VEILIG, ZEKER EN

AFnO

Een spoedige, sekere en YeIDr pneam, ,,(".t' 'HO()fdl""
van wat oo.k voortkomende, hetsij 'IIU sietfé. .lénl:\.\ ,.u!
b11't.eri..~b-:.
. '
• Flen kJkere 1'8rHcllt}ng bij ZeDUwpijO.
_
...il1.

~

~"'Ol'l

hoon
loheA(!l

Volkomen Schadeloos r Bepaald leker I ..

"_ •

Gewaarborgd vrIJ t. silo van ADUP!rine, :Morphine,
Chloral van Opium.
.
De hand*!,bnJnr in Hoode Inkt op eli: Label. Geen
andere echt. VertJiJgbaar
bij aUe A.potheken,
tAlgea ltd
per doos.
.

68.-No 6.4b3.1"

DEEL

Good Hope Hall.
.. Door Ijver Bloeit de Kunst."

YOOBSTELLlIIG ID bet HOLLAIIDSCH
-opK·b.A.fd

Dinsdag, 31 Augustus,
Bij gelegenheid vaD d.en Verjaaroag 1'&n
H.M. de Koningin, der N'ed rlande~

wanneer ul worden opgevOOJ'(! :.

ADELAIDE VAN BEVEREN.
DRAMA

Gevolgd
'ortW~
.cbe

>or.

Albert

3

B'EDBlJVEN,

b.ei

Blijspel,

GOEDE
VISSER.

MORGEN, MIJNHéER

8cbeA.fJ
'0

IN

door

Tusschen

de twee stnkken aal Mevr,
eeu !!OIozingen ter eere van
H.M_ de Koningin der Nederlanden
ver.
voordigd door den hoor M. J. BRINK.
Een aantal Vrijwilligers,
...an den Oorlog
terngkeerende,
zijn uitgenoodigd
tegen.
waardig te zijn.
Prijzen: Eerste Klasse 5s. (Vijf 1'OOr£1)
Tweede KI3Me, 2a. Gd. I Derde IGuee,
Is. &L
Deuren. open te 7.30 n.m. ;
aanvang om S nnr.
Plan der Zaal en
Kaartjes bij den heer W. G Combrink,
Horlogemaker, Korte.m.'1rktstraat.
RO~KELLY

PU·BLIEK

VERKO(>PEN:- Op

.

WO

~I)EN"

In den Boedel van wijlen den beer JOHAN COENRAAD
WIOHT,.en
over~edene oohtgenoote, ELIZABETH
JOHANNAB
WICHT(geb. de

~G-oederehJ

ENZ.<:· ....

.

OP VRIJDAG, 27 DE$ER:

DAG'~t September a.s.,

ZULLEN TER PlAATSE VERKOCHT WORDEN:

I. VASTGOED. - De welbekende . Veeplaats "MoordenaarsJ!J'IL:OJ ..... za •. O~-'
U .......
bosch," gelegen in dese sfdeeling, beroemd als de ~8te in het 4istrikt,
groot circa 4.250 morgen, bijna geheel omheind, alsoék hebbende. afzondoen verkobpe~ zijn. KOstbaar Erf
derlijke kflJllpen met draad heining.
i'
.
J100ttll-I:'jILr&4!lt
met de daarop slaande Qebouwen
.Dese Plaats is zoowel bekend dat verdere omschrijving onnoodig is.
~~t4i}Dde een zee-r'aangéDaam en geriefiijk woonhnis
II. Zeker stuk grond, gedeelte van Erven No. 4,.5 en 6.
"".. "t.ll' .... t..m
.
en Bar, laatstgenoemde waarin de
III. Zeker stuk grond met de gebouwen daarpp, grensende Mn Bodega gedreven
.
bn allen te zame6' £240 huur" jaarJijk
bovengenoemde, allen _gelegen ten zuiden van het dorp.
opbrengende.
...
...
.
IV. LEVENDE HAVE als :-DtJ Ingevoerde "Cleveland"
Dit E'igendom isi>Ok b~zonder geschikt'voor liverei stallen welke
VAN
Hengst "Splendor," 7 jaren oud, licht btuin en over 16 hand hoog.
bezigheid er in den I~t.ste tIjd met succes gedreven is.
4 Eersteklasse Merriee (Piets) .'
.
Dit Eigendom al~ bekend zijnde is yerdere smschrijving overbodig
6
"
Ezels.
i;]'i' VOORT.:
13 Extra Paardeq;fwaaronder enkele egale paren,
AAN DE
~ Omnibussen ~;'~nd~
gemaakt,
PAAR.L.
1 Kapkar, los1aWl " WIt tt
1 Afslaan Kapkar op veeren.
zo N DE R RESERVE.
1 tt
"
"~!" zwart "
1 Openkar op veeren.
1 Dogkar voor ~p en twee paarden
1 Bakkar . "
"
1 Yeerwagen" d~r Cooper en Co."
.'
EJUFVR
de Wed. KRUGER,
1 Mol Wagen.
I.
"met1Weren,
.
haar Boardinghouse opge2 Span Tuigen, compleet.
l~aar Voor- en .-Ni?hter:tnigen, koper beslag "bruin"
geven hebbende, en verplicht het
2
"
"
(voor 4 Paarden).
2
" AchtertUll$l, zilver beslag {, zwart "
huis te ruimen, zal publiek en
En wat verder zal worden aangeboden.
1 Buggy Tuig, :~;
zonder de Minste Reserve doen
J .. G. L. STEYN.
5 paar gewóne ~tertuigen,
.
verkoopen, aan hare woning, hoek
3 W sterproef K1~en.
van Markt Straat,
J,W. MOORREES
&
'Atslagers,
Kribben, Borsteljj .Roekammen, Zwingels, Lampen, Zweepen, enz.
Op Maandag, 30 AugUstus, Vendu-Kantoor,
:.~
VBaDBR:
al haar overtollig
Huisraad, beMalmesbury,
KantoormeubeleQ/;. zpoa.ls Schrijftafels,' Stoelen, IC Letter Press."
staande in Ronde- Wa.sch- Kleed- en
23 .Augustus, 1897.
enz., enz.
,;'
'
andere Ta.fels.. Kleeder
Kasten,
.:I_DBLJ:JK.
:
Lade Kasten, Dubbele en enkele
Een .dubbel-loop:t~;'ohterlaad Geweer' met mt je 6n toebehooren,
ijzeren Ledikanten met metrassen,
kompleet, en wat nog\,.~e.r zal 'WOrd6!t ~llgebodtm- ~
~
~.
Couch, Stoelen, Spiegels, Hang- en
';,H
M. J. TOMKIN.
~
andere Lampen, 1 Dinner Servies, ~
. .
_
{~1
1 Bolinder Stove, 2 Stoepbanken,
Paarl, 7 .Aug. 1897. ;Ti
Glas- aarde- en Porselein waren,
Keukengereedachap
en wat verder
""-.
, '
zal aangeboden worden.
In den Boedel van wijlen ALIDAJAOOBABLANCKJiJNBI!.:BG
en voor overleden
J. S. MARAIS & es, Afslagers.
Eohtgenoot JOliANNESGYSBEIl.TUS
BLANCKF.NBERG.

122 Bouw Perceelen, binnen een paar minuten wandelen! van '
Zoutrivier Spoorweg Station en den Tramweg aan den Hoofd
.
Grond grenst aan het veld van den heer Rutter, is nabij Roehester Hb_~
en annex de Steenvonnerij van den heer Hopkina. De
de Kaapstadsche Distrikt Water Maat§cbappij loopt. langs
Het Eigendom ligt op een aangename hoogte, en de uitziehten
waarheid panoramisch.
De plek is bijzonder geschikt voor het MIJ,WlMI!I
van. Afge.sloli?ne Woonhuizen, zijnde de aanvraag voor Z<XllCla1ilJtl!
womngen ID the buurt onbeperkt, en leveren gevolgelijk OIU·lrenlSlelW'OO.
goede bunr op.

Publieke Verkooping
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Ir1IlBft

ortW ...
lr1lt

scbe HJ
h.~e
scbe AM
.eb~Ard
,lad
,ton

BobaArd
e.bary
iwbef.b

HUISRAAD,

Losse

VERKOOPING

als

Goederen,

1M

0

"

,,'

•
J, J. HOFMEYR

& ZOON, J\f8lage~, .

"

:t\fISC3-EVI~G
eigena8r8 vanHcomvee binnen de ,
ning van eenige ziekte" onder hun Vee, hiervan
moeten doen aoo de Oonrmissie, of aan eenig lid er van.

~'

IIIr PUBLIEKE VE.RKOOPING

..

