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ZELDZAME· KANS.

ondergeteekende zal publiek doen verkoopen zijn Kostbaar Erf
gelegen aan de Hoofd-Straat, met de daarop staande Gebouwen
IJzeren Dak: bevattende een zeer aangenaam en gerieflijk woonhuis
""''IKllllelUene kantoren, BiljMtkamer en. Bar, laatstgenoemde
waarin de
Bodega gedreven wordt en allen te zamen £240 huur jaarlijk
opbrengende.
Dit Eigendom is ook bijzonder geschikt voor liverei stallen welke
besigheid er in den laatste tijd met succes gedreven is.
Dit Eigendom alom bekend zijnde is verdere smschrijving overbodig
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nu ontvangen pel' "Greek" en "'Glan Gordon" eon
IJzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £2 tot
eene menigte Breekwaren, ~oals prachtige Kl!JDer, ~e~n .
en meer; Borden van 28. 6d. tot 5s.; Glazen ~elkleg
Water Glazen an 28. 6d. tot 78; 6d.; Enamelled WAréh een l~n.alltel,t.
Verder nog alles wat tot de huishouding Doodig ia~
beroemde BOLINDE'R STOVES, NoS'. 16, lB, 5, 6, 'SO.'.
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Een dubbel-loop .Achterlaad Geweer met kistje
kompleet, en wat nog verder zal worden aangeboden-

en toebehooren'

M. J. TOMKlN.

Paarl, 7 .Aug. 1897.
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Goederen van de Z_~e naar: Johannesbuj1f..t;~,
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1 ' Dogkar voor een en twee paarden
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Het Gocdk oopste

AFWIJKING

EN SLUITEN VAN
WEGEN.

EERMEDE geachledt kennisgeving,
dat het het voornemen is Tall den
Afdeelingaraad
TaD Barkly Oo!!t overeenkom tig Sectie 152 van Wet No.~,
Y3n
1 9." Zijn Excell.nti. den Gon verneur "
te VI'llg6U een Proclamatie
uit ~ vaariligen, de volgende Beetles van )v eg.
aftewijken en te slniten, namelijk:
1. De afwijking
we:li:e den tegenoordigen geproëlameerden
Hoofd- Weg
(Proc. 2~Jl. van 31f1!93) Tall Dordrecht
na:xr Barkly oost verlaa bij een pnnt
waar het aan de R'ftlll&'!Chiedin·grussehen
d uitspanning op de Plaatil Waterkloof
en de Plaats " Scbadefontein " kruist- en
de gezegde Plaats in een Oostelijke
richting
aaa de .tuider :cijde van den
'teg'ellwoordigen
Weg, Yoor een f.ohal
anrtand van I,m yarde, tot een punt,
WMr die a:m&ait aan den tegenwoordigen

H

Wev.
2 Te' sluiten dat gedeelte van den
t-eg nwoerdigen
Hoofd Wes van Dor~ht,
naar nark1-}" Doet) geproclameerd
(" Proe. 2!l1, van 31/7/,).3 ')
vaD een
punt, waar di de wetltelijltii {l:NnAehle·
djng VUIl de Plaats " 8eha<t.tonteltt"
l.."l'Ui t, en de ge:cegJe IJlMt~ iD ~U
Oostelijke
richting
kroiet
voor e~n
af nd vno 1,350 yard. tot een punt
de geugde afwijldujf
weer aan-
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t-r;nvlu:,wg tbe 13tt~r Farm, In an euterly
dU'OCtlon, ge.n rally on the SouLh side of
tbe prosent line ol BOftIi, for a total distance
1'11,433 181'1111 to the point, wbere it rejoifUI
the pre ent Road.
. 2: '1'0 01011ethat portioD of the pl'l!BeDi
Mn..in ~oad, from Dordrecht to Barkly EUi,
Proclaimed, hy (PI"OC.291 of 31.7.9.'1) from
th point where it Cl"OS8e8 fhe We.tem
boundJ\ry of tbc Fum
SchadeloDteiD "
Il~d t~versinA' fhe Mid Farm ill an EMte~
.direetion generatJ, for ft distauea of 1,3.'>0
.rdH, to t"'e pomt where the dniation
J~ID •. Any objections to the closing and
divertmg of above SectioDs of Road must
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de dynamiet-maatllchapp!j .~.
IliW plaazi
h&eft aan rebellie en maxilJlll beeft~uagevoerd' id
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Alida will! beschonken in de publieke .trut en
werd beboet met bs, of eene week bard en arbeid.
Booy W,JIt1, eeu _terke oDderateuner van de
wijnboeren,
"erd
weder voorgebracbt
VOO);
dronkenschap, Daar dit reeds de .. ii'f:de maal wu
biunen een jaar det bU· ~oor dezelfd\! miadaad "er!!Chenen ...~ werd bO ge-vonniad tot 12
maanden barden arbeid.
Willem !SaDlpson had den dienst van den beer
Johannes
R. ,R.edelingbuys,
'Mo.nt
D~",
zonoIer vertof verlaten.
Hti werd scbuldig bevonden. maar daar de beer R.edeling.huyt hem
dadelijk in dienst verlangde, werd hij ontslacen
met een geduchte schrobbeertug.
.' lomon Willem!!e stond ~buldigd
van
roudloopcrU zonder middel van butaan. Daar,
beschuldigde reeds eeu paar Sagen in hechtenis
w,,"' werd bij ontslag ... niet eene waarscAnwing.

