
'_'" .: -n aa nd.n-h t ~r-
:'_:!l: niet het re-

,.. i l~ rl '\.\\! li ,""',

I I ·'.\Jlt·r en \(:nt'cr
",:~:,t1lf !to(tfJweg,

~.-, af I.,' t.rek .
,r \',.,tr .t:.tl) d~

, \ .rn (;oldh .. !,,-:, vu.
I, 11 raa.! ,1\'cI'Ue_

: 1'\'l'rDt'11 k~)ll
• ,~.'..; \"()Or ..t.: i l.:)S,!

,\, r.! 1",~lok'll in
':1 t;. Bellrl\ler
~. nnc n , eu hilllt

'1,;'·· .. 1 YllClf :,110
I \ c-rc t rvk cu l~,

\·ERHEID.

, ': '0'" ,v

\\ l.1[r I \ nn

,I \',:

•. 1'"

'10 :

'r

'~ • I I,',

'1 :;", I.
:\ :;,:1' I'

• • 1' '

, '.)1.',"

>.• I· ..
1. ",;
r :
.. ~ "II"', " ,;\

, ');';' ,\ '\ I" 1

. r

I 1.i '_,

!. of l I,

,",ij", I ,\.
\! ", n

. 1.Il'·t,) 'II,

r . ; :

I -r~_, \':-
1 I~ ..I .\ !

". ,-,' '1 I•.~

'.11." .• ,t,:,

I..' ',-;

",,, "fn.·

~

)
,;t:.VINGEN

! I ,_~, r,. '> :111

, ,!!w rl.. Y:la

. :'11'1.

[CHTEN.

;, r.,

'-'

I,',

In,!.

I ·,'lfq,/ ... ;, "i

'"J'.-r,ia,..: I:a-

) .

; tfl,{;tk t !'f'n

t, W, U.
....."

\

ek. haa·

, \ :. I ' ' ~1 :' • i (

I 1',- t.l.l/1d,·
I'I"I!'\ \;111

" l'll I .p' 't.:
"I"! If '&',!

[., r " 111"1: t
/ t',·:
r",t 'f:l
,,' 111.1,11

" •. (_,,,J
'I :\:111-

II ,pt.

Deze IOOrt hoofdptn t. ~ ~1IDII,.t
behoefte heeft un nadere nm' ...h'.ttYII.... o...iOoJIlIIk
wordt zij ftroDderAttld te onl:84aan
lp1j81'erteering. Dit ja een dwalin~.
het zenuwgestel, en het lieke sMoel I'\at
is eer een gevolg dan eene oonaak. I"~"'I. !bDiteelr_~
zijn aan allen goed bebnet. 8........
Hoofdpijn Geneeemiddel ia een lI1lOed1Ire!
sekere, Een . c

wsitieve verlichting voor Ne~
Let op de naamteeken)llg in roode. inkt d""" o"Yer de
label op ieder doosje. . Ge- andml .. dl. Prua 1/3
per doosje, bij alle apothekera.. . .

VEEL 68.-No 8.490.

WIJ

tasSELS ÉN ~C:O.,...
:. , . - ; .>. _ '1 ,'K _ • ,. '

Kantoor: 17 SUITSkKANT-,STRAA
\ . IllPStÏb ~ÉBBLOB.,Oxiif.:
~ IJlloerderat'UYetbeterdeLUd,"I',"~rle u.'

Boem 1"""';:',0, . , .-- - . . .. '~~~~~~ " ,. DECORAH " Windmolens de Beste om -,
. ,Water ~ pompen. toe'tI ••. u1l.

oBlaLAG PLOBe
van verkoeld 8taal. ~Atle ~~ra ....A_.lc .. _~ ....

-,i/"IS/a" . D~'f}Oeg
eene .' . gij een Ploeg -
Dubbele en andere Ploegen Eggen en Cultivators op handen.

• I .

HEBBEN DE BESTE EN MAAI :MACHINERIE.

-_

EINDELIJK r
Uit de Duister~i, vaD berhaalde mlsluk-
kiDg is yoortlJt'Sprolen bel Ucbl vaD

!EH VEILIG IN ZEUR GEUESIIDDIL
tegen deze. 'Kwellende Plaag.

DE Uitvinder :van de~ B1lccesvolle
Medicijn spoort- U.• uie eenigBziua

aan Hoemorrhoids of Aambeien lijden aan
om niet langer tedralen, maar zijne behan-
Jeling dadelijk te probesren. Geen kwel.
Iing, geen verhinderen van het ~wone,
dagel,ksche werk, maar een Effectief,
Aangljnaam en Snelwerkend Genees-
middel. ;

" _.

Prijs 10/6 per P08twi_1 of Zegels.

VERKRUGBAAR ENKEL VAN DEN BEn
J. -"v. :EE.RAHE. '

ROllil/.!POT1IEEK, WORCESTER, K. x:

. . ,; '~. ~ ,'., ..,
'..' ';PI~AG;'2fr t)8Dt~9m

. ,,! .-;_;,w •..•"·~.r.,:,._··~;~. ~1!'~~·~y·.J,..'DB :

JAN ZWA..RTSVLEI A gebruik:.,

J. De welbekende plaatsen "Jan en ;8nijperfoateinj,~ B D vnnv~;~'
gelegep. annex ;'het Dorp Darling in de! afdeeling llal.meabnry, ~t • e II.I4II.DIbl Q.

4258 morgen, hetwelk ten geriere vain koopen, 'eerst. in, drie (~u Paarl, 7 Sept. 1897.
opgemeten) afzonderlijke dealen van oi~ l·iOO morgen elk, en ~ • ...;....__:_.__
in zijn geheel zal worden opgereild, . ;- .' 0 ~ •

II. Dt' welbekende en uitmuntende Veeplaate "Koffiefontein' STELLEN
omtrent 1500 morgengroot, gelegen ann~ Tijger- en JJzerfontem,
de Groenekloof in deseafdeeling. i . .' . " Publieke Ve ping

Deze Plaatsen zijd- allen zoo wel bekénd dat verder aanbeyeli~g . .
Doorlig is. i VANZEU
. Levende Have :-2000 MeriDo sbhapen, bestaande uit Hame~ WinkelIers- Warep.en Bak~

Ooien~ ~n Lamm~rs. die. ~hoorlijk -~rd zullen wo~, n"Cl kerijgereeq84~ap.
alreeds JU prachtige conditie, met 12 imaanden wol geheel vru :v~ DE oDde~teekeDdb. .in sijne
brandsiekte. En wat verder zal wordeD ~boden. i hoedanigheid ale EbDigOurator

De verkooping zal precies teu 10 uren begUpaeu. in den .Insolventen 'lJoedel 'v81l

F. J. iJ. LANGBRVAN. 1 .AL1w.NDu DONDa, ~ publiek
Exeoute~ Testamentair., laten verkoopeonOP;'

Vendu-KaDtoor, Malmé8bury, IWDlG, t3 SE... BR, il7
6 Augustus, 1897. .

. '" I S Alk:des NIn801,,:~m\enUitgebreide
Terzelfder tijd zal worden verkocht '\'!OOrrekening des Boedels Y&J) toe 'Mn egotie en meerwanm

wijlen den heer JOIiAN~ENRAADWICHT, en!later overledene .Echtge~ in soorten, Lekkers, n Kasten,
de welbekende Veeplaaas. i . Rakken en Toonbank~~ Schalen en

1 Géwichten, 0 Bak:kerijgereedscbap,
TIJ GE R.F 0 fx' . ITEl N een groote hoeveelhei~." Grof en

GELEGEN AN' EX .Fijn ~J eu., enz. lfeubels ens,
/ f' . en wat er meer ten fer'koop .zal

KOFFIJ EN '~JZ~R,ONTEIN, worden aangeboden. r

jli deze afdeeling, bekend ale een extra V~laats. en als eene der beste y.. koopt., te ~1.1II6II~ Ire '.DL
in het Groeneklooi diStrict, groot 1,076 mior¥;:D' . . . P. J. BOSMAN, ~.' f. ' ZOO.D,

II Z Ir l~ Erv I n.._ F, -: Curator., e er u en, ge egen in h~t orp Darling, Nos, 25, 26, Departemeut
27, 2$~ 29,30,31,32,33,35,37,39 en 41~ 8teDenbosCh,3 Sept Ih~7 ~ L ..

G. W. STEYTLEB., P. J. BOS.IUJ en 7.-00 . AIBJ&g8lI. Tod.ft fOOr 'et lama
.. Yoor zelf en mede-Exoouteuren. . • . .,. . • lard Btut ,tol Ht lit...

O(j~mI8s~e Ver. optng 'VER_~EG~""'-_" I.....

ZONDER ·.RESEP.VE. .ti lijk gem~rkt "~i Jarrah en Karn Bout tt
Op MUNDAG, t3 ~p~ 1897, d~ControleU1'en .

ALS waDneer ZU~.DD verkoo.ht. te.Kaa~. tad, worden
. worden alle ~n Negotie 12 UUl' 's' middagB

Goederen, Linnen, Geruit, Flannels, October &anst••voor
Chitz, Mans en Vrouws: Kleederen, ongeveer 24,000 Imli)ieiM
Porselein, Glas- en ;A.ardewerk:, en ongeveer 1,2000kubieke .
.Mans en .Vrouw'g iStevels en in blokken, halve
Schoenen, Overjassen, 2lpr. Tuigen, enz., in bond te wol'dfim
Zadels, .25 mud Akers, 'en een de kaai 'de K.a4plJta£18c.I1le
menigte andere goederea. Op ~nzoek

A.. B. De Villiers ct 'Co., Atalagera. den gesren ~I!-
OP WOENS.DAG, 1.5 CE. PT. s»; Paar1,7Sep~~1897. h ;:~~:rw~~::~tr_-,_...L--+ to.? A.B.-Mede zulleD verkee t wordeD de d .

ZAL bo. venteme.ld getal. Jonge Ezels Publiek worden verkocht uit de W'agenhuis, Kosijuen en Deuren, renI d eTgewdone t'
d kosii ti' te neen ers moeVendu- raaI op het. dorp Malmesbury. - ~ ore

b
o~~~eD~~ e':ar::' ve;8 ra, tijd worden opgegeven,

De Ezels zijn afkomstig uit de beroemde Stoeterij van den heer . ~ rui e ZID h:P '. n, h paar
h
wil ondernemen al het

ATTWELL,district Albanie. t~~n, 2 voermac mes" 1 se otse leveren,' en zij moet
, Liefhebbers van good geteelde Ezels ~hooreD dus deze kans niet te AaI", enz. maken voor twee voJldo__
laten voorbil IJ'IUln. • . I· nll. bo

., C- R. J. DU PLESSIS. Depart~m8DtYID PublIek]Onderiijs. :nden~Ten:!r:nte' e'JI:ene11l..
, De laagste of eenige

- KenniBgeving a.a.n On~rwijZ8l'8. niet noodzakelijk wn..1f1Jm
nomen.

Vil DER SPUY, lllIELliN & 00., -Afslagers.

,
Machine Olie ell Bind-Touw t+geD zeer lage Prijzen.

.' . I _

Prijstreiiers aan al de Yoornl!lDste T;)dooD~eIliDgen ,oor de Beste lachinerie.

PIKE COUtfTY JACK FAHM'~
LUKE M EMERSO~; Eigenaa~.

Oprecht Geteelde 'I-HengSten .
[

---1
DE verwa~hte en door den heer EMnsoN ingevoerd~ volbloed én allen

geregistreerd Noord-Amerikaansche en bi paarden-merries
gewaarborgde Ezel-heDgSten, hoogte van omtrent 4 handen tot 15
handen vol, zijn geland in goede Conditie en zullen y rkocht worden te
Worcester op 23 September ook mede eene fraai lot volbloed en
geregietreeds .paarden-hengsteD. Deze zijn zond uitzondering de
beste dieren ooit gezien in Zuid-Afrika.. r

r

Aambeien! Aambeien I Aambeien!

-- JiL
! l .
iGeIi'eesmiddeIJ.

Der Besren Vriend inNood
NIEMAND DEHOORT ZONDER

~ DR. LA VELLS
CJ

1;
en

J-
PROBEER

Het Zuid Afrikaansche uyende Have
BEROEMDE

HET ,

Grootste dat de Wereld heeft qpgeleverd Luer en Bloed PilleD
TE ZIJN.

¥almeabury,.
23 AlZc1U8tu~,1897.

• r

J. w. ~loonIlE~~,.r.. ,&
Als een pil voor hQt h!liMgezin is ze ' de

beste in de markt. Getuigschrifteu (Ot
staving van baar gt'09t nllt en geneaingeu
van lever en maagkwalen sijn in groote
getallen onh&Qgen door
SA~UEL ADA~&

EENIGE AGENT,
111 L&ngestra.at, Ka&pst&d.

Blauwtong
Lintworm
Blindheid

VOOR
Galziekte
Knoop Darmen
Keelziekte .JJ!L

Prijs 11 ; per post 1/3 4. Doosjee Pollflrij

PAAR»}JN I ~ttDEN r 20 Eerste· Klas ,Jonge .Ezels,
TE MALMESBURY.

Draadworm
~Ioedpens
ll-ongziekte~

.' •.~. A I'. Ivu .----:I~~rs

Zeker, veilig geneesmiddel tegen alle Parasieten, Ziekten onder
Schapen, Bokken, Beesten, Paarden, .Muilen, DOD~ies, enz., enz.
Volkomen veilig I

Niet-vergiftig! !
Gemakkelijk toe te dienen! ! !

. A i

Te verkrijgen bij alle Winkeliefs : :
BijzonderhedeD te bekomen bij . r:

GEBROEDERS FRIEDLAN]}ER,~ 'De Aar.

HEBT D een Paard lijd~nde aan de Schurft
Ziekte, zooj&,mask het dier geI01ld met

ADAM'S II X-O" DRESSINO. ----._-----'---+----
Een zeker geneesmtddel bináen 8 dápn door

deselver gebruik. Het ill even good voor dieselfde
siekte in Schapen.

Man, probeer en Zie.
Een zegen voor BOEREN.
Prijs : 6... en 2A. 6d.
JilaHcljn'voor ander> siek ten konnen op aa.nvraag

verkregen women.
AdJ-ea :-,

SAMUEL ADAMS" L.O.P.

DE Wel-Eerw. H8('J' J. WEBER en de Heer P. J. QAJUNUS als Execu- Eenige Eigenaar,
teuren van wijlen Mejuffrouw S. M. SCH'BODEB,Jh&KSTRAAT,. ALHIER, 111 LllG.ESTB.llT, Ka&pste.d.

hebben hiermede het ~enoegeD het publiek: van Stellenbosch en distrikt
bekend te maken dat zij de bezigheid van Boeldumdelaarv &hrjjfbehoeftenen • ~ALlM:~BBUK Y
Fancy Artikelen overgegeveu hebben aan de welbekende )ra.apsche firma, Crltenon en Minerale Bad Hotel,
van J. C..JUTA ~ Co" die besloten hebben het op gr~Vere schaal voort I' I vroe er B~D LOOIESHUIS)
te zetten ID hun eigen naam. •. ( Il

Wij hopen da~ deze firma ~etzelfde vertrouwen alhier mag genieten, IJ. P. Du TOIT, P. zoon
dat de overledene 'voor zoovele. Jaren bezat. ,

Eigenaar.
Stellenbosch, 1 Sept. 1897.

Vendu-Kantoor,
Malmesbury.

,Mr..
STUKI V.ATEN!! KUIPEN!! ENZ.Onder refl!1"te van bov~8laalld berigt, bevele".m; qM8 un zp('rale aan,

6ewDende door zOlg, CJPiettendlteid aan 'Vuei/Jc!Jten de za# toebehoore»de, {'n
alten tie ;'et rertrouloen te genieten dal wj ook elder, i. de 'rf0lollie ontvangen.

Hoosachtett d,

J. c. JU~A. & CO.

to CrilBrion HoiBI."
'Poslius HIJ. 2f. '; TB/'8(roaf UrBS I

Dit Hotel is geheel herbouwd en
verrijkt met alle gerief door Reizigers en
anderen vereischt. . .

Invaliedsll ontvang~n speciale attentie________........ ---+------- en speciale schikkingen zij_n gemaakt
, • : voor Familiën .

