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Dese .11" bóó,MpiJ):l'~~:IIfi-)'~

behoefte heeft aal) nwl~tQ:.om.Jii'ij
wordt zij nJ'OJl~~(I, "w .·êkifMii.il::ja1i~1:i(irn~~léldlë'.
spijsvert aring. Dit IJ, eon dwaafng., ZJj ,uit
bet zenn wel, eD>'hatzieke ge.ooJ: 'Wtt'laaF "'ergeiett
is oor l'en gevolg dan eene oorzaak_ Hare keut<Y<kenen
zijn aan allen good bokerut. Stea.rns· O_iddeUijlo
Hoofdpijn Geneesmidd 1 is een' spoedige, "eilige en
zeken>. Een

pO itieve verlicht,ing Y~r Kcur&lgia.
Let op de tuUlwte.ekening in rood inkt d\\'.:"~ ovez de
label op ied r doosje. . Geeft aM';"" u echt. Prijil 1/3
pt'r duo je, bij alle apotbek ra.

VEEL 68.-No 6.48ts.l

~·iedts Jliij ~~, Idat"eene t P.ixhlieke ;VergWlering
gehouden worden in de Hofz~! alhier. op '.
. . .",~!.".,I .•,i~~.", ~ ~~4'."

Zaterdag, 11 'September 1897,
. • ,I .}\ .9'1 "lo .. ,,'. '.s.: I ,:1.;1 'j; jl Til!, . t Uir. VOO.YlD:q.\O, ,"', . .

overwegen welke - kandidaten voor .het H~ger Huis te
VU'AV"" v ,~nen~ .'

~didaten zijn bij dezen uitgenoodigd om Je vergadering toe
te spreken,

BELANGRIJKE

Publieke Verkoopi
V~. .

J. -, . I

Kostbare' Levende Have ell
Losse Goederen,

TER PLAA"I'SE·l. ,
IJSBRANDSKOPJ(Afd.

OP

DONDERDAG, 7 October~'&Villr...Aan zijne woning alhier in de LudoHf Straal.

Op last,
CRAS. ..ADAMS,

SecretaHs Distrikt,
. Bestuur ..van"u...,; --.

.Afrikander Bond,
. Tulbagh.Tulbagh.

3 September 1897. DE onderketeekenden, lJehoorlijk.
. gelast door Mejufy. -de Wed.

.ANN! C. F1CK, die besloten heeft de
beslommering harer Boerderij te
verminderen, zullen publiek ver-
koopen op genoemden datum:-

1. Levende Have, als:
500 Eerste-Klas Sebapee (Hamelsl- .
40 do Bokken -~
6 do Paarden
5 do Jonge Paarden
4 do Merriee
G do Varkens.

II. Boel'del'ijgereedscJl!lP, als: , .
1 Eerste-Kla-s Open wagen
1 do Kapwagen
1 Groote Kapkar
1Kleine Kapkar
lOpenkar
2 Span Tuigen
1 Paar ..Achtertuigen
4 Ploegen, 3 E,g-gen
2 Zelfbinder Mach ines
1 Lot Graven en Pikken
L Damscraper,2 KruiwagenS
4 Halfamen en 1 Twee Halfa.ms Vat
1Vier Halfams Vat, 1 Drespot
1 Zaag, 1 KorenhlU k, 1 Laadroller:
1 lot Wa.genmakers Hout.
llier is eene sohoone Jeans voor

een ieder die zioh van benoodigd- . ,
heden wil voorzien. De- goederen.
en vee hebben geene aanbevelinS'
noodig dear de vrienden weten
zij te IJsbrandskop altijd iets ROfKJ.l;.y''!;'
kunnen verwachten, .

KOMT. DUS EN KOOPT.
Mejufv. A. C. FIo.It

D&IPBRS, IOORB a OIGE, ,tIi.,.n.·
Caledon, 3 Sept. 1897.

PUBLIEK Gelegen in Wijk Boven Oliphants Rivier in het .'
van Olanwilliam, namelijk :- ~,....,.~:.:z» ~ lE!: !ii~ "I".

24· 'l'rek Ossen, 50 Aanteel Beesten, 150 Bokken, () ..lu... n,"". 2 ~--. ._ ...
Jonge Hengst Paardon (2 jarun oud), 1 Ruin Trek Paard, t Wagen, KEN"'~I
1 Leer Wagen, lOpen Kar op veeren, 1Schotsche Kar, 1 Niepwe .
Tuigen met zwingels, compleet, 1 Span Jukken, compleet, . Niellwej OVEREEN:KOMSTIG een olutio g_epasseerd op 20 Augustus 1.1.
Zeil kribben, -4 Gebreide Beesten Vellen. door de Stellenbossche nderpeat Commissie, 'wordt hiermede

VOORTS; . 'Iennis gegeven dat vanaf en na 0 September e.k., alle Slachtvee door
Huisraad, alII YoIgt;-.- Slachters in dit Distrikt inge. erd onder kwarantaime geplaatst en

2 Kasten, ] 0 'I'afels, JO Katels, 1 Lod.ikant, 12 Stoelen, geslacht zullen worden op de een. f andure kwaran4iine-statie te Stellen-
, enz. bosch en Somerset West respek evelijk. En voorts, dat alle SlachtvesKelder Gereedschap, zooals Vaten, Kuipbalies, enz., enz. '

ingevoerd door boeren en and e personen (geen slachters zijnde)
Verder: j geisoleerd on geslacht zullen wo en binnen acht- en- veertig uur nadat

2 Zeep I'ottcu en undere potten, enz. 1 Slag Lot zij binnen deze afdeeling gekom zijn•
Cederhouten Planken. R..ANK HEROLD,

Voorz .. Plaatselijke
Runderpest Commissie.

VERKOOPEN:--
L" VASTq-OED.- De, welbekende Veeplaats "Moordenaars-

bosch, gdegen In doze afdet>lmg, beroomd als de beste in hot distrikt
groot circa ·~,2·)0morgen, bijna geheel omheind, alsook hebbonde afzon~
derhjks kftmpen met draad heining.

Dezo Plaats is zoo WEllbekend dat verdere omschrijving onnoodig is.
II. ZekCl' stuk grond, gedeelte van Erven No. -t,5 en G.
III. Zoker stuk gr ond met de gebouwen daarop, greneondo URn

bOVl'llg,enoemdfl,allen _gelogen ten zuiden van het dorp.
1". LEVENDE HAVE als :-De Ingevoerdo "Clevelanu"

Hl)ngst "Sptendor," i jaren oud, licht bruin en over I ti hand boog.
.~ EOl"8tclda'lse Merries (Piets)
ti " Ezels.

Losse Eindelijk:
De Staande Oogst bestaande uit Koorn, Rog, en Ha

waarvan zeel' prachtig staat en oen rurme opbrengst belooft.
En wat verder ml worden voorgebracht. .

RUIM CREDIET ZAL GEGEVËN
D, J, A. VA N ZYL.

Goederen, als
alles Stellenbosch, 2 Sep. 1897.

1 .l\fslaan Kapkar op veeren.
I Open kar op veeren.
I Bak ka.r" "
] Mol Wagen.
2 Spau Tuigen, compleet,
2 " " (voor .~ Paarden).

En wat verder zal worden aangeboden. DE Wel-Eerw. Hero- J. W"EBEJl en de Heer r. J. CARINUS als Execu-
teuren van :wijlenMejuffrouw S. M. SCRIWDKR,~EHJU;1'RA.AT, ALJUER.,

. hebben hiermede het genoegen het publiek van Stellenbosch en distrikt
bekond te maken dat zij de bezigheid van fJuekhmulela.aT, 8cJn'ijfbelwcften en
Fancy A,·tikelen overgegeven hebben aan de welbekende Kaapscha firma
van J. C. JUT..A & Co" die besloten hebben het op grootere schaal voort
te zetten in hun eigen naam. .

Wij hopen dat deze firma. hetzelfde vertrouwen alhier mag. genieten,
dat de overledene voor zoovele jaren bezat.

Stellenbosch,l Sept. 1897.

Clan william,
1 September 1807.

J. G. L. STEYN.

J,W. MOORREES Jr" & co., Afslagers.
Vemlu-Kantoor,

Malmésbury,
23 Augustus, ]8V7.

PUBLIEKE VERK'OOPING

x...~E::""O"~ ~I~I ..........-...:
OP .' , -

VRIJDAG, 17 SEPTEMBER 1, Onder referte flatI bovtflslaand ber~'1t, hevelen !Ot? ons te« ;&('('/'1111: (Jan,

, ~t!lo/)e1tdedoor 60rg, oplettefldheid aan uercieekte« de zaak loebell(}()1'eltfk, tJa
attentie hel 'vertrouwen te genieteil dat wj ook elders ilt de Kolonie 01,lva"gell•

lloogarh teilJ,
J. C.JUTA ~ ~o.

PUBLIEKE VERKOOPING. OM ~O UUR V.M •

OP VRIJDAG, 8 OCTOBER, 1897,
DISTRIKT

I I)E un(lel'got~eekendc:',behoo~·lijk.gelast door de~~officieel~n Lik "
. vali de Kaapsche Kolonisatie .Maats,~happJJ, Hkt., 10 .',

zal op bovengemelden datum iu front van Let Kantoor van den ..
teekeude tun dorpe Tulbagh, vcrkoepen de welbekoude plaats

LEEU'VVRJ:VXER

IN HET

PRIESKA, .Ongehoord! Ongehoord!TE SCHALK~PUT,
in de -""fuel'lilig Tulbagh, groot ;)% morgen.

CHAS. ADAMS, Als/age
DE Ondergeteekende, als Executeur Testamentair in den Boedel van don 'l'ulbagh, 2 Sept, 1897. "

()yerledclile M. C. MAREE, zal verkoepen oIJ bovengenoemden ------------------------7'--
duturn en plaats zonder reserve volgens Testament :- Publieke Verkooping ! Pnblieke
1. Het halve deel van de Plaats Schalksput, groot in 't ge heel V,H:lt . _

morgen, gelegen in de .Afdeeling Prieska. Op de Plaats wordt oen DE Ondel'get~ekenJe, ~ehoorlijk gelast door~en Heer .JAC~
winstgevende bezigheid gedreven welke £120 per jaar aan huur KOORSEN zal pubhek verkoopen, voor zIJn Kantoor, Grik .
opbrengt, benevens zaai- eli tuingronden met sterke wateren. De distrikt Hay, op
plaats grenst aan de Oranje Rivier, bovendien brengt ze nog £75 aan DOND'L'I!),DAG, 28 October 1897huurgelden op volgens bet Weatherbij ..Asbestos Kontrakt. .r.. .\ __

Il. Het halve deel vnn de Plaats ..Angeliers pan, gelegen in de Kenhardt OM 11 UUR v M,

Afdeding, groot 19,900 morgen in 't geheel; beide plaatsen heobrD Zekere Plaats, hekend als "Bakenkop " O. No. 367,
weiveld geschikt voor groot- en klein vee. . aanzrcnzend stuk grond bekend aJs "Klein Kalkfontein,"
Op de Plaats Schalksput rust een verband van £1,000, en op Angeliers rnakeude van de plaats "Kalkfontein," O. No. 374, geleg-en
'Pan £40tl, de helft waarvan overgenome,n kan worden door den distrikt Hay, Grikwaland West. De eigendommen zijn. 4,937 :,.......,..".,."
kooper. groot, en zijn gelegon in het beste ~edeelte ~an het Distr:ïkt

lIJ. i3n Schapen, 1 "Kapkar mot tuigen kompleet, 1 Oude Kar, en Oranje Rivier, omtrent 2i uur van Prieska en ( nue van Grlkwas
Huieraad. grenzen aan Zandfontein en Hardcastle. Er is een Klipkraal <l£tóllllt. ...re

IV. Bij .gelegenheid van het aanstaande Nachtmaal te Prieska za een put met Noria (bakkies) Pomp op het eigc~.dom, Het
opgeveild worden op Zaterdag 25 September e.k., het halve dee~ van, in de nabijheid van: de ",Ni~'ate" Maatschappij.
Erf No, 11)8met de gebouwen er op gelegen op het dorp Prieska, , ;. : ~G.".L~O.G. GIE~, \.(' laeer
bestaande uit voorhuis, 2 slaapkamers, kombuis met buiten kamer, en I'... <'1 A~' c.~ e •
een buiten gebouw met 2 vertrekken en stal behoorende aan boven- Grikwaatad,
gcmcldcn boedel, .....8_S_e:..p_tc_u_lo_e_r_1_8_9_7....~>1-ó-ó"""""_"'------------T';"_;"

G.W.C.V..ANDERl\1ERWE, K' •• 1\11' SGEVI ••Exeouteur 'l'estamentair en ..Afslager. EA." ... ..' ". :...

Verder zullen er ook
worden voor rekening dor Hoeren. .
LAMBERT H. FiCK en JACODU lt. 'lO·k.

"1 Stoom Dorsch Machine {.HJln&<>miS,
Sims en Jeffriesj, 1
kracht Engine met I:Stll"OObrillIld.êrr

1 Vier-voet Drum Dorschar
Kafsnijder ' 1

1 Stroo Elevator J _
1 Enkele-voor Dries en Braakp~ .
1 Massy Harris Cultivato'r met Z... "

Machine, . .
1 Twee - voor Ploeg met Leve':

(Howard)
1 Drie-voor Ploeg (Ransome)
en wat verder zal worden aange-

boden. .

Ten 10 ure '8 mogens.

Jnist mi ontvangen per "Greek" en "Ctal.l. Gordon" een .hoeveellleid
IJzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £2 tot £i). Alsmede

eenemenigte Breekwaren. zooals prachtige Kamer Zetten van lOs. 6d.
on meer; Borden van 28. 6d. tot 5s.; Glazen Kelkjes v.an Is. 6d.-
Water Glazen an 2s. 6d. tot 7s. 6d.; Enamelled Waren een specialiteit,

S B. Verder nog alles wat tot de huishouding noódig is, zooals de Wereld.
stad beroemde BOLINDER STOVES, Nos. 16.. 18, 5,6, 30.,

OOK.
Wijngaardploegen en Aardappel Moeren 'voorhanden.

Standards en .net en doorndraad.
Alle oR'l.ra Dl." .f;llP.h~~ u:lt.,.voeR'l.

.~ ,! .. ;. ."

STELLENB08CH. "
-_,. ;' l,'). ,,...., '~,..,'

Publieke Verkoopin.g
V..ANZEER KOSTBARE

Winkeliers- Waren en B&k.
kerijgereedscháp.

"

J
VERY AARDH~EN

rrieska, :1 Aug., 1 ~i. .RUNOERP-ES·TSPUJTEN ,EN TROCAHTS DE ondergeteekende, in Jijhe .
. hoedanigheid als EenigC~tor .

d . ed k d d I ID den Insolventen Boedel 'V&I1.-Vólqens oor de Regeermg ,go.. g~ eur mo e. ALEXANDER DONNIR, .r'~ ~publiek.~.
, ' , .' laten verkoo~n op' . .~

Wegens de vele bestelliltgen ku nuen MAANDAG,13 SKPTEIBBRpjlfi'
., +ir. nieuwe' :erders niet btllllen \~et'rtiell dagen . H ... ::,~. "

-" ... ..._ .......... A1!!iil" ~ • Al des Insolventen Uitgebreide
. uitO'(lvl)cl'd worden. < Stock van Negotie en SmooMr&l'811

,bij ,.,.. '. '. . in soo'rteD, Lekker8;G~n ~nJ

K~apsche Gouvernements Spoorw-egéii. ~!~:ht::,Tc;~:k~~~alen~~.
• •• J ,. een fLoote hoeveelheId, (1.rof. en .Kaapsche Havens,,:naar Bulawayo. F'" "J,"'_ bel~....•

IJn ee enz., enz. , meQ, ~ .o:nz, .OPENING VANVERLENGING ~AAR FBANëISTOW("1 SEP1EIB~R, 1997. en wat er m'eer ten verkoop zal
_____ ..,;.__ ~ - , • J • worden aangeboden. .

