
Voermalers, Landrollen, Eggen. Boomsproeier., Ploege», Wi~dm~1~n8 enz.
, -' • .i ,

Zead 01.5II adm el lij IIU .. I gratts tilt ftlJtdJ&t &tDI.. b'eerff Cltalt!lllll .et prU- lade •.

eus 288. K. .A. .A. PElT .A. D•

JIL _ fiL
!Ir PUBLIEK-E VERKOOPING

DE onderg eteekende, als Executeur 'I'eetamentair, zal publiek
verkoepen

Op DINSDAG, 28 September, e.k,
OP DE PLAATS

JAN Z"·ARTSVLEI ALIAS" SOUDAN
L De welbekende plaatsen .. Jan Zwartsvlei en Snijperfontein"

_,.~".."', ... annex het Dorp Darling in de afdeeling Malmesbnry, groot
mor~en, betwelk ten gerieve van koopers, eerst in drie (nu

... ''''''''' .....afa ....) afzonderlijke deelen van circa 1400 morgen elk, en daarna
zijn geheel zal worden opgeveild.
Jl. D~ welbekende en uitmuntende Veeplaats "Koffiefontein"

trent 1500 morgen groot, gelegen annex Tijger- en Llzerfonteia, aan
Groenekloof in deze afdeeling.
~e~ Plaatsen zijn allen zoo wel bekend dat verder aanbeveling niet

is,

TEND&RS: TEN'DE'RS.

TENDERS worden bij dezen
.endu-Kantoor, Malme8bnry, . _ gevraagd vopr den aanleg van

6 Augustus, 1897. e~n-harden weg van af b~na.tegen-
over de plaats "SItmt' ID een

Terzelfder tijd zal worden verkocht voor rekening das Boedels van reëh~,reeksch~ 'lijn naar de plaata
den heer JOHANCoEN1lAAD WICHT, ell :later overledene 'Echtgenoote, "OlifanMfQn4lm.'

welbekende Veeplaata, De weg, moet 15 voet breed ~ijn.

T I J GE R F-O N TEl N Gruis moet 12duim dik zijn in het
. ' . midden, langsamerhaud tot , 6 duim

GELEGEN ANNEX aan de ~ij~,enafdalende, die behoor-
lijk 8ChuiD8~Dl~ten De
noodige ane~4ihg' 'eit ,.,....t"'roil'lfi"' ..nno' I
8100ten moeten' """.-n"... a'''UIo!~Je'llU•

.Al bet werk moet door
nements Inspecteur' _,""..nr..,,,
gekeurd. De ~Z}l11t2:e<t'lTSfl
rende den
vervoer 9P zesezuen
toelaten,
loofd zijn
VOOI den

Twee
oyer dQ l1eqooj'~jke..VQl'V~ ..ins :l.~
den 'rebelS", ~ r"llt ~b

_
. bet l'OO)le voor.} ~el·.~' . ~qf .lt:Lge

. .tender.ab te tlemen, '.ïe~jr,' '. n,
. Ten,ders gemerkt "Tender VOO~
weg,'~ op de EnvelQpe moeten bij

paO_lEIBR dQllondergeteekende niet later dan
6 se te~t,l897J' toti 3 ijUr;'lh'Ql.et Znid Afrikaansche uyende Haye Geneesmiddel, *o~n iIigezóóden: ' . [ , .
, Voor verdere biizouderhedim~doe

HET men aanzoe)c ..b~j,den' ~etar;~i -, .'']j[i7:-:=;:;:;;;;:;;~~,:;;~t:::;:~;;;::;;=~:l;:;~7:~
Groot~te dat de Wereld heeft opgeleverd den Afaeeli~~~~ .'.' .,

VOOR ' A~ ,t;' BRODZIAK,
. 'Secretaris.

T'
Klein R~stplaats wk. KUIspm

Dust..Bloemfontein.' .

KOFFIJ ,EN ' . IJZERFONTEIN,
deze afdooliug, bekend als een extra Yeeplaate, en als eene der beste
het Groenekloof district, groot 1,075 morgen.
II Zeker 13 Erven, gelegen in het Dorp Darling, Nos. 25, 26,

7, 2F, 29,30, 31,32,33,35,37,39 en 41.
G. W. 8'fEYTLER,

Voor zelf en mede-Executeuren.
,

23 Augustus, 1897.
J. W. MOORltEEA, Jr. & Co. Afslagers.

" : DE ,NATIONALB .
ODdediD!r Uleosaaslrlitie Iut·, ,
lCbippij III '''e,_tt~

OPGElllOllT 1869.

Blauwtong
Lintworm
Blindheid

Galziekte
Knoop Darmen
Keelziekte

Draadworm
Bloedpens
Longziekte.

Te verkrijgen bij alle Winkeliers:
Bijzonderheden te bekomen bij

GEBROEDERS FRIJDLANDER, De Aar.
..'",

Schrijf (In 't En".18ch) Inaluitend. "oor vooriuel.lc 'lir',~ïl"IIi
franoo, .nv.toppe .... ó........ rd aan
BULLION'. Kantoor Van OM LCNI4 Hoek. ven 1.Y.l[> en Kr.3T~£L ~ IR~



BELANGRIJKE
IN DE

KAAPSCHE AFDEELI
VAN DJt1 PLAATS

~._;.,Welbeloond' , ,of' Bo
TEi K.0m:amR Q,,- -: .J..t<,,;,,)~~~~, •.!~~~i~

..OOgst, Have; Goederen, enz ,:,.':
"' ' 'Ju den Bood 1 van wijl li) Ar.IOA JAOOIlA BUNOKE:NIIEllO en voorovQrl~~,

echtgenoot J f.J • GlJSDEB.TUS BLANOKFJNBEJIG. , > , l-

IDE ondergeteekende zal doen verkoopen. O~ DJN~D.AG, '] 2 ~tober I
aan -L,. en d n VOLGEND}1]N DAG, indien voreischt, te beginnen te Hllal Op:JI·~AJ!'.I'I.Jl4"'"

1 ure precl . .t Gedateerd W .~!I.a~I1iIM.!~;!I~Het Alom Gunstig bekende E~gendom. boveng~noe-md. . , ; " ".
f{ leg D in d nabijheid cl I' Ho?fd8tad, groot Hl bet g<>heel)868 morgen I

in twee por eel n (volge« schelden door den Harden Weg), eerst afzQ.o- I
derlijk én dan bij elkaar, . . .._-_- .... -.-"-- .... ----~~~
. Den te. velde taanden ~eeluerigen Oogst: de vru.eht van .~00 mudden BE'CRU '.Ii!t,"""J~
Haver, SO ditto Koren, 12 ditto GUTSt. en Haver, 2 ditto Ga~t Braak- . .
voor 30 mudden Graan. ~, I: .

De Levende Have is uitmuntend en Eerste-Klas, en telt ,
] 6 Koeien, 6 O~ en, I ! Kalverd. 1 Du~, 18 Ezels, 9 Merries, G'lbilns, fD.OI'AAN
Schapen. en Bokken,.?O VIlrkans, PJlll.IDVee, ens, . . troop,

.Het BoerderlJgereedschap m goede orde, aJs:-4 Bokwsgens, 1 verwacht 'Wordt
Tent do., 1 Scotch- en 1 Openkar, Ploegen, Tuigen, Zwi'ngels en Kett~D~. ~Onder dezen zijn
1 Wate~kal', 1 .ZeJfbrndt\r, 1 Wanmacbine. 1 Room Separatenr, MeIKerIJ-, ., ' ..
, goed; V isohbalie , enz., eoz. . '_' ..

Huisraad in groote verscheiden beid, Glas- en Aardewerk, euz., I . ,
o.a. een Hollandsehe Klok, enz. .
, Onmiddellijk na. verkoop van voormelde Plaats, het aangenaam K.antoor"ran 19IOO<la-tJJPKt!D

gelegen Erf aan 't Blauwberg Strand, met Gerieflijk Woonhuis, Ka'!-J).8~ .
Stal, enz. daarop. . ----~~----~~----~---..------------~--~_i~~~~.tiOok de Prachtige Vee Plaats "Donkergat " .en gedeelte 0 _, .
.. Brakfonteiu," aan de andere zijde van Blaauwberg, groot tesamen nge
1330 morgen; geen ¥eschikter en , lx- ter gelegen weide, kan er verltregen ~ " .. "
worden. zoo na aan (Je Kaapstad. ,. ' "

. F. J B. LANGERlIAN,
Executeur Testamentair.

.J. ,lo IJ O}'~IEY" & ZOON, Afslagers.
!{. VAN NIEKERK,

Hou. Sec:rétaris,
~._Ia"'J>{Vlst. Herbert,

18·9'7.