'17 ENNISn EYING g.;~""'Iiil.:J~ede
A 12, 1897, namens de plaats

~.

o

OM 11 UUR V:

ce,

Jr.,

ee a

TE BEGINNEN

.
Lithografische Plannen v.an het Eigendom kunnen van deu _laIt.tatlé:
ondergeteekende verkregen worden.
ROBERT C. NELSON,
J. F. WICHT,
G. W. STEY'l'LER,
Executeurs Testamentair •.
Koloniale W~8kamer Gebou wen,
4 Kerkplein, Kaapstad, 14 Aug. 1897.

F AURE, V~N EY K, & Co. Afslagers.

Ladismith,
23 Aug. 1897 .•

j'.''';

"be Afd

o

.t ..d
•cbeA!.!
.t.ad

rilliam
'ta4
moth

,zabeth

rche Afd

'o

'Iborg

.ud

'urt Wt

Publieke

Verkooping

E ondergeteekende,
gelatrt door Mejv.
de weduwe 8. J. NAUDB, die Sttol·
lenboech gaat verlaten, zal verkoepen aan
hare w~ning. Andri.qp Straat,

D

10 ORB v.lII.
A.l haar Kostbare Meubelen, zjjnde het
Tl'lN

gewone ~rtiment
Huisraad, Scbilderijen
Aanzettafels, Veerbedden, groote Mahonie
houten Kasten, enz.

.tad

,rd

Uer Boeren Vriend in Nood
NIEMAND
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PLAATS

ALIA S" SOUDAN. "

U

""D

~ i

.

YBRKOOPING

Y AN

.:<;.,

. .

.' ,

P E'~.'.R'C·
E· E E· L N
B 0' U:t,·,
. /~ V V
" .
TË'J:·WOODSTOOK,

.Applicanten voor bovengenoemde wordt bericht dat ru,
troep bestaande,:uit ongehuwde manspersonen, te .l\.aapsta4:
, MuNDAG, 30 dezer arriveeren zal.
A.AN

..'

.

J. ROSE
I. De welbekende plaatsen "Jan Zwartsvlei en Snijperfóntein"
gelegen annex bet Dory Darling in de afdeeling Malmesbnry, groot Front makende nw ~rdeen en DixonStraten, en na.bijhet Politie Station. Kantoor van Inboorlingen Zaken,
4258 morgen, betwelk ten gerieve van koopers, eerst in drie (nu
;f
Kaapstad, 25 .Aug. 1897.
opgemeten) afzonderlijke deelen van circa 1400 morgen elk, en daarna
In
den
Boedel
van
~ijlen
den
heer
JOHANCOENRAAD
WICHT,
en
later
in ~jn geheel zal worden opgeveild.
overledene echtglill,loote ELIZABHTHJOHANNAWIOHT; (geboren De
. Jl. DEI welbekende en uitmuntende Veeplaats
Koffiefontein "
Kock).
omtrent 1500 morgen groot, gelegen annex Tijger- en IJ zerfonteia, aan
de Groenekloof in deze afdeeling.
.
Deze Plaatsen sijn allen zoo wel bekend dat.'verder aanbeveling niet
noodig is.
lO

Op DON~ERDAG,. 26\ dezer,

Levende Have

TIJGER'FONTEIN

&aD

'00'

Adres :-

SAMCEL ADAMS, L.C.P.
Eenige Eigenaar,

111 W9ESTlU.AT,

wpsta.d.-

GEDROST

KOFFIJ

H. JONES & 00., AFSLAGER.

IJZERFONTEIN,

in deze afdeeling, bekend alll een extra Yeeplaacs, en ~ls eeue der beste
in het Groenekloof district, groot 1,075 morgen.
'.
II Zeker 13 Erven, gelegen in het Dorp Darling, Nos. 25, 26,
27, 2$, 29,30, 31.32,33, 35. 37, 39 eo.41.
G. W. 8TEYTLER,
Voor zelf en mede-Executeuren.
Malmesbury,
23 .Atgustus, 1897.

J. W.

D

EN

MOqUUEES,.

TSOAHPPIJ,;'

Jl" & CO. Afslagers.

E Basterd Hottentot jongen
om wien wij onlangs geadverteerd hebben, is volgens IJerigt onvangen, nabij Mamre gezien, en
wordt verondersteld van daar vertrokken te' zijn in de richting van
No. t9 _BURGSTRAAT, KAAPSTAD•.
Koeberg. Hij was aldaar gekleed
in witte broek, wit .onderbaatje,
UIS'l' ontvangen zijn gewoo.n 3880
.. rlimbntvan
Zwart Laken, mllgonals,Col'~.
!!,
Vicunas en Rerge8; alsook een pmchtige- ve1'l'cheidenheid ''an Wollen Goederen
rc.od. baat je eu vale hoed. Bij is
Tweed!!, van veJ1JChillende patronen en doolkins; al de artikelen iijn van goede,
een)ongen van zoowat 5 voet hoog, en
kwaliteit en om ..enliospeetie wordt verzocht.
22 Jaren oud, en heeft op zijn voorhoofd eene snede die afloopt. tot in
Be.telJingen worden netje. en tijdig uilgeyoerd.; tegen Pillijke termen.
de eeue wenkbrauw. Alle informatie
omtrent dezen jongen zal met veel ;zijden- en Alpacca. Togas"naar bestelling
.s:::
~ ~ -,:
dank ontvangen worden dOOl' ' .
-.
GEDRS.-p.. en J. BREDELL.
)(0"-11 van M~'.en
·1.I·-'m:-1ii:IiÏ'~t"w,',~~~

pate Route voor Relziaen en
.naar Johannesburg, Pretoria
lEK. ~·s-C»R.~.~·.
In de Transvaal.
\
SNIJDER EN UITRUSTER, en. andere '
Dagelijksche ",'personendienst
van Lourenco
Mar.qp~"
.
in 24 uren naar Johanne8~urS'
en 21 uur', naar ....I!!ATI""f'li~.
ooi

J

,:>,

roK. Helderberg.

BECHU AN ALAND

--

PUBLJJlKB
,

en ,Trust Maatschappij.

lO

rbarg
,cbeA(d

.-.et 0

.1:j·

_

I~~:Superintend~nt

Ongehoord! Ongehoo

J

uist nu ontvangen per "Greek" en "Clan Gordon" een
IJzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £2 tot £5.
eene menigte Breekwareri, zooals prachtige Kamer Zetten van
en meer; Borden van 2i1. 6d. tot 5s.; Glaz.zn Kelkjes van
Water Glazen an ·2s. 6d.tot 7s. 6d.; Enamelled W:.a,.reneen I:IJ,JtlClaillll,
Verqer Dog alles wat tot de huishouding noodig is, seoala
beroemde BOLlNDER S'rOVES, Nos. 16, is, 5, 6, 30.

- OOK:

Wijngaardploegen en Aardappel

Moeren

!A..A RDEN'

j,;~n zeker genee!midtlel
binnen
8 ""1,''I!n door
,Iezel.er gebruik,
Het ls even goed
diezelhle
.iei:te In ;<Ch .. pen.
Man. probeer en 7.ic..
tÁ'n ..,~",n .oor BOERE!'.
PriJ" •• 'Is. en 2 .. 60L
MaJidjn Toor andere xiekten kunnen op ..,,"nU@'
nr I<rcgen WONen.

o

roD

-

DE

JAN ZWARTSVLEI

Ltler en Bloed Pillen

-

roet 0

~·Bent
",heAfd

LA VELLS

Koloniale ,W'kamer
ti~._.

zal publiek doen

:-2000 Merino Schapen, bestaande uit Hamels,
Ooien, en Lammers, die behoorlijk gesorteerd zullen worden, nu
f!
ZULLEN TERtP-LAATSE
VERKOCHT WORDEN:
I"l
_.....
.,:;
alreeds in prachtige conditie, met 12 maanden wol geheel vrij van
TE ZIJN.
IS
Buitengewoon
~tachtige
Bouwperceeien,
zeer geschikt voor
brandziekte.
En wat verder zal worden aangeboden.
Als een pil voor he~ hnÏllgezin is ze de
de tegenwoordige bê~ften,
zijnde elk perceel groot genoeg voor het
beete in de markt.
Getoigechriften
toi
De ver~ping
zal precies ten 10 uren beginnen.
.
bouw.en
van
Hliurhoize~
of
Villas.
Sommige de~ perceeIen grenzen aan
Btaving van haar groot Dlit en genesingen
het 6lgend?m van tle~ ~r
J ACOD
~E SMIDT,~n ma~n
fron~ !1aa~r~bervan lever en maagkwalen
aijn in groote
F. J. B. LANGERMAN,
getallen ontvangen door
deen en Dixon Sti'ate~,'l" Een d!.r peroeelen 18 nabij het Politie t5tatlOn.
Executeur Testementair.
8.A.lW.I:UJEJL .A.D.A.lIr!J:I!I Vendu-Kantoor, Malmesbury,
"tERKOOPIN~ TE BEGINNEN OK 11 UUR V.M.
6 AugustuIt, 1897. .
EENIGE AGENT.
Lithografische Plai\nen van het Eigendom kunnen verkregen worden
111 La.ngestraa.t, Kaa.patad.
bij den laatsten onder~eekende.
Prijs I! ; per post 1/3 4 Doosjes PolIvrij.
Terzelfder tijd zal worden verkocht voor rekening des Boedels van .
.\'
ROBERT. C. NELSON,
.
---wijlen den heer JOHANCOENRAAD
WICHT,en later _overledene Echtgenoote,
J. F. WICHT,
d. welbekende Veeplaats,
G. W. STEYTLER~
Executeurs Testamentair.
EBT
Paard lijdentIe
tie Scblll'ft
~I:IJ\._"",'
Gebouwen,
Z!Cl<te, &ooia, mMk het die1' gesond met
#.31Lpsta<l,14 Aug. 1897 •
ADAM'S
x-o ". DRESSING.
GELEGEN
ANNEX

It.a.<.I

.obeAfd

ZONDER

Testamentalr,

.

