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TENDERS' worden
voor het bouwen

Nieuw . PolitiestatlQn en
pJaats te M~izenberg. ,
,__Plannen, SPecificaties en

Op' DoIDEBDlG. 12 dezer, ~en van K?ntrakt .~._'.<..' ~ ..
, " Zien en verdere lnformatieVAJ"kPIMI'f!

door i,eh~ren KOOH,&.D~xll_ 'ZAL ~me~4' getel, ~!lr~~8, .. en worden tea-kanteee vv,n.<len
, ~erkoopen '" Aan~l~ Vce,- P"~li~1c' ~~~~ ge~k~ride. '," ~~~.,~

.._,.'LJi.>,•. ' c. ' , . I " '. :' verkocht te KL.\l>¥U'l'IhSTATION~ d'é - 'renders duidelijk gemerkt
""~IL:W",:.1a .A~_~__'tu., '18__'7" Varkens zijn vet an ondrde .A1Idl.o' der voor Politiestation en

DES vob1;MI1JD)G; ", ".' '""- '> '~,. >, ~l~~te~~,':l ep',eenigé:"~oeié~Ja' ~fpla&taen t.eMWzen:ber'fit."_Ué1I
AAN 't' , ,tQ.eIlk. -. door den Oontroleur en

HENRY HAUPT. Generaal, - Kaapstad, ' OBtiV8IlftI!l"

A.. B• DV lTTTT""RS & CO u..1...... women tot WOENSDAGmid<I.g.,
• b u.J.I~ , 0' AlOI.U6"rs. Augustua, 1897. .

Paarl, 3 Aug., 1897. Tenderaars moeten twee VU''<Wt,.g'"11

de borgen verschaffen voor de
voering va.n het Kontnkt. ea
zoodanige borgen moeten de Ten ..

Onder proces Vill hêt Hooggerechtshof dors onderteekenen.
H. S. GREAVES,

pro Hoofd.Inspekteur.

'<0'. -, I '.'"
, .. .

f .

DEEL 68.-No &476.1

O~;I:'-7E:', ,- '0"",o'··Át:~·'T"'·~,·',;p,trB'
.f.~,~ '.' . '" ' :.:U,q. ,";', ".'

',~--..-..-.

.RSiELiEN.Co.,
Kantoor: '17 -SUfTEN'KANT STRAAT·

KAAPS~A.D.
A.~lNl'IN VOOR D.I

)(aaie.rtl~ ~.elfblnde~ en ~c:te~'
. MachinerIe.'

Voennalers, La.ndrollers, Eggen, Boomsproeiers, Ploegen, Windmolens ens,

Zend ons DIY adras en wU nlJell u gratis 0.D1O JoDadige geJllutreerde CatiIoglSSln met prijzeI lenden.

Prijstrekk.r, u.or de beste Machinerie aan al de Voornaanste Tentoonstdlini!en.

LEES DIT MET AANDACHT, ,1 Publieke Verkoeping

HET ZAL TI :BELOONEN.VANSET dSOËR D '
A.an.de'PAARL.

16000
385
100
100
50 Paar ltfllrJlUBn

560 Gros. "","",'l..u. ..."".

567 do

,uu.lI'-" ....JU,GTON & ADAMS,
Algemeene IIlIldelUrs, AgenteD, ell., eJU.

CHAS. 4P.AMS, Afslager.
Tulbagh, 2 Augustus, 1897~.

OP

Maandag 16A ug., a.s. llier is een kans voor lAf1fArl~""n,vooral voor~ boeren, om Heining
, Materialen goedkoop en l termen te koopen; twaalf.Om half Il uur 's morgens, maanden ,Krediet enz., enz

Deelt uwen vrienden'
en weest onafhankelijk van liei:rdm'R,

Vergeet niet
Sluit uwe plaats in

Zijn bezig hunne laatste en finale Verkooping van Laken Goederen
te houden in de Oudé Gebouwen

PLEIN - STRAAT. ::EE.AA.PSTAD.
Verbazende Koopjes en Buitengewone Aant:rekkelijkheden worden

thans het Publiek aangeboden.

Dit is ONZE MANIER' als wij een Verkooping houden.
Materi&len VOO! Ta.bberds van 3/11 tot 7/6 per yard voor 1/11 tot 2/11

per yard.
do. do. do. van 2/11 tot 5/11 per yard voor 1/6 tot 2/6

per yard .
do. van 1/11 tot 3/11 per yard voor 1/. tot 1/6

per yard.

Stukken Oachemire van 61 en 7/- per yard.

DE HEER J. C. WAHL, een
ander erf gekocht hebbende,

beeft vast besloten op boven-
gemelden datum, publiek te doen
verkoopen, zijn verkieslijk Vastgoed,
aangenaam gelegen langs den hoofd-
weg annex de 'c Noorder Paarl
School," bestaande uit :-
I. Zijn suffisant, welingericht en

ruim woonhuis, met gerieflijk
Huurhuis annex..

II. Een woonhuis met negotie
winkel, waarin een winstgevende
bezigheid gedreven wordt door
den HEER ANDREWDE VILLIERS,
alsmede stal en wagenhuis en
groote werkwinkels.
N.B.-D.it eigendom, beplant

met vruchten- en eiken boomen, is
zeker een der verkieslijkste aan de
Paarl, want als private woning is
het aangenaam gelegen, en voor een
handelstand juist op de rechte
plaats.
III.' Losse goederen, als :

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

50 Mud akers.
2 Staande Huisklokken.

Eene hoeveelheid huismeubelen,
and wat meer zal worden aange-
boden.

" J , ;Juist nu ontvangen per "Gir~~k" en "Clan Gordon". een hoeveelheid
Llzeren Katels met prao~6g1{operbe818g, van £2 tot £5 . .AJsmeQe

eene menigte Breekwaren, z~ls prachtige Kamer; Zetten van lOs. êd,
en meer; Borden van 211.' 6a~.tot 5s.; Glazen Kelkjes van 1$. 6d.•
Water Glazen an 2s. 6d. t-ot ifs. 6d.; Enamelled Waren een specialiteit.
Verder nog alles wat tot ,;q~huishouding noodig .is, zooals de W-ereld.
beroemde BOLINDEH. STQy~S, Nos. 16,1§, 5,.6;30.

;f .o0 K: \
';' \ ~

Wijng aardploegen en' :,Aardappel Moeren voorhanden.
Standards ~~~,net en doorndraad.

.All. o.ct.... ID."], .tlptheld ul,t".voerd.

a.C._I I:.
F A,:';;;', A i: ) L ; .

~~ ...~v _

do. do. Ongehoo:rl~fOng~h()ord!
~~----------Artikel In OBS Pubuis Is op soortgelijke IUZS Verminderd In Prijs,-------------------

DAMES MOETEN NIET VERGETEN
MORalSO. &; CO'S

GROOTE VERKOOPING
VAN

LAKEN GOEDEREN
THANS AAN DEN GANG.

J. C. WAHL.
Van der SpIlY, Immelman a Co. Afslagers.
Paarl,

A ugustus 1897. Het Claremont Genees- eD
Heelknu4JgeSanItaria.

R.M. ROSS& CO.,
Invoerders van- Landbouwgereedschap,

.- .._---------

Onmiddelijk nade Verkooping
VAN dou heel' J. C. W AHL

Noorder Paarl, zal worden
verkocht voor rekening van den
hiel' F. J. RE'l'Il·:r,op dezelfde plaats
9 (Negen) onbebouwde Enen

van de verdeelde plaats' Optenhorst
en Olijfboom," acht Erven waarvan
gelegen vlak achter het Erf van den
heel' J. C. WAllL, vijf beplant met
wijngaard stokken in volle dracht,
en de andere onbewerkt, J',ijn ui.
torst geschikt voor het maken van
Bakstoonen, van do beste.soort, No.
o i,; gelegen achter Noorder Paarl
School Eigendom.

Yan der Spuy, Imrnelman & Co., Arsl3.gers.
Paarl, 9 Ang., 1897.

TE HUUR OF TE 'KOOP.
BIEDEN BOEREN EN ANDEREN THANS AAN:-

Landrollen, Heiningdraad, doorn en gewone, Standaards
(Rail-patroon), Draadrekkers en trekkers· Trekpalen voor
midden en hoeken, speciale Wingerdgraven, Wingerdculti-
vators, Spitvor ken, Sproeipompen, RoomatBcheiders, Karns.

WEGGEL00PEN,

pI'Ollpf'ctU8 adrel!8eer

II~E SANITARIUI; Claremont.IN volle werking.-Hot Oud
gevestigde en welbekende ,

"Commercial Hotel," ~~~o~~sg~~~nn~~t,
eER ElS f dat wij BUITEN Dl!:

met bar, biljartkamer on ruime WORDEN.
gronden, "tennis-court," "croquet. Mans en Jongens
lawn," en groeten [boomgaard ;. ten """
volle gemeubileerd.. Doe aanzoek
bij C. J. v. D. MERWE,Ceres.

Bevonden he~l,ende dat zeker Iemand
• in naam van ons in de omstreken en

wen3Chen wij het Publiek kennis te geven
DOOR IElrlAND VERTEGENWOORDIGD

Te koop tegen de laagste prijzen.
I~EN"" NISGEVI~G_

rjassen en Regenjaasen,
i~tp.en Flanetten Hemden,
eken, alle Quallteiten,

, mden; Hoeden en SteveIs,
Go4~de:r<iJ1':t'VQ<'or 4e l.aagste Prijzen in de

DE ondergeteekende is gereed om orders, te ontvangen voor de
volgende" Merken" van de beste "Margarine" immer in deze

Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken van
. ,

HAGERIWE.A.N' & ao~, LTD' ••
HOLLAND' VIZ-

" ".,
Jl

I Het Koemerk." " Drie Kroorimerk." "Bakkers Lievelings
merk," VERMIST van de plaats. Vrisch-

gewaagd een Kll>ffer jongen
16 jaren oud, omtrent [Si vt. lang,
zwart van kleur, gekl~ met vaal
broek en zwart baatH va.al cap.
Waar hij moge aankolnen ....£>.,'" ,,,,,,,,'1
kennis te geven I

JASPER
Piquetberg

,\I~m,.J.· ,w\11'11l V<~"rIt,·p .... · r,!!oonle vlc~hsoorhm, sancrjsen et-e., etc., gepreser
"t'erd in .. UI' ('ollft..'llcratie fabricko>u Liuil" lIoUaml veruer orde.·s voor de
prachtig"te "'Mm ..n van Tafel- brd· en hniI!honc1 Iitinelli\, handdoeken Zakdoekeu.,
t1allla8t, flam·1[,'n, 1{t't<I.rOOptl'DZ., cn!>., uit de fabriek vnn H. Vnn den Briel, Holland.
'.r MOIlStCnl ter bc.t:ichtjgiug aan dil vendu-kantoren van

El\'IILE H. > VAN N'OORDEN'.
EENIG AGENIT,

Voor voormelde firms in de K..U,P-KOLONlE, KA A.PSTAD.
'40 • .11. "'an LOOp en KASTEEL'STRAAT.I.._

'IFuIr ...
~O\tlli.

100 kti& Vette. V&rbna,. ---
:W,~A&n~ BeeJtan en Trek~.

ongereseneerde :Vertooping·

VAN

VASTGOED
IN HET DORP

. 'Dépanemelt .ju ,PaWitt ·11'bI.
AAN BOUW!

Depariement van Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapstad,
27 Juli, 1897.

VILLIERS DORP Departement JaD Publiele
Distrikt GALEDON.

In zake de Petitie van William Charles
Knight, in zijne capaciteit als Secretaris
van du Municjpaliteit van VilLiersdorp,
voor den verkoop van Zeker Verlaten
Grond.

TE

CALEDON,
OP

ZATERDAG, 14Aug., 1897,
Te ft au des yoorJlljddags,

Zal Publiek verkocht worden, ,aan den
Hoogsten Bieder, voor den Resident Magi_
straat van Caled.on, in zijn capaciteit ala
Cotnmi88~ri8 vau het Hooggelwhtahof, Toor
lijn kantoor,

Zeker Erf of Stuk Grond gelegen in het
Dorp VilliertJdorp, Distrikt Caledon, ge-
merkt. N.o. 20, sijnde een onderverdeeld
gedeelte van een deel van dil plaa.ts 'Radyn,'
getransporteerd op PrlUK HI:IIDRIK Dil
VJLr,t~;RS, DAVIDS ZOOD, op 20 'Mei, 1836,
groot 1 morgen en 25 kw~t roeden.

De Termen van Verkoop sullen voor
Kontant zijn, of een uituel van S en 6
maa.nden, zoo de koeper twee borgen ver-
110haft ter voldoening van den CommiNaria.

De Afslagen fooien (1 percent zoo die
niet minder dan 218., bed"'fl'6n) alsmed ..
Heerenreoht on alle koat.en. .'i>u Tr&.nsport,
met inbegrip van alle achterstallige
bel... tingeu vernJlen behalve die Waarvoor
bet eigendom verkocht W.ordt, sullen ten
lute van den Kooper komen.

Bet Eigendom wordt verkocht '.000.[8

aangeduid op de Transport Acte en Kaart,
hondende de BaJjnw zioh niet verant.
woordelijk voor. ee.nig te kort dat blijken
mocht te beeta.an, en afr;iende TaU aHee dit
te boven gaaude ..

Voor verdere bijz.onderheden doe &aIl.

roek bij den Resident Magistraat, Caledon.

H. TENNA.NT,
Oppeebaljuw,

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

le goede uitwerking van RHEUMATJ.
CURO in mijn geval. Ik ben CO() jaren ond
eu heb :la jaren lang geleden aan CRRON.
[SeBE ASTBAM en RHIWMATIEK en
sochte vedieht.ing van vele beroemde ge
neeskuudigeu, en probeerde atles zonder
baat te vinden en bad in mijn geval alle " '.'
geloof iu mensohelijke -bekwa.amheid ver- KennisgeyindI lenni~6oi,','nd'L .,',',
IOI'Cll, tot dat ik J:tHl'~UMATICU 110 pro- I1&() .lU.Ul.l()U,IWO
beerde en in eens zijn jnijn NeuI'lllgia., . ' : /"~ ,
Bheumatiok ('11 pijeen in hoofd en aange· DE ondcrgetee~enden ~en bier .. ' :::
zicht verdwenen en het nieuws is ver en mede kennis dat ZlJ van nu _
wijd verspreid dat .. .ouweester VAN RouT •

amper heellemaal gesond WIJS va.n voortaan, niemand op hum veld,;of tIJ z-

wonderlijhMedioijn," en dit was werke. of .n.a.lJij bun Vendu Kraal .£e.
vet gevul; elkeen die het probeerde b Klapmuts Station zullen gedoOgen,
heet het aan. V Ik __-1 k

De beer JACOB UN ZUL van Vlakfontei met ee van we en AIW'U ,00 •
(3 uur van Steijnsburg), is geneun van tenei] zulks gp.ad1ic"rtcerd is;. alle
een schijnbaar ongeneesljjlrgeYaI van Rheu· overtreders zullen' zonder ouder-
mati:ek en Jicbt. Nooit, eei zijn' moede, scheid naar de Wet behandeld
Mevr. VIJJ ZIJLaanJDij, was ereenergerp worden.
val van "KOON Ziekte", zooa.JlIzij het noe-
men. De eeste dosis RHEUMATICURQ J. A. BRIERS, Gronfontein.
deed de lijdende jonge man l'UlItigelapenen JOHN WARD, Klapmuts.
medecijn werd voortdurend toegediend t7l._, 29 J li 897
h.oe'Welda buren .ea vrienden se,iden dat n.u.pmuts, U i, 1 .
nij niet v.erwachten dat hij lenn &On, 1IIIJI ~ ......._

zij 'mell·m.aaJ "ier, en getuigde van de Ir&-
J&eeekraeht van de RHEUlrfATIClJRO eD
PILLEN.

JONES RHEUMATCURÓ .
De oude heer V.ur Dn W &LT, Tan Red-

dftebw-g, werd genezen door een bottel. DENE Publieke .AJgemeene Ver-
De heer A. CoSTZEE, Br&.ndvlei, Middel- D gadering van bovengenoemde

burg,C. C. rond dadelijk nriictq. Mijn zal op MA~NDA.G 'lanst., 16 ~_.ZOODJ.uren zijnllOhOODvader. deheer- J. A. "..,.,
SMIT/ van w.onderboom, Burgersdorp, wer- il} de Hof-Zaal worden gehouden
dp,ook:geneaen'1ll&lir ik moet nu aluiten- oru een Oomite voor het aansta&n4

I Ik blij'-n.w daakbe:re nielid, J. 0'. VA J'aar te kiezen, en voor bet inschrij.. Het tiroote Zuid:Afrikaa.uehegeneeamiddelKaapsfotl; .TOOrJieh~ Rbeumtiek, ~eum&tilChe, J~t ven van nieuwe leden. Alle be1-r".
l!UIUi' ~e t/lOh't; "Hell,p, .JICht", ~.geme, ., h- hebbenpen worden vriendelijk, ver •.

. t -plJDeD.,~, 'ID heeft .,.Je ~ po zocht tegenwoordig te: zijn.
,. i, < ~yaDlD. ,ftel erger dau bonngen P.!)8D1CIet GEO TTTn'IcrDl)" J' ~pqeun. ra ftr-krijgbaa.r TaJl~~.. • UDLUlI_...,

na_tra'jUli om 1; ~\Jr n~,,?1 ... ·-:~~ ....... ~Mrib Hou:. t3«-Ir'iIIIi!"
",:- ,<-t- • .\,~ ~ \. t - '":'"""~.. _'..-~.. " .'" . ~ " _

• j---L '
v.

epperbaljuw's Kantoor,
Kaapstad, 25 Juli, 1897.

Het Genas lIen .Allen

TENDERS worden
voor het Schilderen en',

Re-decoreeren van een gedeelte' van ~
de Parlemente Gebouwen. ':-

Specificatie en Voorwaarden van
Kontrakt kunnen gezien en '
itiformatie verkregen worden t.en
kantore van den Ondergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt, 'C . ,
ders voor het Schilderen V&Q - .de
Pa.rlements Gebouwen," sullen door : '
den Controleur en Auditeur. Gene-~,
raal, Kaapstad, ontvan~n woMen.
tot op Vrijdag mIddag, 18
Allol7UStU8,1897. '

Tenderaa.rs moeten twee voléloen.
de Borgen verschaffen voor de
uitvoering van het Kontrakt, ~. - ,
zoodanige 'borgen moeten de Ten-
dees onderteekenen.

De laagste of eenige tendee ..nie('
noodwendig te worden aangenomen}' '

H. S. GREAVÉS,
pro. Hoofd.In8pek~ur;""

Depertement van Publieke Werken, •
:, , Caledon plein,

Kaapstad, 27 J tili, 1897.

TENDERS~
TENDERS worden gevraagd. tijtol,~t

Maan~, 23dezer, voor h. 'r"
bouwen v&nNIeuwe School Gebou. '. .
wen te Philadelphia. .