Terugkeer der vrijwiJ.ligers.
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ID verband met de naasting der DeIagot,baai.'
lijn 1II'ijtt b.et genoemde bla'd er op. dat argumen.ten ~n,
Diet gepobli~
worden we1,·
licht omda~ er·.taatabe.langen
moA gemoeid ajjn',
;wier openlijke. ui~~
onp:wenacht
iL
'Lodien due ~pv.t~Joist
Ili, ,~vragen
we,:
Hoe heeft de induattierue eomIilll&le er toe kult
nen overgaan om fr.8beimen, welke le ni.t -Un'
publiek toevertronwt,
wel toe ~ ,erlrou1ll'en
aan bet sestal advileerende
'leden uit Job&nneebllrlf •. voor. wiel' lul",wijgendbeid
8n'b4,trOow.
baarbeid niet de mi:nrie :wa&I'Itorg' bettaat?
Waarom .deelde de COlDJlliJa~ &IO.D de heeren
Hay, Albn, Pierce, Hrakban en Breeaon
gebeimen mee die bet
piI~liek niet mag
.. eten? Welke zekerheid had aê''COmnriMie da.t
die beeren liebEelf belcllouwen' alJ staan4e ,onder eeo eed VaD gehebnboadmgJ
W~e zegt
dat l.hau. niet R~811
de' argumenten kênt,
welke de kommillBle voor het algemeeue publiek
verborgen hield."
.

o.~

ataa_-

om

Een pu hljeke <er~,leriu<l van inwoners, door
de heerc« Tom, E, Fuller, J. L. M, Brown en
• 0'
,
Tom, 'J Anderse"
belegd. werd glstereuaTond
Uit d. Kupetad
IICtriift een kofrellpondent
in de ~l"tr"polit!ill Hall, BUrgr!traat, geboudeo
O.tn. de na,volgeude waarschuwiog
aall de Volbmet her doel te besluiten
over het geven no
.tem. "Nu dat IAngumerbaod de1.\jd begint te
een rect'ptie
I\3n de vrijwilligers bij hun terug'
naderen
voor de presiden18-eleetie!
bij u te
keer van ..ten Langberg.
D ze 01'11.11 reeds de lande, bejint
oek hier de aandacht ilaaro~ te
tw eedë "ergadering
over dele zaak belegd.
Bij vallen. Vao betrouwbare B.ijde veméem ik dat de
de evr"te ver!(uderiog
waren er slechts twee politieke Bi'enten van Rhodes werkr.aam liin;
per;.onen uit bet publiek t.egenwoordig, waarop
want beL behoeft
geen betoog dat de "Witte
men ,lwsloot
de vt>rglldering te verdagen.
De Dingaan",
zooa18 .jullie in Transvaal
hem nu
ven;~derilJg glSteravood werd lloeJ bijgewoond,
noemt, voor niets terug zal deinzen om Paul
'lplllP er ongeveer 160 personen telieowoordig,
Kruger eruit tt- we.rken, of, 1118dllt niet gaat,
en de "erricbtin!!en waren Hij ~eestdriftig.
ruzie te veroorzaken door na afloop der electie
De hevr T, E. Fuller, L.W.\' .. presideerde en protesten
daartegen
op te krjjgen en het volk
rnaakte bet doel d ..r vergadering bekeod, bet- verdeeld te maken. Onder Tranna.1
vrienden
'l'('t'u met toeju iching begr.: -t ",,,rd,
Hij zei dat hier bestaat de vurige begeerte dat ditmaal
IDt'O toch niet
kon .tilzitt..,n en de voluutiers slechte één enkele kandidaat zal et.aan zoo.ia1. er
iateu terugkomen
zonder ben te ver~lkomeo.
geeu striid onder de burgers kan komen. AI wie
SI'""k ..r lJetl't'tlroe bel dat de eerste vergadering
daart-oe meewerkt, zal de dankbaarheid VBO heel
mi lukt wus, doordien
men niet de oproeping
bet Afrikanerdom
verwerven en een onnitspreI....,~.. rkt bad. Hij prees dil dapperbeid
der kelijken dienst doen aan d.e Zuid-Afri1taaniche
rolurniers
en zei uat de strijd niet lIlal zooveel
Republiek.
Wijs vooral in uw blad op he!
eclru wa. g..?indi;;d. omdat er !feen gelegenheid
Rhodes-gevaar
dat uw volk meer dan oeit bewas voor bolt leveren ..an een .>6 lis nden slag. dreigt.
Zet alle partijaeba.p voor ditmaal op
De voluutiers
gedroegen .ich zeer knap en hij seide, opdat de aanstaande presidenta electie
lAg ",eca reden waarom Kaapi!tad niet gereed
slechts eau zachtaardig
incident worde en niet
zou '!JU hen barteljik welkom te heeten bij bon
een welkome gelegenheid
voor Rhodes om UW
t"rugk"mot.
(Toejuicbiog..)
land te "dr:w~teo,"
De de~en V311 Kaapstll.d betreurde h.. t dat er niet

