.

.

~

~ HOOFDPIJNGEN,EZING.
VEILIG. ZEKER

. &~n.·

YMn

v'il

EN AFDOEN!\

te zijn van

AntipYl'l.ne,

.

lPIlJJn van Lever~ra.a.n.

_I"

Die is bevonden
afdoeude te r;gn hU de behandeling
longf.iektt:n. hij zal u versterken 011 Il w ge...tel opbou wen.
alII Ilj~t8 anders het DO doen. Die .verklariug wordt onder8t~u.nd door de getuigenis en verkluring van dol.r~1" in all
deeleu der wereld, waar hij is ingevoerd.

.t.....za.·

·1lIl'lJn
van Lev.rtraan

Is een machtig vel' torkIng.imiddel,
en opbouwer. en
wordt ruimschoots
voorgeschreven
door dokters, b-ij ,le he.
handeling van teeriug, klieraohugheid,
chroni he broncluus,
anremia, xsthrna, .buruausrne,
zeuuwpijn, y.enuwachti!-'t' indruk;h id, en ill zwakken toe rond Tan het Iichaaml!g!l8tel, lil
bet algemeen.
Bij herdtelling tS hij het toonbeeld van en.
..ersterklngamiddel.
Verkrijgbaar
bij alle Apothekers,
in
twee grootten, het oorspoukerldk
en eenig preparaat Ta.n
dien aard.

Volkomen Schadeloos I Bepaald Zeker I
r...watlrhorgd

dau

V'Hl

'.en spoedige, ze)rere en veilige genezing voor Hoofdpijn
nn wat ook voortkomende, hetzij nit siekte, sennwen, gal ot
hysterische.
Een zekere vel"lichtlng bU Zenuwl'\!n.

Cbloral

van OlQeie:nJkheit.l

.a:\nwij.illg

. g<e\ral is, neem

Morphine,

Opium.

D.' handtl'f\kening In Roede Inkt op elk Label. Geen
andere echt.
\' erkrljJ.:hunr bij nlle Apotheken, tegen ltd
pilTd()(.II.
I

le

VEEL

6B.-No 6.4~.1

KAA

..

...!ca.~

~
"".'.

""

..

ZELDZAME ,KANS.
PUBLIEKE

2I..a,~

·NCo
WE' ·SSE~LS·-E"'
.
.".,

de

CA.L.DON,

•

ENZ.

Voerrnalers,

I)

zal publiek doen verkoepen
zijn Kostbaar'
Erf
Ill'iq,ren Mn de Hoofd-Straat,
met do daarop staande Gebouwen
on.kr IJzervn Dak b('vatt.e!ldo een zeer aangenaam en gm'ieflijk woon huis
ypr'chl'ldl'lle
kantoren, JIJlj,'J'I/'-"m,'/·
ru. ltar, laatstgenoemde
waarin de
Il"dl'ga ged reven
wordt
vn allen te
zamen
£240
L uur
jaarlijk
"l ti .!"('ng-endC'.
.
. Dit Eigendom i~ ook bijzonder geilcllikt voor' liverei stallen
welke
1)(·71.!:hl'lder III deu lantste tijd met 8UCI~esgedreven ill,
Dit Bigelldoll1 alom hekend zijnde is verdere srnschrijving overbodig
VOORTS:
l:j Exlra Puurrlr-n,
waaronder enkele l'glile paren,
Il
()tllnillll~~C)l
ill Londen gemaakt,
1 Kapkar', l()~ kap ,I wit '.'
1"
,,"
zwart"
I Dogkar voor een (In twee paarden
1 \. oerwngcn "xloor Cooper on ('0."
1
"
met leeren.
1 'pnar V OO!'- en Ar-htertuigcu,
koper bc~lag "hruin"
2 " Aclrtcrtuigcn,
zilver beslag ti zwart"
1 Bllggy Ttlig,
""
"
:, pan r gewont! Achtert u igen,
:l \\' sterproef
Kll·erlen.
Kribben, Borstels, Roskammen, Zwingols, Lampen, Zwccpon, enz.

~jtui.)

SID,

j.

I,: ondergeteekende

V El R D EJR :
Knntoormcubelen,

zooals

8chrijftaft'll!,

Stoelen,

II

Lettor

Press."

enz., enz.
E~NDEJL~J::&:

Di.,

Een
kompleet,

.nd,

:

dubbol-loop
Achterlaad
Geweer met kistje
en wat nog verder zal worden aangeboden.
M.

1UIuw.

Paarl,

len ve.'

en toebohooren,

DI

nflmeo

i Aug. 18!.li.

PUBLIeKE

,. ••

~Afrikaaa-

:0

om Afri.
rolkiOJ
&e

,......

CIai

deab

H"

t,fl

-UD

Km

... 1

ill-

..ur.
UIl"

de kiJade..

D

dal Alf

'111

le~&e
!)ChUDM'
I haar op &e
Ik UI ..
Q Itom~
puni, il Jaij
[ntepDdeeJ
li beter ClaD
.nd

iI.w·

o,..r cr...

o mag lae..
K. It.

1897.
tatled_ Za·

~llA,

werd

11',

B

0JIdel'
beer

deu
_tau'InI'd

,rbuis
ben de 100

,.~
om ID&IIMJI

IdeniDdiDr·

nd

'fOOr

&e

teD "emMa,

_me bud
Ilt

oe.

il

krii-

fdeeliq ..

-

D

E Ondergctcckonden,

nu IOUO,.c.r·
maar die
Diet Weie·

Q,

.I~r gin, d.

,...1

wde muihoe~in

UI

Due np-

11 .....

__

•

~~

et omdat bij
: gehinderd

e4lD._
IM ....Il
,m..2Ptredu

Heer

JA1I

alhi

Ann zijne woning

-

y,..

K 0 O·

V

PUBLIEK

,

(le

VASTGOED, -

IJ;

!JE

WIJK

Midden Liebenbergsvlei,
Dist. Bethlehem, O. V .S., voor eene Rond.
gaande
School
op de plaats

Suzanna,

A

1;~~uBadHotel,K:~ps~~.

ru

i$r b

t

--

.'

Postbus N.l. 21·
Ieteeroot Adres:
"Driterion Hotel."

't,

v

BAZAAR.

MEez~ll'sie,'s
(Pi
,

~. .J

Lo sse Go ede
o

fslaan Kapkar

~

_-

v.,

\a ~ .'\"".',
. I

VJ

n,' ~ .'.

S.

op veeron.

~E~\~:g:l~
k

\\d'.

Span Tuigen, compleet.
"
"
(voor .j. Paarden).
En wat verder zal worden aangeboden.

'.

---

D II 1allgfite of C'C'nige IT't onuer
.1
Th!\fston Biljard Tt1~oL
zal Vrijdag den 3den September
Goede Stal1in8'. nipt noodznkclijk
worden aange- van Il v.m, toi 7 n.m.
Boeren Broeden en Bolletjes eteBaTenBllj'],rdT~r:!°:r~:!'!;heiden.
nomen.
II.
GREAVES,
bij do Boerentafels.
I
Sasaries en Hoenderkerrie
van
Porter ontmoet alle Troir:en
pl'O Hoofdinspecteur.
Df']111'IP:Ill'rt nw Puhlick« Werken,
12 tot i.ao
Contributiun
in eemgcn
vorm
('Hi~;d.~~ll~Il';~ilf.aap~~."l,
zullen met dank
door de H uismoeder ontvangen worden.
EOMlw·klas

GOUVER~EMÊNTsSCSP~RWEGEN.
~. '
:
'.

..J

& C

Departement nn Pnbli1ie Werken.

WESTELIJK STELSEL.

'Y'\,

'
A f Iagers,

AAN CONTRACTEURS.
worden
gevraagd
voor Toevoegingen en Reparnties aan het. Postkantoor,
Wale.

111. 780 Schapen,
1 Kapkar
met tuigen komplet't,
10lldeKflr,
en
HUI~raad.
J \'.
Dij )?:el('genheiJ van het aanstaande
Nachtmaal
te Prieska
zal
opgevl'ild wonlen op Zaterdag
2.') &'ptembcr
o.k., bpt halve deel yan
Erf ~ o. 1118met de gebou welP" er op gelegen op het dorp h'ieskn,
hestH.i1Rde uit voorhuis,
2 slaapkamers,
komlJllis met buiten kamer, on
, ccn hIliteIl geijouw met 2 vertrokkc:'} en Rtal behoorende af\n hoven·
• ilL'rnelden boedel.
r:.
VAN DER MERWE,
Executeur
Testamentair
en Afslager.
rrie~kn, :1 A lig., 1,-W7.
---

w. ('.

J

lli~t nil ontvflngen per <lGr~k"
en "rlan
Gordon"
een :lOevcelheid
LIl,Nen Katcls met prachtIg Koperbeslllg,
van £2,tot £0. Alsmede
eent' melligte Rreekwflren, zooals prachtige
Kamer Zetten
van lOs. Cd.
en meer;
Horden van 23. 6d. tot 5s.;
G lazen Kelkje!'! "an ] s. 6d,Water Glazen an 28. 6d. tot 7s, 6d.; Enamelled Waren een Rpecialiteit.
\' I'rOer nog alles wat tot de buishouding
noodig is, zooals de Wereld.
beroemde BOLl~DER
S'l'OVES, Nos. 16, lB, 5, 6, 30.

OOK:

Moeren voorhanden.

en net en doorndraad.

ttl.t .tlpC;held ultltevoerd.

B. C. MALBERBE,
FAARL-

KENNISGEVING.

