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De leden der'Óo.miaie Rjn ae
C. J. VAN DE:a I(UW-, G. J. JJuyt en {B.,'

R.M. Kantoor, Cél'el; 20 Aug. 1897.

RINDERPF}ST
,

CJ .~ '~ ~.-~'~:,.~
• _ _ >ot ....

NOTICE is hereby .given, .in wnnlol Sec. 7;' Aót 1.% ,1
owners of Horned OAttle.wit~in this ~riIion _h,Cllireote<l.

the appearance of a~ydiJeMe, .... OD~t luch O~ttle *•., ......... ft\nl~.+
with to ~h&Local Rinderpest Oóm.mttt.ee,1>1'to

Tbe members of Committee In ltt,e _tidlen,ti 'JI_18trl:tEO:jl.:
C.l v. D. MDBWlJ, G.J. Lm and R; ViN WUI. .

S. BOYEB, Reeide"t ~trate..... ,".

R.M. Office, Ceres, 20 Aug. 1891,. '.

Civil Com1DÏuioner'8 Office,
Ceres, 2s Aug. ~'l.

PUBLI EKE ~VERKOO,PING~,;'
OP VRIJDAG;8 oCTo:álli 1~, 1

, ~... , ...~;, .
, . IN fIErp.:' DISTRIKT, ' ' , ' .

PRlES KA, :.TE , """,.LL.u.;.a"~"'o¥:'"
'_Ten 10 ure-'~mogens. .. -:

DE Ondergeteekende, als ~x~~~ Testamentair in deá Bood~lvan <len'
Overledese M. 0: :MAREE,' zal v.erkoopen op bovengenoem~e~

datum en plaats zonder reserve' volgens Testament :- " , - .
I. Het halve deel van de P1aÁts Bchalksput, groot:in 't gehpel-9,834 .&oSRXJP,

morgen, gelegen ~ de. Afdeeling ~.ries~~.. Op ,df! P~t:s ,!ol"dt 'een' .
winstgevende bemgneld. gedrev~~ wel~ ,£120 per: "l~~" ~Il, huur
opbrengt, benevens zaal- .en .t~lngronden. met sterke 1V:llteï"en. De VOO.B '
plaats grenst,aan de Oran]6 BlVIer,: ~Yena1en brengn.se nog, £75
huurgelden op volgens het Weathetbl] .Asbestos Kot;ttrakt. , .

II. Het halve deel van de Plaats'A~1'8 pan, gel~gen"in de'~enDatdt' ;,CATJ,LOGJJS.SEI.
Afdooliog gnx;>t 19,900 morgen. ID 't geheel; belc:\e :plaat:ien 'bebben I '. -. <"
weiveld g~hikt voor groot- ~n ~ein; vee. '. ," ,... >' " ' " >

Op de Plaats Schalkapnt rust 001\ verband van £1,000, en op AnlZ'éliier!!
pan .£400, .de helft W'a.arvau· overgenomen, k~n, ,
kO\)per. _ .. " '

1U. 730 Schapen, 1 Kapkar met tuigen
Huisraad. "

IV. Bij gelegen beid van het aanstaande
opgeveild woroen -op Zaterdag 2'5 .
Erf No. 108 met de: gebouwen er' ~op;J[1'le ..~~
bestaande uit voorhuis, ,2 slaapkamers, kO,1~Wj",..J.Il18t,JSQjjre~J
een buiten gebouw met} 2 vertrekk-oo en ,stal .bê~lQ9Mlf{",_lll'~;~~!é~
gemelden boedel. . ,

otiJl~lie8 belbbEIDd,'e.'mooten ' '
Jle8Cllf,llte bij den' R.aa .iDdi~~ hden .l~el ~Jl ,W:iJle';\dpp. beer

'Maanden nadatum'ván _ GEORGE WILLETT.
áeze :kennisgevmg. ' ' ':.......--~

Op last,
O. lJIND,

, ' .Secretarif\l.
Afdoelingsraads Kantoor,
4~,St. George~t, 15 Jllli" 1~1:

Prieska, 3 Aug., 189'7.

J. C.8,~,,~.4'."",~•• c,c.o.',.,.

IJzer, Koolen'.:
. '0 ":".,

,KOlONIA.~lEti"AMfR]fUlJ~
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J. DeF~een nitm~tende " ~TELRIYIER'~ groot, .
","'ltlor~n en 425 kw. R-oeden. Op frllSle eIgendom staan een z~r: f~J...groot Woonhuis- al het ~outwerk van "Kaj~~nhout;"__:W '" '
,Jluiwit, Stallen, Schuren, Buitengebouwen, WerkwlOkels, Kralen, ens.,
;etÏZ. Er zijn ook fraaie Tuinen en Boomgaarden. , '
" -, II. De Fraaie Plaats "BUFFEL.JAGT" 'groot 2,000 mOT~eB met
Gebouwen enz. er op. '
- III. De Fraaie Plaats" KOKSRIVIER " groot ]289 morgen, 174
",kw. Roeden, met fraaie Woonhuis, Stallen, Schuren, enz. Deze Plaats
beeft ook fraaie Tuiben Em Boomgaarden.

