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ondergeteekende
zal publiek dóen verkoopen
zijn Kostbaar
Erf
gelegen aan de Hoofd-Straat,
met de daarop. staande Gebouwen
onder IJzeren Dak bevattende
een zeer aangenaam en gerieflijk woonhuis
verscheidene 'kantoren, Biljartka1ne'r en Bar, laatstgenoemde
waarin de
Bodega gedreven
wordt
en allen te zamen .£240 huur
jaarlijk
opbrengende.
Dit Eigendoni is ook bijzonder geschikt voor liverei stallen
welke
bezigheid er in den laatste tijd met succes gedreven is.
nit Eigendom alom bokend zijnde is verdere sm80hrijving overbodig
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enz., enz.

-20031s

Schrijftafels,

EINDELIJK.

.. Letter

M.

Paarl, i .Aug. 1897.

enz.
Press!

TOMKIN.

G

VERKOOPING

aD

Aria

:mt
:be

obe

Bnt
om
D'I

,-

.ven

~e()'

jdig
.demet

. bet
roer

voor

~iin

~dat
ver-

UWIl-

100'P de
>edig
LIl de

MATERIAAL.

...£o

t2i2il

t3l166J

tlf>906
16539
. li<9ê

;u,lljk,
1I!96

linr'D

teelIng

, .ulke
en UIl

'Stl~
~entell

PAARL,

voo..~

BENOODIGD

E

EN Ass. istent
Onderwijzer
of
onderwijzeres
voor de 2 Klas
Publieke
School
te Willowmore,
PP~IC~'l'IE~
voor hoofdon-:i::
Appli~ties
met Ce~ca~n
van be,
derwijeer
tn
de
Tweede KlasI"
E Ondergeteekenden,
beh.oorl.ijk gelast door de hesren KOCH & Drxrs
voeguhP-id en getwgschriften
van V.ER!UST
van de plaata. ':' risoh- Publieke School te Somerset West
'
van Kaapstad,
zullen publiek doep verkoepen
.
goed gedrag alsmede ,tot welk Kerk. gewaagd
een Kaflel. Jongen zullen door den ondergeteekendé,,"
No. t9 BURGSTRAAT, KAAPSTAD.
genootscha.p de applicant
behoort,
16 Jaren oud, omtrent
5t vt. lang, worden ingewacht tot op den lstenl
MA.ANDA.G, 1.8 A.uatuatu.,
1.897,
zulten door den ondergeteekende
zwar~ van ~Ieur, gekl~ed met vaal, September 1897.
UIST ontvangen zijn gewoon ai!8ortimen~ van Zwar~ Lake~, Diagonals, C·.I}.r
~.1CJ.'8'IVS, Iontvangen worden tot 31 Augustus
TE 10 UUR DES VOORMIDDAGS,
broek en zwart baasje vaal ~p,
Salaris £190 per annum en Trije
Vicunas en Serges : alsook een prachtige v~l'I!Ch.eldenhel~ van W~llen
189..7., Sálaris,£l, OO~r iaar. Werk.
eu Tweeds, van verschillende
patronen en doeekins : al de artikelen ZIJn van
,
Waru: hij moge aankomen - gelieve woning.
AAN
kwaliteit en om eenjinspeette
wordt verzocht,
,
zaamheden te aan·
. n zoo spoe- kenrus te geven aan
Kennis van de Hollandsohs
taal
dig:lD~li~
: A-pplicanten te zeggen
JASPER
LOUBSER,
alsmede lidmaatschap
van een 'ProBestellingen worden netjes en tijdig uitgevoerd, tegen billijke termen ..
wanneer zij beginnen kunnen,
Zoo
Piquetberg
Road Station.
testantsch
kerkgenootschap
wordt
de ge~e
applicant een maDs:p,ervereischt.
'
.
Zijden- en Alpacca Tog;;-naar beStelling gemaakt, 800n jSi.bestaat er een kans, bl~Da.
D,e aangestelde
persoon zal qle~ t
DE VOLGENDE
HEINING
MATERIALEN:
een,aeke.:heidom
£50 of £6().te verzijn werk moeten beginnen bij 'de
dienen
door
het
houden
van
een
M~usters
van
Materiaal
en
aanwijzingen
voor
Zelfmeten
zijn
altijd
verkrijg~r
eo
16000 Anglr IJzeren Reining Standaards
heropening
der school aanstaande
. worden op verzoek toegezonden..
,,.
AN de plaatsen
der ondergeavond klas vcor knapen, mocht hij
385 Rollen Reinin~ Dra.a.d
kwartaal.
teekenden
:daartoe genegeTl zijn.
100 'Dubbele Spanpilaren (Kompleet)
Applicaties
moeten
vergezeld
(1.) Jtenvaal
merrie Eze1, 6 jaren
T.· H. MATTHEWS.
100 Enkele
do.
do.
gaan
yan
ware
oopicën
van
Certifioud, .lang manen, gebrandmerkt
Willowmore,
50 Paar Gegoten IJzeren Hellen
ten
en
Getuigschriften.
:.
met hoefijzer linkerkant
van nek.
30 Juli, l897.
e,
560 Gros Galvaniseerde Bouten
(2.) 'Eeu xlenkerbrnin
m~rrie Ezel,
P. J. PIENAAR.
.,
567 do ~goten IJzeren Wusers.
4 jaren oud, gebraadmerkt
hoefSecretaris.
J);
H ier is een kans voor iedereen,
vooral voor boeren. om Heining
ijzer linkerkant
van nek:
.
Somerset West,
Materialen goedkoop en op gemakkelijke
termen te koopen ; twaalf(3.) Een roode merrie Ezel, gemerkt
10 Aug. 1897.
.
. ,
APPLICA'l'IES
vergezeld
van
maanden Krediet enz., enz.
J. L. op bout, manen ongelijj
de n~ge
certificaten v~?
Deelt uwen vrienden deze blijde tijding mede.
Sluit nwe plaats in
geknipt.
.'
"
~
bekwaamheid
~n
goed
zedelijk
en weest onafhankelijk
van herders.
(4) Kflll. bruin Ezel, gemerkt
}4
gedrag, ook 'lidmaatschap
ee~er
linkerkant
van den nek.
. .
.
- .
':' ,
Protestantsehe- Ke.rk, worden h~er- (5:) Een donkervaal merrie EzeL
I\PPLIC.A'l'IES
met de noodJge : ..
mede ge~
voor de betrekking
(6:en .'7) Twee zwartbruin
E.zéls.
';_
certifiaten
van bek:waam.ME R.LU1"fGTON & .ADAMS,
,
. '
.
:
.. ,
van OnderwIJ~res
voor de De~e(8.) Een zwart Ezel, gemerkt F. op heid, goed zedelijk ge(lt-ag en lid- .
Algemeene HIndelaars, Agenten, eBz., ent.
~
,
.'.
,"
Klas Publieke
School,'
te KlIplinkerkant
van nek.
maatschap eener Prote:ta.ntsch Kerk,
IJ verzoe~n
onse Kielers ,tel' vergadermg
op ZA:'TERDAG,".,., ten hoogte.,. distrikt Swe.llendam .. KOOn.is
l
(9.)
Een
blauwschimmel
merrie
zullen door den ondergeteekende
r
10 ure, ill de Hof-Za:a ~. Stellenbosch
en ten half ~ ~
te van beide Hollandsolie en Engel80he
Ezel.
inge'tacht
worden
niet later dan .
Somerset West als ~k te Kuilsrivier, ~p ~AG,
16 dezer s a.~nds
talen een verischte,
Applicaties
te
(lOl Een vaal merrie Ezel.
den 6den September
e.k. voor de
ten ha.lf 7 ure.
WIl verwachten
een leder die de belangen
en worden gezonden áan den ondergaDegenen bij wie gemelde Ezels betrekking
va.n
.Assi tente
der'
volk ter harte neemt.
teekende niet later dan 10 Septemmogen aankomen
wo~en. vri?ndeDistricts school te Heilbron.
,
G. J.' KRIGE,
,~
ber,189Z.
School te be~nen
met
lij~
verzocht.
da4eliJk k~Ill.6 .:te
Salaris £135 per jaar .
P. DEIWAAL. ~
October kwartaal.
Sa}ans·£90
pe~ geven
aan. de ondergeteekenden
Werkzaamheden
te beginnen in~.
--------------------------~Laar; lógi~s te verkri~~?
bij H. J. door wie alle billijke kosten betaald dien mogelijk, bij d.e heropening der
zullen worden.
School op 5 October.
lNDEjKlipbdo~,~.~~YN,
uist n li ontvangen per "Greek"
en "Clan
Gordon" -een hoeveelheid
8. J. v. D. SPUY,
D .. J. MINNAAR,
V.D.M.
Voorz. Schoolcom.
IJ zcr~n Katels met prachtig Koper~slag,
van £2 tot £5. Alsmede
Oak Dale.
V ool'7.itter, 8ch. Oom.
Voorhuis, Swellendam,
(en)
eene menigte Broekwarell,
zooals prachttge Kamer Zetterr "an lOs. 60.
Heilbron,
4 Aug" 1897.
en meer; Borden van 23 .. 6d. tot 5s.;
Glazen Kelkjes van Is . .6d.J. G. LOUW Sr .•
4Aug.~ 189'7.
Wal.'!' G lazen an 2". (jd. tot 7s. 6d.; Enamelled Waren een specialiteit.
Phisantekraal.
Verder nog alles wat tot de huishouding
noodig is, zoools de Wereld.
!,de P.K. n'Urhanville.
-"
beroemde BOLIN DE I{ S'l'OVES.
Nos. 16, 18, 5, 6, 30.
~ EN
Onderwijzeres
voor
,"
.
. OOK:
l~ VriJburg Eerste-KIai ,.Publ~ke
~
~
~
. ....,.;
lT AN de plaats de Hoop, Vla.ge-_
School,
bevoegd
om ,toeaicht
ite
~
~
~~.
j :,."
• berg.
o~ 22 dezer een .~nker·
Wijngaardploegen
en Aardappel
Moeren voorhanden.
nemen
over
het Kindergart;en
bnla bedrq v.an .BI tó~' é£5OOO t
hunmel Rum Ezel, lIl6t grIJs kop,
salaris £120'
,I
.een aan· .. nf~. f.~"jke
per: bejaaro Heer-en Schut-meesters
bij ."
Standards en net en doorndraad.
Departe.· m~t.;...
....
per l~·
eonen In een a deel van Zu
Wl'e ge"""'''de
Eeel mo~.e lrolllS_D
Alle orde... ZD.~.Up~h.jd ul•.,.voe ....
lD.'Dplilicati(!8vergezel...d van g~.
, Afr-Ika t81fen
I)
....,...... .:l.,.:l I k L
ICbrlften zull,n ontvangen 1fo~en
. :BILLLJKE RENTE.
\ aanloopen, .gelieven uau6 Il A.etlms
tot op 23 ArianA
......... i·e.k.;;, ." .
'.
. -S·JJ· PAAIEMENTElI te geven aan -d@!! (lndergeteekend~
,,~"....,
.
~tflaQlfTALJIlf!....__...
. door WiGIl aUe billijke kost.en u.u..... ::~·
•
K. D. MeDNZIE,
i
, i'l'J""d d·oe·.
hr Dl.·e toe._ ~.
wo"den betaald.