rrENDERS

st.raat, Kaapstad,
Specificatie en Voorwaarden
van
C ontract zijn te zien en verdere
illlichtingen t.o bekomen ten Kantore
van den onderge~eek.~nde.
Tenders
dUldellJk
gemerkt
"T0evceg-ingen
en Reparaties Post·
~antoor, Walestraat,"
zullen worden
lllge~acht door den Controleur
en
A ud:teu~.Generaal,
Kaapstad, tot 12
utlr ti mlddags, op 'Voensdag,
den
1')dcn SE'ptemher, 18~7.
'l'enderaars
mocten
twee
vol·
doende sccuntelLen stellen voor de
vervlIlling
van het Contrllct,
en
7.lllke
sectlriteiten
moeten
de
Kantoor \'an den Hoofdinllcnieur,
Ten(lers te,'kenen.
l':aapstad, 13 Aug-, 1897.
Dc la:lgste of e'~llige Tender zal
H1EHBTJ GESCH[EDT
KENNISGEVIKG
dat dl' Civiele Com·
missaris in de hofzaal zal !.ijn op den I::ldcn dag' van· September
nict noodzakelijk
worden
aangenomen.
] A07, ten cinde de kiczerslijsten
voor oe A fdealing Piketber~,
fin~al ta
herzIen, te amendeel'en en vast te stellen.
Allé personen
w"er elsehen
IJ. S. GREA VES,
gewrigerd zijn door den registreerenden
bea.mbte, of wiet' naInen geschredt
,
pro. Hoofdinspecteur.
zijn ,~n de voorloopige
lijs~ '\"('gt'l~s h~.t toelflt~n Villi. tegen hen gedaan
DE ondergeteek.enden
g.B,en hlcr· Dppnrrl'ml'llt 'rall
!,,,hlit'i,1' \\"('1"1-;"11.
ollJectrcs; en alle pel sOllen the scbrlftelIJk geobJt'cteerrl hebben tegen het
med'l ~enl1ls dat ZIJ van n.lI
('aJl'dnnpll'in.
recht van ('enig persoon opgenomen in gezegde voorloopige lij$'t. om aIdlIl! I voortaan.,. memanrl. op hUil re!d, of 111
K""p~ta".
opgenomell te ~ijn, of tcgen het recht yall eenig persoon eit:!ohcncle om of
1/11/;1)
hun "endu
Kraal
te
:'4 :\ "::UHU~, 1K~lï.
zijnen naalD geregistreerd
t.o. hebben als een parlementairq
kiezer om Klapmuts Stllt.lon zullen gedoogcn
aldus geregistreerd
te wordt'n,
on alle personen
tegen ~wie aldus met .. Vee van welken a1L~d ook,
_lZ'eobjecteerd i:-, mogen versc1.ijncn
ten overstaan
van deri Civielen Ica::l) ::!Llb !jl'udrf'1·f,·p.rd
1.~; alle
Commissaris
op den d:lg en ter plaatse voormeld ten e;·pd<.' hunne on'I'~I'cd('rs
zillll'n wnder
onder·
BENFJELn
wenscht
g.cwgde eischo? of object.ie.s te b('\·estigen.
Alle eisclIe:s e'_l betwist:el's s~he,d naar de
Wet bchanc!eld UEJUFV.
111 het publiek bekend te maken
mo~ten verschIjnen hetZIJ 1TI persoon of door eenelI speCIaal In 'ge8chnfte
"orden.
dat zij f'en Eerste·klas
Logies Huis
gemachtigrlen
flgent.
...
I·T.
A. BRIERS,
9ronfontein.
op
bovcllgenoemde
plaats
heeft
Gedagteekend,
den ~:3sten dag van AugustIls l8!),.,
I
JOHN WARD, Kbpmuts.
g-l~opend.
.''1.. W. BAKER::
KlaplTluts, 2~ Juli, Hm7.
. Deg-ellen die YOOrT1Cmen~zijn het
Civielo Conlmiss;Jris.
~t.1 and
to b!2Z(ll'ken gelieven
le
'Tl.:·iJ\·t'll of in I'rrsoon fl1Lllv1ek (l'
Uilen-u :::iea View House." TermelI
EEN
3de klas Onderwijzere:'!
op hi !lijk.
. --.
_J een Boerenplaats, .Acht~l· Paarl
met p,'etuigscprift.~n VUll beklv~um~.
.
held om onderWIjS te geven 111 l
, .
.
,
'.
'.
,...
Hollandsch
en in
't Engclsch.
EN oppasser In het Valkenb<,r.g
KENNISG~VING
geschiedt
.11 ..
]0 m termen
vfln Se.ctl,e I, Wet Salaris £;{O per jaar, vrij logif's en
.J
A~.'l,
l\1owbr·ay,.
sal:lI'ls
~.
12, ] 89" nalJwns d.e plaatsehJke
. derpest .COm~~ll$le dat al.l.e schoolgclden
van andere kinderen.
£·,0 Twr ]a.ar met kost, lI1\Vonmg,
elgellalll's Ya,~ H o?rn Yee blnne~ de A.fdeelr~g
smlth, ..hIJ de ~rer5c~lIJ-1Werk te aanvaardt'll
Illet October. h!'wa~"cillll g- en 11 ni[ol'l1I.
Kenms
nmg vfln ee11lge zlCkte ond~l' !tun "\ ee, h~er~an
lJ k kfmTII,:genng I kwartáal aan:;t.
\';1TI
dl' lfollandsche
en Engelsche
moeten dorn aan do Commls:.<lt', of aan eCDlg lid er \·an.·'
.A .1
laai nnodwkdijk.
Doo Hann-uaO'
~l.Urcs
M. BlU EHS,
IJ"" Jl'"
.
I
J .. R()I:>L'R'I'~OM...,
IJ ( \.'11 genees
ICeI'
dil'l~ktclir Val·
J J9dismlt 1,
JD
IJ.~
OtterkIlil,
kpnburg Asyl, Mo\\'br'ay (Ob~ervaAllg. 18~li.
Res. ~gistra.
•
l\1f1pmllts.
tory r.Ofld Statir,)

REGISTRATIE VAN KIEZERS.

Alle order.

Onderwijzer Benoodigd

De w boke
Veepin
TS'
bosch," gelegon in deze, ufdceling, beroemd als de beste in, ...' . 'lkt,
Dit Hotel
iM geheel
herbouwd
on
root
circa
4,250
morgen,
bijna
eehcel
omheind,
alsook
heb',
e
afsonverrijkt
met,
Hlle
gel'ief
door
}{eiy'j~(",~
e
n
g
,..
"
anderen vereisebt ..
df'rlijke kampen met ara.ad'te~ning.
,)
Inndieden ontvangen speciale at nnt ie
Deze Plaats is ZOO~I ~I(l
dat verdere omschrijving
P
.·'...Jl. Doodig is. en speciale schikkingen
y.ijn gemankt

'"Ce,~en.

D

en Aardappel

me~ vrije kost .en inwoning.
Applioauen met certificaten van bevoegdbeid en
lidmaatschap
van een
Protestantach Kerkgenootschap
te
worden ingezonden aan Miss Orr,
Postbus 1414, Johanne burg.

Tenders duidelijk gemerkt"
TenDs D. J. \'lL,JOEN,
der voor het Schilderen, Repareeren
Reitz, O. V,S.
e nz., "Lock"
Ho pitaal,"
zullen
24, Aug. 1807.
door den Controleur
en Auditeur-----------Genernal,
Kaapstad,
worden ingeWAcht tot, 12 ure 's m" l"lgs, op
voo I' Familiën.
Dixsruu, den ide ~cpt! .. , . ". 1897.
E .Jaarlgksche Bazaar ten VoorJl. Zeker stuk gl'
gedeelte van Erven Nd. 4,5 en 6:.'
Dit Hotel i~ tegenover dl' beroemde
Tenderasrs
moeten tWL', \. '.1 '('nde
III. Zeker stuk g
d met de ..,
zebouwen daarop, gr~.'pzende 1L3n .•Wurm Baden" gelegen en is het naaste
1
.
llc~le "an het. KIDder Zending
1 'Ol I
I.
M'
borgen stel en voor de vvr, rdling
bovengenoemde,
allen Ke e.gen ten zuiden van hot dorp.
;,
aan ( e ma lDeSuUI'Y ", tnerule Bronnen"
HUIlI, N. G. Kerk, zal gehouden
IV. LEVENDE HAVE als :-Do
Ingevoerde
"Oleveland"
en ill ook digt bij de Publiek!' Biblio- Tan
het
Kontrakt,
en zulke worden flan de Inrichtino
ill de
o
theok, Publieke Kuntoren, Post Kantoor Securiteiten
moeten
de Tenders
Lange and Keerom
Straten, op
Hengst .. Splendor," i jaren O~ht
brui\ et;l ov
16 han(l hoog.
en btatlshuis.
teekenen.

T.

J W MOORREES J

Standards

op

£60 per jaar,

V

TENDERS
worden gevraagd voor
het bouwen van een Stoom
Ten 10 ure 's mogens.
fd kb" NC'
•
.
I'.
0.,
S
a a
lj
0• .)
rossmg, Kaapstad.
Teekeningan, Specificaties,
en alle
E Ondergeteekende.
als Executeur
Testamentair
in den Boedel van den
bijzonderheden
zijn op aanzoek ver.
Overledeae
M. C. M AREE,
zal verkoepen
op bovengenoemden
Vendu-Kantoor,
.. b aar
k n;g
ten k an t or e van d en
datllm en jJlnats wnder f'{'scne volgens Testament:Malmesbury,
'
.
S
2:1 Augustus, ]80i.
H 00 fd mgemeur,
poorwegdeparto·
1. H(,t hah'c deel van de Plaat.~ Schalksput,
groot in 't geheel 0,8:34
....;....,....
_ ment,
Kaapstad.
.
morgen, g-elc'gen in de Aftleeling Prieska.
Op d~ Plaats wO:'dt een
Tenders. op den omslag te worden
lYillstgl'\'t'nde
bezigheid
gedreven
wene £120 per jaar
aan hllllr
gemerkt'
Tender voor Steam Shed,'
opbrengt,
benevens ~aai· en tuingronden
met sterke
wateren.
De
en geadresseerd
aan den Waarne.
plRat,: grenst flan de Oranje Rivier, boyendien brengt ze nog £75 aan
menden
Controleur
en Allditellr.
I,
hllurgeldcn op yolgens het Weatherbij Asbestos Kontmkt.
Generaal.
Kaapstad,
worden inge.
wacht tot 12 ullr 's middflg~, op
KIESAFDEELING
PIKETBERG.
Il.
liet halve deel van de "Plaats Angeliers pan, gelegen in de Kenhardt
31 Df:ZFIl.,
De laagste of eenige
AfJL'clin~, groot l~I,~I()O morgen in 't geheel;
beide plaatsen
hebben
FISKALE
AFDEELTXO
I'IKf;TBERG.
tendor
'wl
niet
nO'Jdimkelijk aan:;(';: wl,in·ld ge"chikt voor groot. en klein vee.
I;Op de Plaat,: SchaikspIlt rll"t f'cn verballd van £ 1,000, en op Angeliors Kennisgcving van den Civielen COlfltnissai'is, uat f'en lIof door hem zal nom"n worden.
\Vonk" gl·h()ll<Ïen om du lijst van Kit.'Zcr8 to herzien, t.e aluondeeren en
pan [~IlI,
de helft WILarva Il overgenomell
kan 1V0rdp!l door' den
JOH:\ BROWN,
,,:Ist te .5tcllt'n.
': '.,
knoper.
Hoofdingeniellr.

Wijngaardploegen

a.s, Salaris

Departement Jan Pnblieke Werken.

Ludolff Stra '"

e

I October

I

O

TEMB~~ e.k. Crite:,t'en

7

l

I.

ram.

TE -

Z;TERD AG~11

PRIESKA, TE SCHALKSPUT,

'iJftieq of

:ml, d.etl

.«

Beproefde Donkey Hengst.

VERKOOPING

golas; dool' den

Hollendsche Onderwijzeres
voor
St.
Mary's
College,

PJ

PPLICATIES
voor bovengenoemde betrekking, vergezeld
van de bij de wet vereiselite certificaten van bekwaamheid,
goed zede.
KOMT DUS EN KOOPT.
lijk gedrag van de laatste School.
JOHAN G. FABRlCIUS.
I
commissie en den Predikaet
waar
Dempers, Moore ~ Krlge Afslagers. applicant werkzaam was alsmede van
Caledon,
27 Aug. 11{~17.
F. ondergeteekende
biedt aan te
_ lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den oudergekC
eon eersteklasse
Donkey
teekende ontvangen worden tot 20
Hengst.
'l'e worden gezien in den
September 1897.
stal te.~{r Lowry Road, Ka~pstad.
AAN SCHILDERS,
ENZ.
W erkzaa mheden te beginnen
op
~Y
"1./
J. H. SKEAD,
l'ENDERS
d
d 12 October] 8f17.
G. L. STEYN, zullen
Y
wor en gevraag.
Salarls£120
per jaar en de school,
~
voor het schilderen, reparceren
gelden.
Billijk« reiskosten gestaafd door
het "Loek"
Hospitaal,
zu llen vergoed worden.
,
'(~".
BAD LOCIESHUIS)
Specificatiea-en voorwaarden van kwitanties,
De geslaagde applicant moet zich
J .J
T-OIT P
Kontrakt liggen ter inzage, en vervoorzien van een Onderwijzers
2de
i'"
• .., •.,.,p
,.
zoon dore inlichtingen
zijn verkrijgbaar
~
\
EigenAar.
ten kantore
van den ouderge- klaa Spoorweg certificaat om tegen
prijs te reizen.
teekende.