DAGELlJlSCHE DooRTREI. Blf PoSTWAGEN DIEIST Y ft DE HAVEIS. Yeriooplng te begilDeD om tO ue ',II..
---1--- --"'-'"'I'i" '~,,_...,. , .; i .

SPOORWEG PR'IJZEN NAAFf FRANCISTOWN :._ P. J. BOSMAN, P. W. ZOOn,
Eenig Curator.1st Klas, 2de KIllS. ade Klu.

, 6 8 £1 ~ Stellenbosch,Vu Kaapstad ... £15 1·' 0 9 6 ~.5 2 IQ. 3 Sept. 1897.
II "Port Elizabeth H 0 10 9 4 10 4 9 4
"Oost Londen 15 13 7 10 4 0 4 14 5 p, J. BOSMAN en Zoon, AiBl&gm•"~
Prij') Per posiw'1~en, Francistown naar Bu!awayo, £7.
Voor bijzonderheden aatlgaande'T,rei~!~i('n~t, Vrdch~voor Goederen,

" enz., rie Officieel Tarief Boek VOO I' September, verkriJgbaar aan alle
Staties; Prijs 6d.

Het Claremont Genees- en
Heelknnd~e Sanitariqm.

HIER1vl.Eml£goven de Heeren D. C. de WAAL en D. J,
kennis Jat zij hunno veftg-..Ideringonmet hunne Cou~t.ll~.l1/~nti\'tI

volgt zullen honden:
DINSDAG, 14 September, om 2 uur des

Roodebaai.
WOE~SDAG, 10September om 2 uur te Groot

den Heer F. Brandt.
VRIJDAG, 17September om 10 uur te Witte Drift. ' .
ZATERDAG, 18 September om 10 uur te Winkels "'~'!5'''''

MAANDAG,20 September om 10 uur te Piquetberg. ,
DINSDAG, 21 September om 10 uur te Herculesforit
WOENSDAG, 22'September te Porterville om 10

C. B. ELLIOTT, Direkt". ur-Gt>neraal.

"'I' \VEE HUIZEN te Somerset
Strand. Te bevragen bij I•

SPANG t.'NBEIW.

DE eenig.e int ichting van dMe~ aard in Za.iel
Afrika. le Dil open .oor Zleken en "oor

hen die l'llllt en berBtelliog z.oek:en.
Gelegen op eeue I oogto in d. IOhoon.

Claremont Vallei, op korten al.tand Tan het
N.wJand8 Ste.tion waar altijd b1lurk:a!Tell.tu.D.

Het anitari om is eeDe inricbtins: "!&al' al
de :M iddel.eD, Methoden en B"noodigdhtldma
voor de {J~halldelifl(l der Zieken, ",orden

i"bl'Uikt die in Rationooie HcelkllDde erkend w0:dcn. H.et heeft ook acoommadatie Toor
perllOocn die zich niel. ziek oollChon ....en, 1!!lUU' d,e moe zl]n Itll rust noodlg hebben.. ~

A;.L£ MOOEJ.lJlil( OOR1'I:X vu B.:lJ')/i', Jl_ts ~jtoombadm, T.v,.kach~badm,
Ek/;,,-,.,,,ll,{J(/dt'h, f:lr-klritlch Uit8lraIPfwe-H,'tlc Ba.tJ., Di~ B~ beert zlch i?-~:" de
__ t ::Ioelt.rell'eode \'01 ID mn bebandeliug te .zijn v?<,r Rhoumaliek, Rbeumtl.tie~ Jloht,
)lalaMa er.z. ve lIitu'erkrng is 1t·t:m~Je,.l!ik. Bl~londCJ' werk .....ordt V~D auar
~m_kt. Een mooi Gymnasium (m.et opgeleide D1NlCten~); D!éet lDl;encbt Daar
beboe( ....oer palienteu," 1{llime Ta~~I, Ullstckend~ Rlooleen.ng, Fh.n.ke amen "oor d.,
bebanueholl d .. r ZiekelI, guheel 1'"nJ Tan BeAmettmg, ens., e;ns', d 'I;~h'd hei

EIt'('l.ri I·h hdit dOOl' het geb_le gebouw, eo een h lift' Toor e nl"",& el eD
i"m • .k uo ..... kke patienlPll. H I Il.tII

D I . b'"'. 'at al de l'C('makk:euVtul een eente klu ote, en a e !Dl.' -enne .. "ng T.f'I·eeUI,,·.. '.' Ch iICJI
d.l~l1eo de nien .....te nihilldiogen voor de Beb.udeh~g en ~nc;~ng van it .:
Ziekten, die Speci.le ven:itchten en Behand.eling noorllg beb '~~ nr'f~~~ tUl en
krijgen zijn. Een \'olledigc etaf Opgeleide Verplegers en . n e_ ... 11lO
i..ooende dokter I'D .h.ml!l!-d.okt.Pr.

• Voor verdere \!_ijzondt<l'beUerien prol!l'f'ctns a-rlrel!8eer

CLAREIONT GEKEES- EN HEELIUlmIGE SANITARIUIJ Claremont

NNIS
-EENE PUBLIEKE VERGAD RING van alle .'
.. . ,Hool~,v;ee in de Stellenbosch., deeling .zal OP,·
10 'DÊZER, in dé Raaclzaal t~ S enboscb worden "'.......'" ...vo .....
het raadzame van ornmidd.ellijke in nt.ing en de methodpn
tegen de Runderpest te beiSpreken.

...," I ,'. " 't ~,

.l", FRA
Voorzit.

Stellenbosch 6 Sept, 1897.

TE HUUR'

Kaapstad, Aug, 1897.
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Barkly OostAfdeelingsraad , South ltrioan Col1ege School.WESSELS EN Co.,
Kantoor: 17 BUITEN lANT STRAAT,

KAAPSTAD EN BLOEMFONTEIN.

SCHUT VERKOOPING.OVEREENKOMS
Stellenbossche R

gedaan dat van en na
zijn in of door deze
voeren, met ui
van stations aan gene i
gemachtigd bij cert.ifi

de re801ut,ie, heden aangenomen door de
erpest Commissie, wordt ~ij dezen kennisgeving

7 Dezer, het aan niemand veroorloofd zal
oenig hoornvee van het district Paarl te

van Vee voor doorvof'r per Spoor, verzonden
van het ~enO(>mde Paarl district, en behoorlijk
dat het met komt van con besmet district.

A. C. MAcDONALD
Plaatselijke Sec~etaris

deer Runderpest Commissie,

BEKOODJGD ee~ onder'" ij7.l'r,
, bevoegd om III HoIJan,l",cl\
onderwijs te geven tot op "~c1}l\ol
Higher" Standard, gedul'I:nue ('l'll

huur per dag.
\'001' hijwnderheden dlle :l:Jlizuek

bij den Hoofdonderwijzer, ('"Il"gt
School, op of vClur t;) tlt'pl€lldltJ',

JOH~ PROCTOH,
Secretaris vali Jeu Raad.

12, Waalstraat,
G Septem bel" 18!) i.

'TE worde,n verkocht nit bet ' ant te
Marron, op den 211ten Auausrus,

1897, indien niet vroeger gt.'lost :
1 Bruin Hengst, kol bles, linker acbter-

poot wit, omtrent 3 jaar oud.
1 Hamel Lam, recbterool' IiOmp, lin-

kerocr slip.
Invoerjels van Verbeterde LlIdboDI Ilcbinerie eD

BoereD WerktuIgen.
,. DECOUAH" Windmolens de Beste.om

Water te pompen. Catalogussen toe gezonden vrij.
ONZE NIEUWE PATENTE OMSLAG PLOEG is de

meest Praktischo ooit vervaardigd, Beste Materia-al en van verkoeld staal. Alle extra parten
op Handen, Hr! i~ nil/! o//RRn een oms n,CJ'srho(]r mo~r ook. eRn o",slo<r 'lDie! sfel De Ploeg loopt
lliet scheef maar rechtop daal' ee!le wiel kleiner 18 dan de andere. lndien gij een Ploeg
benoodigr, bekomt den onze, Dubbele en andere Ploegen Eggen en Cultivators op handen.

TUIN ERVEN
gemerkt" Tenders
s.s, Pieter Faure"
en zullen door den
uditeur-Generaal
en tot Woensdag
ber, voor de ver-

ten van Viscb, die
ements Stoomschip
oge wordes aange-
ijd van een maand

G, F. HENNING.
Schutmeester.

nige 'I'ender niet
den aangenomen.

"Cd!'f J,#O(, ~ /., ... , ..... Merton, 2e J nli, ISa7, ,
Stellenbosch, 6' Sept

TE w, oden verkocht, uit het Schut te
Merton. op 25 September 1897,

indien niet vroeger gelost ;-
1 Jonge Ooi, rechteroor zwaluwstaart,

linkeroor winkelhaak van voor, gemerkt
S, 8. op rechter zijde. ,
1 Jonge Ooi, rechteroor zwrluwstaart,

linkeroor winkelhaak vau voor, gemerkt
S. 8, op rechter zijde.
lOoi, stukkende merk, gemerkt S, R. op
rechter zijde.

1 Bol bek Ooi, rechteroor swaluwstaart,
halfmaan van achter, linkeroor winkelhaak
van voor.
1 Lam, rechteroor zwaluwstaart halfmaan
van achter, linkeroor winkelhaak van
voor,

1 Lang staart Hamel, stukkende merk,
gemerkt op rechter zijde -O,

lOoi stukkende merk,' gemerk; 0 met
Lam ongemerkt. '
1 Jonge Ooi, gemerkt op rAchtE'r heup 0,

G, F, HENXIKG,
Schutmeester. uitgemaakt wor-

onder genoemden
nhouden of de ge-
vel eenige soorten
rden. Aflevering
geschieden over
chip te Simons.

VERKOOPING
-VAN-

88 BonWIJ HEBBEN DE BESTE OOGST EN MAAI MACHINERIE.
:\laclJine Olie en Bind- Touw tegen zeer lage Prijzen. TENDERS

voor Vis
worden gevru.a
Controleur en
ontvangen wo
middag, ~ Sept
schillende van
dool' het Gouve
" Pieter Faure,"
bracht, voor den
van uf IJ dezer.

Tender moe
den volgens hi
vorm, en moeten
hoele vangst Jan
zullen genomen \
van de vissehen
de zijde van het
baai.

De hoogete of
noodwendig te w

TE

LEVILLE
KOSTBARE VEE PLAATS

TZAND
I1G, 77 September, 7897,
V.M., liN DE KOOPMANSBEURS.

Kop of Makke Dagga, Goede
prijzen gegeven, Tra m way
Apotheek, Sir Lowry Weg.

I ,
Prijstrekkers aan al de Voornaamste Tentoo

.---; EN

-vr
Op lATE

TEN 12

"BEiLÉ ," is, zooals een ieder weet, het voorgestelde
dorp, goed eu gun . gelegen op .de bijna effen Uitgestrektheid, vlak
nabij 't bedrijvige D weg station, naar den Hoofdweg, waarlangs
velen der Erven frontimaken. Gezond gelegen met lekker water onder
de oppervlakte, klip ,gebakkens~n in de buurtschap, en 't genot
van verbeterde spoo verkflJgt de plaats eene bijzondere be-
koorlijkheid voor de stedeling en den wakkeren buitenman.
Litho. Plannen ver

"WITZ AND, . de Kaapscha Afdeeling, tusschen "Brak-
fontein " en " Groote ngfontein iets voorbij Blauwberg, zoowat 2[>
mijlen van Maitland ' ',is gelijkstandig aan de Beste Veeplaats in
elk Seizoem, met en wild eu eene grootte van circa 2,000 morgen
en drie gebouwtjes verhuurd zijn.

De heer F. J. H. D'nrINY wil zijne operatien verminderen,
vandaar het besluit gewenschte eigendommen ter markt te
brengen.

Op last,
p, W, BOARDMAN,

Ageerunde Secretaris,
Afdeeiingllratld's Kantoor,

Bark ly Oost,
Augu"tu8:l6 1897,

INTUSSCHEN WAARD~ER[~n.
per lb.

ling en loor de Beste Machinerie.
I_

uvernements KAAPSCHE
GOUVERNEMENTS «)POORWEGEN.

"
BEZI)EK v. :s,~EL::iSCnE YlJETlIl.L TEBI. TBXD,EHSV,C)ORBAK8TEENEN

Or l."t"I");'!! C'1l \faantlaQ', 11 en 1:1 Srptemher, zullen Eer"te' en rI2:~DER~' worden gevraagd
'l\\,'pdt' ral::l Ri-tour Kaartj.«, admissie tot do Gronden insluiten- voor het-leveren vali 200,UOO

tit', 11itgeJ'l'lkt worden nnar :\('\\'1<111<1, tegen hiel'pn~enoemd.e prijzen Ba nen,. !_tan liet Worcester
van dl' gCIIl'cmde ~tatll.';:, lJaIIll'llJk:- /" J sp~or eg Statie te worden geleverd.

.._; s. d. en van Tender, voorwaar-
L' I \,T Il') 0 den ',IlD-~'~ontrakt en alle andere"',l.lp~ta' ell l<)Ol"tuc, ,,'... t) b-"- d lied k
r ' . ,~ '" IJzon er !Cuen nnuen aan de
ZO\ltrll'Jl'l' en Obscrvutor y Hoad 'I' !.J 2!) ~poonveg MagazijnelI, Kaapstad,
.Mo\\'bra,\' nan r Wijn ber);, 1lIIJegrL'j)f Il ~ (.j verkregen worden.
PI\lIII.:tl'ad ell Dieprivier ." 2 9 Verzegelde Tenders, geadresseerd
Hdreat ...;1 0 aan den CrontroJeul' (;11 Andi~ur-

Generaal, Kaapstad, en van buiten
gemerkt, "Tender voor Bakst.eenen"
zullen ontvangen worden tot op
Donderdag middag, I (j Sept. ] 897,

De laagste of eenige Tender niet
noodweudig te worden aangenomen. Groole Yisch-e-zooals

Kabeljauw", ens.
Micldelmal ige Vise
:::Il.uk"is('h, Seve
Steenbras, cu!'" ,'.

Howe Visclt-zooal
SIDm pUt· us, Rorlla
nard, Klein Se ve

Kleine Viseli - 1',OQ

Stom l'rwus, 7,i1v
II ottentuts, ohn
cnz, ...

1'Ollg'V1SCh •••

Mertou. 23 Aug, 1897.
TENDERS YOOR REPARATIE ES

OSDERHOUlJ VAN WEOl!:N,

TENDERS zullen duor den oniergeteekende
. ontvangen word en tot 9 ure voormiddag,

Dinsdag, 14 September aan st. voor het nieuw
maken en in behoorijjken toestand brentgen
voor het tijd, perk van Een jaar van ai kennis-
geving, van aanneming van Tender, van de
volgende Secties van Weg namelijk :-

De Secties e en 6 Lang Kloof Hoofd Weg,
beginnende vun de sobeidings lUn tusschen de
plaatsen + Dyneeor Park, en Dinorbin," tot
bjj de grens ljin van Barkly Oost, en Elliot,
,,"stuitende bU het Baken, "an de Gouver-
ments ljjn, alle driften en beschermrngs muren
ingesloten.