J_ S. M.ARAIS~.

...

D

~

....

SNIJDER·

C:» I=R. .l!ir":E: .:

EN

'j

WEGGELOOPEN

A

UITRUS':;r:'E:;R,

op

J

-----_<-----

Tulbaghlload Station,

WEG' GELOOPEN.,

J

.

V

K.B.N.N lt;G- EVlN G•.
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BENOODIGD

Ed. Heer
11. FAURE, zal .~~ne OnderwijnreB
Kiezers toespreken aan de Paarl Inide
:_._
Stadszaal op VRIJ DAG, den laden deser, .,
des morgens ten half Elf ure. .
-'.~

Vergeet niet Maandag, 16 Augustus, 1897.

).
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VAN
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FAURE, VAN EYK, & Co. Afslagers.
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VRI~DAG, 13 AUGUSTUS, 189:f=
-----------------

en toebehooren,

J.

-'.. DR. LA

VE.RKOOP'IN'·G

noM'

:

Een dubbel-loop
Achoorla.ad Geweer met kistje
kompleet, en wat nog verder zal worden aangeboden-

Paarl Divisional Counci1.

a

Der B08~en Vriend in Nood

,
Stoelen,

.•'....,...,_N4J

PUBLIEKE

VERDER:

Ill.

,,.

J. W. Moorrees Jr. ~ Co., .Af8lagef;~.

VOORTS:

i-

Dit.

a~.t:

so·

•

Dr:

r

A

:sa .......JE ~"L:, ,.

13 Extra Paarden, waaronder enkele egale paren,
~ Omnibussen in Londen gemaakt,
1 Kapkar, los-kap .' wit"
1"
,,"
zwart"
1 Dogkar voor een en twee paarden
1 Veerwagen .. door Cooper en Co."
1
"
met leeren,
1 paar V 001'- en Achtertlligen,
koper beslag "bruin"
~ " Aclitertnigen, zilver beslag /, zwart"
1 Buggy Tuig,
""
"
., paar gewone Achtertuigen,
:l Waterproef Kleedeo.
K ribben, Borstels, Roskammen, Zwingels, Lampen, Zweepen,

aan Achter-

APPLICATIE
.. S ,voor bovenge ..
melde betlekkingeq'
_ - _.
L. L'E . person~,
ach~rstallig
van getuigschriften
.van '
. ,m~t de betaling hunner belas- heid, goed zedelij;k ge<.lrttg . van .
~01roql~,,' tingen, die verschuldigd
waren op laatste
Schoo.}coIQmissiE!·· en' ap»
mlOt4jlll UO~I!"8".'\.I
21 October 1896; worden er aaQ P.redik~nt waar applioan~
~erinneJ.d dat ten~ij .die
'werkzaam
wAren en
'
worden aan· den ot1(lel'1~~·~~ekenCle eener Protest.antsche
Kerk. W()I'Q~lll
lU~.t'lnede gevraagd en mtJ'ifffiJllI
den 'ollder2,~~'k~d'e·tz. ig'«~il~»:
voor .
"~l'f3<jltlAiiJljl~elniet litter Tffimt'Sl~~A.Q~ï.Stt~,
,tap~n
'tegen hén.
WerkZaamhede.Q te beginnen op den
(ZULLE~
de 9ndergetookeIi~en
alhier' uit hUOQe V
genomen, zonder eenigerlei
12den October, e.k,
"" ,'"
rekening van den heer P. J. PImfAA.&,van Colesberg.
.kennisgeving.
De Hoofdonderwijzer,
. die een " •
P'OBL:llEIK. VlEIRK.OOPEPM',=· I';.
J. F. P. PEROLD,
gerieflijke woning krijgt,' moet in
Secretaris.
staat zijn kostleerlingen
in te nemen .'
Bovengemeld.getal Paarden en Ezels, meest allen ..•g~~ti1l;
.~e
Kaotoor van den AfdeeUngJiraad,
waarom men ~élieve te :Q)~ldêJJ of:.
!lijn in de Hantam ingekocht.
wo~en
opgebracht
per 'trel1~ d~
Zll,n
Paarl, 10 Aug" 1891.
. [hij
gehuwd 18 of niet,; en N.B.,.
eigenaar, en zullen zeker present zijn op den dag der ver~ooplpg.
1:[
hoelang
hij al school gehouden h~ft '
.
P. J. PIEN:Aj.a.
FINAL NOTICE.
MOI:genwaoht,
en waa)'. Salaris £140 per ja&l',eh.'
de schoolgelden.
" .
dist. MaJ.mesbury,
Als .Assistente zal de voorbur >
Augustus,
1897.
Vendu-Kllotoor,
Malmesbury.
hebben, iemand die degelijk onder •.
4 Augustus, 1897.
IOTWE TO ARREAR RATEPAYERS \riJs kan geven in muziek en 1Ia&~
'
.
I
werk, waarvan men in de applicatitt
. NIEMAND BEHOORT ~ONDER i ,
LL persons in arrear with the gelieve melding te maken.
payment of their rates whioh
.
Salaris £135 per jaar.
. 1 .
'2
VELLS
-V.ANbecame due on the 21st October,
Billijke
reiekoaten
.zullen
vergood
"!'
. BEROEMDE
~
~
~
~~
(,JB.lmZlIlI'D:8
~
H~
] 896, are reminded that unless the worden.
.
"Q
......... ...-::'a.~~
......
,
TULBAG_ •. ".
same be paid to the undersigned
or
C. J. SNIJMAN, V.D.M.,
OP
.
.~
the -Collectors
of Rates at WeIling,~
.
'"
TE ZIJN.
Voorz. Sehooleom,
ton and French Roek on or before
. Als een pil Toor het Jiai.egesiD· is ze de
Ventersburg.
29
Juli,
1897.
will
beate in de· _kt.
GetuigllchrifteQ: tot 25th Instant legal proceedings
';.
be
instituted
against
them
without
ltaving van h&al" groot nut en geuezingen
van lever en ~Ugkwalen
lijn in grqote any further notice whatever.
ENNISGEVING
g~~c?ie~t ~erlQe?-e dat de Oommissarissen v~.~
.. de getal.len Qotvaugen door.
Tulbaghsohe
MUIilClpalitelt pubhek zullen doen verkoopen, 0Pl. 10
J. F.·P. PEROLD,
SA.MV.:t.
A.DAlW.I:~
ENE Eerste Assistente
voor de ..
UOR V.M., op bovengenoemjen
datum en tel plaatse, zekere
. :
SecretaIj.
Tweede-Klas
Publieke School .
EENIGE AGENT,
Divleioaal Council Office,
42 Erven of BoU'1lll'peroeelen"
;
te Ladismith, K.K. :
111 L&ngeatraat, Kaapstad.
Paarl, AnglUlt 10th 1897,
Groot ván 85 bij 150 vt. en daarboven.
De applikante
moet mih!ten$ '~'f<.li.!I«
Prijs 1/ j per JK>it I/a 4; Doosjea Po.toriJ.
Op last,
een tweede-klas onderwijzers
oerti- ';_.
l{
ficaat
hebben,
Salaris
£120
~r
.;~.Jr.ili.
CHAS. ADAMS. ~re~
••.
"_
\
f.~
ORDT
bIJ" dezen gedaan vol- jaar, terwijl logies te verkrijgen
is
I.m. £4 (vier)
per tll88Dd}~
BDT u een Purd lijdende &lll¥de 8ch.urft
gens bepalingen
van Sectie tegen
E
k.
d
Ziekte, sooja, _~
bet dier gesond met
Ó, Wet 30, 1883, dat de Afdeelingsene
egelijke
ennis
van -ue <.'
ADAM'S ,U)(-O" DRESSIN'Q.,
Duitscha taal zal eene aanreveli;Dg;r
Een seker ~iddel
blllIIeII 8 dagen door raad van Hope Town voornemens
is zijn. Werkzaamheden
te Qeginnen_~.
delelnl!l' gebr1llk. Het il even good voor dicseUde bij Zijne Excellentie
den Gouverneur
Sb'
A li
.lellte in Schapen.
aanzoek
te doen om I De 0
na de eptem er vacantie.
PP -; -.
EZIEN hebbende dat de Ed. Heer FAURE mede eene Yerradéring
)Ian, probeer en Zie.
eatien vergezeld van getuigschriften
~
Een zcge1l voor BOER.EN,
zijner Constituenten
.
r
nfng&wE·t' 1883, Part I in de volgen- (k.opienJ van bekwaamheid en goed ... '
Pr-ijs: 66, ClI 2s. $l":l
. Mcrlléljll VOOT andere zlékten kunnen op aanvraag de Veldkornetschappen
in werking
zedelijk gedrag moeten ingezonden
..
"erkregen worden,
te doen treden, n.l. 'De Hoop ' en worden vóór 15 September, e.k., bij'
Ad_:I De Hoek,'
in deze Afdeeling.
den ondergeteekende.
. .
SAMUEL ADAMS, L.C.P.
Op last,
Eenige Eigenaar,
J. W. LOUW, V.D.M.·
beeft belegd;
en daar ik . gedurende
de afgelocpen .sessie
een
P. A. WEGE,
La.:l"
h K K
111
LllGESTWT,
Kaapste.4.
t
Secretaris.
ulsml ,.
•
motie van wantrouwen
in de regeering heb gestemd, acht Ik het wen~che4 A~ .• 1897.
lijk ten einde wrijving te voorkomen de vergadering
door mij bel~~ tot
Kantoor van den Afdeelingarasd,
nadere kennisgeving
uit te stellen.
Hope Town, 6 Augustus 1897.
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BENO.Q '. " '..
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-SaBE
.