PUBLIEKE VERKOOPING
~ VAN DE PLA.\ '1'8

~E:E:~WIC~I,'V"I~R'
Op· ,

VRIJDAG, 17 SEPTEMBER 1897,1
OM 10 UUR V.M. •

I)Eondergeteekcnde, bchoo~Jijk.ge~agt door de~ officieel~n Li~wi(~ate~r' . ;. -".
van de Kaapsche Kolonisatie Maatsnhll.pplJ, Bkt, IQ Likwidatia.]

?nl op boventremelden datum in front van het Kantoor van den enderge- ----~----+-....""'""'~~~"'""!'e"~... """"...................~~ ............
teekende ten dorpe Tulbagh, verkoepen de welbekende plaats

L El JE: 'v' VV B X.V J: EIR
in de Afddeling Tulbagh, groot 395 morgen.

-l,r-U'1~Jnm ?'.- ~!';;('n mn.~n,1C-9 g'-t;]CUl'"
ttl Lclt.:,,·k ,!; I.: 'il bri..f n.'U1 u V~U

l',ocdc Uif-W"I'1;ïll;! \':'1', J.IIE1H1ATJ
h"O .in mijn v··\·nl. Ik ben G'J jfl1'on Oild

2~ jUl""" Jti),t;' )/.,.1.. 'un nrm l ~H nox.
A ·T1:n1A4lJ"HJf};1Jl.l:\l'll~K ""
~·licl!t;ih.i \~IJ1 ~el ' ~(!IU~l,,.k, gc ao. I.'

Atrail~ui'..lfen:ori .. J. "'---'.-" hl'lJdirreu". 'CII pl\J~~c"de s llus WII,LI' baat t.
'I) ll,\r! rn.IHiju' gl'Ytll alle ~uio<.f i"

m"",c""L~"jk()_békl\'q:l JILitl \"('r'(JI'I[H, lot d~f
lW lA!lW .RO J'I:'Ollt'!e,'dcau iu <R'I'"

. mij" N<,1),.,,\.;!i~. Rl, U1l,,,tj,,.k lW pi~I"'"
ndll:iof<'1 on (l1) J &i~nil.'t.( ·"Old., a:C'1) ell }lt'L
.nieu,ys is 'el'. en- \'~lj~:\·t4·~pl_~id,~;tt "011.

mee;;ler VAN nOI}r nl.Up~!·, l~'t·tJ(.'{1ln'llgez",,01
U>I!'S' VM di~W,~~t·iJjHl'e,,-tred:i,·ijn:' CII dit'
'!lI'J!:," we)·kclijk i,,, . 'ya.l) -elkesn d·il) het
Pn"OOCI:dO 1<;\'1 (Jt hl' 1l'll.fJ. .
, Oe lIeQ!' bOl'l': TAi< 7.qL nul VJ:Jl:illutein

. 3llir .~fl11Y~ii!:,hn.Hi')". is J!C'" ~.·n van
eAliJ~;J~klV<i(:)~~jl.'!l~~'~:&.n'PJl!P'n·,~ieen clllJl bg,I'I'. W>~> 1>;('Jk;!{'val vn n Rheu-

1'1:1,J*~ : ,l-{o••itr. -Z':; 1.ij.. flWClltl-
. V,A'!)tZ#t.rut!) mij .. 115!-(',)' .ee!l·erg!!'· J:C-

",n,[I " Itóru'~ Zi",kt('," y.noals sij h.,t noe-
·men.. Do ('~ ·do~s lLH.lWi\L\TlVUI\..O
deed d~ r" ·J.mgl' m.;.w" I'llstig ilapen 811

. U!eael::~Jn' 'OOltcr";t,,, .tt . l(~g-()1Jjellll.
~~H~~~i:-"-~~.". 'hoowalida 1 en' Vl:1J nd n zeluell dat~n,piet }-!!l'W&' 11~JI"('iJlt hij' Ie.\'co lOU, WtWr:BIi~t~~fc2Wjl:~rQi",J;:'tl.:trra(~'ÏJJ'lH~Ij ltI8:C-~;lti~,~'1 gcl;uigde ran d: genees-

:krséM ván de RltMJ!iATWU IlO en
'PILLE-tf. \'
'Ocilud~ lJffi' Vl<O DEll 'WUT, ''lit! .Reddersb'i'rg •• érd-gm'jJ;rot, .ivor €e.n \t<Jttel. '
.Dil heer ;.,. Ici1UM, llrá.OdvJcl, ]\i id,tcloorl{, e.c.

Jbiréltj~vcrJichLing. )lijn "WD J~. en siju
;&cboouYllder.,dc ~~r,J·,..t. !lbu~, Trill wonderboom,
Bllrg~[ dorp. ~n. ooie I!'(IlW.én Illnad)! moet nu
t!tui~ - [IL bHJ? uw dankbare vrivnil. J C ".0

M_f~ipijen: t:£~~Lt~~~h1~fl ~H~P-l!fATICURO.

O~A8.
189 ('

-- De Caledon
AMS, Afslager.

PUBLIEKE RGADERING

l.WAI•.:J.VIE~EI u"~ Y. ;gETIJ'zet'llcbtUll_ ....._.._'ft ....~Il".....

.\ 'l-r Ll noodigen het Publiek , r de geheele afdeeliug dringend nit tel'l''' iJijlYoning '(10 \'érg, ng te worden gehouden op DJNSDAG,
7 Dezer, dPR mr.wgc en half n nnr, in do Stoc1szaal alhier, ten einde
te zien welke tappelt gello eli kunnen worden om de 'l'hlUsvaalscbe
h -Iastin op K.ol.or:~1.le " dukton opg heven te {krijgen en

. be 1'1eking van andere belangrijk« zaken,
Toon u,!e belangstelling door uwe tegenwoordigheid,

S. S. W.AL'fERS, S. Zoon,
A. J. v. D. WESTHUIJZEN,
.JACS. A. v Á. LOCBNER,

Malm" bury, 1 Sept. 1 ~7.

---------
KE~:::t\TISGEVI:r::;:rG ..

'OV:hlREENKOMSTJG een resolutie gepasseerd op 20 Augustus 1.1.
door d Stellenbo ische Rund rrpest Commissie, wordt bit'nnede

·lIeDnÏg gegeven dat ~an~f e~ na. 10 September e.k., a~e Slachtvee door
Slachter in dit, DI. trlkt ingevoerd onder kwaranttpme geplaatst en
geilla.cht zullen worden op de een of andere kwarantaine-statie te St.en~n-
bosch en Borner et We t respeklievelijk-. En vooets, dat alle Shlcb,tvee
ineevoerd door boeren en andere personen (geen slachters zijnde)
.pisoleerd en gOi18.cll~ sullen worde~. binnen acht- en- veertig nur nadat
Jij binnen dese afdeel mg' g(\komen zIJn.

FRANK HEROLD,
Voor~. Plaatselijke

Runderpest Commissie.

, Ontler rrl,·rJ.c ran baven /(1(/IIIJ berigl, bl!!~(dt!"wij 0118 tin zPerlJie aa»,
dt;()r .QTg, CJ)J.lt'1II/(jA,itl flan v(!/'ciacht"" de s(1ak locbeJtuore.de c"'. .,!~t'ltl!lrQ.MffM Id fJ(!ftule.,. dat tDj ook elder» i" de Kolo7fie o1f{van/leJl.

lJoo/lacMelld,

J. C. JU'TA. tilCo.. .Burghersdorp,
23 Aug. 1$97•
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I )uk ontnam Hij 0111

1'''''' JOD!{:sttl austei-, .l'itIZl'1:IUt,n" ~!i1e~i~l-
(; l\"'OI'tJ" ski, (Lily) geb.
Jvhl~nD~bn~. Zij was slecht -21'ia:.~.rlf

De bedroefde dochters en- ~QlII:~r8; <

J EDWABDS,
A. KLOPPEltS.
u, EDW RQB.

A-<\.N betrekkingen en vrieud4lD
hekend gémaakt da.t bet de

Heel ('0 WSS, na een kort amArt,vol
lijden, van mijne zijde weg te
tooJe~liefde ooht-geooote,
I g'A PE'TRONELL!
Clerk. op '27 Áugustus., rn
ouJI'I't!om vau 26 jarq,n en 8 llllI,;lJlCk!n. .
haal' moelit we] geze~ worden, .. H~
'" ooJel'gt>gaan terwijl het nog ~ wu.'~
Teveus bl'e~g ik mijn b&.rie)jj~en a~Jr

toe I'" Il .de Do leters en Cl, TIdé, ..ynenltll· ,en
v r-iendi n uen ru" .mijn .•dier~I'9, over:lede:ue ,
zoo ~etlVnw en befdel'lJII; verpleegden. ..

SAMUEL HENDRIK. LOMBARD.
VO:!f>lmllei, Talb&gh.·

- ':1 .-\.ug. 1897.