Gebrs DEL1i!OS ~R.. Co ..~~~H:!~~;~,;!re:::e~n~:~~~
• ~ I· ,a, •J Iaan de Malmesbury "Minerale Bronnen

_ . , en Is ook· digt bij de Publieke Biblio-

P R E T 0 R I A I theek, Pu~lieke Kantoren, PÓ8t Kantoor
IJ en &tailishUlS. .
I

VERVAARDIGEN

RUNDERPEST.SPUITEN EN llROCARTS
I

Yolqens door de Regeering goedgekeutd model.
I

. f GEVRAAG.D
Wegens de vele bestel1ing~n kunnen 'l~'ENEassisteDte'voor de Publieke

nieuwe orders niet bin nén ve. ~tiell dagen J School te Krugersdorp, Z.A.R.

d ' ;i ISalaris £120 per annum. . .uÏtgflv0erd wor en. .Applicaties met getuigsohriften
van bekwaamheid, goed ge<lrag en
lidmaatschap celler J>rotestantsche
Kerk zullen dO<'lrden 'ondergetee-
kende worden iDgewacht tot 30
Sep., 1897. '0'

Applicanten, vaD alleen buiten.
landscbe certificateD voorzieo,
zullen zich moeten verb~nden het
vereisohte Aanvullings ExameD af
te leggeD.

Te~en Ka:tig. .
Bar en BUJard Kamer ,aCgeecheldel1.

Porter ontmoet alle Trein6D

Eerste-ltlas ThurlSt'ln BUJard Tafé1.
.Goede StalliDB.

KE NNI

TWEE HUIZEN'
, Strand. Te
SI'~uUuG.

OVEREE~KOMSTIG de re
Std lenbo!j8che Runderpest

g'pdaan dat van €n Da D1IiSDAO,7
zijn in of door ,deze afdeeling eeni
voeren, met. uitzondering vaD Vea
van st.l.tioni! win gene zijde van het
gemachtigd bii certifikaat, dat bet D

~telleDbOsch, ? Sept. 1897.
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publiek doen verkoopcu t·: i i ' ,

Op DINSDAG, ~2 .October, aan st., Den alombekenden Be~igheids Stand Tuin:', Zaai- en Vl!;;ll...r,.g:!CIt~

'B~alldellbel;,DdII~t~fCI~,nwilliam "STOa_S .\YLE ~"
LJ AFDEELING SWELLENDAM.De volgende .wellickenJc plaat~c~ ,~geiL'~l'~l, ~d b;t lIA.ti.DEVELD,

Afdel'IIDi{ VAI~ lUll N~U~ltl,

1.. Rie.tfontei~JL'xtl'll' ie) Ï;)l~ '-'lid als L.ot ~"o. 4149, groot ;, WB
Illlll""'1\ "Il .).", vicrk antc euen.

Ir. 1 :3 a~'I"lz" {l' Lot N 3186 b,"kl·Jjtl,a16 Graauwduinen,
1--'1"<)ul lj I" ~l.;Vu. _' ,

III, I :; ,1<111' 't· 'II Lot No, 36t3S Iwkt.:lld all! Baiang Vlei, groot
;):;~IC' ru r"l'r l'II 4117 ril'rkantc, roedeu. ,

IV, 1 ;3aall,ll:'~lyati0t NO., ~6El9 bekend ab [Groot Schaap. Vlei,
__ grot't GUW m 'geIl l'u(/vlerklLnte rO'1deu... "
V, LJ uundcl var ot No, 36'ifO bekend al~ lKlelllschaaplVlel

groot l'J:,ï [Uorgell ell 4:.!d vicrikante roeucu,.

2

.f

Ve,..de.r1
i .

L:EJVlj!'~nE H.AVE
1 Afrikanndl'r BIll, li jaren oud,
1 do. Bid, :) jan'Il oud,
3 dil. Hullen, :l jaren oud, i

li Jonzc Hulk-u, :,Ii Slacht O:'SI.'II, Ht. Slacht
20 Melk KOt,iell met kulvers. ' I
14 VaarZt'Il van :: tot .} jaren ou.l] I

300 Afrikaa1lder' Schapen.'
100 Afrikuandc:' Ooien met Lamnns-s.
.j Afrikaandor Halllme1l.
:30 Kal'att'/' Bok ke-n.

Koeiqn .

~EN EINDELIJK
2 Nieuwe ope\! ]\;IITl\!>1' H('Il'Il.

:.! )0, lJakkarn II.

En \I,!t IlOg"'·!"tI'1" Z;l!~\\'orr], Il ;~allgL,hoJl'll.

. ; RUIM CREDIET.
J, C. :::;TEI'lU.~, agc'lit \"OU' ac vcrkoopiug, :

.\ " J . BESTEH, Afslager.
Vendu-xantoor, J,at1inl:!" l'Jaat~,

-t. September, 180ï,

------

Eo J~
PUBLIEKE VERKOOPING

OP

V R~J D A G. 10 October, a.s,
TE

W r 1 1 ~ 0 HIF'r, dist riquctberg
---.r-

Da II' ,J" ilr"I,'r'!:l'l,',·kl'lldt'll Illlolle IJ];tats WITTEDRIFT met
MATR00Sl"ONTEI.N, aUIlc"". uit de hand Ill'ulJen verkocht,
bieden zij dc vulgL'Ilde

LEVEN DE HAVE
\"001' !,ltldIL'k,· "1'\ l,ilill,~~ aal! :-

. 3u Meni, '. I ,f,~::· lll'!l!:-kn, :.! j:iJ'CIl "Il I, (I;(wl!gett·t :dl, "rvlrlen;;'
~ Hllin I',,:\rkll 11;",·d.;-, ..II'I:~":'Td, 1 Muti, :,11 l\t1ri':JI, ·;1 \'aal"l.f.'II, vali
1 tu~:) jar"II "'Id, ';'1,11)11'';-" 1;1;1!('II, ~ jilI"t'Il olId, t,l) Trck ()":-kIl, vaIl-t.
tot ï jan'II (,,,tl, 2:)1) _\aIJllL') ::idJal'L'Il, 1 IlcIlg-t (f~ollkcy), Il Donkey:>,
1 Lot \'ark":i"i, "

Ook U8 volgendo LOSSE GOE~EREN:-
3 "'agel!~, 1 :'cut,chl' J--ar, I OpCIlKal' ol' \Cl'rL'll, 1 Za lel cu Toom, 4
Duulx;h'our PIO,~''-it.'II, ~j ElJkeh'oul' L'IUL'6"\Jll, :3 paar Achter Tuigen, 2
Span rUlg,"II,1 ikkclJ"OrU,cll, .

En Eindelijk:-
Jukken, Pikk(,Il, G :':WCll, V[,tl'll, Halh'." 011 l't'I:C hoeveelheid boerderij-
gel'f.'l'd.~dla!J to wd Oin te 1Jll'IJl'll, (lIJ ook wat vhdl'r op den dag der
yerkooping zal aangcbodeu worden, ~

RUIM 'CREDIE:T.
GEBROtDER8 ~~TEPHAN.

Vendu- K ilJtOOt',
Lat]jng Plaat:"

ti Septembl'f 1.'<17.

A .. J .__~_~~~_E~,' Afslager.

STELLENB CH.
OVtREENKO)lSTIC; Jl' r'l'solt~ic hoJen

Runderpest CUll!missil' genoTlll'jD, worrlt bij
,af ('Il na date dcze~, het aan niemand ",eroorioofJ
schapeu, I1okkcn, of 'wild mn de Paarl' door deze
vOt'rl'n, mrt lIitzonder·in.' "aD dOOl'voer pCI' S
'bokkeIl, o( w del, van lit afians vuorbij d(l genoen
'Verzonden, eD I'l'boo!'lijk da.artoe gemachtigd d(
'VE'rmeld dat zulk YC.l vnll gL'en besmet di::!tl'ikt k

C,
St'crt,taris PlulltscJiJ...

r ue Stellenboh\.b
hen bericht dat van
~zijn cenig hoornvoe,
f~ecling in of door te
t van vee, schapen,

e IPaarlscho uftleeliog
eifn certifikaat. waarin
q

.P~~.ALD,
.Rllhd~rpest Commissie,

1
i,

liEN NI~G EVl:'\ U.

De UWI.)
• 1 '

'J, J

DIL )~tKHL'GER,'
Paarl.

GBVRAAGD. AKB,
ANDPLA!TS,
PRIJZEN.,.1:19 of ~~~ Dagga. Goede j

prijZell i. gegeven,. Tra m wayo
~Apothee~, Sir Lowry Wer.

. ;-, /
~ JO •;.,.

lW
'I,
I

A' '.;&··co• ••• • ••• .' 0 0 '\ ~~:

DE KAAP AbsCHE~:LEVE,:RANCI,ERS
, :VAN M~UBELEN,

'I ". .mu.k NUTO TOONHDlIWTJl'l'iZB&BPDW.

Het JJameson' Slaapkamerl Set
. j ~

! (ONS EIGEN IrA AKSEL). ; ,L
IN GOEO- ~EOROOGO SOUEf} ESSCHEN~OJJT,

j ROMP,La.T", ~:

£S iSSt .£0 iG..
BEYATTENpE 8 ARTIKELEN A~8 HIERONDER:

I '
,/

DE ondergeteekendo, m-t instructies begunstigd door. ~e Heeren GEBROEDN'RS HfATLIE, zal
publiek verkoepen te "tlTOR.MS VLEI," op

. ; l' •
en Donderdag ~,1Dotober i 1897,

~ " 1Beginnende eIken dag precies te 10 uur 's morgens, .I i
Woensdag 20

De 'Volitende V.. te en Lo•• e Goederen,
I.· VA.sTGO~D :

, -,
Vat gtxleelle vau Storuisvlei WAArtlpde Groote un Wiuetge:vellde Bezighoid gedaan wordt, liggende aan d~ Zailler Kaot

van ., De Ri"ier ;/'u"dcI' I<:i'Hle." Dit deel bevat omtrent 137Q Dl<;rgeI1en i. goed bekend als aitmuntende WllÏde v~ groot. eo kleia
Yee, zoowel 8'1. St.ru. ",-')~els; hiervan zij n 500 l.aorgen omheind met Dooen-Dread en Olijven hOllteD palen, en welk ~nalait de groote
en pmchtige vleien , doch al deze ~'"Ocdc Itoe,!anighede~ van Je pl~t.s ala een plaats, zijn BÏ6't8 t.e 'r'ergelijbn b!j ~ Wi~,,~~e
Besigbeid die aldaar gedlu.n wordt ~.ode eCII!~ reeleo waarom de EI~oaren tot den stap van yeriooPl?:' overgaan UI (I~dat zi~ ~et~tet
langer noodill' achten ie, ",..!"k~n, ~.IJkan8 alle lD~o~era van de Kolome weten dat 8to!'ID8~lel olfptwl~leld een ~er ~te ,~z~heid.a.
plaatsen is, en daal' no vorige l"lllena~r vooraiemng heeft gemaald dat geen Besigbeid Vall eemgen aard 10 dij nabijheid mage
geopend worden, kau geen opposit.ie ingevoerd worden, ea de ligging van het jo;igendom is 1-ulke dat bet werkeliitk genpema kan
worden het" Slot en Sleutel" van de gebeele Roggell8, daar de hoofdwegen naar- Swellendam, Oaledon, Roberl8onj Dredudorp en
Napier over de wel-f g:\l\fI. De gebouwen hevatteó het vollfende :, . .
, 1. JJ .. Nogotie-winkel, waaro.an is annes, de voordeeligo KBnt.ien, 'Vol Pakhuis,. Wijn Stoor en Post Kantode.

. U. Het "mote Woonhnis iuzericht voor ~ afzonderlijke lamilieR, eli hetwelk ook gebruikt wordt aU. een" Hotftl."
III. Groote Dn bbel Verdieping wlll\l"in de Koren Molen staat, die met stroom gewerkt 1forJt, twee dagen elke week, en te.

golijkertijd ook al de Mo.chiuel'ie behoorende aan den Wagenmaker'8 Wiukel, werkt. Di' gebouw bevat ook den \\1agenJDl'lten en
Smirls Willl,c1 en het is belangwekkend te zlen al de verscheidene wel'lceDdie in .dit iebou\V g"'n werden, en mat een Voorman
zooals de Heer Frekie le Rou, kau het niet anders we?en al~ betlUlJbav, , I

IV, Stalling voor 50 pam-dan, buiten den I;tnl die verhuurd is voor de P08t paarden. " .
V, Dan zijn er nog c, Gebouwen Vtln 4 en 6 Kamers, bewoond door de Blanke werklieden én verder 6 Klein81'8puizen 1OOOl' de

dionstbodeu, alsook een groot Wagenhni. 100 hij 20 voet, waal'in de l<:ngines en Dorseh Machinen gehouden worden. Aan de Stallen
iN .eel~ .te\"ige Kraal van Klip,,!'n g"bonwd en in VllJ"~e,-,lillgenverdeeld, en ve~er lj, R.udere Kralen voor KI~i~ vjee ~n een extra
lJlpptng Tank. Het moet ook ,,"onoemd worden dat alllIer een l;Iollandsche Kerk IS en een extra. Pont over de RlTler; en dat_.aa.n deo
OOVt'r van de Rivier een Extra. GI'OOteWind Pomp iH die bet water uit de rivier in Tank8 pompt bij de 'Voonhuill8oj W:erk Winke.ls
en .M';llel(.,-,nook de Bloem Tuim'n voorziet ruet Watel'. Veel meee kan gezegd worden, doch ik: denk bovengeqoemde III klaur
en duidelijk. ' __.. ,__! :

Het is zeker dat weinige bezigheden in eenig Dorp dezen stand knnnen overtreffen in verkoopingen zoowelalawin~ll, en óm znIkIl _
tt' ovel-tl1igen :Lijnde eigenaren genel?'efl IU\n boni fide konperd hunne boeken open te leggen waardoor zij zich zelvon kunnen over- .
tuigen van de uitgebreidheid der Beeigheid. i

II. \ .
Het restaut orut reut 18 mOI'gell van" Storms Ylei" gelegen aan de N'oord Westelijke zijde van genoemde R:.Jier uitmakende

den grond bekend als " IJe Tuin en Boomgaard."
. Deze grond wordt benat met een slooe uit de rivier en is beplant, met 500 Blue Gum Boomeu, 130 Allerlei geente Vrucht
Doomen, GO Lemoen 1300men, en is verder bezaaid met Lucerne en il .Mud Garst, '

III.
Du deelen van de beroemde Vee-en ZaaipJn.a!.sen " Doom Kloof" .~n "Van. der Wats Kraal" metende te zamen, volgens T'f'Ds-

port, ,674 Morgen maa r Volgens Bakens 7,,6 murgen i op dezen grond zIJn 40 mud Haver om de helft gezaaid,
lt5T AI deze eigendommen liggen aan elkander maar' zullen afzonder!ijk opgeveild worden en' daal'na tezam~1n doch de Al.

slager verbindt .lieh Diet Illiks te doen ingeval dé 'eigenareo anden bepalen, ' ',
.fu.KG.IU8T, 3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Spiegelgla.

- ~ Duimbij 14Duim. .8 8.. • .LEVENDE HAVE:
~6 extra jonge TI'8k 088eD, 8 slacbt Ossen, ~;! M~lk Koeien met jonlf8 Kalvers, 10 Koeien in melk, zonder Kalvers, 17Vaanen,

1 eu :2 Jaren oud, 1 oprecht g"teeld, Aldemey Dal, 1 ditto ~olIandsch Bill 200 Gurs Ooien, 200 Slacht Hamel8 en 250ljoilge Hamels,
allen met volle dracht wel, l paar extra Kar Paarden, 1 RIJ Psard, 1 goed geteoelde 'jonge Hengst, 1 jung Ruin P~rd, 8 Paarden
llerrles, t~ veulen, Vali den Heugst van deu Heer Jacobas de Wet, 1 JOlige Y",rrie, GO fraaie Varkens van 1 tot ~ jar,n oud' 1
Oprechte Y tJrks ltil'e Zog, ·l~ Struis V"Kele.. ' : •

MACHINERIE: I

2 ~es PII.I\r;!8U Kmcht Engillu,8 niet Dorsoh lfac.hillen in eerste ~1&8 orde !ln bekend voor het goede werk dat .pet hen jredaan
wordt, I .:'"reu wo Seh ...rf lllldilllc, 1 Z.\!tg' Machlul', I Spet:k tal' Machine; 1 Stem MlIChiue J Groote Ronde Zaag Machine 2 DrilBoor ltachi"cll, ; "

WAGEN- EN ANDER HbuT EN IJZERWARE~:,
ij \' vUe "et (Ht 7. \\ ''''c w ..g-,'" \\ï~lcl', I i Knr Widert, 50 K IIbiek HlOten Kiljaten boat, 2 Wa"en Kist.-n, 4 TOil allerlei SOOl'ten

YZl'r, I.:; tI.c..ll~."'I,,!, PI."ikP ... II' \\";(-'';'' l'll ~:Lr A,';~,.", I Om,}lo !r"eve" Iheid, Delen, Piae en Vl~r Planken, b751Zware Wajren
Yell III;..'", d••1:) ,Knr \ "II,),!"" III") IUli.! \\ ":';-"11 :"I",hn, .{,IOKorte ditto, r,o SCh1Ull61s,4::1 Panr Dti en Paarden ,Vageo Voor eo Acht ..r
THII..'"plt,,,0 \"il:;~n Na.\'t"Il, I, Ui;"'1 Jl"td~lI. 2~ t)lllIkcoll1en Planken, au Lang Wagell8 en DiKli6lboomell. lIet moet gezegd worden
dat al het httnt uitgezocht en K.lI·k,dl',(,!-{ '". .