IV. De traaie Plaat. " Dllt,KUIJSKRp..AL" groot 4057
,212 kw. Roeden, met fraaie Geboáwen er op. 'Deze plaats kan in 'twee
plaatsen vérdeeld worden. , : _ '

V, De Fraaie PIM\ts t. RfE1]FONTEIN" groot SS-5R morgen,491
. l{w. Roeden, met al Jo fraaie Gebouwen er op. Deze plaatskan ge- _J:L!E~T!:...~~::!.~~.!~~~~~~~~~~~~~i~~~_
.tnakkelijk in drie <li meer Plaat e~ verdeeld worden. Er zijn ook twee

, ftaaie Zoutpannen op dit eigendom die jaarlij~ een menigte' zout op-
brengen. ' : "

Yl. Zeker stuk grond annex.l groot 1322 Morgen; 87 kw. Roeden,
,"YII, Zeker drie stokken grond annex, metende tezamen '1373

morgen, 300 kw. Roeden, orjgin~el uitgehouden voor" Publieke Vis-
acherijen." ;
-, De voornoemde zeven fraaie laan elkander grenzende Plaatsen be-

helien de zoo wel en alombekende "-RATELRlYER ESTATE" -be-
slaande een gros area van 21_,2·i5 tnorgcn of 44,966 akkers, met een zee-

van onzeveer 20 mijlen. H~tweiveld is uitermate geschikt voor
, Beesten, Schapen en VoW! lstrniaen, en er zijn prachtige Zaai-

hinden, 'I'iriaen, en de reeds gemel e twee fraaie zoutpannen. Er is ook
'een \'litstek~nde voorraad heerlijk ater loopende door de eigendommen,
, een overvloed van allerlei OOl'tfn wild, inslnitendo : Grauwe, en Hood

yJerk Patrijzen, Fisanten, Snippen] Eenden, met een.woord Watervogels
'van alle oorten, terwijl van Vel" wi Id men er vindt Vale Reebókken,
, Klipspringer!!, Grijsbokken. Duikdrs en Vlakbokken, enz. ,
, -:..' Woonhuizen, Buitengebonwcn, Schuren, enz., zijn allen van de beste
soort. Als een Win tgevende Plaats, Bezigheide I'lek, en een aange-
JTS1Pll verblijf voor de gezondheid, truet al de vcordeelen en genoegens die
Wild en Yermaa k to Land en t ",Vater aanbieden kunnen verschaffen is
het Eigendom ongeëvenaard in de lKO]ODiE\~en zal het 1n porceelen wor-
, den opgeveild ten einde "kleine koopera te gerieven of in eeu geheel. De
spoorweg naar Caledon, welke .Bill!aanstaande jaar stenig door 't Parle-
~Dt zal gepasseerd worden, zal deiwaarde van dit Eigendom grootelijks
~l'Ineerderen. - '

So~apen.
2000 Fraaie Eersteklasse :Merino doien met Lammeren. ,
600 do do Slacht H~mels, geschikt voor den slachter.
:5.00 do do Oude Ooien, . ,do do
600 do do Jonge Scpapen van 2 en 4 Tanden.
000 do do Lammeren van 1806.

,-,140 do do Rammen ~it Ercildoune Ooien, hij
~aln~~n.

~1l> do do Ooien lilt: Ingevoerde stock.
. 60 do do do uit Koloniaal geteelde Ercildoune Ooien

geteeld door de.Heeren AlberL Vigne en Co., te Middelburg.
3.5 Fr~ie Eersteklas e Lammeren uit bovengemelde 60 Ooien bij

'l'asmaniache Rammen, :
.do do Tasmanische Rammen, Een waarvan ingevoerd.
do do do Ooien, ingevoerd met Lammeren.
do do bokken, enz.• enz.

DE SCHAPEN WORDEN A.LJ,RN MET HUN WOL YERKOCHT.

Paarden en Ezel ••
60 Fraaie Eersteklasse Aanteel Merries.
28 do do Jonge do.
16 do do Jonge Hegsten.
.J, do do Rij -en Trekpaarden.
1 do do Paarden Hengst.
2 do do en groote Ezel lHengsten.

8 do do MuH, Ezels, (Jong).
Beesten.

80 Fraaie Eerstoklas e Melkkoeien en Vaarzen. '
15 do .do Jonge Heesten.
26 do do 'I'rekossen.
6 do do Slachto sen.
'r do do .. Friesland Bul " oprechtgeteeld.

StiruiBvoltel.,
, 6'0 Fraaie Eerstelclaa e Struisvogels.

: .: BoerderjJgeerd.ohap.
~: Bel'Stek1a.~e Bokwagens 1 EersteJcla.sae Jóhnston0's Zelfbinder,

do SPl\DJukken 2 do 3 Voor Ploegen.
,. Kompleet

do Kap Kar 2
do 0pen KST S
do Sohotsobe Kar 2
do paar Achter Tuigen
do Span do 1

'J. A. BURG'ER -,
~. E. BURGBBi " •
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Good Hope--
-op- .....

Dinsdas, 3t Augustll8,
Bij gelegenheid van den Verjaardag Tan

H.M. de Koningin <Jer Nederlanden,
wanneer zal worden O}>f!'evoérct:

ADELAIDE VAN BEYEREN~
DRAllA IN 3 BBDBIJVBJf,

Gevolgd door het Blij8pel, GOEDE,
MORGEN, MIJNHEER VISSER.