Hel Nieuwe BeI~nQrljke
Chemische Geneesmiddel~

Weod bewezen dool' BeTOOmde Gene8sheeron
en Chirugijns in Groot Brittanje te zijn

.Een Yoil ig en Zei.el', Gel!Jl6smidd"el
tegen:

Wittezeerkeel, Typheuze Koorts,
M&1arisohe Koort"S, Soharlakë

Koorts, Iliarrhee, Buikloop, .Eelema,
Dauwworm,Outea, 001 Kmer,

Sneden, Wonden, ena., Zweren en
Etterbuilen, ~ono.nhQ}a,. enz.'

ALSOOK ,'0011 VJnZll!IM'.Ks:

Paarden Ziekten, Zeererug, Runder-
- pest,: Varkens-koorts, enz.

YEHKOCTIT ENKF..L DOOR

E. G. H':B.TNBLi-,
[enige Agent voor de 8ritsche /(olfJIJien,
luid Afrika, van het Amines Syndi-

kaat, Pietemiaritzburg, Nata/.
BIJZONDERHEDEN DIJ

VAN

ÁNOI!:IUIl LÁNDf;._"I.
>~ _~p-cking· van de federatie bill

~og··.Je•ÁW!tr&li8chc wet(fevingen oo.ig. Bij ~
nw:ftigliel"d van de p~lUjen Icll ii0t de .n~j..

"n"V.H--",I'''' fqi.ljl:~ pe.r:tij veld lie ",i'JOen en _kt hól de
fedel'afie-leiden vrij Dl~iellJk. Overigens..:l*

!lCh1lp1)ij.l'l!I~~J~Il;.~IJr;_:~Nrn;n'~I.'"!fll,,-~}.,~!1IVlI,D ee~ig ~I&llg te melden~ :

.:HQe.veranderlij~. toch r
TbSSUflEN PORTE..&VI.LLE-EN>~

PIK,E'£BERQ.

KeMPTON, JONES & CO.,
ADDERLEY-STRAAT, KAAPSTAD.

" .de ,stoom-
.de regeorini

. eene ontdekking
.' J. gemaakt te Na de f.Moug-

Dane.l'. 00., 'W~.4Ikoi.ll8t van dit bootje van IVn tocht naar
HBT FAA.L't NOOIT. " '® \luno-eilanden, ging men ennede In

n...i> ' za. t 2 4d.. 'Val~bbaai viaéchen, met de beste gevol-
~....,.•. , -per pos .e. ru. gevolgen die het vermoeden bij ve-

Verkocht.door alle Apothe~ ten hêbhen gewekt, dat er alle kansen be-
Ii'fJlaJl ,dat de markt met een beetje on-
dël"lJem\ll~geest veel beter van visch

. VoOl'zl,'\ll kan worden. De sel-niten der
visschen('-.aarmede wij-bekend zijn gaan
nlet Tel' iu zee en de nD~ il' ::Ian ook
maar net g'e00t!B om ben'm een be-
si.aan te voorsien., ne "~eter Fanre"
wie1l' hue nettet;l .6.: :ai"t van de kUilt

verzamelde' hl ~n pali" 'IIMn tUlJBChell
5000' êii":'6000 vJ88CheD. Dit ia een

. '" ~iioew~'wjj blet te haaIItige
1~,~~ti~f2t.re-ltkiÏ1álmw8118Cheu'te maken van-