OP

BEROEMDE

~

.ide

BEHOORT

als Executeur

Op DI NSOAG, 28 September, e.k ,

Op VRIJDAG, 27 Auqustus,

PA. UL D. CL WER, A.fslagel'.

l z.. balb

D

E ouderg eteekende,
verkoepen

..

.... -

•.•

_f,

•

gemaakt:
"

'.

R. C.
P'A.ARL_

-lUI. PIl
PRJJZEN ZIJN AANMERKELIJK VERMINDERD..

....~' ..... g,Jg

Boeren worden uitgenoodigd te

SOHR~JVEN OM ONZE

; ffHOLAY &

"v~biit.

i& algemeen be •
DIets daar
~liJ oill. tiJdge:t1ÓQt scbijnt le
I'Q.~n·II:e:n. Hoe bn .·het, ook: anders in een
land.. met ~ be.olking van 28(1 miUioen,
. (lool;lpledeh door hooge bergket-ens, en begt'oetd door tropillChe bossehen en wouden>
Wat de Westanden in Afghanistan betreft,
wordt nu gezegd dat de Ameer niet met
de opstandelingen sympathiseert.
Dat de
melllJChen daar. niet zoo baebaarsch
zij D
als oDzé tijdgenoot wil voorgeven, blij kt
o. IL- uit het feit dat I:ij nieuwsbladen
leaen, want de regeering
had het ~oed
gedacht eenige nieuwshiaden
tijdelijk te
wchol'lMlD.
.
_
.. ons"

~~.-....,'~'.:Yi~td· dit
daar zaten,'

,

te hoog1t1U'eI1 Q.ql te erkaDnel!, dal' 'zjj
iie1ti~'- _. ·...laten ·l.ntrekken
door de
..
.
RROP:.
'.
1'8" ·'die in 't begin des
. ~;met
l{êf"".;~ lO.ndgingon. Of et
~upteil
zilJ\;;·.ten wij natuurlijk niet,
.ao.tlji, indiel1~~r:enkele
zoodanige hoog-.
niÓedigen·
gelooTen wij vaat, dat