Tusschen de twee atukken 1181-Mevr.
RoSKELLY een solo zingen ter ~re van
H.M. de Koningin der. Nederlanden ver·
voordigd door dnbeer :M. J. BIUNK.
Eeu aantal VrijwiHigere, van den (}ol'log

terul[kt'Cn'uJe, zijn uiIgenoodigd tegen-
" ,UI r<hll te zijn. ~
Prijzen : Eerste Klasse ás. (Vijf voor £1)

Tweede Klasse, 28. Gd.; Derde Klas8e,
Is. tKI. Denren 0)Sen te 7.30 n.m, :
aanvang om 8 uur. Plan der Zaal en
Kaartjes bij den beer W. G Combrink
Horlogemaker, Kortemarlrtatraat. '

CALVINIA.

Publieke Vertoopilg Im Inen.
DE Ondergetoei -nde, o,Jho'oriij'<

daartoe gelaslJ eijnde, zar op
Zaterdag, .den ll~~n September,
}Ier Publieke Vailing voor zijn
kantoor te Calvinia verkoepen
voor rekening van den kerkeraad
der Gerefvrmooroe Kerlr te ealvinia
~ de Erven gelegen in bet dorp
Cal vinia die nog' behooren aan
gezegde Kerk.

D. F, M.AlU18 Jr., A.falager.
Calvinia,

2u Augnstus, 1897.,
Departement Jan Publieke Werken.

AAN CON7RACTEURS:

TENDERS worden gevraagd
. voor Toevoegingen en Repa-

raties aan het. Postkantoor Wa.le-
straat, Kaapstad. ~

Specificatie en Voorwaarden van
Contract zijn te zien en verdere
inlichtingen te bekomen ten Kantore
van den ondergeteekende.
,,!enders. duidelijk gemerkt
'I'oevoegingeu en Reparaties Post-

kantoor, Wale traat," zullen worden
iugewacht dool' dën Controleur en
Auditeur-Generaal, Kaapstad tot 12
uur 's middags, op Woensdag den
15den September, 1897. '
Tenderaars moeten twee \WI-

doende securiteiten stellen. voor de
vervulling van bet Contract el.1
mike securiteiten moeten' de
Tenders teekcnen.

De laagste of eenige Tendel' zal
niet noodzakelijk worden Ba.nge-
nomen.

H. S. GREA.VES,
pro. Hoofdinspecteur.

Dtlpartement van
Publieke 'Werken,

Caledonplein,
Kaapstad,

24 .AugDstus, 1897.

---------------------------- ----
WEGGELOOPEN -

VAN de Paarl, eon licht geel
Boesman Hottentot Jongen

met name Cornelis Frits, omtrent
5 voet boog,ouderoomnaarsehatting
omtrent 25.

Een ied~r bij wien hij moge aan-
komen gelIeve dade1,ijk kennis te
geven aan den ontlergeteekende.

O. J. T. DREYER,
Noorder Paarl.

Aan .Jlen die aan hunne -Ooogen lOden-
OKBRU1KT

Danael'. 0011 -W-ater.
HK! FAALT NOOIT.

Prijs Zs.-per post 28. 4d.
V6l'kooht door alle Apothekers.

r
A. T. RUTTER,'lI A Kr: Tt ""n de ,},pl"f'eni~e Ko1on1al.

l' ..1N:0;;'; .. eO .. (; Jtl~H1'fO~" adela.
hek"n' nVl'r tie jl'@heeleKnlo11ie. Zadela op
""jer Il"mnakt v'\n ex 811 mNr. Oud. aadele
DleuW "1'.."p'''A .. kL of ~k"nl' ~m,,"'t
volrilll V,.. lt""..n "!lT> dp, k'AHt~n. .

TUltGElN
Met elo niAll'.e SO'HU!aLlil!l8', oaa. het
tK:b80Xen t.t" vu .. ,..k.,It\~n. ,

V nu.·.! nUl I'rIJ ..hf.'tpn
2(3, DA.RLXNGS7:nAAT.

KAi\f'STAD

ALGEM.EENE AGENT,"
A. NEWMARK

, .
al. KASTEELSTRAAT-

DAAR de Heer Newmark 'groote
ondervinding in prodllktell

heflft opgedaan en speciale gelegen- .
heden heeft voot' het koopen OE
vencbeping, 100 vraagt bij ou).

proef bestcl1ingen en orden '
verscbeping, _9.icals·dan voor
&elvenzullen spreken. G-eld
geschoten op ptodokten. •
Vertto\l"~

I~. ~

~o -0·

1:"~
LAf'0
}(f 0
10 '0 '-
li 0·-

;, ,,1< ... :> . -.... 0 10 0 ~
r,.~1IjI8G<m1e\'OfNla) , 0 0-"
' •.• {t, ~I ~ hard :;' IIu 6

" o.hieu,_ .... · '... 0 S 6_~~::=~~=~~Istáárt wit " . ...' :., ~ III 0 -I;; .';,,, ;lfI.!kJeárd- ... ~..' II r. 0 -
.'" dQ!lker ,,, ... 0 15 ,0 - 1 0 Q
. ,;' Tl Jl' "... :.. lOO ..,.. 1- 2
v~Lt*:-<f0v&.and~~.1 Wij ooteeren:-
.. '. . I Per lb.
afel'inOll, in 1idlil, oogêllo:rtiecrd 0 S! - I) 0
flellCb01eu' - ~ .. , ;..:... 0 2t, - 0 0
~peche~ ,iu~. .,: J ... 1 1 - J 2