1VIa,I"ll~:W:"':1·e._b....

10\i.

OIlgelloord ! Ongehoord!

D Diet.

JOHAN heeft met groote
moeite en VOOl' kontant
geld deze
paarden
en ezels in het distrikt
Colesberg gekocht en hij verzekert
ons dat zij allen eerste-klas zijn en
dat hij ze gekregen beeft bij de beste
paardenteelers.

Tentconsteltineen.

lraJI'
_.!Q.;L_

BELANGRIJKE

1897,

DISTRIKT

af de Yoornaanste

-

Neef

onz.

G. ~TEYN.

bu

waarop

8 CCTOBER,

I~ lIET

waudiae

I

VERKOC)PING.

OP VRIJDAG,

oma,._·
e ju.-."

Windmolens

adres en rij zullen n gratis ollle ,olledlg~ gelUDstt~rte catalogDssen met prijzen zenden.

~""'"

Lt

is. BeId.

Bootnspl'Oeie~Ploegen,

Prilstrekkers uoor de beste Machinerie aan

46Eerste,lrlasse

D

Eggen,

lf ENE

D

J. TOMKl N.

FAURE, VAN EYK, & Co. Afslagers.

I". lnapee·

Landrollers',

VAN

20 Eerste· Klas Jonge Ezels,
20
do.
Rum paard en I
10
do.
Merriea.

'Maaier., Zelfbinders en andere
O9ltst- en Landbouw Machinerie.

Zend ons
rh ta DOOClit
... rd. ViaD'D doelt,

,

OSBORNE' BEROEMOf:

Op WOENSDAG, 1 September a.s.,
~a.

DOJDE;RDAG, 16 SEPT"

'

Vaste- en Losse- Goederen,
PAARDEN,

Verkoop Ing

TEN DORPE

VAN ZEER KOSTBARE

BENOOD1GD~r:

Johannesburg.
VERKOOPI~G. Jeppestown,
Werkzaambedon
te beginnen
OP

·KAJLP.~.AD.

Ri"~.'

)l;a;~:K..'

.fPublieke
4BR~CIUS

17 BViTENKANT STRAAT

VERXOOPING

.«

e!

ONZE· OOGST

-

Ken.nl'sgevI'ngl.Kennl'sgevl'ngl,

Somerset West Strand.

Na 'urellen Arbeiders,
HIER~EDE
ges?hiedt kennis.
gevmO',
~, ter mformat.l'e van
Boeren en anderen, dat een aantal
geva.ngen
Bechuana
rebellen
be.
schi~baar
zullen zijn als boeren.
arbeIders" enz, op en na den 28sten
lezer.
Applicaties moeten geadresseerd
worden
aan den Superintendent
van InbooY·ling-en. Zaken, Kaapsta.d,
van Wle)1 alle blJwnderheden
kunnen verkregen worden.
De termijn voor inschrijving ia be.
paald op vijf jaren,en werkloon wgen
10/- per maand voor sterke mans.
personen en i/6 "<><:>1' jongelingen,
benevens kost en hl1lsvesting.
Eelligen uezer naturellen hcbooD
ondervinding
in algemeen boerenw~:k
terwijl
~nderen
geschikte
drIJvers, enz., zIjn.
De voorkeur
zal ge~.even wo~den aan applicaties,
waarbQ hlllsllezll1nen in staat zullen
"
gesteld worden bij elkaar te blijven
op plaatsen nabij elkaar gelegen.
Een troep besta.'tnde uit sterke
o~geh!lwde
manspersonen
kan in
Kaapstad verwacht worden
de volgende 10 dagen.

J. ROSE INNER,
.\.ge!'renue

[I

____________

~

'-T~X»

:.:cl.

......
_-

:E:: ~

I»

BEl'TOODIG
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E
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:.n

D

GEVRAAGD

binnen

fo\upcrilltendent

voor llloo"rlinlfljn
Kal;toor "l"anInhoorlin;<,en Zakeu,
Ka<ll'sLacl,I,,, :\.u:;. 1~~7.

Zaken.

TE HUUR TE KALKBAAI.
E E 'lnaolJG ~.meubiJeerd
Huis, gelegf>n
statIon pn kerk bevat.
tonne ruim zeven .ertrekk~n,
voor
October en volgendo maanden. Voor
hijzonderlwden
vervooge
men zich
bij E. G. DE VlLLlY.IllS,Kalkbaai.
-~
----

WELLINGTON-.

-

VIse II

t<',H'1 krijgen
tegenover
het •. \ Ictorm Plein"
bij

Fr LI PITS

KRTEG LER.

na
OIl

da
pu
.3
to.
r

Z"
le!
J

all,

·G. F. H~NING,
.
,Schllt~~J'.
2G Juli, ~897:
... :' ,,' ':

Merton
,

~!,_

~~'~~'"';;l-

-

UIt.

j

te

J

tag,

1'~",'

(

SCHUT ··VEQ,KOOMNG:-

ICJL'

'I'

•

~

o
E worden v~r~
uit het Schut te
.• Merton, op 2:) ~e,ptcl;ul>er~ 1
indien niet vroeger gelost ;-:
,,1 Jónge Ooi, rechteroor zwaluwstaart"
lio'J.\lllroor winkeihaak van voor; gewerkt
:::;.S. op rechter
r.:ijde.
.
t Jonge Ooi.] rechteroor zwrluwstnurt,
Imkeroor
Wink~lhaak van voor, gelJl-erkt.
I::l" S. op rechter aljde,
1 ooi,lstukkendil
merk, gemerkt S. S. op
rechter zijde.
1 Bol bek Ooi, rechteroer zwsluwstaart,
hlllfrru-l,anvan achter, linkeroor winkelhaak
van voor.
'
1 Lam, rechteroor swaluwstaarthalfmnan
van uehter, linkeroor
winkelhaak
van
voor.
1 Lung staart Hamel, stukkende merk,
gemerkt up rechter zijde O.
1 Ooi stukkendo merk, gemerkt 0 met
Lam ongemerkt.
1 Jonge Ooi, gemerkt op reeliter heup O.
C . .l". HENNING,
Schutmeester.

T

Stellenbosch, ~8 AlI)o!. 1807. ,.'

I

GEEN RUNDERPEST VOLGENS 'DAGBLAD,'
rappnrt van Vee irf.s.
blflchterij
ZIE voorteezet
zooals te voren

wordt

~

C>. J. ~. X:»:FC.E::"'Y~~~
PAARL.

Mo! ton, 2:~ Aug. 18~17.
_

PRODUCTEN!
I
PRODUCTEN! !

TE~DgnS

!

LlBë:RMAN

PAÁROEN
- , EZELS
EN B·OKKEN .'

n
I))Koloniale
II';

markt

D

geJ.tSt

\'I::.IF[;,
!teert Jp!l (Jnderg-l'tl'ckcnden'
te
\'i.:rk(l0!ll·ll
nun
HET
n.·PI'

1'[1',:[:1'

xn ELfES,-Gt'P1o
Jfollte
Ko]olJl:11e.

WELCO)[~;
ban Weg

UOTEL,"

Statie,

Ilallij

en (;crl"

I

lJur-'

Xata!,

I en

op

" Horsotooth,"
en Witte

VI')eo,

H(),~; Il a \'('1', (; :ll'"t_
Kuloniur« Ilaver C:I "\Ifil!f.~ HOG
in I"d"n.
l\l!r,jI0 \h,l'~, Olie Koek,
Groene

1'(,

I.

prijzen.

KltJiTll'

DUR BA N VI EG STAT I ~.
E

volgende
soorten
en Ingevoerde
tegClJ
de laagste

Producten
I

,

\' .\ I::.f

ENde

& BUIRSKI

EI"1Yteu,

ï."artbd;,

\\·ltLe.

Linzen,

Yan Zijl,

Hoade

6 Sept. aanst., 1 Aat.la ppek-n, tafL'] en moeren
M aan daz
0'
,
Yl'l'"dlll'dcclC soorten.

I

van

10 rw: ,. \J
24 Bi:.~straat.
3J Eerste Kli
Ruin Pn.a~den,
'.
'"
wa.!l.rrcrner
rscheidene egaJ8'1 Telegrams.
LIB.I!.RMAN.
rE

r

I

pa.ren.
4

Gr03

TI

S rke Ka.r Izels,

Postbus 157.

15

100 ha.nd
Vette hoog.
Kf1p:ttar Bl)kken, in puik

EVI"C"'j'l"L'
.\ jU,

Conditie.
V ce i3 persoonlijk
ingekocilt
in het

rli8trik~~eSberg,

ell i.~ de aan-

dacbt

'1

J. J. HO

OOpPI:> waardig,
I

EYR & ZOON, Afslagers

,"iMINOI

.

,

Het Nieuwe BelanQrijke

Chemische Geneesmiddel.
Weol beworen door Bcrocm:le Genecshceren
en Chirugijn5 in Groot Brittanje tr. zi.in
Een Veilig ell Zeker Gcneosmidtlcl
tegen:

Wi ttezeerkeel,
Typheuze Koorts,
M'l.hrische Koorts, Scharlaken
Koorts, Diarrhee, Buikloop, Eczema,
Dauwworm,Otite3, Oor Kanker,
- Sneden, Wonden, enz., Zweren en
Etterbuilen,
Gonorrhrea., enz.
ALS<>Q"

ll~ \ ..

'f'.'pt.L
1.

(BJarJ cf Excc~·t;-~)

Boycnstaanc]l'
met zong

en

l'~Ir.\

VOOIl

~ HZI ERTE.'

.

'Paarden Ziekten, Zeererug, Runder·
pest, Varkenskool'ts, enz.

Kantoren:
\ ...·ale

Hoc~
St.aa~.

van

Adderley

en

Op last,
P. W. BOARDMAN,

Barkly Uoat.
AUé,'ustlls:i6

Kantoor,

Opbetaald Kapitaal in 180 A,1nd~1~n
@ £15£
£27,000
&eSJrve Fondsen
£70,000
DIRECTEURE~
Wel.Euo1e

"
"
"
"

:

IR~j'.

l~TOSSCHEN
WAAIWl~ERING.
----

K

EN:\·IS
I{cschicdt hiermede,
overeen-.
kOTn.trg de bepalingen
nm ·W(·t
No ,*0 \'.111 l~l5H, Jat de Afdeelings
Raad
HW Barkly
Oost cell HJlf znl honden in do
Raads zaal te Barkly Oost, op Dinsdag
lil
Odobel·. 18D7, om 10 nro s-morgcnR.
om
ohjecties to hoorelI tegen en te beslissen onr
Je llltusschen
wu.al·decl'Ïtl~
lijst van \'''8te
clg'cndoru In het UOJ_'p lthodes, iu dez6
;Lfdeelilll<. opgom!takt
In termeD
van Sectie
~48 van de gezeg~e \\et.
Lij~len
zullen
"001' inzage
liggeu
ten
kantOIc van dCll Afdceliu::{s mad Vlln Darkly
Oost en teil kantOl"e vnn hot DOl'PS Bestuur
vlLn
Rh'Jdcs van af den 4den Sep tem bel',
1897.