~m~w

Ij'aan

linikel ~qtte

DE
LOIW

bebben
fort AI
gerood
~ij langd m mo

sfJ' tpoedig". ~

.be.tere Insiehten •• allen
KancUdaatsbenoeming
te SwelItO~~l~~lIArt
zit hen ook .op de rechte
lendam.
plaats; '\taar twijfeIe. wij Diet aan, doch
De groote publieke vergadering die op
eene ongelukkige sa:menl09p nn omstan21 dezer te Swellendam gehouden werd,
A.AlU)APPELJrIO¥REN.
digheden
is' missehien oorzaak, dat I:ij ,.inden onse lezen nauwkeurig gerepporteerd elders In ons blad. Men zal zien dal.
EEN ·kleine bezending van." Ger.man nog niet hun fou~ e.rk,end hebben •
De- verdeeHuge.
op de twee moties de namen van drie kandidaten genoemd
.
. 'BlueS" en "Bnow Balle" hi kleine
~.
.
aardap~linoeren
aanstaande week ver. toonden op onDliskenQp.re wijzedat de -heer werden, namelijk: F. J. van Eeden. G.
In
en Schoeman, Oudtswacht.
M4RAl.Il dien. dag" loon D811rwerken tt. Reitz, Riversdal,
hoorn, en dat een motie van vertrouwen
,
A. FITTIG,
ontvlng, en dat lOOD was zeker het aan- in oontgenoemdle
werd gepasseerd.
De
10 Groenteplein, Kaapstad. genaamste offer, dat iemand, die &leh opEeni"
'ian.
heer Reitz werd goed ondervraagd doch
I..
n
aan
..
nip
fl
E Kerkeraad van de Gemeente van NIEUWOUDTVILLE,
een gedeelte
van de plaats
Groon
Rivier,
rechtel.ijk aan.de belangen van zijn land schijnt ontwijkende
sonen In .. nll'
antwoorden gegeven
•gekocht en iu een dorp uitgelegd
hebbende, zal per publieke veiling doen verkoepen op.
Afrika tel'en
te .hebben, terwijl de vergadering zijne
en volk wijdt, kan erlangen:
het vertrou"AL
••••
U.V
besliste opinie over zekere eeer belangrij•
BILLIJKE
wen v.n zijne landgenooten, voortvloeiende
ke kwesties
eischte. In 't voorbijgaan
uit
een
erkentelijk
hart.
Hooger
belooning
TERUOBET At/NO
wenschen
wij slechts aan te toonen dat
.(vr08l'er BAD LOCI~SHUIS)
bestaat er. niet, edeler loon kan niEft ge- de vloot-motie
van den heer Innes niet
'"
Afstand doet er nlett~ï~.
geven worden.
een gewisse Bom als "bijdrage" noemde,
J.
P.
~u
TOIT,
P.
ZOOD
Schrijf (il; 't Enl'elsoh) I
Maar ook te Malmeebllry
werd "loon
doch slechts van voorloopige onderhaaEige~.ar.
fra.neo. enveloppe l'eadrA.u,....r'li
naar werken"
uitgedeeld .• De heer TOM delingen dienaangaande sprak. op eene
BULLION'. K'antoor van.
vergadering
werd de verklaring
Louw, LW.V., troostte zich aan 't begin latere
Postbus No· 21.
T'/'l!ra(Jf AïTres I der vergadering met het vertrouwen, dat van des speakers premier ook gerepudieerd. Dit besluit werd naar den hoogen
..Criterion Hotel."
velo schoten hem niet wuden treffen;
commissaris gezonden met het vriendelijk
maar hoe dit ook zij, de motie van wan- verzoek het aan den heer Chamberlain te
Dit Hotel
ta geheel
herbouwd
en
trouwen met eene overweldigende
meer- zenden.
verrijkt met alle gerief door Reizigers en
derheid
in
hem
en
zijn
collega
sangeanderen vereischt..
'
In gemeld dorp, groot met enkele uitzonderingen,
150 voeten bij 300 voeten.
Ongelooll1jk.
nomen spreekt voor zichzelf.
De houInvalleden ontvangen speciale attentie
ding door del! beer RYAN ingenomen
en speciale schikkingen
zijn gemaakt
Volgens een Reu'er-telegram
beeft de
verwonderde ons niet veel, maar wel dat eerste volkszaed van de Transvaal het onWerd bewezen door Beroemde 1Hl~~ee~ill.ee'reDvoor Familiën.
Dit Hotel is tegenover de beroemde
en ChirugiJns in Groot Jbol'Hul;fi,
bij 11001' een kiesafdeeling als 1I-lalmesbury gelooftjk besluit genomen de toelage van
"
Warm
Baden "gelegen
en is het 'naaste naai' het parlement
De plaats Groen Rivier is alom bekoud als oen 'Ian de vruchtbaarste
en prachtigst
gelegene
plaatsen
in
werd gezonden.
De de volkaraadsleden, die reeds £3 per dag
Een Veillg en Zeker IHIJJ~IPJlI'IL"1
aan de Malmesbury
"Minerale Bronnen"
was, te verhocgen
tot ,£1200 per jaar. En
het Bokkeveld,
on bet dorp is uilgelegd
gewOl'den op het mooiste en best gelegen
deel van de zaailanden
aan
tegen:
heer
Jaooatrs
Lotrw,
die
den
aanval
leidde,
en is ook <ligt bij de Publieke Bibliodit in een tijd dat er gebrek is in verschil.
_ weder zijde van dr n loop \'all de Oroen Rivier.
theek, Publieke Kantoren, Post Kantoor legde de hand op de rechte plaats toen hij lende deelen van het land, terwijl de runWittezeerkee~
TyphauzQ; . Koorts, en
In het dor;p zijn twee prachtige
groote pleinen opengelaten,
een 200 X 400 yards, in het midden
waarselde dat de kiezers van Malmesbury
~tadshuis.
derpest overal verwoestingen aanricht. Ja
M&larische Koorts, Schilrlakan
niets te doen hadden met de getuigenis
-van bedoeld wordt de kerk te bou won, en een ten westen van de Groen Rivier waar aan eene school gesticht
meer nog, net nadat de 'I'ransvaalsehe reeene leening van £2DO.OOO tegen
Koorts, Iliarrhee, BuiklooPil Eczema, Eerste-klu Tb1U'8ton Biljard Tafel.
door de heeren Louw en VENTER in geerlug
zal worden.
t.a.rnelijk hooge rente met de neeren RoGoede Stalling. Engeland
afgelegd, dit was hun zaak;
Dauwworm,Otites, Oor I&nker,
Het is zonoer twijfel dat water 0,01':11 0001' rui.ldelvan
putten gevonrlen
zal worden. De Groen Rivier
Termen .aUg.
maar men had wel te doen met het feit binson en Marks heeft gesloten I De ver'die uit bet Hvivokl k ornt I"0l't ZO£) te zP!';gl:U gel'cgl'hl
voor zes mnauden
in bet jaar en geeft de geschiktste
Sneden, Wonden, enz., ZWeren en
gelijking van de positie van een volksBar en BllJarcl Kamer afgeeoheiden.
dat zij, als vertegenwoordigers
van Afrigelegenhed'Jn
om een l't'€·ks vun reservoirs
te make-n zoodat het dorp gemakkolijk
het, geheele
jaar dool' vali
raadslid met d~ der vaste ambtenaren
Etterbuilen,
Gonorrh~~{ enz.
kaanscha
kiesafdeelingen,
getuigenis
afPorter ontmoet alle Treinen.
houdt hoegenaamd geen steek. I ndien dit
schoon en loopend water voorz.ien kan worden.
.~
A.LSOOlr
VOOI!
VEEZIXli:TlIlf:
gelegd hebben-welk
feit op de geheele bericht
waarheid
is dan zal men in de
Het dorp gt'legen zijnd« in het mi.ldo» van het digst bevolkte en vruchtbaarste
deel van het Distrikt
Transvaal
waarlijk wet-gevers van beroep
wereld
een
tegenovergestelden
indruk
Paarden Ziekten, Zeererug~:~RunderCalvinia
en in het cent rum van dell handel en vervoer
tusschen Calvinia, Y an Rhynsdorp.
Het Grasveld
en Zuid
krijgeu. Men zal dus tusschen de .')tl en 60
heeft gemaakt dan de getuigenis
afgelegd
Bokkeveld
belooft mot de dagclijkscho
ontwikkeling
en Uitbreiding
van dit deel van de Kolonie een groot
pest, Va.rkenskoorts, r;~'fmz.
duizend pond sterling jaarlijks net voor
IK,ilPSTAD.
door den heer ScHREINER.
De heeren
toelagen aan volksraadsleden
moeten behandels-centrl1m
te worden,
l'll biedt
dus een kans
aan, aan handelaars
en ambachtslieden
om kostbaar
LolJW en VENTER werden door den heer talen, indien de verhooging ook voor de
NIEUW,I;
MAaKT.
eigendom
te bekomen.
.
VERKOCHT
ENKEL POOR
HAWKSLEY, den financiëclen
agent van leden van den tweeden raad .geldt. Dan
25 Angllstus, I ~91.
..
Diegenen
(tio zich zeiven .;.;1 il willen gaan neerzetten
en eigendom
willen bekomen
waar zij op hun gemak
de Gecharterde maatschappi],
gevraagd ge- zijn el' nog al de onkosten verbonden met
£I!I. a,
E. G. HA.RTNELL,
,
Appelen ...
kunnen
leven zijn nil in de gelegenheid
g",;teld erven te koopen wa,u'op zij alles voor hun pleizier of voor hun
en de ambtenaren van de
tuigenis af te leggen, de heer SCHREI· het drukwerk
070-076
012-016
Eenige Agent voor de Brit8cheiKolonien, Boter
dagelijksch
gebruik
kunnen
aa Il k wecken,
NER
ontving
zijne oproeping van het volksraden. Waarlijk men kan dit bericht
Kool
OOIt
0 0 2.
I
niet gelooven. Men kon met eene toelage
Zuid Afrika, ,van het Amin84. SyndiEieren '"
comité.
Kort af hier i" voor een ieder' een kans.
Ieder du i III vun den grond is voor landbouw
kostbaar.
Het
090
0120
van £3 per dag toch tevreden zijn geweest.
Hoenders
ksst,
Pietermaritzburg,'
Natal.
019
0311
Opmerkelijk
ook
is
't
dat
de
heer
Louw
Bokkeveld kl'ij'Zt zijn rege Il WG g'lJrl'gcld als liet Bovculnnd. Aan watervoorraad
is er geen gebrek,
en daarbij
GU"Veti
012
068
BIJZONDERHEDEN BIJ
geen ander kwaad in 't gaan van sir GOR·
ZourlemoenCD
010
0711
gevoegd
eeu eenu-urn ',I anr aln',·",; goerlen halldel gedreven
wordt, behoeft niemand
te aarzelen
zijn kans nu
,.
Lonqnarts
009
0011
DON naai' Engeland ziet, dan dat hij een
GE14ENGD NIEUWS.
.:wal_\l' te nemen zich zvl ve n eenlgo CITC'n ann te -chaffen lidzij met het oogmerk om 7.ijn geld te beleggen of zelf
Uien
...
0'16 0
017 0
pantserschip heeft beloofd. Het geschrift
alhier te komen woncu.
Lemoenen
Il
0 9 10
Aardappelen