Plannen en Specincatie kUlmeai f,
gezien worden ten kantore van: ,a. '

Architect, of ten huize Tan deu
Secretaris, . Ds. S.' P. MALIlIAI.'.
Philadelphia, aan wien de TendeÏI·
moeten geriobt worden. -: ..

De laagste of eenige Tender nin t '".
noodwendig te worden aangenomen.

JOHN PAROB,
Arohiteci.

':
19 Houtstreat,

TEN,DERS
I -:..-.:..1

Zullen worden ontvangen tot op 25 l
dezer, voor het bouwen van het '

huis voor de Inrichting voor Arme .
blanken te Stellenbosch. Bijzonder ..,'i _.
heden te vernemen bij den ouderge-
loekende. .

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

KENNISGEY,ING,'

DURBAIYILLE SPORTIlG CWB.
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mii1;l ~QOI' te ~ge.n.<bi Dl,6U sergen sou
d.a.t het publiek wel bevoordeeld 1;81 wor-

d~ de opht'.m~, doeh hoe dit gedaan
. za) woi'lleu wordt niet gezegd. Intassehen

0"1' 't geheel ~n, .kan hij ~jl1e middelen in het w.k stellen
~~ en be- cm den prijs van vleescb meer naar even-

~ ......oer.:"'u, 'redigbeid. van den prij.s van beesten te'11-;;:1' .~1!:J-:krijgen. Slaagt hij daann, dan zuU611wij
wien wellre 'Waarde te hechten aan de ver"
zekel'ing, die eoo vol Yert~uwen wordt
,gag ven, aangaande de ophe1Iin1l' der in-
voerbelasting.

Wij vertrouwen dat de regeerinA' niet
ZOO maar zal toestemmen om bij den
Vr.ijstaat aan te kloppen. lndien er later
gehrek aan vleeseh moge ziJn, o.f men
geen ingevoerd T'le.e!Ch voor 7 of 8<1. per
lb.' ..b.n .krijgen, of als de VrijJ>ta.a.t bij
ons komt aankloppen, zal het tijd genoeg
zijn de belasting tijdelijk op te heffen.

Dit 1'(.'

de vrij'
en geeu
genoog!1
af, de n
wijl de «
wen 1"11
Galisb,,·
dat hij
ingetrok
schijnt
hoor te
too, hoe
de geacb
ten ein'
Irnffers I

wijl al
den, of
den bar
houder<!
kaifers I

een eiud
beter. J
gevange!l
men beu
helpt ht
den Lane
niet ge'
schijnlijk
geboord .

Wij p'
de hoog,
examens
eindig lal
stuur zal
oneindig
te makon.

GEl'
W'rom:1

diatrilrt P, k
DE 11<K.n'

morgenoch t

de&ot.
BElIIt: •

IIOOC!i, t fir

gen ill.

TI! ur r
Commercial
bU den beel

VOOR lit.
licentie il! ....
alhier, bebo
eeD maand \

EEN 'rER'
no KUp8U<
.t.adbais bel,
nil Langoor
.angen.

HET IIEL<'
~r N"r, se<,
sia er groot ,
stand su lie l
er melding T

DE Dl'KR
ad ..ertentie
16 dezer. ee
mité voor h.
leden in te'.

Bcxoeur-.
del tegen d,
ringen in Zu
"Jeytlll Vl~,
Otto Landsb-
AJ"·oL\.\l

ria van ond
gaan WY, 113 t

aan bet -1"1
zoek Daar ,
set-ten.

EEX SCHIII
Auret, en me
sl&d op weg.
lI&Il deze &Iid,
Vier der bem
een totaal wr

8POORWI:','

Mafeking 'P"
hoogd; de ZK'
~ijn afgeech&f
11 o{J8'ehevtln.
editie van d.

MC~I<;II·.'1.
&Un tot leden
de heemD H
dok ~Ijn ver.
J. Osterloh ,
'Verkozen de I
H. G. Hich

KAArs ..".:
sal er biunell~
keode Kaap'"
J. Brink Yel~

Co., de uitge'
beer Brink Y,

in zUn nuttig
nabo~~~t.

ArscnA f'tï'
over werd e<:;
Zwarte Kbw,
bleek dat ...1;,
de wegen weh
er echter een k

de _telline
_erd om de ~&.

WEIU" Lr I \

. yerterJ tie in de
l.I. Traagt be t
rjjtulgmAkel'll.
no 6L 6d. tot
Afrika teen r-
wark zouden k
dat men a1wet·,

PrXIlTBElI" .
Id., 0 altoos
met eeo tabak I
bloem van ....
watermeloen rh

. ala onze gra.a
bunne te nld ,
"el heeft 1100<
Corruportd.enl.

DooR EE~
Boewel er 0'

door een wild,
waar die di"""
men er lIiet in '
lijk -Un, klom
!IOneD.o'Ver de
hoog is. Het
er leelijk van :
kwam, ~e
dier ~ le
cut den weg ko
'B.EUl'E& [~
lt01U~r-Reut
BeUuyae bero,
''Wij deden on
~ oyertu.igen d.
lyn, voor Eng
ten gunat.e .-a,
daanneê dat ,
wordt &00 gek
amaak 'Valt? W ti
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S.· MARAIS,

6 A~tll" 1897
VOOELSTaulBvEEIlEN. - OOie' Y&II de

week wu redelili: "oorsien, 1, . opbren-
gende .£1,707. 1>e prijzeo tooneJl' DOem_
waardige veranderin& op di •. ftIl: .. week,
doch groot~ neiging tot' door
Iroopet'll IIIUI den dag volpnde
Londenache 9 de,er,
ala Wll.llDeereen slapper . wordt.
Verkoopingen gedurende de week:
2,028 Iba., verkocht voor
voor de week 2,760 Iba.,
£3,967. Wij noteeren de
prjizen:- ,

Witte ortlintl.iro primtl. £7 OS
eel'lite £'llOSOd \ot £5 lOs Od'
to, .£4:it! Od; deJ'!e.£2 ÓB
inferieure tot bard £1 lOa
wUf jes witte, eerste tot muenE1Ue
.£6 0.Od; tweede .£3
£2 6a od \ot £3 OSoa~
tot .£2 OS od i donker
£4 Os od fancy byocka
£4 lÓ1l0dj staart witte .£1 12
lichte .£1 1h od tot .£1138 od j
tot.£l hOd; zwart lange £4 5lt
lang M middelmatig £3 16a od
delmatig .£1 Hi. od \ot .£2 lOs
matig .£0 15& 04 tot.£l .
£2 Hi. od tot .£3 6a
DIlLtig £2 5. od tot £2
matig .£1 6a od rot £1 161od
£0 78 6d tot .£0 liJ 6d
£1 1Ii11od tot .£2 61 Od;
£0158 od ;middelmatil en
£0 158od ; lang vlO. tI oe
kor\ vlos £0 6. od tot· 1
£0 5. od tot .£0 lOs. od ;
to$ £1 ó, od; keirt v
£0 10. OJ ; liahte £1 7
donker cbicb ~ od t_ot 6a

"!fOL.-De toon van la.tiller, an
de kleiDe per'08l'W kannen Iilechia
ape de hand pHt
wcirdeD, uit Europee-
• OerainnU Wij DO*"

L.W.V.,

Witte superieur primtl....
n prima

Eerste ,yi tt-c
Tweede" •
Derde "
WijtjCIIsuperieuJ

goed tot.' gewoon
tweede ...

" .lerde
Ryock8 {fancy) ...
Zwarte goed tot sU\":"lang

tt ti fUlddelm
ti .,kort ~".

Zwarte inferieur kort ...
" vlo8 ' ..•

Vale. good tot ~nper lang
ti . medium
,,' kort ...

infer ieur ~ .••
" vlos .0. i... ,..

ijlildonal (jongll'fOgela) .
" lIlIlalen bard .
" ehlcka;

Staart wit ,

ra~~~i

OVERLEDEN te. Stellenboech, cp den
._f) deu AUglllltus 18~7, prof~r

F. lJlellCh, Hoofd ,der Landbouw 8c;hQÓI~
in den ouderdom wll 36ja.ren en 6maaD-
den. Diep be~lIril...

DAARTOE AANGEZOOHT, ZAL ZIJNE

'ONSTITUENTEN ONTMOETEN
OP

VRJ:JD.A.G, 13 AUGUSTUS. 1897,
TEN 10 URE

£; .. d. -
011 3
o 2. 6
o 20 0o 1 6
1 1.3 0
3 0 0
.0- 3 ,3o 17 6
018 6
o 0 4)
1 'I 0
1 2 6
1 8 0 ,A.LL:EJRLBJ:.

PaarleJl $tellenboBoh.
Aanstaanden Vrijdag, 13 dezer, zal de

heer J. S. Marais, L.W.V., zijne kiezers op
eene publieke vergaderiQg in het stati-
huis aan de Paarl ontmoeten, en in een
andere advertentie geven de heeren G.
Krige en P. de Waal kennis dat 'zij ook
ve1'8Qhillende vergaderingen in ·hunne
kieeafdeeling zuUea houden op zaterdai
en Maandag, 14. en 16 dezer. De eerste
l'@rgadering :tal' te Stellenbosch in de
hofzaal gebouden worden. Wij juichen
dellen stap 't'8n harte toe als een in de
rechte richting, daar deze p..rl~mentllleden
het navolgenswaardig voofbeeld zetten
hunne kiezers na de parlementaire sessie
te ontmoeten. Deze vefgaderingen zullen
ditmaal van buitengewoon belang ZijD,
met. het oog op de werkzaamheden van de
afgeloopen . sessie, de motie van wan-
trouwen in de regeering en het gaan naar
Engeland van sir Gordon Sprigg als onzen
vertegenwoordiger.

Sir Gordon heeft kl Engelan4 groote
beloften gedaan in naam van de Kolonie.
hoewel het beslnit van het parlement
hem alechts autoriseerde "voorloopige
onderhandelingen" met het oog op een
bijdrage tot de Britsehe vloot aan te
knoopen. In Januari U, verklaarde de
Paarl zoowel als St llenbosch zich op zeer
invloedrijke vergaderingen beslist tegen
de Rhodes-verheerlijking, en tOeP ging
sir Gordon aan den heer Chamberlain
vertellen, dat de meerderheid der Afri-
kaners nog den heer Rhodes ondersteunt.
Wij sien met belangstt'lliQg uit naar deze
vergadel"ingen, die ongetwijfeld good zul-
len bijgewoond worden, en waarop men
Je gt,,·oewns van de Afrikaners der
westelijke provincie duidelijk uitgespro-
ken sal zien.--_---

OVERLEDEN.te Brouwerskloof, a(~
'dee1iQg Malmesbury, op Vrijc1ac~'.30

J uli, 1897, onze geliefde'mooder Catbvma
Wilhe}mi.na du Toit geb. ~n, wed.
vtm wijlen Daniel MatthUB du Toit, oud
circa 84 jaren.

Uit naam der gezamenlijke ldl!deren,
M. M. DU TOIT.

'0 2
·"010

... bÓ 1
. per bUl . ... 0 11)
Voer per 100 bdla... 2 I):u.~ ...... 01
ltafferkoorn 0 16
Kieli. Amerilr. 0 16
Mieli_ Kolonial. 0 0
Ha"'" per sak 1·11
Uien... ••• 0 19,
Aardap~ ... 0 12

DE STADS-ZA- PAARL.,

_. KENNISGEVING.
.1 ,

Brou werskloof.,
Malmesbury,3 Aug., 1897.

~\ ,lIJ verweken onze Kier.ers ter ;ergaderiIÏg op ZATERDAG, ten
ltV . 10 ure in de Hof-Zaal te Stellenbosch en ten half 4 ure te

Somerset West' als ook: te Kuilsrivier. op MAANDAG, 16 dezer's avon~
ton half 7 ure. Wij verwachten een ieder die de belangen van land en

volk ter harte neemt..

A
AN fami:ie en vrienden ook in den
Vrijstaat en l'raruvaal, wordthierme-

de ken n is gegeven, dat mijne teedergeliefde
echtgenoote Hermanne Cornelia, (geboren
van der Lingen) heden morgen om half-
acht door den Heer na een laQgdurig lijden

.J,.e.IDIlLel\I'". plotseling is opgeroepen, om die
rust te genieten, welke geheel haar leven
haar uitzicht is ge_weeat.

Mijn lhartelijke dank 'Wordt hiermede
toegebracht aan Drs. Retief. en van Breda.

De bedroefde Echtgenoot,
ALAN Mc. MILLAN .

VERJ.{OOPINGEN

Het Nieuwe
:hemische

Werd bewezen door Beroeutde Gen.eej!lM!eren
en ChirilgijnB in Groot

Een Veilig en Zeker Gen,eem:D1d!ll~
tegen:

Wittezeerkeel, TypheU!8
Ma.la.rische Koorts,

Koorts, Dimhee,
Dauwworm,Otites, Oor AAl""'lU

Sneden, Wonden, sns.,
Etterbuilen, Gonorrh!B&,

r'

1.. H. lllUNlt){AN, AFSLAGER.
t5 Agg.-VlekfonU;in, Victoria West, koIItWe

_. en .1lI1P1atL
., f. J. BOSJrlAN 6; ZOON. AFSI,AGKRS.
10 AlIg.-8te1lenbolcb, IlI8Ilbelell, rijtllipn. ens.

•..e A. B. DE \'lLLIERS 6; Co, JJ'SLAG EllS.
10 Aag._KlapmutataUe, K~ bokken.
10 Aqg._Kl&pmut.t,atie, alA ~.te alacb~,

~ en boltkeD. .
1'2 Aug._KiapmntMtatie, «!Ka. Tette varkenI,

aanteelbee>ttell en ~. .
J. J. HOYOYR ., ZOON AJ'8LAOBRS.

_ Oct._Welbelaood(Koeber.ll); ....tgoed, levende
ba'ft!, ataanden ~ meubelen. en&.

. WH J' KLEYN, AFSLAO:&R.
H Aog._HermaDnsp£tersfoDtein, koItb&re erven,

extra trek~, ~ rijtuigen, bullra.ad .. ens.
U en ,,~ 8epteJD ber- Ratelrivier, Bredasdorp, bet

Batelr!Yier:esta~, le.ende ba 'ft!, huisraad, ens.
eRAS. ADAMS, AFSLAGER.

IS Ang,-Tulbagh, kOl!tbarebouwperooelen.
VAN DER SPUY, IlU1ELIUN &;Co, AFSLAGER8

16 Aug.-paarl, kostt-l' ..... tgoed, meubelen en
andere iOf;IC 1IO(lIieI'l?'l.

J. W.}'OORREES JL ., oe, AFSLAGERS.
25 A.óg._lIlalmesbury, eera~ lt.lA8 paardoll eD

_la.
28 Sepl.-Diatri~t Darllug, koatt..re plaatacn en

lr{erino BCbapen.
DEMPERS, MOORE ~ KRIGE, AFSLAGERS.
21 Aug.-Napier, kostbare "lite en loue goederen,

le ..ende have, en,,-, ens,
M. 1.. S)UTB &; 00" AFSLAGERS.

11 Aug.-Wellington, hoiarurd, rijtuigen, aandee'
len, "arkenllo ens., ene,

G. W. c. vANDER MER'WE, AFSLAGER.
25 Septembcr-PriC11<a, een ..pebouwd erf.
8 October.-Schalkspnt., distrikt Prieska, koIItbare

.nate en lOMe goederen, schapen, enz., enz.

"
G. J. KRIGE,
.P. DE WAAL.

!Ir PUBLIEKE VERKOOPING AAN familie en vrienden wordt be-
kend gemaakt dat het den Heere

behaagd heeft mijn :eedergeJiefden zoon,
GYSBERTUS CHRISTIAAN DU TOIT, in
den jeugdigen' ouderdom van 16 jaren en 3
maanden op 2~1JnU, 1.1.; tot Zich te nemen
door deu dood. Zijn lijden was smartelijk
en langdurig. Hij leed bijna 4 jaren aan
kanker in zijn oog, doch hij was een voor-
beeld van geduld en laat mij de blijde
verzekering na dat hij ontslapen is in de
armen van deu waren en grooten kiuder-:
vriend .. Jezus."

Ik wensch vooral bij deze te bedanken,
Ds. Alheit voor zijn Eerw's teedere deel-
neming en Dr. Zahn voor zijn onver-
moeide belangstelling aan hem betoond.

De bedroefde
Wed. S. W. DU TOIT.

Wagendrift., Koude Bokkeveld,
Ceres, 3 Aug., 1897.

Ber.endingell ~ alleen .oor oDmiddelijke 'fel'-
onhana.n. •

markteD Wflen gedurende verleden week
ietwat beter voorzien. Ooaaen·wagena hebben
andermaal hunn~ verachijoing op onze ~"*
gemaakt, en werOl berichten nnf.oote voor-
raden in de buit,eOltreken, bad dit • stre~ing
om mielies af te prangen. Vel'llCbeidene ~zen·
dingen komen per apoor Ban, doch die worden
bewaard "oor latiere Yerkoopingen. Er la Uil'
vraag voor lI~e witte IaIlI'erkoorn. Kaf je
wat willirer, en ibezendingon &jin ietwat afge·
nemen I Versenden moeten, wat dit artikel
betreft, sware Terliezen IItlleden hebben, De
prijzen zjin nog .teed. laag. Enkel eerste klaa
lIetra.pte kaf "rUl wit kooro .erkoopt op de~e
mArkt voordeeli,. Boermeel en flour ferm met
neigiUlf rot rijteo. Aardappelen en uien In
goede aaDrtaag! doch enkel 'fOOrde be&t.e kwa·
liteit. Phlimveeiredelijk voorsien. Eieren volop.
Goede boter ~vra&lld. Gcrsedelijke verkoo-
ping voor zout ~D kali:.

LEVENDE HA vz.
Prima Blaebt~ee, vooral kleinvee, in goede

aanvraag. Trek. en rijpaarden, alsook muilen eo
donkey. nrkoopen redelijk wel.

DE o.!weging om de belasting op bevro-
zen !ingevoerd schapenvleesch af te schaf-
fen . is weder herleefd, onder de leiding
van de drietToms-ToM ANDERSON, TOM
FULLER en TOM O'REILLy-een machtig
driemanschap. Laatstgenoemde heeft
zich in de afgeloopen week zeer druk ge-
maakt met het schrijven van lange en
korre brieven aau den waarnemenden
premier, die ze allen beantwoord heeft
met tie opmerking, welke nog niet weder-
legd is geworden, dat men binnen kort
ingevoerd .Australisch bevroren schapen-
vleesch bij de havens tegen 7d. per lb. zal
knnuen koopen.

Het wordt gezegd dat deze bl'weging
~eder op tou w werd gezet . wegens de
snelle Yerspreiding der rundel-pe.st en om
de hela.sting tijdeli.jk opgeheven te' krij-
gen; doch OJl de genQellide vergadering
verklaarde een van het driemanscbap dat"
'indien de beweging th'l.ns zou slagen, het
't, btirin van een nieuwe politiek zou zijn.
Wall de belasti.ng eenmaal afgenomen dan
zou wen zorgen dat ze nooit weder werd
opgelegd; en een ander lid van het mach-
tig ddemansehap drukte den weD.llCbuit
dat de deputatie die aaQg~8teld werd ook
wu aandringen op de opheffing van de
in:VQer-belaatingen op alle levensmidde-
len. DeZe nieuwe· uitbarsting is due
slechts een herhaling van de vorige die in
niets dan rook verdween.