~!lli!."III""'g, ~t, ,!;tllll'" en Kulk baai
\'1-(,ltll"").; ('II :-'1111"11:".:tad",

o

HOFMEYR & Zoon, Afslagers.
DI' Ilit}'('lkllll.; 1;t~1rI"/,,, TI('k(,!." z,lll)(',~inll(,11 met den 1':):) n.m. trein

vau K;t;q,~t:ld, Pil d,·lt I:.! :,1111.111.t nm \ alf SIIIIIIIlS~1ad,
0]' '[;lilnd;!!!, I:: ~'ïJIl'IIII"'I', ztdl"11 Hl'l\llli' Kua rt jr-s tegen prijs

\-001' Enkt'I,' }'('i" 1[II:fl'I'('lkt \1\l1-,"'n II}I'! dl' ncLt"lill t rcincn naar Kaapstad
van \V\lI'('I'>I('I' E'1l Takkl'll n.uu: \1;1I:[all<1 IIJ!Jl·,rl'':llPIIlJ'ddirr voor terne-

r- - LJ ,-' \.. (.)

keer tut 1'11 IIll't dl'lI 1'l'r~tl'll t rl'ill I ~ :111\,,111,) dl'll volgendeu dag,
SPECIALE TREINEN. :

Op Zatertl:t,~ eli )!a:lrlll:lg, II ['II I:~ (jpZl'I', "lillen speciale snel
pa~'s1:lgil'J'': 1reim-n (rlld h.rlt Ilfllldell<1e aan t usschcn staties) van No,2
(midden) l'i:Jtform, 1\aal,,-t:ul, naai' .\e\\'la!JlIl', naar vereiselit vertrekken
gcdlll'Clllle de 111','11J ,:JO n.m. en J,:lu :1.11]" l'll vun .\ewlauds naar
Kaapstad na urloop van liet spel op clken dag.

W, SIKCLAIR,
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester.

Kantoor van den
Roo.fd Spoorweg Magazijnmeester,

Kaapstad, 2 Sep., 18U7,

GEVI~AAGD
EENE assistente \'001' de Publieke

School te Krugersdorp, Z.A.R.
Salaris £120 pel' annurn.

A pplicaties met getuigschriften
vau bek Imambeid , goed gedrag en
lidmaatschap eener Protestautschs
Kerk zullen door den ondergetee-
kende worden ingewacht tot 30
Sep., 1897,

Applicanten, nm alleen huiten-
lundsche eert.i ficaten voorzien
zullen zich moeten vcrbinden het
vereischte Aanvullings Examen af
te leggl'lL

KENNIS geschiedt hiermede, overeen-
komstig de bepalingen van Wet

No, 40 van l88~, dat de Afdeelings Rand
van Barkly Oost een Hof zal honden in de
Raads zaal te Barkly Oost, op Dinsdag l:J
October', 1897, om 10 UI'O a-morgens, om
objecties te hocren tegen en te heslissen over
de intussclien waardeering lijst van vaste
eigendom in hot Dorp Rhodes, in deze
afdeeling. opgemaakt in termen van Sectie
248 van de gm:egde wet.

Lijsten zullen voor' im'.age liggen ten
kantol'e van den Afdeelings rand van Barkly
Oost en ten kantore vn n het Dorps Bestuur
van Bhodes van af den 4den September,
1897.

"

"
viseh,
I'OWn,

•.. tegen per .1UV
... •.. per pa.ar,

C, il, ELLIOTT,

Departement van Publieke Werken.
Tender voor een Houten Lau-
dill~rs Hoofd te Wahisch Baai.Op T,,&8t,

r. 'v. BOARDMAN,
Ageereude Secretaris, A, R.

A!Je~ling8 Hnll.J. Kantoor,
Bark ly 006t,

Augustus :,W, 1897,

z. AI TAALBOND. ,
I

BESTE I'UINGEREEDSCHAP.
Boe ..clerlj&'.~.Oh"J), Rlohel-, Gooten - en

Dek- Wf .. ~l~l, Vezo,.., ou. ·en K"IIVaaten.
CARBOLIHE'PM, 4. 1t:l!'OO~. 'W'olbe'llV'aazodezo.

~ .tEGEN LAGE PRIJZ!:N BIJ

:KOCH DTXIE. Kaa,n~tp _,

VER7.EG ELDE 'render'S duide-
lijk gemerkt ., Hoofd Walvisch

Baai, zuDen door den Controleur
Barkly East DiYislonial Council. en.A uditeur-Generaal, Kaapstad,

ontvangen worden tot ,\- oensdaz
POV:\D SALE. 0midda.g, 22 September, voor de"1~0be Bold out of the Pound al M.elion, daarstelling van een Hoofd te

, on the 2x{h August 11<~17, if not 'Valvi8ch Baai, waartoe de materia-
)JrovlOush' released, I d 1

1 Brow'l] Stallion, stal' hlaze, I~ft bi nu ell oor let Gou vernemcnt zullen
foot white,about il ycars old, Terschaft worden.
1Hamel Lamb, right ear stnmp, I('~t cal' I Plannen, Specificaties enz., kun-

slrp, " '" _, nen !:itZIen en 'Volle bijzonderheden
(,,];0, HJo,:-';~I:\(" Tel';'::-::.'U'P!1 worden aan Il tD te-

Poundma.s!.or, .... , e epar
ment van Publleke Werken. Cale-
dontJlein, Kaapsta<i, gedurende
KaLtoor uren.

Ttnderaars moeten den ko,·tsten
tijd opgeven waarin zij het werk
waarvoor zij Tenderen ondernemen
te voltooien, en moeten tWet vol-
doende B<:rgen verschaffen voor de
behoorlijKe uitvoering ,van het
Kontrakt, en, zoodanige Borgen
moeten den mge7.0DUen 'render
onderteekenen.

De laagste of eenige Tender niet.
nood wen dig te worden aan.
genomen.

DE rIllJSL'ITDEELl:\'U in verband met de Taalbond Examina zal
n.\', plaat s "inden t e WELLINGTON, op VRIJDAG

A VO'Nf), ~r;PTE~lHEf{ }(I, in de Goodnow llall, om halt acht uur.
Ct'l'iificaten en Prijzen zullen aan oe geslaagde .KaDdidaten overhandigd,
on toespraken door wclbekende sprekers gehouJen worden.

WING BevoLde::!. hebbend,e dat :?;e:ter"'leman'1
a Ll I'f,.l::r. van 0.Jl1!I !n de omstreken en

Bu1tendi.trioten beste1l1lló· Il aanneemt, ZOGwensehen w.J b.t Fu.:.: ek j{ennls wgoven
dat wij BUITEN DE KA4?.3TAJ> NIET DOOR lEKAND VERTEGENWOOR.DIGD
WORDEN, '. t~ 'l

Mans en JOl'1sensOverjassen en Regenjassen,
" " ~, Wittp. en F!ane~:en Hemden,
., " j, E.rueken, al;e QuaLteiten,
" " ~" Hf.md.en, ~:oedeI1en Steveis,

Do best.~poederen voor de laa.gIIte Prijzen in de
TO be Rold not of the Pound, at }.I",rtoll

on thl' 25 of Septembt'r ] x~)i, if not
previously released:

I young Ewe, right ear swallowtail,
left ear ,uluare in front, lettered 8.S, on
right.side,
I youug Ewe, right ear swalluwtail,

left ellJ' s'Jnal''l in front, letter'ed S. H, on
rigbt side.

I Ewe, brokken markR, lettered S, S. on
rigbt side,
1Bol mouthed Ewe, Rwallowta.iL half

moon lJehincl, left ear !l4uare in front.
I Lamb, I'il('ht e;l1' swallowtail, half moon

hehmd, left ear S(lu;lI'e in front.
1 Long-tailed Hamel, bl'oken marks

letter'ed 011 right :side O. '
I Ewe, broken marks, letter'ed 0, with 1

Lamh, unmarked.
1 Young Ewe, lettered on rigb.t hip 0,

G, F, HENNIXr;,
Poundmaster.

W. WESTHOFEN,
pro Hoofd-Inspekteur,

van Publieke Werken.
Departemc:>nt van

Pnblieke Werken,
Kaapstad_ G Septembel' lR!17.

J, U. HuMAN,
Voorz. ~chool Com.

K!'l1gel'sdorp, Z.A,R"
;11 Allt,j. Hl!!ï. WAARSO

~arnens bet IIccJfJbestuur,

A. J, L. HOFMEYR, Secretaris. Hoofdonde~ijzer Benoodigd
TE

Merton, 2(j ,ft~', lx!17.J. C. SMITH & Co., . A I'I'LH'ATIE3 voor Jeze be,

IJzer, K00Ien Tim IDerhoiltMagazij nen I~?:;,~~:;~1:::i!~~~~t.::~~~,~:nv~::
KOLONIAAL EN AMERIKAANSCH WAGENHOUT k,waamheicl, goed z0delijk ,g~dl'ag

, VR n dr lalltste schoolcommIssie en
STOOM I l'recllk:mt waal' applicant werkzaam

ZAAGMOLENS, wa, aJ,;lIledc van lidmaatschap eener

Breestraa+ en Rl' I-Jbeeks Pl' I Prote:stHlltsche Kerk, zullen door
lJ U eIn, den olldcl'getRekende ingewacht

~ A AP B T A D_ IwOI'df'lJ tot l.Oetouer e,k,
\Verk:r.a.amheden te beainnen 1

. 0
Nov, l8n7, SalariS £140 per jaar,
heneveDI; de Kchoolgeluen waarvan
£:1:l 15s. afgaat voor salaris vali
assistente.

Een gehuwd persoon met kennis
Vtm muziek of zangkunst zal de
VOOl keEr hebben. Billijke reiskost-en,

~,,;\Jea en ['lie soorten Aarde- g st.1afd door kwitanties znHen
vergneit worden.
N ,B.-De geslaagde applicant

mo~t zich voorzien van een onder-
wijzers ~de klas spoorwe~ ocl'tificaat
om tegen haJfprijs te reizen.

C. MOLL,
Sec. Sch. Com.

VREDE,O.V.S.

ttmJ~~
[ .

Langp.lnarkts~Taat en )Cerkplein, ICaapstad,
J. UAWLEY & co. tI,

'"LET WEL I Wij i)ir;1uiten des Donderdags om 1 uur, n.m.J. D. CAR'r'VRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN ,

ADDERLEY EN j__,~ ~INGSTRATF.N.

H~T liEX ~~S Jl E:WALLli~ '\~. .,"1f'L 1fL---- ~ .

~f IJNHEER,,- Negen mn~ocn geledell i
...~ bcturgde rk III ce" bdef Rnn u \'HI, I

~"u~di~ ~ii~::e~:,~~f. ~'~\t~~r'~~r:~lr;J\;'rl. . EZELS' EZELS"
en heL 23 Jar"'11 lUll" g,'lc,Jerdnnn CH 1I0~'. • •
ISCHB ASTHMA en HHJ<:fA~L\TIEK ~.
Il{)Cbt \'edrclrhng ,'nn ",de b~II9<'llld~ ;':1'11"','
kondigerr, ell 1'.'·ulw','I,'deRlI<'S ~ondl'J' I",,,t ,
vrrrrlell eH lll~d rn !IlrJu Kcn,] ,III! 1!t!1",,( ,
mcu"clteltJko bekw""mtJOId v~lfI".'II, CoL ,Lo
il RHEUMATlCURO I'robetihlo en ineell,
zijn mijn Neur':dgin, Hheullln'l"k ('IJ pijr1l" ,
in hoofJ en nnll6'czicht vcrd,\;I'IIpn ell h ..: '
nieuws is .er en wijJ ,·er"'pr~i.l dnt .. 011 I

meester VAS Rouy nmpel' h",'llf~nf1.ul t!'e7.01ld i DE ondergeteekendE:'n zullen voor
Will! Vlln dlOwOlldorltJkc lIIed~)J"'" en dil Ik' d H
WRf<, werkcltjk het gevnl; el~een diu hl,t l re enmg van en eel'
probeerde bc\'Celt het nM], .? I JOHANNES H. CAl~S'l'KN, ten dorpe

De heer JA~OI1, VAS ZIJL ,,'I\ni Vlnkfl\lIto('ili .Moorreesburg, op
(3 uor ,vali !::lteIJn.burg'), 1~ Q't'll"Wli "'u; IDO
een BchlJnbnar ol1genee~lijlq:e\itl ,'nil RIH'u NDERDAG, 16 Sept. a.s.
mutiek en Jicht. NO,nit, zeitl-zijn moed", I l'UBLIEK \'ERKOOPEN :
Mevr. VA" ZIJL ru\tl nl'J. wns ('~.;_e('rl {'1'gt_'I' ge ..
val van" KOOlb; Ziekte," ZO()n.~f zij l,,,t "lH', 1 21 JonO'e Ezels 2 ja.ren oud 2
men. D~, eeste ,do"is HH1.;u~IATICUIIO ltninpaardel! ;] e~ G 'ar d 'Z"
deed d.~hJdende Jon~A mUil r-u~rg' slopen "" i ' J en oy. lJ
medecrJn werd vOOJtdul'!'"d tO t.w;::-edicllll, ,word~n ,opgebracht per trem van
h,~\~el de buren en Yl'i~IHle1 zeiden <1nl; het dlstrrk~ Boshof, en znllen zeker
ZIJ, met vOl'wac,!Jten dut ~,lIJ lefln zon, "'ri" ; present zIJn op den dag der
h'J III ee-.,,,aallll,'r, en ,.ctn,~rlo "9" ric "rnec" 'V k .
kMlcht mn de H.rIE!-·SIA.l~CLJ 1(0 e,: I er OOplDg,

PILLEN, ~ I JOIIS, H. ('ARSTEN.
Oe oude hcer V,Ul DER 'lïEl.T \'a~ r."I,lr,.ltll'"

wcrd ;:onc1.en d~r ""n 1.,lIrl ' Ji "' J. W, loorrees Jr, tt Co" Afstagers.
1.>0 I"'N A, (1l""l.RP., Brnndrl"I, ~6d,Jrll"<r~, (',I' V d K to M I b '

vond .LHlolijlrerlidltiroe,Mijll 7.ooii'!.IAs "Il ",jil en u- an or, a. IDps Ul'y,
<t:lwol1\'"dN, de hper J, A, ~)"T, nrM """dorl",olll, 4, September 1897.
Hl.lr::t'no!lorp, werden ook ll('ne1.en IHy:r Ik IJlOt.'l !\l1

JO~SlijR'Hi'UMA:;êuRU': IYAN D.--SPUY ImLIAI & C
Hcl groote Znid.Afrika,n'Cbe ~en!J,<middel \'COr , ' ' O.
J,icllt. Rbenumtiek, Rh~."mati<~.IItl~i.,JiCb'" l..cndo 1 VanduAl'sla~e,s en Apen+e"
Jlcht, Heup Jicht, A.ngoZll:ht,pIJnrr{.l_ehl, en he<'ft J. " ,
vele duizenden i:e•• lIcn, veel ",...er)lan bo\'eUIrCU TI ad V J -b ..',
aoemden genwon, U verkrijllbaar ~ alle.ipothc. er. JIla mes ury eD Pl&l'l'
ken 011 Wilikellcn Iioor ~I ZW4.~rib. tA UNITY.'. •

1~
~
";~,
~~

Merton, 2;\ Aug, 18!l7,

TENDERS FOR THE REPAIR AKD
MAlNTENASCE OF ROADS. ~4L~E:SBUR.V

"VICTORIAN "TATER-\VIIITE OIL."