Op La.8t,
P. W. BOAIWMAN,
Secretarie,

heeT J. H. R )nl::rr!, Voorzitter.
W. HlPDI~OIl, L LI).
A. H. PnEI:sE:'i, Al.lJ.

,y.
A_

.M.41:SIJ.

VAN !JElt

Dn.

Voor het .Arlmiu·i!!trcercn van Doe.lels en
eigel1dommen
als Executeol'l"lI,'
AglJllten,
Yuol\'den, Anministl'lllclIlcn,
of Ar"r"lzrIIB.
Personen
verlanguode
do kaIneI'
al,teitelleo als voor'locmd wordell vc, z,ochth""r
te belloemen
en l1llntest.:lIl'Il.
al.:
De
l:xeeuteu'1! Kamer, K rtal'3tod.
De
Ka.mer
administreert
ln60lvenet
Boe<lf'ls dool' ba.:u· been bu is.
N B -.!"n~{lckl'n
om beleeninzen
0l'
va.slg-oed wUl'llcn dHdcliJks !!edUioomle Kan
tool'ur~[J iu ovel weglng gCllOlJlt:fll.

J.U. N. 1WOS,
Sccn:taru

A.

R.

ACJeelings Raad!! Kantoor,
Bal'kly Oo~t,

Angustl~!I 26, 1897.

"rO

SALE.

slip.

G. F. HENNING,
Pound

master.

1807.

2G July,

T

O be BOlu out of the POllDd at Merton
on th", 2:; of Sept-elllbel' 1~!)7. if not
pnlYiOllsJy released:
1 y.Jung
Bwe, right
{'ar 8wallo","-tail,
left cal' sq'lllre in hont, l\JItcl'ed S.8. on
11ghtsiue.

1 young Ewe, right eat· swallowtail,
left ear squa!''l in front, leLtol'oo. S, 8. on
dght side.
1 Ewe, brokken mark8, lettered S. S. on
right side.
1 Bol mouthed Ewe, swallowtail, half
moon behind, left ear 8<luare in front.
_} Lamb, right ear swallowtail, half moon
behind,
left uir square in front.
I Long-tailed
Hamel,
broken mark3,
lettered ou right s.ide O.
1 Ewe, bl'Okcn 101ll·ks,lett.eretl 0, with 1
1tnruaJ'ked.
1 Young ]'~WC, lettered, on I'igbt hip

JONES & .CO.,

ADDERLEY -STRAAT,

KAAPSrAD.

FOR

THE

MAINTENANCE

REPAr.R
OF

O.

..L~D

ROADS.

By Order,

P. W. BOA.ROM.!)t,

At,liDi Secretary,
Divi~ional Council'e Office,
AlllfUlt

26 1897.
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beuMt
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chl1ana,
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zoon
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nam
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het hu
hl118 wa·
led"Dc

met 1"
V:LIl

ti,

dOlm
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Inter st,
om vel
IUbeb"
gen ail
pjrtoer,
d:o om
SxY.r.
deo":-;.
IlPOO""',
de C/o,,,

-BotT.
w te,.,..
~·24 SY'
De OODL
'Mveel
11.:.tc
nl
tr in "
minuteIl
Q maal.

/

van son
ILfgeJeg'

wUl8tan(
WeLtel'

Dit 1.
Exprei!'
dacht.
deu tlld

l>!lD noomt 110 nog· de 'm:ijtl. .G~fOlig van ~'. Reti~. De vergadering was e"lle /" '
.4.e)l.. ~bel~pll,d.rif~IDJIltJM:bl.ppljdle
door invloedrIjke en de discns:sie warm. Leu
'den lll-llieaf 0 ........" ... W"T ....'C" l..~ • Blot-ie "an ua!l-k w I'd verworpeu.
Ll~

ID~

lt

houden
bliek.e
andere.

t:~~=~=~~~=:~!~5i!:
lj

,

gloed
verkemaakt,

9-al:

wm be rccei\'ed by the und6t8ignPt1 up to :i a.m., on TUfl!Iui.y, September
14th HI\17,for the proper repair ao j 1I1IIlJItenance
for one y~llr from datu of BCCcpta ACQ of Tende.r
tho followlIl,IJ Sections of Road. vll. s.wlions CJ
<Uld ij of the I,ong K,Joof MAin Road comm"llcing
nt the ,dividing 'line, of ttie Farm.
lJynevor Park ilIId Dioorbin and terminating
at
the Beacoo erected by Government the diridinll'
line of tbc Barkly East and EUiI>' distrietlj all
drifts, retainillg walla included.
.