Men beweerde op de vergadering <kt er
hoegenaamd geen sprake van was de
boerenbevoI1ting te onderdrukken. Men
late zich echter niet door die !!Choone
woorden mi;aleideD, daar het noodwendig
gevolg van de ophelfiQg der belasting
toch zijn zal dat de boeren rpinder voor
hunne schapen zullen krijgen. Het land
'Wordt bezocht door een zware plaag
eeu groot deel van onze beesten zal af-
maaien, waardoor vele boeren in hun
eellige bron vim bestaan. zullen wordeD
aangetast, en het is slecht.t biUijk dat deze
landsplaag zooveel mogelijk op de geheele
bevolking zal nutell. De. stedelingen Het rapport der 1ndustrWêle
moeten indirekt den laat belpen dragen oomm.laB1e.
door iets meer voor hun vleesch te ;beta. Laatstleden Za~ publiceerden wij
len, 'Waardoor de boer dan een hoogeren het rapport van de industriiele commis-
prijs voor zijn vee zal krijgen. Maar het ~ie., welk rapport a1ge~ne.%ldoeuing
geroep van het driem:aDll<Chap wil dat de 111 dt' Tra.nsvaal heeft'ges&YeD en Johan,
bevolkiQg van Kaapstad .aehadelooe ..... ' nesburg overtuigd heeft dat ,do Trtlns-

Id I .- vaah!che regeqing ",n .pian Js .1 het
ste za 'Worden door-de opheffing van de mogelijke. vo:or de p-q(l-ilia,u_,~ doon.
bel88ting op bevrosen vleesch, waardoOr· ~er)celijk lil,het dat OUe .Kaaj1eta.dscbe
de boerenbevolking alleen het verli~ sal ti.JdgenooIieD, met 6e1le~ui.~ng zoo
moeten dragen. min ~enni8 mqreUJk na dit*~keb-

De reeolu.tie d~ werd aangenomen el- ben genomen, wel ~. d;r;delijk bewijs
kent dat men eerst bij de V rijstaatsche re- dat het in bo>~ van alle partijen is. Men
goeriu.g zal moeten aanJdor.p.en... "'!l diL is ~t dat indien het rapport aange no·r men wordt er een vocrwendAel minder
natuw:lijk ook d~ eGr.:igé weg. waarlangs zal zijn om op de rtlpubliek te schelden.
m"l1 <le belasting tijaelijk opgeheven kan. De aanbevelingen der eomm:.iJlie, indieu
krijgen; maar waarom wacht men dan niet door den yolksraad ,aa.ng&Domen. en dil
wtdat de Vrijlrtaat bij ons aanklopt om de I;8l!waarschijnlijk gedaan wo-rdan, en uit·
belMting tijdelijk te verminderen? De gevoerd, zunen voo}. er toe bijdragen om
"rijstaat heeft reeds veel meer onder de eene betere verstandhouding tU88ChenJohannesburg el;l Pretoria tQt stand te
pest geleden elande Kolonie,en bovendien hrengen. De aanbeveling dat de inv()('r-
is die ata.á.t veel meer. afhauklJllJk van de belas".ng op .alle aetwaren afgenomen
beesten-boerderij "dan de Kaapkolonie; zal worden Qt aan de Kolónie kunnen
daarom kan meo verwachten dat hij 't.~ ge\"6u, dat waar wij reeds dikwijls op
op de opheffing wu aandringen, indien hebben aangedrongen. lndien men van
hij daardoor bevoordeeld zou worden. !lit de Transvaal. -bij de andere Zuid·

:blaar ID n moot niet vel'gaten dat het A£rikaa~be staten aanklopt 'Omde spoor·
vleesch d&t uit Australië. ing.av""rd word:' weg-~even verlaagd te krijgen, dan iJl

v "'" • bet t1Jd om een algemeens coruereuti-e L£
in koelkamers gehouden moet worden e~ bouden OIU de zaak te bespreken. Wij
dat men nog geene koelkamers in het bin- meenen dat de Kaapkolonie de Johanne,..
uenlan.d ?eeft, soodat de zeehaventI feitelijk bu.rgoacbe lJ?ed~N>n.goedkoop genoeg Hr·
alleen ·direkt door de opheffing bevoor. VO(ll't en l!ldl~n. wij door zuinight'iu. ~D
deeld zullen worden. w6l'luaamheld JU staat zijn ODZe sj>Wr·

M Id w:e~en zoo te eX.ploiteeren dat zij een got'd
. aal' geate .. tlens.dat de belasting op- dlvldend af\ erpen, dau heeft Johano,"·

ge.beven wt'rd, dao iii het nog de vra..'\g of b~rg ge n recht te eischen, dat wij O[ll"

het stedelijk publiek _ dat publiek dat \'VlD ten zullen verminderen. Wilt "IJ
men op de Krutpetad.sche vergaderingen gaarne ~ouden willen deu is dat de larie·
"the peopl " noemt, alaof Kaap tail en ven over al de Zuid-Afrikaansche sp,,,,r·
Port Elizabeth ltet geheeie.. Z\l:id-Afrika wegen ~eregel,d zouden worden Ol! ('tO
'tmak V'JS~ btlSUl •. Dit kan alleen geschieden op

UI . en - daarcloor nl p1'Ofiteereu. Dit een luternutlonale conferentie. Gedurend.
lien wij allen d.ag d.a~ de prijs VUn beesten- de afgeloopen t<e8Sie' heeft sir JanJt·'
vleeech duurder i~~?fden lA, hOew.l de Siyewrig~t aan de hand gegeven zulk ,;toD
.~Id than. 1'61 beeéteu lieu de boen.sn conferentie te houden, doch ~atal ver·
Aun ~Il sei'edeUJk vetkoope:n 't klaarde d~t de tijd daarvoor nog ~'
lHI!f 't'QOr de l'lind.orpelt, De ()aPI ~ . gemmen was. Het kan zijn dat m~~--.
n'fOtl\ Git~. . . • " . . I COnfONlltie biuenko. rt met goeillr.-
i!''' . .... • -.,..._t Ind~• ko- WA ~Qd.tA A\ kwmou

In den Doedel van w1jlen ALIDA JA:OOBA.BLANCKENBERGen voor overleden
Echtgenoot JACOBUS GYSBEBTUSBLANCXF.NBEBO.

Paarden Ziekten, Zeererug,
pest, Varkenskoorts,DE ondergeteekende, als Executeur Testamentair, zal publiek doen

verkoopen

Op DINSDAG, 28 September, e.k , VEHKOCHl' ENKEL

E. G. HART
Eenige Agent voor de Britsehe'
luid Afrika, van het Amines ..

kaat, Pietermaritzburg,
BIJZONDERHEDEN DU

KEMPTON, JONES &.
KDDERLEY-STRAAT, K.AA

I. De welbekende plaatsen u Jan Zwartsvlei en Snijderiontein"
gelegen annex het Dorp Darling in de afdeeling Malmesbury, groot
~2i)8 mprgen, hetwelk ten gerieve van koopers. eerst in drie (nn
opg~meten) afzonderlijke deel en "an circa l-lOO morgen elk, en daarna
in zijn teheel zal worden opgeveild.

11. De welbekende en uir muntende Veeplaats "Koffiefontein"
. omtrent 1500 morgen groot, gele8'en annex Tijgel·. en IJzeriantein, aan
de GJ1)enekloof in deze afdeeling.

Deze Plaatsen zijn allen zoo wel bekend dat verder aanbeveling niet

noodig is.

, De Zuid Afrikaansche
Bijbelvereeniging

DE 'ZUID-AFRlKAAN
VIMIIMD !!lIT

ONS L~'~!i
OPLOSSING V. - Speciaal:' ~epre'

pareerd veor Veeartssnij l),Oel-
einden in Champagne Bottels.

OPLOSSING R.-Voor Gene,s~undii
Gebruik, in 16 ons. en 8 (>ns.

Bottels. '. r
Spuiten voor bovengenoemde d~elnden

in voorraad aangeboude1l~
Hoogste GetulgschriftJ., van

Beroemde Geneesheeren en
Chirurgijns in Groot Brittanje

: J"

HEl EENIGE NIET,GIFTlGE ANTtSEPTIG.
Agenten kunnen op bilHjke"ermen

worden aangesteld op atlnzQek zoo
als boven aanll:egeven. ,;1

De ongepublloeerde kabel-
grammen.

Het is opmerkelijk dat juist de kabel-
grammen tusscheu den heer Rhodes en
zijn fina.nciëelen agent te Londen niet ge-
publiceerd zijn geworden. De heer
Rhodes had drie vertrouwde agenten iu
Londen die hem met het komplot hielpen:
dr. Harrts, miss Flora Shaw en den heer
Hawksley. Eerstgenoemde, als secretaris
van de Gecharterde maatschappij, had met
het officieële deel der zaá.k te doen; miss
Shaw, als journalist, moest de pers en zoo
veel mogelijk het koloniale kantoor in-
flueuoeeren; terwijl de heer Hawksley,
als soliciteur, waarschijnlijk het geldelijke
deel te bestieren had. En opmerkelijk,
juist de kabelgl'amwen russehen den heer
Bhodes en den heer Hawksley zagen tot
nog toe niet het licht! In een paar
k:>belgrammen aan dr. Harris werd ge-
sproken van de aandeeien die miss Shaw
moest krijgen.

De 1Y nl.ksslem zegt in ~n artUrel onder
het hoofd: ue kunst van" SqUllrlDg ":-

.1 LangDlmerh:md begint de over~igi:ng veld
to winnso, dat de medekeuais welke de prins
van WILllis rou gedrag~n bebben 'f1Ul IOwmige
onderdeeien VllIl het Rhodes-komplot tegen de
boeren.~t&ten, niet de eenige en noa minder de
b6langrijke reden is geweest, waaro~ ,bet Brit,.
sche p&Clcmell~iiI;! gou~ernelll8Dt bet-G~-
de onderzoek bedekt bebben met den DIlLntel
der ' I1ationa.lepolililllk.' Men begint te geloa·
ven dat Of veel meer acht-er r.i.t 4an alleen de
indirekte medeplielfigheid V&Il den EngelIChen
troonopvolger. De geheimsinnige bundel tele·
grammen wl&J'van noch Chamberlain no<b
Hawk&ley de kopi.ën wilden vertoonen, moelen
veel k'ompromitt.nter 1Itl,,_t !lUn, ten einde de
Enlltll8clte politici te nopen hun Il&rlij,bel.&ngen
loe te I&teDonder dan voorrang d'er I nationale'
belangen."

Onze tijdgenoot bepaalt dan de aan·
dacht bij de sqttari1l!1·begi.nselen die in
verband met den· nar.m vllfl den. heeT
R~ ~~}lt.baar: !fijl1 geworden •

Nu zegt de Cape Times dat de he-er
Rbodea te eeniger tijd die kabelgrammen
kan publiceeren, doch lOQlIh we t~8
vroeger hebben opgemerkt., hebben we
geen waarborg dat l,lij lillen .of allel!! zal
puLliceeNn indien iets al het licht zou
zien. Het is makkelijk genoeg zekere
dokUMenten achterwege te houden en dan
.te .zeggen; r.iet 0, er is niets in het ~epu.
bllceerde I Waarom beeft het comité niet
erop aangedrongen dat die kabelgrammen
g~publi.ceerd wudeu worden? Waarom
werd ..den ~.?er Chllmherlain niet gevraagd
of hIJ koplen der k:abelgr&mmen in bezit
heeft?

Levende Have :-201)0 )1crino Schapen.

Verdere bijzonderheden in latere adve: ent ie. KENNISGEVING geschiedt mits
dezen dat de Eerw. B. PIEN.UIL,

tot Secretaris, Depothouder en
thesaurier van de Zuid Afrikaansche
Bijbelvereeniging is benoemd, in de
plaats van den Heer J. M. de Kock.
Alle orders, correspondentien enz.
in vervolg aan zijn adres, Groente
Plein, boven het Depot van het
Brit .ch en Buitenlauddch Bijbel
genJotscbap. .

J. J. KOTZE,
Voorzitter.

Kaapstad, 6 Augustlli!, 1897.

DINSDAG, 10 AUGUSTUS.

F. J. B. !.ANGERMAN,
Executeur Testamentair.

HET KAAPSTADSCHE DRIEMAN-
SCHAP. \

Vendu-Kantoor, Malmesbury,
6 Augustu~, 1897.

J. 'V. ~'loonu EER, J1'. ~~ CO. Afslaeers
PPRT EL1ZABETH.

PUBLIEKE VERKO]PING. ( Vall d~ Mfren Hirsch; Loubeer cf Lo.}

6 AugustuS, 1897,
VOGEL8TRUISVEERE>I. - De markt opende seer

Iwak, ofschoon L'Cn weiQ!g vaster, toen de verkoe-
ringen voortginJl"n. Practisch ~~en de J.rijzcn
a p,..i met de ,lAge loopende prijsen der vorige
w..ek. De volgende Londensehe veilingeu vin·
den pl.a.ats op Maandag, 9 lezer. Wij notee-
ren :-

SCHUTBERICHttN.OP VRIJDAG, 8 l CT , BER, 1897,
I~ HET AANGEHOUDEN in het Schul te

Welbeuacht over den veroQt'loofden
tijd en te worden verkocht op 28 Augustus
1897, iudien niet bevorons gelofld
1. Een roode kol Koe, wit on<ler pe pens'

linkeroor winkelhaak v~n i achter'
rechteroor winkelhaak van vcxjr, hooge
wit kwast, omtrent 4 Jaar ouU:i

2 Een roode Koe, Linker oor\vi'tlkelhaak
van lIcht.er, r('cbt·cl' oor baïfa),a.an van
voor, een grijs plek Llingi dé rechtel'

en .aan het uuuer Kab~eIl, om-
kept 7 jaren ouU. ;'.

. W. W. J. V. D. l\1Ea.wE,
'<<" Sci ", lllt~eester.
Kahleor van den Afdeclingsr;w(li;

~alvinia, lj Aug., 18f17. 'r

Benoodigd.
PRIESKA,

DISTRJK'l Onderwïzeres
TE SCRALKSPUT J, A PPLICA.TIES '\'ergezeld van

de noodige certificaten va.n
bekwaamheid en goed' zedelijk
gedrag, ook lidmaatscha
Protestantsche Kerk,
meJe gevraagd voor de betrekkin
van Onderwijzeres ,oor. de Derde-
Klas Publieke School, .~ Klip-
hoogte~ distrikt Swellendam. K6D.pis
van belde Hollandsche en Eogelsche
talen een verischte. 1!.pplicaties te
worden gezonden aan del( onderge-
teekende niet later dan lp Septem-
ber, 1897. School te beginnen met
October kwarta.al. Salaris £90 per
jaar; logi£'8 te v.erkri~gen bij H. J.
LINDE, Kliphoogte, bIllijk .

D. G. STEYN,

v aOEG II KA"KT.

7 AUlJl~us, 1897,
.; R- 8. .l.

Kool", 0 0 lt ~ 0 0 2

BloemkOOl 0 0 5 ..... 0 0 4
Haverhoof 0 6 2 ~ 0 8 1

Eieren ... 010 2 -! o 12 1
Hoenclen ... 0 li 8 .~ (I I 8

AArdappelen o 12 0 -1 OU 4
Uien o 11 7 o 12 7

Boter 0 1 4t --t 0 1 D

III •. d. "I. Il.
ti 0 0 7 10 0
4 10 0 6 10 0
's 10 0 4 0 0
'2 lOOS 0 0
1 lO 0 2 0 0
3 10 0 4 10 0
800 350
2 0 0 2 10 0
I 0 0 1 10 0
il lO 0 4 lO 0
400 4l!"O
2 10 0 3 O· 0
100 150
030 080
o 12 6 I 6 0
2 lO 0 3 . 6 0
1 lO 0 :I 0 0
o 10 0 0 15 0
030 080
o 10 0 1 6 0
2 0 0 li 10 0
o 12 ti 1 I) 0
026 OI>O
1 12 0 1 II> 0
160 1120
0150 100

" BB, 1 0 0 l' 0
VILLEl( .-Onse LondenJche kabel, gedat-cerd SO

laatltleden, 1Iégt: "Algoabaai angora vellen id
lager." PlaaUlelijk sijn ~n geTolge .an het bonn·
staande de prijzen van angoJ1l ..eUe. 0ver het alge-
meeu id~. Andere soorten onveranderd. Wij
noteercn:- I -

, Per lb.
MeriuOl!, In belli, ongeeorteerd 0 5j - 0 0
Geecboren :... 0 2t - 0 0
Kupsche per 'stuk 1 1 l' li

" lammer en beschadigde 0 a - 0 0
Bokvellen, ~ ... 0 0 - 0 10

" ~hadigd... 0 0 - 0 II
Angoras, geeorteerd... 0 • t - 0 O'
Angoi'avelleni geschoren 0 st - 0 at

,,~bellchadigd 0 li - 0 c}
Huiden droge 0 ál - 0 0:

" drpog' gesouten 0 • - 0 ..
" oat~: 0 lit - 0 0
" droog' bellchadJgd 0 3 - 0 S.

Springbokvel}tD ...... 0 5 - 0 6
AI'1Goun4L -;Onse Londenache ko bel, geda.

teerd SO laatltledeu, oegt: .. Angora oeer kelm; wij
hebben ~uwen ill '<le markt." Plaatselijk ziju
de.e week _r weinig zaken gedaan. Giateren
",erd er eeJI weinla get..... en 100 b&len super
eerste gingeQ 'I'aD de hand tegen lo 1t<I tot 11 :Ja,
en tide tesen' la 6id, vOOl'lWllelijkop Ipcculatle.
DiDl!d&g was de plaataelljke markt goed Tooraien
nn pineDgde partijen en Vrljataat ,baar. Het bie-
wm was wat oDJ'ellelmatiJ(, mur prljIen ten .olle
selljk de ..OrI~ weelt. Vencbéidene kleine par-
tijen .ankeuu<weld. .,meree:aren giQlll!D tan.de band
tegen I. lïl tot 1e 1id, en gemeurd lOmer ldde 1egeIl
11 Bd tot 1. f>d ; IUper lang O.V.S.liegenls sd tot la
std, en cern\\ngd tot gemiddeld O.v.S. tegen lit<!
tot Is 0,11. :Wij noteereD :-

Lil. .. d.
Super tot ex;tra Bnper bokjes 1 6 - 1 7
Korter gemengde bokjea 1 ti - 1 5t
Super lOmer eente 1 1 - 1 :I
Goede ordioaire lOIIler eerste ... 1 1 1 Ii
Winterbo.ar G 0 - 0 0
Tweede ... 0 0 - 0 9i
Lokken .. , 0 0, - 0 5t

WOL.-Oeen verkoopiogen nn aanbelang deu
weelt, er i•.weinig te reI'meldeu. Goedé vraag ia
cr naar mi~tig6 Karoo en gra8Yeld yet, fout-
looi eD liebt tecen .~ tot 'f<! IUper lIleeu:tnriUe
IlOl pi in YfUI!', mNr .OOnUd hier ltIeT 'geriDI'
Dat lnkoolt il voonwnelljk rn~t _uw·
witte, gew_beD 'fall O.V,S. vette die ieer slecbt
wu ~ motilijk ~ "erltoopen .oor de lOd tot 10\(1.
Op d~ I?'-taelijlr.e DUU'lr.t werdeD heden 111 baleD
aangetKx1eo, en 82 verkocht.. lIicdeD lIteed!
steed. goed, leu iprijsen on"cran<lerd. Twu.1f
lan~ Iicbte grasveld vet gingen Dd, en 8 gelijk,
.eoortlge t$lcn, maar "::Irty en seer .... aar in .-et
tegeo tld. Elf ba~n middchnatJgIl .I[ tl.roo;Iich~
tegen .'d, ,en 16 hIole:ntange Karoo, licht en ·~·et
en Ik:i.rte<i, t"gtID 4'd. Ze8tien hIoIen kort<l lru-
veld vet, werden tegen t!d teruggetrokken, en 18
balen tl1peliellJ'e lance gemengde veld ..et tegen 'fil
tot od. Wij DoteereD :-

Per lb.
I. d L d.
o 6t 0 e-'
o it 05
9 ft 0 'l
ij tt 06

0
0 4! 0 'i
i 0"o Si .0 St

00 Oft
1 lt 11Si
1 0 Ó
011 OU
o 10 0 lot
Ost-O·tt
o , - ,0 tt
O' 0 I0&1 O.0·7 Q •
0" _O.I!

Ten 10 ure 's ruo-: nd.