WAGEN)l.~~RS- EN SMIDSGEREEDSCHAP :
:! E"II'a_ ~llli,l; 1l11l;",hal!Ctln,,~ Exl .....S,·lmJe\"11. I Wiel l'laal, :: A~llbeelden, J Sch~fbanked, 1 Boog Dok en álle andtire ge-

reedschapp"n bcllQtKligd iu groote SlUi.j~ eli W..gelJrn.kel1; lViIJkel.., , ,

BOERDERIJGEREEDSCHAP :
. I ,Et,,·,te ~Ias WII~"ll: I Ar-I;~al.' Tent Kllr, I d.itto D~gU, 2 Open Ka.rren; 1 Water Kar, ~ drie,voorPloegeri, 2 Enkel-voor

dlt,to, J ) zw'ell 1'.I!!.;", I ( u!tl\'atnl': I Kajillert·honlt'n Dip Halle,::1 Haud KlUTen, 2 Zadels en Tootnen, 2 Zeisen, 1 Lot Deel!tev"llen,
1 Rp"u ,Jukken,", Paar At'b~r 'rnlgell, 2 Paar Voor TUigen, 4 Laddel'H, 1 Yzcl"en Tank, 3 Dom Krachten 1 Kruiwagen 2 Schoiten,
:.I Ul'oole ZagelI, ou vlll·jel· Ul'llVeU, Pikken, Dree'kijlerB, lJijleu, enlll, .'"

3 Von }fAung Tap WAsOlITrm met Tichel Rug_, 'IIrS Klein K.utj.
, beneden. en eeu Ka~k &all elke Zijde. .sa J.48.

KOOPWAREN EN NEGOTIE GOEDEREN:
. H Leggel"8,Bl:andewjjn,. ~ I.egger8 Wij?, :\ legger, Azijo, Yzeren Eggen, 2 Kajatenhoutf!n Dip Dalies, 3 Slijp Steenen, 6

Pullte Il!"kk"", I., (,,,.,te, Uile Kan?en, 4 drle-le~r .8tpkvaten, ló balf legger Vaten, 10 halfamen en .Ankers, 5 Bok Zeilen, 2
doz.'j" II a!{tln Bra.k,·..,4 I nal: Kar 1 rapJiHln,::I Zeil ~nbben, li Groote Scbalen, SOGladde Zink platen gebogen voor Waterleiding,
I )"Zel'l:1I K'~t (8'\f,,), 41 doz'JIi Ploeg Scharen, ï ton Zelf lhnder Touw, lW Rollen Tabak,7 Zakken Erwten, 1Sooa Water Machine,
1 I- titer,:! Schalen met GewlChten,20 Gelouide Dok v,-,lIen, 10 Jokken 1:' Rollen Doorn Draad 2 Zakken 'Rozijnen 150 Wol
~akke~. :,)W 8~I_p ZlLk~en, Ploeg Stukken, :! .sto~e8 en het gewone 8&i()rtiment Negotie goederen Z~a.18. Zeep, Rijst, SOike!l' Ko~,
~a!Jbeld>lioe,l, LIII~en, .flanel, Gel'olt"ManR- en Kinder Pakken, Kleederen, Kombaarzen, Yzer Waren ln groote hoeveelheId, Ohee,
StevuIs ~"" fliledel soorten, e01:., enz.

J2S' nit is nu een KallR voor eenig persOon met, weinig Kapitaal om zijn fort~ill te gaan maken, en om bOnA fi4e Koopen te
geruoet .te koIIIen hebben de elg~oal'en besloten: Het \ astgoed te~ elf anr op den eersten dug ol' te veilen, den Koopal' ~van de ge-
legenheid te Jl"eVl'nmet eens eelIIge vs.? de 10888 goederen en N~t,e wareo overSte nemen wgen een waardeering en voor; ",elk einde de
Heel'e~ H~atlte stock zallen nemen têgen Kaapsche 1nkoop pl'lJzeo zooclat het niet lang noodig zal zijn de zaak tie beslu.itAn.

ROlm KreUl!.'t zul gegfrven worden, ,.... I

A, G. H. TEP:BES, Aálagel',Hobert8on,8 8ept. 1897,

REGISTRATIE VAN KIEZERS.
'KIESAFDEELING CLANWILLIAM.
FISKALE AFDEELING CALVINA.
Kennisgeving vu den Civieleg Commissari~, dat een Hof door hem' zal

worden gehouden om de lijst vln Kiezen te hierzen, amendeeren en
vast te stellen. . ,

te , '

Pacht van Maudt¥Jley Tol.
DE Pacbt van den Maud!3Sley Tol

voor een" jaar 7.al Publiek op-
geve~d worden in fro~t van het
Magtstraats Kantoor, AlIwal Noord,
op Vrijdag, 1 October 1897 om 12
l,lur, op welken tijd 'en plaate de
oondities zullen voorgelezen worden. '

O_p Last,'
Afdeelingsra'ids Kantoor, ,

Aliwal Noord 17 Sept. 1897.

HIERBIJ GESCHIEDT lU~NNI8GEvlNG dat de Civiele Com-
m~ris in d~ hofz~ ta1 zijn op den 26_lften,dag van September

189~, ten emde de kiezei'slij~,voor de Afdeeling Swellendam, finalU te
herzl~n, te ~~endeeren en vast. te stellen. Alle peJ'BOnen wier eiscben
g~welgerd zIJn door ~en ~gist~rendeu beambte, ofwier.naBlen qoeschrapt
zIJ~ v~n de ,:oorlooplge IIJ8t ~egens het toeJate~ ""_n tegen hen gedane
obJectIes; en ~lIe personen die 8Chn~tclijk ~J>jeoteerd bebben tegen' b--t
l'tlcht van eenlg _pe~soon opgeno~~Rm~ 'Voorloopige lijst om aldus
opgenomen te ZlJn;.m tegen het recht 'Y8D 8enig persoon eischende om
zIJnen D~m ,gere~8treerd te bebben als een parlelD$lltaire )d~er ,om
al<lu~ gercg'l8~rcerd te word~?, en al~e pel'8Oll8n tegea wie aldus
geobjecteerd IS, mogen v~rl!ChlJnen ten' OVeriJtaan 'Van deD CivieIen
l)onllni8saru op den d.lg en t('r plaatse voormeld ten einde liuline
,l{ezegdeeiscben of objectio!! te bevesti~. n. Alle ei.aehe18 en betwisilu's
moeten ~erschijoén hetzij in persoon of d, or oenen speciaal in geaohrir~
gemachtigden agent. .

GedagteekeDd, ?en 6de dag van September 1897.
F. E. PHILPOTT,

Civiele CommissariL

~ ~ Bpiege1glu 1.8duim bi. 1-' duim op
WleletJ81.' ; .. '7.. . 'lark! Plein j~gieahuJsJ,

... BLLUfGTOK. •--- ,SCHOOLKINDEREN wen.chende .
aangenaam, gerieflijk VerblUf,'

goode behandeling te hebben,alizJJ hleJ'heen
kome't~el~ld te WOi'den,seli. even bV.
den O~bDde aaruoek, te doen.
Termen: £9 108, per kwi'r1aal,

W.8tChen en. 8tri1ken IngéalOt"n.
All'en jODpU behDeT8Il 'woei ta chn

D J. JACOBS. '

T' (i
U • J. SMITH.& Co.,· ..

°JZ~i"KOJ1 (J 'TimmerhoutMagazijnen
'~1~O~11~l ~N AMERlKAANSeH WAOENHOUT;

STOOM' ZAAGMOLENS.
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GEBOORTEBERICHT.

\
7 (lOHSI'OEDW bevallen van

~ t Igc;« ha pen dochtertje de
':' 11,,.>tt van A soDUEW D~ TOIT, Uil....,. ... " ...
\ III d.. 'r ..leg-raaf
hl, k",I.,rp,

..! 1 A ugustus 1/'i97

DOODBERICHT.

WECE~S den plotaehng1!n
I nn de ache VIUI het hArt

J,~dt'1l "II] lie dierbare cchtgenoote,
"lIla Csl lier», In haar .~':"teJur
\\ ad, t~ bl z,~ h t haar 's Haeren l)coose']II'f,1
\\ 'Jl liJ III den vroegen morgen Jlll.t
Wall haar aan te kleeden Hierdoor
band 'Ill! een d
och(\('rhlllteulS voor
Uns I "IIt, en gemIs zlJn on __•._ .... I,"'"

ma .. r \I IJ lieflen l uze oogen naar de
v au waar onze h n lpe Ill. en scheppen
lilt hot t. dig VOOlUItZIcht van eene heerl
Heuiels: he wederoutmoeting , WIJ Wil
J" HlIlld Gods st.i lzw IJg&nd aanbidden

Deu ek tJ ngen en vrienden In de K
kolt nic en elders geheven mits
kelim. te nemen van haar heengaan.

P J IU':T!.E r , } V mager
.. ell de kinders P R-etlef Welhngto
~ lil Lenie Retief K K n, i

v, I " It,
l':Lt 1 Hl, ~ Sept 1~!)7

STELLENBOSOH

Publieke
\

Verkooping
'i' vx

HUISRAAD.

DL OTidl'l _:c t el kende, gel.~st door
\r, vrouw dl' W001l\\0 A. J.

L, 1 II dIl 11,1'11' Woonhuis III Dorp
"tldl' lilt de band verkocht heeft
at! opvcilen ten bate \\00l1t<7 Dorp'
, 0'
St ra.rt, op

WOENSDA.G, 22 September 1897.
(.

\ 'I h \ 111::1, -SOLI, 1~ Paarden-
hlit "t<l£'Jln, Ed"}ll't\ln, (;root
J:lpJ It, l{(lIlII? t,tful I~[aholllchout),
K,l.lltl.ltd, KbJl! ~LdlOnr£'bout('n
t,dll, Klr!11 T tpIJt, UtZ
El ri, \ \11 I, -(; roo!" .Atlllzdtafl,l ...

1~ SWlh II, Sof I, Ko~tL.lrl' llang:
L lIlIl' dril) Il Illen, ~ Llllnlng StoQlen

"I \ IJ I, \ II f I -Groote Flellr Klf'e-
dl I k ••"t, ( \1.t1lfJllldlOlJt) Kapel eli
Iltl),!.L I Lull k lilt, K.lt,11l, gl'oot
LJldJulle ~[.tllOlIllllOlltlll I,l'dlkant
Lil Z

Killl IS'
Lnz LOll

1'ro\ ISIl'k.I~t,

11 lbtl'ap tri

guedtnll
D,L<lrdL

ri' - PotteIl, Pell1nen,
ext I l groote Stove
K"ptenholltcll Bad:
cell lllelllgtl alldel e

\ 1rkOU[lllllf zlJndLI I't'~erve,.., I

I', J' I I een k,m" \ 0 r .dlen om
I)Jl lil gcuol'lude g-OUll I III "!Jutkoop
te krJJgl n.

,'I/ , Jl ( 1,/ I f li, ft,I'I'/u.
;:'lllllIlIJO~LL.
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Maatschapp:j Van de Sarrdt de ViiIiers
BEPERKT

z ti or, .1, I_;CU.lllll zIJn
11'11 .Il' AI,il~(I', II lOr

VI I kOO(JWg'l Il dOLlI O[l~ gcadlelllud
"orL1ul, 01h de plljl.ell dill zldke
yl I koopuigen opld cll~t;lI, "dien
IlldJen.

C. P. SCIIC"LTZ,
Sl'crt'!,an:;.

Slechte
Spijsvertering,
Valles van Kracht 1,
en Etenslust.

Het getulg,clmft l:ln den Heer R.
lJ~nnb AaeuIJe, ZUId AustrcUlc die
duor A \ cr's Sars.1panlu \\ erd genezen,
" gel Jk c!.lt l:ln I eie dUJZcndcn an-
eeren Hl) schn)ft

He 1$ met zeer I eel genoegen dat
Ik gtL g lan het groote nnt dat Ik
I trkrc"en heb ult het geurulk lao uw
\locucrL aarll)k bloedretnlglngsmlddel.
Ik ucn 'cde t prcn een lijder ge\lecst
:wn ,lechte 'PIJSI erknng I erltes I an
kracht en ctenslu,t, en a.&n ,,,rstop-
pin,; :\11)n gehecle gestel scheen erg
1:1 de \\4r te zIJn LtnddlJk ,ertelde
een vnend m J om .\) er" Sarsapanlla
In te nemen Ik \ ul!;uc liJn raad,
hoewel moedeloo, Oler de I ruchtelooLe
resultaten I an andere behandelingen,
en Ik kan dankbaar konstatecren dat
eenige flesschen ml) \ olkomcn ge·
nazen '

De medicI)n die anderen heeft gene-
len, zal ook u genezen

Ayer's
Sarsaparilla

CE.PREI \REERD [)()()R

DR. J. C. AVER « CO.,
Lo",ell, Maa.s., U.S.A.

Ayer's PileD, een' lICht la.IeermiddeL
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DE DOORVOERRECHTEN.
DI1 proclamatie van Natal, de doorvoer-

rechten door dien staat geheven op zekere
artikelen opheffende, heeft dit onderwerp
weder voor de aandacht geb~ht. Onder
het woon! doorvoerrechten l1erataat men
natuur!ljk de belasting die de Zuid-Afd-
kaarrsche knstetaten heffen op goederen die
lUJ de havens Ingevoerd women doch

, '
\~(ll' ~lie republieken bestemd zijn. In
~ atal nat deze belastmg onder den naam
van rabat, In "ellen zijn deze doorvoer-
rechten niets anders dan eene Invoerbo-
lastl{ V op gooderen •Iie voor de republie-
ken, hijname de Transvaal, bestem. I ZIJD.
SedeI t wij een tolverbond met den Vrij-

staat hebben IS doze belasting natuurlijk
en opgeheven, Doch de republieken kebben

steeds telen deze be~tlng geprotesteerd
als eene onrechtvaardige. De industr iëele
commissie In de Znid-Afrlkaansche repu-
bliek hoeft als volgt op dIt punt gerap-
portl-"erd'

"Deze belastingen (doorvoorbeI8lltingen)
zIjn onbIllijk en behooreo afgOllChaft te
worden.

"JltarllJkB wordt 7.oodot'nde een hedrag
van tWff,oiMI Jf)or .Ie repuLliek betaald
aan de uabllrlge HUIten (Oranje y,·tjsl<tat
uItgezondeIll).

