieke en de. dore
een krlJgskundtgo Ik waardeer lot pol t ek
beginsel waardoor te kennen" ordt gege.en de
eenheid der belangen tusschen le Kolonie en
Engeland} en waardecr het ,trlldk"nd g beginsel
dai bet b'l"te plan om bulp te verloencn aan de
Brlt8che vloot bet be.te plan om de Kololllpn
te Yerdoolgenl 18 ODIbet centrale gezag dat de
Impenale verdedll!'lng orgaOlMlert \ r I te laten
(ToejuICImg) Ik waardoer bet pol tick be
glDoel n ot op finane eele gronden Of de con
tnbutlen al groot or1clelO 811n s bet e 'genl k
punt dit dat de Kolon ~n de eenhe d der be
hngen erkennen Zooau. Ik den anderen avo d
heb go .. aagd te zeggen was bet met alt d zoo
Er "as een tud toen de Kol men da htddat
hunne belRt gen Tan d evan Enj(elat d konden
gescheiden worden en .00 .. u 10 eon oorlo~
met eet f,uropee8cl e n ogend he d gemengd
Wlll'et dat het best ... plan was Toor de Kolon en
o n II ch er bu ten te houden Deze dcee r.lln
thnos gebool Cl al verd ve en deze deeen. Jn
tezamen met vel~ Ilndere vooroordeel~n n Iet
gruf gelegd en cr hecrscht thllns een
g noch ander geloof (ToeJu cb ng)
Tic bel gewga dllt k het ~eschel k dor Kaap
kolon e wl\ardeer wegens leszelfg pol t eke
beteeken 8 ook waardeer k I el wege • de
w .e wallrop I et ter on7.or d spos tie werd
gcsleld-nll el Ik lat cr ge voor .. aarde b
was wat plaat.sel kc verded g ng betrof

Na nog eemge verd re aanmerk n!jt'n
of mecr betzelfde g halte stood

man verga l~r le p Woe .. l.
1e enwo< rJlg ""rc tie wel edolo heer

J 7. RohertJ,on (( voon kr en de teeren
JJ I k :"Ii el Val der' rver ol Dn PI .....

AI oren.< mel de bezIgheid voort te '1""n .tond
de heer Br Ik op en beette den heer Robertson
u n""m ,tlU den raad harteliJk welkom bU
z nADIlnvn~rdlDg vau bet voor"Zrttel'!lCbapNadat
de heer 11.obert.s n daarop geantwoord en be
dankt bad werden ue notulen der onge
Ve gadonng gelezen en goedgekeurd en eeolge
relcen ngen ter ufel gelegd en g~pas"eerd

Oe kasreken ng tof'nda een ballg zaldo van
£ J7 ZA 2d
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[ ,~ I RISKT I m Hoen ga.lIon. b er per
L~ 0 f ~ il 000 per dag Dese lut8te hoeveel

I p tdg woor I gt 0 geveer een nhond van
~) kub eke voete en z u kunnen bewaard

r len n een vat dat 76 'oeteu IIIng s on 3G
IR duneter heeft De boeveelbe d W Jn

I n op eén dal( gedronken wordt • onl:eveor
,OD!(allon. en bn bewaard worden 0 een

k.,! lor groot \" erkante 'oeten bJ een voet
JO{ g!L!lon. ged st Heerd .. orden dagelulcs

e 0 !>erd Het verbruik 'an thee IJj 33 millioeo
po den ~ )aal'% of ou geveer 90 000 ponde.n per
dag tag n II ~ 000 ponden koffieboonen en 8 800
Enrl!che ponden cac:ao.

...

DANKBETl l( INÓ

Van ,len heer I J C van Z~l hebbe ,
den volgc den br cf tor publ catlc ont ang n

lir kWl\8tad 3.1 J ui I iii)
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BIJVOEGSEL 'luT DE ZUID-AFRIKAAN VE
2

(c.t dt GO"fJeT1I~mmU Gaseu» )

Koe loeskloot aI, ",] n

~
OFFICIEELE KENNISGEVINQ l':N

BlJna honderd Jaar geledenIl j meende met de kwnlificatie te bebben Werd
I esteten dut het cf rrllté sal werkende bljjven
tot alles afge.daan 8

De heer L J van Heerden wees op de nood
zakeljjkbeid iat de notulen behoorljjk 10 nieuws
bladen geplaatst worden

I) r nderpest kwam ter sprake maar geen
OO81u t werd genomen

\' o I t. moeten "'u mulding maken tot eCI
val den heer en men {.rohbcllar van hunne
beleefdheid en gestvriibeid

U t n""ID van het COD ite
J H EBME'F{,

&.crew.r1l\

AFRIKANEf?
De industrieale KERK EN SCHOOL.

PREEKBEua,TEN

AlgemE n Ncderlandsch Ver-
bend ( lj ti L eh tensta« • relZ~lI)eomnnssie.

EliN KNAPPE EERS re RTVJER8CHE
BOERA, twerper 3 Jum 1897

ZOSDA.n 8 Aunt:ST( ~ lR97

Bondszaken lil Grikwaland
West
K mbcrley ]i J Jl IR 17

De volgende c rculnre '" a l ct" vcor-z tte,.B
def Lakken 'an den Boud n Gr ik .. ala, I WCSt
gezohdeu -
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Een zegen voor Iijders aan
slechte spijsverteering
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