1\E OndergeteekenJe, als Executeur Testamentair in den Boedel vao den
U Overledeae M. C. MAREE, zal ver\oopen op bovengenoemden
datum en plaats zonder reserve volgens TcstatDent :-

I. Het halve deel van de Plaats SchalksjJut, groot'_in 't geheel 9,834
morgen, gelegen in de Afdeeling Prieska. Op dA Plaats wordt een
winstgevende bezigheid gedreven wel t' £120 per jaar aan huur
opbrengt, beneveIls zaai- eo tuingrond, lJ met sterke wateren. De
plaa.ts grenst aan de Oranje Hivier, bovendien brengt ze nog £75 aan
buurgelden op volgens het Weatherbij Asbestos Kontrakt.

Il. Het halve deel van de Plaats Angelierd pan, gelegen in de Kenhardt
AfJeeling, groot 19,900 morgen in 't geheel; beide plaatsen hebben
.. eive1á geschikt voor groot- en klein vee.
Op de .Plaats Schalksput rust een verband 'va1l £1,000, en op Angeliers
pan £.tOO, de helft waarvan overgenomen kan worden door den
kooper.

111. 730 Schapen, 1 Kapkar
Huisraad.

IV. Bij gelegenheid van het aanstaande Nachtm.a.al te Prieska zal
opgeveild worden op Zaterda.g 25 September e.k., het halve deel van
Erf No. 108. met de .gebouwen er op gelegen op het dorp Prieska,
be8taaade rut voorhUIS, 2 slaapkamers, kOl.obuis met buiten kamer en
oen buiten gebouw met 2 vertrekken en stal beboorende aan bo~en-
gemelden boedel.

MARKTPRIJZ~"
f

KAAPSTAD.

Voorz. Schoolcom.

met tuigen kompleet, 1 Oude Kar, en Voorhuis, Swellendam,
4 Aug., 1897.

l'iUiUWIl MARKT.

7 Augiïstu!, 1891.
1 £ 8. d.

..,068f064
o 0 1 ... 0 0 lj
o l5 0' + 0 16 0
011+019
09l1~0124
o 7 10 .j;,... 0 11 0
o 1 10 ~ 0 3 5
060.'ro71
019r-020
018 Q88
o 1 4 ~ '0 1 6
040 .... 06'
028&-0'9
o 7 1 :_ 0 13 0

WELLINGTON. Patat... ..,
Kooi
Erwten (groen) ...
Bot,cr
• al'dappelen
EierelI ...
Hoeildl!l"O
Appelen ...
Guaves
Lemoenen
Znurlemoenen
Ot.llzeD
Eenden
Uien

Publieke Verkooping
G. W. C. VAN OER MERWE,

xecuteur Testamentair en Afslager. OP

Prieeka, 3 Aug., 1897. WOENSDAG, del tideD AUGUSTUS.

RUNDERPEST. 's .orgens ten half tien ure, (ValS de H_ Ball,~tJo·)\.
ZULLEN de Ondergeteekenden

voor hun Kantoor publiek ver-
.koopen de volgende goederen :-J~YES VLOEISTOF :-Het eenige outsmettings middel

geb~t, .en 8p~iaal voorgeschreven door de Regeeringt>n van
aese Kol?me, Transvaal, Natal. en Ol'anJt" V I·ijstaat voor Runderpest 2
Ont <:mettmg.

GewaarborgJ d00r dr. Koch en dr. I! :;(cheon, en andere weten-
sch&}lpelijke authonteiten.

Open Karren, 2 paar Tuigen,
1 Klei Molen, in goede orde,
1 Lot Steenvormen, 1 Zadel en
ToolD,2Kleeder Kasten; 1 Kleine
do.,2 1J zereD Ledikanten 1 Houten
do., 4 Aanzet Tafels, 2 Kleine,
2 doz. Stoelen; 1 Potten Bank,
2 Kost Kasten, 2 Watervaten,
1 Bakkist, 2 Schalen 1 Lot Potten
en pa.nnen,. 1 Karn, 1 Koffie
Molen, 1 Vleesch Machine; 1
Wagen Kist, 1 Mielie Machine,
1 Groute Zeepot, 1 KOPflren
Konfyt Ketel,l IJ zeren Varktrog,
7 Koloniale Brande}VÏjn Maat-
schappi.j .Aandeelen, q Gemeste
Va-rkens.
Te gelijkertijd zullen ook worden

verkoohtde 14 Houten Pilaren voor-
heen van de Galerijen in de Kerk,
alsmede een lot hout, en wat verder
zal worden .aangeboden.

Eenige A.genten voor ZIII.! Afriys.,

OTTO LANDSBERG EN Co.,
A ,Ll" ;::-- S rEA D _

Onder-Agenten in al de Voornaamste Steden.

J. D. CART\VRIGIIT & CO., ~
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN ,

ADDERLEY EN D~INGSTRATEN.

EET-, 0kn~bijt-, eD·.Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-
'Wer m groote keuze. .,Han~-en ~afellampell, Vloerlampen voord~ V oork.a.mer Tafelmessen

enJallta~- artIkelen en all~ H\ilshoud-Benoodigdheden.· ' .
if ....:!erzilverde en Fant~le. Goederen. gesohikt voor TroUW-tof Verjaa.r-
::::r..~nten een Specialiteit. J \list ontv~ngeu een lading van hun
_,,--e cort.

"VICTORIAN WATER- 'VHITE OIL.';
. u50Q VUURPROEF:

tB PA.TENTE tlFAUCET NOZZLE""'EN ~.
p~·_~Ml'!9~~ P{.._1>B ~p.

Deze is eene goede gelegenheid
voordegenen die artikelen wenschen
v~n de hand te zetten, om ze naar
de ,- erkooping te zenden. Boven-
staande goedeten zullen Zonder
Reserve ~~n verkocht. .
. .K, L. ' & Co.. AfaNm.

WolliDftqli, .~ i . ,1897. .
.,
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l' J MaIIlD,' 0 leidinjlUCb ,W Ilmgton.
()li lIUailI, gymnasium, Stellenbosch.

P van don Heel'er, ,ymnulum, Stelle .
botch. •
, lil Wereb, Komma D..L

8 D Perold, Paar! pu iek ach"",1
J H N tbr g, ictorta co ego, Stellen-

b08Ch.
J N Laubscher, gymnasill ,Stel n eh.

(}6 ~ eer, G ede :loof semir.nrie, aap-
stad.

A' osmnn.Vic riR cc!J(JgG Stellenbosch.
J I' r M rw , ut college, St llen-
li

J liner, Gra.:.· ine 00II ege.
~ Louw, Granff·RClDct college,
n 1\( 1rr,(ré, U lieuh:tg
li van der 1\rerwu, p br kc school, S her-

land.
v Il J~ Blauw JJel,' Jlington.
It , NI kerk, JaOousdnl, Oranje VriJ-
staat.

T Bosm n, Goede Hoop seminaria, K3lIp-
stad.

1\1 teg nn, Ioed li p seminaria,
aapstad

FRetlef, Hugenot n
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ten IU eenm' rd,
. S. 'V. Louw,