EIlllI,

•

hebben, '.c.t:."."
• ',.
Het81'en :b.!~rg~Qg<!.i8 8P~~
vanzelf,.
Dé' ~ide
~happij
'heefl
s: In
de:-Bl'itish T;'(l('k Journal van Au.
mlneralen
riJk.do~ ~Qg.~eer ~~~~,
141} gu J ,.1 zen wlj' het 'VOlgende :een nieuw land dil óïej d,oor aa.nd~lhou. 'E~ correspondent
uit Wellington,
ontwikkeld.en.tjescli.aafd
wo-rot.
Deze
Nieuw
Zeeland,
zendt
ous
een iakwlsitode
de
daal Ill) umenr, gedrukt op 8uikel'pl~pier,
r nsschen de
~taChappij
werd
o~rjcht
op'
COlimet
het
opschrift:
D
landen inkomst.rtOSKEJ,J~Yeen
eeM"iea
om
.golld
~n
andere
mineralen
..te
belastings
wet,
1
m,'
geteekend
door den
B.l1. de n.<J'U""~.".Il
graven. Zij krijgt 50 pereent der flotatie- befusting-com.mi.ssaris.
Het werd opgevaardigd
aandeelen
en het is uit deze ·bron dat ze steld speciaal een gerteva van verzend ers
:Een aantal
KAAPSTAD: ' .
hoopte ~re
on'ktuten te betalen en de eo agenten van 'buitenlandsche'
hande.
te'l-'llgkeerende,
be
laars, een ( nu dat 4-" tralisehe en Britwoordig' te zijn.
lnEI1W~ J('\lU:.r.
aandeelbouders
een winst·te
sergen. sehe .handelshu-iwn
insluit, en ischt dat
Prijzen: EeJ'Ilte K.iI~fili'S.
ti AUglllItus, 18117.
Ret was Op: deze vooruitaichten
daL een zij hunne wiusten op den v.ertoop van
Tweede
KIl.Irr~, 28.
I/, 8. d.
'£20,000,000 in het land en ill de rlenk- goederen nit den vre mde eoud n opgeIs. Gd.
J;>etirori .
o
o,
10
-'0
1
8
: ._
beeldige mjjnen werd belegd, ell dat een ven. hten wH niet een :algemeene verku.001
'0011
aanvang om 8 nUT
0311
000
spoorweg van Mafeking ,n~r ~nlawayo ring, maar. elke transactie moet opgeteeEen,UlO
Kaartjes bij den nQ1~n;m".
o il lj
0 12 u
Eieren
, HOl'logemokt)r,K()J$~.rq~1(tsl~1'8I1l~,
werd ondernomen
en een audëre llll\at- 'kend worden, en de bijzonde
soon van
020
0':17
Hoenders
.
d r·
go deren waarin men handelt moet heOll
04!!
Glln ....n ...
scbappij gefioteerd wer.d om e \)11 va.u schreven worden, metden naam van den
O' li 0
0 (; ii
1
Ouavee
,
Ilmtali
na:lf Salisbury
te verlengen.
Ir verzender of vervaardiger,
zijn adres, bet
010
'JO
ZnoflemoêriêD
I
003
020
GORDON SPRI'GG, de Loudensche
Times ruwe profiJt en andere bijzonderbeden,
Louq ".rt,._,._.
C'·
o 2 li
e 6 II on anderen hebben juist gezien, dat een samen met en opgaaf van de verl'ezen,
NaAI"tjes ...
IJ
. h
0Ii2--0115
Uien
"{-Xl
,~enlilC en
o a u -: 012 0 ern.'ltige finanelëele crisis zal- ontstaan, i~- uitgaaf en onkosten in Nieuw Zeeland.
Lemoenen
V V vrienden
04,1-01~(;
dien betaalbare poudwijnell
niet spoedig Bet dool van de wet schijnt te zijn buiten,
Aardappelen
sympathie
dom'
o
·t ! _"O 0 0
Patat u ....
"
laudsch
handelaars te belasten op \\ In~
télegl'ammen 0011:
o
.t
'6
·0
O·
0
Peren
ontdekt 'Worden.
sten in Nienw Z6e.lann gemaakt, zoodat
in ons drcvig lot,
053
012(;
KalilooDem
De heel' S&LOUl3 spre kt in lijn brief de Eng lsche fabrikant of handelaar die
0176-000
Kalven
...
vooral van de waarde van hei hoogland
met· Nieuw Zeeland handelt een dnbbele
v~ Rhodesia voor landhouw en veeteelt .. inkomse-bela tihg moet betalen - eens
Zij~ eer8~ pnnt is dat Rhodesia uiot .'too aan de Bd!ichll reg el'j·ng, en dan weder
1 f 28' A
dJ:obg is
de heel' BLA.KE in zijn artikel aan die van Ni~uw Zeeland - op eenige
.G,.r.oo.ollJllllO
.. , _.q..u.g .... .,,. ..
Boter
'J' noemt de vele rivieren winst in handel
met die Kolonie
ge.
HI
VieD
..
maakt."
Aardappolea
en Hartley he-uvels,
Vergelijk deeen toestand een m ..t dien
Kool
N:.JClweie•. dat genoemd lleel van Rhode- in de Kaapkolonm.
Niot alleen weten wij
Bloemkool
vrienden
wordt
UUIlY .....
en meer w.ater heeftdau
niet van zulk een belasting op buitenI
bekend
het den Heer .. Kat, per rak
."'JUI_, 'Vrijstaat en 'fl".lnsva!l.L-Dan landscha hand eluars, maar zelfs de aanVI\n Hemel
ell
heeft om \'0.0 Kiere.. ...
van tw~ boeren.kolonieE,
deelhoudees nm onze minerale rijkdommijne zijde weg te
mijn teederbein
en de andere te Enkelmen, die jaarlijks dnisënden von ronden
(Vali de Ileere» Dali tIJ a,.)
mindo t'Cbtg-er.ootc,
flTlfA
ANKA
VAN'
uit het land halon, betalen niet in s lands
1,~;lt Msuw», gebol·cn
~Ijl. iu den onder1'9 Auguetw! 1.891.
doorD~ nabij Fort Gh.nrte¥. De blanken in kas. Bet land wordt al armer en armer,
dom v"n 42 jaren eli
maanden,
no. een
deze twee plaatsen
wonen ol' het land daal' dEI miueraleu niet nl tijd zullen duren,
Vora:U<TRu~~vEEnEN.
- Onze
markt
'Van .... et .hnn ne vrouwen
en kinderen, en zjjn en (le bevolking
in het land zelf heeft
Isma.rtI'lijk
lijden van I
ell á maandeu
de week W(llt middelmatig
Too~zien, 1030 Jbe. ...
aan de tering,
mij ntLll"t,~'n(le met twee opbrengende' .£1460. De prUzeD. !tjjn over 't gelukkig.
Dit geven wij toe, doch wat be- weinig of geen voordeel uit die mijnen.
kindere'J om het
b.etreul'6n.
&!gem~D
oovemodel!d,
doch enkel de ~Ite
teekent deze bevolking voor een Gechab '
H&.'\.r heengn.nu
do.o.rom, kwalito.it.eb komen hl aa,nmerkiog,
Wij DOtect- t~rde'r mnatl$éhnpplj met aandeelhouders
De Kon1n81n -der Nederlanden.
hoe IIWIUU' dit vedies
len wij den
de marktpriiaen ale ,'oJgt:
..
Hedeu
bereikt hare majesteit koninrrin
Witte
ordinaire
crima.£7
OS
n.I
tot.£8
OS
od
die
een
dividend
~isc)len?
Heere zwijgen.
V
ik miincn
..
Y"eed
"S
1<'
Wi~Lmilla,de jongste- telg van den beIl ... "a
.De ·'heer seuous "tint ,voOl.t:-"Iuil.ieo
dank toe ":~11 al de
lieDden die eerste .M 10.0.1 tot;,,5 lOi1Od; tw
mij EOO kouw hebbell b~I:l:e8it.Ulll1 gedurende
~~:oJ;~
':tt
~e
het bewezen, wordt
er g~ue betaal· ~:l~~e;eb~~/~:i:~:k
te~a~'n~~~efej,::;::
hoar ziekte.
wiifje .witté,eêl1!te tut l~perioure U S. od tot baTe goudmijnen
in RhQdettia II:ljn, zóu·iJc lijk zal worden nerdacht, on.der anderen
uw bedroefde
.£ll OiIOd; tweede £351 od tot.£3 lSsOd ;del"de met ~den' heel' R'LAK.E'~ilIen
instemmen,
door 'éen toone 1"001" telling in de Goede
£261 Od·tol.£:3,OiI od; inferieur tot hard f1 5t
'"
I 1
.
Hoon
zaal van de 1.00 gunstijl bij het pntot .£z 0. Od', 'donkeI'
.£2 Ir. od tot dat hot land spoedig door t.mge S(llen, d:l\
r
t
d
d h bliek
bek&nde vllreeniging
"Door ijver
£4 oil od fucy
n1poD
.£-4 61 od tot Europa gebore réYer,takm '7.14 wor en, 00,. Moeit de lo..'1lllllt.." Dez voorstellin.g schijut
.f{ 15tlOdjltaart witte .£11Q&.Od,tot.£114s
Od; in dát· ....
iwal' ul';he
~ugzallm door HQ1lichte .£110. od tot £1)2. f)d , donker .£018, Od
e
I'
a!genl.CCn de aandacht te trekken en weu
toU} 0" Od; swart lange £,U,Od tof .£4 IS, Odi landsche 4frikallers
en de iL£s,tamme lngen
verwacht dat de ·onderneming een grwt
toimiddelmatig'£316a
od tot.£40eOdjmid·
E~!,g~lss:he. Settl~l'8 in het oo)!ten SUC()ëS zal "vezen.
Beden middag is er
de Almacb
£1·1~' od tot :£2 lOa od j lrori middel·
'worden; -want de eene 'receptie
a!ip, de re identie van den
beb~G..A
• 'Dllltia
od tot.£1 58 Ol i middelmatig ,,"tJ~.J:'ltsC[le
~'"landell'
kunnen niet
r een e<llll!ul4ê,. :gederianden
te Wijnhel'g. Ook.
en kori £0 158
lOs od tot :!tOlIi, od; nie
bo.ng '1
"'.
"ë
mldd~n weg. te £2 15a .Od tot £3 51 od; lang
middel- werkzame, oneerzuchtige
b?ereu~evol:'kin~
wij parell 011Z6 gelukwenscheu
met lOaeeuwI~, zahge matig £2 lie od tot ,£2 lOa od i .midd~l- leveren, die tevreden zou zijn om in een ."e'i.e .anderen.
De j-onge koningin treedt
te.~df'l'I!'eU,iifd'e
E~htgenoote
matig.£1 5s od t9t ,£1 Já, od !tori mIddelmatig
arm laud te wonea, waar er ....en kans is uu in een nieuwe pel·iode van haar loopMarais, '£0' 7.
tot ,£0 12. M; ~O!l&ll
witte
,,baan, waarin de verantwoordelijkheid
al
·(4r.gl'·~~.WI, 1897,- 1u .£11511 od toi £~ (M' od; donicer .£0 lOilod tot
rijk te :wordf)ln." Men ziet, de heer f;walU'der en zwaarder
zal drukken; doch
mAAndell en tlO 161 od ; lang .,Ioa £10. od tot £1 fj, Od i
valt t.orug. op den voortrekker,
w.ij twijfelen
er niet aau dat de dengdlijden
van kori vloa £05i od t.>t 128 6d,kott
gewoon
di,e niet met spoortrein en. whisky, IDllar zame eu echt vl'ouwelijke opleiding die
£0 fill od to* £0 lOa od ; lang .,108 £t ot {Jd
h f
1
d
h
aal en bol~t- to, £1 55 Od' kort .Ios £G M od tot met ossonwageu
en geweer, het billuenzij genoten
ee·t nan (e zij e vaD are
Id en kalmte £0 lOa od ' li~te:£l
7. Gd tot £1 lOa od· land mak en schoon maakte.
Deze voor. \\Iaardige moeder, de kouingin-regenws,
!tij ba.l'8 bevelen
• 2a od toi 5i Od.
haar. iu smat zal stellen dtl verantwoorde"f'7A1l!'8v'en(An008 de verzekerWOL.-De
tOOG no onze mar\l:t ill vaat, trekler was het die den Vrijstaat en de lijkheid vall hare hooge positie met toebereid waa haar z;jnde de' jOD~'
prijzen tameJtilt aaD1eboaden.
T~vaa:l
in, bezit uam vóór er .gond- en g.ewijdheid. act en lielde te dragen._
AI b.t ~Qe
.·wordt ~bouwcEin hun diálJlantmijnell
ontdekt
waren.
Wat
relatieve ,~.
~[I oeD basia yoor '(:,~hen
he boon die voort.rekkers
niet uiJigestaan
Het nieuwe post- eu telegl'allfeo er is o.,6'r:t &Ig8Jll~n g~ aaD~
"oor
kantoor.
lange IIOOrten. Wii uoteefefl: I '
en ge!eden?
Bn zal men ze nn vun
Super lang karoo \'Otte 4fd tot 4~ i middelhuune onaflUlnkelijklieid en dOllrg:ekochte
Gisteren werd h .. t nieU'we post- en ~Iematig 4d tot ..tcl; ordinaire Std tot 4d; vrijheid gaan berooven, omdat hun mnd g-raaf.l<autoor in Adderlcyitmat
voor hd
Zware en inferieore do, 2!d tot 3d. '
publiek geopend.
.Het post W"ZI'I1 i~ aan
VELI,KN.-Markt
ferm. ~ii no~ren :rijk is 7
de zijde VlJ,n t station, dat vau Je Ldt'gra«f
Bobellen 12d-12id; zoodroog)l7d ; angoru
Dan vrdU-gt de heer SELOUS ef de heer
aun die van de Standard-Uauk.
De t'H'e
4d; Kaap.cbe 2. Od-2s Id; 1Mg wo_! .S~d
h f';"..
.
..
korie
wol 3d i beaQhadigde 3d j 00a~BLAK.Fl een Ratho'riteit genoemd kan wor00 UlllgaDgén
ZUil nog Ulet gen'",,-, eu
3'd.
den omtr-ent de mimmde rijkdo-mmen van het pnbfi k gaat bij ue twee :md ..rl' ueuren
- ~é
.,elleD yolgen. kwaliteit,
Rhodesill. De heer BELOUS erkent., dat hij in AdderleYlltraat in. Hel. zal nog eCDlgo
~en
duren voor de hoofdiogang<ln ge·
(SELOUS) in dit opzicht niet ale-ean des- reed-zullen zijn, en bijna eon maand yoorkundige kon spreken en haalt·dan aan wat dat alles in het gebouw in orde zOI.1 wezen.
iJlecbte 8pij8V~ring
•. hij van mij,nen van Rhodesia \\'e6t. De In het geheeIe koloBBale gebouw zIjn cr
raad van den heer
YS HAllXOND áan slechts H kam rs die nog niet bezel zIJn.
TANDENl TANDEN!' TANDEN I
mijnwerkers,
wordt aangehaald,
welke Al de kamers zijn dGor een telefoou-ul"U"l
raad hierop nedetkomt:-Men
moet eerst met elkaar verbonden, en electl1l!Ch H'rlicht.
Behalve de trappen
ht"eft Dl~n
een mijn goed pr08pek:f::eeren, schachten
twee "lifts", ,narmede
de oo"eru" .. vcr.
.inken, tunnel!! graven, enz., enz., 'Voordat diepingen
bereikt
kunnen woruen.
De
men de onkosten maakt van een ~atterij goedurer1-1ifL kan twee ton teg'l'liJk "p.
te laten komen., Maar wat beteekent dit. nemeu.
Als aUes eel'St in orde i8, gt'looanders dan een diep wantrouwen'
in 't ven wij, da.~ het pu~liek de iU8t...llill:!en
gemoed von den heer HA1UlOND in de zeer gel'lefilJk. zal vulden, eu 011<.1('1' hel
betaalbaa-r'heid d!:!: mïnen?
o~h" t d't bekwame béBtl~r der hooidl{mbte~::m'I' I'n
•
~
Qv
~n
I
met de welw-lllende medewerklng
\'an
ulet het gevoelen van <len heer BLARE het gehoele pel'8oaeel
zal het puhltek
te ue.vestlgen,
.hec go.pd)u Jih.odesia geen reden tot klagen ~eer hebben.
in .zakjes en niet -"hi riften gevQuden
......~_ .....
_
wordt? De heer·HuoIOND.zegt
i.nandero
De trlomft.ooht voortgezet.
'Woordeu: pas op om u:ltte.rijen OP" te
Wij PQbliceer.m heden een hl'l'eJ \'f,e"i~
want ik V1'I;le'S men Jaeft met een veral.a.g van de verg-adeting VllIl d~ h.,.·
ren L:>nw ell Ryatb met hunlllJ kill"'"
"zakje" te,doen en <tap.. ,...
te Riebeek We t Qll Moorre9i!bu!'ll. (lrr
">De boer S~LOUS z~g~ dat in 1895 twee beide vergaderingen
word een mo'lIe \'Jil
mijnen
van 4,e Willollghby
Geconsoliw·antronwen
uan.ge-nomen
met 81<,,:1,"
deerd.e caa:tschoP9ij·-de
Dunraven ~n d_e drie in de minderheid.
Men zal zien
.
':"'betaa'l.be.ar
verk!áartl
·werden. dat de Afrilc:ane'N! zieh flink hebben lJ:l'
beet B'LAKB noemde do Bonsor als ge pl'Okeu en op dad-en en niet op Wv""
een 1an '<lê m"'nen die w""....-..llit ...I14k. '.. den letten.
Gisteren tel~raf-eerlie
om'
'J
~"'"
'JU'J
.., correepoD4eot
v~n Ronefield:opzetten van batte'rijen zO'u bêtllbn.) Twee
.. Ben motie 'Van wlUltrou\\~en wern 11', [
,Qen. op weg, doch b!enlll op espe gl'Oottl meerd rheid in Utid ... It- j,."
'Veld .apon_de ,~I))iere 4I;ijde Vila Maf~. aangenomen,
voor
leId door url! h,·,'
h"tf+'lrJ.n·Q' etaan' tOOn (lo ~rt'rn4erpest uitbrak.
M. &iISOD,
gese.oond!
el'd door dell Ir''''1

ue

TENDERfl

Barkly

-

Een hgen voor lijders aan

G. F. HENNING,
Poundma.ster.
:'I,{'rton, 2:\ Aug. 1897.
TENDER8

...:

1

Lamb,

Kl:MPTON,

~}.

sa

be sold out of the Ponnd at MC110n.
on the 28th August lil!l7, if not
previously
rclease-d.
1 Hro\\r! Stallion,.star
hlai1e, lflft hind'
foot white,about :3 yoars old.
1 Hamel Lawb, right ear Htump, left !Jar

~erton,

land moet mine'T

•

Barkly East DiYisi~nial COUReD.
POUND

(I

bet
typl
nail

AAN

---0--'

J\geereude

Ingelijfd hij Pa.rlcrr.cnts Lete NI1. 17-1859,

,

Ageeronde secretari8'1

Kaapstad.