éer'8te:':kiillll1dol!re''van~ De zaak zal
onliler_~llt"jorden, en in-

""',,",~.,._ .• ,de~~~ '9isch in
lneI';;';vb_rdert al8 de

fuell6eIlIl't " .. ~ bi8t.aat er .Ue
duurzami· 'dacb-indaltrif',

tni,.An ....A....,~tJ~hfl wij~ ~\ tot

~~~~~ii~~:l~:Jbrengen. De' mark'ï a ~i Ael~...erdllt·"'IH:(,CIPll·..~,a.:v...'""',,."nht' lW de .:nach iD de.. ",,"nmlt.

men dUB noodIg' h~ft ril' en
energie· om de middelen aan te !!Chatten

de viaeh op Ik markt te brengen.
de diilti'tkteil van Malmesbury, Pi-

eli Cl8n"Uliam wordt ook 'geel
eeu..;:I~~lIalllllgU,ovêr de 1100p prij.en van visch

dáár gesocht in eeu
vi8cbhandel

OPLOSSING V. - Speciaal g-epre.
pareerd voor Veeartseni] Doel-
einden in Champagne Bottels,

uPLOSSING R.-Voor G-ëneakundig
Gebruik, in 16 ons. en 8 ons.

Bottels.
Spuiten voor bovengen.oemd~ doaJeinden

in voorraad aangehouden.
HoogsteGetuigschrifte-n van

Beroemde Ceneesheeren en
Chirurgijns in Croot Brittanje

HET EENIGE NiEl-GIfTIGE ANTISEPTIC'.
.1gellten kunnen op billijke termen

worden rumgesteld op llaDllook zoo
als boven u.-an~ege"en.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

'::.Il&UWB KARKT.
a SepielbOOr., 1.Il1l1.

o 1 " ,-;}."G II.-} d.s'
o 0 1&;ó;o.A 0 ~t
o 0 Qf-f,O 0- I,
030; .... ,041
096-0'11,
010-031
039-v046
0110'- 0 1,&
015-0.8
OOft-tlOI:
020-6110
097,- Q17,,~
o 3 9' - 0 ier . ,.
o 11 0 ' ()-J~ "-
o • If - 0; -4~."· -.ll'YliuJjiH"o 6 (I (j: Yo'"
OQ'.ll 0110

Boter
Kool
Blbemkool
Eenden .
E-i£-ren .
Hoondcrs
Gaoz.Jn •••
Gna"\lell
Z-uurlemoenen
Louqnarten
~jelI ...
U'il?!l .. _
Lemoen en
A_aro.ppelen
Patat&s •..
KalkoellelD.
~poenen

Hal'te,UjkeUitnoodiging aan Christenen
.\ aar eeue COD Ierentie tel' bevorde-

ring van het geeBt-elijk leven, te
worden gehouden, D.V., te

FRANSCU HOEK.

DONDERDAG avond, 23 September,
TOT

ZONDAGavond, 26 Septemoo!, 189?

Yervoer van en terug naar Paarl
:-itatiu met logies gedurende de
( 'Oil Ierentie 12/6 per hoofd. Rij-
tlllg'un vertrekken van Paael Statie
!)om}L'rJ<lgvoormiddag naaankomst
dt'r respectieve Treinen, en zullen
.\faandag teruggaan.

Dil' voornemens zijn aan de Con-
f"n'ntie deel te nemen, zenden na-am
1»,/ 'tJI'I:1i aan den ondergeteekende
nu-t later dan 16 September.
:'l'()orweg Certificaten tegen ver-
flllIIJerJen prijs zullen dan ge~onden
III)rJon.

'. De Meester Is daar en Hij roept 0....

S. J. PEROLD, V
Frunsch Hock,
Jij August, 1897 .

Rlcbmond Eerste Klas Publieke Scbool
GEV RA..A.GD.

EE~E Assistente, 3de kla certi-
ficaat, OlD standeorden II en

11r in bovengecoemde school te
olldt·rwijzen. Hollandseli vereischt,
\\' vrk vangt aan bij het begin van
het aanetaende kwartaal. Salaris
£>(). Doe aanzoek vóór 10
:'l'jltcmlwr bij

P. A. C. !tAATS,
Secretaris. .

TE HUUR I

TWEE HUIZEN te Somerset
S~r2Dd. 'l'e bevragen b.ij 1.

~J·.L\GL~!l.E1tG.



Nederlandsche
SPOORWEGMMTSq~HPPIJ:

"

Koriste en Goedkoopste Route .voor RelzlpT4.,n
Goederen van de Zee naar Johanoeabur •• '-RrlïtQlrllfl-~~r!~
en andere plaatser In de Transvaal.

Dagelljksche personendLenst van - _
Marque~ CDelagobaai) in 24 uren nur Johann .. bUt,~,
en 21 uur naar Pretoria.

fIfJeI fitr RUga _ltnJutirt .-1'L...... '."111',
n " ft ft PriIrII it IL Il ~•• '~.~'.)_

DageUjksche, personendlenlt van Durban (-,I~,4ltal.+
naar Johannesburg, Pret~r~1 en andere plaateen 1ft
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

LIES.-Geele uHorsetooth,"
1"I11..:ItIWICli' Monte, Video,-· en Witte
Koloniale.
• .il.()g_,"1IUël', SQ'st.
; KoloD'ia1eHaver'sh Alfalfa Beo

ira W·ri. j,.

Mie1ie '.Meel, 'Olie Kook, Groene
ei! Geele :tnri.ent' Lip~n, .Booaen,
~aW, .-z ~artbe'k, Van Zjjl, Roode
:e.,r~itte. ,
, f·~peleJ4' tafel en moeren van
l'~rachi~ene,:800rten. .
,; ,114 ·B • ..., .......
) ,~ ~

Tpléirama, I'LIB .......
Poetm. :161.

SCHRJ:JP

,D'E ondergetee~~den - ~eJl hier-
mede kennts' dat IQ van DU

voort.a®., Die~d op.lun ~d, of .•
of turbij hun Vendu KI$l' te
Klap.muta 8t'.dtOD zuUeD. ,gedÓOgeD
met Vee' Tan welken aard ook.
tenzij ru11t8 gead'Vftrleerd i,; aUe
overtredera zullen zonder- onder-
scheid naar de: Wet behandeld
.orden.

J. A. BRIERS, Gronfontein.
JOHN W.AB-D, Klapmuts.

Kla.pmutst~29 Juli, 1897.
VOOR

WHITE
RYAN

& CO. BENOODIGD.
CATALOGUSSEN.

DOKTE~'8 RIJTUIG.
14. 16. 18. BUROSTaAAT. KAAPSTAD

,.."ïIU .....'IPNlt'lII! Clltlllo~118 en Prijslijst;, 011 1;IQ'''''''I!'I'}

en Baldr,l\gQl1Iloopoll; nlvol'e.'u, ,I~":_'_-,'"

, , b('!JoclI"llcti oc)k te vragen (Irt
tij' ht!t krijgen. ' '

EN1'ÊN vooa ~.UII)-~FRII(A.:

',,' COMRA, ,i
TJ'~"t3t."T"'A...4"~' _AA·P-~'''',<f''I.-'''·

~ , h ...r '

EEN 3da klas, Onderwijzeres op
een Dóeren;p'laats, Achter Paarl

met getuigsopriften. van bekwlll&ID·
heid om o~derwij8 te geven in 't
Hollandech, en in 't Enge-lseh.
Salaris £'30 por jaar, vrij l~f" en
scboolgeJaen van andere kinderen.

. Werk te aanvaarden met October
kwartaal aan st .

.Adres )[. BRIERS,
Otterkuil,

Klapmnts.

.A....K.~ ~O~:w:.~~.
R. M. ROSS& CO.,

Invoerders van Landbouwgereedschap,

Brandverze ering- en rrus . '
St. G, orgesstraat, .Kaapstad.

-----
OP.9ERICHT 1844.

in IRE K TE UR,E,M:
.1"1,, 11(~'r .1, M. IJn-OWN. (V.ooniUer) 'r '
u~ann,w. MARSH. G.,SIOMEL, Lo .1.
.. -\. usm, II. K. TltEOOOL'Q.

{J, '
Dezo Ml\llt eon euiver /(olonial. [",uili"', ,-ell·,:

""dil Ol!fJl~llli'.l"t'/t in KoloftiC' sluit nu alle '800rklp Ya!!! BlllLIld,,....
.kering tegcr\ vermi })l'ij7.c.m.' .

Voldaan Wot- No. JO 1801 v~,JJep ....Ul".
,oOk gcmncl,tigtlllnnr 1"" ••, ....t......1 te verrichten, «:: ;"

,.Agent.scll,,)'vcn i do veornaaruste St~en 'cfn'~IJnpfl41lnf.:l_n
kolonie al800k~lu den \" I:ijstuat eo .i!J do 'l'raIiJTOIlJ, '

W.J:"M' "

) BIEDEN BOEREN EN ANDEREN THANS AAN;-
, ~

. Landroller_-. Heiningdraad, doorn en gewone. Standaar<il
(Rail-patroon), Draadrekkera en·trekkera- Trekpalen voor

. midden en hoeken, speciale Wingerdgraven. WingerdoulU·
'.'vatora,Spitvorken, Sproeipompen, Roomatscheiden, KarU

I)""E"'"-..; .
ft· '., .;

r..:entl'.. fIDIt.rent 10
eb .A.ICeUiOU
~,,~, oai\irellt M

CA8TLIII. K.pt.. IQD..l.u.J _treet II
.;~0IIIIl.

Te koop tegen de laagste prijzen.
.,_. .

Bemoedigd dool' d•• norm •.
verkoopingen, maken d. Pa-
brikanten zich gereed om

• .. J ~

SIaO,OOOBLIKS •• ·...
TE vaR8CHEPBft.

VERKlUJGBA.A.ll. SU :-
•. G.~Ol'~,~:~·"·~· ..~;
D' •• ,BTUW ft 00.
J. D. oAlt'1'1BIGBT" 00-
B. LA.WBDOJI ea 00,
8'RPBA1IXOPBD8OK eD 00.
ft bij04.. Paklllllln.

«.

.....--..... ..,....
'Afrlkaan8che V8rt.aenwoordiaer :,-
. CHAS. W. HOlA1eS, .

Timber Straat. Pi,e~eF'marl~bq:ra.
-

,R UND·E'RJ?:&:ST .
.' JEYES VLOE.ISTOF ~Ret eenige ontatDettiDgs middel

'iralm·llik:t. 'an 2poola9.1 voo~eaohreVf)ll doo~de ~ringen VaD
. Tmt:\8vaal, Nat~ en Oranje Vrijstaat vOol' R1lDderpeit

,{;1;;,t;o;;,~-;:ttmg.
doer dr. Koch en dr. Hntcheon, en aDdeN 1{etea•
. eiten,

Benigs Agon~n TOOr Zuid .AfriJra,

~ ·O'l'rO LANDSBERG EN Co., (
. .K:A A.&1?S 'J:'A. :D_

Ouder-ágeaten in al de VOórnaamate
l
Steden. '\.:.- .

- .,

,l

~e tr,OOIlSbe

,lS A.UST