mator.
A J. L. HOFMEYR,

rctaris·

RK EN SO

I

JOIlÁ~'I' 8BOllG, • AUl •. -(Rettt ).-Ebene
Bucbanan, broeder v rechter B hallan,
Kaapko nie, .tier bier 8 ra"ODd IU den
ou rdom vau i r.

~~~
aalsehe Volksr
[Re r- legrcLmmen.]

,apoo eg ,

D. V.

lllJNB eHTEN.
WL"iSTEN.

JOEli.UE.i!DOB.', !) A.IiG·-(P telcg .)-De
wiusten ."". Ju ..... <leti n. rg goudmijn
ICh"PI."J bedra e '" i, - 0

]<~\'EN' VEKL

KM . 'AD.

SOB EPVAARtBERIOHT

ot awc,

BO" S N.
Jon.!lI'~F.>Bf~( .., :I ACIl -{Pl!r .)-Oe

Loksp8:rl1j n.scbcI! R,j"tlr!~ en MleI. DUIlD111bet
Alllphltiltl r-e ",,,,, . mjdrlejw~ight" blllp~
scasp rl!.Q n'U·Mr kA I un den _tg\\~
de kem!. Be. n bleUen de !5 ro. JUJ} s,

wlll'd. bad het bette VAn de kJQP~ -

AJdiGXIt lIL'f.

Aug. -S8 LJllIlore Cattle, van Londen,
- .Illboot Soot, '&Il kmtba\'eItl.

'f·AO
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Breestraat
J. G~CARINUS.

P.O. Lynedoch Station. /

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen. maken d. Fa-
brikanten zich' gereed om

gaopoo SUKK--
TE VERSCHEPEN.

(ONS EIGEN !LUKSE~)~"

IN GOED GEDROOGD 80LlED ~"',""".I~lll;itli

£S :1.Ss:p so IQJe",'~....~,,~~
SEVA Tl ENDE 8 AR TlKE LEII, ALS Hitn_ONIJ.ElI::

,ei\-~L:E»-
Eenlaibec:iraa van iêr~tot ,QiOOO,~e

I.. n aan .. nllfe fatsoenlUke per-
.aonen In .. nllf d .. ' van Zuid·

- 4frtka teiPn
BILLiJKE R~NTE.

TERfJGBETALING BIJ PAAIEMENTE'.
. AfstAnd doet er niets toe.

Schrijf (In 't Enaels<lh) IniJiultende
f.ra:OCO, enveloppe ..-,dreseeerd aan
BULLION', Ka.ntoor van OM LaM

A. T. RUTTER,

..

ymUtRIJGBAAR BIJ :-
B. O. t.mrlfON en 00.
aBt •• , KATHSW en 00.
J. D. oAltTWlUGBT en 00.

. B. LAwUNOZ en 00,
snPHAN KoPHER80N en 00.
en bij andere PakhuiZen.

'Sometdet West Strtnd.

K.OOIIt_ .....,. ....... -.... .
Zuid Afrikaansche VertegenWOOrdiger :-

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat, Pietermaritzbur8.

Goedk~pste -Hándelshuis
, 18

., WEDGWOOD' HOUSB 'J
I .' •. '

THEATER GEBOUW:ÉN

DARIJKG _: STRAAT" IlAPSTAD.
·C~itRXJP WHITE

.. RYANVWIl

& CO.c ~I T Onf'SSBB,u tiL \JU . •

~

Splgelgl88
. 1

~'

Vrijburg.
14 JUli, 1897.

HANGll8T,3 voet 4,Duim wijd en 6 Voet 9 Dqim nJog.; inet
48 Duim bij 14 Duim. 'la' a•. ' MA.KER Vlln do beroein<ie Kolonillle

"l.NNI~S" en" CRlOHTON"itadela
bebnd over ~e geheeIe Kolonie. Zadel. op
order gemRAki van .£3 en meer. Oude sadel.
Dieuw op~tnaald of IltIkuur upmaakt

YOlrua patronen vaD de klant,e.n.

T'OXOBS
lW de nie~we SohuUlltreng, om ut
10uven .. 'tOorkomen.

V1'UR <lUl Pnjillijatena_. J:)AaLXNG.Ta A AT.
" J K......PST).O.

Do uCASTLE M...ll" MaatschappIJ.
. -

DB' Stoom.booteD deser LijD vertrekken
na Ka&petad DII&l' LOndU1 om de

lIldann Woenadag, te .. UU!' n.m., naar
lbdiIira '. P1J1D<"lth, .. Sin Helaa en
~ MoIlltigpDde op de bepulde tu-
_._jde.
Jlill '_RAW ABDD CASTl&, Kapt. KIGBT

of 91_TAN'fA,LLIO!l CA&'fLB, KApt. DtrJrCAlI
Aac.'_'BOJUlAll CA8TLIi, K&pt..KJADIl!Olf
.. 18-'DUl(OftAll OASTLE,Kapt. BAT

Sept. l_DVNVSGAN CASTLi, KApt. BoIIJnlO:I

Onderwijzeres
I>ENOODIGDvoor eene p'aat.
, ) .nabij Johanne&burg •.
Vereischten;- Engel8Ch~ Hol-

landsch en Muziek. salaris £60
per jaar. Allee vrij. VOOT lJijzonder.
heden doe dadelijk aanZoek (inslui-
tende copien V&Jl certificaten) bij
D. A. DB VILLI.Be P.K. 'Nooitge-
dacht, via Springs, Z. A Republi~k.

ZUID-AF~IKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST
14, 16, 18.

DOKTER" RIJTUIG.
BURQSTRAAT. KAAPSTAD

Finale Kennisgeving' aan
Achterstalligen.

OE Raad ~eeft op de Iaátate Ver-
gadermg besloten, dltrt, als de

nitstaaJlde belastingen niet allen
betaald rijn binnen veertien dagen
van 8~ beden, rechterlijke stappen
dadeJlJ\c .ulHen -genomen worden
tegen alle achterstelligen ter in-
vordering vim bet vervallen bedrag.

Op last,
C. LIND, eeeretaris.

l{autoor van den
. Kaapsclle A1deelngr'J.ad,

5 Augustus 18.~7.

Nederlandsche Zuid~Afrik8Sll8Che
SPOORWEGMAATSOAHPPIJ: ZUID-AF~IKAA,.8CHE

~ONnERLINGE A., ......I... .

LEVE~SVE:B.ZIKE1UIG V.IIIfffi~~ men :u:_-en.
M~T.OH.&PPIJ. -

litra loot .. nor bgelD4, YlaLu PaImIl
WARWICK CASTLE,Kapt. --, omtrent 10

JIIIli, "Ia St, BelenA en A,Ioenalon.
AVONDALlil OA8TL&. Kapt. BIlOWlI, omtrent 10

Jllni.
GARTR CASTLE, Kapt. W.lBDlI!i, omtrent

JlIJl1.
TlNTAGSL CALTL., Kapt. RO»ÁLL, omtrem

JIIll.
RAGLAN'CASTLE, Kapt. BBTl', omtrent 8 Jnlt,

''ria St. Helena en ,Aaoonaion,
-AlI,UNDBL CASTLB, Kapt. WUlllll:'B, omlrent 21

Juli.
Voor Vraeht of Pauage venCJeg'll me

sich bij de Agenten VUl d.' CA.8TlB
IIA.ILBOOT MAA.TSOHAPPlJ, (Beperi'1

F~ortsteen Goedkoopste Route voor Relzl8ers en
OC\ ,;c.lcrf;n van de Z~e naar Johannesburg, Pretoria
e andere ptaatser- in de Transvaal. ,

L :lze Iij ksche personendienst van Lourenco
M.,rquos (Delagobaai) ln 24 uren naar Johannesburs
en 21 uur naar Pretoria.

KENNISGEVING geschiedt tot
_ algemeen naricht a&t een

cursus van on.derrichting .iJl het
enten van Amenkaansche WIngerd-
stokken door den heer C. MAYlR,
Landbouw Assistent, gf'honden zat
worden aan de - Gouvernements
Landbouwschool, Stellenbosch, op
11 en ) 2 Augu.6tU8, beginnende
.elken dag om 9 unr v.m. Alle
Wingerdkweelters en andere belang-
stellenden worden hartelijk uitge-
noodigd regenwoordig te zijn.

~
'0_:1:01\1LIJN

KONINKLIJKR ~IAILDll£~I-iT--nIOB STOOllBOOTMil TSClUl' 1'T l
tBlBPEl:aKTl.

l\EMailbootender:MaalAlchal.pi) ver-
V trekken nil Ku.pllt.ad llae.r }>;lIgelADd
ria llade\l'a, om den an.deren WoensdA,l( teil
4. uur n.m., als onder aanleggende

VOOR ENGELAND .
Aug, 11-8COT (Twin Scrow) K.apt LAR .. EI<.

II 25--MJilXlCAN, Kapt. nKINOLD".
Sept, s-NORN:AN (Twin l'crew), KRI,l M01.OH.

.. 2i-TAllTAR, K;.pt. MOBTON,

&XTRJ" :SOOTlUI VOOR BNGKLAJ'\ D.
G.a.SCON (Twin "Screw), Kapt. MARTI!', orulrenl

12 AngIIAta
GE1JLrB (T.I!i.a Screw), KapL T1:80l<, omtrenl 26

AuguStIlA. .
GOTU (Twin Screw), Kapt. BUdlll&R, nmt rent 9

September,
G.AIK.A (T"tn &re ...), K&pt.. CoP!', omt rent 73

September .

Een va.n de MIl.i4t8ch.'\ppij's coole Stoom
booteD &al SOUTHAMPTON verlaten ~oor
BAMBURG, kort na de &.allkolJl8t v&D
due Lilstoomboott.n,

RETOURKAARTJESnIlMENGELAl'ill
l,"1Io1lgbaar voor zes Maanden, worden uit~r-
l'eÏkt ~n een vermindering VBn 10 pCr<'<'ot
'op den Dubbeleu PB~a.j!eprij8.

Ji,l!:TOURKilR1'J!';S !laar HA \r:\~
41DI:,"II de KUST wardeD ILtgereikl Yl",r de
terugre~ binnen Drie M":lnd6ll perde r"",.
ur bite Ca6t~e liaalschaPvij Su.omlx.oI"I,

'Voor VraCht. of f'asl;agedoo muu BlLlI,.,.ek
88D UO Ka;n.to~u TlUl de Uui.on Stoomboot

~,aat8Ohl,ppii,Addc:riIlYJIt.raai

o PG E RIC H TIN 184 5.

Ge;ncorporeerd bij Acte van Parlement 188:3 Von )h.lluu Top WdOHTDIL met Tiohel
benedeo. ml een Kapatok aan elke Zijde.

Kootdka.ntoQr: D!B.LINGSTB.HT, K:w.;JIlta:!

Tiili~f loor ReWgenDIIlI"'aabIrg ~ t7L .a t71
n Pretoria, OU Is. 8d.-aJ3 41

T'lkken in I n.rbn n, !fl()(',/n{onl:·;.jL 1<1

Juli. I nlu'.tb'lorg. -.

II ", "
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

na r Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Tran5vaal en Oranje Vrijstaat. c

DIRU:TE.U&!M :

Hon. ALFRED EBDEN, Voonitter.
H. }[, ~OERNE. .
RENRl' SOWMON, SEIl.
FRED, ,. CENTLIVImS.
PAUL 11&VILLIERS,
GODF,&EY SICHEL.,
J. G, 8'fRYTLER,
HARRTBOLUS,
Hon. J. X. HERRIllAN, M.L.A.

,1!1t8111 dlllf'U8I'IrUDIG.1'l A,()vttlllUB.
. E. C. ~OERS0N, )l,D., M.C., London

: KR.O.S. Engela1ld. . ,

1UIUJ1hcH 1PROlE - {1
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JOIDS!1i ill UNDD • £1,662,84b
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;no".I..UIID VOOII»"'" I.l".zeter1Mi4. OfOlM ~ , .O-'~ .
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Kaapsche: Afdeelingsraad.

UID - Al;RlKA'S SPA.
DE GAVE ALLEN GAVEN DER NATUUR.~ -

De Caledon Natuurlijk Warme (Yzel'houdend) Minerale
, Baden, en .

SAN ATOR I UM.
, .

lIET voornaamste en meeet 'k~ beltuDddeel dier WatereD il
IJzerachtig Koo)Bunrsout, ua.nig ia een hoeTeelheid van vier-

1 zooveel als in eenige andere bek.-de Bl'ODnen(en onde... voorW1lAl'-
den. \~aardoor het IJzer zeer gemakkelijk geauimileerd wordt), in Ter-
eenl;~lDg met een temperatuur van lOOS Fahr, onwederlegbaar hmme
zondorlinge reputatie d.rstelt.

D? Illrio~i.ing is binnen ~m8kkel.ljken afstand van Kaapstad-Sir
~wry B P~ 18 de tegenwoordlgo termmus Spoorweg-Statie daarheen. ..,' .Het k.hmaat van Caledon wordt als een der besten iIi 'Zuid-Afrika_ ) VOft ~L 'VOOl'Zlen~ ~n Splegelglas 18 duim

bouwd. Het Sanatoruim en de Baden zijn gelegen op een heuyel ~te~te meletJes. esa 7_, I

111 r da.n l,po<>vt. boven de oppervl:.kte der see, en binnen 7 minuten te
Toot V3n de Stad; elke ZOIg en gerief worden voor kranken en besoekers
l»ezorgd. E

Het gebrui'k dier Wateren (zoowel voor 't Drinken-ala het Baden)
wordt voo~ VOOrga'lCbreven voor ben die lijden aan Urine Kw..
Zenuwa~htl~ ~nd~niD~n, Dyspepllm. ~nremia, Jicht, l\he;Imatiek:
.• b go, Scl~oo, Neuralgia, e.nverwante ziekten. Het Kolzuw in.W
w:a"er aanweZIg heeft een p~lkke~~ude uit,!"erking op het vel.- De:!!!lte~n verschaffen ~n Tome bl) herstellIng v.~n._.a~('l verIoope1ldt~
JD kt<m en .voor zwak~eJd, 1raardvor I;okQnts.tallIl ; zllslJDseer aaD~DMDI"
TOOI' den SUl1laJc en bieden Tafd Wntce aan van de be8te klas. -
. P m:f16~, ~tJediDg,Gen~l~l1dige en. andere rappQrton,~'bij tille verdere blJ~Dder~ll en mlichkng D.Jnle bekomen op MP.. ~~.~~4~,,~~

MEJ. HAI.les, ~ ·,;D:C:II'~

t

TRQRLEY'S VOER
VOOR -.

R U·-N,'DV:EE.
.Paalden,: fllia, Seba.

, BNZ. -.

, L.AC T:;IFE<R
Y.. W~-~~ 'V_~'. '.' .••.-:--V" ,_._~.ereo

Zondei-lttelk
.Eer:it .. ~n:.·llu.~~:':.-' ·

" -', f .?,,~. J
. ' '.,.~:". '
'.".,., i -~I;' ':'. (.';>~~~:':';l d

~ is -.nmerkelij~. beneden. iD prijs dan de
,oerdo araDlêD eD daar wij ~echta hout gebrtl~el1 dat
ja a. koloaie D1len Kooptn het voordeel hebben van'
.. nikt'W',ait hitte .' W klimaat zullen staan.r _',' ,'.. lG '. . .

- -~-~
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W t>!'l-co;terwu beden buitongewoon .:"O?ljg.
1{.,.Is vr\)(J1I in (loo morgee kwameD rut01gell
\ a~, allo 'Ij<!Ollhut dorp bi.unen, buien van I!~'
IIlc'u"ld",l~u brengende, dAl ,:,p.kwamen ter bjj-
'" "11111>' van tit) picchttge loW'ijdlllg van Pflf ,,('T-
IIIC'U"J eli "ergl';)Ot kerkglloouw, dat pa.' vol-
t,"'hl wa.~ •. .) ...

IJ. \l'lJJlog,plu'btlgheld nam om _ UU •• na·
IIIL,ld.l~:.i. ut::11aat.vang, waar ft· d,., um nart
\ -r t l'" zn : IlL. Il t dloo van k\_l:rkgano"l'1" °Pb'1l40

,,' 1 I' ~f'" 't'I,nuw en toen hot derde geliJi
It;~\:r ..I: 1\' L! ~ van den'dum."!t lUl~kondigde, wal
I>t)/t.' ",J"'é lltl':.i!lts in bet ruune gebouw ge-
\111.1 01
I Ind"r de annwe zrg l[jnde leem ren w~ren pr •

,It' \ IJ'. ds Albertyn (We.I.lin~wn), di, Murrlly,
IIr C' Jllr (do plaatselukt)'ieernnn), da. Mal·;1", IJ\!. « ;"Udllll), ds. Retief (VillierMdorp), d~.
1'1<1""" (:-\omc",ct West), de eerw. heereu LI'
I",hlt en [wh (v~n de. Rhijasche z~ndinggem.~,
,'t'rw :" htu id t (Borl!lnsche sending} en CC",

Hla kc ( \ ,I" '\ j """aland). . .
li. '("..noes. van de Puarl, die ook zou .Un

"'·or!ó,,komcll. was verhinderd wegens ongesteld-
heal l1juer gaJt'. .

I)e ,Le"st uuru een aanva.ng mot het zlDg~n
,I ,,or t", koor van bet "J..co! den Heer wani Hj]
1'l(tK-tl
hilt Jo Yes beklom deu k..n cl, en deed he~

\, ",rl/clied. waarna do. gemeente zong v~n Ps,
lO.l "Jull·h aarde, juich alom den Heer. De
",'Ol/C. rw redenaar !al! toen een gedeelte VIUl
I, .'11 .!,..: van \'ONI 11) en eenige verzen van Ge!.t.
t.. ,lrcd het wtldmgsgebc<!, wnorna de ~~mcente
".rtt'" II) eli 17 van Ps. 68 long, terwlll d.. eol-
I," ,,' "l'gellor.len werd (de collecte bti deze ge-
I,·~,"h, IlllwJroeg ..I: IlJ7).
l'r .. fc!'\."Iotlr de "ns leverde toen een we~pr6~

,,,,,d., en tretronde rede naar aanleiding "B.D
,,,,,,, .... 1~ "'.11)-,19. "Teen nn Jakob van zjjnen Goedkoope vleeschbeweging.
,b.,p ,0[11 \I'<u,kte, seide bij GewwelUk is de
II", rt' aan deze plaats, en ik beb bet niet g_e;rc:
" .. ' ~:Il Uil vreesde, en reide: Hoe vreeselijk 18
,"'I.C plants: DIt is niet da\, een bnis Gods, en
.tu I; Je poort des hemels! Toen stond Jllkob
.I" m"r!lens vroeg op, en bij nam dien steen,
.ltcu hu «IL l!lne boofdpeluw gelegd bad, en
,dl,' hem tot een opgericht teeken, en'goot d,aar
"lie L>.." en "p. En biJ Doemde den naam dier
1,1.~l" Herh-El daar toch de.naam dier stad te
,,""Il "'>S Luz .. In dell loop zIJner rede merkte
.le I'L"'ge"rwa,U'de redenaar op dat deze een
,L,~ van erusuge berinneringen was voor Wor·
,,,[,'r Het was hem aangeeaam hier legenwoor.
.t:,. l\' LlI" en h" oordealde aan de talrjjke op-
,,~"'I d~t de gemeente reer gaarne foe t wilde
v u-rcn De CCN~ wenseh der gemeente mo t
I. "cI.lt .I" Il eere III haar raidden mocht zijn. Hij
"':l.lk' ook dezen dag "an dit hui~ een Bethel.
\1, II kun ,,,,k eld"", een Hetbel hebben maar de
II" re wrlde voorul ZiJl huis tot een Bethel
m.ik en :'preker wees ILl de eerste plaatx er op
w r t Helhel voor J.cob was in de omstandighe-
.t".' w.mr tn bIl verkeerde. Jacob was JUISt db
\\ en':.! l!lgt!'~Il.i'lfl en moest toeD leeren op eigen
1"·,·,",, le ,,,,all Under deze omst.andigheden
~.. "II "'i a.1Il do plaats waar ZlJtI grootvuder
, 'I' II' "tI'.." ...!.l~i'n f"tl 7."n :l.Jta.'l.r ha I gebouwd.
]1 .._' tt :h_'1 !l1.)t!'\tCIl reeds a.ln~êname hcrlnne
r'II_' 'I I'l) tU'11l opg~wekt h~bl)en en men kon
/I, I. ,"",l, I:"n hoe hU vooral gedacht moest
h, I" ":" .UII ,I,· "erbondsbclolte, want het was
,I" """,.", .lw beloho du bil Zich aan die

!'d,I •• :;:\ j.t.~t'Ollrl lIJnde h" vluchtende voor zijnen
I,r'" ,I, r W:lM,,'ullldnk dacbt bl! ondt"r die om·
,LII:":I~h"Jeli nr the belofte wel ooi, aan hem
'f'r' u Id Zilt! worden. Er moest. een woeling in
I I" "I!'nen<'c bIJ ,ite gelegenbeid pJlUlt.sgehad
h.·f"~ll .\t~lIl~ ~~nscb verkeert vaak in een
""r~el keil loe.W:i. Als een kind IUln de luuld
dl..'f oudt.. r~ of gr'x>touders l.D de gemeente en de
kerk "ordl !:,·hracht. wordt het oon gewoonte naar
kt I k tI' I:a...w (,odd,lnk: dat het nog een gewoon-
1(' I' t I,)k h~' d~ klu.1 zat lan fil vader of moeder
'" ,le kerk II" kwam niet om leU te ontvangon
t:1l nfll\"!l1g' nqk !lll'l!' ZOO z!Jn Of dikwijls twee
liL .. [, ..\ bt.: '1 op l""\.~l1 L.Lnk lan~8 elkander z.ittende.
I),· ~t.:11 ,):~'';'.ln ':. fic a.nder 01"t. Dil lleer is
tlJ ........ht;1I ht'Jl c'·~n ..ll~ H!l was tu'!~h~n de twee
u).Ilur.Jt.:illL..lf:-. ll..:l:J hot kroi~. Sotnmigen onzer
1.11,11 IDL-.,·h,en hooen op do plaats vnn een
\' 1I!n\:1l vournwler die hE"en~egaan IS en ont,nn~
~,--n nil t l"t'n Zf'~ell. :'1aJtr dan k(\mt CT een q
)ll "rl .. I. \I'd. lI):",~('hlcn nl~ W!I IJl{wr 0rjewa..~cll
7. 'Il, 1,1) ,It: a WHl'lJ11olg, cene opwckklU5 uf onder
l'I H:04.(1:":1' l'n:dlluJló dat. 0014 d~ IH.:rlonering onzt:r
'O\)rt'lld\'r~ Wl",-,r lO bInnen kumt. Z!)n er YUIl
daal-.: dlC tleh z.ulke herinneringen voor den gee5t
nl("'t II J IlertulltrlngclI \,;\11 Vfowe \~oorootlcn~,
dIl "n!C. Vt.:Kjl.;!C<3a;UI 1.1fI1'~ DIe hCflllucnugen
nt.tkcll dit hu," Uu.J. uog llIet tot bJIl BelheI.