CALEDON.
DE SPOOR.WEG·KWESTIE

.

heeft met leedwezeo
veroomen dat vier vertegenwoordigeI'll van Vi.l.Jiemo.rp ver;gaderingen
geho.deo
bebben te Gr eyton, Napter, su Bredasdorj) ten gunste van de Fran!lcbhoek-route,
ni st t'3 \<Jrw komt'l\
tnl hun ~*,ru.gkO(ll.3t,\t~vali' welko
vergadcringell
de mwschen
18 Augustua, 1897.
jU"'uin,,)
Il!l ,'dd' «....
r dat ti" verga"enng
alhier
IfBen
kennis
droegen
wc.
er
beslUit ,j .• ,'1 ,,,,elite sr. ,.\ ",rw.,.)kornel1 lJ" hun
GedureDde de afr(eloopeu week bebben wij geen
publieke
of.' ,ZOO"ef dil
~el'gadeter.1ak,..J.u;(t 1.. h.lr~ \faan\et:rln~ Ili~spreek( van
drie ongelukken
gehad, waarvan één, h,,~,spii.t derin~ zi.ch bewul!t UI andere
lrellnlllgevlOg
deu 0 moed en de t""wiidil'g aan phcht door ben mij te zeggen
ooodiottig
was. ZooaIs II'\H vao die vergadering gedaan WC1'd, en perr,g~l,uk
verhaald werd, had een zeker heer W. Wilmott,
bet» •..nd (.oejuicbia",),
vernomen hebbende dat deputauei\if'.an
\,lbers·
Dc b.'~r Brown. L, W \' ... ec.. udeerde met een transportr!jder
t=ben
Worcester
statIe
dorp, Greytoo en Napier heden naar de stad
eCIH"e Yioor,itjll van waardeat:Till~.
eu Zd dat hU en VUliersdorp,
bet ongeluk
ID
de nahijpeld
g.aan 000 een onderhoud met deo Cl>mmlS!lQIlll
hOt)rt" ,["t K" .. pstAd, zou (.....""0 dat het inder- van Brand vlei door zijn wagen overr:cdeu
van publieke werken te hebb~n, ZOO ,veroordeelt
en gedood
te
worden,
Het is onmogeljjk
daad tn)t""b IS op '!lU I"urg"l'·soldateu,
,
Het '00)rMI81 werd daarnu met 1l('('lamatI6 al- te _eggen hoe bet ongeluk gebeurd is, doch deze vergadering de 'helmelgke WOle waaro.p
deze vergaderin«eo
gehonden
weden
en II
men veronde!'l!telt dat hU bij bet op- of af- zeker van gevoelen dat de genoemde deputaties
getnetH B.nfi!:fCoomen.
,
.
I)" heer
:,mart st e l,ld voor dut eeu comité
klimmen .an den disselboom moet gevalleo
niet
de
wenscben
der
kiezen
vertegeowoordiworde .."oge;'~eld om C..,·Ifonds luieen Le brenziio. De heer D. J. de Wet, die bet e~1"IItvao geD en spreek~ bare sterke ILfkeorfug uit ~an
gen ~oor het bekosLI~et1 v..n eeu receptie,
di~ droevig ongeluk boorde, gul8 dadelllk daar· z.oodaoige
bandel",uze,
Deze
verg~derllli
1)" b"er T, J .. \ndê.nlOn ..eeunde"rde
,
been en deed alles in zijn veralOgen voor den
wenscbt ook de rcgeenng
te steUllen 10 haar
lid 'I'"o"'\el werd eenPl,ng met acelrunatle
ongelukkigen
IOd.er doch deze bezweek voordat
besluit om de Sir Lowry'~ PM·route aan te
mbD des heeren De Wet's woonh~is koo be:
aao~enoahW.~
.
nemen.
"a ..en berla.kinl! Iwn d~n ,·oorlilier sloot de reiken.
Dl)n 'Colgenden dag werd ziin stoffelijk
Een deputatie bestaande uit de beercJl' Roome,
ve~gad'!ri!l!! en werd er gelejl0nheid geQ~veo om ovorschot ter aarde betiteld op de plaate van
Van der Merw~ én K;;~6,werd aangesteld om
laatstgenoemdeo
heer,
sympatht.eeren
van. den .CollllIliJsal'ls \ al' I'u\)lit:ke werken te outd~ .ubseflptie-ljl~len
'" teekeoetl.
barte met zjjne familie.
De twee aodere gevallen waren van biJoa moeteu.
KOlsONIALE FINIo-NOIEN.
denzelfdeo' aa.rd. Mej" James Perkins die bij
PLOTSELING