Ha.r·tebee~t Kr'!\lll,
Tulbll.gh, 1 St!p~.18::17.

EET., Onthijt., cn'Thecsel'vies1 Toil,
.:.; werk! n ~l'Oot0 kC'IlW,
cl Bang-- en TafellampeIl, \'11'1 ,r]ampen '"<)'"' "ool'kamer, Tafelr-essen

enfllntu"I:'- artIkelen en allo 1!lli~b('lld-Bl'ltr,.)d> ~dhl'Jen,
, Vcrzd\'enle en, Fallta~ie Gw,[cl'l'n, ;,;c.:lchih voor 'l'rouw-,of Verjaar-

dagspresellteu tJou tlpeclalltelt. Ju:,~t ol)tval1'.;u~ CUll lading van hun
8peclale Port.

rrENDERS will be received by the under-
Blgned up to IJ a,m" 00 Tuesday, September

J 4th 1897, for the proper repair and maintenance
for one yea.r from date of noceptance of Tender
tbc f,!Uowrng SectlOUS of Road, viz, Sections f,
and li of the Long Kloof Main Road com-
mencmg at the dividing line, of the Farms
Dynevor Park and DiDorbin an,d terminatiog at
the BcaCLln erectell by GOvt\rnment t,he clividin
Ilne of the Barkly Eal!t !lnd Elliot districts ;:ti
drifts, retaining wall. included, ,

By Order,
p, W, BOARDMAN

. . . Actini Secretary 'D,C,
Di vlillonal Council', Office '

Barkly Eut, '
Aogust 26 189i.

INTERMEDIATE VAt.UATlON,

NOTI.CE is hez'llby given, in accordance
wlth tb!! provisions of Section :Jii1 of

Act N.o. 40 of 1889, tba.t the Di\-isiona.1
Con~cll of Bnrkly RMt will bold a. Court,
O!l 1 ue~day, the] 2th day of October 18!17,
at 10 0 clo<~~a,m, for the pnrpose of hear'ing
u!ld , det,ermnllng objectiollij to t.he Inter.
m ed rate V ~I un tion Roll of all Jmmovable
Property, ln the Villa~ of Rhodes in this
DIV1.8rOnJU terlUB of Section 2.!8, o~ the sa.id
.!~t, Rolls wIll ,~e fol' inspection, at the
o,fhoe af the DIHslOnal Cou.neil, (lt Darkly
ErlSt, and at the office of the Villa
Mall~gement Board of Rhodes, from tg:
4th September 18ll7.

By order,
p, W, nOARDM..L'\'

, . . Act,ing Secretary 'D C
D"TJsLOual Council's Office ' '.

Barkly ElLIJt, '
AUi'lUt 26 1897.

Criterion en Minerale Bad Hotel,Publieke Verkoopil1g'
TE

~{OORREESBURG.

(vroeger BAD LOGIESHUIS)

J] P. Du TOIT, P. zoon
Eigenaar,

Vrede, ~ Sept. l8D7. Postbus NI), 21, Tele~raaf Adres.'
uCriterion Hotel,"IN

1500 VUURPROEF,
"FAUCET NOZZLE" KANNEN. SCpTJTBERICHTEN.PATENTE EN

DE BESTE OLIE IN DE MARKT. D~t Hotel is <geheel herbouwu ,'n
vel'rtJ kt lUet alle gerief door Reizigers l'U
snden'n vereiscb t.

ln vali~en outvangen speciale' attenl i"
en 8p~ma!e schikkingen zjjn gemaakt-
voor 1,a.rmllëu,

Dit Hotel is tegenover de beroemd ••
"Warm Baden" gelegen en is het naasi"
aan ~e),fa1111esbury "'Minerale BronnPD "
en IS tok digt bij de Puhlieke Eil;lin-
theek, Pu~lieka Kantoren, Post Ka.U(I, ,r
en btaW;h UlS.

Eerste-klaJ! Thurst'ln BUjal'd TafeL
G<>ede StalllD go.

Termen Matig,
Bar en BUJ!lrd Kamer afget:éhalden,

Porter ontmoet alle TreinelI

A· ' ,E.:OUDEN iu het schut te
., Ii,L1,teheest' Kru,al."

I Uroot J'ood'l koe,gemcrkt reclrter'OOt' slip,
linkel"")r 7.walu Wdt.o'Uwt.,omtrent t) jaren oud.

I Bleek roode koe, ~c]Jtero()r stomp, ODl·
kent 7 jaren oud,

I Zwor'te koe met kol en wit lies, gomerkt
rechterooI' slip, linker'\.><Jr' zwnlllwst.ruu't,
om trent 7 jareu OUO,
, 1 H,.,ode 0", gemor'kt rf'Chteroor slip.
linker oor' .walu wstaal'i"omr,'enl :~jaren oud,

I Zwart wit pen~ koe, gemerkt link~J'·
oor 7.Walllwlltaar't, l'l'clrtel'Oor' slip, omtr~nt
:j jaren oud,
i ;!,\Va,.t Lu\ umtr~l1t:! jareu oud on(Tc.

IUl'lokt. ' ,~

1 I{ood hul met kol \"our kop, omtrent 1
j""'" ouJ,

Vcrkooplftg, indien niet gelost, op ZILter.
.lug, i!5 Sept. lSB7, om 10 Ilur 's morgens.

C, L, I,r: JONGH,
Scbutmeestcr.

,KEN'NISGEVIN"G_
J

DE o~derr;C't('~l..ende is gereed"'om OM9rs W ontvangen voor de
. vO,g'_ n ,le" Merken" van de beste "Margarine" immer in deze

KolOnIe Ingevoerd, vervaardigd in de 'Fabrieken van

HAGER~A.N &.
HOLLAND

/

CO., LTDI.,
VIZ.-

• Het Koemerk," " Drie Kr::>(jnf""l""'I.;." "8a~kers LIevelings
merK,"

Alsmf'.le 0,,01 .. 1'>< ""or ~"T·"~"I'''I'.,rU.· \'lr:l~h~,)(), ten s;"t'c:,;oen pte" et.c" gepreser-
veeru in .. {,I' (Ollf,o'wl ;~I.t· L.h 'i~ken !.in:L Hollaf·d ~r'j'(,e: orders vpor oe
prac~tig~>' rot':rh'.l Y III " ,',:,'1- llt'C- tn hui:;.;h()ul'. iinIH'p-~, t!~ll·';'t:Ot'~l~n 7Stcdoeken,
daln;18t, '.Hill·IY'l. ~.:(·....r:t': it. "ll7.., t UZ., ut: di' taLlr;ek "au. Yai1deu Briel, Holland.

MOll:!tefl! lA'r 1~'I,It:ht Il!]) I": aaJ] li" vt'utlu·;'; ••:.tol'\'n vau

E~ILE H. VAN NOORDEN,
') • E:3 ~ IG .~...G·.ENrr.

\" 00r \'L)uJ'llldutl fiJ'lllS in de KAA.P-KC:NJliIE, KA.\.!':::l'AD.
tloU un l-~P eD K.1s.ST.E..El- S'l'RAAT. •

GEVR'&AGD.

..



anzoek
j lIE-ge
oer

Raad.

CH.
enden;
~aUIu'
ot den
ueraal
ensdag
I ver-
h, die
rschip
taugte-
ru rand

r \I Ol -

len
Il g(-

LX I !t:1l

\ t'llllg

n over
Imonll~

otel,

II met
l()mlll

) '1
IIJouw.

lt r lu.

"

I r IlJv

erken.
Luu-
HaaJ.

IUldte-
\ 1~C;h
nleur

Ihta<1,
Ilsdag
r Je
d te
tena-
wIJt: n

kUIl-

leden

),L! tu-
Cale-
endo

hWa
werk
l men
vul-

)1 Je
bet

)rgen

nder

nIet
a,L[l-

on.

s

, n
sen

I le

n ..
110-
uor

ng.

en

de
y

MARKTPRIJZEN.
TEN.

}{AAP TAD

\ 1l0BUE UA"KT

eptem her 18117
III • d
o lG Jl
o 12 0
o 1 6
o 6 7
o 0 li
o 0 2t
'\ 2 8
o 0 10

o 15 4
010 6o I ,
o 4 JO
o 0 1
o 0 2
o 2 8
o 0 !

Appelen
Boter
Kool
Bloemkool
Eenden
Eteren
Hoollden
Oauaen
Guaves
Zuurlomoenen
lAu1tartun
Uien
Lemoenen
Aardeppelen

en Patat ....
PompocnclI
j';'\&l"tJ""
Kalkocoew

SlEUWE M.ARKT

4 :>eplemoor 1897
... 8. d

0411-060
o 1 0 - 0 1 6t
00 <>*- O~ t<l

-, 0 0 li - ;0 0 2
0211 040
o MIl 0 II Il
Oli) 038
OBll 041
o 0 10 0 7
014 018
li 0 21 - 0 ° !Io li o 0 16 0
020 077
o II Il 014 0
041 048
o 0 2 J I 6
o 0 Il 6 4 6
o 8 ti 0 lil 0

(~ Ln de il eeret Bali ti; Ca )

l, n IIU .tGER~
L T V

2 September 1897
"\ (f.1 ril! )"\HIl~~ -'Vogeos de kieme be

ZUil I ug en werd er gecn '"Ol kOnplJlg \ \0 de '¥eek
,,"clouden Ona e noteertngen moeten dUJ! als
m rnmaal I..€" houwd worden U lt voer voor de
week I I 1\ lf notoeren de volgende als markt-
rll)Z'" -

WItte 'I J n LIrO pnma £7 Os od tot £8 OS od
e~r.L<) 1: I Ilh!Lk.l tot .£F, 108 Od tWI..'edo£3 15. od
tot n ..I.'! 0.1 derde £2 58 od tot i3 (lt! Od
Infenellro tot hard 1.1 lOs od tot .£;! 58 Od
w )fJe wItte wr.te tot 8uperleure "4 5. od t9t
.l) Ol'! ud t"cede £3 Jg W tot ':'3 la8 od derde
£11>. lid tot .£ ~ Os od IIlferleur tot hard .£1 08
tot .l L O. od donker £2 15s Od toL
£4 U. Od f lncy oyock. £4 5. Od tot
14 I slJd .~.rt wtUe xl ll)s od tot £11-1-. Od
hchttJ .lI III IJd tot £llls od donker £0 Ill. Od
tot.llll;l!d zwartlange£45.Od tot £41os0d
lang lot m ddolmatlg £~ 15s od tot £4 Osod mld
doimatI!! £1 IJS Od tot £~ lOs Od kort mIddel
mat.g .W I >I od tot £1 "s Ud llliddelmatlg
el! kort .t: J lUs (JJ tot £0 158 Od vale lang
£:.! bl; Od tot .1.? ;JO od lang mIddel
matIg £1 5. od (-ot £2 108 Od mIddel
matIg £ I 5. od tot X I loo Od Icort mlddelmahg
£1) is bJ tot £0 125 Gd spadOfU\8 Wltle
.£1 15. od tot .£2 Os od donker £0 10s od tot
.lIJ I;J~ (Jd lang vlos £1 OS od tot £1 5. Od
kon vlos £1) '>. od tot 125 6d kort gewooo
£0 ". od tOt £U 108 Od lruJg vlos £ 1 Os od
tot £ I ,. od kort" L08 £0 5s od tot
£0 Iin. IjJ lichte £1 7s Gd tot .£1 1O~od
donleor ch.cks la od Lot 5. Od
\\ li De toon ...an onze markt IS ...a»t tegen

011\eranderde PC! zeD maar taangebodene 18 nog
ooJ>"rk t "U uoteeren -

!:'iuper lang karoo veLte 4:td tot 4~d mltldel
matIg 4d tot 4td ordmalre ~d tot 4d
Z" are ell mferleuTe do 2~d tot ild

VELLt \ -:MIlr"-t fenn Wil noteeren -
Bokvellen lid-I2td zondrooge 7d angoras

4d KlUlpsche 23 Od-ls Id laIlg wol 3~d
kOl te "0 I 3d beschadIgde 3d bastaardft
3!J

13eschadlgde vellen volgens kwalitett

Ka el I
I li

KBIBEltLEI'

I li

Il ..llll I n

lJ, I, Irod.!, r <.IoL. n, I

l\TlI\ ~l,\,,\\Il\lï

'an , Jil' Il tU

("uon Il IUlIutrt

\ \ \ b, trt'kkllJ,..[lI \\ nit h, kend
....-\._ ",III.kt lIt Jp Hetle "IlZCn ~,llel
I II J \1 OKl" IH \\, <Jl" [lI 1nl r
I I ndtlilll w, rkza'lJl til ~'I=tlalHlj

I b 'II Ill' II lH eft IU Jen uo..,
~I_ n ltdii] I \Ill blJnl 'i J~ren op.! ...n

1\111 lIlJ -tl rf lln Hl Lek \\ .ttl

~ I lH rOl r
,\ '.1 l) lit il I

Markt Plein wgieshuis,
WELLINGTON.

(I an d, hu (II Ja, Lale.eTlCe ti; Cc )

Termen £9 10s per kwartaal
Wasschen en Strl ken ngesloten
_Uleen Jongens beb.oeven a'\nz~k ta doen

D. .J. .J ACOB~.

~ September l8n
mk lOO lOK '. OJ tot 7. 3d

I Cl .. k l(jl II. I~. Ud tot
I~. I ti "lI.leerb('onen per zak 203 Ihs 31. od
luL I • I) I Hoonen K .tfer ~I).Od tot ~;). Od
K al (Kolol"""I) per baal lOO Ihs Il. Od tot
I,. ud h.af (Kolomual) til feneur 55 Od tot
(j.!tI Kif (0 \ 8) H.Od tot 10. IJJ Voer
per I IJl) I hs Ms Ild tot 's 1!tI Kafferkoorn per
zak Iri. od tvt :tO, Od Doerenmeel oogezllt
'i. .OJ tot ~18 Od Doerenmeol geZIft 3h Od
Lut J.lg Od 1\1.,.,1 Ii. !Jd tot I Vg Od Gel.
~llet.c8 J>'" zak lb,Ud t(}t lïij ad Gemen~dc
\1.,,11,," pur zak I. UJ tot Ibs Od WIUC
MI"t.". per zak II. 6d tot 1,,8 6<.l Wltt~
~11<1I"mecl 201 Ibs 118 ud tot :lI. OJ Gelo
!tI .llUrneel 20 l lb8 lM. 6d tot 1118 lIJ Haver
KAap. h por ."le lW 1b8 17. od tot 18ft Od
lI"" l'(Jr rok 110 Ibs .!I),; Od tot ~US Od AaN
~ppdcu I on.ak IG3 Ibs lOs ud tot 20~ Ud [abnk
per lh IJ. 3d tot Ug 4d fabak per Ib (10£0
neur" 0" Id tot OS 2d Koorn por zak l03
II,. 21.JS 1.1.1 tot :ix. od Doter per lb (vench)
.!~ Ik.! tot Z. ~d Boter (tweede kwahtelt)
I" Gd tot 1. d EIeren per dOZIJn 18 'ld tot
I. f d Eenden per 8tuk 2. Gd tot 3ft Od
I:!oooder. per stuk h!ld tot 'ls od Kalkoenon
per Ituk h. Od tot 8. od Urull ell Spek per Ib
I). 4d tot 08 Gd Zout pbr ihk I. Od tot G, 6J
Okkomoten !>'lr Ib 3d tot 5d Gedroogde Por
"keo 4d tot 6d Kalk per zak 'nl od tot 5. Gd

SI \CIITVf E -08~en (goede) prima £6 O.
tot £7 O. Ullbell bOO Ibg £5 O. tot.t6 0"
KoeIon 400 lb. .£3 IJ!! tot .t:4 ID. KlIlvel'll
2J" Od tot 3a8 od V ..rkeu" lOO Ibs 3ot! Od tot
37s Gd Lammeren 30 lb. '0. od tot lIe od
Ibmel. 4.1 lb. 17. Od tot 18. od KaapJIChe
Schapen goede 43 Ih. 178Od tot 18.6d KapattlrM
50 tot 60 Ihs 18s 6d tot ~18 od

fIlI:KVE.E -Mnolen groote £20 tot .£25 Os
M utlen klemo £ 15 0lI tot 1: 18 0lI Rupuarden
.UO tot £~O 1rekpa.nrt'en f-16 tot £20
[zeilt £7 Os tot £8 Ossen gezouten £I:.!
tot .I; 13

\ IIJe I'lutestullhcllC l\_cl k.