I' ,~mcrcn ~jgde 0 8 - { 0
BohcllCn, ~ ... I 0 lO - 0 tCl.
, " bé3clilldigd,... lOIl ,- 0 ,
Allgoru; g\li!IOrteerd. ... 0 H - 0 0
.~ ..e~; jjeschorcn-' . 0 3t - 0 IIf
.,,, ~badjgd O-rt - 0 Ó
Huide~ArQge. 0 Il't - 0 6
" ., droog ~iIOUteD 0 41 - 0 4f

.' ,," natte .... 0 2t - 0 0
• Ol. (ltl,~:beI!chAdlgd 0 lit - 0 '. 4
Spr!!lj:(bokveUen ... ... I 0 5 - 0 6
. BOKIVQL.:_QOS' Londcusch kabel, ge<l.·\leer'llil.

dezer, zegt: "ADJjOrn411.:lJ, oiets In g!)(IIIaD; hou-
.ders Y.ij .. VaAt," 'Kid~ l,.r, zaun gcrlou\n tegen
201. TOOT gtl_de 'gualiteit.'. 'PlM1eeJljk blijft de
amr)lt, in sLil&tJUlnde condine, eo b~ verkoo;> nn
eenig belang heeft sedert OU8 IMlste betJuI~t plMts
j(cv01ldcu. De '·00.1_t bIer il!' secr gering, .n ,,:list.
Dl» lbg op de plaatlélljke " uukt w~",e" ta f!a.len,
5ó r_~kkcll n.atl{ItJboden, en 16 balen ~5 sakkee ver·
kooh't.'. Competitie over 't ~mcen swnk, en pMj·
sen ten ~U'lSh~ fIln kOOflC'lI.' TI~t vertonnde bestond
uït gemeng'] baar en losse, en tengcvol;.!{l uwcli!:-
beid ,"0 kOOT""r. ...·enl bet grootMc getlcclte terug-
gej,J't)"k~n. lV lj notccren ie-
.:' , , .. d, I. d,
SII.pertot p:~rIHllper bokJe»: I 6 - 1 7
Korter gomengde bolr.j<:e -, 1 4~ - 1 lil
Super somer cerate I )) t - 1 ,
lWo<Iearoin.ilu IonICI' eerste i.. I I - 1- J'
Winwunul' 0 10 - 0 11
'f",ecdc... ." ... 0 9 - 0 9l

""or. -!!ic" w<-'CkYUO "Ilhccl~·rust CD wcrkelooll-
beid boett de fichU ni onsor markt ge~eni!Clte' .t. DC
eenij,<e '11'01 WBal' vrsag naar was, WAS super lange
1111ddelm~t~JIl, en koM yct; in goede conditie, en
III)IlI!CTgebrrk, 'cn 8uprllsware sneeuwtttc, maar cr
li ~iI.iK v.an die IIOOft· in 'l'oorraad, zij ode hel
mzc b y,ooi>ll,ulldtlon, ,kortQ slccb\c ,!ct cn sneeuw-
w!tIC A'll'l':l2I!chen, ..O()m,~lijk Yan \\'01 onder
fUJI'lerpe3t regnJallês, die SeC.r moelcll)k, aDdel'!! dun

lagen prJjg is "an de .blld te letten. Elooen
\\'erdcn op de p'utllClijke DlIITkt 1,7ii beien .aAnge-
boelen, \VlU\f~un lW VOl kocb~. Dieden goed voor de
lx.",to "nngcboclen partijen, ma.'lr het lO"crend, .. 1
b-:lStond lilt slechte en z"Kre, slecht uitlk'll,lc .et.
Vije b:lIen superieure lange P'&svdJ yct ~i11,
10 tAlen sUPIlrh:tite Jallgc UnnovcT vel.,
b.,lcn middelmlltige 'Kllrroo, Si t, r.o balen .
slechte VrijstaAt vol, ingehouden oJ' 3;d. tot ~id.
V~rscbciden" kleine partijen rundcrp<'!!t,sneenwwitle
"" ... beden en verkocht togen '9,1. tot 91d. WiJ
1I0t~I)ll:- • . •

Per lb.
.. I)

!bm 9.12 mMn.grB3veld Tette 061
~ tot 8o~r "'J. 0 +i
KOrt-tot middclm. grlll!'fcid ..eLte 0 H
..Extri"lUper IImaan. karoo yeU4 _6 ft
lloed ~~" '! J' 0 4t
Kort tot .'."klddm." ." O.
Zware I1éëhteTette ... .... 0 3t
Bllwe en gekJcunl vette .. , 0 0
S"tn S:lCl,~ _witte 1 Il
Sopctiiemt ~. _,; I 0

(J(Jild " " ? Il
Slechte en met onlmlld '1 '. _ 0 10
op liet ~wa.~, OllOOg. 0 8t
• _:, ", J ',Iecht 0 7 -:
R'IIwe ~ g.;:kle~l!IIwlIIIIChcn 0'
Z.. rte "l"c]!'!w-.chmi . 0 8t
WittlktuiirU g.;:wUicbcni • 0 1t
W:tte ruwe . . 0 "

"'Ji~lgáJl.Ïl.:IlDet w'eem·
~e.'Bl'itsche ~

~le~ da~ DQg_h~ft
. on~~:'ll'«~veerd een UII:aall~n_

ool>el':ld.ê.ba~enlil; .~l"ze da re- f'Sl.l1ltMren.