STERFUEV AL.
hare woning ~i(baar riituig stapte! had hei
CALEDON, 18 Ace;.-(Speeiaal.)-O~8
dorpje
(JJl"'."t'" •• n\1l de
!!eauthnTl:oOL't!fJ.e nitgR\'.m
gedu- ongeluk, terw1il tij eeo nn hare klelOkinderen
r\!...'1d"...• ,f(' 12 rnu.artll~n !--eë.iwl1b1'\1 :iO Juni.
l897 van
er nit hielp, achter OTeT te ..alleo eo werd erg is iD 1'0~w gedompeld door het plotseling overhet ti rUiIlt'~~k
jrulr 1~Y6-':J7 :bezeerd, doch het gaat met haar verder goed. ltiden V&Il de ecbtgenoote van den heer W: Na·
pier Kuy', den geaclrteu'klerk
van den cl\-.'.elen
De jonge heer Boose weTd de. volgenden
commisaam, die plotselIog dezen morgen bu een
dag nit ztin kar geworpen en aan het hoofd
tlauwte overleed.
bezeerd; ook dese is aan de beterbaod.
Tot lid van de mUllioipaliteit werd gekozen
Oaledon, 16 ADg., 1897,
de heer J. C. Wioterbach die vudaag voor de
Aan d~lI Editeu.r.
eerste maal ziine plaats io den raad innam.
Dr. en mevr, Ford ziin gi!tereo van bier ver~iinbeer,-Ill
mijn brief, in (jm Laud Vil.
trokken op een uitstapje naar Europa; zp zijn Zaterdllfl
jl. vel'1!che~en, lJ! er een abUlBvoorgevoomer&ellll zoo wat sel maaoden er.aan te be· komen; waar dit abuill is behoort Ifezegde
steden,
wenachen beo een aaogeoame reil! brief' aldIlIl te lezen :-" Wat. voor deo Fransch·
en venvelkomem tevens dr. eD mevr. Symonds
boekweg wordt beweerd il eenvoudig ditl dat
die OB! zeventieo mijlen nader bij bet binneo·
in on8 midden.
.
Sommige' eiken ztin T~
io zom~rgewlllld,
land zal brengen; Reemt meu \}'el io overwealsook kweepeeren en WIlgeboomen; dit &cbTuft ging dat 01lW producten
te~.rn cene hal ve
penny per ton~at
is 2,00\) lbs.-per
mijl
men toe &&0 den drongen winter,
Met bet bou ....en van nieuwe huizen gaat het worden vervoe.rd, en dat de kost"n voor dIt
tIlhier flink; die door den beer N. C. Krone
zenden ""ft 40 mud haf)er d6 17 mijlen sloch.t3
.£6, 3,M20 13
opgericht op het erf dat vr~ger Illln dr. E~len
18 sd is, dat i8 ,~)g niet een' halve pW1I!! l'er
£ó,:l8,j,~Q6
0
0
behoorde,
zUn
bijna
voltOOId
en
znn
een
Sieraad.
mud floor de 11 mijlen, eo zulks alzoo zunde is
:-\"hal.tin~
.,-nor het jaar loo1.!).l-y,f;
voor
het
dorp,
ook
de
hpeTen
Bosmao
en
Couroy
het oiet betllr voor onze boeren io het BreL\(j{1l\:t:I1.
nut Juli 1~1J6 tot. 30
~,62 ,83J1l, 2 5 laten nieu ....e gIlbouwen optrekken.
dudorp
distnkt om tevreden te zijn om deo
J !lUI 1.001;...,;
trein Qver Sir Lowry'e.paa
te hebben. en de
gerinis' IK)m vao b. 5d. op de 4{) mod haver,
SPO RT.)
HANDEL EN NIJVERHEID.
dat is een vrncbt, m&er rij loon te be~en wan·
neer zij hun .koorn of haver oaar Ki.mberle,
VOETBAL.
GOU DUiTVOER,
en. derwaarts
zenden, dan om zich te lateo leiGiolercn
werrlCn per de Dun.e.gaD Castle 40,612 den door een paar penDoen van Villiert!dorp
D"N CCRRlI-'·BEKEli.
ons ruW good nitgevoel'l!,
jZeSChatop eeD waarde om ben te helpen Ol» oog eene opmetina door
FraollChhoek te krijgen en alzoo de geh~le
VORT Et,IZ.ABJ::TH, I~ Aug.-{Per
te.le~.)van £139,192.
Caledon spoor.we,-bill te laten ~eroogelu"en.
Ik weo1.trijd"D \Y ""klilo"
Pr\)yiu<Jie V8. Vrijstaat
NATAL'S