FA.A:aL.

,;::..

,

.

WEGG ELOOP.EN

Hon ...•8ecreQlri;', ..:

.

Vr.i:ï.bll~i

4~0(IU&_

~hrtjf{ln!t_eP8elJ!cl;..;

,~ttrr"oIiiiOPP,e~""".

.'

't

in.duTtende
rd-aan·p

;.r"L~10""~Kantoor van OMlAM

J." G.

0 Lynedoch Station.

•.

.I.

'DT1I.TTTS

OAD..li'.\ól'i

.~~

.

'

~ver Basutoland.

Bij J. R; DE BUSSY, te Pretoria.
en Amsterdam is verseIleven :

~'A
A.~
c- •

fami:ie en yrienden
ook in -den
Vnj, ta'l~ en Tra nsvaal, wordthis:meklHpi I gegeven,dalll~n
ts(.;Iergeltefde
e:::!l.tgen'lOt.e Hermanne
Cornelia, (geboren
..an (br Lingen)
heden morgen o~ ~lf,
_ aeb~ .1·hW den Heer na een langdurig Igde.n
_eiOllcitjk plotseling is opgeroepen.,
om die
rmt t. genieten, welke geheel haar leven
ha1f uitzicht
is Jleweest.
Miju hartf\}iJke
dank
wordt hiermede
toeguiH-acht aan D~ Retief en van Breda,
De bedroefde
Ech~enoot,
Oak n!t-an., Klapmuts,
i _\.ug., 1897_
be-

wordt

Heere

ZOO?,

(} Tlitil:lRTUS CHRISTIAAN
DU TOIT, ID
I
Jt)u~igenloDderdom
van l6 jaren en 3
III ",,"I!"n
op 29 Juli, u., tot Zich te nem~n
d our dell dood. Zij n lijden W1IB smartelij k
en l.111gtlUrig
HIJ leed bijna 4 jaren aan
kanker In 1:Qn oog, doch hIJ was een voor,
bee II vnn geJold
en laat mij lIl' blijde
1'en .. kering na dat hij ontslapen
IM ID de
armen van den waren en grooteu kinder\,rl"ml .••Iezus."
Ik wonsch voorul LIJ deze te bedanken,
D~ .\.Ih~t voor z"n Eerw's reedere deelneming
en Dr Zahn voor zijn onvermoeide belangst.elhng aan hem betoond.
De bedroefde
Wed
\\' 'j.!mdrift
t Cefell,3

S, W. DU TOIT.

Koude Bokkeveld,
AnI'( , l(S~17

,
van den bt1drot'fden

\ ad"r en

Kinderen.
P. F CiE!{BEH, hR
Rlvi ..r,

JO _\UguStu8

!."'17

Uitgeg'lven
ter voordeele Tan het ", TAALFON DoS ,. tot behoud en bev?rdenng
nn
nhet Hollandach als Volkstaal In de
repo blieken
van anld - Afnka, opgericht
Januart, 1896,
'

noe:e

1\ Ir lTS dezen
lV.!. r~ch""n

brengen
wij onzen opdank
toe aan nllo:n, voor
de vele blijken
vall S~ wpathie
en hulp
ons berooud,
door brieven, telegrammen,
kaartjes
of andel Zint.!, biJ het afsterven
vaJ) onzen geliefden
won, .JOZl: .~, "aardoor zij een zoete droppel In ouzeu bit ..
teren beker gedaan hebben,

J

U; ROL"X, Joz. zn.
£. M. LE ROLTX,
geb. M.!RH'I
en de kIIHlel'"u

ANGEHOUDJo..'N
ID
het Schut
te
Welbedacht
over den veroorloofden
tijd eu te worden verkocht
op 28 Augustus
HI~17,indien niet Oevorens gelost:
,
1. Een roode kol Koe, Wit onder de pen~.
linkeroor
winkelhaak
van
achtel
rechteroor
winkelhaak
van voor, hooge
wit kwast, omtrent
4 Jaar oud.
2 Een roode Koe, Linker oor winkelhaak
VIIn achter,
rechter
oor halfmaau
van
voor, een grijs plek Langs de rechter
wang en aan het onder Kakebeen,
omtrent 7 Jsren oud
W. W.J. Y. D. MERWE,

A

V.lU

h~t' -Schnt
alhIer
bevlllden
zich
bo\ cn t den
veroorloofden
tijd,
1
Rnode KOl' llleL kol voor den kop, \\ itte
streep
ovpr tlChoft. witte
beenen,
ko.rte
horens.
\\ Itte ual'r,
ongemerkt.
IndIen
IlIet gtJlost voor Jen :!l AUgURtU8 lill)7,
7.a1 lit-zei ve op dIen datum
Uit de 8chu~
kmal ,"erkocht worden
'smol'gens
om 10
uur.
G n. STEYN,
&hutmeest.&r.
Sch.taI'IJla,lts,
~dJallha Haai,
<lls1. Malmeshury,
I t _.\,ll)lll«U~
lx~17.
l '(; E'-'LOTF.:\
lO
het ::-icllUt te CI,m\\ JlII.lI11, langt'r d,1n den ht"paaJden
tiJd t Opn'gtR Ezel (DonkH)
heldf' OOl'en
half 1l1.lall(Je \ an ,tchter, ollltrent
4 Jareu
ouJ
lod" 11 met (('voren g .. It)~t, zal gemelde
Ezel pnhht'k
vel'kocht
worden
op Zaterdag dl Il 1,~,-\UI{IIi1tUB1897, Len lV ure v m,

Onder-\vijzer Ge\rraagd
DE

Eerste- Klas Publieke School

BURROWS,
Schutillees~er.

CJall\\IIIILJll

111

L'I~17

,\ll~ll'tn~

POUND
~O~FI:\E[)
_)

NOT)CE.

In

(he

1"llge,'

\\11111I1I,

Puund,
tluil

V:lCTORJ:A VVEBT.
EN AssIStent
OnderWljzer,
tia.lans £1:>0 per par.
H~

E

moet degeliJke kennis hebben vac
Hollandseb,
Zingen op het Tonm
Solfa systeem, Teekenen en Dnllen.
Werk te begm nell lllet het k lVartaal
van October.
Doe aanzoek
met
getuigschl-iften
bij den
Ondergeteekeude tot op 16 Augustus.
G. A. MAEDER, V.D.M.,
Ron. Secretaris.
West, 26 Juli, 1897.

Bouwklip en Graniet Werken
Wenscht
bekend
te
••
maken
dat
hiJ
ees
Grsniet
Kuil geopend heeft op den grond
van den heer C. lJ ys, ~ oorder Paarl, en
bert.id
IS het pn blie k te voorZlen
met
Verandah
blokkEln,
Drempels,
Vensterkozijnen,
en eenig iet.~ In GranIet
Steen
'Verdsoht,
Ook heeft hIJ een hoeyeelheld
Boowklippen
te koop.
Tel. Adres:
li Ople,"
Paarl.