"lIet argument van de andere Zijde
mag ZIJII dat er vele !costen gemaakt 1-ljn
Olll lbks en pal5llulZt'D op te richten
maar da.lI·ente~en kan worden aangt'voerd:
.1,lt de hestclll'r8 en afzende!'!! zware .lok-

levende (,IOIl'n moeten hetalen, welke, lndien
Ic fende uau \\ keurIg nagegaan, de )(ol\ten rUim be-

strIJden znllen.
"Derhalve beveelt uVle l'OmmISRIO aan

uat de regeer ing onderhand.hngen ui
aanknoopen met de betreffende kolome!
ter opheffing dezer bela8tIDg en dat ter
herelkmg V,lU dIt doel ten eerste de door-
\oel belasting, than!! voor de" l;e)!ubllek
geheven op goedel'en naar he~ noorden,
zal wonlen afgeschaft." -----i

Het IS duol zeel dUllleltJk datjldlOn lH't
r"ppol t van de comnU!lSle aa genomen
wurdt, ID geheel of t'n 'lo,)ele, 1 en bij ons
I.'n ~ at .. 1 en Delagoaualll zal k Hnen a<tn-
kloppen om ,lIe J.eLllitJng ol' te effen. In
ouze vurige Ultg,1 10 heuhell "I ,I,' (I)f,>rs
\(101 l~~lh genUt:llld en .lall~to(lnd ,lat
deze Koioule gcJul'Hllle dat J ar de som
\ an £21'1,1 ")I) aau doon ac! re<: ten IUlll-
Illdde. Dezt' SOlll wel d natu~rl\J-k 8100-

tendeels J"O! de DI IJnlUdll~tr\e bet<lald,
aar bIjna al Jc Ingevoerde al tl~llen voor

de goud \ clden bestl'lil! waren./ 'fet ,111-

dele woorden, meu kan diu t2J~,I~)I) he-
schouwen als de krUIlikens die tie1t'n ,an
,le tafd van den rIJken man.

(,edurende de Jongste pari montllre
:l6ll8ltJ wad er sPlake van een mternatJO-

b achtcn nale con[erentle te houden met het doel
dew en "tlr\\ aute zaken te bet!preken,
uoch Natal achtte het beter met de con-
ferentie te w:lchten totdat het rappolt \.lIl

de IIldu8trll eIe commissie pubhek ge-
maakt en door den \olk"r.md behandeld
\\ as l'e J oh.llIneSUlll g worden vergade-
ringen gehouden biJ de Tranl!vd.alsche
regeellllg eqop aandnngende dat het rap-
port t"ch 8poedll{ in behandeling m.1g
\\ or,lell genolllen, en het lijdt geen t" IJfel,
dat, uu dr. LE) BS terug 18, ,pen ~poedlg
tot de 1'eJl'del IJ behandeling zal komen 'WIJ
knullel ou~ dus er op voorbereiden d.lt er
UlUll~D kort van uie Zijde prellBle gebrUikt
zal \Vo,den om onze Inkomsten nog meer
te doen vermmdel·en. En dlt terWijl wij
een I3echuana..opstand hebben te hetalen
eu de rnnderpest hebben te belltnjden,
om Diet eens te spreken van de belofte'
"au Bil' GonOON SPRWG van een pantser-
schIp aah de Imperiale regoorIDti, iodien
bekrachtigd door ons parlement

'W IJ vernemen dat Sir J AXE" Sl\"E-

WRIl.HT bmueu kort een Uczoek te Pretol'la
zal gaan afleggen. waarschlJnhJk m ver-
hand lUet deze 1-aak. Ook zal hll .zlln
aanUacht lUoeten Wilden aan de volgende
uanLJevelmg van de Indastneele commiB-
sie "z'J wenscht verder aan de regeenng
aan té' bevelen, zoo spoedIg mogelijk.te
bewerken, dat de tarieven voor llpoorweg-
vervoer der naburIge staten en kolonwn
op een billijken voet llIull6D worden ge-
bracht. De vraag kan dan gedaan wor_
den of ons tarief niet billijk genoeg is
10 vergel!JklDg met andere I'poorlVegstel·
Je18' Ma.lr het antwoord op deze vraag
h,mgt ;well ..r af van wat Natal en Delegoa-
baal g.:an doen. Indien Natal ZIJII tarief
\ erla.~gt dan zullen \v ij verplicht
zIJn het voorbeP)J te volgen. F:"n
conf"I'entle van vertegcnwoor'\!';l'l'S 'au
al ,le .poorwcgbestllren schijnt d., eenige
pogll1g dit' aan~~ end behoort t~l wo:den
om tot et'n be'l"redlgende o,JI~!lIng te ge-
raken. In elk geval hehoort l'en rumoo-

al/en die II aan hunflB Ooogen lijden
Ol:BRUIKT

00" 'W'.. ~....
Hst FAALT NOOIT

Prijs 2s.-per Post 28. 4d.
___ ~ht door &lIe Apotheken.

VER~()OPINGEN
I,

A B DE V/f1./Kwn, Co, AFSLAGKHS.
JJ "pt -I aarl, 1 ncguUegoodcren, tuuren zadel.0= ., ,
lt So·)'t-K lal'lXljutl!itatle CCT'StekIM paarden enw, htoescu
2J :lept -/:.hOllq eli Lau ,ued"" (Groot Drusen-

stein), stukvnten )kUipen, hUI'raad I,arudcn eselsenz I ,la,
_ J FRED PE*IZ.I.; CO, AF:.LAGEHS.
a Od-" t.:lllO.iJt~Jt,bouw I crccelen

1, ••0 (, (.Jb \l ~L.A',I.ll
2R l)';t-('T1kWU$~.J, keet Lare 1'1""",.
J J UOFMl!: Il.lr. ZOON AI'SLAGKr.8

li'. It-I \ I' le (K ""P"tad), I;roo!c· esels
Lijua l ti \lnll I~II IJ "'g ,

U Oct -Wdl>d","d (Koeberg ), v,..tgoed, levende
~Irutn" n ()('I~, meu beten, ena

J W MOO!l!(XY,S Jil /I: C",. AFSLAOKIH!.
lij ~pt-MoorMlaburg, Wlnhll'OOrr&a I, tu,~n,

Sept -rl,.tnk~ DIUIIn!:, kostbare plaatllCU
no schnpcn

16 0< I.- AI, _II ret'llborg Jongt! ezel. en paaruen
0.1\ C 'A!< DF.R M~~RWK, A~'~L\(JI£R.

25 Bel'telllber-I'~ClIlr:a, een bebouwd erf.
M Octoher -:<ch~ksl'ut ,I!.tnkt 1'T1.,.~a,kostbare

t.'n lo&qe boc"(lefl!D SCIW.Pf n enT. enz

Dl!:MI'EII~ MOOIRE .It KUIG~; M'SLAGERS
lG Stpt-CaleJon!''C18tc kl ... jO;lb'l!!!re1l!en I~'

Idcl!

I
7 0, .- \ .brnn,Lo~op cr "hlon), kO.'oMe levende

lav!,! cn lo,~ ~Ot d( rt-u •

I' J 1l(l~}I\~.l.:ZOO" A~SL\U~I:~
L_II Sq t-"'dhnlJ(,""" k""thur.""lkd!l'lC<lcrcncn
... kk, TlJl(C",,,lllChllPi
- Ocl.-Sorner!lCt \\c.t ).,.. ,I ...... r ••• Ig,)(!.l
_ (H\S A,VA)I~.A~:;L\aJ>;R

'" 1, "cl't-1ullmglJi. <le "diJcltcl!,f, llaat. 1.""\1"
riVIer

, n J ti. \ , ... ZIJl HSIMH.n
l~ :-4pl-Otl(\n~1 \I~r U\d I J~trkr (lan\\"'ll

~UlO paard. n, 1"''''!lU wl..kcu, hUI"'aa,J "Jlul!:"n,
Uilt. lill I

MARKTPRIJZEN.

KIlriBERLEY
(l'a1l cle hurenlJam~ LawreJlCt J; Co)

I I) :September -('{'er lele[Jf'<W./)-PrIJzen "an
prudukten op heden -

£. • d £ d
1141000
I) 17 0 0 0 0
IJ I~ IJ 0 0 0

.,. I 0 I) U 0 0

.,. 0 7 U 0 0 0
? 0 17 0 U 0 0

090 000
o Ih 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0

t. 0 1:> 0 0 0 0
, .. 0 2 0 0 0 0
•• 016 000

U~cl .
Ui"hc'
~fltlltemcel .
ICaJferkuorn .
Zem"len
Elia' er
Vo.:!r .
Kaf ..
Uien .
AardaplX len
Boter per Ib
EIeren

ZIEKTE (,ETR01f:SEERD
Ur;ZO~DHUD VERZEKERD

CLE~[E"'T~ TON/IC
HEEFT J!lET I RECORD

+---
lil eer le,cn~ \Ierel:! door Clemenl.1! TOnic .ho

door allo andere nledlClJlleU sameD

EE~ EeUT AR1lKEL
GEX 1 SCCCE:s

1---
CLDILX1:s 10~IC

I::; I;:CHT
I (_LE:\IEXT:s TOXICI IS SL'TCE8VOL

LBE~ llJF GET,'IGE~IS.
1--

~"J .1 lOO Dorjell) loun.gstraat, Parklude,
AdelaIJ., ZUid \u.~rall!', 8phruft op lO ~o"om
iKlr 11I'Ij -- 11ft I. biJna ongeloo:llk boo
nrtmiddellIjk de Icrhehtmg wa.. verkregen
cJ<Jorbet g.-brUlk v'" Clement. ToniC Gedn
rElJlda voelllen da~elJ !ton Ik mllo slaapkamer
nIpt verlaten tcngetolge van Neuralgie do pIJn
lJEjg0n voor.'Cl'lIt bo ten op bet hoofd, eo daarop
""rd cen zll,h \ Hl IlIljn aangezicht aangetallt Ik
k.jo niet .111'en de pIJn \f118 to he"g Ik pro·
I>(.!,rd" ,.lIe. ti lt 'n,,, 1l3ngernden ~erd, doch
(~dcT\'ond g"en ,e[hch Ilug aleer Ik Clcment8
I (luIC had bcproef~ Kort [111 bet gc brDlk \ Iln
d<i eerste ti "lA "e~ Ik I" een dIepen, rD!tlgeD
-!4ap tOen Ik ont"illlklC WIUI d, plln verdwenen.
"~ u kunt hch~ b"~r:JP,,n hoedanig miJn bl"d
""!lap hlOruver m~t gewee.t Z,}Il, dit vond
pltut.~ &<lO" at I lor piaandelI gele I n un sedert
dl'll t!Jd had Ik gtn plaag van X euratgll' meer,
ga.olgelqk vt"l'keer Ik <>nder den mdruk dat ik
eTVUI genezen bol Ik beb altoos een boHel
l ~ment8 [ullle III Uil, dnar Ik be\Onden beb
d.-I ze goecl 18 , ur andere ZIekten -De uwe
milt dankbaarneld,1 )!eJ Jlloe Doneliy, '\:oung
!tra"t, Park~ldu, ~dellllde, ZUId· Au.trollit' -

[4,1>\ ] """"!'d~'~""""'!~~!"!
Bfl')Lrr'( I'<G vin parlemllate en mad~ledeo

III Halle SpauJe, I Engeland en WeeteiiJk Au
Ithlie nieu;, Dene.narken 6e Bd, Serne S. 4d,
Dplta<:hland Jbs, IOostenruk eli Zwitserlaod
I~ 8 ~ataJ ~. Ar.apkoloDle :lI,., en 3ba.
VrlJataat 4011 per dail TumaDle £~J, Z .. ejen
£67 Grtekeldal)<i li7.! nel~lo £ 11,0, 1I01illDd
£1';1;. "_'llIacia J,l!IMI XCWZeeland un Queens
hJjd .i..~ ~), Flall*nk i3tj() Ver8t!mgde Staten
(lfoo-d Amerika) ~I 000 per laar
Iz 'i'S oot;,; J 1,l)~'1 met banden voor gesdte

drimetO
~mw~r I"an IS

" ,,31
elaaueke

lIoflrUoA. OIl to..

!lO tegen 13•. <Jd per .tuk.
aG" 1~9d.""

8I.UOo[" "

DE ID-AFRIJQAN
YIIIIII ••• ~'i

ORS kAND.

dit bevelen
leden P lt lifb gemeend
b,aedell werk& Daar boven ...
een deQ1o~8Che ~
pen dictator.", ED daarom
Paarblehe djltri~1Il' beDOi-
miopTerpden.n, sonder dat de beetá1l1'l-
leden de venchlDende takkeu hebben re-
raadpJ.eerd I ;.1 de heet Da Toit 100 roed
willen zijn 4)118 te melden ""'lUleer er

een "Ubbea'QQra,,~iug te
DaljOlllphat werd gehouden? VOWeDI een
onser correepondentéla .... pt «le Groot
Dralten8CelrJ-tak al 1) jaar lanJ en toch
werd hij ap de benoemJnpvenJaderiug
vertegenwoordigd! ~ &iN Ut de bond
Is een demokrllti8che lDrlchtlng en werkt
VllD onder naar boven, van de i!lkken naar
de distriktBbestnreo, opwoaN i

Wat de antwooJ!(len van den heer Jan
Faure betreft, oodleelen wij naar daden
niet Daar U~, ala wij verklaren dat
wij hem voor een Rhodes-man houden.
Met de Rhodes-verheerlijking uuakte hU
zich lII88r pr:omlnent, en in 't parlement-
beide h.td.en - Wld !lU het eenige Ahi-
boer-lid die tegen de vredeemoUe stemde.

Verder commentaar. achten wij on-
noodig.

TIlOtrlM '" nWJIIA8

D.eM! ".. een ael.i'l Toor ec:b~belding dOQl'
Katl~ Tbomaa, een ,ekleurde kok, tepa bareD
IDILD mgeeteld. ~

l!:cbtllcheidmg werd toegeata:m met koeten.
BlInEW. ".. flOIIt Kil

Deze was coo ache voor echtscheiding w~
gellll wlUló'Cdrag TIUIbaren man met een andere
VI'OU\..

Eebt.choidlDg werd toegestaan de boedel te
wórden gedeeld '

nlea.
TallWlG otI01!LOL~ ~ ......

IOOIl TU eeD boer l.eriMIiMl Pl'ptoriai,
iD~~~~ftII~. ya-

wu.~ ema.. HU w.. -~
loopea lINt een opeD ba...ua baad, toen
bij Tiel ea ~D Mn CIOOrbOCJni werd ioor
...... BiJ .... oDJJUcl4eUijIt: dOOCL

VZIlBAJ)DJIfO TIl PHILADIlLPJII.L - BeDe
pablielre y.rpdering aal op 1liDedaf. 1" de.,rJ
om 2 uur uaDalddal "" Philadelphia iD de lUI
van de cihna~ke jOOPIiqa ve-ÏFIIf re-
houden wodea met bet aoel _D tak nu djen
Afrikaaer .YJOUd op te richteD. WuncbjjaJljlt:
llaUea andere belallfriike aken ook t..,rekjta
wordeD, TOOra] iD v.,.~ met de IIooterb"
.lektle. .
ruVENlIUTUUIl - TtJl' Yerpderill( ftII ~ei

bayea~~uor.l pterDallliddag pbovden, wttd
,erappolWtl'Q dat .. 9 lChePeD WareJl die op
w.plaat.l wachten, ItT811 waren bel1dea met
lteeakool, eeD met hont e.ll eeD met ,...an.
Er wareD 2 090 toa laederen o.w.r hunr ba
do looda. ~ applicatie YaD de heerea Com
brinck .t 00. om A.D8tnrJiecb ...l_h &aD hei
~oofd te landen, werd toegett~.

DE JOIIAliNEIIIlURGBCIlEdalllClHiebatavereenl·
gIng beeft wedtr eea "ergadenng rehad Dit-
maal Wal bet onderwerp 1'&ndeLat . welke I'll-
geerin~orm Id de oo.~ De Illeeste K~reken
waren heeren, maar eenige dameA 8prakea ook.
de \'ergadermg too. Tot stemming ~etlracht
stemden fi voor p!1rJeme,Dtaire regeenn { en 9
'oor repablikeineche regoerwg Drie waren ten
gun.to van IIOClahlltUlChclIregoenngsvorm.

MAL)lt:J!BUII\ SfAD8K.L\lI.-De notuleu eeaer
"crpdenng van den ,tadaraad van MalweebuJ!y
Ol' 21 Aug. II. gehouden lA ecrat gllltercn op
ou. kautoor ontvangen en daar er niet. V3n
bUlIOnder pubhek belllllg ID voorkomt IIn het·
goon vormeld WONt geen nieu". moor lIJ, acll
Wil het wet nood 19 ~e op te nemen BU
vollende 'rof'lllUlermg van den raad zal eene
belutlllg op vut.;rued gebe~en wordeo ten
dieaste van bet laar lIf.n.