OPQE~ICHT A.D. 1833.

EN

REPARATill
VA.N WEGEN.

ingesloten.

,á,f,lc,'lrll;;sr.nrl's

gel
rllA'

.

__

'I'ENDERS
sullen door den ondergeteekendo
ontvaugun worden l.ot !) ure vcoriuiddag,
Dinsdag, 11 ;,Ieptember
annat,
voor bet nieuw
rnaken
en ID oehoorlijken
toestand broutgcn
1'00r bet tijd- perk van Een jaar van af kennisg~liurr vun aanneming van Tender, "an do
\'oll!c~rlo Secties van Wog uarneljjk :D~ 50Ct108 t, en Il Lang Kloof Hoofd Weg,
bp.glllncndc nID do schciding . lijD. tu~he.?
de
plaatsen .. Dynevor Park, eli DlIlorblO~ .tot
bj] de grens liln van Barkly Oost, en Elliot,
aanstuitende
bjj bet Duken, van do Gouverment! !rIO, allo~often
eli bcschermtllgs muren

Boenen,

.

VOOR

O~J)F.R!:IOUD

i

Puhlieke vVerkooping'
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KAPKOLONIE.
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en I aan
telegraaf
DIJ t
Il

wonen

VOO

W

Jl

"l~O
stem Il t OaJ V.IOla ' z g dat men niets
goods voor land en volk .kau vcrwnebten nro~
een regeer liJ!: zoo als ",rJ thaos hebben aan

ne

zet ZIJD
m reu t

iseh ver-

I

J
Il.

zet
edvo rig
hee1 ti
kie .. n;
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Wool-
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de

"I ru t
I" leuen

I

r

[ru

lel! he ..r
III

ze

ue n t

I

U

'en

I;!Ll,

~

I

I

:l

'he ir1.

''Wo.·rden..;:~JI.' d~;n.
Toor' den 881l1eg, van
t\1SIS0Jla.1I1 l een barden weg van átbij~ ~~IJ·
QC.
,f!' Sloot" UI, een
"",,, ....,,.'
lijn naar de plaats
~t OlifantAfontein."
. De 'Wegmoet 15 voet breed zijn.
LENGTE: 5 voet, 6 duim en daar- GrUlS moot 12 duim dik zijn in het
boven.
midden, langzamerhand tot 6 duim
.' Bol.9'r:MAAT: 18 jaar oud, S3i a;an de zijden afdalende, die- behoor. duim. 19 tot 21, 340dnin ; 22 tot 2[>, lijk schuins moeten afloopen. De
3.~ ·duim.
noodige afleiding en wateropvaQg
AiIe, inlichtingen omtrent het zich slooten moeten worden aangelegd.
- laten imfebrijve~
bet Corps zijn op Al bet werk moet door den Gouver:
. aan~oek verkijgb&&r.
nements Inspecteur worden goedAlle applicnnten moeten een be- geKeurd. De Tenderaar zal geduwijs van good gedrag inleveren.
·rende den aanleg het voortdurend
P. HOMAN FFOLLIOT r, vervoer' op gezegden weg moeten
Kolonel,
toelaten, en bet zal hem niet veroorSecretaris vaar Verdediging. loofd zijn voertuigen te beletten
Voel den weg te rijden.
Verdediging Depart.ement,
Twee borgen worden vereisebt
Ka.apsAtad. 1897
o-ver de behoorlijke vervulling van
16 ug..
den 'fender. De Raad behoudt zich
.bet recht voor de laagste of eenige
YOOR .AARDB~BRa·,
tender aan te nemen of te verwerpen.
ME.BENW' AAR JDN
Tenders gemerkt" 'fender voor
OLAB'W AAR.
weg," op de Envelope moeten bij
den ondergeteekende n-et later dan
6 $eptember 1897, tot 3 uur n.m,
worden ingezonden.
.
Voor verdere bijzonderbeden doe
men aanzoek bij den Secretaris van
den Afdeelingsraad.
Op last,
lA.. L. BRODZIAK,
Secretaris.

T

ENDERS

c.

gevraa~
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"WEDGWOOD HOUSE "
THEATER

GEBOUWEN

DARLING - STRAAT, IAAPSTKD.
SCHUTB

"

.'

LangAlllarktstraat

en Kerkpleln; 0',1,\
•..atuJ~suu
J. LAWLEY, &. CO:.·.~·

LET WEL!

S

Wij sluiten

cies Donderdags

1

~~

fulef -,oor,~

•
:-Het
eenige P.·l
!JU'Imetj~\.'ÏS
gebrUikt, en S'p601s,~1
voo~geschreyen ~.oor ..'..

ti

ft

~. . , '"

•

,,'

,

•

fretorla '. £IJL tt..:.enJ3 ti

-.-

,',

_W'l··

De oude heer VA.N DEB WE.LT, Vali ReddeMlbnrg, werd genezen door een bottel.
De heer A. COETZU1, Brandvlei.
Middel·

, .. ':OIdemnde Lelensassurant1e
lutral . Be it
~.'~)WapPij un Aust alle., per.

barg, C. C. vond dadelijk
verlictiug. Mijn
. '/ i
.~
zoon JAN en zijn acboenvader.
de heer J. A.
StilT, vaD wonderboom., Burgersdorp~
wer·
.'
__
den ook geDezen maar Ik moet nu slnlten.... .:. ,"
OPGERICllT
1869.
blijf uw dankbare
vriend,
J. C. van
J
_Het groote Zuid.AfrikaaD8Cbe
geneesmiddel
"llwBei Eerste Kantoorinde
Wereld voor Jicbt. Rltenmtiek, RheumatischeJicht
.....1""._1 de Overgaa.f
Wanrrle in wel·king te 'Lende
Jicht,
Heup
Jicht,
Aangezieb.
,~, ",1 &;engen
om Achte.rstalhge
Polissen fan
pijnen, ens., en heeft veli! duizenden
ge·.... Jl'''\roACht ~~ ho rden.
yallen, veel erger dan bovengen
noemdet
.
geneun.
lit verkrijgbaar
van alleApotbe.
/l()i1fJ KanJ()(J'r I1<JO'rZuid ~frika
:
ken eD WiDkeliel .. door geh~
Zuid. Afrika

, ""Sf' George's-straat,
Dctlrn...

MU

Kaapstad.

in nl de Voornaamste

suso'ooo
,
.

.'

I

OIR£KTEUREN IN ZUID AFRIKA :
Sir
,. .
•• 1

.~

Pf'.IGO.

GOROO)l

K.C.M.G.,

BILLIJKE

'

V oo'7.;ttlll'.
A DRUl' UN PE-R BIJL .• Koopman
A. W. Srll.JlAUd. KoopmAn, Ka&pst.d;

U. Heeren

RAIL.
Bestu·urdeT voor Zuid Mrik.&.
JOHN

Een(1Jb~rlllJ van .£1 tot .£5000 te
leen aan .. nilJe fatsoenlijke personen In .erillJ de.1 van ZuldAfrika telJen
•

W.

TERUGBETALING

RENTE.
BIJ

:EKE~ kll'illi'

I ... z nIlin"

·PakhulZon.

Afstand doet er niets toe.

Bln€ " IJIl
IIl.IT.1 pp1!IUloerl'u

•.

,

.\. FlTTlG,
Kaap.tad.

,'" -SO-M-E-=-RSÉT STRAM!).
EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS,
G. aLAKE,

DE Dt; 'TE STA~DrL.<\AT8t
BlLllJKE

, ' lil

.

Pi?UZEN

En tEDERREvlltlUDf.EBEJ.

A. T. RUTTER,

l{AKF.Tl
L'
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bernomtle.
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CASTLE MA{l"

Maatach.pplJ

.ef!
haal,
en II.

•

IfOU\

dia"
elJel
bliJd

..

~

.

'

d,,~" I

li.
die lo

bill Bottel Ifor Ellélu4, fta Lu Pil."
DOUlI"E· CASTLE,

KOI,t .. 'OJi'UOHIt, omtrent·
fl.eptember,,·j. St. B leJ>A en A~w<jan
{UBTH CASTLE, Kapt WAcDDEN,omtrent l1i
~ember.
.'
, LTSllOn:B CA;STliE, liI.[Jt. Lil SUEua, omlrent ao
8c.ptembcr. vi.1L St. Belena Cl. ÁEL'CD ion
AVONDALR.' Á TLE, En'pL BIl(1\\'1(, omtrent 80
Sefltetlloor
.
'l'TNTAGKL CASlfLE.; KnpL BEl>DALI.,om not lil
October.
Voor Vracht
Passage vervoege
met
"zich bij de Agenten
van de CASTLE
'MAIJ.,llOOT
:MAAT 'CHAPPIJ,
(,Bpkt).

BIEDEN' BOEREN

EN ANDEREN

THANS

Landi-ollers, Heinmgdraad, -doorn. en ge ~oneJ'
(Raii-patroonX.Dráa4n~kkers en trekkerS-

oe

ISlUlClLaalr<llJ·

midden en b""ken, sjNQiale WingerdgTaven,

Wi'''''',RM

vators,SpitVOl"ken, Sp~ipompen,

.
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j-~"".',;-.•.. '.
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,
vo O'lO,n:le
" :Merken
van de beste ".\!Jargarl'1le .
1tolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken"van'j" :t
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& CO.
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!agt,
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• Het Koemerk."
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HOLLAND

OOKTIR'8

VIZ.-
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v~n LOOP en KASTEEL
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Gerek,
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bljjft

01'<11')'8voor g<l'x·e.>eI'Veel'Je vleesch;ooo..ten, f!at'c:!..en
vee!'d
in
<.e C:onfelien;ti<d f"l>iieken.
Limt:"
Holland
.
pl'8chtigs:.e
E<lorte.l van ~'aftli- bec.- en huiljbo~~ linnen!! ....·"_2;ll!lc.,Qejlm~
damast, f;aneJ:c1l, geskel)p~ enz., e.uz., wt ~le fa.or..ek van A. Van del~~l'iel,
Monsters ter bctichtiging nan de vend,u''&antoreu
van

E:a%J:LE H.
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beult.

S·l·RAAT.

ui."
ID I·

er

.