Ol' \IIJdl"; ll)t} Zll,ZllLrltlll

\1~eUllLfll \ I-iHdCIIlJ": \ar.
d, lf dl II II I I kik \I I I Il .:dlOll
dUI III hL! kll k..: JJ I \ Hl)tll~ll Vit,

tl 'i n Ill, UIII ILII I t:elt,LI te
belOL I lil

VEltKOOPINGEN

AA"l1\lERKINGEN

Een zegen voor hJders aan
slechte spIJsverteermg.

liezen longen kaf onhangeD enkel
llik "" kuop
r r \ alt" CHilI! .eraodenng ID o!lze markt 'no

"rle Ion" eck te rapporteercn \Ve":lIg wageo~
k, me n or aan doch de voorraad li! tamelilk goed,
en pr Izell hebben geen groote vernndenng on
Icrgaan Boermeel I~ _aKter omdllt molenaars
don l>rll~ blOT\'lln hebben "erboogd doch de
ve' koopan zUn beperkt en cr III eell goede
'O<Jrraad Kaf "In de beste lewllhte.t .. ordt
gevnlll{(d Voer 18 .Iapper eo moellule bU groote
kwalIteIten te verkoopen Mlehp. ",n oover
Iflderd doch er VlOden geQn groote ,erleooplD
ge n pi"" I. 'oor boter III er goede vrnag EIeren
ZI n ID grootor o,er ...loed PluImvee behaalt
goede prIlzeIl

Lt:' EIWt HA\ P-
'oor mullen en donk",. 1ft er goode vrllllg

RIc n trekpaarden \l1I1 goede li:lall - er
leoupell goed \ oor .lacbt, ee 18 er vrllllg voor
nllnlel[Jk klemveo

T\"DI" r \~ ])E~ T\~I)E"l1

De I """ lan tanden d, kter HeYI e. :'I{alhews
~etx we' \Jderlcy.traat K J..~r.tad wen!ICht
lo! I et pulJhok ...an Zn.d Afrika bekend te
make lat teu ClOde Le voorzIen m J~ uanVMlll{(
naar .",.,.te kl",oe tan.thedkuode tegen m~tog6
pr l n h I bereId IS t~ verschaffen liet allerbes

,,"rk da;u b I )UllIt e"n nlou" duplicaat
I nd al het uleuw.ko toobehooren heeft
r! h' h I III de pV"II.e de Kroot-.te vol

~., en !lan elke pallcllt hlDneo
IJl ~eI ko hnnlllgcvIIIg De heer
r .pc< ml"" In het trekken
Jer I Il h" gebru.kt geen gal!
f no r .."nlil lot. dit beWUslo

n l.,kt t eo Itt lallrien kan
\,.1, I < ~opa,t .. orden bInnen 24 uren
• 1.10 en , "r If 24 lIren kennl g!'(jft Door r

n lu n he verbeterde LUlgJll1(8Wl..,1 18 het Will
"'"~ jo( Ic wortcllt lIf "elllge gewnde Landen

c rekk ti en later kunuell tandeo toege
c;sJ w rJe' a.a de plnat tegen geTloge kos

'" lkJ " en tan i"ll kuno"n l(cvllid worden
.. n alia, I e "tuaar gem~ kt worrlcll Bel
\ "r • ",md w, rk word t gc waar bo r\ld he, bo te te

• Itn lUid \f nka ...erb."N~en kan wordenl".urvuor In ricn rp!;cl t"eemaal woves
c I r. I",uul! n",,,t 'H rdcn De boor Nobiu

tl \;1 "'rteLla t: MtU 10 ge ma.a kt 'aa kunst
IJ :H ~ t It:n en n (4)'Z..., UI trl. kklO~ en heeft
mter Ja I~ J:lren onderYludlllg 10 Europa en

d I land II), I ....d bet publoek Joon ver
WUln lal boe" cl ll)lI& pr IRlIl blllUk Z In bet
nnm ~~I k I.!! een heter k"ahtelt work tu VlD
d<n ( n.ul H d VTU I et op het It';r"" Deo
b<er :Salan lie)oos Mllthu\\1 geboowilu KJllip-
f1o&d -[ADV]

POR 1 ELIZABETH

(Van I. hur<n [","ch Loubur &: Co )

I:. • I
bOO
4 10 0
3 10 0
2 10 0
I 10 I)

I 10 0
3 0 °
2 0 0
1 0 0
3 10 0
4 0 0
) 10 0
I (J 0

o 3 °o 12 r.
2 lO 0
I 10 0
o 11) I)

o I 0
o 10 0

I. 8
1 10 ')
5 10 0
• 0 0
3 0 0
2 ° 0
4 lO 0
li ~ 0

10 0
I 10 0
4 10 0
4 lo 0
3 0 0
I I; 0
o 8 0
I 0 0
3 5 ()
~ 0 0
o lo 0
o 8 0

• 1 6 a

gcx"l tt t !I' Ipt r 1nl g
nlCt'i lDl

kort
r <W-

vi *

';MIdoIUIt(jonp 1'.1.)... :" __ I en bard 0

" cll.lcD 0
Staart wit
" gtlklenrd 0

donker 0
BB 100-)'0

Ex'tra w.tte superieur ell "t)fjell t.escn Yastell prlJL
VIILLU-Ollveruderd. WIJ DOteCI'eD -

Per lb,
MerinOl, in bdJ.a, OJI~ 0 8t - 0 0
G-.hOlen 0 '. - 0 0KaaJllChe per .tuk 1) l'

" lammer en belchadlgde 0 II - 0 4
Bok vellen, ~ 0 10 - 0 lOt

" beecbadl.gd. 0 li - 0 4
ugoru, geaorteerd. 0 4t - 0 0
&ngoravellen, geeaho1en 0 li - 0 8f

beachadlgd 0 1t - 0 0
Hulden droge 0 6t - 0 6
" droog gezouten 0 .. - 0 '.

natte 0 2. - 0 0
droog beachadJgd 0 lit - 0 4

Sprlllgbokvellen 0 II - 0 6
WOL-Op de markt vandaag werden:lOf balen

aangeboden en 109 verkocbt Competitie WI. goed
en de pnjeen •• n verleden week 1'01 gehooden
Verscheidene pcrceelen boeteboeeh]CI en zaadacb
tr.ge Uitenhagu sneeuwWltte aaugeboden ell
.erkocht tegen lOl" tot lid, terwl11 een paar
seer fo Itwn perceelen Std tot od opbrachten Een
heeveclbeid super sneeuwwttte mooi, swaar en In
goede oonditie doeh Ietwat .01 booteboMcbJS, werd
.erkocbt voor lltd tot 12id to balen lange lIano-
ver .etwol vol zaad en ....aar .erkooM tegen 4jd
eo 7 balen middelmatIge tot lange Karoo .enrol
teiCn 4ld I> balen korte t<1t nuddclrlJ..'ltlge Karoo
.etwol behaalden 4}d U.t de hand be.t_t er goede
YraAjJ .oor vet .. ol doch .necuwwitt •• et" at .lapper
WIJ noteeren -

Per Ib
• cl
061
o 4t
OH
o 0

o 4t
o 4
o 8t
o 0
1 It
I 0
I) Il
o 9
o 8f
o 7o ,
o 8t
o 1t
o II

IliAtl'll il 12!11J\&ngrasveld vette
Goed tot 6ulocr
Kort tot middclm grasveld vette
EXLrIUUpel'12maao karoo .ette
Goed tot
Kort tot middelm
Zware slechte vette
Bu we en gekleurd .ette
Extra f,j Ultenhage sneeu witte
Soperieure
Goed
Slechte en met onkrDld
Op het land gewII.'!IIChendroog

slecht
Ruwe en bockleurdegewMllChen
Zwarte luwe gewflMChen
Witte krlllllrali ge .. astlChen
W tte rowe

BoKWO! - De markt bh}ft onveranderd wat
_omelwol betreft cloeen go ,erkoop'"l1 te rappor
teeren zllnde ccn klcm pereeel supel' ~..,rstcn tegen
laJri OM Londensd kabel gedateerd 21 IL
berIcht Er ZIJn 1.00""'" d", h gL""n .. rkooper.
voor lanjl"QZI)lIChngeCCNitebok .. ol tegen IHd tot
IDd I f1J""O sen Joeo vetl g te ZIJD Ol DIll8
ring. I ubllckc verkoopIngen ,.erden sa baleD en
Ol, ,:lr.keo ""'Igeboden en 211 Laleo en 41 ... kken
verkodl!.. Dc Il lstall ng bestond grooteodecl. IJ t
wlnteo wol en gemengde zomer \ Ier balen j(Oede
".uterwol bet alllden lOin cloci de hoog.te)Jr JO
'oor verl<Cllc.deneperc:.elen OrdlllAlte "mterwol WAl!
~fd W'J lloteeren -

Super tot extr .. super bokJC8
Korter gemengde bokJ~"
SUpeTromer eer.te
Goede ordmalre wmer eer.te
Wlllterb ...v
T"ecde
K Js

I d
I j-
I 3j-
1 Ii-
I l-
o 91-
o 9
o Il

JOHANNESBURG

(Leo I~aijf ti; Co, rapport "oor tk l~ek gee. ..
dlgd ). ~'l" le 18iJ7)

ne volgende ZUil de Iloteermgen Yoor ver
leden week -

£ 8 d
o la IJ
o II 0o - 6
o 1 3
o 12 0
2-0 0
o 1 6
o 14 0
o 1) IJ
o 0 0
1 0 0
1 IJ 0
o 16 0

£ s d
o Il I)
t) l 6
o lh 0
o I lj

1 ~ U
}. lil 0
o ~ ~
o 14 ,
ij II, ~
o 0 U
1 ~ G

- 1 Il U
1 10 0

Zemels
Hater (veI'SCh)
KILf
E,eren
Voer per bMl
Voer per 100 lb.
Hoenders
Katl'crkoorn
Mielies A !OlJf"lk
MlehC8 KololI",le
!:laver por zak
U,en
Allrdappel~

LOr\DEN

~ ~EI'T -(Per lel TlLaf )-,ci Mp,,11 nl Jn. ek
III nlllJj,i Kuru I.nge c, b ....,llld g Ic w I.cht gc
Z)JIl L'enach)_1.<loog.r

aan hunne Doogen
ar I3HLIKl

'W'a.te ....
IlKT FAALT NOOII

PrlJs 2s -per post 2s. 4d
Verkooht door alle Apothekers

WAAROM Lan~!N~~I~eD
VERKOUDHEID, HOEST,

ZEERE KEEL?

A~8~S KOfSOn 8orstmi~~81
Heeft een bijna 6O-Jarl,. naam
voor het pnezen van aandoe·

ltningen van de Keel en Lonpn,
Verkoudheden, Hoest. Innu.
en za. en Loncontateklnr·
Aanpnaam om te nemen,
zekere pnezln,.

lyer's KerseDBorstmiddel
rAYER'S CHERRY PECTORAL]

..... MedalI... op de o.....te W.......
T•• _telll.np.

Jlrt), ,...,. O;,:::r.:.I': " .. rd.loo ..

DE ZUID-AFRIKA~N
YlJtlDlGD MIT

ONS LAND.
DIN>;D,\G, 7 SEPTEMBER

OORLOGSWOLKl< ~.

De IIlltilukte samenzweerders hell(jor~m
met tot die klasse, un men8Chp.n, dl() zich
uoor eene mislukking' III hun doel laten
af ti ekken Dit hebben ZIJ bel hUl,JelJjk
getoond en JLalom bhJft de lucht vol
wlIntronwen en lchterclocht De hondlDg
dool de Bnt,;clle regeellllg, met den heer
CHAMI:IERL \Il'i als woordvoerder, Bange-
nomfIn,' was geenS7.1U8 berekend de toe-
st mden lO ZUId A.fllka te verbeteien ver-
trou wen te herstellen of de polItieke lucht
te znlveren Men zal Zich hCl"lnneren,
dat de heel HHO DES hel h,laldcllJk voor
het purlementalre comlte verkhulI'd heeft,
dat hIJ zIJn doel zou blljv~n najagen-doch
op con8tltutloneele wiJle En W.lt li! UI!
doel? Niets Illders clan de ZUld Aflikaan ..
~cll" lept! uIJt' k \ an hat e onllfhan kelIJkJIeld
te he n.lO\ en en de goudvelden JD handen
te kllJg'OIl De bl)voeglOg d lt bIJ dit doel
op tOllllt tuhoneele wtJze zou he\OlderclI
Lett;el.~nt IIbsoluut niets, wunt (a) ,le
Bllteche regeennjl vel'SChooude "elb het

• d
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o 4t
o 61
o 41
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o 11t
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een aanvang .zou nemen,
De heer

alleen den heer RBODB8 "eJnle(ljlircl
opgehemeld, hem een
als man vaL eer ~geven,
gelegenheid vOOrbijgaaD
te beleedigen, In het
rapport van het comlte vfll~I[J:IIiI,'fIA
indien het DIet was, dat de nIIIU['l)tlll[

..ekere mate van
gednrentietIe tijden
op den Jameeon-Inval, hij 1IU!;tok,~l'fl

regelen tegen haar sou
Sterkere maatregelen? Wat
teekenen? Heeft hij met een ijle]pOc:he
zonden 0 rer eene lange
weel-de , srbrekingen van
Slechts een ultimatum
weest zIJn dan de houd mg
CHAJlISERL.AIN ~Jne lI;IIIIIlI"'1':Ill~~C
trent de IlfIweel"le suseret
Zmd-Afriban8Che repn
geen arbitrage kon aangaan
hunkeluken staat, waren ~ ..",...,....",
voIgenII velen opzettelrjk
Eene suzerelDiteit slUit III

den onderhoorlge zal
de heer Chamberlain elI'Cht
mtelt die Diet bestaat, slecht,s
om de repubhek te slaan en Ul\iP8lleeClure
De bedoehng v lO dit allel!
dUIdeiuk.