. w~~" En~J.lÏd .zl}n~
llf!!>8cltkelocril~,'~. k:?D: on~onde~' ?~~,rpJ"J!jk

13l'ffecbe be1iul~ii". Raakt ee,p
dUI!.in geheel 'niet de Brl~he, be-
dntlmág de KoniDl!i~ baN·goed.

KHIIFlIIU terughouden. En .als !lijhare
, terughoudt; .thn ontstaat de

vraag: ",ic moet oo~eelenoof het ttaktaa·
tegen .Bcitache: hfllangen i~? Engeland'
alleeli i De vreem!:le .mogendheid meewie

~~~~~;~;~~~~~~ ,d~'.Tran8V.aal 'het '~t heeft geSloten~ ~~!!,;TlQU stellig oo~ 001;1 w~rdje willen meê-
·sprekën. . ..
. W~ -kunneJl onlt' bearohonwing dus "p-
jJom~,en als. volgt: De 'l,jllpllvaal moet
alle (of ,zekere) traktaten :D:lc·t'vreêmde

:~~~5~~~i~m~Enlt:mog6Ddheden geslOWD aan do goedkeu- I nI1d'fIMn,\rt.rillgvo.n hare IDlIjesteitonderwérpeu. Hare
~~~1majesteJt kUn slechts objectj,e'makell, iU·

wen .)let traktaat tegen lMtsche belangen
IJti laat :tij Di~t "alt zich hocren binnen

zes malllldcn, dan ia het traktaat "an
,,.,,m"A.nlf,,m ","·a ...,..",·'trII~~!~ea.n1lW(iól'1dkracht ~ndcr eenlge verdere daad otfo~

waHttlit. :
. nit iii dan de positie der Tranevaal. Van
sueereiuiteit ill er géon sprake, indien men
t Woord in zjjne origibeele of ~Il\ge au-

heteekenis neemt: Maár lawn \"ij
IUJCH181l de bet;eekeni!! van CRU woord blij·
ven hungen ; doch let ten op, tie wc&eulijk.
heid der zaak, Kan nieu van een staat~ ge-
pll!l-tst a}1! de Transvaal 1ll9t betrekk(ng
tot Engr;!ulfd, !!prek,cl\. tB' eenMllhallk~.
lijkc? Niet blleen. oefent die allo souve-
reine machten binnen .zijne grensen nit,
manr hij heeft ook de sonvcreino machtlJm
met- alle bui~)lI!J.nd.sche mogendheden te
onderhandelo11, zond'er de iU8scl,enk,omflt
van ecnigen Britechen resident of anderen
diplolllJltischen beambte. W I:'lke SOil vereine
macbt moet de Transvaal nog be,zitten OIU

eeu 9,nafhanklW}jke Btaat te wOl'den ? Het
rai80n d'etl'é van artikel IV 1!ChiJnt ons te
z.ljn "be~hermiug'V'.m Bl'itl!che belangen"
en geeue beperking van de 80uereine
macht van de Zuid-AfrilCaansche repu-
blit-k. ~•..

BIJ J. H. de BU.SSY.
T'E

Pretoria ~n "Amsterdam
IS VERSCHENEN

REIZEN IET CECIL R~OD~ES,
Dool' de wilde wereld van Znifl·Afdka-

men, omdat zulks een ..(),t<S!tlIOÓI~tle
zou zjjn ,ta~Ql1en een Buiérej~lo "UI.1I""'U~

heid on een afhankel~Jl;ell
staat. Gesteld dllh\lne"~""nlll"l.'Il.I'U'
is, W33!'oID IIOU lIol'uitr-:olB'9
ziju 7 Wan.'I11u meet de
alleen pet recht beb~" om
te leggj,lD? Is het dan 'wanr
aHijClaan den lcálli' ~atl de
Maar in dit goval_. hee~t het
minder kN,obt·, twant t-inc
couventle van 1884 zelve
Jretloomd, 'en' ouder Alie
~gkwestie dool'
In de' vredê.Hnoti~ door
in de afgeloopcn scs!fÏe 3.1' m~re-tollllen
ge~egd: "dat plannen
worden vQOr:de vrieQde,cllllllt!il,Jij\ce-"scb
king van aUe geschiHen ~.",,~,.J""'"Ulltlllá3U
omtrent dtln uitleg v~n,au.e;v,d.t'tlli~~htinQ~en
onder traktaten, N""VI.rit.:ido

kom ~teD.u Dua werd het Utllfll1llC1

bitrage door ons parlemept '!llhr>h4>,vn'lI>n
er~nd. ' -

De Transvaalscbe· VUII&l!rnIlla

echter geen gepoogen in
te .Iien dat de- EogelllChe lDU1Ultll!lT
koloni.ên de republiek'_' ala'
lijkon staat OOetempelt~ do
week werd de zaa~ in 'den '-eersten volks·
raad OOsprokeD -op eeu -,voorstel van den