·D}<~CZA

KAA

Een ha
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TELEGRAMMENI Het kampioenschap
HET SLA.AIKRA<\L WA1ERP_J.AN

HOOGGERECHTSHOF
I (VOO,. dm .ooarne lY«kn hoofdreel. ter 11 elianan

el reeh/w, Mo(U(Wrp MI Solo !O I )

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 189i

olksraden.l
I

l.aterd~ 2;)Juh vn" Q:mel, \vol!oJ!(}agvan

IOOlttep per spoor naar Port N'olJo~h Deol
I Een bazaar ten OOsten te "prLDglthp op 3den Au:gu8tO!! terng- Waardo lezer -Ik weet bUn:!.met hoe le be-

I TOELAAG AAN DE RECRl ERS 'lila :Port NoHoth_;;SpektakeJ KWUfl"le.r em gunreu of hoe te eindigen en noo)jtans be:! ik
dinghuis In de - 'I r en den Gden thuis, ","Onágen om aan het publtek bekend te mair;en,
morgen aan de MUNICIPALITEITJQHANNESBJlW 1 Du 4 JagUl1 uit an lbul3j2 parcn gebuwd dat men bier DletrutegcrtIStbnvoort~~~ll:~~J R:mc A P 2 8 H-..1 ru I hd u t n aangenomen 1 kinderen gedoopt Het ecbunt of li IJ iOmtijd genoOdt:akt yorden

P d Hf rOI!!A H'T- ecen morgen we Zo male gcpred kt en plus nunus 6(10 mijlen om Mn tooverlI te geloe "n Het [8 reeds
(SaulsJ.>OOIt z, A. RJ en M de 110 dun eersten r iad beraadslaagd Oler bet 0;1 Infgel'cli> I ~OL &0 paarden (nlltu~rl!lk bU Af WUI eenige jareu geleden In welke men ln het
Wet (oom Kootje} vnn J:1'~er'(llleDIlii;ll, 0 sL'g der coo m18lS16]aangesteld om 0 er zekere scling) bovendeel rie rtvter de Zwart Kei .....Ike door
KO: verricht nge':} werden let Imwuteo en COtresp« I" tIe te gnu t rsschen I Vll~ Ookieo Il Ilg het por special -E.-eJl j1l>n""rnd deel de sebetdan!lsllJn vorm. van d

d I do rechters CL I et u orncmo t JJ Q nun wag tJ~ of: cart tage achter den kCl-o m'" <!treil nfdeelmgeD QIl.eeo.tGwn ou TarkaKtad, <eenwoo
smgen vat lied 41 uit o Istel1n1 eener Cl 0 ~ Illd p.aats "C 0 deo 12 z lplaa.tstJn rondom Jilj loopt sleebta eens derhJk genebt .ag De algemeene epirue om
deren I t op de ftnnlKl Il' dell uit QCIOIden ruud I per week heen eII wrug naar Port NOllotb tren' den aard van bet gelUCbt kon ruet!too

Ds t op 1 JunI I toekennir li 11 echters ZlI1de de tHIHl eIgenlUk Voor kopervervoer goed gege,".::n worden door eleo vorm van het
lot Iwanneer L I I t I ndjaand hof te J ob ~ nes leis erg naardig» hier -BIJ hoogb .. op gaat de drug zelf

J
• als door het spoor dll~ bet III het zand

burg Het, c L<> an de comenes 0 eas ten enguie met een deel der trucks voorun om na naliet ilien zogt dat het leta op dat .VaD een
h ~d gunlte 'an vermeerderiog en beval aan bet 30 tot (J) mLlluten het ander deel n ct ~pa<aal op UlC1l1\Clhgelukt en verklaart held us een 'oenng
d n IHoegor atolsel van _llOO too te konnen ge te haleu regen hoogten nf glt.~t de cngme Oetang te IIJJn Ik bar! cve'lII.e.I bet v{)Orreeht(?)
te 111kelUk onder do rechters te wor lo I verdeeld voo Uit en loop.t de trein mjjlen alleen door de Ulet om het unoogenschouw te nemon lI"a.nt

tleClQllSill'Ok ió herstellen In plnats VIiJl zo £3 per dag toe I swsaetekracht gedreven l:lt<:llll~ ruet een ecrugen t jd voor ik hier kwam, vond tBmandJret
I te kennen vooraicl tige eigenaardigheid. Er zun voorts n een vruchtboom on bU het votvluchten vuur-I De SIIlalseoll al t Vl\D heden murgen bevat geene .LatlO II met platforms t1.akel3 verver do hU op betz-eJv.. toet eon schot hagel in bet

10 Ieen naell.ll'e municipale 11et voor J obanuesburg Ischinge em zooula langs de gewuDe ..poor- onderdeel zoodat bet an dien tnd niet meer

IDe wet &JIl slecbt.. over eemge dagen 10 wer .. egen I et gO\1l1 lA. De sporen "'!:lU Bmal de gc£len 'lll'ordt Of bet deselfde man 1.8 die sieh
t king ko~n daar de grenzen der staa. nog moe truoka vau IJzor en klein, ell de Iwperulqetl.oo nu eu dan verloont en of he' !lun opvolger
a ten bepaald worden groot als onze augurpockets van Wlb", doch 15 lS seer moeti jk te g ssen doch hier wordt nu

PUETORI \ 2 SEl"! -De eerste raad stemde Circa 3 nalen ... aardur 7 Uur v m van Ooklep bjjna eiken nach lets gefilen van di1fe~ten
er JU toe £1200 JaarlIJks onder do rechtere te en f;!Lm to Port Nolloth n rnjjlen Donder vorm, De naaste beschruvmg luidt als volgt
verdeelcri wanneer lte hU bet rondgaand hof Hl d Lg 3 n m naar den mond met 6 votte paarden het le lets meer d n twee voet hoog de IBOgte
Jobannesbn-rg zltten Zhld de president sprak Nu !laat hot langzaam meest I up een stapje mn z III lichaam omtrent 4 voet, korten nek,.zoo-
ten gnnste der vermeerderde toekenning om want I.. t zand IS zWllar Duinen niom duinen dat de kop met klul geLlen lVonlen In Ulaan-
de onafhnnlrellkheld en onpartlJdlgbe d 'Bn Met cel ol! of donkey stapje 'oort te haasten s<:b!Jn hloge staart en ." lrta.cbtlg V1lIl klGur.
rechters te be .. aren De beraadslllglOgen Hl gaat oog al rnaar met 6 'ctto moedIge pa" den z. J1IO Bpolen kunnen,.. J "cel en overttl aen, en
dcn achternuddag hopen Il'rooteodeels over' er 1001 ee lopen kalrotJe u:eL goen 400 Ihs ID.U tu gcluken ved op die ..an een groo!.('!l !rond.
koelkamol'8 fIet gou'erneme t stelde Toor .chem I~esch e III IS toch hardh.oos JIL, Het word, voorn<lme.ll,k op tWGêI plll&blen ... n
verandenng III het contract,,, I bet vorIg Jaar pro aat middel tegen geduld, otheld Docb weeru!lde van genOl'!Ilde MVler gen n, en het

In den tweeden mad verklaarde de VOOrzIt het ka I nu e~nmaaJ lllet auder6 Jobti geduld seb Int dan ook buel vergenoegd om metdeszelfs
ter bet 'oor6lel vlln dell heer R-en8burg re moet u t <}Il geu.afend worden DIep naobt als etge: li u's keno 8 te m.ken .. ant rondom de
vulksraad £1 200 t!alarl8 bnlten de orde ,ader , aoob weloer onder de I bloolen bemel hUlzen tot op den stoep wordt het genen en

Het coDtract tU88Chell het gou,ernement en overnacht Dit IS ml-roduotoll' tot wat nog gebcord te wandelen eo beeft hoegenaamd geen
bet JuhtlDnelburg Illndl>ou"gonootschllp IS he meer zal ,olgen Dien nacht Vlei de dauw als ontug voor een band maar doet eiken bond
deu gcteekend In K~\Da:ul (udtUds Ja derm:..te dat dekelll! ku IPst:tartend vlnchtRn Het 18 licht te verstaan

schocnro eo~ enz dOll volgonden motgen eel'8l dat de oordeoleu dan <>ok veelzIJdig zIJn Som
aall bet vuur mOO8ten gedroogd worden En mIgell dFuven den pot ermede(Ulet mmder dan
dan valt do dlUlw naet a!Jeen naar beneden Ik deed vour Ik het zelf zag) Anderen ~e~n he~
maar ZclO!.lSle.man:l terecht "pmerkte - Dit IS eone \ertDommmg andereD weer bet 1.8 OIIn
kruipt 'eml lU, zoodat ~elfs onze klecdmg land of waterbauMu en nog anderen vermoe
.tukkt'o vhk ondeI den karbak "OI'8cholen den d lt bet oen boor IS Eerst hebben Wil ge-
doornat "aren Deu 'l'oJgenden nam ddsg D dlcbt dat bet eon 0 tor ""lUI maar "Iln DU over-
uur to Sp IDgkhp ultiegpllDt~ von den heer I tUlgd 'III neen lcm wd heeft 10 den laat3ten
Re lor Coetzp.e gearn coru_ Zaterdag en Zon tud WIjder tw!'.e scboten op hem gevnurd maar
ciao de gewolle lOutt e v..n avondmaal gelegen ter .. II de schoten slecht. 'oor kle10ere dingen
b"den doorgcm lakt en Maand 19 don mond der besvJmd waren ontkwam het dwr