10 GroeniepIein,

, hiJ
IWJ

Loci.
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Voor voormelde

"Germa~
:O;U()W lIa!I!!"
in kleine
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week veJ'lo
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zU lD.AFRIKAANSCH

BIJ :-
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mer !
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kracht gaat te boven
&i"lld F"'ldll gttl\t te bonn
.Jairlijklch
inkomen over
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'. VondIl Afslá~t',S en A,7'cnten
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.•Bemoedigd door de enorme
. ver.koopingen, make~ ds Fabrikan~n zieh gereed om
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JONES RHEUMATCURO.

....,
.. a

.YAI D. SPU~Y. IIIEL:IAK &: CO.

!~~;~~~~:e.:;~~~~~

le llQeéie uitwed.:ing
van RHEUMA.TI·
ANGEUO.UDEN
in het Publieke Jchat
CURD in mijn geval.
Ik ben \lO jaren ond
te AgllDhuia boven den bepaalden
en .beb 23 jAren laug geleden un CHBON·
tijd en zoo niet tevoren ;,clust u,t het schat
[SCRE
ASTHAM
en RH~;UAIATIEK
eo
!l
te Ivorden verkocht
op Vdjrl.g den :Mste
IOObte verlicbting
van vele beroemde ge
11:' September
1897, om 10 UUI 8' morgens.
neesknudigvn,
en probeerde
alles zonder
00
1 Rooi Schilder O~, [, jaar ocd, rechtel'
haat te vinden en had in mijn geval alle
nl bond brandmerk C. H.
bekwr.amhcid
verIJJ
1 ~WlU't wit kruis os, li jwsr oud, rechter geloof in mensohelijke
loren, tot dat ik RHEUMATICURO
pro• 001'
Dijtje VDn acuter,
linker oor zwatu ....
beerde en in eens zijn mijn
Nenralgia,
~I.. staaft.
Rheumatiek
fn pijnen
in hoofd en aange·
;,~.>.. 1 Booi Ia.p koe, 4 jaar oud, recht.eu oor
licht. verdwenen
en het nieuws ill ver eo
;;,1 nnnkel·bf\a!t
van voor.
wijd venpreid
dat ol onm_ter
V All &0. ,T
1 Wit Koe,40 jo.ar oud, linker oor "iDkeI·
amper
heellemr.al
gesond
wnl van die
,,,{ haak van voor.
wonderlijke
Medicijn,"
en dit W8.Awerkelijk
1"
1 Rooi ven, 2 jaar oud, zouder merk.
Yet gevaat; elkeen die het probeerde be1 Rooi Wit kruis bul, 4 jaar oud, zoader
beet het aan.
l'" ~erk,
De beet' JACOB VAli ZIJL van V1akfontein
, ;
J. W. HERRIDG'E.
(3 uar van Steijnsburg), ill genezen Vali
j""~lAgellhni~, Namakwaland,
Schatmeef'ter,
eeu schijnbaar
ongenee81ijkgeval
van Rheu·
....,d·'
l:J Augustos
1~97.
matiek en Jicht.
Nooit, ui lijn moede,
!'-..,l
Mevr. VAN ZIJL aan mij,
er een erger ge., ,t>A.A~G)<1HOOD. N. in hot .Publieke
nJ van "Koorte Ziekte", I:ooal. zij het noe;."...
Schnt
te Spl'logbol.-fontell1
boven
men.
De eeste dosia RHEU .I1ATICUBO
l ,~t! bepno.lden tijd en zoo niet tevoren llelOlt
•~"'''~t
het schot
te worden
verk()Cht
op deed de lijdende jonge man rustig :'tapen eD
medecijn
werd
voortdurend
toegediend
"I': :Vr.jdIlC deu 24 September 1897, om 10
hoewel da bn ren en rne.nden
leiden
dat
, It", ta. l11ol,..ren~.
'"
dat bij leven zon, _,
_ "1 Bul. TIl"i zijd ... beide oeren wink;l. nij niet verwacbten
r.ij tmee·maal hie-T, en getni~de
van de ge.
I:i,,..·\tbk vau achter, om t rent 4 jaar oud.
leeskracht
van de RHEUMATICURO
en
A J. LOY;N~:S.
PILLEN.
S.:I
A){t'cl'ende Schutuieester.
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ZUil

..KAAPS

Onder-Agenten

bo.
B

'BUr JoUll8hIrg ..tI t7L--tI !8 .tJl·.

OTTO LANDSBERG EN"

J. JACOBS.

er

D,agelijksc'he p~r80nend'ie:nst van .D'urban (N,atal)
naa.rJohanl1es'burg, Pre~~ril.en andere plaatSen ,In·
de T r ansvaal en .OranJe Vrijstaat.
.

aeze Kolonie, Traosve..al, Natal en Oraoje VrIJstaat
Ontsmettin;;.
Gewaarhorgd doer dr. Koch en dr. Hutcheon,' en
IOha.ppelijke authni; eiten.
..
.
Eenige Agenten voor Zuid Afnlrn,:

n en Stri'ken ingesloten.
behowen &&uzoek te doen

D,

,"Ko"áte en;CO.edi:<oopste·Routevoor'Rêizigers en
Qoed,eren van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
.rl and'ér~ plaatse" In de·frans.vaal.
\
. D~geJiik~che ...personendienst
,van Lourenco'
,t4arQ~e.:(Del~gobaaU in24 uren naar JQh~nnesburfl
en '21 uur haar P'retoria.
..

a_

RUND,ERP
----,--JEYES VLOEISTOF

18!l7.

wensehende eeu
aangenaam,
gerieflijk
verblijf
on
goede bebande1in~te
hebben,nluij ~ierhee!l
komen nm opgelclil te worden, gelieven bij
den onu"l'g('tt'ekenJe
unnsoek
te doen.

~';". ~'prin!rbnk, Namllk. ,,1'\Dd,
'1,,;
j
~:3Augllstus Ism,

_'

l.I'

----

A.

"

ti

11.D.,lf..O., ~lidOD
Enge!a,nd.

"
"

"

"

: £9 10s. per kwartaal,

in
. UI'ie{outeiu, Van Il .
Ven, met ",·it kol voor n~"'-lUJn.
niet gelo t, voor of op den
1897, zal boven8tA8ude
ver'tl<iM ...JN()1'dl!ll
per pablieke yeiling.
(get). J. J. V.lN lo!JLL,
8cbul'ri
eA
Ddefontein,
Van Rhynllr10rp
so Augustas 1897,

Q

1II.D8'J'EGlr:inU;st"U.fYWfl A'tI"18IUB•.

E. C, cANn8RSON,
.
1l.B.O.S:.

CHOOLKIN.DEREN

oe

POF.5LOTEN

HARRY BOLUS.
Hon. J. X.llE&1U~{AN, M.L.A:

W'ELLINOTON.

::.RICH fE.N.

.

J.;(}, STEYT-LER.

larkt Plein Log'ieshnis,

GoedkOODsle Handelshuis

AROERNE

.HENRY SaLOMON. Su.
, :FRED, 1. CEN'rl.o;rVRES.
. Jp~UIJ nc vtLLlERS.,
•• GODF&E:t SIOBEL. .

in

Kantoor van den
Afdeelingsraad,
24 Augustus,

nlf ~

BOil. ALFRED E'BDE" Voomtter .
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l'I"j~lij~tcn

I).ARL I NOB-..aA.A.T,
KAAPSTAD
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don
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,968
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~T8D'
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en.
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",iJl'
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w~,
..-olg_
-4e ~n
Rhoclee:wij¥llIprOken '0J:IIclat;,
had
'1IIAl~ ve1l0~n'
A1rik_iaclJl"~ilJDlébllidjii,1

RHYNSDORP.