/(>0 1;11d\:1J l....~venden l;od IJlct hcut. lloe t.reung
:.00 ""bIJ (_;od tti "!ID cn U"m tocb met te bel,·
I",,, TWL"t d" (le".;t des Heeren nog met u of
h.'dL II!! reed. opi'(oboudell meL u te twisten '!
~(,"'''' ,Ia~ 1(11 bIer zUt is een bewlJS dat H!) nog
met u tWt.t.

WIJ """en da.n hoe Jacob daar kwam, En hoc
!Ha"kt" d'od bern dlC pliuil.' tot een Betbel ? De
Heere lrwam tot Jaoob JUIst op dion tijd omdat
het zulk e"n gewichtige tijd in Zijn lev"n was.
Ile lIeere kwam hem zeggen dat Hil bem als ~er·
hond.klD" <ou b"handelon. H!) kwam bet ver·
f.'lId met Jacob vernieuwen. Zoo wil de Heere
uw \'crl~'nd8 nod wezen, ZiiuCverbond metu ver·
!'1"II~en J.u;ob wist dat bg God ontmoet bnd.
II" nam de bttlofte aan en deed Gode geloften.
II" IlIL"'.' oltroepen . boe HeeseliJk is deze
pl.,.lI •. maar ook: boo beerlljk Ïl! deze plaats, en
}, I 1I"",mle haa,. Betbel. God kOILt ook tot deze
gC(lIeclite"0' Z"ne scbapen en lammeren te wc·
kt" U!I wekt,~ voor.ll 10 Z!iD bms. H!) komt
1.t:lf ; .. t ZIJne gemeente, a.lwaar zu zoo vurgaderd
I.' "d'lk IIIJ tiJt .1",,'Ob kwam. iliJ vrnngt . Waar.
"Ill wit g!1 _teH"". bekeer u en leef. Lnat u met
(",I I'én')()[len ZiJIl (;ecst wil getuigen mn
L> 'lI,k "an g...r~'Chlll?betd en "an oordeel. Op die
~'le wllrdt meer dan el'n .i~1 tn hei bnis Gods
\ ()ur den h~mel gewonne·: eli de ~ngeJen bren
~ell de bl!ld" tl:.tmg !lan (Jl! \'TOIIlil gestorven ..;).
il".\ eien zIJn er 00100 nlot ,he In den eeuwigen
.f~r"nd g-t'.tort lIJII. en bcgeeTCn beden Ivcb
maar ilO,,! L'en uur hier te "!In. \vat zouden ziJ
IIlpt "1 dat uur doon'~ ti Betbel dan niet een
\'rt"1:'Stjlllke plaats I

WIJ hebben nu ge>len hoo Jacob te Bethel
kwam. hoe <IQ Heere tot JlI.CObkwam, hltcn wii
UU lien wat !'Jet "oor J ncob beteekcnde. God was
"a."rllJk mct hem en zou met bem ga..~nen bl!J'
n'lI ZIJn harl wa.. verbind, en b!) stelde er een
~k ..'1I (Im h ...m te h~rillDcren &.an den Ree-re, maar
,"\'\,(1' o.. k :LIIn de geloften d'oor bern den Heere
-:',,,"',,, I ,,,d W~S znn Liod goworde'J etl hij g'df
1.1' h/.t...l\'en t'n l.!Jne '(~e~n d~n Heere: BU.was
,Ik tt'l \1',,, ,t" ..1< In '!In (,od. ('II zegt mjggeblen :
le"" ....·,"'I ..r dat hl' luiks deed ah! bern zulke
01,,,:.:.,, 1",I'.Jfd werden. (,,, die Hem kent:tegt :
"d,r< ,k thm keil I~ alles veranderd. Gij herm·
'h'r< u J~n t!ld toetl gU bern e>erst leerdet konnen.
i. I h~h, li lO Het bel ook hef. Hoe 18 bet u gegaan
",...Ier< !S" !lcrn gevonden bebt :' GU bebt vele te·
""'p""dell en moeite gebad, ma:Jr Will! bet niet
JU'" ,,,,,u dltot de Heere kwam, geliJk bij Jaoob eo
I.". I k hen flog 1:,,..1 van Bethel. Het Will!llW{.'{l
\ ..olerl'" \ rH dil BOlhei Jlt t.et;ken hlCr te st-el·
J.." 1 'l «gen Hllen wll. st-iebtten z!i dit 8aibe!.
1 'I' h,·I,t ,!tt ,,,,,ken '·er.wderd en v€Tnieuwd en
{, \..1 \it Jl htl t aannemen en ZIJn ,~crbond met u
'tf :!,uw,'n i;",1 ""rgat z!Jn Bathel DIet, enber·
"Il, r.J.. J:lCol_, eraan. (tod gehrulkt zun Betbel
"Ill J,,, ,I, t.' hulp le k'\luen. De Ile"re wil dit
.:' "11'4 ,I. I. In I\tl,hd bebben om Zijne ge-
In.'. lilt hh'r tI' onllUootell eli III baar m1dden te
" \\'!Il,'[ I,c 1(0101t"'llh,e!' door uwe voor",,·
d· r 'I ~I~l.lll· "'rTlh:'H1W"n:' HIJ wd z!ln verhoud
:fl' l 'I \I .. 'l'fiF','ll'e 't"efTllCl1Wen, m,Uf ook met

t.:l Il I ,('r ~r ,1Io1dl Ik (t~b!lJlk: deze gelesen-
'lt t-i 'II Il Uil Il \ ; ~(. ;\.[10'0 te df)(>11 ~t;e..}ellk~lI.
I.,", "L'L~kelk \I;,lUradltlgden Ilee,.e een BeUlel
! II /,"'1 .......m'·I.II:,( als ,ht gebollw hleTstaa~ge-
01"'1" oI..j IICere aau '!Ine h.,)o£~n en HU wil dut gij
u~, III'eh,ften LUit godenken. Welk een heerlijke
pl<Ll{~ 18 dil tn:xJ~hulS, Ztin naam ZB tot lU der
,', tl\\ I-{ht Id .d~\, lot, ('cr en beerlykb id. Amen.

Il ...t k'H'f ll,ll~ il.L.lrUp oooige VorlOO van Gez.
I 'fl \ t dllnkgub\:.l. Z_')II;_: uo gomoout.e P~. 1-1.6,
,II 'pr,lk d. ,"cr""lr Jen ,"",..eu UIt.

DE WIJDINGSREDE.

[I"a" QllZtlIl r<l1>jlfJrtcur.)

l:"li 11t~ AVUNU

lV ,. ,r wcd"r dlUlIst, bil welko ge',,"cnhOld ds-
\ Il" 1I 'I Vl.OIr du g0nlU~utu optrad t!U et:u
I, tll 1I11t: rt.·du h,:vt!'rJ" over OUDCS1 3b.

I I. 'I \''''llCllu \\'cll~.'htu tl~. .:\Jbcrtjjn du g--o-
"., ,," "I"k "", h...'lr lIic"\Ve kerk. Alles tag

~ I, lt', IU.·tjl'" 11It. If!; WUllschh.l \\~d daL
h,' rt "'t 11111:;tlll1 v(jk h~t rit:\'al WaM. Ji"': tl dame
I,,! '''I ,1- W.-!hll!(lunscbe kerk .chrjjvcndo,

11..,:.1 e' Il II Il li 'le toN'U nr.t!lf ecn }ool!ik'J kerk.
I."" I .. l'r' lik 1I1IW!;,',li'..! VOJI ~choonheirllIU\;f.lr
111 .... '·",1 ! ,ol d1x),j·.J)4"\Jl)fler4·n. DoO klank dor
~ rk "'" '" lecr ~'J ti f l!f moc~t du groe\.9 van
ti. .\ .'1 urra)' a.an t:.t_· gemeente Ilverb-!"tHlgfl'n.
II I I l- \1 Il n", ) w ".!.~':'" le ov('rkolltcn na:lr
'-qll oud!' ..."t'fllt"f"uti">. n"\:lr KO.n oiei-, De rt'd~nnnr
<:,.,.; It""n .. ,,'rt C'. '11 op het bevel .-an God
.UUl J "col> trek op naar BeUle!. E)r Ing eene
WlLat"IChUWID!!ID U.1t wvel van den Heere aan

sekerbeid
bóllclt~. " .' ' ,

De "el'llCb~ljjlté .. Diltclt boere'l behlillll alléta
pdaan 0111' En~I1.Dd ~ 'béha,lell, d~ .te"T6r-·
~. Ze kleDiden lieb "qt ~d but 0IïdII .
~reeli:woor:d: "He who 11gb£. aM mo. :::1
li~ to' 'firbt another day," . Toen (le
nn Jam8tf0n"lttUiluooVen ban in a.1C~
gesakt w~ werd. báUïig een ~itte .lag 9RP' '
.to.ken. »i1J ,truihoovera werden ala ktjjp. .
Inaageoea ~ bebándeld, en' van toen af
'deden de. veraebtelijlrel.·'Dlltch boers" alJea 01Il
den vrede te herstf;lll~n. Zijn té daarin gé-'
lla.agd? Niet in het min.tl en elm GpT10fJ. il
tll&JJll nader, betgeen Utlr ~ I1etrco'l'en il. De·
jiójIII A.tr1kIlClm werkten hiertoe mede. '
Dr. Tbe'al in zijne ietdbiedeni8 geeft een brt

oyeuiebi van. de voort~kkera; wat aanleidiJ!l
pf tot banne verhuit:ill!l en omlwo"lng in de
woeitjjn, :aicb bloota~Jend:'e'aan al de ellende
en p.aren aan anlk ~li 1e.'I'en;ve.rbonden, 100-
.&la moord en verUe&e1'J1van belittingen. Me'
de tlDl&Dci~tie van de ,raven, werden'de ellchen
del' i1a'l'oohou~era in Êngolnd betaalbaar p.
maakt De En,elllebe kcoplieden alhi!!r die eT
al~ op,., uit warea .oOld.lel te trek'!t'en !iil' de
onkUnde onler landgenooten, nlt1&kte.nbon "Ua ~
dat EnrJand geen plan bad uit te betalen. DeSe
.koopluI waren eehter sooA<!elmOl!dii ODI die-
zelfde eiacben op te kOOpell. 'Uet gOllv.mem,nt
dat met di,t bedrog bekend 11''', deed tI"Il
,moeIte om de onkundigeu hieromtrent in jill
OObten. On:l(.r beapotteliJ!re voorwaarden wir.
den Jij meester van die eischen, en verruilden
ook Iater kostbare plaatsen voor ossen wagena,
welke plaat.aen woer later door die kooplui voor
enorme priTzen werden verkocht; om bun doel
te bereiken, werden de ontevredenen Mllge·
moedigd het land t,c verlaten, en werd bun KC'
lerd dat alt! zU eenmaal over de !l'cnzen wtlren
Engeland geen aanspr&ak meer op ben hebben
zou .. AI~oo werd de hand den boeren aange-
bodea om over de grenzen te pan.

tn 1836 kwam, seoals ik moon, sir Benjamiu
Durban ala gouverneur alhier aan, een man van
uitl!tekende bekwaam beid ; sjjn inboorlingen-
politiek gaf voldoen inK aan bet volk; cnvoor-
ziebtig echter sprak hg lijn gevoelen uit] dat
niet naar den zin voorul van tie Engelllcbe
sendelingon wa8, door te zeggen: "de BaButDa
zUn een natie V!UI dieven, onvorbeteeljjke bsr-
baren," en de zendelingen waren hem dadelijk
"'U!Uldijf. Hij werd kort daarop teruggeroepen
en nooit weer in eenigo betrekking geplaatai.
Zijne opvolgers werd spoedig te verstaan gege-
ven welke gedragslijn zij te volgen badden,
wenschten lij in dienst to blijven. De belan-
geu der boeren werdon tor zijde geschoven en
de aendelingen regeerden: vroesaa.njaging wu
do orde vlln den dag; de gemoedere!) "erden
verbitterd en bet voornemen opgevat de Ko-
10llie te vcrtnten; zij werden door Engeland
acht-ervolgd CII uit-e.eugejllagd, :Engeland vond
toen uit dat het zich een witte olifant had aan·
gesebaft cu besloot dadelijk tot t-e.rnggave over
te gaan: als de boeren het land wilden hebben,
goed, doch 1.00 niet, d!!.n konden do bifera
hetzelve terugkrijgen. Hier hebt u een korte
schets 'l'an de grie"en der uit6'eweken boeren,
LeCil dr. TheIlIs gescbiedenis over dit onder·
we~. .

Nu komen" wu moor bepaald neder op onze
eigene inken, waarin du heer Rhodes een
boofdrol ~peelt. Luat ons nu ZIen ~elk recht
air Gordon in Engeland bad met a.~n den beer
Cbnmoorlain te zeggen dllt hot "oede door den
b~er llbodet'l verricht, ver boven het kwade
door hem gedaan verheven is, on dat de Afri·
kanert! zoo zeer opgenomen zijn met dien door-
lucbtigeli mau, dat lij er aanstoot uit zouden
nemen &la EJlgoiand met !iem fout vindt, te~.
gev91gll wna.rvan bU door den heer ChlllJlberlalD
als een "gentleman" werd bestemr,eld. W~
,:it de d.nd van een "gentleman toen hIJ,
premier der Kolonie zijnde, wapenen per spoor
weg1!mokkeldo naar Kimberley om een onllchul·
dtg VOlk: te gaan oovecbt.en; was bet de daad
van eeu'" gentleman" toen hij, toen zijn "appel.
ka: was omge.ullen," onllCbnldigen in die treu-
f1ge geschieden ill ..leepte? zelfs lord Roemead
nooft hij niet iCllpaard 1 HU wist HDmera dat
d" bra.o oude gouverneur ontlCbuJdig Wlll!; en
dit tlU L' de "gentleman" van sir Gorden.

A:fril[l)uers, neemt gil genoegen in het bezoek
van su' GOt'don naar Engeland, dan is de vraag
nog of wiJ lil vol be&it lijn van ..J betgeon er ge·
schied IS. W &li cr mil!l!Cbien geen rnadgeving die
bet daglicbt nooit zal.ien? Vóór de aankomst vaa
air Gordon in Engeland was er eOIl schemcrmg
van vrede, later pakten de onweel'llwolken wet'r
zamen en dreigdcn 108 te banten. Vanwaar
komt dese plotllelinge verandering? Dit is een
geheim· er ligt een ..lang in bet gt'a8.

Sir Gordon hbeft in Eugeland twee k"CIJtics
bij de band genomen, de ~ne was het awart
scbilderen van de vel'l1obteliike~~Dutoh boen",
de andere waa om Rhodes en ziJn aanhang wit
te schilderen. Er Wall I)CU vergadering van de
premi8ra de~ veraehillende Engelsche KoloDiën.
Sir Gordon droeg met ZIch mede een votum van
wantrouwen van bet KaaptlChe parlemen1, ~"
gende rooveel ala: "doe met mij wat gij wilt, ik
UJ in den .zadel blijven, ik heb eene sterke partij
die ml) onders~unt, zoo&la de jmgo bladen en
jingo· bond, waartoe ook nog de blfera vele
leden kunnen bijdragen; de OIilJiouin tel ik
onder mijne mendon, en geld brengt tocb macbt
met Zich; ook tel ik onder mijne ondenteuners
enkele· jingo Afnkaners, de ondelllt.eunilljJ van
den Afrikaner·bond 6eb ik tliet meer noodia, ik
sta op mun eigene boenon" . Ook de beer Rbodes
beeft verklaard dat bU nieta meer met den bond
wil te doen hebben; doch de druiven IIUnZUUT!
sir Gordon en de beer Rbodes bevinden zieh ill
dezelfdo schuit. Afrikaners, daar bebt gii een
mooi schouwspel, vogellI van der.elfde vederen
acharen zich bU elkaar.

voren.

JO.R.L>.;.NESBURG.
9 i\.u~.-(P,- .... telegrMf.)-Mnrltt good en actief

Verkoopeu;-MII1U'OII21s Gd, &lmomJslll.a, Banket.s
S. &<1,notr~15 328 3d, Benoni Ml!, ClydClldalea IS.
Gd. Colll.ol Ilne>Jt 4 Gd, .Jlriclow:oiu 14 EMl.
.Ebnd. £6 6ti (jJ, )!;1IIl1 Rand (.Jou] S~lld, GiDsberg1
669 Gd, OlenCl\irns 66. 6<1, Gonlous Ii~ !Id, Rex
Rin:1'lI l58 &J, Her~n~ 59 3d, Home Coal '"
3d, LtlnCll8t.cr 098, L'lIlg1""gt.l Royal 1s., Leeo ...·
poort ÓI! (hl, Skies 21., Com b 6i'I, }>'loridas 138
Kleins 618 6<.1, Paarl Control 1"18Gd,I'l:AtkoJi8138,
Ptinoel<ll 33; l~obln li Diamond 33s, Heidelberg
9s 4d, Hyan 6s, Steyo. ij " VO<'elDeept HlsWest
.HOOdejXlCrt Dee:!' 2 ,Yorkjl ~03, Charters 86&
. 9 Ang,-(Pcr telegl'Ml.)f-Matkt; gcrt.'gekl: \Ter•
koopcn:-J3oill>ls 32 3d~' Benoni S613d, Yorn :U.
M, LAncaster llllp,Wit U8r80tlth Eut Rand,
Deep,e t. lld, Phoeni1: 2iI 3d Koopeu:,..i'rencb lland
36s, 8klCII'lt; Ea f. Rand li .~, ,

. ,

De vergrooting eo vernieuwing der kerk
kostten samen £3,300. Het nieuwe or~elj dat
'£1,100 kosten sal en door de heeren BIDnl en
Co., Londen, gebouwd wordt, ij nog niet kláar.
Hbt zal eenigen tud dUHlJ 'l'oor het orgel '1'01·
zooid !1nl I{jO, £1700 il reedadoor de plU~·
ljike leemren in de gemeente goiOOlIllCteerd ter
afbet-aling van de schuld l'UlI'lende o{' d. kerk.
Door de .ergrooting _ijn SW meer zitplaataen
beschikbaar. De gemeente ia seer verb.1ijd o'l'er
de voltooiing VUl het werk daar zti negen waan·
den zonder kerk Wlll! gewOO!t.

VERGADERING OP ZATERDAG L.L.

Zaterdagavood werd bier een publieke yorga·
doring, gehouden, wederom ter bespreking van
de afschaffing der belasting op ingevoerd
vleesch.

De beer T. J. Anderson nam den voorzii.ters·
stoel In, en zeide 0, a. dat de drie politieke llMO·
ciaties van Kaapstad sicb .ereenigd hadden OlD
allen mogelijken -Invioed hU het gouvernement
uit te oefenen om 'tle 2 pence invoerrechten per
pond afgescbaft te kr~t~:~Die drie usoolatiee
zngen in dat de arbeide e in de boofstad an
voorsteden er het meest Goor IfCdrukt werd.
Men had er reeds vroeger, doch te vergeefs,
moeite voor gedaan, an al wai men had ver-
kregen Will! vermindering van inkomende rech-
tell op paraffine olie en thee, en daarop kon men
toch niet leven. Vleosch Will!bet hoofdonder-
werp van dien avond, maar ahi men sijn zin bad
gekregen, moest men nog niet stil litten, maar
de rechten moesten ook afgenomQ9 worden op
allo levensbenoodiedheden. Het was recht dat
machinerie voor iandbouw en m[jnweren vrij
van rechten werd ingevoerd, mnar waarom
lUoes! hrood en vleesc.b bulast worden? Het
land zclf kou niet nail de behoef ton voldoen.
~iml was nog niet geslangd, trJen meu vroeger
cen beweg;ing op touwadte. en velen waron
ontmoedigd. MMr men moest niot vergeten,
dat de aanhouder wint. De vertegenwoordiging
in bet parlement had de goclane..poginglin ver·
Ijdeld, en dc eenige boop die er bestodli was een
betere vertegenwoordiging in de meer bevolkte
distrikten van bet lalld.

Hierop deed de beer T. E Fnller, L.W.V.,
bet volJ.!enrle voorstel: " Dat deze vergadering,
mei bet oog op den :r.eer boogen prijs ...all
vleescb en den dienttongevolge .waren Ia.~t op
bet pnbliek, io 't algemeen drukkende, en voor·
namelijlo.op de arbeidende klas8e, \'en:rnokt bet
g')uvernemeut dadelijk met den Vrijstaat in Otv
derbandeling te treden, IDet )let doel de belas-
lIng da;lelUk afgescbaft ~ ktligen_" Hij zeide
o.a. dat hjJ geen vrijhandel of protectie wilde
besproken, maar dat er een tijd komt ~aarop
prot.ectie een publieke misdaad kan worden,
de tijd WlIJlJJeer voedingsmiddelen worden be-
lruot, en op zoo een tHd kan men Ilitroepen :
"weg DIet die belnating," en bij meende dat de
pTC ident vnn den Vrijstaat bad ge%egd, d!lt zoo
een tijd ooit kwam, bij bereId waa om mede '.
workeD tot vermindering van belaating. Danrum
...a" het ou do rechte tijd, om de zaak in beb-.n·

te nemen. Er was gezegd dat het sie<hl.
was dfb Kaapstad aanging, IlWU

zoo men het bevrozen ..lee!!Ch van Allslmii,' in
d~ sl.,d~n ('on.umcerde, dan had men buiteu
cen g'%'<ie klUl. het \' looKCb van daar lil gebrui·
keil, en dat ~gen goeJkoopcn prijs.

De cerw J. C. Hams secondeerde het VOor·
stel. Il il zeide 0.:1. dnl do tegenwoordige be·