SPOO~WEGE){.
Ik wil slechts dlt verder zeggen dat de depu·
e'u TraH~~a.al ..-M. ()os.,·Hjb.t.: Provincie haJdcn heden
PIJCTElIKABITZBUBG,,17
ADG.-{Per
telegJUf.)tatie nu Villiendorp
maar alecht te werlt
plaat:.
lA.: ,)',kom t W,c, ~,
m&:ll er, viel e6D
De .poorw~.
'foor de week geëindigd 7
vaD hunne verpderindoordrioile.nden regen gedurende den ~da«.
De deser bedtoegd .U6,s7~ 'fergeleken lD6t "~,51H ging TolaeD8 rapporien
W""teliJke
Provincie ~de
i')Cd en mj won met
gon in ón, LaJUl vel"llCbenen. M~nen zij wan~oor deseJjde ,week laatate jaar.
29 pun t.en lege:D nH.
neer
sti eene guu.t willen hehben ~ij wijse ~BD
TRANSVAALSOH& 'FINANCIEN.
0., t ....ee<te w&d5trljd wen! bard besneden,
en de
..JIPi IMIne: opmetiDg, boe' beepotte'\i& en on'frans vul ma.akt.e eem in bet tweede half· u<u een
f'11I11'()1I.lA, 17 Al1G.-(Per
t.legraal.}-De
.!&ai noodig oo:k, -dat zij bun doel bereiken InlIen
....n inko_ten,
~de
Iaat8tem&&Dd w.a .•U78,987
!ICOn!. Anclrews
en V uir D!*"kte ieder een try.
..ergeleltcn met £4n,oI' -.oor Juni. De oitgaven door air J &IDee aaD te vallen zooala door ds.
DE COHINTHl1LlQ'S.
....Tell •• 58,077: tepa
&500,894 "ool'Jllni laatate Cillién t.e' I'apiet .01 Du Toit te Greyton?
DUR.8A."', 18 Aug.-{Per tdegrW.)-De
Com' jaa.r. De balaDl in ,de atMtllw
Wil! £~62,otS op mabD zieb ,.recbt belaehe1iik. Wii noodigen
thio.n .oeLbalspe.leTi badden beden bUDeerste wed' 31 Juli en .6111,118 op 30 Juni. De opgaven ..cor de .ge~
deputatie echter nit eene'vergadestri jd hier, tegen een Dn:rbe.n span en waren weJnni .an liet 'forlge jaar waren: in.kDlnlten £417,026 ring alhler te beleggen,. en zii zullen vinden
der o._-irul ....ri< met drie goals tegen niL
-dai: lOeD eenparigljjk
bier ie voo.r de Sir
nitga'feo A$86,916.
I.;ouy'. puJUn. A,l komt de trein over Sir
SOHEEPV AARTBElUOHTE'N.
Ló'II'rJ' .. pu of over Franscbhoek, in ,ieder ~.
1NSOLVEN1'II: B01W&L8.
".,Lkomi· ,de ,tatie bier, en' de hoeren nO
N.apier en lJNdasdorp moete-n. hlUlJle pTodgc~
• KAAl'ST AD.
te~ naar lUer breogeo .. De VUliend~rp~po_tie moet ook de publieke ",..rgadennaen
te,
Ul\GUOlON.
Napier en Bredasdorp die binne.n karl daár
Au.ll. 11-M.ailboot
Norman, ..an Engcland,
aehou4en ;sWIm. worden, maar W&8Fvan pu17--:lS A~,
van Londen.
17-Noorscb schip Kiog Cenric, van p~la
blieke ~M1D.vingen \:e~even zul1e-q-worden;
18- S Clan :Mao.Lea.Il, 'f&ll Liverpool,
~ne
geheime .. en' e:.Il.iidi;i~ <er:-;aderine:eii,
IS-Beecb Holm, vu Ayr.
.bij~
eD SU ..nllen 9<lO o".k 3i '.,
w .. nvxaTao'D.D:,
"_r. aken
behoorlijk Ilitielel1d w":d.,ri (!u tHe:
.is
. da.' meD Q&D' 'l'UH' de ;::"Ir
Aug. li-VUle
de MacclC), n.... lbdagMCar.
JlJEio,rty'.pulii.n -ap al. Op. de bjj.cenk(;m't
17.--:lDl!rloer, nSál. Samborg.
.
I 7--:lS Anst.ra.llWan, naar AUJtflne.
~.lIIIioJrp gehoGdeD, hoor A'. -_hr Ut .voor
17~,
naar Itnpns
.
ell 18 tegeD: 8ir '.'LoWtYa1-liin·· w~p
:Ml.
lS--llallboot Dun'fell&DCaat!e, nllM ElICI'lADn
4at'4e ...ooniïiet ~n aD.,n.n." t~~.~
LONIlBN., 1-:qvé·van FraD8C,b'hoek pt; Villi wat
die pvO~-P"&&t?
_ '.' ....
L,
I~ Ang.-{Fcr
telegra&f.)-De
Greek ~ beden