~ fVollsin •. J\!eILg~voclde
dat het wat h;llll!tig was ·~n belaDgrijk
debat op een k~belb'~r,ieht te ~ronden, en
daarom gaf de ·heer. A. D. ~OLlU_RANS
a:tn ,de 'hánd bet vool1B~el. Ita belW"eken
met het dqel van <le ,,?8eer,ing to verne-
m~n of zij officiëele illforIliatie omtrent
het voorgevallene ip het ~ai" dér. (!'f!-

PI.eelilten heen oqtvaugen. Hlilt lIebat werd
tot- héd~1;luitg~teld;en deeialinlijke vrail
4ie'waamchijnlij_k .besproke~, zal wonten
is,'de betrekking ,waari'n den:'ransvaál-tot
~Qgeland, I!taat. ;,
Dit is een ou4e. ,kw;~ije. I ,~(I ,PrE'tori~

van, 1.S8l sptcllk"van Sqz8'

Giil~tdd .i'eÏltUtellt ,; doch dit.' \Vef·,~t·i;,~Hltrnl[(kcliik
I·ne""óetten' in -de

Koorts te Stellenbosch.
.. De ongelukklge I!tel'fge'vall~n aan de
kocrtste 8teilenl!osclt bel.b an de "¥ldaeht
van hr-t publiek prominent bij at'n ge-
T,ondhcids.o:cstalul van die p!asb bepaald.
Men heeft beweerd llat de koorts te Stel.
lenhosch ""ooI erger heerscbte dau o,p ;).0.

dere plastsen en oQwilhlke,urig mocst een
oorgaak gezocht worden, D." municipali-
teit van Btellenbosch bet:'f.t zich de zaak
aangetr-okken eli een sp'Jcia,Jc veJ;~udering
helegd OlD ze te OUUCI"IOt:-kclIen de opiltie
lier plaatselijke gelleeabeercl in te wi.l,l-
non. f~ldcrs in bus blad vinden onT.e
lezers C4'n verslag van die vergáderiDg'
waarult blijk.! dat 8t.erteubosch geetl!l"iu~
mee.r aan do koo~ts beett geleden.dau
andere ph18tileD. De geueesbeeretl g"tui.
gen dat-q minder ,gevallen io hetrdorp
onder blanke tl ge'.lad hebben da.n andére
plaatsen., Onder de gekleurde bevolking
van. Stellenbosch waren el: meer g'i!vallen
van )roorta, doch dit ut niet te verwon·
deren, indien !Den Eieh bll1'inneri in welk
eene oUlgevlQil ~m op welkt! wijze velen
van h-en .leven. Volgens gelloemd v;e1'81ag
is 8tetlenbosefl.!dus eer belier clau tll~hter
af, w lt de koortl! betreft; dan andore
dorpen.

~&&1' den oorspronkelijlcen teksti en het-
Zl1ld.Afrikaansch 'fijdsclu-ift'van .1891 en
1893 en de Engclschc nit~ve .Rndcr den titei~
"With Rhodes in llasbolllll!tÏld, hy 12· C.
DE \Y A,U, M,L.A., bewerkt door

A.P.R:I;KAXUS.

Te$'en den Pliis van 6 &hil-
lings, Ifebonden, te. beko;.
men bij de voornaamste
Boek Handelaars in Zuid-
~a. '
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De registratie. _
.... ~ ';"1:

Alii' d<i B()nclsmt\D~ell ruet oppassen zal
do tegenpartij be'werkell dat een menigte
bonner van de lijst wQrdt get!chrapt. Uit
een veldkornetacMp in Barkly West (de
afdeeling -Ian clen heer Rhodes) bel'icht
men dat de jingo I..eagne probeert om
niet minder dan 40 van 4e 109 op de lijst
~oor)rQmende naOlen door te balen. Mon
behoort overal._ waar znlks mogelijk ia,
een ftinken wets·agent te btmoemeu, om
te waken voor de belangen der Bonds·
mannen'.

.....-.......-
KIMBERLEY.

I

MARKTPRIJZEN.----_ .. (Yall <lf ,\a~ J~. LaJ£r.tllt:e ti Cc.)

13 Augustu., 1897.
7JI od to~7, 3d ;
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&>Od &ot
,Od ~
j Voer,

KaJlfsrJIrOóI,n.

KAAPSTAD. OE.M.ENGD NI ",UWS.
IN NIEUW ZUto-~ waar niellwsbladen

franco per pos~ 'l'el'JODden worden, ga&Il &01).

WI' .ri,OOO,OOO kran).:ell per' .ju.r door de poll
WiJ V};:{NY.ltEN met diep leedwezen .dat misi

Schroeder, een welbekende mge;etene vau Stel·
leuboeeb, laahltloden Zondag aldaar o\'crle·
dIJn is. -

Tt:N DE liS wordeD door bei de?&rt.emellt "a,D
pobl~ke werkeu, C,Jedooplein, ge"JUgd "001'
bet echildereri, reparee.Nn, enr. van hel; "1oc:k"
lIoapil.aI,..-Zie· aaverten tie.
,Dt: xmU)EIII'Yst.-T- ad¥ertenWeaiDeeu

andere kolom T1UI do rDDde~t-coml!l_e \II
Cerea' Waanobuwen ~ ziekte onder vee eD
het Pl"oeren ""D_ bélJmet.... lIeillese die ad·
Yert.e~tiea goed door.