DE HEr,KAnSI8 van den hoer PEde
~ubai.l[ vond Donderdagnamiddag plaat.. BIJ
t aterfbllllJ III de st Pbiliputraai IVILtuflr .Iecht.
eemge YrltlDUeD "0'laderd, waaronder dil
ed hoer W. P Scbrewer, D P Graaff, J. U
Uofmeyr, R Nehloll, Gcm'ge f\t.eytler, A.~
Halm Da Muller aprak eeoe gepIUIte I{lkredll
UIt. Op de Iriat lagen OOlllgO bl~m·kranzcn
Het lUk werd pcr apoor!.relD naar de begraaf-
plaata te Maitlaud gebracht.

W \GESOS\,E1AilK.-Ult OudtMboorn wonti een
ernAt.. ongeluk met een wagen vermeld De
wageo van den heer Terblarut, 'ran 7.orgfontelll
Mo_lballl, kwam door dell HUlterbotlch pas Oh:
dor zorg van klourImgen NabU bei oovollemde
van duu pas hop de wagen vall deu wcg, waar·
ICbunlllk omdat er geen leIder 'oor de OIIIICIl'
WIllI. DJ ossen werden spoedig l~ellned,lO eD
de wageR rolde toon deo berg af 'oor eon af
nand ~all ongeveer 1)0 pUllen De wagen word
later atnkagewlJze opgohaald en Wrul onboecba
dlgd, maar een harmolllum, tafel en rnstlmak
dIe deel vao de vracht liltmaakteD, wareD aa~
aphnten gebroken

R.E"ES -WIl badden nlbler (Oraal!: Remet)
11 Donderdag "en gczogenden d<>ordrwgcndcn
regen, eo wu vernemen dat bet ouk te Mllr·
ray.IlDI'Ir goed geregeDd hooft Ook te Abor-
deen mOClt bet goed geregend beboon, want;
Douderdag om II uur werd alhIer berleht
on t vangen vandaar dat hl't den :a vpnd te voren
begon te regeoen en da: de regelIvRI toen III
twce dUllU was. In een gedeelte YaD Cam·
deboo, IS o~ bencnt, W!la cr een zware ha"ol·
bUI • Van Voor SlIeeuwberg, Pel.t\raborg· en
K"ndre"W hebbeo wu bericht dat het In die wuke
ook goed lI'ereg\lnd heeft De regen,..,.l hier
"BK I :.!Il dutm -ali!' ClJuralt(

DF. I HI,"r:IT!'EEI lSG van dell taalbond
veruand met de loni~te eumlJla
gisteravond te Welltngt.on Een
slag zal lo Olll vvl.,:elld nom
Ooder de prijzelI WM er cen
med .1)0 vervaardigd door den beer
Kaapstad, en too?ewezen aan den .tndent
PotgIeter ....n 'Ictorla (""ollege, Stelle~oo..cb,
al&"eerste prUl voor Hollandsch lo de hoogere
nfde.ltng V,III Ide taal bond exammn De
ml'dalJe heeft het geWICht van omtrent drw
pOJld al.t\lhIJg en prIJkt aan de eene KnJe met
bet Kolunlal~ wapen en de woorden .lUId
.tirlrunsche wlbond )A97 et om heen tetlvljl
op de keen! d~ te lezen staat 'Voor Hul
LLndllQhhOOl;ert3afdcellIlg, aan lt{ n Pot,peter
, Ict<¥'la college, Stellenbosch Alle 0"1 korut
den heer Seale toe voor het nd (·rt prompt
ma~n van dezen fraalen gedenkrenllln!!,

HOI·tI 1)CIZf.\f Ril ARRISG-De 1(, 'cu I (',,/,r"
een heftige antl·Afrikaoer pubhc&ue, welke te
LOBden "ekellJks het hcbt ZJct, openb:lart III
baar lODgste ultga'e oen nret .J.te he!dcr beaet
van den toe-tand nu zaken bIer te lande IIet
v<>lgende kome In ,:lIe U1tga"e voor Oe boer
komt er met altoos locst 'an af al. hll tegen de
pnkkels Kehopt Een man geDn.amd I- 'Ire'nI
maakte onlaog8 een vordering VaD£IIJ(J() scha
devergoedllig tegen de TranllvaaJ8Cbe rogeenng
voor onteIgenmg' an "Jn grond welk u verehlcht
wcru voor den Graaf Hemet ,M.iddolunrg spoor
\leg Dc rcgcermg hood bem £24~ &.all,maar
Ferreira "mgeNe d,e BOfil De laak 'II erd aan
"rbltrage onderworpelI en do arbiter kende
Ferreira £ 150 toe, maar hIJ m<>ostook d~ koaten
betalen, die .£1&. bedroej;("n FarCira heeft dn.
ZlJilgrond verlorOlllell no!(.t:U bovenop Moge<d~
aardrlJk.knnde van ZUId Afllk" maar met 'oor
d""hioor den scbrll'er bc.tudoerd wordeu Het
1.8 ons IJIBU" dat do GrolaJr RelOet·)hddelburg
'poorweg door du Tnullvaalaclte regecrr.ng ge
bouwd wordt I

ZATERDAG, 11 SEPTEMBER.

fllrooto Kerk.-'e Morgen. (HulJandl'lCh) dr
Ko£~, 'u"ontL! (I!:DgeLoch) ,I. t-\te) tJ"r '

~eojlunt -'a Morgens, dá !Ste) tl'r
Pal)8ndorp - 'a Morgena cn 'savondto da

Do ll~r '
Hanove ....trnat Kapel- 8 MorgeOl< d~ Room

on 'aa-c:iUJs eerw Knc)bel C,

Roggebaai -'8 A vonds, dil. ROOIDo.
N,ellwe, Kerk, Hr_t.l'llllt ('rudens de re"a.

muen worden de dlolllJten In de WIChtzaai ge.
houde. ) -'s1dorgelll, 1130 eo 'uvondA G':!"
da IJ. F J Mnller' "

N.,J Gcrc!. Kerk, BUlt.:JnkantHtraat"lll'l-
(Engelache dH!n~teo) 'sM<>rgolJll 10 30 en
'a avondA 6 30, ds C. S Morg.u. ' ,

Rondeb03Ob - 'a Morgeua '"I '. avoDds eLS
Marchand .,
st S~phell' -'a lIorgona, !) 30, ds lV Dower

(P<>rt Bluaboth) CR '.IHonds, 630 uro ds II
C Botha. I

E\ang Luth Kerk, Strand.Lraat -'I M"r
gen., 10 UN (Holla'ld.eh), ds Jlecker \JIU

Krnl(el'lldorp, en • "mnds, 6 30 uur (Engelacb )
dr. Z:wn Zonlla,;achool ton 3 ure. \vOeDI'
da~nond, 730, (En;,elach).

Uroencpllnt. - Hollandsch, 945 .. m, En·
gelseh, I I 15 v m, ell 630 Qre '. avon.h! Eu
gelacb, da L llugo. '~ .

Ebene~er Zendmgkerk, R,)~tl'llAt -'.111 or
gOrl.<,V 30, on 'sa.onds I] ii! cot\y lJlcyer

Wnube"" -'a Morgen.: lO JJ 'ur~(UolI,," bch)
en 'aavoac:hl, Il 3J ore U:n 'clsch) ds A'
J L. Hofweyr, Jj A ."
, 8lmolllat~d - • ~rrrje '. (Iluilandach),
.avon,!M (bn.,:dJl lJ), ds V. I an V.. IJen
fSalkbA.ll -. Morgens, 10 .:I<J, d. Van LIngen
'rlJe Protcstau Lscho IS: or:':, Uoutstr:w.t-

Áv.ondd,en8t (Eng'~lsch). ~ Il 10, ondorwerp
. 1hu Doo 'y of Reverenc",' wcleer... .Raml!.
deu Balmforth

Watel'litroomvlel,31
Walirde hmdgenooten,-Ilaar bet lla~"'"

comité In Engeland gohndlf.!d en
sarueuzwooNer uugoat:raIt 1< wrwul hO
den J.mctl<>IHnval schuldag bevonillJl
kunnen "" toch uiet wo 8111lit
"U ala oprechte ACrik ..r.ers door
do d~kpenl onze veronttrllllrdiigÏ1ltlr
danig eeo baDdel1l'1I~0 l.e kenDell
moeWD er tegen protestceren,
teleurgesteld aI,D geworden dat de
ong_traft .. gebton, tengevolte
lfIleD ..erliroowen meer kl1llD8ll
soogenaamde reebtvunllgbeid der
regoor!l'ng. Ona "erirouwen II pIMeI ..
lIOuokt

Daarom mede Afrikanera "' Blet .tI1
ba, _e stem hooreD even ala YOOI'IleeD'
ycrgadermgen en Bfl'Oeln u,..
Denkt: er un Wilt -er Gordon
langs -'ln EI geland IIrCzecrd\~~~;:i:=
or n<>, een groot deel Ah
die voor .Rbod.... 1& Zulke
wOOJ'IIproken wordon, namelijk,
'.00 bomlDd III ala
steUmgen Zlln zeer onll.lJlt, en
om dil Engelaêhen "eL om de

Hoper>de dat muue m"Jde·Altru:aJli'" Jitll(~
zullen blij ..en,

N<>em ik BIll,
JA')!

4LLEIRLEI:E.
De Z.-A onderlinge levens assu-

rantie maatso~ppij.
De jaarlijksche vergattlirulg van dese

maatschappij die ontangi'gehoudell werd
toonde dat de maal.i!chappu ill een zeer
bloeienden toestand verkeert. Hedul'\Jll.
de ~et afgeioopeo Jaar worden 2,15.1 appli-
katles voor assurantle, ter waarde van
£l,21!1,:m.J, ontvangen, waarvan 2,:!.3ti
aangenomen en bekrachtigd werden. De
rente der qtaatschapPlj was vermeerderd
met £4,00(t. De winsten zu11en aanstaan-
de jaar (alle drie jaren geschiedt de ver-
deehng) verdeeld worden. De werkzaam-
hedw der IJlBIltMchaPi'\1 brsldden zich aan
alle kanten uit. Te POl t EJiEabeth heeft
men in de hoofdtltraat een kOllthnar oil<1f'n-
dom gekocht waarop de kalltA)lI6In der
maatMchappij gebouwd zullen worden. De
heer ~eniman jdrong erep aan, <lnt lien
praktisch. dool' .deze maatschapP'J, een
hloote ZUId-Afrikaanscho Inrichting, te
onderstounen, zou toonQn dat men lets
Wilde doen Voor 't !lleaal: Afrika voor de
Afnkaners. Men WIl8 te geneigd OlD
naar de Amerlkaansche eli a.ndere levens-
verzekel'lDg maatschappIJen te gaan, hoe-
wel wij een Znld-Afrlkaansche InrIchting
hebben dIe met alleen solted IK, maar ook
in all. opZichten met de andere maat-
schapptjtln kon competeeren. WIJ kunnen
ml't recht gtoot<!ch ",ezan op deze IDrlch-
tlng \.lte ouze ondersteuning duiJlJel
waan! ill.

.---

\II\OT r. "1.\01 f.S H' A"llfU

Deze WIUI "en actre voor eel) t,.choldllIg door
den man lIlgl'.tckllt'e';CIJt4 wangedl.tg der 'rouw
met Wdh&OI I:arre tt, vali' wien .t:WO schade
vergoed mg geëisebt w~rd

}':chtscbeldmg werd toegeMI.lIl.Il de k~r
zorg \1lD hll' kwd te bobben "

:::c:zs:
KERl'{ EN SOHOOL.

PREi:KBEURTEN.

ZONDAG, 12 SEPTlmm~;n, 18l.l7.

DE HEER S. P. DU

De A1'I'1kaner-bond.
Met genoegen zien WIJ dnt er ook tf!

Philadelphia een tak van den .~frlkaner
Hood zal warden opgencht. Gp aan-
8taanden Dinsdag lIa1 aldaar eene vergade·
r!Dg met dit doel gebonden worden. Zij
die voorspeld hebben dut de Afrikaner
Bond aan 't mtsterven III, zullen Ulet
IIlIS11o.egen dit t.eeken vad een frl8ch
Jeugdig lt'ven gadeslaun. ~fell hoort than~
een ander deulltjE', namelIjk dat de Bond
onderhng ,erdeel,{ lP. D,~t l'r ve rsc IJl I
\,\Il opinie bestaat op plaatsebJke ell
ondergeS('hlkte pnuten >preekt van zelf,
doch op natIOnaal gebied ww! het Afn-
kanerdom !log nooit te v(wen IUeer eens·
gezlDd iu gevoel. 'WIJ vertrouwen dat
deze een~gezlDdheld ook hewaaru zal bhJ'
'en w,tar men g"roepen ul worden een
stem lJI.I' tie stemhns Uit te blen~en
l'hJladelpllla \ en\ ach t eell gl'OPte op~
kOUibi en WIJ hf)pen d,lt de Afrikaners
aldaar een !luvolgenswaal dIg voorbeeld
zullen geveu.

~!"!!"""~"!'-.....;.-
D8. J >,r LCJrilv z~1 [leh op DLJlsdag, 28

dezer. te R,<en«lal lIJ t hnwel"k hlge,en met
JOlige) (,crtru,da Jo~oort, docbter van den
plaatselijken leeraar

DS De Wet van L'ung'~hnrg heeft \'OOr bet
beloep naar Swellendam h<:d,llIkt

~De wel hek"" le ,I'< Adam:. I rul Scbcltema IS
ID Holland, Itl iS:! ),.nlleD <>ndcrdolU 0' ededen

GEMENGD NIEUWS.
G}~HSKI NIlI', -WU .erwlJzen on~~ leBe....

&An de Paarl naar een advertentlo \'tIn dr R
Kruger

I (.rovra'"gd -OnderwiJzer \ oor de wlJlurscbool.
te Áll8vogelkop dIStrikt BloemfonlelD salana
.£I~O oonevens de 8choolJcldcll Cen rond:;lIIInde
onderwIJzer voor i'teell kamp. kl'llll I l n Con.tan
till, dllltn~t IIoopstad, li VS salam £Ui) en
de schoollleldan een onderwlJ%er 'oor de I'!'<>U
v"r ..cmellioschool tc R,etfontelll. dlstnkt Ha
no'cr, .. Jaris £48 per p.ar met H'J log'e. en
lII"onmg

Rl~IlERI'F," -Omtrent 100,001 bee.ten zIJn
Illreedtr III Pl'mbnland, de Transkei on Pondo·
land lOge! nt

DE IIll n I"IUI den Maude.le) tol te Ahwal
Xoord ui pubhek opge,elld wONen op I Octo
ber Zie adv

TE N In II (If \ t; VllIl de koorlKzwken III de dill'
!.rIkten Rll"tenburg, Pretoria, Waterberg en
Zoutpanaberg werd door de l ,)/l .. leIJ' een totaal
bedrag nn £751 (js Id onha.ngen

EKNE )1 'loK I zal ,olgens kenIl""lievlIIg van
de mODlctpalitelt te Caledon worden ~honden
en wel del .t.>terdag. 8 filo~ena I an K tot Il
uur en a naInldda~ van 3 tot 5 uur

DE WAAL'S ANTWOÓRD.
A(ln dl" liAld" ur
MlJllhcor -, crgun mIJ kort"hll;fo du vragen

aan mij ,;euull 111 (ell 1,Ilof ,t;I~ ....h 'nt:D 111uw
koluwOic Il, dlt.u i september te IlcallL"ooNen
II, t 1.8 tI eung dat cr no,: W:> led onhdwlld
held met de BoudscullsLltUtlO hee ....cht hIJ 110111

nllge Bt,JIld.lIlflllllen, die lil pla.'lt. van hun
COII.lltutlcboek)o tu IOl.cn cr ZOo .cel van hou·
don <>m lI""r d~ krolnt te schtJlvcn allll"t.s beo
Rlei aanstaat, en dan de zaleen zoo ""N r&a.1"n
en radbraken dai het moole.J!Jk 18tUgenluk te