01l00Ir9
KAAPSTADSCIfE STAflSRAAIl.-Na.ar
""ij vcrnedat sir GORDON aan den beer CHAMBER·
KA~PSTAD.
Om voOr7.il'TlIII_[; to rnakr-u dat aan allen t-e n kans ()pen blijft, in de g rootcaanvrang
voor de erven
die ADDERLEY-STRAAT,
PatatM ...
039
062
meu ui ook dr. Von Oppel eich verlcielbaar
LAIN heeft gegeven, vindt hij waarschijnKalkoenem
059
0110
: verwacht
wordt heeft (k kcrkuraad
besloten dllt gCl'l1 persoon toerrelaten
zal worden
meer dan vier erven
stellen &Islid van dezen raad.
lijk, te oordeelen naar zijn stilzwijgen,
o 4 2
0 4 8
OPLOSSING
V. - Speciaal.
gepre Ganzen ...
direkt-of indirekt te koepen.
•
0
WATERPIJPEStegen IIJ!.nmerkeliikverminderde
Eenden ". J _
osa
043
volkomen in zijn geest.
paree r-d voor VeeartseniH
Doerprijzen zijn te bekomen bij de neeren G89rge
Bloemkool
o
0
1
0
0
2.
Geen erf zal \'erk<)cll~ worden \'001' miudcr .lan eeti in"etpl'ijs
van Tien ponden sterling
(£10).
einden in Champagne 'ElotteiS.
Pompoenen
. DG kiezers van Malmesbury
hebben
Flndlay & oe, Grn\'estraat, Kaapstad.
o 0 10
::J 1 2
.
'i
•
Koopers
zullen vcqdlgt
Z\JI1 ol' Jell dag Yal~ y('['kooping
eeue som VUil Twee Ponden
Sterling(£~)
op 9PLOSSING R.-Voor
." .. 0 3.;
II ·9 4
Gene'$skundi&, Naartjes ".
getoond dat zij zich niet dool' fraaie WOOl"
RU!iI)EIIPRST.-Wij verwii~en onse lezers in
leier erf door hen gckocht , \'001' kostou van afluetlDg, enz., te betalen.
Gebruik,.in
16 ons. en ,~ons.
den vau 't rechte spoor laten leiden, en heb- bet distrikt Ladismith naar eene ki>nr.igeving
nameus
de runderpeet-commiseie
aldaar.
Bottels.
De erven zijn voorloopig,
maar nagenoeg
korrekt,
door den Lan cl meter afgebakend.
De zuivere bakens
ben ook in het geval van de heeren Louw
NIEU\\"E
POilT·KAN'r"OR.
Met
bet einde
Spuiten '001' bovengenoemde 4,~lelnden
zQllen na afoogsten
va~.dl' granen
thans op de landen staande
geplaatst
en aan dc koopers
aangewezen
worden.
en RY AN "loon naar werken"
betaald.
deur week zoDen de post· en telegraaf-departe.
IVIIIIIMGID MIT
In voorraad aangehou~n.,
Voor verdbre
bijzonderheden
doe men aanzoek
bij,
menten Il&&rde nieu""e geboowen over&eplaatst
worden.
ALLEJRLEJX.
Hoogste GetuigschrUl1en van'
H. C. NIEUWOUDT,
El:)i OCDE I ~GEZP.TIlSE vzn Graaff Reinet ia
Beroemde
GeneesheejEm
en
Een persoonl1jke
aanval.
Namens
de Commissie,
de vorige weck overleden in den pel'8OOnV&ll
DONDERDAG,
26 AUGUSTUS.
Chirurgijns
In Groot Bfflttanje
Alln het einde van zijn aanspraak op de mevrouw de weduwe Jan Erlank, in den ouder.
van den Kurkeraad.
Paarlsche vergadering
dacht de heer Jan dom vlln 70 jaren.
HET EENIGE NIET-GIFTIGE' A~EPTIG.
LOON NAAR WERKEN.
H. Blignaut het DOed een heftigen aanval
'!E HUURvau af October een gemeubileerd
.,bOil!met zeven vertrekken te Kalkbaai. Voor
Agen ten kunneu op billi
termen
Laatstleden
Dinsdag
werden
twee op ODiIpersoonlijk
te maken.
De aanlei·
bijlanderheden d.oe aanzoek bij <Mnbeer E. G
dende oorzaak vond hij in een stukje dat de Villiers, Kalkbaai.
worden aangesteld
op aall~k
zoo uiterst belangrijke politieke vergaderingen in de westelijke provincie gehou- onder onze algemeene
nienwsbe,richten
TENDERS""orden nam"'!: Jeu afdeelingsraad
als boven aan~egeven.
en n iet in de inltlidingsko!omrriou
was ver· Vl.nCeres gev~~
voor het leggen v.an een
d en;
d e eene WilS d·le van d en· h eet J . SChl\ll,
in onze uitgave van 27 December
jiE~
Jak op en het repareeren van het tolhnia
S. MARAIS, L.W.V. in de stadszaal aan 18!)6.0mdezaakgeheelduidelijktema!{en
In Mitebellz-pu.-Zie adv.
MALM ES
RY,~
ll:NDERS
voor bet leggAn van
de Paarl en de andere te Malmeebury,
hebben wij goed gedacht dit @t,ukj" weder
De ,CIvrELE CtHllIIls;tARlll Y&Il Piql18tberg
belegd
door de plaatselijke
vertegente publi~n:AI op 13 Sept4lmber 10 de hotzaal te Piquet.
Cén Dak met
.. corrugated
"
woordigers, d~ heeren Louw en RY AN.
Er;y Rnom:s PETITiE AA.N DE P A.U!L.-ID berg .aijn om de kiezerslijsten diet afdeeling'
,~
IJ zer, en voor het repareeren
van
;1
Beide' vergad&ringen
werden
prachtig
de uitgave van U. Donderdae meldt bet Paarl· finaal te berzien.-(Zie verder adv.)
h~t buitenste
van het Tolbuis
in
.cbe blad in een inleidinglllU'tik-ol,&onder ééu
HET eHITERIONFlOTEI,te MalnresbllrY ""ordt
TENDERS.
TENDERS.
bijgewooud
en getuigden van de leven- enkel ...oord V&lj afkeuring, dal er &ldaar een geadver~rd ala gtlhoo.lherbou""d en geriefelijk
Pas zullen door den onder, {-;,
van uen Civicl!'11 COIDwi8sari",
dat een Hof door hem zal Mitehells
diga belangstelling
~lat het Afrikane r- adres aan- 'den brllr Rbodes ""orol gtltookend. voor reuagerJ! te 'Un ingericht. Het hotel ÏlI
ontvangen
worden
tot
wordeu gehonden
om de lijst van Kiezers te amendee]'cn
en vast te geteekende
dom slelt in de welvaart van ons va.der- Dit adres &al in de Kaapstad bij zijn aankomst tegenover de beroemde warme baden gelegen.
ENDERS
worde~
'bij.;, dezen
worden yoorgeiezen. Ndr ""jj vernemeu ziju
KENN!!GE (
........1. d
,,_
op ZAT:EBDAU,.11 September.
Tenstellen.
en in ,beide ...."allen werd door d
d·
1__"_"'_
.
d"
• 1 . VIS I g_"'l"".
oor...,n
loper.
gevraagd
voor den aanleg
van land',
ee meesten er IDV......uU""t4lU1ger.etenen er IDtendeJ;·tVIUlinboorlingen r;&Jcend~t de ee!'8te
ders
te wooden verzeg~ld
en gedat
Afrlkaner40m
eene
schitterende
ov~rPaarl
bitter
"8rOnt""aardig::lo'l'8r
deze
w!ir.eom
troep
Becbilana·arbeidera,
bostaande
oH
onge.
een barden
weg van af bij~
tegenmerkt als zoodanig.
winning behaald.
het publiek .onder een verkee!"denindruk t~ huwde manspersonen,.op aan. taanden Maa.ndag
over
de
plaats
"Slent".;
Jn
een
IERBIJ
GESCHl~DT
KI':NNlSGEVlNG
dat dc Civiele
Combrengen aangaande heG guooien der Paarliet4ln. te Kaapltad arriveeren zal.
TenJeraars
moeten
de
namen
De- edele hee' r E""'AURE, die door de Dit
adTell ""ordt alecbte getoekend door de
T
rech~lureeksch~
lijn naar
plaats
missari:! in Je hofzaal zal zijn op den 13rlen dag van ~eptember
opgeven
van twee Borgen te worden
Nc,tctl }.lfercllry beschreven wordt als "de Rhodoe-llgenten e.n de Kret;hi en Plethi. Het ~ifDEIt!
""orden door den aflleelingeraad Vlln
" Ohfantsfontcm."
lf
ten emac de kwzer,.;lij.,;ten voor Jo Afdeeling
.Piketberg,
fiDaal te goedgekeurd.
zal derb&lve goed wesen indien de namen der
.bory gevJUid voor den aan.I"i'V1UleeD
Kaapsche minister
van landbouw, een 0nderteekena&nl gepubl'leeerd .wo...,n
-'_ i dit zal "81
bardeu" ""eg vanaf bu·.·na'-ADOv-er
de plaa'De weg moet 15 voet breJd
zijn.
•
""tt
..,..,.......
" •. te amendeeroll
eu vast te stellen.
Alle personen
wier eischen
Dutchman', doell' tege11J"kerti;d
ent. naard de ~I
•• ,- "Olifantdon.tein."
Voor
De laa.gste of eenige Tender
niet
• een impe- ook goed &ijnter bele berming der w&re Afn·
Il b
t--'
G~uis
moet
12
duim
dik
zijd~jIJ
het
zijn door dell I'?gist reerellden
beambte,
of wier namen lfesch-rapt
na·ll'st v~n het eerste water," was tegen- kane", die nieta met den verrade.·r onzer vo e ijwn .erbeden zie advertent.ie in een
noodwendig
te worden
aangenomen
"
...,
andere
kolom.
mldaen,
langzamerhand
tot
duim
T~n de \'Qorlooplge
lIjst \Veg('ns hpt t.oelaten vall t.egen hen gedane.
woordig op de vergadering aan de Paarl;
nationaliteit te doen ""iIlen hebben.
K
L
bl'
rd
ENNl80EVINGgeechiedt namell8 bet spoor.
aan de zijdM' afdalende,
die lPehoorN a d·rt g"",;.ureven
Op last,
; en ~lle persollen
die t'lchnftelijk
geobjecteord
hebben tegen lIPt
doch nam geen deel U8n hetgeen. ver·
en gepu Ieee
was, ...eg-departement dat goedkoope kaartjes liullen
lijk
schuins
moeten
afloop~~.
De
richt werd.· De voOnitter, de heer A. B. werd bevonden
dat
de beschrijving
wordtln uilie,·eik' naar Grahamsstad Inet bet
van eeDlg .persoou opgenomen
In gezegde
voorloopige
lijst om aldus
HENRY
CARSON,
DE VILLIERS, bekleedde den voorzitters"Rhodes-agenten
en de Krethi en Plethi"
oog op een bijeenkomst van de "A.tbl~tio Club'
noodige
afleiding
en wateJ!fpvan~
~Jten.omE~n te zIJn, of tegen
het recht
van eonig persoon eischende
om
Secretaris.
niet al de onderteekenaars
goed beschreef
die P!aa~ bebben &al op il en 4 ~p'., e.It.-Zi~
slooten
moeten
worden
a+legd.
flum
rd te hebben
als een parlementaire
kiezer
Om
stoel met waardigheid
en op znlk eene en toen publiceerden
wij op 5 Jati. bet ad,.erienti..
Kanloor
van
den
At'deelingsraad
Al
het
werK
moet
{}oor
dán
Qouverwijze, dat er hoegenaamd geen verschil
volgende:N:,uwE o~TXOlUNG.':'Laatatleden Zaterdag.
te worden.
en alle personen
tegen'
wie
aldus
Ceres, 23 Aug. 1897.
'
'nements
Inspect~ur