TEl<lDIRtI'worden gerrllAg'li door bel depar.
tromeol 'fUl wcm!!, caledonplein, id
w~.."'1iI.,..··,1 'L SepJelll,ber, tJIII 12 l1ur, \'oor toe-

l:;;;;e~+~r.lf:~~:t._en iepll'&til't uni lJ(It 'poatJaantDOr,
J' alhier.-Zie adv.

.DIH'E·.IU'Q!~j(.B~111)£ JlÉ1lX te Cal"ini.t, al ~
-"lI'lJJp!'eilL "l::~~.:md~'1P'~~~:er, al de Dqf alduraan., LI bet kantoor \"&Ilr. lbniI jr., oo.n

~ ..,êritlptie.

-,-. ~~
lil&I!WII JUUT. .

Il Auguatil!, 1897.
£ B. Il.
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een yooniand8r ..an
, bet "wk in alle

plutMn, ,e"OIen eo te licM be-
ia, ...... nan yil jaren acb lereeo 100-

hebbeJl gehad. RU beklaagt bet,
_ boeND oiet meer aao d. ".gen koo-

en daar p1'Olijl l,IittTekuo. Met
.. oordenl bij wil hebben dat de afdee-

~JiI.. nad, vjjf or _ tenderun (die ge.. oonliik
a{jD en ban .. erk op de .Jecbtat
verricht.us)moeten be ..oordwlen

eJI .oornef ..an tnalf- 01 vUf,tien-
belutingbetalen, ..urn" ik en de

met mij ook .r.1)e. boeren zijn.
ik wil "Pro Booo Publico" bierove-

,Jriat te Jatig .allen .. ant bjj wpreekt eo lIO~rjift
pw» overeenkom.iig b§t liellt dat bij Dohlln·.. _lt. ,
. Wat .A:nUioniaberir en Wanhoop betreft,

ik \oepven dal (lie mwcbien slechter eInD
iIA..wllMo. "eren ajjn mur toeb oog veel bl)ter

het oud •• ~lael. En indien le ook al
IUn, wi_ lebnld ilhet? Die "0-
immen verie, ... "oordigd door

un weIke hij "eDIIChi, bU
........ 1. _"..i..,~~.,_raad gevuJd te lien.

Pllbtioo ' _U lea achter bet feit
BoekpJate en Rooirivier (hU

1Al!!fI'O, BIl Uniondale 'naar de
Oadtaboom) IOOveel beter iA al.

ea naagt heel oot 'of iemand
opl_n. '

mijllbecr, do optOHing ÏJJ hool go-
t_~elIi,k; d. oona:Jk tigt veer d~ bane! en er

geen andere gesoch t te ",ordet, , name-
dat dil leden, io wier wjjken die eerste
.... n SUl1, !like In den rud bon plichtiiloI!;"__ om hanoll klcurt! oa-v bet belIt van bun

te dienen. en hunne belangen to
;'!-E:IIiiii.MIw.n. Kan P. B. P. bi r ieta vreemds ill

Of ill het .lechta te doen om de haa-
.erdienateljj1le en wcrkume leden

f,l•• r:ileiáelllkUllt te brellgen?

VANZJJLSKOP, NOORD BOKKEVELD,
D1STRICT OAL VINU,. '

In voorzitter in don stoel, vergadering p
opend met gebed, 19 Iedea iegen"oordig. No--
~len der Laataill vergadering gel_n en ~-
gekeDrd. Alt nieqwe ledan .. erdelI epgeJ;lo--
men:-F. J. Loo .. , G. V.r, H. C. Nel, E. J.
J. A. Moetert. '

Nadat de voorsitter de nieuwe leden welkom
gebeeten had, maakte de beer B. Q.
Niellwhoud\ bekend dat de proeluu.ti"t ui~·
.aardigd door deo dilltrJkt.raad' bepalende de
breedte van publieke .. egen temggeroepen WD.
J. W. LoIiW .~lde voor, g~ndeerd J.

Nieo "bond~: Dese veraadering 'bealuii dai
alJeo die weoacben deel te nemen aan den
echietwellltrjjd bond.manDIID moeien suo_

VoorateJ .. -<J. Nieu"bondt., g-.ndeerd
W. Tan del' Weethniaen: Dese .eraadering il
eeoparig voor de ed. beeren P. vau 'Abijn en J.
Lochner ala kandidaten voor het hoogerbui,t en
belooft oudentenning .. n , den boudakandidaa$
V&Jl Woroeater.

Deze vergadering venoch:t den 'voonitter eu
den &ecret.aria van dcsen tak om je tracbten,
om oen bood.tak op te nohten in Zuid Bokke·
veld.
B. C. Nieo"boud~ stelde voor, gesec, P.

Tanered dat ieder vOQ.rtItiel~brifteltik gedaan
moet worden; 'lVurop de vergadering boaloot
om sich aao bet oude stelsel te boadon.

Voonitel .T. W. Louw,lgeecc. dool' E. A. Nel:
dese v~rgadering draaa:.t ~P aan bare ver tegen-
"oord:i:en na&r het di!!trikt.oeaWur om lIIfIi
dat lichaam te onderbandelelf om uil elke wjjk
IIfge ..~ardigdeu til' senden naAf het nU8~ eeo;
trum van runderpest om incnvog te leeren. 'ter-
wijl ·t gollvememeut vrii vervoer geeft.
0.- verg"'eriog ill eenparig 'Voor de petitie

aan den Kolom.uen IOCl'IlbriJo versoekende om
MD .pecialen vrederechter in wijk Noord Bok-
keveld aan te .te11eD.