Ro~ IX, \ \Nn JlOt TE G RAA} t .REINEt -De ventaan waar ZIIheen wlllcn
v"lgende zaken hebhen ~edleud voor bet I"Qnd. Nog treunger 1.8 hei dat In veel !tulke Ife
gunde ~of te Graaff Remet, onder ptelildlUm vallen men de ooron vaD den oul UI~ het
I"lUl rechter Jones Jan Swanepoe~ beschul IIOmludij aangetrokken lammervel wo dlkwtlla
dJgd Ván mbraak In een kaDtleo eo diefstal !tIet te voorschIJn komen, en aan .den _till den
van drank werd verooweeld tot 6 JM!' hai4ieo schriJver wo gaDw kan ~enmerken AI Rike
arbeid Jlm Vanda, schnldlg bevonden aall &au SchrIJven ware bet goed ala schoolkind.", le
randrng met voornemen ernstig leed te doen, behandelen en al. Ik de IIChoolmet!llw was
werd 'ervOrdeeld t.:Jt 6 maanden barden ar· van den' Bondsman· III kwestie dIll zulke
beid Jan 1tIqllkela werd onschnldlg bevondeD armzahge ...ragon doot, zou Ik bem artakel 22
op een d<.rgeluk~, !\Ilnklacht en ontslagen I.uca. pagIna 13 vali allD constitutIe i)() malen laten
Marthmul van Vuuren, een boer, werd on ultschrllven ruet opdl':1Cbt dcn tlkat er van ID
IIChuldtg bevond"n aan dIefstal VIln v<>gel8trnls zIJn gelleugen In te prenten en bJJ "!Jn toekom
vodoren eo ollt.la;ell, William 8etlmgeour en 8tlg krantengeschruf III toop:uil!lng te breng<!n
'Vllh.m Lau riO', werden onllCholdr.g bevond8D Docb ter zaku Ik bcb umen mpt wUn
aan krimweele aanrandmg en ootslag.n, AndrWII culleg'" keoOls gegeven dat de noord O'Jllte
Dragonder, aliall Andnes Groenbcrg, kreeg 8 liJke cU'kel 3 kandidaten moet ktezen voor den
J,neo barden l1J'lJs,idwe;en! dlefAtaJ "an voo we~e, enden raad Dit deed Ik a.I. hd der
ge!lItrulZ8n John Nuele, achnlru, oowmUII5Ie ""11 toeZlChl Daarna beb Ik ab
aan bDa .ldelUke aanrandIDg werd v ...~.rl ..",f,I·"t H diatrlktst-lullnlid" In 1DJ10 etgen Cirkel en
tot 7 Jaren harden arbeid en 3() .IageD met de dorp bet olistrikt,beatunr geraden ea beb ooll
bt, Joml. Lul"nlne, een bffer, werd JIObol. daarvoor ID dat beatulll. ~.. temd om onzen
dtg bevonden aan dell onnatouf'luke misdaad en afg\luardlgde naar den cukel opdracht te ge
_eroordeeld tot 2 laren en :.Iii .lagen met de von bepaaldel"k te al.emil1eo "nor ~n meren
kat, Johannes Grootboom werd onacbuld" kandidaat en bem, wat de andere twee kandl
bevondeo aan oDl,edell,k, unraodillg en ont.. du.t.lbeOCMJmlOgea betTeR, too te laten naar
»lalCeD, Abraham dil Pleasl., 8#n "lliIwacbte.rl etgl'U oordeel t. atemmen En Ik ben DOfJ
word veroordeeld tot \! laI'en ha.-dc~ arb6l<l daareoboven van plao (D V.) al, clrl<"komltt'-
.n 30 .Iagc:!, wegen. ~rafbaren manslag, Berry hd de .. <gaderIn" nn den =1.: ..1 bil '" wl)nen
B lsoter WCI'd veroordeel.1 tot" maandeD of eon eo "olge08 opdracht val} miJn dlJ,'l "., ,butul1r
bot:ttl "an l3;i o.nJ.I~ bIJ lie dokter gepraktl' ,., handel ..n Waarur lA nu .of,'u ..~~I? D4
Bc.",l h:l.d zonder do kwalificatie te beutten, Bond erkeot één man a.la Boodab,i. "lllo<i,..
ZacbaTlII.8 MatthYd kl_" 3laren harden aroo.d tituunhd, d\StrrktBbestDur.hd, Clrlr JCj)ml~hJ,
w.gens dlef.tal "an ecn bok, CornchUA Job o:)n~roshd en hd van de commwme van toe
no dJf Walt beschul ..hgd van diefatal vlln Ih:n uch\ De Bond laat ook toe dJlt etn dUltnkt&-
atrulsvogcl, werd or.taJagen, 8aar1Je Smith werd bestaur Eitn crrke·-afgeval. ...dtgdd naar et:{Cn
on."bllidill beroudell op een ::lnklacbi van oordeel laat atemme:. of w,,1 VOOf ~ bo
moord en ontslagen, Jnmee 1I-.r Keegan, paalde kandidaat En daar IS ,..eer "oor&!e-
",,"_beer werd onschuldig lM;vooden RAll on nlllg d"t ...aar eeD hd d<!f eumm""I, yan 1<)(1
, ...I-IUke a:lllran IlnA' eli nnt,}a;ren, Sterhng Zlcbt be!.rokken la III du ~Iec' le \".lil e~o.gell
(~rnhatll Lo... "",J 8chDldid b"vonden aan Cirkel {r.ooals III ol d~n <ord uostctlJken I."lr·
d,ef.t .. 1 VIlli tlen bICycle on tol 2 maando:o har kt'l) dit &GUl[eon comml elid Dl~ ilt tn ID·

den u.rbeld "eroordel'l,I kun daarop betrekluug b Ja,ndo. maar ver
vangen w )rdt door a'JD I>J< 10ld,,&.

BRIEVENBUS. la hot nil met "I"f'eleD>l dat men mIj de
_,_ " moeute aandoet dIt állea III d" mnt UIt te leg

Een con .... pondent "w 1. B" VADden lUid. ~t<n, ter",!,' men bet kon _ten bn~ tat
weate1nkeo Cirkel achrlJH oyer de kandidateo,oot COMtiiutiebcc¥j!', - ~elilk ~lb

d te S II dol 00 J" artlltel 10 panlgu.af (,,) (!Il (II)?
genoem we en m. .. m ~Ie. 10ft Eo III be' na n~t Ja omar dtt de goede
hll, dipt al tien laar lalll, en lune apen lIJn nUIIl 1\ Dondll'oao" ondel' den brief verrJtlllt
nOl niet aohoon. HU II een barde tegenl1andel' d
vao de brand.uekte-wet, en munt lat all. nil 1e1llllU die U1dere BoDdllllUUlJl.n ,"Idw'u-
daarvan afbaneL !fen om Illet jailt A._terdamaehe mnzlolnn

strumeDten tG bapeIA dan welUIlr de Pilpen
te ween T&II dlla eeraten den besten onbe·
acnoften ...legel die brut&Ht.élt b~!lkt mei een
anooielllen naam ? •

r. uwe,

VanrhulillGorp, " September,
..t"" d.,.It JW<,kl.aJr
MIJnheet -Ik _ dat

hoor D Brulk, ep de
:w....t gezegd beeft
bei Bulawa)o "I'0orweg
bekeerd geworden na Jat bU 'f'1U1

vernomen heeft dat ZIJ Dlot
de Bola wayo hJn voltooid IS.
van mIJn oudc:J ...nend UI "ellte.tIll.'
door Mm op~llII<>md word
de IRnH·drnnkbill ell mdo
lJ>OO",eg De """nboeren
kanten geacbre ..en en IUn !lelh
IDI) gekumen klagende, dat de
draolr willem koopen ZOOIanC
bangcnde WIIII. Brandewoo
nn £25 tol .£15 Nadat
boogerhnla verworpen werd .... "
vobrenl gewone prll_n.
lIr. hoop mun ood .. 'f'TÏeDd

teo kwade du.dan dat lit
h.1Il VIUl h>:lt d IVaali5pOOr
brengCJl

RE., ISTK\l1E -De cIvIele COmmll!annK van
nail IIIla geeft kouDI, dat door hem aldaar een
bof zal worden gehouden op 26 dezer ~ell eInde
de klelel'lihJaten tinaal te heulon, te amendce
ren en vast te atellen. Zie ad v

DE Hl SOf KPt:8T CO~)f 1,lSIE te Stellenboaeb
ad verteert 10 een andere kolom dat alle hoorn·
'ree. IICbapen, bukken of wdd, van de Paarl
komende, ID de &ideelmg Stellenbuech met
mogen worden ID· of doorgevoerd.

DE TK1~\"'EGF.N -Elln speciale vergadenng
van deo atadaraad werd Donderdagmorgen ge
bonden met het doel de ontwerp-tramweg regu-
Iatlea te overwelr0n De mOOIIte reguliltlc8 wer·
den londer wU!\gtng goed~ekeurd

RM,I:!'I II \TIE I II~I -~ameDl! den cIVlekn
comml88llrlH van Stellenbom:b geschIedt kenrll~
ge"ng dat er aldaar door belll~eu hIJf ui ge
bonden worden op:.l2 dezer om ~ kiezen IU8t
te bennen, te amendeeren en ,ast te .tellen.

EEN JlY.\ IGE Al ~TYI Et:!<I(,A.'lO~ fl'LOI IISG III
bn Saint MIchel de ?tlaunenne (Zuid Frankruk )
gebeord, In een blJpbonw vau een ehloorkalkfa
briek, waar mem Blllds een'lo'llll 'ljd JlCet,rleengu
bereidde Een WIJde t:mB, waardoor wál.er naar
de fabnek werd geleld, om ala dt'!Jfkracbt te
dIenen, Wll8daar gllllPronien liet waterlltroomde
ID do werkplJl&teen, en zood ra het in aaDraklDg
kwam filet het calmum carbyd aldaar, volwJe de
ontploffing, ....aardoor bet biJgeoouw gebeel werd
vermeld Vrw vIer werkneden der fabriek, die
enkel lllt nlellw8gterllJbeid even kwamell kl,ken,
werd een gedood, de dne anderen bekwlmlon
ernsllge verwondIDgen.

ERNSTIG O~GELUK.-Het leedwezon hohber
wIJ 1.1 Dooderdag vem<Jmp.n ... neen IlItISU>:
ongelllk dllt d8 D 11 sm ,IJ. den geachten
leel'lL'1rvan de nUItenkllIlt straat &aal gemeento
K.aAJlIItad, op den ,orllj'cn dag te J oballOeahnrg
wU'overkomcn, doordion b I van een verandab
was genUen mot hel trenrlg gevol~ dat hll
l'ch erg a:w bet h(lpfd bezeerde Bil werd
dadeliJk naar het h08pltaal gebracbt, mnwaar
bet Iutste bencbt Illidt dat hll eell welolg beter
ooch nog met bUIten ge'aar was ZUP ocbtg ..
noote I' Woen!!dag aloud durbeJn vf'rtl'Okk..u
Y lUl harte wenacboll w.J dIeD "e.'ldlteb leeraar
volkomen heratel toe

Bula wayo spoorweg
_.. drankbill.

1el1l1e com petitie '\ ermedl'n te worden.

DE P_L\RLSCHE BOXDSBEXOElliNG.
Elders publioeeren WIJ een omslachtig

schrij\'en van den hel'r D. F. du TOit,
waarnemenden seeretaris ian hAt Paarl-
sche bondsdlstrlktsbe8taur (men lette er
op dat hij waarnemende III, in
verband met ons gezegd~,
rl8 'I"iln genoemd di
ongevoer twee J.lreu
had, hoo\\el &Ijn naam
hoekje alti secretal'is
~lUlr~n hij den mond vol
w-,rheden" en"verkeerde
Set SIDOtate gédeelte

,Hob., ,eeu GOamen_
"

li F nE WUI~
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WIJ ZERESSEN voor
buiten scholen. Salaris £60

',,;p.a. vrij logies. Laat appl,-
canten l melden aan welke Kerk ~

"sij beh~n, of z.ij onderwijs in -t & BUI RSKI KIESAFDEELING
,.mgen en muziek geven kunnen. . BIEDEN! de volgende soorten FISKALE AFDEE
'. , ! J. A. BEYERS, V.D,M, Kololuale en ~evoerde Kenniseevinz' van deo C Commissaris. dat een H{)f
:WilloW'ploI'C, Produ~te. tegen ode laagste w~dên 0 gehouden . de lijst V~ de ~iezel'8 te

28 Ajugustus 1897. markt prijzeu. amendoorea en vast te stellen; ,
-, _. : MIELIES! -Goole " Horsetooth," ___

BENOODIGD, ,I~~~~~~:ll~o~te Video, en, Witte t:.IIERBIJ GESCHIEDT _ KENNISREYING dat de
-BEN onderwijzer voor ~e Gou\'~~:! Rag', Havêr, Garst..' r Commissaris in de ho!zaal .~ zijn op deo' ~2den

nements School te RletfontolU,:, Koloniarel Haver en Alfalfa Hoo September J 807, ten eindade klezersll)8tenyoor d~ Afdeeling .
:voor slechts acht kinderen in het I' n balen. I finaal te herzien, te amendeeren en vast te stellen. ,Alle " W1~r
.dist, Hanover. Onderwijs te geve~ [, Mielie M~el, Olie Koek, Groene eischen geweigerd zijn door de~ re~tt'OOreDde l1eambte, WierT
in Engflsch en Hollamlsch: AppIL; i Gecle Elj~·teu, ~iIlze,n!, Boonen, geschrapt zijn van de vooeloopige liJ~t w~ h~t toela~D van ~en ,en
esties moeten vergezeld zIJn van tfe· atal. Z I' a~tbek, Van ZIJl, Roode gedane objeoties; en all~ perf9~n die, achnftelij,k geobjecteerd D}. ebt?en .
nreiilchte getuigschriften van be- én Witte, ! ' Legen hef recht van eeDlg persoon opgenomen m gezt?gde ,;oor c.opgo
kWaamjleid, goed zedelijk geJrag en , " Aardappekin, tafel en.moeren van' lijst. om aldus ~I?genomen te,zijn! of tegen het recht van eenig rn~.
Iidmaatschap eener Protestentecho -verschiedend soorten. eisebende dm zijnen naamgeregistreerd te hebben als een parl(;t::lnr&ll"e
Kerk. .Een oflgehll wd persoon zal : -, i kiezer om aldus geregistreerd te .w.' orden, en al.le personen tegen =~d.~~
de voorkeur hebben. , Applicaties ", 24 ~ur&'.tra.a.t. geobjecteerd is, mogen 'verscln]ne,D ten overstaan ,van den li ,'Jen
niet later in te zenden dan den 1sten ,Telegrams: r LIBERMAN, Commissaris op den gag eo ~r plaatsé v~rmeld ten einde ~unne, . ,e
October, en Werkzaamheden te "Postbus 167. eische~. of objecti~s ~ bevestigen. Alle el8Chen en .~tW.18ters ~~~
~en eeI"8t~omende k,,:artaaL ".___... verschijnen hetaij III persoon of door eeaen: 8peoiáaJ m ~U{'~~

is £48 pel' Jaar, met HIJ logics K ' ti' g' K 'sg" gJ gemachtigdon agent. , i!
en inwoning. . enmsge~m, enm evm . S be 1897

J. G. ROOS, ! Gedagteekend, den 2 den dag van eptem r, .' i
Hiet Siding. .DE ondergeteekenden geveil hier- FRANK HEROLD, . ,

-~ _-- t CiVi~le Commi_ris.------ mede kjmnia dat zij van nu
londgaande Ondel'iijzers Benoodigd voortaan, niémand op hun oeld, of i"

-Ó; TE uabi] h~n Vendu Kraal te
Steenk&mpslaa.a.l en Groot Constantia Klapmuts Sption zullen gedoegen

met Veo mn welken aard ook,
tenzi] zulk8: !]"advl:rlecrd is ; alle
overtreders [zullen zonder onder-
scheid =: de Wet behandeld
worden. !

APPLICA'l'IE~ voor bovenge-
noemde betrekkingen vergezeld

'Van gecertificeerde copijen nm de
noodige getuigschriften van" be-
kwaamheid, good geJrag-en bewijzen
van lidmaatschap ecner Protestant-
sche Kerk, alsook van een getuig-

_ schrift van de Schoolcommissie en
Predikant onder wie applicant laatst
gestaan iheeft, zuilen door den on· _ ..
derge~ktnde ingownebt worden
tot 7 Ootober.