worde~L goedvan gevoelen kan bestaan aangaande den
liET RHODE@
AIlRP,sAA.N DE PAAJlL.
namiddag glUien tw:ee. jonge ~".'nen V&ll
JS, mogen
verachlJnen
ten overstaan
van
den Givielen
OnJaup nrmeldden -wij in dele kolom ...at ~tad
te Kalkbui JD een .muutje uit om
gekeurd.
De Tenderaar
Zltl gedu- uitslag u.er vergadering. Er was verschil
ff9llDnml,arlB op Jen dag - en ter plaatse, YOO['- meld teu einde hunne
van gevo,.rlen, beide kanten werden ge-' wii ala de ,.oDé waarbeid vernomen hadden dat te "lIIChen, toen de boot om de eene of andere
rende
den aanleg het voo~urend
KAAPSCHE
_Inle eischen
of objecties
te bevostigen.
Alle eisehers
en betwisters
bet Rhodee-ontV&ngBtadres slecbts door eenige reden omsloeg met be; gevolg dat ze bijta
vervoer
op gezegden
weg !J\noeten hoord, en het strekt der vergadering I'n RhOdes.agenten en de Kre.tbi en Plet;hi .,tee. terdr.>nken.
verschijnen
betzij in persoon of door oenen s'peciaal in geschrifte
de Paarl tot eer tiat· I:ij de enkelen die bnd "erd. Wij Ivernemen nu tot on~1eIpijt dat
P,ultL:-De
unlit. te""one DlUDdeljjUcbe
n agent.
. ",
toelaten,
en het zal bem met -teroor.
schenen een geraas le willen maken, om luiD niet volkomen j.uia~ ""118, dur onder de 'l'er&adenng "au de Purllandbou ....uaociatie
loofd
zijn voertuigen
te , ~letten
door eene verwarring
de nederlaag te 410 uaamteekeningen de D&mennn beel fa~ aal in de etada.AAI,Paarl, ""orden gebouden
tf'1f:1e~,~16I1:ena.
den 2;3steu dag van Angustus
189i'
_olijke bnr&ers voorkwamen, die nocb tot de Zaterdag, 28 dezer, ro 9.30 v. m., wanucer de
Voel den weg te rijden.
i ei
De Kaap Kolonie
".Ama.teur
Athdekken, in bedwang wisten te honden. De Rhoo88·agenten uocb tot de andere kl_n be· volgende onderwerpe.n besproken zullen ""orden:
A. W. BAKER,
Twee
borgen
worden
v~relstJht
letic
and
Cyeling
Union"
vergadering was dan ook doorgaans zeer boo1'eD.'
en~n en.planten van AmerikaanllCbe ...ingerden
vervull~g van ordelijk en de houge traditiën van de
Civiele Commissaris.
Het eenige antwoord dat wij dus op oooperzbe"e melkerij, de arbeidakw.. tie.
'
Kampioen
Bijeenkomst
te over de behoorlijke
den
Tender.
De
Raad
beho~~t
zich
Paarl,
wat
hond
ing
en
gedrag
wowel
als
den
aanval
van
den
heer
Blignaut
kU.nnen
EEN
In.Ll,uNSCHÉ
1UJ>~Er."i
beeft
een
Grahamstad,
8 en 4 September
.
geven is eenvondig
dat wij hem nooit repeteer·~eweer ':1iIl8vonden, 1I'NJ1Deemen SO
het recht voor de laagste
of; ~nige
1897.
politieke richting be tre f t, waardIg.
-~nder be'•
ón d er d e K ret h i en P lethi hebben gere- acboten JD 1 ounuut kan .cbl·e·-n
.... ~
M
tender aan te nemen of te ve~rpen.
De aanspraak
van den heer
ABAIS kend, en wij gelooven niet dat één onzer geweer "VlUI den acoouder te nemen. l1et wordt
Tenders
gemerkt
II Tender'
voor
werd met belangstelling
aangehoord en 1
di
daa
h
boog tijd ~~ ~DU verlichte eenw doodstraf
-I tERSTEentweede
klas retour kaartjes
ezerl
.~ ge
neeft..
Wij gelooven leat op de UitYUldlUlvan verbeterde of verbete~
weg,"
op de Envelo~
moe~n
bij herhaaldelijk
toegejuicht,
toonende dat niet dat l1.et, noodig is meer over deze nng van bet beetaande moord~llig.
.
J tegen enkelen
prijs zullen nitgereikt
worden naar Grahamstad van alle Staties den ondergeteekende
DIet 1l\t.Cr da,n de vergadering
met hem sympathiseerde
I:3&k tel:eggen.
AA!' DENTOI!.E)i.-Meu i. bezig aan ien toren
op het W ustelijke Stelsel met den trein
en zijn houding, gedurende
de afgeloovan de Duitacbe kerk io Lanptraat t4l...erkon
6
September
1897,
ltót
'3
n.m.
eenige
ontsmettings
middel
vertrekkende van Kaapstall om 10 n.m.,
pen s_ies
vooral, rechtvaardigde.
De
De toestanden
in Indie.
D. ""erkliede~ die !&nl:' de leeren op en af
" ',.
; };j
op den 31 dezer. geldig voor terugkeer tot worden ingezonden.
_"'~'--J:"_ ... sn. Speolaal
vOol'gesch:;:oeven door de Regeeringen
van
heer MABAIS ontdook geen onderwerp l
De Gap" l·il1UJ.~ vel'taalt een deel van klommen en d'e op do tengere .ttig-ertjea bu~
Voor
verdere
bijzonderh~dn
doe
,
Ilt,ondent4lwerken,
trokken gisteren de a&ndaclrt
en met !) s.,pt~mbel·, 1897.
•. (I'IUIW·tl, Transvaal,
Natal en Oranje
VrljsUlat
voor Runderpest
doch pakte ze alleen met evenveel ver. onze aan~erkingen
over dit onderwerp
":"n &lIe vO?l'bjjgangen, eo Ireu ver...ondenle
uien aanzoek
bij den Secre~
van
trouwen
en kennis van zaken aan. Hij en maakt ~an eenige op~rvlakkige
aan: zlcb "dat die menden niri duileUg werden."
C. B. ELLIOTT, Direkteur-Generaal.
den Aideelingsraad.
: ti •
rechtvaardigde
de Item die hij voor de merkingen
die ons schijnen
voort te . EEN VE.IUCOOPUiG
VU: Bll.VE.N te Nieu""OUdtdr. Koch en dr. Hufcheon,
en andere
wetenK aap!!tad ,"2····_...ug. 1'97
1)
•
vloeien uit een wanbegrip van onze be- VlUe, g,e.,
Jeelte .v~ d"ewelbe.kende en .bero,;mde
ireiten.
Op laat,
;.'
motie van wantrouwen
in d~
doeling.
Nu erléennen wij na.tuurlijk dat· plaat:' GroennVler. gelegen in het Bokkeveld
ring van sir GORDON SPRIGG had uit.. "wij niet in Indi/! géWoend of 7.elf. gé_ dÏlIt:nkt ,~atv:inia, ui plut:a hebben f!P Do.ndel'~
Eenige Agenten
voor 7.lIid Af riIr a,
A. L. BROD_ZUK,
gebracht., eene stem die door de over- reied hebben"; ook zouden wij niet ju.ist dag, Vrijdag en Zaterdag 29 en ao ~tember
8ec~taris. weldigende meerderheid der vergadering met gl'.zag !lver de bijzonderheden van de
~tober,
_to Men lie rolle buzonderKantoor van d.en
:l~
lndiaansche
t.oostsncMn 'ftiUen spre'-en'
D'
m de a.d"rlentie in eeD andere kolom
bekrdchtigd
werd.
doch
be
I'
Kc
,
e
advertentie
ia groot' geuoeg du
k'
Afdeetingaraacl ,
Dr. HOli'F1IAN stelde de motie van ve"ha .~e de lDfl}rmatJe uit boeken, die niet Ol'er bet boofd lien. Ki"k
an
24 Angu8tljl). 1897 .
.K:AA T.:lSTAD.
hadden
W1J
het genoegen
een aantal tot uw ..oordeel.
IJ g""", et la
E ~ Gemeubileerd
Huis, gelegt'n
trouwen voor in een krachtige rede waar- Indiër1:! onder
onze kennissen aan een
Dp. ~lNGo.-BLAJli?'i
errRbode&-naJoo
..
nabij station
en kerk,
bevatin nl de "oorneamste
Steden.
in hij vooral nadruk legde op de ferme B~tsche. n~i ,ersiteit te bebben, v1l1l wie ~e.
loftiooderoo~
aanleiding ..an'fe"j::!!:
tende ruim zeven vertrekken,
voor
en besliste houding door den heer MARAIS wij eell lDl:lcht konden
krijgen van de Illtla~n
"an miuiater Faure &ILll de P~"I
October.en
volgende
maanden.
Voor
ingenoDlen, waar- het do nationale be- toestaDlle.n in Indië:
001:8 ~erkiogen.;'
~ur 1.1 'P""OODljjk ~eer
in die kw.rr:
: j:
langen van ons volk gold. De woorden omtrent de reg'eermg van Indtê en den' ~u.,(over
él!n A.fribner die .,.n bet rechte
bijzondel'heden
vervoege
men zich
. ÉERSTE-KLAS
i l
v.n dr. HOI'F1IAN omtrent de stem van invl0e4 die de jonge Indië ....,in 't wes- boere!1~!~t}an
over de negen·en·negentig
bij E. G. DE VILLIERS, Kalkbaai.
ten opgeleid,
later op de politieke toe •. Piet Fauo;;'" Ibe bun roeplUg.getro~w blOveu.
d
het volk, die niet gesmoord mag worden standen mnnen·hebl>6n,
Jladdc.n dan oo.k i"!Jlf« l£.
pooErd~!ihpc
T...'ne"dCa~
door' geld of geld .........umenten, behoort slecb._ 'nA'
~
t._
k'_i
.
I"" I '.'
••
• .t«ef]roJl" en erge.
,.....
'..... , uIle .. , \I\ltre &!JIJlfoptieonlusl II IJ''';' ZOO WIJl bet niet &ltijd
Ik'
G. :aLAK.~'~···~
weerklank te Tinden door de lengte en ~ in A.f~banigta.6· .. Dat. dig i.D:Vloed
ni.et r ,,&Itbelli niet elkoo d.16 te l;eolr1, {'en ru
neer
breedte van 0.01 land.
snel w .. rlet weten. WIJ heel goed en dAt
EBN CO.Il£RPONDuvT leb "It
NDERWIJZERIES~EN
voor
d ."
te'"
1 d
i :r'
,.
... D-'
' ..a
ro
ona VllnOccult
De opp08itie bepaalde zioh hoofdJakee cas. -wy oe e~ . n 1ndië zeer aterk . ~el. Koet.'1J. onder datnm 17 dezer : O~e
drie buiten
scholen.
81Usris '£60
BjLLtJl(~ PR-LIZEN\
lijk bij de Bnlawayo-spoorweg-overeenzij'! hebbf.n wij dikwijls hooren betl'euren
l~lijbcbe
verplering 1'an landbouwel'll
rd
p.a. eo vrij logies.
Laat
ap.pli~~dgenoOt on"ent
dan ook .nie~ ~ten
d. prtjlln ,.oor den aa.o.tunden ~st
6lifilnt" waals dr. Onl:8
kolDlt,
een
",wittén
.
wat
wv
omt~t
de
Tegeering
.geïesd
~~
te
,latn,
·namerUk"2/6
per
dag
canten
melden·
aan
welke
Kerk
tI UI KEI IEDD
HOPPJUN vreeede. dat H aau blijken te h~bben, doe~ beweert dat d~ -,ninderitlg
't ~
tr
eJl Itoom 'D.I~n, 21 .oor
gij behooren, of zij onderwijs
in 't
...
.
I
eo
aUD; du.
een beWIjl dat. de oppottl.tie Olet apoedig aal komen~:en lQ dit 0.Iniêh.t. Ook· .en ct.1~~
YOOr het dorscben.
zingen en muziek geven kunnep.
Diet SOO Jeer tegen den heer lIARAl8 aIS leven.
hem geliJk. Dat de beVolkiQg ~
~
~~
~n
.n een