b lf el" glUlll be,";h~lgen Iganep beteekent Et:~ KOllT \\ JIlD ~En l)J!:s TOt:STA.:>iD\ \N
r ler ~pnTIgkl p IS circa 3u muien van den Z \KEli
nOl d langs de ra er op
Hot loven IS h er u0mad,sch --dIt geldt van Hot Ib " ar m)1l zeer ge..'l.CbteleI6I'S 10 een

geheel ~ nmakwalaod ~n U'der loest:llld rus 'III':tarm wO heden \ er
Gedurende de ma,;n lo Jula tot Novomber koen;n pa.st bet ons dc woorden va.n Dand 'lll'aa

trokt men u t met Z ICe [!Uir I et bUlten veld toe te Clgeoell Hoere wnar zou Ik heen vlIeden
De plaatsen z,n nog tot 20 dUIzend en meer ,oor li "en goest pn WMl' wu Ik mu ve~bergen
morgen groot De b u zoo WOlden mel'ge' oerd voor uw Ilangc.tlcbt Ps 1~() 7 ZUn band
e uesumn t ro de } du m ID door!Ulee rust vreeselIJk z" na op on~ vooral door droogte
sp II rcn van LO t tI) 'oct lengte In een e t runderpest cu wat het ergsto 011 n:lrd:roe-
Innll ve I" glun len ril) den grond geplant l'6ndste 19 IS dat de mensch Fun kastijdlng op
C 0 or clka der bebo~en en rondom uvel-dekt wo eie "[l'en nog '!'or.waart. Het IS opmerk
met matjes oor dat Cluol gemaakt Midden ID Z LaD dnt du pest JUIst op den z ... :a.ar'5tentijd
de leeg en Z In cr twee deuren t-egenover elkan "all bet JrutJ lIer Uitgebroken IS on zach dage
der dl beurtel ng_ gebrUikt worden 'oor de I,k. IInel ,cF8pre dt Elkeen kiln Zlcb voontel
deur IS er III groene boschjOS oen ronde uur Ion boc CUD woreld •.k>elor uitziet wau ID om
t1 Illkpl k of loelD het ZItkamer an de open tront vllf mllllIlden gecn regen \Iel en waar
lucht" Rur el. nvond. en 8 morgens rondom alles door zware '1JP gedood l8 De dieren srn
cc 1 kr nIlo I v ct gczels en kuffiodrl ken dus mag.,r eli bobben naets om vaD te le ..en
uII~enn1L dnn ti d loorll'Cngt Veel vnn de arme dl~ren dIe aan ~nlk een
WIJ I aLbe oolu nde :l3 nacbto ~ Il hot vleesel Iko pest onderworp"" ZU" worden nog
Id gesit! r slecht.4 III muurhu""n de op AOn. gruwel ,ke wllr.e getlood Zu wo-rden bU

rClSt n wnoo " I et I~ nognl gezolld el aMI gdt.allen In lelel e af.el ortlOg8 opgesloten en
genn m mooten werkeliJk V1lD hODgor en dorst ate:-veR,

roolang al@do w crkman maar ZIlD geld verdient,
dan schlInt bil er veintg OlDte ge, en 0 het III
ool:M>!lChrlJfellJk en bet lmn DIet Il.naers of God
IDObt met een hl'll,ndendcn'l.oorn op zulke gru
weldadon ..edenlen Moge den Ol'tllltigc roep-
stem toch spoedig op de rechte wuze verhoord
worucn 'Int hot '001 llt-lliobt LS dUister van
.Jle kanten Hetwordt verhaald dat d~e pe t ook
op zckere ruallleren ondor de 8cbapen ne bok
ken ulthrockt Her onu;ta lt OUook j)on filakte
onder de paarden en mOll nndt zoer 'lll'ClDlg~
dIe er DIet an I lalden

SC

TARKASTAD.

o VER ZEE S C H.
GRAHAM TAD a EI". - (Rtut~r) - Hot I

regent z"Waar aodert gllt.Jr!lli'aoond en dienten
t: I teengedreven Ige ..olge 18 het kampioensohap tot morgen lO

___ uur uItgesteld 100 bet weder bet toela.at ~ede
(If uia) - De politie dmglll'll en ooaoekel~ 'put het maar de boeren

Iksn Cl gw n P<lI'IJI<,die Ien tUJDlers A!JnverblIJd.
,\ Ibolm uiteengedreven De stemmlDq om to ~. IS1!C1lover de £35 ()()()

I
voo hot Slaaikraal waterclan zal op 10 dezer

Opstand in Indie plR.'\ts hebben

\ \ I lil oOS K JLONNF. I Zware regens
IU ix. L'> GE\nAAGD I Pour EIIZAItt:TIl 3 Sopt-(Rp « }-Zware

regens tlln alhier sedert lr"tcrcn ge' allen en
(R, (n) - Generaal namen hedennamiddag groorol Ik. toe Het

t t rug iar de ~Wllt alloi I /0 / KP gebou .. dat eronder "oen ondergaat
bedreigen vau eer be "erd overstroomd en de e gen sar III de
r de So<ldnmthJlah. (') I hf' toer "IS n ct I staat 'II krant beden
lt, Bolan t.elepfelll'dc ochte d te publieeeren '1 rams 100(>"11 onder

I OUl "00 'poedlg moge moeieliikhedcn daar de <vegen In slechten stut
e rt I e en voetvolk toe te verkeeren

• uen I groote getallen sich
J" h u olen versamelden Z -A REPUBLIEK

De editeur van de 'Standard and
Diggers News

DU rorr td (;11 lEIS
Deze was een actio 11' iarm de klnger uHeve

eischte van 25 £1 aandeeien ID hot Elkan
Syndikaat of terugbetaling van de som van
£:b met runte van af 28 J uh 188U

Belde partIJen z n woor whtlg 10 de afdeo
Img Hanover De kl \ger beweerde m Z Jn de
clnratie iI1It hJ op '8 Juh l>1H() OOIl overeon
komst met verweerdor was aangegaan wanrull
laatatgenoemde 20 aaudealen van .U elk m
het }<;Ikan Syndikant aan klager overmaakte
voor .£ J() Yerweerder verklaarde dat het 8yn
dikar t lil Johannesburg gevormd WilS en be
loefde de aandcelbrie en te sulleu overhundi
gen Klagcl Lad £:2;) betaald ma lf erweerder
weigerde de aandeelbriev en te overhandigen
of £2.'> terug te betalen

In bet pleidooi 'lll'orden de feiten als boven
genoemd ontkend rnnar verklaard dat de ver
weerder op den datum der overeenkomst de
houder was van een ten volle afbetaald Ban
deel 10 het Elkan SyndIkaac een syndikaat te
JobllOnesbnrg gevormd ter aankoop en ont
glOmng van zekere o goud claims up do plaats
Waterval Dat het plan was ee m iatschapp J
te vormen en dat lodere houder van cell syn
dlkaat aandeel ?OO aalldoelen van .£ I elk op-
betaald 10 de mnnt~chapPIJ zou krugon Ver
weerder verkocbt z n reoht op '>:J Ilandeelen
aan klager 'oor £~h de klnger WIBCvan de
featen ds hier U1tcungezc t vee I maa-t.~chapp 1
werd echter gevormd en geen landeelbrlevon
ultgerelkt cn verweerder uutkende alle verant
woordelUkbcld

Ad vokaat G rahllm verscheen vuor kl 'gel'
Advocaat Searle QC (met aclvoJnat MIS

kew) voor verweerder
J acobns Dal lel -du lOlt Rlch"1ond de 11.111

ger .el dat hIJ de ver\Veerdo.r reeds Inlig kende
Verweerder woonde to Jobannesbnrg en koerde
I I lkS) nnar RIchmond terng Verweerder kWllm
nanr bem 6n zeI dat er een goede kans WIUI
Il.~ndeelen te koopen Een syndikaat gena...md
ElklUl was gevor nd met eon kapitaal van
.I: I10000 en mell had kwarts ontdekt op een
plaats 10 de Trnn8vIl.11 Getuige en ~ In zoon
besloten leder :b nandoele I te kOOlen HU had
nooit te voreo 10 aandeeien gespecoleerd en
WISt I let bet Hrsohll tus8Choo syl dlknnt on
maatschapPiJ anndeeler GetUIle had verweerder
horbnalde malgn gevraagd om do nandeollmc
'on mnar bU kreeg zo naet Verweerder zeI dat
de tank verongelukt li' lIS voor de maatschnppu
geHolocTd wns Getulgo bor nerde hom lat h I
te RIchmond gezegd had d lt de maat""happu
gelioteerd wns en dilrop gaf vorwcerd&T g&en
ant .. oord loen verweo Ier til ugkcerde nanr
Ha lover siel le getu go de ZllJ.k leg n hom In
Getu ge ontkende d lt I U een oud g de aa dee
len kocht Venvccrdcr gaf be u ee kv t ,nt c

Ch ,rler Petl us du ro t er J oha.r nes Paulus
du To t zoo, !In den kl ger bevost gde de
orklar g v.n hun adel
Abruham J "eou IS Cdl Cl'!! HrW!lCrJer, e

klaarde dat I lt, hmo d een ~wek I I t
I~~) e I met klagdr 'prak 0 e het Fik n :-.y d
k lat IJ ertel le klagor d t I e~n na deel I ,1

I ~t <j I k tee I I et t "t
I t koo

'ErWE I ERlNGE~ l\UODW

DE ML'iHt IPALE WET VOOR
JOHA~:SES13URtt>.. Lbon een post Ilauge, allen bl

11 1Ih18L11U en bebben de leVies
n ord Eo I troep ruIterIJ 8 JOI1h.S"E~lI{;1 G :2 SE,.,. -(Reuk! ) -Heden