Werk te beginllen 19 October of
ZOO spoedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar cn Lie
schoolgelden,

Billijkl:l reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen verzoed worden,• <>

N,B'-De geslaa,;de applicanten
moeten zich voorzien van cu,) ouder-
wijzers 2de klas Spoorweg Ccrt.ifi-
caat om tegen half prijs te reizen,

A, H, THERO:\, /
Voorz. Schoolcc.uun issu-,

Beestkraal. wij k I!l)ol'''tad,
7 Sept, L~~Ii".

Onder-wljzeI~(_rë\;r(lag~dDepartement nn Publieke Werken,
"onR vr; AAN CQN1RAGTEUR8.

TEN D£ RH worden gevraagdVaste Wijksschool te All~rog-el- Vaal' TlDevoe!!inQ'en en Repa-kop, WiJk Kaalspl'uit.,. distrikt ,> ,~

raties aan Let Postkantoor, 'Vale-Bloe~tontcill. straat, Kaapstad.
Specificatia: en Voorwaarden van

COil tl':l.Ct zij 11 tt! zien en verdere
dilichtingen tQ bekomen ten Kantore
vnn den ondefgcteekende,
i 'renders duidolijk gemerkt

"''l'(1()voegingon en Reparaties Post-
kJwtoor, lValestra:at," zullen worden
ingewacht dOQr den Controleur en
~udite\lr-Genl!lraal, Kaapstad, tot 12
Ullr '13 middags, op W oens~ag, den
15den ~eptember, 189-7, '

'renderaars moeten twee vol-
doende secunte:ten stellen voor de
vervulling van het Contract, en
z1(1lke securiteiten mooten de
TendON teekepen.

De laagste af eenige Tender zal
niet noodzakelijk worden aange-

APPLICA'rIE~ voor bM·on-
genoomde betrekking zullen

door den ondergeteekende ingewa{:ht
worden, tot ~;) S~ptember e.k,
A.pplicat~s te worden vergezeld van
gecertif~erdo copijen van cE'rtifi-
caten van bekwaamheid, goed ge-
drag en lidmaatschap cener l'rOte8-
tantsche Kerk, alsook l'en getllig--
lichrift vao Je laatste School-
commissie,

Werkzaamheden te beginnen op
12 October 18~ï.

Salaris £140 met LIl' Sc~oolgeIJen.
. Een gehuwd pel'~mon )vordt
gezocht maar is niet lJoodzakelijk.

Billijke reiskostelJ gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.
"Alleen 2du klas onJerwijzers

Ipoorweg1biljets worden tOt'gO:-itaall.
J. ::5. THERO~,

Y oorz, Sehoolcon;missie.
Vaalbank, pk Lecuwdt'i,

Dist. Blot.'ll1fontt-in, O. V,S,
7 September 1H~j7.

South African College School.
--,

Bh"NOOD I (; D l'en ondl'l'Il·ijzl'r,
bevoegd om in lIullantlsch

'onderwijs te geYL'n tot op "~chool
, Higher" Standard, gedill'elide l'en
huur per dag,

Voor bijzonJerbeden doe aanzoek
, bij den HoofdonJcrwijzcr,' College
I,:Ichool, op, of v')ór 1:1 :::>eptembl'l'.
- J(>H~ PROCTOR,

}lccretaris yall den Raad.
12, Waalstraat,
6 Septembel' 18'Jï.

-Burphersdorp On/ei hnp'school
" ~

IIonora ire Sl'cn>(aris
BurgllCrsdo,rp OpleidilJg~,

: InstHtlut \-001'

, J'upd Tt'uchel's,

mC80Ufl eD Pa&rl:
UNiTY.'

"0. Heer WALKER"
, .K'1JID n. ar

, .__ TlDBIlI"......1fU....'J!
UIsIer /CalIIers•.8rfJlltl~Irl.1t,

4e".1:~,iD de B . . ~..

• ,A~qp THM. AA" ,,~". ' =~cWiaIaijEm..~~ ~
',". . doO~:,~le"on .. ·~ l1eYi ..""m. "tepD a;nder _'.~

(KaU-patroou), DrJt.adrekk:ef:sQll trekkers.. ~ VOOf DLPr ft1l den pW'ODlD PrijI.
lD1clclen7enhoeken; SPtiCial~ Wtngerclgraven. w~tt .. 1eIa'.aarboqr UOI' Tij! ~ WOrCB
vatóra,8pttv.rkeJi, SpJooei~~, ~~era, "~ M'eJt lt.e1 I""'" ~.

~. , .: ''' .. ' '>,. . ".. ". , .. • '" ,,",

·Te 'koop tegen de ~aagsteprlJ~n. 'A/It Co'uJ,., ,.hw' 8fIIIt
Ongehoord! Ungehootd' DE ~WAAL... & Oé.J

, I ' ", - Het Goedkoopste Htmdelahuia vool' ' f'

Juist nu ontvangen per "Greek" e~ "Clan Gordon" een hoev~lheid "HEINING' MAT.EBIAAL
IJ zoren Katels met prachtig Kcperbesleg, van £2 tot £5. Alsmede

eene menigte Breekwaren. zooals prachtige Kamer Zet~n van Iq&. 6d. Doorn Draad,.
en meer; Borden van 211. 6d. tot 5s.; Glazen Kelkjes v~ ~~;. ~.- IJzeren S-tanclaarc1.,
Water Glazen an 2s, Gd. tot 7s. 6d'.; Enamelled Waren een specialiteit, Glaclde Galyani ... r,4e Draad..
Verder nog alles wat tot de huishouding nocdig is, zooals de Wereld.
beroemde BOLINDER STOVES, Nos. 16, is, 5, 6, 30.

OOK: I

Wijngaardploegen en Aardappel Moeren voor~den.
, Standards en net en doorndraad.

Alle orcl.~ :an•••• Ip.held. ul."\VGerclt '

>, i REGISTRA
eTEN!!. ~'.

J. Á, l3fiIERS, Gronfontein.
JOllN ~vABD, Klapmuts.

Klapmuts, 2$ Juli, 1897.

BE~~OODIGD.-
I

E'EN 3de lfJas Onderwijzeres op
een Boerenplaats, Achter Paarl

met Iretui,,",ceriften van bekwaam-, cl

heul Oil] (JD( ,t>rwijs te gevcn in 't
Hollandsch [en in 't Engelach.
Salaris 1:;30 ~el' jaar, vrij logies en
schoolgelden !van andore kinderen.
Werk tt' aan-raarden met October
kwartaal aant~

Adrqs ~[.,DRIER~,
~ Otterkuil,
I

, Klapmuts,

R. C~

,-~--- -~-- ._-~-..--- __

Bemoedigd dool" de eno"me
verkoopingen. maken d. ra-
brikanten zich gereed om I

J

51&0,000 'SLIKH ••
TE VERSCHEPEN.

I

VERKRIJGBAAR BIJ :....
,B. O. LBnO.N en 00.
DY l'O'.8, JU.nu:W en 00.
J. D. OARTWlUOHT eJl 00.
B. LA.WBDOE en 00,
'STEPllAN )(oPHERSON en 00,
'en bij andere Pakhuizen.1Lt=ra-~-... .

Ïuld' Afrlkalnsche Vertegenwoordiger :-
OHAS. W. HOLMES,
,:, Timber Straat. Pietermaritzb~t ••
\

n~lIlen.
II. S, GREA. V,ES,
pro. Hoofdinspecteur.

Dnlart"fIl'-'IH \,111
}'ul,li,'I-;" Werkt·u,

(_'al,·,lr'llv1t'in,
K":tpMtad,

:.'1 ,\Il:':UStll~, JI'I~)i.
Nederlandsche Zuid-Afriktiansche

SPOORWEGMAA TSqAHPPIJ.'
DE NATIONALE

Onderlinge Leyensassnrantie laat·
schappij un AnstraJazie, Beperkt. Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en

I

Qoederen,van de Zee naar Johannesburg .. Pretoria,
en andere plaatsel" in de Transvaal. \ .

Dagefijksche' personendienst van Lourenco
Marque! (Delagobaai) in 24 uren: naar Johannesburi'
en 21 uur naar Pretoria.

'Tuit lW a_ lUl ~ .a ffL~ ,Ja 171
•• II II "Pretoria ' i.tt IL Id...... fA., ~

Dagelljksche personendien~ van Durban (Natal) ,
naar JOhanne$burg. Pr'etorl: en andere plaat8en In .
de Tra,,!svaal en Oranje Vrijstaat.

OPGHnICHT 1869,

Htlt Eerste KantoorindeWereld
om do Uvergaaf Waarde in werking te
bl'eug('n OIU AchteI'l!t&Uige PolilIIIen T&Il
kra.cht te ho ld.lO:

JIoo;,1 Kan/our voor Zuvj _d(rika :
St. George's-straat, Kaapstad.
Booral{ aan Assuranties van

hllcht gaat te boven ... £10,000,000
B.,iej,(d Fond. gaat tu boven"",,£:!,.')OO,OOO
Jaadijksch inkomen over ........ " .. £4:40,000

DIREKTEUREN IN ZUID AfijlKA :
'Sir, GUHP()S SI'RIGG, K,C"M,G"

Voorzittel'.
[Ju1[""l'on :\r,;uu' vu I'~R BIJL., Koopma.n

Á, W, SJ'IUI.\l'.'. Koo['man, Kaapstad j

JOHN W. RAIL •.
Bestuurder voor Zuid Afrika.

Het cl mont G6ne68~@D

H Iknndige SanltarhuBl
- - ... __._--- -~ -------..

f~~~~~~i~tl~~~a§~lf:
\~a ItJc= HI'(,' ,- fk "(""'Ir .. hct I.,("f roed mijn ~'nc)m. uft te

11"~'~n, do.. Il .. ·n ... lo II;. In.c~ U te ~~dk~n. lJ...,~"Ioanlaa"
hchl!kn .. "n,jt~cn J~."Ul. m!t het "r:t'lic~fcn "an mija .-rece.-
I:J\eh~'L -" .. IC:"! II.: dl' ntMtr.atic .. an Tt;}("h"lItomic < ttiIM
al. irlilC'n J~n J.\~·ln' nn D"'lt&C"hl.and. d'X-h l.Todc .iJ • .alk
),coet p..... bd. >."cril':;r:n tt'~. 8artholome· .... HDlt,,.taalt ko.
ftlf'I'1J.;o.IlJ met m "..:el,;kheld n":n t,evq,n h,,,,"' _ad heb*1

:::::t~~'i~~J,~~,";·o~~:,\~~:lb:nrda!a~:~.':::~,H::
.~rd il:: In It-.i..1f )t1't.tr:tJ d "aD ontsla"" te -orden- ao.:. ..
Hi\..t.~t«.uJ ..beid..-I" beft. atljnbect. vow tot~ J.

EE'N DOKTERS OETUIGENIS.
EEN DOKTER,S GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS. ,
.. P",,'h ruk. CH "', Bo.tII Wal<o. .. '~ .... tlloJo •
.• t~ n..b :o"'~rl~AJ '<""'0.( f"Il~"' om m.jn '~i.& ..n.. te

,oc-* .. "'AO b~t \n(lftr~ft~·l •. pr~paraat "lou", ~a.
en .C 'I<."" .0( r.t\ ,,,J,;ft 1 ,h- ~" ;.a.,..ltcte adu }at~. YTIOr'Ce.chtnn
:fI nVlfO hf~"rfU,,: ~t 'n lT 'Jlil '''''.,.;;tte pu,knjl ns kb .. ~.
"".41 [;,,~ f{'l')n"C'~1, !l ",":d' •• ljl. fc.a ~O_ .... Cbroai-
.. h,d ~'''' l't~. Ill"'! "ftnll~ I" bei ~ mi~1 dal mij ...
"I.)<.~ '~r, ,I.!,~, ~..dt. 11a-4r",-m ,fud I. u .....e LOI,.n;:_ tea.
~l<",,; ..tc 1"1 h{! p!,;t'l.c:~ .a:&n ~IC. uln ~';if:vrh. (l'vbChiU ..
\\ ,~., hJC ..t ut J .. n "nl,~ Ion" Irntalfoo: hJdc:nJc la.. U. 'toe-~D.·oe.r.

A. GABllIEL, N,D,.LR,C,P .... ~M, ',(;nbura!l.
: ~~K..L.S.ca L.M, ,,_1.,dn..rp.

GEBRUIK KEATI'NGS LOZENG~S.
CSBRUIK ,KEAT;mcs LOZENGES,
CqoRUIK KEA111,NGS LOZENGES.. 't-t ï.. 1c jvm ~n" :.5..dut.l& KC.il!lnv Couch I~
..:" 1,,1 et'f" w,rT.4.'''· ... r~ eft de " .... koop I• .(tOoutorl .....
00'1{ \I ....""r, o'n.'.f" ' ,'<~en~1II I1Jn ID tk ~ l,htl.n. ea
f,"C'''':~'' ' '.,il \\ .,.·~'r / i -,~,t. khm.a .. Broncb1tbtltao Q\~
,'-£>Itl ""i".J.:..!".

EEL EN AL.PNGE£VENAARD.
[rL EN ALI()NCEEVENAARD.
£l::L EN AL ONGEEVENAARD.

i, ('''~'Ibl....vn'r'I~oD .. ' ..... f:i ' ....
H....-JU ... _.. <elk.......... __ ...._~ "

I
i

MlJlmEER -N.,p. m...aeD pinten
betuigde'ik in een briJ aan Il 'flin

de toéd.-uit .. erltiag VAIl - RHiJo:.UllATI-
OUJW in mijn gna!. Ik ben 6ó JAre1l oall
eD:Wb 23jaren lang geleden MD CHRON.
I80JfE ASTHMA en RHEUMA.TIEIC 80....t verlichting VIlD vele beroemde ge_-
bmdlgen. en pro_nle alles sonder bMt ~
'riDden en bad in mijn gevAl a.lle geloof 1ft

meuaebelijke bekwAllmheid verloren, tot dat
ik BHBUJUTIOURO probeerde OD ineena
sijn mijD Neuralgi6, Rben. mnt-ie\: ,en pijllllP
ill hoofd eD aange.icbt veniweDt'D en h~
uin ... i. ver eu wijd v"~I-eid dat lA ou.
·1IIeeder VAll RooT 'amper neellem.-l gesond
'"' ,:.., die 1I'ooderlijke Medicijn," eD dit
• ... erkelijk hrio geval; eiken :die liet
probeerde beveelt het un.
, De ,heer IACOfl .... Zin vaD VI.lrfontein
(8 liar' VIlD Steijn,but'Jl"~_ ill ~n~n 'nUl

eeD tchijnbaar ongeneesIJJk;;e\l\1 ¥&nRb"-
matiek "Jicht. Nooit, ~d ziju m~

• .I"'f~ Ken." V.. ZIll,lL&IJmij, w8llereC!llM"g8f'~
, . ......,....... ft! 'f'&1l "ICoort. Ziekte," Z60&luij het DOe-

_. De _t.e iiQlli, RHIm lJA1'lCURO
deed eie lijdende jonge man I"lllItig.Iapc;n en
IIleUaijn. ",.erd 'fOOl-tdnnond ~iead,
boe.,.} de buren en tri~Dd8ll ECidelf dat
i:iJ.-Jai .. yerw.ebt.eQ dat hij lijven I0Il. _,
1IiJ hiii'~~ier, en gef ulgdc viln de FrCn...
kncbt v', eie BllElJMA1'ICUHO ft

• J '.

De ood. i.-V411 Do Wru, TIIn Rt-ddenburJ,
'wwd PIIeMl door _ bo~l.

De__ A. CeKnD, Brand ...lcI. Hid4elhurr. C.c.
.... 4I4eUjlllWlicllliag, Hijn JOOn~U III aiJa
tcIIDoender lleerl ..A.. 8111" ... n ..~,
BuI,. ook ger._ IllUf ill -' RU

nus:..-n'bJijr uW' dalk ........ mud. J C ftll

JtJb.. JONES RlIEtT1U.TI~URO,
, lW IJDOW ZaI4-AfriWnlebe ~iddeI """. I~· lUI.mnatlek, tiOaCbe Jlieb, :r-u

JIoIa, Heap JIeb" .ungnicla,"~_ ..... ~
.... ~ ,.ftlIen, .... erpr dM! _ .....
.............. 1I1WkriJ.-r ... .u.A.~
.... 'WlDbIim door ... Zalli-Aflib.