.lijnde

gedeelte van de welbekende en beroemde plaats "GROEN
RIVI ER," gelegen
het Bokkeveld, distrikt Calvinia.
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af te aebailen of te verminderen. Spnker hid
rijne Ióeun beloofd, voor sij hem DUl' bet par'
lemen t zonden, dat bi} zulk een ..ooraiel SOG
lioeD en lij.ne aankondiging "erd tOMl gejuich ODm~
!D&ar meD IICbeen van pyeelen
veranderd t.. sijn. Hij meende dat eeD man ow·
}laDkelijk moe-t sijn, wttnneer bij naar bet par.
lement tPng; bij 1D0000t $Onder £1 lIie. per da«
kuDne
Klaar komen, om z{jn plidrt belIoorlUK
n
te kunnen doen (boor, boor). SP"'ker soil Dil
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D.ur.mG, 26 AUG. - (8P«iaal). -De beera
Loaw 0 B,ran laebbeu
YaIldUC MIl wel.
IIeaocJJte ....rpdena, ftII haDDe ooaatit __
~
Eea moUt ftII YWtl'Oawen m
beide ledea werd met .. a Il'OOte meerderbeid
MllpDomea.
Geea
motie ftII wutroawe.

anu..

wera 'l'OOI'JWieJd.

!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!II!!!!!!!

.I(~OHTD.
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f

"ê

8

t
DE DOUANE

ZAAK.

PaITQIllÁ, 26 AUG.-la
dea tweecleu Yolb.
nad -...cl het debat oyer de TranaYa&IIcIM
boekbaadel dOllaDe saak voortcuet.
De lOpermteDd!mt ftII ondenriiB werd uil MD I ,wap
kruinmloor '!loor E. t. A. )(~tjee 0 J....
ftII Beu.burtrlonderw~a.Ook:weid
de .tatapr.oc~!D'·o~.
Dr. lIAAn.1eIt .temde
da~ Jm delila _
fout.!UI ~ departement
kon &bn, doch,een oneerlijkheid moet daaraan
toegeacrhreyO
worden.
.

*'

SPQ,RT.

(

BET ALING VAli LEDEN.

WEDRENNEN.

P.uTOIllA, 26 AUG.-In
den MrIten 'I'01bnad werd een bonDl nn
::300 &all lhna Botha

DE TURFOLUB.

"'ir.~~

KIIlBOL.RT,
lI~ .AI1G..--{Per
teleizraat)-De
oyer memoriee beq;J &all ~ d.e
YOOrjaaraWjeen.komat der K'lmberley lw1chlb al op
17 en 30 October worden ~
_
bei ~Id.ea
-van Yolkaraadaledu
'wordeá
Yer~
W'GIdt verwacht dat de IPn'fel1leUl' tegenwoordill'hoogIl. DiaCllIIie hierover Ycmd plaaia, ~ weDre
la! &ijn.- De ..OO~
wedrennen . ,.n bet pro- rëlepnheid
auretooad
"erd dai t.rwjjllecUn
gramma lijn de Kimberley .prlng handicap, _.
1'aiI do uii\'Oéreojen raad £6.10 per dag bok·
de .700 en &.oonatIeId handieap,
waarde
ken, d. plWident £20, de .taa--"'tana .u.lO,
Het reh~le lJedrag der prf.jaen beloopt "2,300,
de leden
van denniet
raad alleea
a1eOhtade'£3aittiqu
ontYiDpn bil
.. l)e
leden
Mdden
te

.3&0.

VOETBAL.

wonea,. maar
IIIOeIten
ged.unmde
aandacht
aan banne
coDltituanten

CERES.
Verpderin, nn den ~
gebouden
AUi"natw! 1897.
Tegenwoordig waren : de heeron L. Boy.
(.Yoonitter),
O. J. ".
an der Mer"e, J. O. &y_
nolda,Diik.A. '0. SniilD&D, J. A. van Dijk en P. :l.
van

1-.