W H OPIE

Universiteit van de Kaap de
Goede Hoop.

at
tlhJ

Clan,
(llle

aJlo ,\" l 1 TI1", "Ilzh bll'ol Donkey,
hoth
ears
half 111(\<1n bellilld, abouL 4 yeaI'll old.
If lIot I elea.<>ed before, the sald Donkey
wdl he >,olrl by public aucllon on Saturday,
the 21Sth of _\ugust lit)7, at 10 o'clock il,m.
TIMOTHY

BURROWS,
Poundmaster.

TE

Victoria

_

I

n~OTHY

Clan"

dliam,
l')(h of ,\ugust,

lR!)7

DE JAlliIJKSCHE

VERGADERING

E~
1

1

emde den prijs voor den
aanstaanden
Oogsttijd
te
bespreken, za! gehouden worden op
DI~SDáG,
deu Uden
Augustus,
ten 3 ure in den nannddag
op de
plaats van den heer A. VISSER,
Uckelda!e. Alsook om de regulaties
van de Runderpest
Commissie
in
overwegIng te nemen.
Ook zal de
omheimngswet
ter- sprake gebracht
worden. Alle belangatellenden
worrlen
dringend
uitgenoodigd
ter
bljwonlIlg van bovengenoemde
vergadering.

Een Tuinier Gevraagd.
DEtuillIer
ondergeteekende
te huren.

wenscht een
,Men doe dadeliJk aanzoek in persoon op mijn
plaats
of per brief, Postkantoor
PhIladelphia.
Bij den tuin is een
gerieflIjk
woonhuis
en overvloed
van water.

RYK CLOETE,

1\E jaarlijksche

plechtigheid

SOMERSET STRAND.
van

V

LOGIESHUIS,

YAH D. SPUY. IIIELIAH &

co.

I

RUNDVEE,

PunIen, Varkens, Schapen
LACTIFER

Zitplaatsen zullen in het bo'vanate

gedeelte

der

zaal

",QrdAm

'Yoor

gereserveerd
de
leden
der
Bezoekers, in het

Umyeniteit en
Costuum der Acad mie.
Het overig deel d r zaal zal voor

bet·

publiek

om

11 uur geopend

,.:orden.

W. THOMPSON.
Beptrar.

'_ft

Dauwworm, Otites, Oor K&nker:,

Sneden, Wonden,

Zweren

~orrh,ma,

PIWden Ziekten, Zeererug, Rupd~
pest, V&l'ken8koorta, eBI. "

~

R. WIlSON, ZOON ct Co.
aT. GEORGE88TRAAT.

Grit
I.oKDEI', . telegram "all
fereutio
ald
artikela .....
tut
be}taln
nrinting nn
LoNDEN,

eskader

A.R.TKBLL,
E. G • H

trokken.
,

LaIfDEN,

:r

JaNE;:, cl CO.,

ree

mab~.

VE~.1{OOPINGEN

""It

4e

MARKTPRIJZEN.

SIR GORDON SPRIGG.

en

DE ZUID-AFRIKAAN

ONB

LA.ND.

'll@~

.u

De heer Rhodes en de :.A1ri.
kaners.

VIT,T,IERSDORP.

.een
Boe

r

verwijst..
Van de IOhadneqroeding die de Tr,aDlI->
vaal I8waaÏrd. heeft, heeft men IaqeD
tijd Di. pilOON, -.doeh
Dll komt het
berioht, dat de heeren BlioD •• en BlUT
een nart JDll.llOen plloden heb~
eD

de

heer

OBAXBDWIlf

;"~;,-~irj

t

" in bet Jagerbt
der admin.li

.oerden

creta

ove

beslev

neerbooten
toe te lat..
dat Turlcl)6
w ...

LoNDEN,5
il aangesteld

dagubr,

naar

KEMPTON,

~

i. '

ap~aëetfn

11'' '

EERSTE-KLAS

het uitreiken aan Gr-dden, en
Ond~r Gegradueerden
van den V 1CeKanselier voor te stellen, za! in de
G. BLA~E.
Good Hope Zaal worden gehonden
DE n ESTE ~STANDPLAATS,
op VRIJDAG, 1-3 dezer, tR 11'3u v,m.
Alle Kandidaten
die gedurende
81LLlJKE
PRIJZEN
het Academisch jaar het Intermedemir Examen in Literatuur hebben
IK KAH EEl! IEDER REWMIAHDEEREJ.
gepasseerd, of het Matriculatie
Examen in de Perste Kl.asse hebben
gepasseerd,
hebben het voorrecht
Vondu Afs/o~qs en A?enfen
vaan den Vice-Kanselier
voorgestel
te worden, (~,B. De aandacht van Tel. ad. MallllPsbnry en Paarl:
Onder Gegradlleerden
wordt gei1\t TV!
destigd op ue g"cII1J7.lgde regulatie,)
Leden del' [ll1\-erstLelt en OnJer
THORLEY'S VOER
Gegradueerden
worden venvacht te
VOOR
1
versohijnen
in het Costuum
der
Academie, geschikt naar hun stand.
(Een beperkt auntal B.A.. en~ M.A.
Robes z~n bij ue l:ni vrl'slteit Robemakers, de hecren BRlt'E
& Co.,
ENZ.
- ~dd rlay trant
voorhanden,
eu
ktUUlen door Gegradueerden
yeAUm'll worden,)
Gegrauul'erden
cu Onder GegruTear W ~Il
van KalT8l'8Ji
du~rden die Lllll gruden hekomen
worden ytlrzooht een Ku.artje mede
Zonder Kelk
te brengen, met hnn naam duidelijl.
Eeni •• Aaenten.
er op gesobrtlven, en DIet lat.er dau
1&4i> 'Y.m. op hun plaatg te zijn.
Hl

OV

METHODE

04.

Blaauwberg.

GRADENDAG.

SABlS.