lusting uiet geschikt was om Afrikaner en En·
gehscbman In ZUId-Alma t.e voreenigen. Dil'
belnating toch had wantrouwen in het leven ge·
roepen tusacheu .tad en platt.eland.

Het voo~tel werd met alge mee ne .t.emmen
I\ll1lgellDmen.

WWJ.IOp de heer J L. M. Brown voorstelde
a t cen deputatie, bestaande uii de heeren
J>uJler, L.W.V., Brown, L.W.V., W. E. Moore,
T. J. Anderaon, G. Smart, Banter, Stewart, E.
S. S~y"er, R. Solomon, J. Collrtenay, Pocock,
T. 1Ia.rri.s, Porter, O'Reilly, Sinc.lair, en eerw.
J. C. Ha.rri.s het gouvernement zouden ontmoe·
ten, om het zoo even anngenomen voo!"!tel aan
te bieden. .

De beer W. E. "Moore lI'Ccondeerde het voor·
st.el, dut ook met algemeene stemmen aangeno-
men werd,

De Piketbergsche vertegen-
woordigers.

AaN cl",. EdilPlIr.

Mjjnheer,-Kort nadat bet parlement verle·
den jaar opgebroken was, hebbon wu het '·oor·
recht gebad om onze 2 vertegenwoordigera, de
beeren De Waal en MarailI, op een publieke ver·
gndering, door benzelven belegd, te ontmoet.en,
bij welke gelegenbeid zij 008 een ve"lag bebben
geleverd VRn bun werk in het parlement gedaan.

Manr tot nog toe booren wv in dit jaar nn
ben niets ; of bun werk van dit JB.U van zooveel
mjnder belang t8 als verleden jaar, weten wij
niet; zoover wll weten heeft de beer De Waal
immers een lijn gevraagd voor PiketberII, en
nogal met l'en takljJn naar Piketbergstatle en
dlln beeft hij ook hard gewerkt voor de wo be·
Iangr!! ke BI).1awayo-spoorweg-overeenkomst.

Anderen zeggen we"r, zil acbten Portcrvillete
gering en te l"elO om ons dit jaar weel een M-
zoek te brengen, maar dit geloof ik niet, w;.nt
wJl bebbe!! hen "erleden jallr met ruim ZOO kie·
zers ontmoet, en zoover ik mij kan herlDneren
op een zeer "riendelJlken toon.

De uwe

VOETBAL.
PAAHL Il ,..... WORCESTER Il.

Het. tweede span vali de Paarl~che voetbal club
ging ZatCIdag over JUmr Wurc,.'.t.er om do kracht
te mewn met het tweede span van die plaats in
een Wtlf)J!trljd Toor de "junior ol.allenl."e cup."
GedureDr1c hel cc""'e half uur lrek bet of dp
Pl'\arlheLen op hUil halltje gillgcn krijgen, want
l.oen bet halfuur om was bad Worcester 1 go&!
tegen DIl voor de PMr!. G~~iur~nde het l,..tJite
halfuur waren de beIookCl'll echter wat .. akker·
der en hadden aan het einde van het spell goal
en 2 trys t.égen) goal voor Worcester. Paarl won
dnB mot Il puntên· tegen 8 voor Worcester. Voor
W ~ce ter maakte Barker een "try" welke door
Benritlle In een .. gcal" vernndeni werd. Aan de
P8:!Z1 zijde maakte 0, de Villlcr~ een "try" en
Detitpel>! schopte goed ell maakte verder nog t..ee
"try'S."

PAARl, I vs, WOUCElSTEH 1.
Deze 'V1I~ eell vriendschappelijke wedatrijd en

liep 'lit op een draw, bebbende geen der spannen
eemce (Junten gemaakt,

DE CORIN!THlANS,
JOFIANNE!!IlURn, \1 AU1u.-{l'er telcgnof.)-Dê

Gorinl Ilian, 'I>ecldcn h"'""nlldd g tel.!eo oud·
Natnh-,crRll Een OpWII:! ltmd CIl bcJangnJk s(Y.:'1hcp
Illt op eau tirn",', h~cl1dc o.;lde pl.)êgclJ. ecu goal.
Staowl'O kwarn Yl'H het midden wog mét eon
motJIe I. dribbl.e" CII ma.a.kte goal uit (.."'C}Q mooie
PO",tLC: lai,'r "laatste Scb;mitlt op de recbter.len.
gr:1 ,Leo 001 mooi In het cantruIJl cn de hal, do
spel...... over het hoofd gunde, vicl in het net. De
l<atJlJczcn spoelden goed; 'hun passeeren ,,'tUI ulet
lIO() knnsli" al" Uilt van tho bezockW'll, maar ban
I5Cboppen'':as even ,,"oe.! en hun vOlhiLrdiDg on·
uitputtelijk,

D. U. W, WESSELS.

SPORT.

',-rZllll'lDE.

Een zegen voor lijders aan
slechte spijsverteering.

TA~mEN! TANDEN I TANDEN!

De beer Nolan, tanden-dokter, Hey"e~ Matbewa
gebouwen, Adderley-straat, Kaapstali, wenacht
aan bet publiek van Zuid· A frikl\ bekend te
maken dat ip:J eindu te voorzien rn de lUUlvrnag
naar eerste k llls.~c tandheelkunde wgen matige
prijzen hij bel cid ill te verschaffen: Het nllerbe •
te' werk: daar hll juist een mellw dnplicllnt
toestel ruet al bet pieuwst.e toebehooren beeft
ingevoerd, Ïl! hil ill dr I' ,~itie de. grootste vol·
doening te geven a~ I elk" patIent blDnen
de kortst mogelIJkt ke II'.:u.ge ving. De heer
Noh-n i oou 8pecialJ~. ,n b~ I trekken van
(a"dcU zOllder pjjn; b~ gebruik i geen gaa,
geon chloroform, of ecntg ietl! dat Pewuste·
I008heid vcroorzaak~. Eon sot tanden kan
IIvmuk t 00 gepal'~ worden bin.nen 24 d1'Cn
mits dat mIlD vooraf 24 uren kenn18 gooft. Door
miduol van bet 'l'erbeterde ~ui~lacl, ill Ije~
niet nootlig ue wortelll of {lOuige ge&oDde tAndCJ;l
UIL le ~rokken. lll1 Ialur kunl1tln tanden l.ocge.
voegt.! worden aan ue plaat togon geringe k.oe·
ten. Bedorven ~Iden konnen gevuld worden
cu al,lus diom:tlJaar ge:maakt WOrdCll, Het
voornoclUll werk 1<ordt gOW1l&rborgdbet. bcsto te
,jj'l dnt in Zu:id·A frib vorkregen Iran wordenl
en waarvoor in dou regel tweemw IIiOOYOOI
eldenl betaald moet worden. De hoor Nola.n
heeft een speciale stDdie ge~ van kunst,.
matige tanden en p[jnloo1te: ui~t.rek.king en hooft
meer dAD 15 jar.m oudel"\l!ldLDg lil Europa eu
in dit land; en b:il wil bet publiek doen .. er
staan dat, boewel r.ijne pr~jzeu. bil1ij.k lijn, ~et
onmogelijk ia een beter ""4litut werk te 'l'lIl
den. Collllultatie ..rij. Let op het 1IdretI: Den
beer N~lan, Heyn Ma~beWIIpboa"fNI, Kaap-
Mad.-fADV.J

AANDEELi1NMARKT.
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,Nawmark,.wnd to 1 op en 'oi<1.cl t
• m1n1l :Vcv:' rdeeld zou worden eli nJl't ~,

n ,d(!l·Id, Er ...,1~erJ toon' etllj1'e c:lftl" t
!"wIT"'" Hel JJiunei1la$d ¥'Ol d. L••(~ ITlU~~

<;11 II< at m;"I~"....,il?e wa&- o~ daal' ,w komen up d.
k~ llIOielUIire en lpoedipte w!Jzo, Il, t{"al'-
.~ W~" ~htnll onse 'lIlVkt omdat \\!I nu I,<t
gau1&klc,e'lnbt daarhean komen lrnnnen, liet
gouverneql nt ~iel~ de Cnl'l<lonscbe leden
Ilac:ht1 aan oen ljjlltj_ om bun ,ei;!"" dool to be,

.ul"..Ji,,,triH l'e ,yers:e.lreJ:t'tl, r-eikéu. Ware ~et DIet voor die t .. ee leden dan
~)I''1ue\1W'.Uf;1l ~en~ ",lUI de regeer rol! reeds een paar jaar ge1eden
, , ' futorven. .

.....IM~,:.,{]iiHlie.Mt'.'enI de ".l";r~Jm'IIItoe . De voo~it~[ fI,,?nd l~n op en wide, dat de
;.;óGt;Uc!d'1!lU,'1 ~.Iti~~@,,\~l~ Wel1..,_a.~I!f dien 'e.f'r~t • I t Oal.edon ...pOOrw) -bill ~met W811 uitgewurpen

O:~,_"..", ...... ~ , inliet ttUlAl' oa:adf.t er geen g dWU!! maar om'ht er kooc,e'1l'
:~::~:':::~~~~; ij<:( bij zich ~ter.· acb~r ,tak,. II beschouwde }terrunan als eee

, eerlVke. 0l1lD. ' t gou vernemcnr "roeg .Iecb~
W~ s!;'Cfet.aria bqp.oom4.,' of Jeta betulel :OU, en indieu ja, dan werd het

.",...,[>~~r,JI)eIl der d)gevaardi:gden, gedaan. De laatate opmeting door Fmr18Cnhook
de laaiate Op- 11'&1 ae.ef hoog. Sil'ewrigh.t had grond eau :".0.

'A _A_ol. merw}' Demri aa.n Hermaou n<>tru.sfontelll,,GPf(.m.ewn ...,._", .--
'W .. m@ . wti wu ~'.de be- Dat woiatr.n e irigenienl'll en daarom "''''" d.

SOOalIi d.OOJ air ;r-.uie. Sivewright> berg nn drie mijl breed e~ de, tunnel onmvgt-l\lk,
F~ll:IQhArebergte be- BU werkte voor het distrilct en met voor bet

-w"w~,Nlln .oPl{~ten- do-rp.Tan !Man . X«k nam ,WOOhet woord en Met ~Be stemmen werd het toen goed-
lael 'is alles &Iln ..ei!W 'lW s7 jueo óp 'tUn plaat!! had j\e.woood, gekeurd de regooring per depntati te verzoeken

. ~ploopéii 1\!ll>b8o, leker lD!l8l' dao 60 ,maal door deu 'PfIWlIChbook- eol!. tweede Gpmeting te JIlten doen, eo twee
vlUl .:fnpkuiJ .ta pritonian p84' ~ g..u., en met 'al ~é aan,gelegenh~ h08l'on werden toen aangest-eld om met andere
Traag: beeft die Qpiteiri itJd&;\[. IMikend 11'l1li. Ala Iemand tolien de Itjjn afgevaardigden eene deputatie te vormen.

eeD ~teJ:, Gm een officier te weleo? I.a.a,. K1a,plDu.ta-~bhOQk-O:aledQn w~ scbreef Patriot gelieve over te nemen,
~ii .elf ~Woonlen ala h.ij kan. ik laai dit &If hjj. WIkI aleohta too aan onbekondbe~ met de
Iiem onr. • . " uiten. Beide IUuon ~ .hew.guD8t.1Jl' -wan',!!.at ~ "UteuI',wil ik ~eJi, wa.t lIIjII m,Uver- ')lii b.ad ei{!lnd.. ' Gm &an de oP&'!meten lun over
t;e~. 11 door~!I \ltlrjel'a etl .j) .!.aan ~"OQr in. sir Lowrya ,~ loowel allI UIl die over Frantleb·
Bu.l de ,~er b.ift t;elkenma1e uti de :r.p- book. .Doch bU IOCbt niehie.,: eigen voordeel!
kuil ~." bt;1oofd da. 'r.ij .ullen ~ontJ__ en .- wel dat qn het land. .t1i} Will o"ertuiga
~or4ea o~ ~ datum, .lin als bet op rueD dat de li'in- van Sir Lo1JTya-Pae wet betileo sou, ,
datalll kw. lWa .~lde hUw.eder een .n4ereu doch we14ie door Franscbhoek. HO bad vooral E~n ongestrafte misdadiger.
dPDID,.. !lOO ,,'0011. Wu bet dID niet oil! hei,oo, Gp _e vereelligiug met W oroester uaar
kwu4 te- ~8n "aD soo een nietabedlililéndeD het binneolaad. Hij vocwcbt ten slot-te de: Onder bovenstaaud hoofd scbrjjf't Las«! '"
ofJ1cier? ~t 'trU 'hnn .beIoofd dst ajj nM .hartelijke IDtldowork4!i VIW aUen.
~fdeo' "erder t;e gun d~ un. de lijn "a.n, De.heer A. 8. Li.itter seide dat de heer de Volk o.a. :
Gn~~ ~. w.aar waren onse ballen pa. Koel&: Iich duide.lOk had .ui~esprokell en be- "fe.itelijk beeft het Britsche parlement ver,
deJbaod? Ja, priao.niel'l! Fraaie offiCIer, niet ,. all...... t door bem geagd werd. Dat ldaard met do onboliebllllwde bescherming van
waar.? ',' "bew_ dat de deputatie aleoM. het hoil van b.et Bhodes, ~t COil Engelllch stanhl1lllJl zich lIlalIJ'

N.o ".~.d!JJi ,oorlog taIlngaat. Heer dÏ!l~rikt beoogdo on !liet. eigen .Oordeel. ..... .. ~ )'bo':'P1I d ;dl:mdj!]ijblt.e en .ugrlJo,
die kon· $i)oedig ,afgeduU ai~n ali'1>algety ,:Me,.. bad g_gd dat de t'ranllCDhoékscho1Un liJUte po1ft. ieke wisdaad, indruischendo t.q:en
~. geweef' Wal of eeaip militaire officieren. een miltioen moer &00 ,ltOlwn dan de wdere, atle. hl'giusclen van h t volkenrecht en van k
~ OorIO!'~ ond\lr boeren.k.omma!ldanton! zoo doch hij betwtifelde zufA (Er ontatoud epri schaafde bcgr-ippon, mits bel. doel dier ruisdaad
DJet lalltJer;~unrd hebben dan een Illund, me~ kleine strijd over do werkelijke som.) Ware de maar is IJIlI h~ B"iulClt'- rtjk ui.l tr l>rtir/", .. "H"I
"ijl. bonde,rd ~orgo... onder eigen besta ur. lijn, zooals door ru Jam!) beloofd, Olf.uwkenr~g doel heiligt do middelen." Daar heeft men de
Waarow knu dan niet COil einde gemaakt wor. opgemeten, de cijfers zouden gauaeh f:Udors go- lease van liodend:J.Ug8Che EngelilCho politici, liet
den un dien oorlog, onder die bravo mannen van weest lijn, Wut men wil was een nieuwe op' ill ochter eon !f6vlIl1rlijk beginsel, wuartegen
~1I e ty, die geen akelig gespuilI zijn? Ni) sjjn meting "00&1. vroeger beloofd. Behalve do gcmscb de beschwde woreld in verLet UIl lu'
dur al duisenden mallllen in bet veld en het tWInei, gin" de ]."rallllchhveksche lijn altijd door men, De iOodo nnam van Engelscbe zt-Mt.llllJoen
&\jn !'!laar koilt.e:u op koeten eiken dug, en etfElll laud, hetwelk dicbt bevolkt Wall en veel beeft nooit ten eenigen tij-l al te boog g"ot,ao,
de ka1!:ers, stelen zoo ver zii wiJlen en wat zii opbracht. De andere lijn ging over gebergten en bet ii zeker dat het hosluit van bet conserve
willeo, ,tot un OaleJon. HU spia&: verder over het tieve" lisbury-Ohamoorlaio millist-erio om een

Nog ieta wenseb ik u, verhalen, zooals mij voordjleligc van een verbinding lJlet Worcest-er. verrader ea v~nd "ap de rust eo den vrede van
door versaheidene burgers \'ert.c~d is geworden, Eeu ander' voordeel WI\8 dat men dill) de Zuid,Afrika, de hand boven het boofd te hou-
namelijk dat ditlll 4ag toen.jj 'fGto'. et&d aan. "Barrow.puge" zou uitsluiten. den, ni<3t Il.trekken z.al om do roods IxIroedeide
pYallcn hebben, de ecboonete kana du.r waS ])e beer Barnard wide dat er voor bern niets pelitieke reputatie vall Bogelscbe lltaatlllm '"
om die gebeele plek io he"it te nemen, maar de .,.{as o.el'liebleven om over te spreken. Rij be· verhoogen, 'fen millllte wil bier in de Z· A.
burgers .iin holet geworden lulkl, to doon, umde ailel! door de vorige sprekers gezegd. repnbliek en in geheel Zuid·Afrikn zullen, tOO

obchoon Eli daarom gevraagd badden,.en hWI WUA.r men behoeft~ aan bad Will modewerlUog, mGgelijk, nog Ille r op onze hoede moeten '\In
werd belet te vochten I\la lij de Vlfers onder Laat men depll:atic8 afvaardigen, ow moL bet dan vroegeT. 'l'en slotte zou bet blijken dat sir
echot kre~n. winjaterie te G,oderhandelon. Hij zon graag zieD Oord on 8prigg, vol~ns eigene erkecning Van

Heer editonr, bet zal goed ~ijn als bij de dat er nn daag pen!()oon geko~n werden ow den hee.r Chamber-hUll, veel invloed ol;' deren
lAIUI!.aande parloment.sr..it.t.ing een wet gemaakt met hen oene dCl?,utatie te vormen en bet ullni· ujtgeoefend had in !rake de bo&cbermmK VIUI
worde dat iu bet VCT\'QI-g <fc burgers ouder st.erie te ontmoeten. Men wil ,een trcin naar Rhodes. Six Oordon zou hem verzekerd b"bLen
hunJion eigen o,ffici.ereu zollen staan, in wie Ijj Caledon hebben doch een die bel meeste voor- dat de gau ,be EngeLsc.he bevolking en ruilD d.
Tol"nrlrouwen bobben en dat Iii honne officio,- deol voor allen ZGUafwerpen, belft <ler Hollandsch.spre.kende befoll<.iug "IIJI

~ lelf sq_uden kieaen, en Gnder geene omJtan. De heer' HullO wide: Wij haddon eene verga" Zuid-Afrika niet de bestraffing en degrada.t,e
eb,heden ,behoefden te titaan Gnder de zooge- deriug op Grey ton, Resolntiétl werden gepu· va.n Rbodes zonden verd.rag n, want ·ii waren
I1&&II1dekolonel. die hOl land ma&-rnet in kosten leel'd om afgevaardigden naar ,bet gouverne- bern gunltig ge:dnd. Indien sir Gordon zoo ie'"
brenaen en niet. uitvoeren. Geef d.n burger. ment te zenden over eene nieuwe opmeting doof heeft dUrTen ~eggen, dan beeft bij oprettelpk
bet recht Gm te handelen en allC!! uI spoedig ,FranBChhoela!chen berg. Ue laatste opmetin.g Wall een leugen in zijn mond genomen. Want het iJ
recbt. welen en de naturellen ?,ullen op bun plek niot volgens belofte, Hij Wal!goed bekend met algemeen bekend dat de Afrikaner bevolking
rebracbt wordeR. Wanneer zal ons gouvefDe- bet land en bet geberg'toe alwlWlrmen opmetin· vlln al de stoten als één l1llUl den beer Rhodes
...,nt leeren, cm groote kGsten te besparen, en Jen gedaan had. Laug gek-den luld de beer condemneerl en .ijlle politieke rehabilitatie on·
de macht van de purgen, te erkennen? Denk Haine& verkJaari dat de berg Jllocbta een half gewen8Cht en onraa.dr.aam acht. Evenzoor al.
UIl.al de "roégere oorlG$en D;letde zwarten, Zijn mijl breed WIll5; nu 'beweerde men dat bii twee een koelbloedigo moordenaar den dood verdient
be~ .niet de burgers dIe r.e gevoerd hebben, en m[jleu breed WIIII, Wie OOdnu gel~k ? UaarGm en in elk geval nimmer m..er in fut8oelll,ii<.e
DG wordll!lCij uitgemaakt voor "aIc~ gespois". m,)a.t er een nieowe opmotlng volgen. De trein kriogen ber!lteld of erkend kan worden, wo
la hfjt Dietom kwaad te worden, en 'on! hlood te moest allang daar gebouwd zijn. Verder WIIII bet heeft de beer RhGd08 ala koelbloedige .luip .
• wn ¥?ken? Geef onl do, vrijo kam,.o land aldaar dicbt bevolkt en wer productief. moordenaar den politieken dood venlicnd en
8ivewngltt en S.t.ockenstrom znllen bascbaamd Men moeIt prote8tOOl'Co. Decd men dat niet dan kan hij in elk geval niet weer met fat.&o<lnen eer