In de Londensche
Stumlal d .t DUlycl Jj Ntiui
gUltns vlOden wij een zeer
8ChrlJven Tan den heer F R
die zellr goed op de hoogte van
DIet 7.onder reden zulk een
schrijven Maar wat dIt a
teekenls bijzet IS, dut wIJ UI

tron wbare bronnen be getuI-
gems hebben gehoord, getulge~lls die het
bittere vennoeden wekt, dut ~e oorlogs-
wolken weder aan 't lIlIIlenp"kken zIJn
boven ZUid ,urlb; dat de t~leorgestel-
den hun amval nllen llernu1fwen dut
de goede lUvloed van de vrides-motte
al minder en mmder wordt, iee lunger
het parlement verdaagd IS, en "oe dieper
de, el klal"lng van sir GORDON !fRIGO, des
SPEAKERS prenuer, !linkt I~~ t gelnoed
van hen die gaarne willen ge~ven wat
bIJ gezegd heeft omtrent de ,<i}lge VOpo-
lalltelt van den heer RHODES ii4n de hou
ding der Kolont,\le ..:\.frlkaoel'8'l~ Wu ach
ten dit artikel onder de oms~dlgheden
vun wo ulteist groot belang, ~a.!. Wij het
onzen plIcht be8Cnouwen d~ Inhond
mede te lIl-eltn en onze leze~ te waar-
schnwen t~

De heer STATHAM beglOt ~t erop te
WIJzen, dat het Blltsehe p:lIl$ncnt ver-
daagd IS, en <lat de beer CHA.SE Rl AI:-i
gedurende het reces bezig zf. zIJn een
'sulpdse' voor zIJne collegas te"llk08te vun
ZUId Afrlk,lansche belangen t,berelden
'I n t her-amen zijner planue., heeft de
he~r ( HAMIIERL"IS een bekwtne mede-
plIchtige In det! heer RHODE" '; Instede
v III een verbrekIng der vrlentlitchap tu~
schen de heelen CHAMBE'i;LAIN en
HHODE:-I, z\)n ,lie banden thul1l!l hechter
dun OOit te \ ol en, want IOJlen I'm IUd clle
1.00 begeerljf iS III de gnost r.'JD~r IUllJge
nOOLen te zijn als du heer CHA~nEnL"I~
de !;cschelllltn!f \Rn ZIJII o1tiCW~(l vlleud:

jl

scbal' op lemllnd die III zlIlk e~i\ Biechten
reuk i. als de heer RHODE!! w~pt IS IJ{ t
dwaal!beld (,e denkeu dat die q,emlscb lp
slecht8 van persoonlijk gevoti Rpreekt.
De baud II! veel waarschiJnlijker; eene ,un
onderling \\ Introuwen en weijel'keenge
vreeB-een umd die door den "tllallg Vllll
olDstandlgheden de sterkste m~e welel,l
gem lakt kan \, Oldeq ;~

"De heel RHODES, In het l~Iige '" IS
!!Chen kleed hem Lloor deu heer O\1f Alt BER·
L" IN geschonken, U! weder de hlndeleutile
agent' an een handeleude ImPillTlale polt-
tlek In ZUId· ~fnka De om~t\iele agent
van dIe uctieve poltllek !lal uatpnrltjk de
hooge COmmi88aIIS zijn De ~lgenhJke
agent 7.a1 de heer Rhodes !lun " De heer
( HAMBERLAIN gelooft dat hij d~meerder
held der Ellropeesche 1)6\o~lJ]g del
KaapkoloUle met Zich heeft, IIIJ!iGORDON
heeft hem die "erzekering gege;'Ne.1

Dan gaat de heer STATHA~ voort door
te zeggen dat de bedoeling vUt CHAM-
BERLAIN en RHODES than8 d6zelfde IS als
10 )I!I);.o (driften-kwestie) (a) i>e Irans
vaalsche goudvelden ondel 't l~l!ltler der
groote kapl t.allslen te hrenge~ en (") de
onafhankelIJkheid der r\pnblIel~m weg te
nemen De heer RHODBS hech' meer aan
(1/), de heer CH !\.MBERLAIN aart (tJ) Men
heeft nu de ver!ltroOlde "appillen" Vdn
de komplot kar verzameld ~ wegge·
rUlmd het Jublle 18 Vool biJ e weg lB

!
dus 8Choon ~

SIr GORDON I'\PRJ(,O, III ~n kapuci'
telt \Is pl-emler, IS o~ertulgd (~t de he('r
RHODES goed IS en dat de bêer ( li t\M
BERI,AIS groot li!, en dat het gfleele !lpel
heropend zal worden De teligrnmmen
van gelnk\\en8Ch aan RHODE!'I,~lt zeke"'l
koloDlale centrums (Kaap(t,ad, Port
Elizabeth) was een rteel v III h~ spel De
publtk Itie, door I!peclUle cOITe~ndenten
"aD Londenscbe bl.\deu tu Tra4tsVlial VAn
leugenachtige beschululgmgelli tegen de
II uusvaalsche rtlgeenug III een deel
van het !lpel In vel band he·
hoort men te letten op oe
(hm heer C hamberlatn met
de beweellle Hll/,el elllltt'1 t,
tatle det LonLl"!JsC'hc con \"
" lIltIl ~ Ikcn JI/} -1111,11

w.;tH I e JJI (i$HC ttJ{J( lt dl' r lïnt
III J"<lats vcm de teVI!Il

d
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te zdtm, li,
1caa1iJte1f8 rep!~bllek zal (JtJfl(J(JiJ.
zaakt lCOlvU» een va1l tu~ altef naJ.leVC11
aall te IWllt.ll/l-~I!rI, d1cpe en 1J1lte'f~ eer-
f'UId/fl IItg, ili.8t1#Ytelule een ZIJeI fmbatrm-
treele llt1pcrkmg van llam ge/ned en 7I.w o
tmafl.ankel,ikheiá of een OO1log. Ee..nlg.
een zal deD heer RHODE8 even goed be-
vallen, want JD elk geval f.Il) zijn
beheer over de goudvelden 10 de Trall8-
ua! verzekerd aijn, en, al. Mn gevolg,
&al de Gecharterde maat8chappij behou-
den worden. Dit 18, natuurlijk, indien,
mgeval de Transvaal ID een oorlog word,
gedreven, de oorlog eindigt eoeals alle
goede JIngoet! verplicht zijn te gelooven
dat hij zal eindigen."

Dat de heer CH~)(BERLAlN een vijan-
dige houd mg tegen de Transvaal heeft
aangenomen beschouwt de schrijver bui-
ten tWlJfel, en het gevolg daarvan zal
lijn, dat het DOg moeiliiker voor den
volksraad zal zijn de wIjn industrle hall-
weg te ontmoeten. Dit IS net wat de
heer CHAMBBRLAIN verlangt, want dan
zullen de .. grieven" weder Uitgehaald
worden "Het JS duldeljjk dat deze gua-
ven uit ParIJS, waar de Rhodeeia-kllek
vele actieve en gewetenlooze onderste u-
ners III de pers en elders heeft, onder-
steuning sullen vinden De eisch zal
heel waarschijnlijk weder gesteld worden,
dat 't Johannesburgsche distrikt In een
afzonderlijke !lelt· besturende provincie
veranderd zal worden, op grond dat de
Pretor18 autolltelten DIet In SUlat zIJn het
te regeeren Het eemge alternatief l.!.LI

oorlog met Groot-BrittanJe zIJn V. ol dt
ootlog gekozen dan hoopt men, dat t
repubhkelDlsme voor goed Uit ZUid-Afrika
geweerd zal worden In elk geval ~ul ..
len cle goudvelden het voorbeeld van de
diamantvelden moeten volgen "Beziet
men de zaak ID dit heht, II! de • boom ID

Gechartel de Co aandeel en gemakkeluk te
verstann '

"De Rhodeslaan8Che agenten doen w.\t
ZIJ kunnen om de F ran!!Che repubhek biJ
den neus te lelden Dnltschland !!ChlJut
toegelaten te zUn zlJn eigen wens:!h ID 't
oosten van Europa te vel kl IJgen op voor-
wual de Engeland geheel VriJ te laten m
ZUId-Afrika De Rhodeslaansche samen
zwering spreidt Inderdaad bare ankel s In
alle rlChtmgen Of de Afnkanel'8 JU de
Kaapkolonie In staat zullen zIJn een doel
tt'effend tegenwicht tU te brengen, b'[Jft
te bezien Velen, an hen ZIJn IIIm, en de
Rhodeslll.llU8Che ullddelen zIJn bIjna onnlt
puttehJk Inderdaad, WIJ zIJn IL'!Uhet be-
glO van een Uleu w hoofdstuk I n de oude,
slechte Zmd-Afrlkaaosche gesdnedenls,
en wat het einde van dit hoofde uk 1.1\1

zIJn, kan DIemand \\ agan to ,oorspel
len

D" IIlhon1 ,au lIlt artlkell8 Uit ver·
!!ChilIende on.tfhankehJke blonnen be,es
tlgd Dat WIJ r.og lang Ulet 1 tn t elOd
onzer moelehjkheden zIJn gekomen 18 maar
uI te dUidelijk Met het SPRIGG-mlllI8tel le
aan 't hoofd en een vel-dalgd parlement,
beteekent de IDvloed der Kolollle slechts
eene ondel'8teuUlog ',lU het CHAMBER
I "IN ItHODES plan Men gevoe t Zich
80llIB hlJna m Ichteloos tegenO\el de.e
gcwel,Jlge 'ereeUlól ng ten k\\ aue doch
het gelouf dut het recht z ti zegevieren
stllat eeUWIll, en op de~en lots I)ollwenue,
zullen WIJ Ulet besch.lRlDd Uitkomen ZeHH
een CHAMBERLAIN, een RHODES en WIe
uI met, zal Illoetcu z\\ Ichten VOOI het
kletlle, eensgezlIlde !"olk-het \.fllimnel
dom IDdieU "U oDwallkelb.l.llt alH dn
mail op dezen I nts ullJvtm t:itaan

~ t!a4.e "~~~~~tqf
.~- hé• .eeSe
1JUrde ~ £&ltb'u""",,," t "rugela.~n

l'WEI! KAAPSeIl"!! KJ El.l1l1.1ll'GEN
Jade geheeten, ZlJll t-e Jah-anne8buri
QllI II6IJOIDe!l op eene be!!icb nId:li).ng
giftl(lng .an paardeu

E~N D,j.:IIE)Eilen Munel CottereU ge.heeïpn,
-ti de vonge week voor den IAndal'Ollt te JO
bauet!burg "en;eh.enen op eerte beldh.uldogrua:
1'&11 drie damet! I'l}wlelen ge;,tolen te hebben

MOTtE >;AY WANTROUWt!! -Nur wu 'fm'-
nemen zUn de "llI8Cbe~ te V a1l!Obbu.1 en eldert
un onse Imsten YQ9memenB een motie '&n
.&ntroullreo III de Piets« Fflure te paaaeeren I

TwEB GIlOOT&WALVISSCHE<!'r werden bln~
de paar lutete dagen m de nablfh.eld "&n de
stud gevangen na.mellJli: een te MouUlr Plrnt,
75 voet laug en de andere tegeno.ver Wood-
lltoek

NOG EEN -Tite Ba rkly and Dt!lUer, NWJS la
de ntI&t.Cvn.n een mauw t .. eetalig weekblAd da.t
te K.jmberley wordt uItgegeven Het kindJe ...
welgeschapen en wu wensehen bet eeu la.n.g en
voorspotdlg levon

T EN DE!L~ worden '\'an Fegeermgnrege gevraagd
'OOr bet leveren van lIJO 1)00 bakste- nrn lIa.Il. tt
spoorweg statIon te WOrt:'.ester eo voor de visseben
dm gevlLngen mogen wOMPn door de VlIIICh. ra.
stoomboot, de Pieter Faure

KENNISGE\ I!m uescursn door den direkteur-
generaal van spoorwegen dat er op Zaterdag en
Mundll{( 11 eu 13 dezer goedkoope treloen
zullen loepen naar Newlnnd!! hU geleganheid
Tal! de voetbal matob6l! met het Engebehe
span

DE nl NnF.RPESr COMMl su te teilenbotich
kondigt In een andere kolom aan dat geen
hoornven uit bet Paarl distrikt, de afdeefilIg
8.tellenbo1!CI, mag worden Ingevoerd V 001'
volle bIJzonderhodon ZIO advertemie ID oen
ander kolom

E~s Il"I!P'I(~ \EI. AIl~HI" van alle 81ge
naars van hoormee In dd afdeelinq Stellenbosch
zal op VrUd'lg 10 dezer In de ra':td_lllldaa.r
gehouden worden om bet raa.uamll vali on
mlddellUko mentIng enl te bosprek.en -Z.e
..dv

KE ~~I'" EI I:iC geschIedt nam,ms hetdlstrik:t.
best unr '3.n den .A fnkaller .Bond te foll.lft.gh,
dnt or lLldaar op ZaLcn:l1lg J I deter een publieke
vorgadertn,\( W..J "orde" gehouden OLetbet doel
om kandidaten ,oor bel parlement .0 IlOmt-
DeBren

1\OOIlIOTTIG OX El lK - LI Vr,idaga¥ond
had een Jonge vrou.. rocwat 19 }3&1' ood het
ongeluk tU8l!Chen Kerulworth en Claremont
onder deo trem te li:omen., met het trellng
g.evolg dat %u op de plek werd gedood Het
lIJk :roager erg verminkt UIt

VLF.""F.N YA~ uoonbS WIJS -Doze ,Iek.ken
verwudert IDen Uit tnfcllakell8 CD ~der hnnen
good door de bevlekte plutsen In Irokende
melk te doopeo eu daarna met water UIt te
"",,"cben Helpt dIt nog DIet, dan hot1d~ UUlll
de natte dele boven bl'llndenden %Wa~el

COUttE TIP. -Bil de upgaaf van de tafels bU
gelegenheId \ aD dell hazaar Il Vrud.,.g te Groe
nepunt gehonden, kwn.m de naam van mfj VOlt
\ ,k,rk 'o')r als bet opzlcbt over een der
tafels nnm no 4 te bebben gebad, Dit lA treil
[lbnL~ bet moest zIJn ""3 Il ra .. J1«rde

TER \ 0 Jl KOMIN( \ IS nll~ND door broeiing
vnn het hoot doen tegenwoordig ie Loasdrecht
de br...ndmetst.ers met oen br,lIld!jzer bonngen
m de lIoolbergen om op d.e "'11"" den w:lrmte-
graad van het hoOI te weteu te komeo en ovaml,
"anr ,(C, tar drelgt t Idlg de noodlge IlIlUtrege
lell te Iuonen ncmon

A \" E "0)1 FN - Met de 4 t)udal. ()tI~tUdUI
Zondag h er arr! reerdo tun aangekomen dr
Le) d. staats ecreLV18 der Znld A.fnkaanscbe
Republoek en gade en do hesr IlO meVl'
Somerset French De boot I>raebt .23 I'll I&"
giers Dr Leyds denkt hedenmorgen aaar Pre-
toria te 'ertrekken

l'e~eXS:(l~~~~:::::::~~~Zit en Mater d
ljjk de heer RhodCll,
December, 1890. op de v'e.r'lm(lerlrnQ'
De BeeI'8 dlle)ttê.uren te "'_.llnlJerl .."

dat InCO een deel der" ltlJ!te.U zou gaau
gebrutken om den vruchtcnoou\\l In'~
"esten te gaan bevordeeen; De ervaJ"lng

ons geleerd dat van sulke bevorde
rmg gebruik gemaa:kt wordt om politieke
macht Uit te oefenen. In de TraIllIvaal,
bv, werd politiek .ka.pl'taal gemaakt, tot.-
dat het tegendeel met eijters beweeeu
werd, van de bewenng dat meer dan cle
helft der plaatsen In de hunden van Uit-
landers was gevallen. Men vreest d \t
ook door OpkooPlUll III 't westen politie-
ke Invloed zal uitgeoefend WOlden

Maar hoe het ook ZIJ op politiek gebied,
het toekomstige levensbestaan onzer laud
genooten boezemt ons vrees lil Wat moet
v ID die AfrIkaners zonder gl ond werden?
Deze ernstige vraag drmgt ZIch llagelrJks
sterker en sterker biJ ons (jp Het eerste
guslacht zal het misselden kunnen vinden,
doch de kinderen P Het Afnkanerdom
lil met bestemd OlD bijwoners en pachters
te zIJn, onze voorouders hebben ous edelel ,
hooger Idealen 10 't hart geplant, en wee
hut verlamd Ueslacht dat (he Idealen te
loor laat gaan, doch wat moet van den
Afrikaner zondel grond worden' Boezemt
de ongelukkige N'Gami trek ons geen
yl oos, geen medelijden JU' ZIJn onze
oogen gesloten VOO! de hulpeloosheid dei
arme blankeu ? De waal schuwende hand
W irdt overal aan de wanden gezien ar.
moede staal t ons III t all,ll,,;ozlCht waal om
zIJ Il sornm igen zoo vel bl mu '

Slechts voor de " boom"
Mell zal zich het 1IlE'lk\\aardl';. alttkel

vlln den heer Blake III de \f/!>fJ/w(
Il Llell, waat van wIJ Jrn Illhoud onlangs
hebhen medegedeeld, nog hermnoren
Vooral trof ons zl)ne opmel king dat de
8poon~eg V'an Mtfekmg n~arBnltWI)O
nil t gelegd \\ordt al~ een pelmanenten
Wt'g, maar enkel om eeu boom
Rhodeslu landeeien te be,orderen
relde dat de onhechte WIjze wual'Op dat
sp lOr gelegd" as, gt)dUI 19 de lacllHplel-en
1'an zIJn gezelschap In be\vegwg bracht.