'{~::::~:~:1:I~~

bloed , . :.jjoedese retnhltia ""'..,'"......... """
v_kende
...........'1
BondaYergaderill.8
gehouden te Van Rhljn.:. t.ria ia Engeland o~er·te sendsn." "
dorp op 21 Áltguata,
10897. Bij de NachtmaaJ.·
V90l'gesteJd door den beer G.·A. J. van
!rtllege IIbeid "&II er ee~ goede opkomst.
De ~udoord
door den, b~r D. t.ocJmer;
heer B. P. N..... n RhlJfl,'!. ~'J werd ah! "'001'Dese
BondllVePpdenng
pro, te.teert
litter gello.en en da.beer B. J..)O(lQa all aec:retariM.
.wk.t
I!e~. ~t
,j)1If&l
De voomtl\lr opende de
met '~be4 G9,~9nl Sp'~igg,
ti" daarna
waakte ~[j bei doeJ der. "erg~~ni
.oorlogNC¥~p, .1~P,
bek e 'ld : ExpNllMInk beJerd. vil ft ed. heer P. hl.t~n ooo."eo ell, té opéferl~oudl!li
B. 'lUl Rhij:n, L~W.R., en d.e ander& leden uit. bonderdd~ndliu
genoodigd om ....nlag te doen yan hlUllle parle-- jJi()~~~ii.U
mentan-e vorriohtingen
in bet bootrerhuia.
De élat II18cIl,Ui ,do
ed. heel' van Rbilll .lleen liJnde aIa·lid iD de :ahód. liJD dáar
.er
.tl~
ring, ~.klom· ~n het platform onder eeu. R"~~m~.,!~,
• toejuichtug.
ZUil t)d. leid .• dat om· '\<eI'lJag te Afrikanen I. en oo~ reten,
doen van lijn parlDmentaire loop,baan ...an' 20 beeft <{at :allooee 'fj9,. D'ODllJ&JMt;E,n
Jal.1I wu te Iani duren dur de tijd d8t'l'erga
AiriWnllCbe bevl'lkj.lljj' lle,h"I)Mlen
dermg door !Wd .... wen -_ beperkt la, bij 10. o~COl.IJ"ntiede gou.verpeof
ee.I:l)tE~ullii.k<f",,,,..... J_
.lecb~
Ilew&f mahn ... 0 de hooJdakeq
...an venoql!t deae re.oJuije. oo~
o.el glIbeurde m de I \tiM litiinrld
~
iOu ...e.ro~lIlent ~ver t1! ROdeO.
Tweenie, w bij blijde dat ~t· pal' min',
Voorglltltela door dea beer C. F.
t1&elele.f'o'i'lwlaat'
.an dis jaar l1li0 lIIlWld VTOef I' bfjeeDlIekomen ~!1deerd
d'?ór de beer J. f. KoUe ;
wu dan in vorig.e tijd' o. Er WU, ee1l Renlchf . veralideriug
'ide werkUainbeq~ri
"'aD
ed
.an oorl Il in Zuid·Af}iJta.
Hij ~eJootde dat .lIeeNn P .. .B. ~aJl :ahiJI~ eo .l,acobu.s ~~
iu
v
bHl O<'rIUg'8 iWJ' toen reedt U.O Mt IlDellleo
~~ booaerhaill ..i.adeg.1eslal(\l.ll he6beride
1.1 TIlIl
,",aa.: twee moties van vrede weNen iD beide, p"08.hm dat zU 'Qon ~Iik ·VI!.Oó'!l! volk "erdiene.D
hurzen Yoorgetlteld en doorge~n'
de een., daarolD lhengt
(1":1111
verilttermg ,~n
dank
door h..m in het boog r- eo de andere io bet toe aaD die twee loden in wien 'ti hei vultte
'~
lagerhu.~ dool' den ~
du Toit.
Beide 1'tItIO- l'erlr~u'",en b~lt en"telthl!Dq,!lIV~rala
Bood.
Zaken zien bier1treurig ~it.·0. ir.,vreeade runIUtiH "'ordeo
pel' kabeJ"ram naar Enpland
~idateo
met bclolte hUilDe electie te oDder.
,.r:rond ..n, hellO' Ik de ¥&rkeerde voonteJlen
.teunen ala 09k 'je derdlt,Bo#lIkandidut
Ia~r derpest. il bier uitce.broken op de plaata W..u,en.oo.ebri yjer ... an de beere.Q VaD dee M,erwe, nabij
Ylln on.. Afrikanen
teaeoo:Yer Tranavaal in een door bet, Bond q.irkel·~iuj\é
genomlneenl"te
zUiver
:iaglicb.t II teld lad en
en hel'
oodel'ilteunen. AlfljIlDeen aangenomen.
OOI. dorp, en rich~ bare .verWCl6luogea MIl. In
pWJt vau Oplllie te w~ebracht
.
,
den korten tijd ~ titi! cIafJ.n .• On eueeda een
[li bet booglll'hui8 atemd ti 14 j,trika.ne-n -roor I
SS-tal beeeten be~webu en nog duort d. _te
d" mntie Ylll v red" en de Il En,ellMlhe leden met
voort. Rel. ia' een raadaei boe de ziekte dau: uitden ed. heer J n Faure\ den eenigen A.fri.kt.ncr
gebroken la, daar die plaat. vC'r vjlO een 'traDI'
MIJ hunne zijdo, ~
n de motje 1'llll vrede; dUI
portpad liat, Men '.. ermoedt dat de r;io.~te er hier
moot lIecfnJ8D _jin door kaJ!eu. op andere
dia niet VOOl vrede
i.t 'l'OOToorlog.
Áa,. ek" Editeur.
t. Had hij een w .~ door he. boogerhuUt geWaaro.e beer,-Op
reÏll lijnde,
vond ik Dj pJaataen in onze Ilabljbeid bnort men reed. \Ian
k.regen <hd onze reg ring in de took01D11t geerr
L
d grootvee
élat. lte~,
du ..'freest men dat de
kOUlralrt moeht ing Il t~i eenig lid van het Patriot, bevattende eeu 'l'ortllag, onderteesen
zielrte _poedig a),elD~n
.. I worden . De toe.
purlemE:nt om d leden VIUI alle aclItetdooht en door ,ekere personen, waarin vV bunne redellen komst ill duiater., De handel ..,J er ,w.aar onder
blaam te zw~ reu een IJpeeu.latie eli fortoin
uiten voor bunnenlwtgang
alt de N. G. kerk. ltideu. Nog vele produkken. vooral aardappélen;
daar door makende.
Tot zijn leedwezen moewt Van welke ,ua.rde die redenen LU~ell 'ljn--of
moeten Dog oolár; de markten' vervoerd 'll'oroeA
bi, zoggell dat bet IagllTbn1!! die bill verworpen
Ijj yo.lgeus ol tegs1l8trjjdig Gods'
oord npge'
eo dan komt haut 'II'.,er de tjjll
a&rdappeleo
luw.
trokken ~ilJl--wiJ ik niet seggeo. Wat mu" te planten eu alii de trekOlliletl yF$lr~en waarmede
:I. Een well!Ontwerp
doorgekregen
pIlrt
1 undaobt
~hter
onder andere diegen ge.troffeu ~oet er gewerki forden?
Ezels e~ dou kies IUD
v"n ei., a.anstA,llt.ebjke-nekte-wet
herroepen
te bveft is uam.: "Dat ds, S. J. du Toit publiek hier schaarseh.
:."
.,
"lIrklaard
heelt dat bij niemand aangeraden
_De drOOgte'duurt Yoort.WllIr.l'O~en uiëtsdan
knJl(tln. waarvoor onze Kolonie £bOOOper jaar heeft de N. G. kerk te verlaten ; maar heeft
mot: I opdokken om sonde te doen 611 aan t~
d
..nDd elken dag, waardoor de aarde meel' ultge.
moedi!fC'1I
ook dOO!'
Iagerhni8
verworpen.
altijd gewII81'11Cbuwd tegen eeu afsehei ing van po t 'll'ordt. Wegt!J!l8 de aanbondende
droogte
Word'! hij herkozen zaJ hij mm deze ont, die kerk."
.
rijpt bet bier oog ~rk des n30hta. ,
:
.,.
werpen aanbouden
lnt hij de overwinniA.IC be.
Wel, wijnheer, men moet alleen D~ Getuige
haald beeft; la.a-tatgenoemde is reeds in Engeland
lezen, noor dien beer ojtg~ev~.
tUn zal men
zien hoe de leer, guanQe1I en de predikanten zelfs
en ID Indrë enz. herroepen.
van de N. G. kerk aangeeallen worden.
Daar
4.. Beuft ruj een resolutie doorgekregen
bet De Getuige' eeno groote circulatie- beëft, is bet
J. Pretorius,. vroeger beatierder
van
P.
~~'::~"tlv~;n{,
niet te verwond ren dat sommigeu zicb hebben
Haylett van bet !' Wbite House Hotel," heeft
elders rue t brood en zaad le voorsien. en bij is afgllllCbeiden, W1mDeer
ieder nummer van dit
blad vol is van zoogenaamde
fouten van de 'bet bestuur van bet ComlDercial Hotel, Gra,
t.liJde 'lal d"" regoorillll atln de rewlut1e gevolg ~. G. kerk; maar da& el' nog dezulken ZijD die vestraat, overgenomen..
Dit hotel ill in bet bart
gtlIleven bad.
br d
d
_,,_
der stad gelegen, eo biouen eClll1ljDUllt wan ..
.j, HII beeft getracht
de onlloodige nitgaven
bunue oogen laten ver ID eli nor. "",n ex,
deléllll van de .parlementsgebouwen,
,poor· en
doos lands tOl be.sno..ien. doch zij stonden slechl8 dominé, lAeen wonder in zicbzelven.
tramweg.
Het is geriefolUk iugericM eu biedt
moot bun 4-taJ; bO. Vali den Heever. Van Eedellen
Het IIChiint mij dat de heer du Toit met vcr
Locbn", aan deo eenen kant en al de andere woadering
vervuld WII/j o.er den grooteo stTLp gemaJdcen van allerlei aard aall. Een libellIeIe
"Unde het
ledeL: aan den antl6l'en kaot.
dieD zekere, persooen genomen ·ltebben, en het tafel .·oMIt el dp aangebouden,
keokellwerk
eerste klas. De heer PretoriU8
(j. E"n .. et werd door heide buizen gepa.saeerd
'11'&6 ol bjj zeide:
Ik bllb nooit gedacbt dat WVo
'heeft sicb er op' tnegelegd aan zijne ()II<1er.
die hil 1~11.ter""te olld ..nneulld beeft ruunelijk de boekj~
en !>Iaadjes u tot- wJk een stap drijven
ste,Hlen een ecbte tebuif! te verschaffen,
nde
sondeu.
kroonlaoJ"n
die niei verkocbt zjjn geworden
AI de beer du Toit-toen
bi; nog predikant teVt'IIS d" prijzen. zeer billijk.
weder onder licent.ie buur of vt!rpaehting WIn de
Een botel port~'r in uniform ia tegeoweordig
mt:os<:hen nit te r~i,ken.
vau de Noorder P3lIri kerk wWl-die kerk ver,
bij de IWlkomlt. "an eiken trein -Adv.
laten
bad
om
redenen
die
hij
Dil.opg.6I!teld
heeft
b
I
ï. Bu!alfayo
"po .. rwe beeft
ij met Il ZUil
8
d b
mach, en kracht bt.streden:
t-eo ",'rste. ,,1. een voor de" do.o~.beJll, ,bet-ooverd ..n te trU eli arg,
r~EN VREt'.SE.Lt.rX.E ZKLYMOOIW is op Zondag,
Afrileaner Dog Beo grei"ije re pekt .-oor zijD dan konden ik e~ B.nderen (\f' acbt opalaan; mWlr 2:.! dezer
'e ROodepoOrt, Z .. A.R., IlElpleegd
..
k
I'
noen
Dil dat bl), om zoo te ~eggen, U1tgezet lS E·
.,' I"lunge t'Immerman, JIl
. d'len8~ van cle .
n"tiOfl3lit"i~ he.n Olel een 'onll'll
te'. uiten
't
N G' k 'L.
dtb"
h
aamd gee I
eli milde
'm~t ",",,"
li cb3.lU1lSeli ziel" 'ijand Rhodes
III
6
• r •• er..,
nu" _a .. U oe~en.
r Durban DL'6p G,M.M. woonde aHetln iu een
die er pl'nfijt in Afrika en in Engeland
van zal ~8.
beef~ om wede~ I~ ale ;er; t~dle(oe~! 1'1 kamer.
Zjio ZOOllIis bij dezelfde mijn in dienst.
mak· II. d." (lDle \ frihu
.r'oartii.
<lie hem tAll
et JU mun.oplO1e
te !IJl tim e 011 n m len i Toen de ioon de ;ka-m.el' V(\II zijn vádor inkwam
Uo
UI"""'t.·
""I ....ege "i;n mi"diden verroeid beeft er eelllD~tn zd ), 'l'Bndde,N. G. ~derk bloodt tetaltlbeg'll vood bij hem w~nJielaode. 01. liev.er oo7.iq met
I
......I.
I
I'b ft gen.
I
oet IDU enK'ell aan en ou en
__L
.. k 1,,&
"cl
D
......
' "I' """ cmlUG.!i;t meI I..m ges o..,n ee , va.n dell "HoIId in de kribbe.", Ik b~b bet ge- eeD """eerme! ,un ee ill te SOf) en,., e zoun
\·"Qr=•• ·.".t" r!nliJ'(loor dat bU zi,n I:palariteit
d.
b •. ed
d ~ h . d T 't . toawam
beUl betscheermesTlu een h"ftlg't!u gtr!Jd,
en zeg e. 1'1' er 't at !le eer u 'k Ol me maar.(l cl ~""er
.. 1 gr.ellp "eu twee cl a me,. !Ml be'gon
on.j"r "" .. frik,m"n< h.arwonllen
ee f t, eoz. dseg 'ill
T~n HIl· ... n:n ....\ ooze kolonie geen voordeel
e man
om ooze oogen ·e openen ID "" eu . weder' Bab op 'te 8nijd"n, aa;, "ijn bOlla. afge,
doch v...~, <ehaJe hij dRr kontrakt
huer moetelI
bet~ffende de lee~! enz., on.er. kerk.,
sneden
leeel, Deze nlim de won (rok lIf na oon
IlId.. lI. till h[; ~'··l5t,wjj lulleo hller 1'1',,1
zien of zijn
U, mnnbeer,
bl) voorbaat dankeude 'oor op·j wonteliog, doch de wan waaN!chun1ijk gedeter,
\'. "1"11""" "!! r.i"1 I"IIE-fllik oitkomeu zal. Nn name dezes,
I mioeerd om zijn' leven te eindi.gen, ,pakte zijtl
n-~d. ;,erft :-lir Gord"" in Eu!{.>lard gezegd als
Ben ik. enz.,
ball o.fgc.nedalJ ,keel met zijne hán'!oo
en'
1,,1" .." twce Jaar ~een h..tnalbal''' goudmijnen iD
H. G. IiAwKINS.
I scbeurde de snedo grooter opeu. Hulp kwsm
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