!inn geieekend.
Nosalen d~r Wiate
vergadering
gelezen ea
Daar.
eabo"l11 waren velen in beJtoeftlfe cmateadlg.
Op voorate.l van den .beer Reynolds, geeecon.
POKT
ELIZAB.vrII, li• .AUG.-(Per
teleerW.)deerd door den heer &tiimUl, "'erd de heer-G.
Gi.lteravond werd· een publieke ,..rgaderlng
ge. beden. Eindeljjk werd een motie aangenomen,
bet eaWia bepalendo op £l~
p"r jaar, .. lijk. YIUl -Wjjk tot veld1rorn&t yoor 'tI'ijk no. 5 U~
beuden om echikkingen te maken ..oor de ~tl'tDgR
.teM. Voor ditl.2~lfde wijk- en wej te Rietvlei
... n de Corlnthian yoetb&! spelen, met Wl!lIt, doel staande met dat ontvangen door·de hoofd'ambde heer A. J.
een comité "erd benoemd. lDt .. 1 ook een WeI. t8Ilaren. Sieobia een lid sprak tegen de ..e~oo-. werd tot IICbutmeesler ~oemd
rin"
en
dit
WIll
Jan
Meyer
(Heidelbelg)
die
;Y&n
WUk. .
; komst·adres door deu burgemee.ter aangeboden
tiJEN RBOEPTtB.

"orden.

.

DE CURRal

sei dat de .tiJd sou kom.en "lUIneer de leden voor

BEKER.

IfIIIlnbetaliag lOuden' "edtep..

PoRT ELIZABETH,
24 .AUG.-{Per
telegrnat.)'Heden acbtermiddag speelden Vrijlltaat en de ooste.
lijke provincie af. lfateh WU1 zeer on voldoenden
aard hebbende de provincie een .ru team; Ujt..
aIag-' wu dat de Vrijstaat met ~ pan ten tegen
nH won. Holmes ging tweolllUi in VOG<" de repa.

bl4lk.

WESTELIJKE

PROVI~CrE

WINT.

Pall'!' 'ELIZABETH, 25 Al1g.~er
teJ"«l'aat.)De tlnale match l:n bet Currie beker tOlu'nooi werd
heden middsg In prachtig weder aespceld, in de
tegen"oordigheid nu een groot _tal toeechon,

wer..
echo

Larard
en
. ei:Jldig""de in
- ~. provincie met
··1 • lijke pmrtnoie
Bp&n

en Aston ..ersterkten. bet Tranavaal.
een praehtig spel liras bet gel'olg,
eene overwillDing ..oor. de westelijke
drie punten tegen nfl, De westebehoudt dus den beker.

1:
P.

HET KLl<'T.ALGEKOZEN.
KUlBEllLEY,
25 AUG. - (Per telejll'aaf.)-De
\ . partij
geltolC1J om de K....pk_9ionie W VW'tcgell'
, '''oordigen tegeaover de Corillt},lall8 in da wed.
Btrljd albier pla-'" te hebben op 1 S~ptem '!er be.
~ . a&;aat nit zet! Ki".'berley
.~!,Ie~ e':l VI~t. uit 'rn.~ere
• deelen der 'Koloille, namelqk, Beid (Port .Elisa.
.~ -beth) die als kapitein lal agecren, Col< ell lIorri~
"t '(.f!:aapstad), G1yni<;k (QueenatowiJ) en ~bert.

i

. .'(KlngwfllJamst.own).

-j,

"

{\ Attw.u
t actiate en

PIlETOIl:U, 25 AUG.-In
den ."'eeden nad
"erd heden het debat o ..er de Tranavaa1tcbe
rechten zaait l'OOrtgeEet.
De meerderb&id 4er sprekers veroorloofden een.
parig de' tranuct,ie, maar men il aag tot pen
bes.hi.it gekomen.
..
.
ia den eersten l'1UId had de heer Lov.eday
zijn objec.tie_ aangsteekend &eglin bet. P8IIIeeren
der motie voor vermeerdering
va.n h.t.t satan,
.vall
leden, op grond dat 'U reeds genoeg ont-

boekhal!del inkomende

BRIEV'ENBUS.
De heer Abrabam J. Coetsee zegt dat "lrieser.
van

Co!esberg"

die

zUn rapport g~tiaeerd

beeft, met zijD Daam voor -dOlO dag moet komen.
RU beecooQwt bet ala een teebri van zwakh.eid
dat lUIk.! niet in de eerste pla.'\ts g.edUl.'l werd.
Rij dllDlrt dat er lJlechia één ~n
a,.die de
IIChrijvor van zooveel ''ool1llelllle'''''lran
zii:o.
Waarom dan nog de,n. tl&a.m If&'rraafldZ HU
hoopt

men

aaÏ!toonen.

ui de on]D18tbeden ili.un rapport
niet aaamlooEe &aIIv:Ulen maken.

en

.

,

2.

bet,_
wiid~

~

de g&a&IlaieDIiikate ing_tenen
van dil
.') dUtrikt ill de eeuwige MIlt. Ïngepan. De
- . I; heer Olari,tian ()I~tie woonde 'md. afdecling
. ~
Lady Grey.. .._, bij de. gemeente .jaren
in des .kerll:enad dieMe, .0 m~
ds. Roea JI&IU' de Iynotlttikwam.
Een.IP
nJeden
yerloor hij ciió,- IObttnoote én
(jij weder bawd~, 1nram"b~ ~:
woao.
waar hU pu oYerledea II. Zijn
i.R·I~~UUI;· ovencbot "erd' bUr L1df Qrey ...
NOORD,

AUG.~EelI

ftII

waar

bei

al worden
tot

~

110 <4t

bjjgUel

de 1aatite·

lIOf
WIll

~

,afjDer·yo"f:eecht,e.
'.1>QOr
._n.
~
ile· ~

mn

&oe . heeft. : aam.~bij_.
't1'8de...
..

den behoorlijk voorgelezen,~ wu.rop bMloten
.erd den tender van de heeren Pnns en Du'
Toit aan le "~(jlen, verzoekende echter de heer
C. van der Merwe aantee.keninr d t hU ir !le

minderheid

bad gestemd.

. v-

Daar de voprritt r de vergadlllfiug moest "Jr.
laten, werd de Ilear V lUl Wijk a.Is z<>Odanig benOemd. &,n verzo~k V811 de manicipa.lit~it om
verlof tot ae\ maken van een brug Over de water&l.ooJ; aan den westelijken
egang t.<>t bet
.do.r:p, 2.:1,1
ovctlltaan tot de volgenAe vfIll.,>adenllg.
BesJ.ten werd de som van £10 bij te drap.n _
voor deu weg te Eulfoniein.
De bear Reynollfs gaf kennu dat hij met de
YOlgeude v'Crgadering een voomellIOu mdienea
in zake de wijdte V&lJ bekke ».
Hierop veN.ia~j)
de vergaderiuJ en kwarn
weer lJUeeu des namiddags om'2 uur, toen de
beer &yes weer den voordttersstoeJ
innam.
- Besloteu
w.erd
ed te 'keuren hetn door
de heeren C. van der Merwe en CllJlWn m zake.
den b,oofJweg "lUI Ce~1!8 MM ~rt
gedaan L en dat tlJtb.etalUlg zal geaohicden, doch
met dien ve ...tande dat in 't vervoiJ<' ill!e WeD
in verband hierruode eerst voor het d'aartoe~
•
geltelde eomtté worden gelegd.
Be.l~t'611 eodel'!l te vragen Voor een ii~.reo
dak en verdere reparatiën Mn bet tolhuis in d..n
bergpas.
.-

Een brief VM eie regee.ring werd gelet.en, toe.
Itemll'1in~ fll>Vetld.e om 200 morgen ll'roud op d.e
KleinvleHU
pt!.1tnillg af te bake'.len ; bot Btuk
grond te worden uitjrekOól:&n door dt beeeen

Snljman

t.Ji~

ont..ti

Zev.n tends ... voor bet maken ...,.n de brug te
Print Altreds Hamlet W'anm i:ngekomen en wer.

ft

W. nn der Merwe.

Wet:!l bealote:..

"penoo~~JlJJt~
I l

l1e'_U'O~lIIIe

alle 'lbertQer·

en drllkwerk

te 4JellJ~eachiéd it 000' het O~ Laml krJp,toor.
&Jl cbmjté"
_taa:nde !lit.dell v :£'t~r:eD
hee:té.B.' W •. V(1Jl dor Merwe, ~:r
ids 'en
",Md, hf.n
rod OlD te hlUldelën volgéna
P[IIIH-u..el'~e YiIh de r.egeenng in sako <!~ ~tldet'll
te Prin AJfJoed, Ramlet.
.~
de a.odite.nren lI'erd.gelez

en
an .'
.
ook werd b t vendag \0001' het
. '.
geJegd ep ge~.
dl.}Ot.u>~ rd de regeering t-e 'Yerweken vol.
,l!I&Cbt te. vcrleellel).om 8l<D lIIIC.tie.... 0 den hoofd.
::A~nJ,plló.t· _j~~!' .bm.lijk
PJa.M'Ól.liein:naar PatUamvier
te

(