-:.BL8EMl"Ol\TEIN, l{} AUl!,.-Door
&'lUr' Vettegen "ooNliger gisten. vond !>ndervraagd, gaf SI1
Godfrey
bagden,
reaid~n\-Itommit<sana
van
Buatol&nd ~n venrondenng
te leennen oyer de
ontUstbuende
geruebten,
die on~nga rond.e
atrooid werden omtrent de bffers IJl dat land eo
dat eenvoudjge .t&mdiapnten ..00 "ergroot wer
den door eenige oJllUltmakel'8;
VOOr elk klelD
IdeennakeJ", no, 19 uakje,
dat door mensehen butten BasULo'.and
['C~~;,~;~~,d:;;"t
bO juia~ gedurende
de laatste
10 jaren gehoon! werd
rI
in groote
waren er Jeer Tele lliet bekend over de gre~
van eeu
ontvangen.
Zu, ad".
van bet land. D_
bmnenl!Uldaebe dL8poten
-~
'
-" _ "block" . opZ!~t:tI)lijk
TE RICBMo!fD lCbijnt
men ~..-n---"
..... -:-w""""'g
aijn yolatre. le. me t ""ti- d e rerllllnng
gene b "
veroorzaken!
UIl "arltem atelen te dOeIl j althau
h~t. .{>lu\maar eeu'I'OIIdig bet rIIIIllltaa; van naOTer tuo
8llI.,
&n.,L!n~:ue.Ilt(~~;J4!~~!un'geven
door dese .... 'rut'n'....
aêllilre blad 1'raagt waar de naclltpobtte 11 al.
achen de atwuDe'D van de aode der Opltem.,
dat wij de.
Toor one hebben. '
die .. rki. '. oachts 'll'eggeDOlJlen worden.
die_i.llkander
twiatan, en ongelltkkig wenJen
Beecbouwde
de.'llll:DIlCIle
Een ander midda] om de "bodm"
te
TE PRETORIA la hef bnwelilk 1'olt.rolrken V&;D IOmtijda een paar kalfera &adood, lD&aC due
.woo.: voo., V,PLJUJIU,
~
~eD
VJUl;U,,;~.tUt,tt;IUi1!.
bewer.k~lligen
is'de groo~ wedatriJd die 1'-1II1<11'1I"OI1W de' weduwe N, J. Bmi'- wednwe van twÏlten hadden geen beteekenia tegen de regee·
. N
be te n la
wu-Ien -nenal Smit, en den heer a. 8. L. Boa- nng' een bericht dat het terenovergestelde
aIS een vel'llChooning om
in ovem
r
vU
;wayo gehouden
zal
.,'roed
da Boeman
m;;:deelt. is geheel on"ertl'Onwbaar. De pogingen
fen?Ontzagm~n
zijne grijze
worden.
Ais er op die wijre geldj in het ~1'&ll,
Bloembof, b
er nn.
, van de regeering
en hare ambten..".,n, verde gl'Qote FaBD. DE
land gebracht, kan woroen,
en - hetgeen
tol'l&.
volgde sir Godfrey,
IS om
de &ake~ op een
nog beter is, manueu
met geld dtarheen
A.cU-rEUTALLrGE belastingbetalen
in de vaderIIilee
wIJze
tusscben
de
tWllltenden
!jn
het PaJ:lllmla-&~~pdailll
getrokken
kunnen
worden,
dan! is het
Paarleche afdeeling 1'8nt"usen WIJnaar een ad, te achilcken.
Kaffers beroepen
lach op hem
VERKOCfIT
ENKEL
DOOR
verán;n.teD
~ft.
doel
d er Gech arterde
1
1'8rtcntie in een ~re
kolom. Om geld te --r
ge---.lelu"k
ala er iets ..<Tebenrt en
"'I"
kliek ~reiki.
Wat
oh I lo. <I
n ei
k
.J
besparen wegen. gere te ULe ''''ppen,
P me
hiJ Inram """"
tulICben belde en de Basnto. ZUn ge:M~
wat
deed
het
van
e toe omst worden tal, is eeqe ~
wel doen v6ór 25 Augustus te betalen.
woonllJlI: dankbaar dat hunne
enchillen \'Oor
Brit~e~~1ay"
en recht:il1ie1róel
~ver
lJlell Zich niet bekomm.'ert,
als
Dg HQl:R P. ALUIG, usistent mag_Ldrut nn
hen g8!IChikt worden.
De tW18t van onlang.
Eenige Agent voor de Brit.~he I(olon~en, den ueer RBODES, die
er maar eeu "boom"
is, -en de floteerKaapstad, die een korte vakantie III Europa
ontstond over een greaa, die vlllltgesteld was en
Zuid Afrika, van het Amine. Syndlcomité
onvoorwaardelijk
ders v.an maatschappijen
van htmPe aan- beeft doorgebracht keerde 'ptereu
terug, ZUn het vergleten ...an bloed wae maar eea kleInlgdealen ontslagen
zljn.
'
reis ICblJnt hem nel goed gedaan te bebben en held, De twist W&ll gebeel on1'OOrbedach1 en
kaat, Pietermaritzburg,
Natal.
deeld
4!D echuldï.g bevonden
Viln Johannesburg
komt het berlcht
dat
,un eenige 1t1ach' is dat hij te puw moeat terug
geen enkele druppel bloed w... met.moorddadlge
BIJ210NDERHHDEN
BU
zullen"WlJ weten hoeveel'
500 kafflll'll van daar
Natalortder
op- komen.
~oeling
pstort.
Er zon heel wat meer bl~
~
teu aan de pnatjes
der ji~~
omtrent licht van blauken vertrokken
zUDi om in
GUl)iNDAG,
de dag waarop de graden der 1'Wgoten aj}ll ala de ka1fera, die v~ten,~"fuirplay"
ell wat dies meer;~.ln
plaats
:Mashooaland
in de mijnen
te gaan wernniv8Jlliteit
ui~t
eJI "oodell,graduatee'
&elven niet lIOO bedwongen
haddeD. ThanA II
-0
en aan den ""--bnlMllier,
ja allee 10 het land rusti"
daar de ba kwestie.
k en.
Z e we rd en ge k ozen uit de be- 1'oo""_"-ld
ADDERLEY-STRAAT.
KAAPSTAD. van den samezuweerder
te ,,~en,
wordt
. ,,_""
"
.. _h ...'
d
t dbemorgen) Vrijcbg, De pleclilWbeid vindt ,plaau
vredigend
I.t &lJn lil nr
n
me
IIn
hij door den heer CHAlIIBBB~AIN
en sir kwaamste
werklieden
der verschillende
in de Goede Hoop .. al. Een advertentie deelt
hoofdbptein
en andere voonnanoen,
die ordemaatBcbappijen,
en
het
wordt
gezegd
dat
erd
bii
nd
hed
mede
luk
"!Jn'
slechts
vijf
lr.a1fers
werden
redood_
GORDON SPRlOG verhtlJilrHjJfv.l En nu zai
OPLOSSING V_- Speciaal
gepre
anderen
nog
zullen
volgen." ~en
zou v
ere!JlIO
er
en
8preke~e
over de luW. met nilnwJaar die
de heer CHAlIIB~RL.UN
noi weer beleepareerd voor Veeartseni! Doelzeggen, als men dit bericht leest, dat er te
DI A.i'lIEBLJl(GIUlUD 1'.n Hope Towu il van tamelUke afme*ïpg wa&, legde sir Godfrey
einden In Champagne Bottels,
digingen
den
AfrikaD.en
l~liugeren.
J hann b
1
"oornemeD' by ziJn excellentie dID UO.IOV'lm'lIUr'<I
uit dat die in leke~ mate ontstond
door "er,
1
o
es urg een overvloed wan, kafferaanwek té doen om "de ombeininpwet"
1883. IObillen tasacben lm1fer8 van ~btstléle
in
Het geloof
het,onwankeltPar
geloofOPLOSSING R.-Voor Geneeskundt,
werklieden
is, hoewel
het tegouovergepart! voor de veldkoroelA<lbappen "De Hoop"
Gnltwaland Ooet, die genoeg invloed over d.
, Gebruik, in 16 ons. en 8 ons.
van het Afrikanerdom
was in"t verleden:
stelde het geval
ie. Maar
in Rhodesia
en" De Hook" Ingevoerd
te kriJgen.
In de Basut08 konden uitoefeeen om ze ook OnrtUltig
..
Bottels.
heeft men toch ook ,duizenden
van kaffers,
advertentie _.Daaromtrent III een andere !rolom te malten.
De ruatverstoringen
werden echt..
zal zegevieren
over
In 't verwaarom werken die dan nietindemijnell?
zal men volle bijzonaerheden "inden.
met 8Uccea gestlId nil een oonierentle
met
leden
zjjn
wij
niet
beschaamd
\lltgekomen,
Spuiten voor 'boYengenoemde-doeleinden
Men wil geoefende
werklieden
,hebben,
Dil beer eD mevr. Cronwrigbt-8chreiner
koeren
ambtenaren der KaapkoloJ:ue.
in voorraad aangehouden,
en zullen
"'ij
nu gaan vtn'6vijfelen
en good, maar ~eft
men dan op den Rand
binnen kort naar Zuid-Afrika
t~rug daar de
Omtrent
runderpest
lUll
de COlJlIll1MlLl1S
worden?
'
geene geoefende
werklieden
noodig?,
~_"'!" dokters denken dat bet Europeeacbe
kUmaat dat deze groote 'l'erwOO8ting in Buutaland
aanHoogste Getuigschriften van kleiugeloovig
Aan alles kan men ziénhoe
de,"boom"
nadeelig 18 voor de gezondheid
"an Ob.e
richtte,
evenals overal
elders.
Men bad
Beroemde Geneesheeren en
Scbreiner en zij geradeu werd naar baar zonnig
vier IIWlIldon lang nadat de peat den VrIJstaat
voorbereid
wordt.
Als er msar
niet na Zwd,Afrio
terug te keeren.
aangevallen
had er herig t.egen restreden
en
DE PAARLSCHE
VERG~ERING.
Chirurgijns in Groot Brittanje
, ,
de
"boom"
een algemeene
.. slu:np"
__ gelukkig ""noeg ze te kee~n totdat dr.
d'