~"IlJIge we.,p~U< I>-n, ,.
. ~
;~~
p
...dligcr. dl zet -tat "U huu pitcht ma.urnoeo
gedaao h:,dde·I .• n het lOU een i!{'.handtlw'?Ztn hen
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. De' invoer V&D boornvee in 't distriki Knpna
niet g.eoarJoafd .ten., ii I~ .. den Zwaacnvier
bvofdwti, de RoqpkrNl
. ,den Di óprivier
hoofd.weg en BlauwluaJud'
t.-De plaatlleo
Kai~poort
. Klip'poo!" OQlUl~fo;Dt6in, .JIkhaWaIi) en lloUontelll, ln de afdeeting PhihpstoWn' lijn een betmetie _
v ri:la&rd.-Ret

v..

. 1'8M'oer van "" in de di trikten UerllOhel .eD
&'rkl, OOlit ill wedQl' toe~lakn.-De Bntst.ownlClbe dorpm:nee.nt IÏI hêsmct verklaArd., soa
ook be~ distrikt 'l'a..... ~.-:-Het
rtln?-erpeit,..
ooQ)ité ie Molteno beeft mcnt:i.Qg ve.rphcbt p&naakt.
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CIRK,EL.

De pest is thana zoowel in bet. noo.rde,n ala in
het :r.uid-west.eljjke deel van bet diatrikt Oradook.

TEGEN INENTING.

'We]

'.

Te Mortimer, i.n de wijk BJauw~,
Dradock, is eene vergadering gei,onden)' waarop
voor den Mldde'lla ~ben
cirkel
t.e: stun
bjj de aanstunde
electies 'voor h.et -men een voorstal 'aannám OCEl pog Diet te enien. omda.t enting .tot nog ·t-oe geen bJlvredi- .
hoogerhuia.
.
geode reswtaten had opgeleverd.
Ook besloot
men om de rlID.derpest-eammia ie te verzoeken
DE N,-Q.CmUL.
den heer J. F. Ven'ter, van Betj.eslttaal, met in
de ...jjk te !ltón entail. -daar die persoon vol.
de sprekers te onvoorD!}htig Wall met he

!Da beer G. H. Maasdorp heet~ na oo.~oten
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