r Igt den vIJnnd I middag kwam de zaak va d efstal voor tegell
---- dan edltenr an de ~l" d ,l IlJiggerH lie c..... rt - (Hn tu) - Er wor<! glO De dagvaard ng .. 1.8 gegrond op het fOlt dllt
k 'la home Ian" I In M plah eon telegruOl nau de J ~ ,.1;, 9 1. '8,all

PrctorUl l(er ebt na I Iet kantoor "atI de
!:ita ""'If'tl was afgege,e en door dat blad was
gepu bliooerd

Oe snb cd teur vun de SI r lJ V verklaarde
Let Ielegram te bebben oltvangol en het aclr08
\Un het telegram t.e lebben eranderd dll8l' I J

ec.n onder den Il iru!.; ,erk~erde dat het telegra.nf
III departement een 'ergLMwg h Id begann

De landdrost wees de 'Ilnklacbt va de baud
omdat ue ed leur met de U"'" tal ulg_bede, 0 Ibc
kend WIlS.

De mu ClPille wet voor Jobannesburg w...
beden In de at"l.It~courn t opga )Omell d e uo
paalt dat I... tad.rand u t op ZIJU meest )4
leden <lI beJt.aa waarvan de bdft burgel.
der repubhek moeten Z"1l dat twee leden \ oor
elks WIJk .ullen worden gekozen en dat de
hurgo Deetlter door den preSIdent zal wordel
aangesteld 'OOI een tlldperk 'nl vUf Jaar Do
stadsnad .,,] het recht leboon 'Un e gen poht e
aao te .teUen Vu lodeD \ au den mad zullen
moelen worden gokozon door bllinke Illwoners
'an het m lnnel ik geslLcbt van Jobannesburg
dIe moerderllflg z 'Il e 1 zicb daar gevClltagd
heb bon met lot oorncmen er minstens :J maan
dell te 'erbilIven oor do v~rk enng en uIe Z In
1 bUlger. 2 elgenunrs v ~ .tand of gebouwon
ter "aarde 'a ten m ~te .I: 100 cl d 0 een
JllIlrl~,k.che hu ski toor of
.£bO lle t.. len

KOELl,-AMERS

CONSOLS
HW~( 11'>( ELL K

KOELKAMERS

3 SEl -Hedun morgen la ID den
bet debll.t voortgezet omtrent uet

voorstel der koelkamel'8 door het gou vernc
mer t ~edlUlO 011 goed ond~rst-eu, d door don
prCllldont schIInt de n Ilcrderlaeld der leden er
voor to ZIJ J '" 0"11 b~p wil ,oordeel
hot land

onsbet;tijging van den sultan
I It \11,.;( HE FEDERA11E

'>'I'>f11' MIJNH! Gt;L \ rlES

I. \ \R 11 W ARS\.:HAl \\

PI I I t ~ ~ &1 I'" -JJ eden waB bil den twoc
den mad du t,.eode lezlIlg dcr IDl/nre~ulatws
...~ de onle 011 do oluusule bctrókkeluk hot Illl
"Idoren 'an Latlm!lM voor een J tal

daagd
Uu den eCI.leu rllld werd !tet deuaIo cr de

koelkillllcrs voortgot"JL en UltOndclJk word 00
.Ioton do lI1let est I IUt to w, Lrh gen wo als
'erzocbt on verd"r d l de re.olut. betrek
kuiIJk tie koelkamcl11 Olet ten Dltvoer to bren
geu bl 10] 'ur m tandeu vao datum ala ver
streken tu ucs Iouwen Ot ter I~ te trekk~ IWerkstaking

De Sutherland post.
Aa" den RuitrJ.leur

MtJohetlr-Verle<.'n IIlII pmaLII 10 Uilt'
uI. I om lucbt te gOlen WLII dJJ grtoven welke
Wil all'ller te ,erd uren hebben tengevolge van de
o geregeldhQld van IIl£e post Wil hebben
slechte eéne post an de weele die MatcJeafontem
statie Zond 19oobtend (9 unr) vcrlu~ CDdie
..Iller moet Dllnkomc 1 In tien namiddag van
Maandag (4 uur) een dllItalltlO vlln a1ecblll89
mlllen AI bebbon WIJtll1UU' L'( no poaL ill de
)Yeek toch zal hot ongenef met wo III'OOt&00
zonlllng do post maar op haar tlla opdaagt,
ma.ar 1it geschiedt he I zelden. Om een voor
heold w noemelI De post die gisteren, Maan
d gnam ddag Iller moest allr komen arnveerde
eerst deuu m~rgen te II ure-dit IS 19 aren
over haar tIJd Do postkar nam dn "&Il Zon
dag morgen (!J uur) tot Dl~ (11 uur" 1110)
OlO ce I di.tllntlc~:m 119mulon to doen. De
<>08~ van hier slUlt W oono;dag ochtend dus heb
ben Wij heel "elDlg t-ud om al de bneven V&ll
loene week te l.eantwoordeo Het ~ een
schande dat degenen dle op ecDe afgelegen.
r,laats wopen wo slecht bebe.ndeld worden.
fenztJ de po5Lruder mel!r ezels aanhoudt cn
met mebr dan oen en bct~elfde llpun (4 dieteD)
van Ja.ar tot Jaar ZIJD kar drIJft. zal bet Illet.
beter gaan Maar to ,nbecr wIJ hebben te
doen met den ballli van M&~Jcafontei.n dell
beer Logan die de p08tkar druft en de poIIt
vervoert zooale bU vOrkiC8t en ter wille nn .éW
!IllUl moeten WIJongelllllk en ungenef ODI__
welgevallen "IJ willen hOJl6n dAt <ill poet-
meester generaal de z.aa..k Illch zall!.llnt.relcke.n,
een onderzoek zal msteHen en spoedig verbete
nni Hl te weeg brengen

) - De
ke ont
on

Sutberland 24 Aug lA9/
A. J MAIlAJ.9.

Ds Bosboff hoeft voor I et uel00p naar Uult
fontelI 0 V S b daukt

Een zegen voor liJders aan
slechte 8plJsverteermg.
TANDEN I TANDEN I TANDENl

Zelfmoord 'Ii an Soanes
Ds D FBosman laa..st nn Marltzl ur",

~ lt Li zal op II de.or te )lO ewcastlc bevestIgd
worden

De beer Nolan tanden.d_okter Heynesltl'..tbew.
gebouwt>n Adderley straa,tl Kaap.-tad w8DlCjsi
aan bet publiek 'rUn ZulCl Afrika ~ te
maken da t ten elUde te voorIllen 10 de .&aD"lII,IC
naar eerste kJllSSO talUlbeelktmt;Je tEogen _tlp
prUzen hU bereid 1.8 te verschaffen ]rQnne~-
to werk daar bil JUJllt een nleu'lll' duplillad
toC8tel met al bet meuw:ste toobebooren beêU
IDguvoerd 19 hU ID de posltte de grootste "01-
doeDIng te geven aan elke patient b1(luen
de kortst mogel Iko kenmsgevIDg De beer
N Inn LS een"p<.: ISt 10 bet trokken 'I'IUl
tanden .onder pIJn bIJ gebruikt geen 8JI&.
geen cbloroform of eemlt lets dat be'tlrUllte
loosbe d veroorzaakt Een ..et tanden kan
gemWt en gepast woroen bInnen 24 area
lOlt.. dat mep vooraf 24 ur~ kennlll geeft. Door
middel v:u;>.1et verbeterde zUJg'lIlgIItelsel 18 hel
DIet noodig de wortela of eonIge gezonde ian_
Ult te trekken en later kunnen tanden t0ege-
voegd worden aan de plaat togen gennge ktlll-
ten Bedorven tanden kunDOn ge"llld wordft
en &ldus dlcustbaa.r gemaakt worden Het
voornoemd werk wordt ge'lll'a&rborgd bet ",-te te
zon dat an ZUId Afrika verkregen kan W'lrdenzen waan oor 10 den regel tweemaal zooveeJ
elders betaald moet worden De b&er N<>1&0
beeft een specaale stndle gemaakt van hoat-
umtlge tanden on pl1nlooze U1ttrekkin~ en hooft
moer dlUl 15 Jaren ondervmdlng In Euro-pl!. en
10 dIt la.nd en bU wiJ bet pubbek doen ver
swn dat boewel one PT11~en billUk tun he'
onmogelIJk UI een beter kwaliteit werk te 'I"ll)

den Consultatie nu Let op bet adr8I Den
heer No..an Heynes Matbews gebou..-en Kup-
.tad -[Anv)

I ur \'> rOIE\ J '\
De heer P A du fOlt 'an

te n verklaart dat lo een bnef van
tos onwaarheden voorkwl).men docb
na.amloo~e 8tukken geen nolltle nemon

Een uuitong~wone ,.ergadenng Ian den rmg
vnn Beaufort 7.al ge honden worden op Vr Idag
avond 15 October a ft ten emde een sehr Iven
van den I!Crlbll 'lO dou nng VBn I nlbagh JD

"aka de stlohtmg eener zelfstandloo gomeente
te Brandviel dIstrlkt Cal\lUlll, 10 uverweglllg
to nemen GOUDOPBRENGST

RHODESIA
D3 s"8s1es in Bulawayo

DE SPOORWEG

Gj,J weet 11' 0 Ik uen nOemt don
den beer A COQtsee dat KIezer
berg zlln naam "on opgeven
De heer Coetsee weet zelf dat
onjuist wa. en dat den beer A
alles gezel({! heeft wat bem an deu
gelegó Ook woru wnggeh\tcn Wilt
hf Venter 7.el van Jen edIteur
~n deu hoo L ,boucb re Andere
werden maar half gernt>pórteerd
de !toor L Coetsee verdedtgd
dent C 0 or de hemel te Pblhpto FAMILIEBERICHTEN

SOREEPV AARTBERIOHTEN

Gevraagd -Een rol dg" IIldo ondArw!)zer te