EEN BELASGRIJKE V&llGADERING &al op ~,,LAATSTLEDEN
Zaterdag
8u ~de heer J. komt, in ien zoo, wie zal dan, de ver- Dinedag, 17 Anguatu. plaats vinden op de Koch's mIddel ontdekt W&II en toen waren ze lO
HET EE.ICE NIET·GIFTIGE A Nns,EPTIC.
partij
zijn?
De ong~lukkige
plaat~ van den beer A, Viaaer Uckeldale. Heel ataat het voorbehoedmiddel
toe te puaen,
Zu
S. MARA.IS, L.W.V., kennis,
~t h~ Vrij- liezende
Agenten kunnen op billijke termen
aandeelhoudero!l.
wai aal daarop beaproken wo;Jen, nameljjk, den "Un tot het besluit gekomen dAt dr. Koch'. ~dag, 13 dezer, lIijne constftnenten
om 10
d
d
tt d d
Jumdehng de moeite waard WIIIlom UlI te neworden aangesteld
op aanzoek zoo uur v.m., inlde stadszaal, P~,
prUl voor en UlIStaao en.oolP'
U,
e regu,
men en lI'U " ... ten bet met u"ver nu toe en )lebzou ont.
latlel van de rnnde~\-comm1Sllle
en de omr-De
Ka.apstadsohe
kandidaten.
als boven aanJ;tegeven.
heuringawet,
Een adverten.tie
in een andere
ben nn bet groots .... deel van 100,000 ~n
moeten.
Het verwonderde
wemand
die
De Gape Argus van Dinsdag besprak
kolom geeft vallo b!Jwnderheden,
gefult, 'waarvan
misschien 70,000 than. In leven
de werkzaamheden
van de af~loopen
parin een inleidingsartikel
de aanstaande
zUn en als een tweede mentIng noodig mocht
:r.£A.JOOR
TAMPLI~8
OPINIE,-Scltrij,ende
van
zun
hebben
lie
vee
om het op toe te pusan.
lementaire
8e8Bie heeft gev~l!jd. dat deze
elektie
van het hoogerhuis,
en zeide dat
Ryt\11lIk:amp, d.d 25 JIll! aan G,.ocol/',_ POW!! Dlt i. gedaan ondanks veel tegenatLnd,
Zonkennisgeving
slechts
door ~u
der twee
de heeren OhlSBon, Jan Faure en F. Y. St
M,,,l, zegt maJoor TAmplin o,a,. Van de IU1tiok der d""Bg was men hot vooroord.!el der ka1fers
L. H. BRIN"MAN, AFSLAGER.
Leger
de
Kaaplltadsche
kandidaten
zijn
plaatselijke
verteienwoordigefs
wu
genlt~eoefend over don gebeelen atUlleg, 161dtr~.a ta boven gekomen.
Als mOn dwang gebnnkt
2.; Aug,-VlcklonteID,
VlcrorlA Weal, kostbare
cirkel. On~e tijdgeen orgall1aatIe van den "e,ldtoeht
moet Ik had z.>u men moeite veroorz;a.akt bebben, matf
teeksnd,
daar
het gednren~~ deze 8C8Bie voor den westelijken
mal- en veeplaatlI.
deEe drie heeren
en natuurluk
Diets zeggen
Het eUld- resultaat
doo~ met beleitl te werk:en riepen de kt.1fers
A, B. Dll' VILLIERS'" Co, AFSLAGERS_
duidelijk
gebleken
is dat de_~~ren
P. H. noot ondersteunt
behoort butten twufel te zijn een "olkomon
~poedig om wenting,
daar d~ antborit.elten
zegt: "De heer Jan Faure is, zooa).s wege12 Aug-:-Klapmut.static,
cdra vcUe nrkenl, F A URE en J. S. MARAIS' qp% de meeste
llel d.parlemerlt.
gevraagd waren meer te doen dan bunne mld~
hebben,
progl'6lllief,
en dit zijn de kerrorllllll{/
aa.nteelbecstcn
en trekoesen.
groote
politieke
kwesties
(*en
elkaar
'fWEE MATE:'!-Als
do 'l'mnsv!tAll!cbe volb
<leien toelieten in dit opucht
te doen,-81T
heeren
Logan en Ohlsson ook. De laatst.e
J. J. HOF'MBYR &: ZOON AFSLAGERS.
raad met kalmte en beudigdheld
het rApport Godfrey die seer gWllltig Aprak no dr. Koch.
Het
zou dus
~r
moeilijk
twee
zijn natuurlijk
in den draukhandcl
- Oct,-Weibcloolld(Koeberg),
.. ,.If,'Oed, le1'ende stemden.
der indU8tnl.-cle oommooe
wil behandeld beb- methode, zeI da.t hU er vut in geloofde "ehave) staandeu oogst, meubelen, enz.
betrokken,
en hun stem
zal waarschijngeweëtlt
zijn voor deze t)V!!P vertegenbell en het daartoe naar een comIté Uit den geM de resnltaten
die &jj "elf badden verkreW II F KLEYN, AFSLAGER,
lijk
tegen
de
lnnes-drankbill
gaan,
'als
woordigere
om op dezelfde
,el'g-4dering
raad verwijst, zooa.la met vele belangruke zaken g6D. Zu gebrnikten
groene, goed
ruiken14 Aug.-HermADUSpietersfontein, kostbare enen,
del..e prachtige
bill weder
voor 't parlege;cllledt, dllll .chroonwt de Cape 1'lInu moord ~e
~l,
maar
gal L8 veranderlijk;
du.r
rekenschap
te geven;
doch
moeilijkextm U606l1eO, paarden, rIJtuJgen, hUI8"",,1, enl.
ment
komt.
Doch
zonder
om
te
veel
naen brand, &00:1.18 to zun nummor nn gisteren,
IIOmmlge gill,
dIe
op
het
oog
goed
22 en 23 8eptember-RAtelrlvler,
Bredasdorp, het heid krijgt nog een donkemer
kleur als
druk
te leggen
op het gel..egde van den
MllM als ChamberlalD aankondigt
dat de En- en effectief IS, geen vriJwaring tegen de peet
RatclrIVlet;estate,
levenue w.ve, hUisraAd, enz.
men zich herinnert
dat de hw MARAIS,
gelscbe regcerine nog ruel,8 kAn zeggen om- geeft. Nadat het vee 130 dagen IDgeént ,,&II en
billSChop die Engeland
liever 'Vrij dan
CRAS. ADAMS, AFSLAGER_
trent
bet
beheer
van
Rbodesm
(een
zaak
khtarblukelUk HU 111'li0ii, werd 0Iell ~
nn 10
samen
md
de geheele
Airi~aner-partij,
nuchter
wilde zieu, kunuen
wij toch on~e
13 Aug.-Tulbagh,
kO!!tbare bonwperceelen.
al bUna twee joa.r voor baar IS) omdat men beesten
aan eIIll aware proof ond&worpen
harten
troosten
met
de
gedachte,
dat
er
voor
een
motie
van
wantM~wen
in
de
V.AN DER tiPUY,IMMELMAN
ltCo,AFi!L.!IlERS
nog met Jan en alleman te nwlplegen heeft,
door ,180 drop~
rnnderpest-bloed
10 te ApUIandere en llelfs bela.ngrijker
kWefties voor
16 Aug -Paarl, ll08tbaar ~... tgoed, meubelen en regeering
gestemd
heeft; in :Welke regeedail fiWiJst de T,mel. Dar.
wa~ &II noemen
ten beueV81l1 andere Zlekte-unbrengende
8001,het land zijn, dan die welke begrepen
anucro J05IIe l(oederen.
"fairpl&y."
feo (waarvan
een droppel genoeg 111'118 om te
ring de ed. heer P. H. FAUa.j de betrekJ. W.1Il00RREES Jil. lt Co., AFSLAGERS.
ziju in de Innes-drankbill.
Eenige manHET LA-.'1l>YAN BELOFTE.- Het"olgende,
dood.n)
maar deU! IDSPllltini bad geen nadee·
van land~w
bekleedt.
25 Aog.-Malmesbury,
eerste klas paarden en king van minister
nen
vau
het
calibre
van den heer St. se~ de D.ggus NfWO, ill een uittreDeI Uit een l'Se gevolgen boegenaamd, Daarom wu hu!.eOnder
deze
olIl8tandighedl!q
kon
men
_18.
Leger,
Jan Faure, Logan eu Ohl880n zul- brIef door 8'3n inwoner van PretorIA 1'an 8<on heel wker dat EU onaantastbaar
"emaaki had .n
28 Sept-Di.tTat
Dading, kOlltba.rc plaatteU en niet anders
dan met, den ,Jij.!er MARAIS
len eene wonderbaarlijke
veran~ering
in beer te Bula .....yo ontvAngen, "Zeg uw vrienden
voor 130 dagen, maar bU kon DIet profet.eere:n
lIIerino sch"jl6n.
W'l duren_
parlementairen
loop
van
ZlIken dat er bier weinig ull88n fiUll. lIboJlen, die boeveel laOiIW die onuntutbaarheid
tot het bel!luit komen, dat 't mte
zou zijn den
DEMPERS, MOORE &: KRWE, AFSLAGERS.
goed op de boog~~'~an bunne &aken ZUil, EVn Ala die beDandeling ten slotte faalde, waren JiU
msken."
dat deze
twee
parlemen~~en
hunne
21 Aug -Nap!"',
kostbar.o vaste en 10IlICgoedere",
bill ale &II een betreJdring Inll~J(en krijgen.an
bereid aan te nemen weik tweede prooee de toe:Men ziet de A "Uus maakt alle andere
Inende h",,~, onl., enz.
kie~ers
op afzonderlijke
~gaderingeD
£20 per maand.
En men beeft £9 per maand
kamstige ervMing mocbt aan de hand aeven.
onderwel'pen
ondergeschikt
aan tlit eene:
G. W. C, V AN DER MERWE, A:FSLAGBR.
1'oor kost of .£12~oor kost en inwoning te be- In bet algemeen gel!proken, zei sir Godfrey dat
zouden
Ontmoeten_
,:
Rhodes
moet
onderateund
worden.
DEI