DeH .. ergadecing bealuit 0111 in October
aanstaande een bondspienie te gaven, de, plaaa
en datoIll te bepelen bij de- volpndll'vergade- duren JDQ

ring, die gebonden zal worden te Graabeq op ten eidde"-
23 September IDoataallde ten haize van den" "ee\ 100 _ ala iii: dat
beer E. A. Nel. waarbeid WtJI' toen iJlt
- De "rgadering .preekt baren dank uit aan de wetjJeT811den iv.d bl'ach~
oommï.ie "oor haren ijver om de regÏ5traiie- om de ~ U:1lirKlt~Pi~~:~~~l
lijaten io order te brengen, om de' b
De ve'lladet:ing Iloot DIet gebed.

W. P.Louw,
Secretaria .

,'"~'"
.' ._
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Piketberg, Uden ..lng. 1897.

Aall dm .&Jikur..
Mjjnbeer,-Zoo vele brie,.en verllObVne~ er in

den lulaten ~ van del! beer Van RbUn m uw
b1ftd, dat wij &e,M niet leien, ot ei' geen' Ilotitie
.an aemen. Be.;ja Wlal'Ijjk walgeljjt den beer
Van Rhyn te bool1'!l, Ion eigeo buuin !>lasen,eu ali politieke ~,aidlaéJ, ..en nrbeJlen,
ten .kO'lie YalI anderen, aie oneindig "erre,
boren hem .taan, wat aangaat oprechtheid
uderland.sliefde-. 'zoo. valt bij den. beor J. A. ~Ilnl'e bp ~1I~r.
on'-cbo.fate wnall 0\IlIl, een man die populair UI'
bij all. parti~ in.het huis en .wient naam nóg
~iei genoeaHl werd. io "~Fbaod met den verkool' '
van' oraok'IODder hee.ntle., .
Ik "heb ecbter Diets daartegen dat de beer-

Van Bbyli ,ich&6! ..en D34r bárielUllt, in de,
nïeu'nb14deil adverteeri, met hot oog op-de
a.anat.aaqde elekti,. Wij he!,ulneteD qlu nog
goed de Klooater-geaclnedonll voor .~c.w
-eleklie. Maar. wat ," hinden il! dat de heer·
Van Rh)'ll nietalt{jd ti waarbeid apteekt.'Zoo
...ncbjjn~. er een brief hem fen ~ ,"e:-()o.
-derde lII{J dat de daar pen:,
merking op

'12

o Q 0
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Eene algemeene_ vergadering gehouden te
Deelfontein op 11 .&ugu.tua, 1897.

Trgen"oordig 16 leden.
De yergadering werd met gebed ge<tpeod.
Do vooT&itter mukte het doel der vergade·

ring bekend, n.l, om kandidaten te nomieeerea
'foor deo wetgeveoden raad .

Voor men tot stemmen overgiog, diende de
beer O.. J. MaraiII het volgende yooniel m:-
"Dose verpderiog' nomineere .alecbt. één (1)
kaodidaat voor dell w8tgvvendon raad." De heer
D. C. Tberon IIOOOndeerde.
Daarna stelde de beer D. O. Bauptlleiacb,

gesecondeerd door den beer P. R. Enamaa, al,
amendement voor:-"Dne ""'fII.dering nomi-
neere ~wee (2) undidaten voor den .. e&fe..en.'
dell raad." 'Voorstel met groote moerdetheid
aangenomen.' ,

Na afloop van stemming wardde beer D. Vil-
joen .an Hanover met groote meer;erheid
genomineerd vorlrlaard, Op de grodiJlt k"a-
DIU de heeren O. J. Mania, Dr. Kotlé, A.
Rerold en D. Viljot!D.

Ala lid van de runderpest oommiliaio, cgaf de
voon:itt_.er VCr1Ilag, op verzoek v!n de vergaae-
ri0N, van bet werk door eInt licbaam gedUD'.

Toen word het v<olgendevoontel door deo heer
P. G. MaralA, 1l8llCOOnd.door 'den hQ!lr J. S. van
ZU', IIIgeineen aangenoDIen :-"De .. \'01'I~ering
verklaari zich tegen dadelijke inenting, daar de
runderpest Dog niet iJJ bet diatriU nitgebroken
is, eo yen.oekt het gouvernement dadelijk eene
proclamatie nit te vllardigen bet ,.ervQ_ervan
beesten in d, }.towni. geb~l ea al te beletten,
uit,cDOmen slachtvee IUUlr den wlacbto~" - De
heer D. J. VAn Niekerk ycr&ocbt ungetêekend
te worden at. in dO' minderheid geetemd te
bebben.

DIl' volgende yergaderini .. erd te Oranje-
,.allei bepaald.
De vergadering aloot met gebed.

J. S. VAlli Z 1Jl.,\
Secre~

POSTMASBURG, GRIKWALAND WEST. 1."" .. " ..,.'111....

G.têeken~' v~r mij, al., getuige, d..en 17 Juli, 1$l1.
" • -:.'. , Ó, e-

,Geê~attiiii~Td; ep goedge1ëe~rd 4oo,i- den Raad op:dera 21 Juli, 1$}1.
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