Deze opmerking wordt l.>evesllgd door
Iemand die pas UIt BIlI,w\\o IS telugge
ket Id HLJ vel haalt dat er niet een be
ho )rllJke bt ng IR op den ..l"elw.('len \\ eg
De trelUSpolcn zIJn op zeel 109se en tijde
hJk:e Wijze doOI de J J\ lel'en gelegd en
men doet al t rnogcl J ke de IIJIl ID No
vembel te openen "ant 111 den zomel
komen de regens, en Ulen neest dat de
IIVleren dan vele tlJdeltJke bruggen zullen
wegspoelen Dat de liJd te k. t W,lS om
belootllJke uruggen te bouwen spi-eekt
'an zelf de vraag IS maar of men van
plan IS bruggon te b0u wen voór de I egl'n
dalll IS Onze Informatie IS <lat E'I tot
no~ toe nlf ts u,m bl nggen gedlan lA

Iemand dIe onlungs een pa lt verilieten
SpnOI'l;la~en ,an tspoorweg deparlement
wilde hoopen, vel1c1t ons dat hlJ ze nIet
kon krijgen en dat de reden dIe genoemd
"el d was <lat onze regeerlIlg een kontl akt
ha~ met de Bnlawayo SpOOLweó maat
sch IPPIJ om al ouze oude st!n en aan die
rn ultschapPlJ tegen denzelfden nomlUalen
pllJ~ als \\ aal \ OOI ZIJ Mn de KolonJ~ten
per stuk w.)lden gegeveu, te leveien
Indien dit her geval IS dan IB het eene
dm-kte beveBtlglllg 'an de opmel kll1g
van den heer BI ti.e en OBzeu berrcht
ge\ er

1 of ~ !JE I" • \' I Flr.ilTitE I S van Krugon;dorp
naar Johanneshurg Jeppestown ftlnbon nadcrd.t
op IMt.tleden Donderd:rga I ond werd ecD IlCbo~
door gen van de ,ell.!!ten v 10 een ril LU 19 ge
USId De kogel schramde bet hoofd van een
Ier p ,.sn,lers Yen u de mlsdo.dlgen nog n1et
op !tet spoor

DIA~O~~~SI x I • 1'11 UI - Men :roal z-lch
henn oeren dat el twee afzonde IUlio ltefdadige
lnrtchtl Ir,ren III Brocstrllat til" betDlakol1el!Sfta
t.osplt:llll ell het DnrwhUl8 \ oor oude dame
fillev(;.u 1001 eel .. tgonoemde mOt:ten nIet rL.'l3r
1l0Tb,~hul. gendresseerd WOlden want dIt g eft
aanle.dlll,l" tf't onotlrlef en I{l'('()t \erZUlm
D~ IJ P.E' J I !JE VILI I~RX L 'V V voor

\Vore.Kter hooft 008 verzoch~ de "l"Ilag 'lUl
f een 'C IIneleoll 10 onze vonge uItgavc to

beantwoorden door te f6 ;~e:J dnt loU met dOlle'
ZIJDe cou.lltn8tltllll g.,vrwlgd 18 hen te kom n
toe8preken, en dus LIIot geweigerd heeft hêll
te olltmoeten Hn IS 'an phn bmnon kort
eent!!e 'crgadenngen In .un lcieaafdeehng te
gaan toespreken

Stellenbossche voetbal spelers
1 I Z Itel tin>: \ ond het la,ltste Npel \ OOI

<.le GIltlJ tbLllenge' hekel tt'Nleu\\
lan I plaats, met Let gll (JIg J lt Htellell
uo~ h mdcllllaal de 0\ Ol \\ '1lnlug bE'h l.al
den en del h ilVI hezlt tel R , IU den ge\Hllir
dee"leu PIIJS IJle\en \Vu \\enR hen het
~telJcnhossche slMn lan h LJ ltl geluk lJlet
h('t Sll('( PR "ual rnede bunnl ])(jAln"ren be-
km )nd ZlJll IIt'W' rden lit d" 7,eS hl kei ~
\\;)3.IVOOI gc<ompetA "Ill wOldL hedL Stel
!cnlJoseh diL J I<1t Vlei \ Ot \\ UI ven n IlDe
lIJk Lelste eu deldo Cllitlloll,..[e bel,els
en Ieet ~te en derde interwllegmle beker6
Houwel men enkele namen zou kunneu
noerm'n die vile! bljgedrngcll hebl,on dit
succes te bewCJ Inm me !Jen \\ lj llat de
goede ullcllag liloell te wIJLen III ,Itn Je
hlltcluke "Uil nWetklUg dOl vel8chliiell
le spannen \llcJI hl I Il n Ziel Hlnk,;o
dlagen en hnn 'lL~t ge laan <Iii H'I VLD

hUI! college en !'Ijl lil l hLuulJaven lIet
('1 il rI (I 'I' UC I ~p\ I, I" .ouwel als de
rdg llIecne be Il1gt1lelilllg' lil lt! t-itellen
bo~"clle ~tl1Uelllen ell In\\llIH I~ h, "h!'!)
\\ IJ mPL "elluegen gade geKI tgl II Het kall
Illet ande!'1' Ult deze ovel\\l!Julugoo "\\01

den hoog'cl c Etealen gebOl Cll ('Il l~ het
luet Jlll"t een gcb.ek alO IdeuIpl1 dat WIJ
SODIS lil ons '0 Ik t.() betl cu ren he bben I

ALLEIRLEI!:.
Emigratie naar Zuid-Afrika

De othcltJ le opgaven to ml:'l1 d lt tie
m< este emlgl lUteu uie I ngelalld vcr
laten nog sleed" na<u de Veteenigde
8~lt.en 'an Noord AmerIk L ~taD eli
neellI t men het gelal gt d Ilrend. lie i
mUlllden, elodigende al Jnlt, dlln !WllJI
Znld AfrIka twce,le op ue lIJMt

MAA!W JULI
J /'i 17

Vereenigde Stateu 7 21\-1
An~tr illl! X IL
Zutd-Afllka J I I,)

Men ziet ,lus ua.!. el 1I IDlnder naar de
Kaal' 1,,\ IIml'll dan gcd UIende dezelfde
maand In IX lG

ZEVEN MAASDEN, EINDIGENDE
IJ JPLI

RIJ )UI'I \ I "111 lf -In de Co,,, TIlnr4 V'oI.ll
:; ••I,('lon vel'l!cbllnt een bTlef "UI eellitd van
,lu Rh ,deota 1'0lotlO "Cl1lUllld f H R NertlIe,
wa lrw hU oen Icvend.ge !.X,schrtl' LUggeeft v.u
dc ,,,I~ moolllJkhedeu en t on;er!ef dat de
polotoe 10 Uhodc,jjll heeft UIt t.c statIn RIJ
beschuldIgt d~ Uccbn.rt"rde maahellallplI ':ln
hen mlsleld te hebben door mOOie bploftcn te -
docn d.e nIet werden nagekomeo Door al do
oULbenng "'OTlWn.ktkregen allen III t btnp de
koorts mot het gewig dat \eltID voegtIjdIg e(;n

H ,I' Of "\I(KF llAG' A wordt te konp g~ grnf vonden Deze m"1.lIden .un m'J eCJ) laD~e
"rungd -ZIe adv nacbtmerr.e vol van drOeVIge akehge da.gen, ,

D. r\\ EET'F belend ng van Langoerg rebellcn 1111EL 111(, 'N, EI l" -Door oen go.url!]"-
lal heden m0l'l:en arrIveeron haarmIddeiI! te Londen ecll dIlmIl om bat ieven

P,O.'SF.IIS • VElJLfOn IS dr Cullc) In de gekonlen Zu placbt ZIch het hoofd lt! wUllChen
"onge week te Ladillmlth (K K ) Imet een Dleuw brlamnddel dat .oor een groot

deel mt petroleum bestoud door e~n og~dekt
OF-ID tegen btlllJke rente -Wu "crwllzen be heht geraakt het baar ID vlam en h"t hoofd det'

lan .. lll,bbeoden I lar een advertentoe dieIlalln ongolukkige VrollW wprd deerJlJk vervtllod Zii
gaande stIerf na eon be' 19 fUdco vlln dne wekeD Dal

Di I~KO\! E~ IJl 'lA" I , T de 7 LJlt 011011 (".tip haUl" \Schnllddel eon !lICIl w e Fr:L.Ill!CheUltvtO'
wordt hedell ochtend verwD(ht De lIltgaande d.ng 'ill tegenwoord'I! nog al LO zWruJg

l
!'tDdat

boot 18do ..\ n n au be~ haar dll'Lrmee gewM!lIchen lil een kwa.rtiel'
Htl NA AlBeIII 1,\I1I.')f.~1 7.:l.lwa.'lrschqn "edor droog wordt eo de j?ohmg er IIlGtlll"

lllk III lobt begm v. Uctober" eder \ ergaderen i! lILt Mnar men moet om de grooto ontvJa,m-
In een 8peclale ztttlng baarheld er .eer \ oorzlcbtog mee IIUn.

Pil Il AlIEIPIII I 4 Su.,. Illn - H8tgezaa,,~
Mo )IF RH'ES" zIJn III sommIge dlstnlet-en van zIet er prach~lg DIt KrlJgén WjJ nOf een p4a.r

deD Vrustaat el1 l'iatal gevrilleo In dou Vr Istaat fllllke regen~ 'li dew maand dan ko:n.neu wij
wa. het reed. erg droog eeD goeden oogst venncbtell Ook 'Un de v I

DI Ot [)ISII óns C lil \\ r dnngt aan op den bedekt mot bl~meo van allerleI Ideal' en
de .·Icbtmg 'an cell politreb vereeDlgtng te geur La ....tsten Maandag werd alh.ler een rltle
Oudtshoorn Hoe Il! het met den Afrikaner club opgerIcht met ongev~r 30 leden (een
Bond? mooI begm) Het comIté bestaat UI~d hoeren

RF..tES -In hot dl.tnkt Cradock till! prach ],{. J Louw (voorzItter) J A Dreyer,J N.
tige "'ions gevallen en de droogte t§ geeln :I{08Lert M van Schoor l' van Niekerk, A. T
dUld 'Ic Be:lnfort West zlln ook goede regcns ~penglllr ou J Founo ..,cretulli Nu moeten wij
gevilllen loog "eli tale vno den AfrIkaDer bood biel' hob-

ben doch dl~ krijgen wu ook, want alle goed.
TE S IIf ltS worden gcvra _gd numen. het dcpar dIngen komen langzaa.m _( Co~p;,ule ..t )

lement 'aD pubheke .. erken voor het daar
stelleo '-'UI ecn houten laudlng.boofd te \\ II
vl.8Cbbwu

GEMENGD NIEUWS.

IX~7 IKllj
Veroel1lgde Stuten 1I~,Oht /'i I, 12')
At1l1tl'aht! 1,4'14 1,X4fi
ZUId Afrika JJ,~'Itt ) i ,1117

De emigratie nlial Amerika nam du~ af
gedurende dien tud al800k (he naar ZUld-
Afrika J..a..1U!tgenoemde IS verminderd
met J,7t)l Het blijkt Uit deze opgaven
dat de bl mke bevolkIng van ZUid i\.frlka
gedurende die 7 maanden maandelijks
met hljnR 2,2Ot1 werd vermeelderd UIt
de 1'0 1% waren el g,-1 i2 FJngelsohe:J
l,i70 Schotten ,'t2 Ieren 1:;1>2 'an andere
EUI'Opee8Che nationahtelten De ~r1t8Chê
onderdanen waren dns III eene meerder
!.teld van 1I,1i 2, of bijna twee en een half
maal w()\eel all! de nlet-Brrtsche onder-
danen

Het EOlI IDtcreS!last ZIJD te weten wat
van die dunoonden enugranten die naar
ZUId Afrrka komen wOldt Hoovelen bltJ-
,en III de KaapkolonIe? Hoevel~n gaan
na Ir Rbodesll n Lar de frunHvaa!? Natuur-
lIJk trokken de goudvelden nog verreweg
het grootste gedeelte Do bevolkmg vun
JolU1anesbUig IS dun ook eene uie knmt
eD gaat, eell stlOom die ZIch regelt n,\3.1
tien toestand vun de aandeelenmalkt
Komt er een boom In Rhodesia dan l".al
een IlaDzl"nhJk de!'l waarscblJ[ lUk zoo
heen een uitweg vltlden met de hoop bun
lOl tUin daul te l.>eproeven EI" 'k:A" IJl~ \ \ I~( II mcnw8Llad zal llllllllen

Verkoopen van plaatsen.
In onze 'orige uttgllve r.o:>wel 1:l1~ 10

die van heden, wordt door corresponden-
ten de 11 md !Cht bepaald hiJ het opknopen
vfln een aantal pla Itllen In de nahlJheld
\~ll het dOlp Wf'lllngton UIt Hl[

trou wh;1I e IJl onnl Il ht'bhen WtJ
d~t zulks ook t~ lllllJlgh

pn (.o\l1lnl !!cdum \\ 1,1r lIet \\01,11

gpzegd dat dlC' Illatst'n V(jOI ~en mIL'lt
schappIJ opgekocht wOI-den, doeh de III
fOI watie owtl ent delltl gehelwZlDlllge

\v F.F.T l dat wn de b8!lte wanrde aauhoudea
10 dames en klnderste"el8 en scllOeoen Geeft
ons oen kaDI, en vergelukt de pruzon MorrlSOll
ell CO ( Irlr.)