21> September-I>riellka., een bebouwd erf.
talen en daarvoor
iAhet maar pover.
Het ia de resultaten ~:Ill de mentmg in Baautol&nd veel
Hoe
het ook zij, de
'heer
P. H. lnnel!-drankbill
8 October,-8ch&!ltspot, distrat PflI!slr., kostbare
wordt
zoo maar met een hier stil en tocb ,komen er nog menIIChen bier beter gew_'
waren :ian verwacbt wae en bet
,""te en losse goederen, och.pen, enz., en...
F A URE schijnt
de zaken
~ij een ietwat
paar
mooie
woordjes
naar de maan
heen. Ieder wacbt op den spoorweg,
Of dle groote doel was berei"kt em vooroordeelen lijdeechter de zaken zal d')cn opllenren weet ik niet. lUk te OferWlIlueu. Deze wel geslaagd~ realllt.verschillend
oogpunt
bescl\oUwd
te hebgegooid",
omdat
el' belangl'ijker
kwesties
t
Er is veel geld in bet land gesbken, maar tot ten waren verschuldigd
aan de zeer tronwe en
voor het laad zijn. En zulleu de Afrikaben, daar het laatstleden
DiB~dag aangenog toe L8er nog niets lntgekomen."
energieke Wuze waarop de gebeele gonvernenel'll
onililrling
verdeeld
zijn
op
kleiue
kondigd werd dat ook hij ~ne~iezers
in de
menlssta.f i.n Buutoland
gewerkt had en ook
KAAPSTAD.
EE~
VtIUU\\"
"AS D~.N RECIi'fE:>i STEMPEL_puntjes,
terwIjl
de hoogste belangen
van
n~n .Je bulp, die men van lIendlogagenootachapstadszaal,
Paarl, op Vrij1agl ~~dezer, zou
In
,un
boek,
dat
OO~
beJlChruving
geeft
van
Zuid-Afrika
in de ,vee.'8CIUllll hangen
(
pen en van winkebers
in bet land gehad bad,
VROEGEHARKT.
reIzen O1'er ZambesI, verl!aaltdr. Aurel Schultz
ontmoeten,
doch
uiet om 1{1 uur v.m.,
Wint
de Rhodes-kliek
het bJj de volgenDe resident
kommiaaarill aprak met warmte
1 L Á%",slus, 1897.
hel
volgende:
,IEr
UI genoeg tragedie in de ge
zooals
de heer
M,-\RAIS, mAPr slechts 'n de algemeene
OVér d_lt punt.
elektie dan zien wij met den
£. s. d.
schiedenl8 van den Afl'ikaner Van ZUI, die in
Su Godfrey vertrok gU!teravond om den boode allertreurigste
gevolgen
half uur later.
Bene om'ermYdelijke
ver_ heer Schreiner
Mdala.slnnd vermoon! werd, HIJ wu lager en
..
069-0711
Havclhool
gen kOmmlS8llrll te begroeteJl, hetgeen hiJ niet
'voor Zuid-Afrika.
Ons parlement
heeft ge- had vrouwen
kmd met licb naar dat Woetlte bad kunnen doen tijdelII de aaukOllUlt van Ilr
warring
kOR heel licht
hio.tuit ontstaan
durende
deafgeloopen
8688ie dui(\elijk verlalld genomen.
Op MdaI¥
bevel werd Van
!'Ii:UWE
MA&Kf.
zijn, daaf het toch aan een 'Ieller duidelijk
Alfred Milner, wegenl dringend werk In BaauZUI 1'6rradarluk door stin Hottentot
verlIIoord,
klaard, datde vrede tUBIlChellde blanke ru11 Augustus, 1897.
toland,
is dat de vergadering
van 'd~n heer J. S.
dio dllllrop tel'llglreerdenaar den wageD om mevr,
sen
van
Zuid-Afrika
ons
hoogste
belang
is,
£. 8. d.
MARAIS niet in een halfuut
afgeloopen
Van Ziil ala lun vrouw te eÏllohen. Tegen den
De macht
van den heer Rhodes
na den
o 9 0
o 13 G
Eieren
...
• .,ond etak "ii een bar. aan en toen de Hottenzon
zijn,
en
indie
u
de
onderirteulIel'!l
der
Jameson
inval en de houding
ingenomen
o
3
5
o
10,0
Lemoenen
tol
nabo baar kwam bet "IJ de brandende lraan in
o 2 ~
o 1 6
ZuurLemocnen
door de imperiale
regeering
tegeno'fer
den
twee
partijen
~in
afzon~Plij\e
groeVa.nrhijnsdorp, ~ Augnstlll, 1897.
een vaatje krUit v&!len, dat ontplofte, waardoor
o 3 2
016
0
N....rtJe1l ...
Aall den lWJaktwr.
..
hoofdaallneozweerder
tegen
d~ l'&publiezU, haar kind, de Hottentot en veraebeidene
o 1 6
o li II _pen in dezelfde, zaal zouden vergadere&,
HocwIe",
Munheer,-ln
nw inleidinga-arlikel
V&ll SI
van ons volk,
katfen, die or bU gekomen waren om de grap
Gan.om
.• _
o ~ 1 dan kan men msar geruit _"teggen dat ken en de lIelfstalldigheid
o 3 6
nl tlmO, hebt- SY ?pgeaomd wat IIIr Gordon 8prigg
te zien, gedood werden.
is een blijvend
gevaar dat den vrede van
OH
9
o 6 9
K&!ltoenem
geen
voorzitter
de
oNie
1Il0u'!t1innen
!:.andale afge.~e
voor 0l1li in Engeland gedaan
o 9 6
o 17 8
Uien
Zuid-Afrika
bedreigt.
Durorn
mooe-AfriHOE MEN
IN DE Jn-PUBLIEX£lI liET DOET, heftft;zoo eene kanera die de belangen van Olli! vaderland
.... .-dappelen
o U II haven. En hoe gemakkelijlr~on
o 7 6
-Een
bericbt van Pietersburg,
Z, A. R., U!g(
1) Onder &llderell heeft Cbamb!lrlain gez..
Bloemkool
o 0 <li- o 0 l' verwarring
niet eepe poll~,~e
vergadeonlltl natioll8lite1t
op het haft draagt, da t 150 lr.a1fen 0f.roer maakten lliJ de wouing
o 0 ,
op aanbe"e!ing
yal1 tJr Gordon,
UI Rbodee onKool
o 0 2t
....0 kapitein Dab, nILturellen-l:ommisaria,
te gestraft selaten worden; bem te straffen zouden
o II 0 ring doen overgaan in een f :peJ'llOOnlljken weest eellllg6zind en dapper.
o 6 10
P..tat""
Fort
Klipdam,
omdat
zekere
Mafefa,
een
kaf,
o 1 6 strijd tUSIIChen de twee' Pllttijen - een
o 1 6
Bot.".
,one Iandgenooten ten lterlcate afkeuren.
fer die aanspraak mwt
op bet opperhoofdo 6 IQ
o 11 1
A.ppeLen
:.I) Rhod611 ook niet uit den Kebe_en raad
lItrijd
die
onnoodige
wr~yi)jg
en
bitter.
Boer
en
stedeling.
lIChap
van
een
van
8.cQnies
atammen,
opgepakt
o
6
10
o
0
9
Guaves
te set~n,
o , li
o 4 0
en
ID
bechtenis
gehouden
werd
op
.erschilleDde
Peren
De Gape Times kritizeert
onze aanmerheid veroorzaakt
zou hebWri:
3) Dat Rbodes .ziln .orige populari~it
herltL.cbten,
De ka1fera bleven
den ga.nachen woonen beeft; en
kingen
over de anti-protektie
beweging
Wij keureu daarom het ~~uit
van den
n.cht
te
Klipdam,
ontstaken
een
groot
Vnllr,
en
en
beweert
dat on!! argument
zichzelf
4) dat niet meer dan de helfider Alribnen
heer J. S. MARAIS, hetweJ,lt'men
in onze
b.dden allerlei dreigementen,
Den 1'oJreuden
(Dutch) ~en B.hod.liJ~l,ena.,
en&.
weerspreekt,
want,
zegt hij, hOIl kan het dag wu buene bonding MlO dre1pnd dat bpi,
advertentie
,kolommen
vin(lt,' om de verDese "erlteerde 1'oo.ntelw.gell van air Gordon
VIRIDIMID MIT
verUee
door de rundergedt
op de schouteUl Dabl, om hulp IOnd naar kommandant
gadering
door hem belegd
.at te stellen
wu ik te wachten van iemand met een motie
den van de geheeie bevolking
vallen door
Dupreez, die de burgen opriep en de oproervan wantrouwen
die als a~vaardlgde
wen!tot nadere kennillgeving,
geb4iê1 goed.
In de invoerbelasting
op vleesch, indien de makers gev.ngen
liet nemen.
Veertie no de
geaonden, ten koste der belasttnibetalers.
ZIJn
belhamela krelfen 15 met de uts elk en dne
prijs van vleesch
niet verlaag'd ZOIl wordeze
tweede
advertentie
de heer
doea en I&ten komt jniet overeen met wat ik In
mllanden of zet! weken harden arbeid in den
den
door
de
opheffing
van
deze
belasting?
den raad op £iJn afscheidRdag in &jIn tegenwoorMARAIS:
"daar
ik gedureu.de
de ~IooDONDERDAG,
12 AUG., 1897.
PietersbnTgtlCben
tronk.
Zoo behandelt men
"Het
argument
van 0118 Land komt eend'Sheid geaegd beb, hetwelk lk hier ter lnforma.
pen se88ie voor een motiElJ ~
wantroudergel[jke laakjes in de republLeken.
En hlar ?
tie van het geeerd publiek, opgenomen ID uW'
voudig hierop neder : omdat de boer door
Wel Langberg vertelt 0l1li genoeg.
RECHT
ZAL ZEGEVIEREN.
wen in de regeering
heb g~q,md,
acht ik de Voorzienigheid
boelt, genoemd "Debatten "an bet Hoogerbul&, '
arm gemaald
wordt,