uitkomen; met bunne aanmerki~n die lij in lOU er een tnln iabellwd WGrdeo waar r.ulks in bet politieke leven hersteld en erkend worden
be~ parlement gedun bebben aangaande de oiet geweDIICht WGrdt. De spreker baalde den Dit is onze opinie en dit is ook de opinie VIUl de
b~ dut' zij nu niet meer deugden. Oeae unleg va.n de brug over Zonderond Rivier aan ovorgroot.e meerderheid van Zuid-AfrIka'. 00·
twee leden van bet parleme~ behooren r.ich to &Is beWU8 van zijn gezegde. Men Will! te on be- volJLing, sir Gordon Sprigg, eerste minister der
IICh.men dat zjj de burgers zoo bebben beleé· k"nd met 'zaken. Men WOlllltmeer voo.rgelicbt Kaapkolonie1. heeft ecbter tegenovergestelde ge,
diad; maar bet is om rauen·baat te oovorderen worden. Rij spra.k nog verd.er over wederkeeri. voeleD' in ae ooreD van den heer Cbamoorlaln
dauoml peeft Dalgety, ab bet waar il, volgena £1'0 bandel U. prod.ukten en ,verzoeh\ me-iewcr- gefluisterd en het ill voor de lUewrs der Kaap·
"BichlaDder", de prUtalitéit om onae brue king van allon. kGlonie, waar een algemeene electie voor de dear
,bu(era uit te _en voor "akelig 'eapoi .... Ik De heer Tb. Wjl8IICb Blond toen op en ve:r- staat, om dit betrenrens:waardlge feit in nel ge·
_ w~erlangen 'I'Iln den horoomden kO.Jonel 1O<l!tt opbeldering over bet woordje 1Ia of naar beug1ln te houden, en b~ de Gpening der CCMlt·

all ~ Iq!) ilof niet, dat hij dat, weerspreekt Gf Oaledon. (Opbel4ering werd gegliven door flll<lr komende parlement8zittlllg te overwegen of SIr
erkent ~at Highlander geagd beeft, zoo niet te veranderen in, tot o!'. Oilledon). RU reide ver· Gordon door zijn misleidende vorklaringen niet
dao aal ik Hlilhlander moeten gelooven, en dan der dut de lijn doo.r }!;l'Iln!!Cbboek een al te oen. verdiend heeft ui~eicbopt te wordeD. Dat de
al ik weteD wien ik voortaan moet gelpuia aUdige lyn wtW,Zij W&I te veel naar hot noorden, Koloniale Afrikaners bun plicbt in del-C zullen
JlC)6m.en. Ale de lijn door Sir Lowrys PIlS ging dan l.-wa.m doe.n, gelooveu en verwaebten wii stellig,"

U" dieo.ur er ecne statie bij &trivier voor lionn3,lluspe·
J.\N VlIlI3In:ll, _ ,lJ'\udonteJu, en elAt wu tot grGot ,'oordct:l zijn

Ortkwlllltad, district Hay. voor heL stl'flUdvelt1. }o'rlIu!lCbhoe'k wa.~ slecht.s
Watentroom"lei, 31 Juli 1807. Il mijl van Khlp~Ut. en VilhoT"uorp 4 uur ,'an

OJ~ Time" gelievCl Gver te nemen, Worcester; nu WIl lo'ranscWlOck eelle lijn mid·
den door het dis~rik t eu ViII iersdorp ecn rondGID
zicb hebben, WU moeLen een dilliAntie vali
zeventig mijIon afleggen naar ~ir iJOwrys Pas
0111 OUW producten Le ""rvU6reu en telkens als
wij Gm eeu spoorweg· vragen over de lijn, die
01\S door de natuur aangewezeo word~, du.n wt-
ien FrauschbGl}k en V iIlicrsdorp eeu keol op on
ecbreeuwen zoo bard "U konden om oos te
dwanboollllln en dan komen r,ij nog tot óm eu
vragen medewerking. Men legt datrh~t strand·
veld een dorre sj;reijk ill, doch hU kon verzeke·
reD dat bet zeer vruchtlmar ill eb veel mee.r kOIl
oplever'eo dan de andere diMrikt-en wanneer be·
hoorlij.k ootgindj docb wij moeten oozen trein
meer zuideltik bebben..

Do beer De Villiers verwelkGmdtlde depulaLie
hOQwel bel bem speet dat hij van haar moest
versci};illen. Het WIlS niet good bet gouvol'lle·
ment aan band.en te leggon men moest bet de
vrije band laten. Hij ging de g68Chiedenis van
de O&led.on-8poor"eg.biJl na, en E.eide dat
weo oe.rst RbndCfl en later Memllll\n de scbuld
gaf van bet veronge-lukJ~e.n van de bUl, doch dat
do ';)tgenlnke ooraaak was de tegenwerking ""itm
bet huis, Rij vereeoigde raeb met laat.lten spre-
ker GYer de verkeerd. e ricbting dor Fran. sch·
bOQIrach.o IUn en wees ol' StandfDrd, EI.im en
andere plaatsen die ~éer ver verwijderd wa.ren
van de Villierlldorp-lijn, Men mGest geen and "re
of nieuwe IUn voorst.ellen. U(.oedmen zulkt! dan
wu men die e 7Cumin krugen als dat men met
de handen a:t-n den bemel kon vatten.

De heer A, LotteJ:.zeide, dOlimen het gouver·
ne.~ont Dlet lJl!l1lr "00 de vrue !mnd kon latei:!.
HiJ dacht aan Ilr Gordon's oorlogsscbip vau een
millioen (gelach en "daarGver moet het parle·
nement nog zitten"), Verder bet{)ogde b!i dat
een spoorweg door de dorre streken nieL be·
taalde en weElilGp den Malmegbnry spoorweg,

I}~ beer Do VillieMl: Mnar boe gemankt met
de IUn nnar sIr Lowrys Road? Opbreken ell bier
weder oplJouwen?

De heer L1ittur vroeg of al.; men Il(!lIln~a.l gc·
dwaald bad, mM ·lM 'allijd moest lJljjvep
dwaleo? '

De heer lingo bepleitte nog eeDS de IUn door
Fl'I1nschhGek,

De becr WCBIIOl8 had en paar vragen nl .
hoever }<'l'8Jl8Cbbock van Klapmuts wall'? He~
werd geaotwoord~ 'tW:IAlf lOUr. En hGever
Hermanu8pet:lIlI~onLein .van Oaledon WlllI? He

NAPIER. antwoo~ t~t1g mUI! !_'aar aa.nlefding daar·
_::-...; V1\n ulde bO of hDt billUk WIlSde lijn nMl' of

( ltall UIl corrcJipóudclIl.) door FranBChhoek 'te brengen en verder van
Wij zijn dauklJaar te kunnen meW.en dat Or in HermanuSJ?"trtll!fontein, daar bet loch niet kon

den laatllten iUd alhier tamelijk veel leven te betWISt wordell dat llermanu"petro~fonl.eiD een
bespeurea- Ui. De hear Rhodes en zijn komplot eveo belangrijke plAnts was a.ls en Inter nog loc·
bebben ook bier vele slapenden wakJrorgescblld, langrijker koo."wordeD dan FraIlBChhock? Her·
?tIen hoort .preken van een e.igen klllldidaat manuspetrollfontelU en het ~n!!Cbe zuidelijke
1'oor h.et parlement, van deputatie8 aan bet strand ,wnden beboorlijk geopen.d en nader ~un
gGuvernem~t, enz, , Gru!troinBte~1 gebracbt, de grootate vi>lcbmarkt

Ala kandidaten voor deJl:II afdeel mg wGrde.n "an de KolGTUe worden. Nu .prak men wel v1\n
genOQmd de b~ren IL Boijers en Van Breda. ~n? korl-e roote naar bet binnenJapd, doclt \'(t(lr

Verled.n week hadden wij eenige afgezanten Wie, V~r d.e ver~oleóen ge'Wes.teu of voor ue
Ili~ Viltiendorp om de ~tarift "oor de uilp' wlken die reech dicht &lUI de boofdlijn Jillgon.·~
'fallen ~DllChe lpoorlijU te Yemenwen, 1Aa\ mell ,nu OCll'It IOOv.. 1 moplijk onll land
De Yel'IrIIderin& werd goed bijgewoond, .aarov "oor. de bUlD.enlanden openen en dan lean m"n
de meerderheid sicb verklaarde Toor d.e lijn door dwahUlen verbeteren, en millioonen uitgeven
FranilchhOQk.' om omwegen te verkorten. Voor wie nu znJleu

Dé vergrooting der Holland.'>Che kerk gaat nu wjj Mer IllOQto.n warkell, voor FranschhGek of
goed "ooruit, en binnen kort hGpen wjj een voor Hermaflllipetruafontein?
moo~, groot en gerieflijk kerkgebouw t.e hebben; " De , heer" Liater zei .lal de Fraoscbboeksche
en de commilIIie zegt de Gnkosten er aan ver· lIJn I~!mIJl korl<lr zou ZijDdan de sir Lowrtll
bonden tQ.lllfiet al te groot. ij.at scboolgebou,t Pu luo, NIldot de heer Newm41'k eenige Ill·
dat eveneeos vergroot wordt, dient nu als 0000- lichtingen gegeven had, ~ide
kerk, dOCDgeen .1ooMs weinig moor pluta dllil De . beer De Kook dat de lijn door FrallJlUb·
TOOII-de in.ouers van bet dorp. Daarom IS hoek m alle g:e-v&lbeter en korter Walt dan ee.oig
on .. leeraar, da. Oillienl, io de Jaat8te maanden a~ere. Den b~ De Villiers verweet b:jj dat
~nde putoor geweefit, loden week wordt ztJII geloof te khlln wu. B:ii .hl!d hét hem reeds
er dJlll in de eene of andere wtik gepredikt. en vroeger £ezegi!· en zei bet. l\tl weder, Men
op de hoofdpJ.atleu werd ook bet avondmaal mOO!i op d.e toekGlDllt 1&1.1;00 en voor zgn kroost
bOdiead. Het werk aldtl8 gedaan Will dan ooI&: wer'ken,
-.r 'fTIIChtbur, en men getuigt 'op Tele plaat- De heer ~. de VilIien III' es er.oJl dat dl! Oale-

-1011VaD a>egen. De Hoor spare on ...,n IMrut n<Jg donlehe bill verongetu:kt 1II'W:! lU1bt ter ool'1';&ke
laDj "00' d_ "em66'nte, .~an ,de te booge lro&teu. ,Daarom werd do tIttl:Ille
up ~jjdeljjk gebied bebben wUmot te klagen. Inn IoorgeaWld. Men yooh:t Illeebt8 .om te"'~·HeC .. _ido ill bijs,onder goed, daar "ii godu_rig lUk ue~. Als IlJeU van Oaled.Qn naar 'IT _':''' E:£.N MIDDEL ~ fNt·,~ DI MJT Ill: H I I 1, - lr
_t repD begulllltlgd werden, en one "ee.bluft .~d gmg, zoo. I1l.tlU mei d'e FI'IUIIiCh"h'3áte Seeotoaodi, te Be=mo, verhaalt in btl \I.:ur
~Dd .. Komt ~ rnruiclJ'etlt 0'011 Vl!I'IC1Irildten 'liJn C(trlt naár do l' I' llC e sehe bla.d Oorriere, aat hil verrnsscnde re"ui:alt(
~'aI dIe ons D!et te &OOr drukken daar ""~i moeten gaan. Dat 'wu eo ~I en van~~ verkreeg. met t~p8I!8en van ziJn petruleum
ue1i te yeel groo~ vee bebben, Doch dan ook .prak nGg verd . v li n .Il .omweg. HU tegen i!iphtbuntlS, _De patiënten w(,rd' [,
will,eowii one ootmoediglijk ~nderl\'erpen .'&Dt .1l~lru,fu:tt ~oot.en afstand .van ~naeeld eo moeten gor~eleD en inba.IN t, ,

"'!il.'e~ ..'OD&'VOJkbe.b.ben.geZ01:tdiKd.. ":'.' !Wil,jO·.datl' fil ... 'e:en_.'.l<lm. nep:' zieken boven ,de f,(,jI)arenstaatlll"u"'":qr eiDClig ..-ant ik moet 'kGIi __ il rolgeQII ,lláoh .,.e~ .~r I'l8Cb breng', dat groot eIl>e%lDg. llet ill haalst te acboon PI!! ~ ,~Il'

.w'.~,beer4dif;eu~, ~ ~.'--ook"an Deheer Fiicli: Vl'J •. '.. , 'weaen" en men ui na zooTeel teleur-tl·ll.
~ Iller 'fOOr: uw. "uk ~ 111 ~. 1ChIde-<laledo ~ ~ iI!OO,uiek, welko op dit gebied z-eker wel doen een Iladeft'
"lA CHII'folk. . ; " .. lOb. il.,,? ,.,.:~. '_.t ':~u r..,de ~bhoek- veatiglng n.n dokten verklanngu, ..c

: "1"'" .."'_ ...... ter g.f-eeil &ntwwl'd. ",achten. . .I ' .

De heer Rhodes en de AfM-
kaners.
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J. BEAUFORT' WEST.

MACHT VS, llECliT.

Do nijKpraak VIUI RhOtles dwr _t;ngcland "
do hrut.a..ml llIogel\ike triomf van m:u-hl ,)I'ef
rliCht., 61l tevens de onbewimpelde uiting von
G'POOlUritlaoië s minacbting voor al wat IdelD
en ~wak u..1)e boereu zij,n door bet groot.c Kom·
plot in Itun uatioua.'ll bestaan verrnd.erliik l\.'lngc·
.-nnd. !>Il aanmudillg ia, (Ill. wislukking, for·
weel onderzocht; de hoofddader is gevenden.
maar ," vriigesproken. eo schitterend hen!Leld
in "pu eer, Van de Afrikanen wordt geen
notitte hoegenaamd ienGw!'n; Wt\lll'llChllnlif"
lacht IDen ze nit op den koop toe, Zo tlln
immel'll l':oo nietig en onheduidend 1 Vraagt ooit
een oliiant excuus omdat bij tlmper eeu ann.
mnis had doodgetrapt? Op onze regeering
ell volksraad rust uu de plicbt um 'op t~ ,taan
voor do bo"rios('leu ,-an I'echi.. Al i. de Z, A,
Republiek nieL sterk van mncht, to Pretoria
mag ni ot worden stilgezwegen nn het affront
:;an de Afrika.n~rs MJ1gedaan door de Bntoocl,e
IegceJ'ing, Hot 'fl'ansvnal eh volk, ja Jc [:;an",.be
bescha.afdo wereld,' verwacbt van proKldwl
Kruger' 8 regecring een ant woord, wo.. "rJ 19 om
geplaatat te wordeo als kuntrtlSt tegen Albiou'.
uptreden,- Volkulem..

'.
"

), (Vali OIl.UU cO""ul'0lldtllt,)

AlmlB!. J, CoHZI [

"

7 Augultna, 1897.
Het ill een lange lijd dat gii laallt van UW

ODmIlIpondent gehoord hebt In den laatll~n
tijd ill ,uiet8 bjjwnden gcbeurd,-doch in de
laatate twee welren hebben er twee veJ:'llOhrikke·
JUke ongel.kken pluts gehad, nJ" .en op hOlt
.Nieuw"eld in dit distrikt. Twee ZOOM Tan
den beer ADd.riea do Toit, lang. Zakrivier, gin·
pa om 'eCII1 .aterToor in de Zakriviec.ecboon te'
iaakeD j'tent:jjlsij bezig waron Gnder een hOO!!e~
wal, brak de wal; eeu van genOQBlde _IlOOOI, een
jonpliDgvan 16 Gf 17 jaren, wenl toege'l'&lleD
ea werd ook dad.elijk gedood, do andere werd
, beIeOrCli maar niet erg. Dit ill, "erscbrikkeliik
niet waar? ,TWttOde ongelák il gebciurd te
Ber.afort WNt c)p' Zater<bg, 31 Juli. De
Iéholieren, teamen met den _ÏIlteI1t oDdel'-
wj_;ar,' den· boer. Gill.i, . ~gen uit IUl&r.de
lCbiif om te ecbiet;en. TerwYl.jj UIl .bet lIChil)-
toa,waren ging oen geweer n.n een der kin,
deren af; de kogel trof den jongen !teLaar
(omUent 16 j&rCIDond) in de !)oup. Hij is ,de
oadIIto IIÓOn van den beer A. McLaar, thalll!
WOonaChtig te JGhannesburg. Dr. MolGny deed
wat ,bij kon om' den jongon te redden, mallr hij
stierf Maandagochtend Iocub&lf leun ure. Hoe
1'6l'1Chrikkelijk is bot I Mogo or tocb nll. oen
einde komen aan dut IICbioten door kindlll'en.
Denk net voor oen oogenblik, 8f.n kind va.n 7
jven álet een gevaarlijk geweer in do oond 1
Ala dar geen einde aan gemaakt wordt, dnn
lullen wij verplicM zijn om een petitie op te
maken, en het gouvernement te Vlagen GOJdaar
een eiude ~11 te maken.

De re"en dien wU laatl!L bier haddeu, beeft
Teol &au bet veld gedaan ; "'00 ver als ik weet is
bet veld over gebeel bet distrikt good, MeEliltal
al hilt vee ill vet; de schapen en óbokken z[jli op
sommige plaatsen ook goed aan het lll.ffimli'ren,
en de dieren bebben ook veel mulk. Wij vree·
"eu ook VQl>rde runderpest, want te Ool6!lberg
ill de pest nitgebroken, en ook gL'\t oon gerucbt
rond dat ze te Klipplaat en B10edrLviQr Ilitge-
broken is; er ... ,lIog goon zekerheid of het

liw dienstw. dieII.

, " , De Philiptownsche verga·
dering.

Aalt cl"" EdiJ.eur.
M!jnhoor.-Ecll corrUiI.KJlIlleul. die 7..JdllA J \ l·n

teekcut: "I':on die vp do vtll'!'adcril14\ l('~en'
woordig wail", hCIICbuldigt mij ~ll t:~n I':u'qidtg
l'fl.pport gll""lueveu te he.bbtlill '·illl tl~ \'crg,we
riug dour den heur M, M. Venter gChOUJ~Dmet
zijno kiczo",.

pc ben ten eenigen tijd" bereid om hem Let
tegenovergestol<!e te bewijzen, lIetZ!1 ,prdef
t.er zijner kenuisse dat t.culji hij ruit.erl!lk ",",r
d.en dag komt met ZU" wnJ'"n nallD1, ik tlln
schrijven ignoroeren ui, daar het mii scbput dat
bet onrechhaardtg ill en tevenij zwakLcld ,'cr'
raadt., godw-ïg baamlvo~e brieven n1\,'\r nltU'""
bladen te reMeu, anderen nw onjuisthedelI I",·
seh.;ldigende. Waarom komt 'lEen dlO "I' J.
nJrgadering WIlS" nieL ruiterlijk eli m:U"'IO,·JIR
voor den dag met zijn naam, "rt t.vunt mij a.'ln J.
verkeerdbeid I'll bilt mpport 'I

VerblUvo

(

Totaa.: ... BIS3 Illil 93 &7172 3t~;l ;,,'.l~,
Matt;ria&l.venoer: Westelijk, 189:1, nil, I ,~,

nJl; uuddeUandsch, 189f>,nU; 1896, nil; "",I" J~
1,9;', .oU; 1896, nil; noordelijk, 189:;, 11,1, :.~ ..
nil LWIM1"I895, ':lij; 1800, nU.

tDCU el.}fen ZijD de totAlcn van de 1".1. ,,;.,
van de vefschlUcnde 8tALiona, zonder "Cf!'" IIi
tua6chen do l!I:elaela, en worden vernuder,j .;, ,,, •.,
1'1lrtbillng plaat6 heeft. Zij .:ljn onder1\'oq' n ...
YI!:r8oDdcrlngbij Tczdeellu.g VMI de orbTl'1I:·1 I""
schen het koloniale en vreemde gou .",n,'II,en'Cl!
ell IDIJ.atJch&£tplj 0.•

N.B.-Daar het.. noordelijke stelsd vaD "., •• ,

~n door den VnJ t Is ,overb"E!nOl!lC1L1. rd

vergelijking met de daartneI! o~erccnkomc" le • "",

"an verleden jlW' bedriegelljk zijn.

lIOO is.

HANDEL EN NIJVERHEID.
rll'OORWEODNTV ANGSTEN.

I\llllOrwcgoutml'lgllt.en ~POr de week geilicdób~
8 ".uguSIU5 1897:-
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:iLeIz;eL

f £·t :t:
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l>. "'"" £
1\'ll5ldij\ !'Os I 7115
Middell:\Dda. 28(j(j 316
Oostelijk ... :IUd !l2

Va~

DE',ODI

gl
onder IJz
ver8eheidt

Bodega !'
opbrenger,

Dit 1
bezigheid

Dit E

IS Ex·
2 Oil
1 Ka'
1 ,:
1 Do,
1Vl't

1
1 paa'
2 "
1 Bu~
5 paa:
3 Wal
Kribl,
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