Ha1twhlstJe dli!trlkt I adybra.d U V H ""Ims
.I: liO per J lar I en", en. do schoolgelde n on
derwllzer voor de dorde kl LH pnblacke sci )01
te Douglll8 sal arts £ LW per J Lar beno'ells .1:24
'oor blll.bunr

sflTl:;llE] E OrGIl'EN

GEDOOPT
d" Wlcht1.aal op Woensdng 1 September
dR C F J Muller eene dochtel 'an den

beer PIeter Mlcb "I Br nk Droy.er met lime
Mary Mur el een won' 'n don beor Dominaque
Lcopold D~n ster met nil IC ,\ alter Ed Hl d

CETRUt " D

KAAPSTAD

AANGEKOMEN

Cr\T ISHWE f ng 1,1.I 1

J) KAnt
Old Deur Pork K.ar sta I-

r! Soptember 1817

V ()Uit " (W II KI \Jl klcerm .kell t-cgen l&:agllte
P'1J1CU I rol)(]<r :Morr .oil ~o Co 1'1ClDJltraat,
Kaa~tad ( Idr )

W F.I T l dat "II de 1",'Ste waarde aanhouden
ID dames en k n le""tc els en schoenen Geeft
OOHeen kans (JU ergelukt de pru,en MorJlSOq
ell Co (Jdr)

M III

wa.;rdo 11l

en kuusen



Verkoopen van plaatsen

Well ngton 31 Augustus 1897
Aan den Redakteur

orrs ge 1 e do de maand September te k'1Jgeu
(I ders no

1> t verd gesecondeerd door den heer Cillie
\i oOJgesteld door den heer D J 1t{aliUl en

~eseoondeerd door den heer A J Malu! -
Dr.e vergader ng la aHOOI der zelve te ver

dl~() tot M' slo suden DIIlfl(ln" teu bllif ben ure
om d ". tk te bespreker I to e ide dilt de af
w z go loden ook t~enwoord lOkunnen JUD
A ngenomen

RUNDERPEST
MAGISTRAA.TSHOF

ONRU TBAIU':!\DE TLJDI1\G

DE PE 1 AA!\ DE PAAlU
( V1101' deft hur JV R P lUI TUtde,"

1II11gutraat ) (Reuter te/rf} a

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1897

CIVIELE ROL

\1 ;} SH'I -Hedenmorgen "PC l.".rden
artson drs 8utche u en C 0" I urs de

nt>!! r~relJleveo • uks oe de heer 1 r ver
t "Ioronde en ve klaarden ze alle Il et
ruuderpest besmet te Z ID Z wacht n nn
op 11 struet Ob n KWI li d on z t I ten
sel "ten

f'ÁGt & es \\ J (I fliT
Dese """ een eiseh om betaling van £ I 4 6.

Tenchuld gd op oe le rekening Vorweerder
aiweug

ProVL!lIO eel vonrus met kosten
I A I & r S II. }lART x

Eisch om beta! ng an 11 :; H z nde balans
op eene reken ng ersehuld gd
de schuld

PrOVlS oneel vonn s met de kosten

:l !Sr.!''!' -Veldkornet Ko('lp) de
>< 1 '" c der boeren aib er naa Pretoria

bet stelsel der Fra sche d".ters te
on 1 ru oker betreffende bet nenten, oor
r d" pest heeft een aller gunstIgst TeTl!lag
o!(ed cd ten effekte dat negentig percent ge
zo te • [n door het 1i'!'OOOS, en hjj bescl ouwt
dat nil" :lfgr • I[kbeid RU runderpest UI weg
gen<m u eu dut men z eb weder e I g op de
eeboerderij kan todegge Hl zal he stelsel

aanst, ande week alh er I lootlegge als" anneer
eon groote opkoms vordl erwacbt

verwesen
Eea brief v n dr Log e werd gelezen klagen

de over bet r jde v b cycles en rjjtaigen zon
der I ebt Verwezen naar de regulatie commtsste

Een klach t was ngokomeu van den beer G
Hauptfle seh dut een gedeelte ID bet veranda.b
van mej Malan dat thans wordt opgezet ZUDUlt-
• eht naar Kc kstraat belemmerde Verw"zen
naar comm 88 e van de vollen raad voor ruspee

:\ aa U \ urnen en heeft de ed " er Loch
uer un l: -out aantal brieve n t all deeleu van
le DOOrd westelike. c rkel ont rangen herr

zoekende. eb weder I erkiesbaar te stellen un
zin I eslu t om 1: eb terug te trek keu weder 10() "I veolng te nemen--_-----

Aa .. ,km Ed.teur
MIJDheer -Ret IIonweersprokel ,k dat onse

moedertaal &&0 b.t acht.erult snetlen 10 ons land
18 MUI' !.enrUI WIJ haar lot belr.lagen komt er

111 oen een vl'lUlg la er dan geeu kans meer om haar
ID een haar oud" st.1ndpIaata te doen innemen baar
te ver I weer de taal "an ZUid Afrika te mUllo ? Mil

aangroeien dunkt aek"l mite er eenige veranderingen ge
1liI''l'iIQU,IU aan de stad maakt worden.

ID bet dorp 1 In bet tegenwoordige exa NI etelsel
t door der Kaapkolonie

voor gezond I! In bet tegenwoordJge onder
gaatvrubeld derzelve
geniale beer 1 TeD eerste. In de lagere examens (elementair
le dan ook en school booger) noden "IJ edat d Holland
De Cape soho taal geheel en al optioneel III a.4 een kan

ulhJtaple& naar j Wdaat .,cb .'!fak gev?4la 10 de Node Jl dsche
Jakhalzen dan taal kan bU slecht. Laton <J.nek8cl 0' oerug

.... vo:od,cQcQtii]&lleJr.·zlobweder moderne taal opnemen om "un D1lIllD1U I pUll

bil tO ten te behalen Dit atellCl moet gebool Uge
Even 1Ie1 aft wordeD Bollandllcb moet. bes louwd

ook te Mal wordeD ala een t erl>l.ehteltd enderwe I I I d.
ID zulk eon lagere .IOO"el ala 10 de hoogere eu me •
·un er ook Ten tweed" De atudle der Hollau hel e taal

In onze scholen moet met langer als I a.
maar ala J <xtfil:«u.!. beschon wd wordon
niet !nnger optioneel maar verplichtend 1.

Ik wend mn ou tot de geschiedenis an on.
land die Ik de boom van patriousme acht D e ge
schiedenis moet vóór de geschledenre van Enge
lal d geplaatst wordeu en meer MD de jeugd on
derwesen wordeu ViU leeren ID de geschiedenis
an Engeland boe groot .UDe macht UI "elke groo

te "taataman ren bet beert en wat al meer dingen
de Wil gaarne weten maar die holaas van .100
heel wem I:;: Dut 'oor Il zlln Maar nu zult gU
Dl sschien vragen of de geschiedenie va ZUid
Afr.ka da, n et in ouse acl olen onderwezen
wordt? Ja wel :Maar dail komen er twee be

DE N GAMI TREK

DE ELEKTlES.
DI Ill::IRR\BlE1E lOR1IR\lLLE

['lp ta llct gm

DEER J A LOCH~~R

De Paarl en Rhodes

Somerset "c.t St I
i Augu" u. I(;~

!
i

Dl rUSIe 0 er dl koffie
(Ileer ui d 1 [jel.)

i'\ N g Johanna k 8 seker
Dat d koffie wa. net flou-

~ e alleo dl koffie SNak D e
!lIar d wat Ite lou

om een
runderpest was er weer eer 08 z ek en
ZIJ hebben weer om een ee, rt. ge. raagd 8 U
zal morgen (\ r ,dag) Il reeren en alle oneeke
held rut den weg ru me Me bad gezegd
da, de beest" a den heer Dreyer n!LI a
Ic ng • ,n gek men met andere beesten Z
hebben een onderwek ngesteld e bovonder
dat er f ossen Z In doL d 0 v la j n

rrvier en

het Een Gansch Andere ; lOU~.
WO:'\DEH\\ERK 1:\ ~Ar.A_L

o ]\LEI \\8 \()JI{ IJJDIRS AA.N
~Ll:lHI", SljJs\1:Rn~ltl\(

welke ""'"
wilde eten
Ict • Iut

waren
De heer Dre or ant" u -dde dat de OMCD Il

gel081 waren voordat hll de truep O8lI6U ontvan
gen had 11 aaronder nu vennoed vordt runder
pelt ie 'U"

Op eene vraag

JZEltE~

EENEVRAAG
MU loer -Zou het waar Z Jn dat de beer J
do VIII ers LW V naar Worcester Tulbagh

er Ceres gevlaagd werd zuu consntuentcn te
o tmooten en dat hll gewe gerd heeft daaraan
geboor te geven bewust "unde dat eeue motie
van want ouwen In hem zou wordeo aanjeno
nomen? Indien zoo dan wil Ik aan .une con
st tuonten ID alle beschcidenhe d een wenk aan
de band geven om zonder verw Jl een vergade
nng te beleggen en daarop eeue motie van

dit Jaar veel wantrouwen aan te nemen hem te ..ens versee
Iet gezaa de kende z IU zetel dadeljjk nêer te leggen om
M maar o'er plaats te make 'oor Iemand die met ware

oogst ver I vader laudsliefde 8 bezield om 8 land. belangel
plaag L te behurtizen
besluite I GnN ClIUHLE x

vele aa ge
ZIEK1 E G I': rROTSEF.RD

(EZONDHEID VERZEKERD

Ton

Do u ve
D W II \\
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