EEN ONI)EItNEMEIfIl ZECNT.JE,-Uit Klerka,
laat volgen:het
wenechelijk
ten
e(D~e""wrijTing
te moeten
De berichten
uit Engeland
geven den
de armen
in de 8teden:tevreden
bericbt men aan de Volk..slen.batvolgende:
"De ed. beer Van Rbyn sei dat hti er niet om
voorko.n
de vergaderi~
~idoorn;Uj be- zijn armer gemaakt te worden door de dorp
indruk
dat de heer CHAlilBERLA.IN een
"Donderdagavond
!!tapten drie j~
kinderen,
zou g~ven om, al
het .£5000, te geven "oor
middelmannen."
Onze
tijdgenoot
vergeet
legd tot nadere
kennisgevi~
uit te stelzeer
hoogen
toon voeft
en dit na het
twee Jongens en een mel8je, waarvan je owhte
komn
van vertegenwoordiging
der Kolome ID
dat die belasting
geld iu 's lands
IOOwat 10 jaar ia, nit den trein die juiat aallge- Engeland bU het jnbileum der 1e0UlDgUI, maar
IICqandaal, ten deele geopenbaard
door het
len." De heer MARAIS ~~tuurlijk
't ~hter
kas brengt,
en dat ais die kas ledig is, ze komen WIUI. N. een tijd J.a;ni blJ 'bet station rond
m06llt 8prell:er wetcn dat de man die de
comité,
waarvan
hij een lid was.
Het
eerst in 't -veld, doch toen ~ .a"4vertentle
gedwaald
te bebben, trok bu,n verloren "oor- KoloOlQ vertegenwoordigde,
door direkte
belastingen
op de l)oerenbevertrouwbaar WBI
voorstel om gellChilien omtrent
den uitleg
van den heer ~'AURE vel'8Ch.~n
moest de volking
en lemand In wien hU kon gelooven. Dat kon hU
gevuld
zal moeten' worden.
Ook komtn de tlADdacbt van den heer W, Carapbefl,
der Londensche
conventie
naar arbiters
te heer MARAIS kiezen óf Olll ~t
zijDe vervindt
hij het gerieflijk te vergetdu, dat de dlO ze meenam naar lijn buil! en dien nacht "er- bem,die de Kolollftl zou 1'ertegenwoordlgen, metl
pleegde. Giatemn werden
door den landdl'Ollt altbans
niet ala biJ dacbt UlI wat deze ge&egll
verwijzen,
een
vooratel
in onze vredesgadering
door te gaan, op;~vaar
af van
boeren
door die beluting
in staat gesteld
ondervraagd,
toen van het meisje de informatie
had Omtrent
een groote biJeenkomst te Kaap,
worden
een grooter prijs voor hun vee te ingewonnen
motie vervat, wordt door den heer CHAMeen aeer ongewensehte
:wrAt1lng te doen
werd, dat baar broertje, de omJ.te st.ad, dat deaedoor den duivel van onknnde en
vragen.
Als
de
middelman
en
dOQr
de
runvan
<lt!
drie
....n
baar
moeder,
meYrouw
Erumua
BERLAIN
kortaf
van
8e hand gewezen,
ontstaan,
of vroegtijdig
te ~'Cen
dat hij
fooroordeel
geleid werd, ook Dlet lila bO dacht
derpest
en door de opheffing
der belasting
~ Krnge~orp,
£2 ont.vangen bad om een reke- &1UI wat de premier io de dnft.en-kweshe
geomdat
dit een onbekende
wijze van doen
zijne vergadering
zou uit8~j1t!n.
Onder
DIng te gaan betalen, ID .!.ede waarvan hj) baar dA&n had, Hiul deze ooit I!PUt of berou" 00bevoordeeld
wordt, dan is dit geen reden
zou zijn tusschen
een suzereine
mogendde omstandigheden
meene~'
wij dat hij waarom de boer niet door de belasting ook en bet andere kind, genaamcl Von Brandï., elk
wond over deze daden?
Neen, biJ had Zich
eeu paar lICboonen kocht ee ben dwone meê te nog beroemd dat bij bet weer zou doen, Sprehr
heid
en een afhankelijken
(subordinate)
verstandig
ge~ndeld
heeft~;'
,
bevoordeeld
kan w<>rden. De boefen lijden
gaan
naar
bet
at..tlOn
alwu.r.hh
voor
hnn
drieën
wilde
nu
weten
of
het
eerluIe
tegenover bet volk
staat.
Welk
recht
heeft de heer CHAlIIMinister
YAURE zal nu
door het verlies van een gedeelte
van hun
plaa.tskaartjea
kocht our Klerlndorp
tm rQflJe was, dat zulk een penoon ala air Gordon ODl!WD
BERLAIN
om zoo te spreken?
Geeft de kiezera
vee, de stedelingen
moeten daarom door
aan de Paarl
naar Kim.berley alwaar zij een tante van den vertegeowoord'Sen.
Ter eere van do kODlnglD
eene indirekte
belasting
geld in 'R lands
Londensch.e
conventie
hem
dit
recht?
Imaap een bezoek londeu gun brengen.
De die .preker eerbied toedroeg en lief had., wn bij
kan eene belangrijke
IDlUlsw!!~ee.le
kas brengen,
en een duurder
prijs voor
landdJ'Ollt heeft onDuddelliik per draad een on- eetl grootere !lOm geven, maar voor een premlt<
Men hoort
wel veel van deze conventie,
ring yerwachten,
en
koloniaal
vleesch betalen.
dertoek ingeatefd en beridl.t ontvangen dat het die &00 ge6proken had kon hij de lIOm op de bedoch de heer CH.u.BERLAIN
weet,
dat
belang-dat
zoo velen m(lge'JII~I:'').ilI''
verhaal van bet meiaje bevestigt.
De oudenl
groo~mg mell!telOmen."
ze geenszins
een su~einiteit
geeft.
.iuren
iemand p3r trem vandaag om de weg
riag gaan bijwonen.
De ed. beer 1'an den Heeyer objecteerde op
loopen
terug
te
balen.
dezelfde groo,deo.
De belofte
werd reeds in 't begin van
_ie
werden heel
lanll!Tlifti~.Ollld~,"'erZie daar- mijn voonJpelli:ng van air Gordon
1896 gegeven,
dat de administratie
der
pen
behandeld,
waarvan
-roor hij weawaJ wat ik van lIUn heenp&D yerGecharterde
maatschappij
onde~ht
zon FAURE ons zeker
een
waobten kon, wani hU beeft duideljjX a&II den
"r
worden,
doch van een pnbliek
onderzoek
daar' hij de eenote
dag pllljld da~ hl! ... Abikanerhater is. Een
LIEVE TROUWE
VRIENDEN.
geboren jillgo en een volbloed RbodeslIWl.
&Ill waarschijnlijk
niets komen.
De heer
publiek
zal optreden
na
3den Aug. 1897.
~il belinnert Il, heer redakteQr, toen Air Gon!on
Tom·,ÁndertlOn,
de voorzitter nn den KaapCH.AlIIBBRLAIN
heeft in het huis der ge- 8C8Bie. Maar de beloft~n en!1'DZ"!:!den
...tall dm Edileur,
m 1896 utteelate~
bad dat bil gereobtiRd wu,
.tadacben tak ,an den jingobond, b~t bet vol,
sir GORDON SPltIGG, n.......i....'l1
meenten
geantwoord,
dat hij de zaak laat
Mjjnbeer,-Ik
lie een heftigen aan"al tesen
volgetlll !.oeetemaung
"an tIOoïmige leá"n van
gendoe telegram van den heer ~es
ontnnmi); door iemand die te lafhartig ia met alin bet parlemént,
£30,000 uit '. I&odll !tu bU te
onderzoeken
en zijn Tooratellen
eerst aan nie, in Engeland
maken
gen: "Ik ben blU dai de mell er be~'r beginnen
~n
om de troepen naar BnlawnJo te &ende.
uit te lien. Laai mij u ~e~
dat ik ten volle naam uit te !romen in uw geëerd blad.an!U
den gouverneur
vau de Kaapkolonie
en thans dubbel
belaugstelt
vDn hoe"eel ik a 1'8raebnklild ben en al mijlle, Il. terwul ik miin ,,~eil naam geioekend heb, Ik en nog bovendien £400 rr ma&nd aan de true
Natal
EOU voorleggen.
Wij hebben
ge- gen
zij uar
kollegas.
acht
bet
ook
niet
de
moeite
waard
rtrijd
te
pen te betalen
{gratia
foor de gecbarterde
1'rieud'l! die biJ mu .tonden in lIliine donkere
eien wat 00ll publiek
Bri~h
onderzoek
daarom
dat de kiezen
OOIllP'l~e,
ali... Itbodee}. dat ik onmiddelluk
uren, oni.Cfat .. il mijne bedoeling erkenden." Dat 1'oeren met lahardI!, eo Salomo &egt: "An\woord
den
lOt
nret
naar
aUne
d_beid
opdat
daarop III den raad "oontel4e, dat het gonvernt_
r.racbtJg gevoel Rbodes bl~ de lamp
over Zuid-Afrika
beteekent,
en kunnen
ons deeling
door
hunne
uit, en 'iD aijne donkere aren" tracbt.te hij een Jlj ook Mm niet gelijk wordt," want " ee~ roede ment eoon OOrtje van dee Iandage1den tot dal
dOB 'VoorwtelJen hoe zeer grondig
en onzilllen
toonen
dat zij
la
voof
den
l'Ilg'
der
wtteJi,"
en
heel
mogelijk
ia
doel
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