VOOR lj oOGI KI All kleermakern, tegcnla ......te
prlJLen. probeer "Mornaoa ell Co I:'leuutrui,
K "...pstad. ( IrI. )

BAYD I ~G:ml"npalen kompleet m"t koporen
kort hwr "ordeu ultgegc\cn ouder rodactlG eond.tukkeD nil;:"" en uracli.ete Is !ld ca
vaD dOll hecr Jan Bruhn De ,naam Val) bet .!. lId elk MornllOn en Co ({de)
blacl <Ill "I/"/' IItI wczen I I I' I" TI!' f , f I. IlJU - MJlne HOUW dto

W I I \ t "I lt 10' do aand:wh t op ccn ad vorten meer dan 'oer bg Jllren aan likdO<JTn.shueft ge
tIe lil eell flndere klillom \ou cen groole ver leden wnd..t Z I I b" Il- ie r:ln met 'crd"r"n
kooplIl" _a.!! 8l< hOllwpereeelen en tnlll erven le ion )< tb m- cr' Ik "ll~n 'LIl IlL,I,,"pn dank
nelie I l!le eJ] de killtb .re 'eepl ~al. \\ It1.llnd op };ft' 8 III' n. Ma IC I orr Sa" r 70{) < hroft ,le
Z.,tetfhg II Hcptembcr lroer ( I 1=II< '01 lan KopptesJrraru,

l'BllfKf \11 1(l'II' E~ Wller"IrF.eh hCJI ...I"l ()\" \cfk""lt Io<r ~Il~b"ode-
hel n<"behbendel 10 d" klC'af"eclll~ PlketbCry:: j I ':Ir. of "en I l>".t vr t''''gN lOden ~"OOr
"0" eene ad, ortrntoc \ I.n d~ hperen D ( .uo I" ( door I. Fulfcrd ~ CO Ka:ll'st.'ld-
Wa,1 cn D J :'Ilan " lede" 'ln de wetge' e .de (I Ir)
verg" lenng Ir houdende wanneer lIJ hunne :.________ -
COIl!uluecttll ,ullell outaloetec lUIwcbpnkell. [LLE !JIJ' OJ:;G::!E4

PAl IEl f \nltlll( - De Kok.t:ld lt! -rl lIP,
geeft aan de ban I de "PrIeII tlllg 'ran ..en p.'lp • r
fabnek daar er &00' eel papIer III ZUId AfrIka
gebruIkt lIrordt



nomen.
R. S. GREA VES,

. pro Hoofdinspecteur,
Departsment van Pnblleké Werken,

Caledonplein, Kaapstad,
2"3Aug. 1897.

DE ondergeteekenden geven
mede kennis dat zij van

voortaan, niemand op !"U11 veld, of
of nabij hun Vendu Kraal.
Klapmuts Station zullen gedoegen
met Vee van welken aard ook,
tenzij zulks qeadoerteerd is; alle
overtreders zullen zonder onder ..
scheid naar de Wet behandeld
worden.

J. A. BRIERS, Gronfontein,
JOHN WABD, Klapmuts.

Voorgebruik met ~ of Twee Diuelbooma. ~!Mrt .
. , . ~~

DOKTER'S RIJTUIG.
BURGSTRAAT.

EEN Bda klas Onderwijzeres op
een Boerenplaats, .Achter Paarl

met p:etuigscpriften van bekwaam-
heid om onderwijs te geven in '.t
HolJandsch en in 't Engelseh.
Salaris £30 per jaar , vrij logies en
schoolgelden van andere kinderen.
Werk te aanvaarden met October
kwartaal aanst,

.Adres 1\1. BRIERS,
Otterkuil,

Klapmuts.

SCHRXJP

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING
MAATSCHAPPIJ.

RYAN
CO. BENOODIGD.

Klapmuts, 29 Juli, 1897, .. "' -

CATALOGUSSEN.

o P G E RIC H TIN 18 4 5.

16. 18.

nomen. R. M. ROSS&
Invoerders van Landbouw

H. S. GREAVES,
pro. Hoofdinspecteur.

Departement van
Publieke Werken.

Caledonplein,
Kaapstad.

~4 Augustus, l/'1~li.

D[REKT~[)R~N :

Hon. ALFRED EBDEN, Voorzitter.
H. M. ARDERNE.
HENRY SOLOMON, S~N.
FR1W. J. CENTLIVRES.
PAUL DE VILLlERS.
GODFREY SICHEL.'
J. G. Sl'EYTLER'
HARRY BOLUS.
Hon. J. X. MERRlMAN, M.L. A.:

KF.RSTP. GE~EES:O;KUD!OE A[)V[S~U['.

G. E. C. ANDERSON, M.D., ~lC., London
M.R.C.S. Engeland.

H.H\GKAST,3 voet 4 Duim wijd Elil e Voet {)Dl1ltn hoog, met Spiegelglas
48 Duim bij 14 Duim. ... 5 5s.

~

l~Departement un Publieke Werken
AAN BOUWM~~ESTEnS. ~::~

~~~~~-~

~~

ZUID-AFRIKAANSCHE
KONINKLIJKE MAILDIENSTTENDERS worden gevraagd

voor de opbou wing en voltooi-
inO' van Blok V I I van h~t Nieuweo

Asyl, Valkenberg.
Specificatie en Plannen ~unnen

gezien en verdere informatie ver-
kregen worden ten kantore van den
oudergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt /. Ten-
eier voor Blok VIl, Nieuw .Asyl,
Valkenberg," zullen door den Con-
troleur en Auditeur-Generaal, Kaap-
stad, ontvangen worden tot op
W oensdag middag, 29 September
1897.

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffun voor de uit-
voerinz van het Kontrakt, ell !:OO-
da.nigcO borgen moeten de Tendors
onderteekenen.

De laasste of ('t'nige Tender niet
0.

nood wendig te worden aangeuomeu.
H. s. GREAVES,

Pro. Hoofd Inspekteur.
Departement van Publieke Werken,

Kaapstad, 1 Sep. 1897.

L. DE JAGE t,
V OOI"Z_ Soh, C 'm.

,.

OTTO LANDSBERG- EN CO"'r cl-

~ KAA PST'.iA.D.1I',Onder-Agcnten m al de YOOfDMocste Steden. !,

1H&LIJKSCH ~ PREMIE _
INKOllEN SINTEREST

fONDSEN IN HANDEN

£175,555
85,968

- £1,662,845
Oe " CASTLE MAIL " Maataot .pp',
DE Stoom booten dere!' Lijn Tertrekk_

nn Kaapstad naar Londen om dID
anderen Woeulldag, te' 4. udr n.m., DMI'
Madeira en Plymouth, tol Sh t Helena eD

ABcension aan.leggende qp de be:pa.a.lde tu-
sehentijdan,
Sept. l-ltORLLN CASTLIl:. Kllpt. TRAVKll8
" lil·-HA WARDEN CASTLE, Kapt. BlOU'
" 2U-TA.NTALLION CASTL~, KN'A;,~tTNc....

Oct. 13-NORHA.M CASTLE. KApt. ·I!OlII
" 21-'-OUNOTTA.R CA.STLE, Kapt. R4r

• BIEDEN BOE'REN EN ANDEREN THANS
Landrollers, Heiningdraad, doorn en ge wone,

(Rail-patroon), Draadrekkers en trekkers-
midden en hoeken, speciale Wingerdgraven.
vators,Spitvorken, Sproeipompen, .&.",,""V.u'&Q.l~.&.&~.&'~q.

IItrl Boeta Joor bgelud, 111Lu Pall
o UNE CASTLE, Xapt. CU£AGKB, omtrent

8eplember •• in St. Helens en ~n
OARTl:l C.A~TLE, KUI,t. WAkDU, omtrent 1&

September
LJSMOlUl CASTLE, Kapt. LE SU£UB, omtrent ao

8cf'tember, viII St. Helena en A.oce!!siOD
AVONDALE CABTLE, Kapt, HKOWl\', omtrent HCI

September
TINTAGEL CASTLE. Kapt. REJrDA.LL,Om'renl 1.

October.

Voor Vl1lcht of Passage vervo.:ge me'
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT AiA.AT8CHAPPlJ, (Bpkt) •.

3' Von M.unBEN Top WASOHTA.FEL met Tichel Rug, ~ Klein Kastjb
beDedO, en een Kapstok &aD elke Zijde. ~~ 1.4 ••

-DB .Irl&ilbootell der .Irlaatachappij ....
trekken Tall Kaa.petad Il&&r BIJplanci

via Madeira, om dPn &oderen W~ &la
• 'DIU' c.m., al. onder aanleggad.

VOOlt J:NGBLAXD.
H Zf-AIEXIOAN. Kapt. fulT:50r.DtI,

8crot. 8-NOBJIAN (Twin Screw),:KaPt. Mo£OlJY
" 22-TABTAR, Rapt. Ko.rolf: '

U'l'1U BOOTB"iV'O'Oa BNGBw.NIi.
GA8CON (Twin Screw), K.~t.. JhuIN omtrent.

12 A IIgUlltU8. '

GEULl'H (Twin Screw), Kapt. TrllO:5 oruLrent ~
AuguetUll. '

GOTH (Twin Screw), KlI.)lt. BII.EJlllfBB, omtrent'September.
GA-IKA.(Twin B<-rew), Kapt_. eopp OIIIt-t ,.

September ' . • ..'~ Q

Een va.n de MWU:08chappij's mooie 8~m
booten eal SOUTHAMPTON vIlTlaten VOOT

HAM.B~TRG, kort na de aa.nk:omat V'an
deu Mailstoombooten.

RETOURK.A.A.RT JESnaarENGELAN D
~ngbaor Voor zes ~aan.~en. worden ui~e-
reIkt _~D een vermlDdeMug van 10 pereent
op d~ Dubbelen P&II8l1ifleprijll. .
. RlUOIJRJ4_ARTJES lUl.&l' HAVERS
tRngs d~ KUST worden u:tgereikt voor de
terngre.18 b1.nnen Drie Ma.tUlden perde Uwon
Qf the C&Bt.)e Ma.a.tsc.bappij StoombooteD.

Voor V ra.cht of PlUIliage·doe men AJl~

aan de Ka.ntonm vll.n de Union Btoemboot
Maatscbppij, AdderJeY8trut

LAAT8TE UITBETALINGEN, 1889,

~ 'Ia!I _hillenc!en duur werden betuld
... de ftipDde lOmmen yoor iedere ;11,000 nn de
~b~g'_
Daar in 11889. Betaald.
.1 lAAR e3,093
'4 JAAR 2,781
10 JAAB I,IUO
20 JAAR 1,'77
111JAAR 1,828
12 JAAR 1,280
e JAAR 1,160
II JAAR 1,1011
• JAAR I,O!IJ

WILLLUI MAR8HA.LL. 8ec:ret.ria.

Onderwijzer Gevraagd
VOOR DE

Bondgaande School te Hnlt-.
whistle, wijk Ladybrand.

~50,OOO
TE VERSCHE JU-ZON LXJ_

.., KONINKWKR MAILDIENST--DIOI STOODOOWA.'l8CIDPU
CBlIIPlIiIRKT>.

APPLICATIES VOOI' bovengenoemde
betrekking, vergezeld VIln gecert,6.

ceerde 00. pijen van de noodige getuigschrif-
ten van bekwaamheid. gaetl gedrag en b »
wijs van lidmeatachap eener ProtestAntsc'le
Kork, a.18~k van een getuigscbrift van de
Scboolcommisaio, onder wie applicant wa.tst
geMtaun beeft, zullen door den oudergetee-
keude ingewacht worden tot 30 Sept. ek.

Alleen ongehuwde personen komen in
aanmerking. . ~

Salaris £ LID pel' JMI'. en de Schoolgeldeu.
Biltijke reiskoaten gestaafd door k 'Nitanti~
zuliGn Terguud waden. .

N.U. 1).. gesl""lI'dtl "'!,pliean! moot zich
voorsieo VI\Il een Oudet-wijzers 2de klas
spoorweg Ct!1't.ifi"ill.t. om te~n ImH. prijs te
reiten. W!n'k too b"SIUIICU zoo spoedig moge.
lijk.

VERKRIJGBAARSomerset West Strand.
B. G. LENNON en,Co. .
HEYNES. KA'l'llf'W én poe '

J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENOE eaoo, .,
STEPHÁN MaPHÉRSON en po.
en bij andere PakhUizen. (~

;~

\11'

IEJUFV. BENFIELD we!llICht
het publiek bekend te maken

dat zij een Eel'8te-klB8 Logies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
po ei. -

Ir:nen die voornemens sijn 1aet
~ . te bezoeken gelieven ..
~hrjV811 of in persoon aanr.oe~._
d~H sea View House," Termea.,..

.LOO'"_.... ....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

·CHAS. W. H,OLMES,
lmber Straat~ Pieterrna

VOIT KLuDTll'EL voorzien van CCll Spiozolglas 18 duim hij 14 duim op
patente wieletjes. £2 7s.fir.., 3oT~gen~de is aanmer~~lijk beneden in prij.s dan de inferieure inge-

v~e artikelen en daar W1J. slechts hout gebrUIkon dat goed gedroogd il
ill ele Kolonie lU~en Koopers h~t voordeel hebben van onze w8&IIborgd U .
CIt lI'tIiibt.a de hitte van het klimaat zullen staan.

){ol'7 ..n>..•n.
P.K. Con t.antilL, l.nrlyhrnnd,

Aug"". 1817

A. T. RUTTER, JEYES VLOElSTOF :-Het eenige
gebruikt, an £pocl~9.l voo"'E'esch:reven. door de .Hejloormn.:ren
deze Kolonie, Transvaal, Natal en Oranje Vrijscaat, voor ri a...........

Ontsmettin;; . .
GewaarLorgd doer dr. Koch en dr. Hutoheon,

scheppehjks aushcriieiten.

Eenjge Agenten voor Zuid Afrilra,
D.ISAACS&.CO

",1t.~ABmx. I UITSTJLIj'11B8.
.... .A.O~-8T.RAAT LANGl'tIARKT~T

!N .Ilr

.. Oil - S ~ AAT. ~ PLEIN - S'1'RA.A1'.

APSTAD.

JG1r~~x».
Eenlg bedrag van £1 tot £6000 te

leen aan eenlga fstsoer,liJka per-
80n .. n In '_nl&, deel van Zuld-
Afrika tapn

BILL!JK~ RENTE.

li AKER """ de beroemde Koloniale
IU "IX!'H:S" CII" CR.IGlITON"&l\deI8
bekon i over ,la ceheele Kolonie. Zndels op
orde .. gemuakt "an 1:::1011 meer. Onde zadel!
nieuw op!;emA.kt of sekuur nagemaak1
volgcru. palmn!'n vnn Je k lauton.

TUIGEN
Met do IIi .... wo S'J~u.it:::;t.r~n.g, ow hel
ach. veil te voork1)lIl{~tt.

Vma~ oru PI'IJslii,tcn

as. DARLINGSTRA.AT.
KAAPSTAO .

rER(Jf}8lT Al/Af} BIJ FAAIEIIEIITEII.
Afstand doet er niet! toe.

Schrijf (111't £naelli!ch) Insluitend.
franco, enve[oppelrea.or&saeerd aan
• \1LLIC'l-4', F.antoor van ()py /AItII

~
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