IJZERWAARvoor nUISEliIJK GEBBUIK
Ledt'kan'te:n,

Hook-~aoh.",ou. Kook'Kachel.. ·
•

aoaaXJP WHITE
RYAN\'ut_lR

. CAT~OGUSSEH. & CO~

14.
DOKTIR'8 RIJTVlG.
BURQSTRAAT. KAAPSTAD16. 18.

.'

BE8T~ TUINGFREEDSCHAPJ
-raew ...LéUtt....cI8Qhap, Bloh.I_. Booten- eD

.Dek. . :v..... ,OU•• a K,. ... t.n.
C··WOLUil .. VM.4. ~ .. W-olbe1llr~o(!es-.

• Tm" UGli PRUzmr au

KOOH & 'DI~IE. ,KaaDsta1.:
Q

~X:EN"N"J:SGEVrN"'G~ ,

DB ondergeteek.eride Ï8 ~~om ,oroers te ontvangen v®r de
'volgende" Mer.ken ""'an de beate "M.argariJle ti immer id deze

Kolonie jngevoerd, vervaardigd in de Fa_brieken TáD,· ,

H,AGSRDtEA_ ~ 00... LTD.,·
HOLLAND VIZ--

IH~t Koemerk." , " DrIe K ro(;mmerk." ..Bakkers Llev~linp
. merK" i

Al8me.le o-rd"rB voor:.gep~>!etve~rdo vll!f3BCh~'lQl1en • .s;tl·c'~.,ell_ et~, e~ •• ge~1'8Ief
yeerd In .. QC (,onIerJel"ftt.6- f"bnll~ !.Im t. . nollal!d "'~NJe" orders VlOO':<'ti
p1'8chtjgs?e ~rkl "óm 'J.'~rei-~. en .hnhJhoud liline~::bln!'!ó~n ?a:'lk-eken,
damaet, f,meLon, gei!ti-eep., enz., t'1lZ.., ult.de fIloriek van li. Van den l:h'iel JjplhDd.
Moll8tel"l fer belichtigi'!g J.I81l de vendll~~toren 'faD " ' I

' .", I
E~:ELEI H. VAN llQOOl:l-Dl:U.v t

1\ . ..' • :El lËl ~ I c.;;.: AG-.:.Elllrr.r .
Voor voormelde fir,ms in tltl K",~'F:K(i:.cnE, K.U,!>uA.n~ i ., •

Hoek ",..n L!)Ap "D X&!jTEf_L S'I'P.AA.T,. "i'
I
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EGRAMMEN
.e-

I
BJ;RBER ONTRUIMD.

VE.R:s1 ~ HK rx c F.:-;-

LoIID£II, !1 Sr.n -(Il, uter ) - De ()cn",heo
Berber onsruimd en .. eb nnar Metem

Bevriende \rablereu he
Berber 00 beschermen de graan

7~r.:i~~:~~~~~o~r~~kcllon!( 'all de regc"rlllg
:.. 0 'II 0 naar Berber vertrok

0"" r L()~U£N I~ Sept - (R'ut~r) - De
1)"" II!! é",tI 416~ ton I. de nvier OOII Dar
'an d Lag blllnen~d,,"pelJ met IR loot 9 dDlm
dIep lo t water bet ",chIp brengt eeu groote la
dlllg en ml waanchi.luluk morgeo woor vertrek
ken Di Bron vaa St.~.

---r--
(" 2'Ae WUI of st. Lp.- &.lAe,.)

Dur 1& 'D bftID m die WeSte laad,
'11 &.Jdere DJe te .18Jl,

Dur 1& geen Yl'OIl m die W .. te !aDd
Kar ken "The Well of St. K.11l~."
,Eik eD 'D olm groeI dlcbiJI
Il EMeboom 1& Gek daar •

En 'D WiJPbOOm di -teat ~ ~
O'er de water ~ en klaar.

'n Bellllpr toa. l1li " The Well of St. Ke)'lle ,
Net blij bet"tlij geaDg I

Dij ',dear Im~van ~aderknai,
Geen wolkie m die lag

LoXDEN, 'I ~pt - til he) - Duuschland
ut. andere mogendhede n Z 111 gt lit g-ou lord

.o.~ttd aan tt! nemen ltl z.ake de
tran eeu III tt: Tl UI II JIlalt" comnnsere
controlleereu 'an de (, r rekschc In

Malmesbury Turf Club.

\LLES :PHACllTlt,
GESCHENK AAN DEN HEER BOE8CBO-

TEN

PRETORIA, lO S£I.,..- (Reul.,- )-~ depu·
tatie van den rand van de gtlIOIIdheid_l1lIIII1e
maakte bij het goav8rUomenl haar opwachiiq
re vermeerdering VfID ovlll'tl'llirken rekenJDr
vsn '£50,000 op .£100 000., om voort 'te I'"
met de pubheke werkeu ooder behandell!!l.
Het gouVlll'oemeut UI de voJcende week ant-
woorden
De heer J lf A Wolmaranal lid aitv raad.

hgt aan ~un woooplaat. In kritl.ken toe.ud
(IDftamatie van. de longen),.n wa. pteravoad
zeer erg

De heer Van Boac:hoteD, Jaa~teluk waar·
nemeod .taata-secretaris ontY1nl hedenmiddag
een net album ton geecb"nke van de leden van
zun ~taf

...---
YAL}ll::SHIII\ io $111 - (~1'" , ,I) - No

mlPatl~8 voor de ALIlllc.1 ury turf club woJd
rennen sluiten wor~en! II dezer te Il uur
I IIllddags
De gebeele omstreek zret er prachtig UI t oa

de laatste regen. en men verwacht dat er een
,.eimg later oven loe<.l,. k .. irtels sullen ZUilLom>ES 8 Sel" -(}" )-11< oorreepon_t \IUI de rkK m s tu "UI I'd deelt

meel. dat de m. gelldhcdell lurd. """"bun.
'IOOI"Itell"n haddc n aan~cnO{ne u eli onderhande
!iDlen op die bu." zullcu I.. n at t eu

De opstand in Indie
De polttternacht versterk. BU drink die wate, _t en klaar,

Want warm en don.,.. bl) ; .
ED PA IDOOllJt daar op. die bank,
om lekker koel te kriJ. c

Bur kom 'n man VlUI die naaste dorp
lI.t elUmen! en 'II'a~ meer,' '

En akep wat ... ter nIt die bron,
En d»J 1an&f die ander neer

..la u 'D Jonkman, vreemdeltDg ?"
Het hj, mot eens gevra,

"Want elk -{,pndrink die water hier,
Di. ~ In huwelik wIL •

" Het u n ..rou, dan wed ik JOU

NOOit 11'18 81J op die plaas, '
Of "n het Uit die bron gednnk

Want anders wu sll dwaas

" Ik bet n \TOU, reg lief en troa, '
Nog nooit 11'18 IV OOIt hier

Ma~wat makeer die water, vrind,
800 .naab skUn JOU manier ?

••St Keyne bet lang dlibroD gebruik,'
Antwoord dl eorpae Dllln,

"Eo toen dl Engel haar hpllltoe roop
Get' "U 'n eeên daaraan -"

.. GelnkkJR man dle eer sun vrou,
D,e soete water dnnk

Bad van II} huUl en ook "pn vrou-
H~m ea] ik a1lea akenk '

"Mar aa dIe vrou nog knapper Ill,
En drink die eerst daar.ao,

Dan kri) 1111 al die aegen en
God belp die arme Plan'

DIO relliiger dnnk nog 'n olag,
En.. met eens daarop _

o'J'J was gM seker op JOU tlld,
JU t DIe 'llDrJOu lat klop' •

Die doopsman lag 11 drocng lag,
En Hut sIJn arme kol'

" De 'rou d,e .as te .hm 'er m".
1':0 bOltmiJ naar gefup ,

"Ik lat haar In dIe kcrkpoort .taan,
Su eli haar he ..e Pa

TerwIjl Ik op m., vlwke perd,
Il,er na dl bron toe JuA

, Maar au wa. balnl{ slimmer 1I0g,
EL ken net good hatr les

Skaar. III Ik op dIU pel,] of .'J
Haal aaggle!l Uit haar Hu

.. Ja, kRn JIJ gM, dIe klDd die neem,
II Fles vol meê na kerk

En nou epeul "Unet bet'rlik baas,
Eli Ik doet a! die werk' •

W li

EH; BH 1\ c,1 \[\\1,)
PI!Hllllll IlH', IIIH!II -(Uu/o)

lt:o:")t..\oII.:C \111 du onrust verooreankt door
",,,,h,,I'CIJ lier naturulleu IU Uo.t bnkwaland
.. uOOl de po lir rcm:u h' ol' de suider greus ver
JuulJdJ RHODESIA.

2!L!!!
LOSIJES ""'lr - lj,

tocbt tegen du \1 IlI1IaJ,d, I'
maakt

Een man met een kogelwond in
het hoofd gevonden.ORANJE VRIJSTAAT.

U'SlJfS ><"
de Indische ~ l zc r
ovt>r bet alg(Jm~c II r ,I " r
op ..erscheidcnc 1 uit

~
Een geval van pokken.

--+-
BI f \II , I I I ~f I I -( aru/ ,) t.CII ge

,II 'Ill I' kkeu h~dt ZI' b In de stad voorge
daan • lld, du prooi cr' l!l een IIIb xir ling

Du A \\ AYO, 9 Sb'T -(Reuter )-Heden mor
gen vroeg rond een delver m de achacht ran de
Dode N,ck mIJO het hchaam van een plan, mei
een kogel woud In he$ hoofd. naam onbekend

VI"r boerenfauUliee .-an bet dJ8trikt Zeem.t,
Transvaal, kWlI.IDen heden hier aan Een man
vocht tegen de Britsche troepen op MaJuba
heuvel ZIJ legq-en dat andere famIlies aao bet
trokken ZI,n KaPt Lawrey, waarneméud
admlnlJltrat<lnr, 18 milt In de atad. en wannller
hll krugkeert WIllen de boeren om grond vra.
geIl om er zlCb op te veattgen

AFRIKANER BOND. I

__,..-

v Isa F AMlLIES VAN DE TRANSVAAL
AANGEKOMEN

EEN CONCERT..
De

De heer Rhode8 naar Umtall BABKLY OOST

DlBrRlKT811F.~TtrRS \ ER( AI'Y.RING~honden te
SH I~Bt RY, lt) Sf I'r - (Reukr) - De beer Barkly OOllt,:l1 AuguatllA, 1897

Rhode. 'cnrok gIsteren a ..ond naar Umtah
TegenwoordIg de voorzitter cn aecretarl&, jen

ner wuken vertegenwoordlfl"d
De voorat ter verltlaanle de ve'lladerJDg ;vQor

weUlg, en venocbt den IIOOrotaris om de notu
len te lezen Tan de vorIge "ergadertng, ~Ie
goed~keurd eD onder~kend werden.

Bnef ,elozen VIUl don bet>r N d.... Vet, VIIUJ
Ahwa! Noord, meldende dat hU beDOeDld 1IIU
al. BondakaodlCJaat voor het boogerhUIll

&.Iult gele"," vaQ wukatu no 4, M08b+
Ford dat de beer:J Nlillde voorlooplg g;O
mlDoerd la ala Bond,kAndlJaat voor bet boo r
hUIS en df:&e ~or~erlng om aawenwerk Il
vragende j

lJe beer Gert "eMer tegenwoordtg zIJI."e,
geeft 'eral&l( dat bot dl8trlklllbeltclur \'~n
Rbode. den beer N. de Wet n1,:emeea lIeno~1
neerd had

Yoorg:""teld Jour deu heer CVII,! PI ..tzen fln
gCJlCcond..erd door don heer F Venter dil!
do \'ergadorlng ml orergaan tot bet nOli),
nooren \'tUl een kandidalit, met gesloten brief Jf

Tot atemmlDg ovurg"gaan werd de heer
,lo Wet met volstrekte meerderbeId vlul de
men ~ozen boven dea heer J Nallde

De voorzItier verklaarde den beer N. do W~t
voor weittg gekOf:en

Daarna werd een com'llrl8llie van 1I'8-1kzaarh
beid aangeBteId.

Voorgeateld door don heer C van Plet zon en
gll8eOOlldcerd door den beer J "teenkamp <lat
de heeren 111 }'otgteter, F Venter en de 'oor
.teller "ltI-commlUle benoemd wordeo om met
een wettlallent te raadplegen om een overeen
komst le &foit~n, ten eInde eell "" krugen om hIJ
t hof voor obJect_ te~n" oordlg te .zun ou ~k
met dezeivo MIg vorte~unwoordlgllr van wUk 110
I bij bet generiIlo lof.
v'oori(e.teld door den heer Jall Ven Ier CJ!

ge.eeondeerd door dun beer M Potgloter deze
..ergndenng belIuIt jJat aanbevolcn worde dat
III ul.<lerWVkeen ,~rgnrlerlllg belegd wordo om
de oolangell 'an leder WIJk III 'crba.ud m6t
reglItratle IIJ"ten te vertegenwoonhgllll

DMr de werkzaamhedell afgedaac waren zoo
bedankte de voorsItter de vergndenng

M POTGIET1.R,
8,crlltarJ~ dl8tTlktabeltuur,

Afrikaner Boud

De BrandzIekte-wet.

ti I.
Transvaalsche Volksraden.

(Reuter Ideg/ UIIW"H )

KAA PKOLOXIE Z.-A. REPUBLIEK.
Dr LEYDS ONTVANGST

Pk~l"HIA 9 8fPT-Het debat Indenraad
,oortgczet omtrent het verleenen van eeo stuk
grond a lil een gOllootAcbap ID Jobannetlburg
"~I h"fdad'g\! doelewden Na een lang d"bai,
"'al In do wl"e.t.o ledoll de toekenmng tell
_tcl hto l!.4nhevalen, _telde de h"er DIepenlIk
<I)or dCII grond voor ZIJ.", te verburen, tegen
1101Ilmale hUUl olld ..r voorwurde dat de grond
.Iet hc. voor IIcfdadlge doelemden zou worden
geLruikt

C, \Ll"I!\\ I \ \ I r I I \ 1)1 Hl \
CII' II \ 111"'1 \I,JJ. \ \AU \\1 \.1.

ZAKEN IN TRANSKEI

OYER VEbARTSJo;N

OCTROUI WLT

~t
i
!

1..1
i' •,

PI E "HtA I Su r -In dun cerslen raad
1,t'Jennanwld 19 Wt rJen COOlSt' mtllnonc_ gele
Zen ,clZoek ..nde dit ID v('no," geen ,eeart.en
loor tI"n .taat .ullen wordelI nangebouden De
loden wewn op bet nnt dat zu tudeua de runder
p~KI pldemlll badddn bewezun, 00 drevell den
.1~Jt met hot venock, terwIJl anderen beweerden
lat lO lIoodeloozo kost<311waron
lJe tw e. de r1IJId ....... l>cZlgmet bet ontwerp

rI~r udrvol .. @t, (he arhk.,j~gewllz" I:ond"r aan
merkelIJke veraudenng gepa8ilOOl'dwerd

lLLsKEW

1I1OTJF s VJo;U\\ OltPI'~

ouk h I' I1ULLAXD"CH

IH:; DR\:"\K E.:'< t)(TUOOIWf.T

Aun dell Iledaktcw
Het 18 Iller maar b,twr droog De schapen

gaan dood wegeu.s ,ebrek un voedsel Groot
'eo skrft ook De rUllderpts. 18 aan het nade-
ren Kn dail hebben wu de tll'lUllueke brand
&Iektewet 'Vat nog Iata tan oos worden zal
18 een raad",,1 Tooo de regeenDg Eeldc laat
ons d., brandz'ekte'fet eell Jrulr een proef geven,
toon dacbt Ik de eu.eh JM "',lllJk en .1. een loyale
oDderdlllUl beb Ik muue !<Chapeo gedIpt onder
toeZicht "Iln don uupektcur \ lUI WIk nommer
I, Carnanon, op Donderdag :li lUoJ., 1~!1(j, en
toeD weder ondd toeLlc;)t van den 1I8II1&teut
IDIpck.toCur op W~aó 3 JunI, 189G Toon
waren mIJne schapen gezond geworden
Op 17 Nov l!l!lti badden wu een goede regen
Toon bet "cid groen werd openbaarde de
braudzlekte lach wecler ond ..r m"ne ""hapen
Ik dacht dat mllne scha(M'n doftr mJlllo "'uren
belmet warelI Toen oopaaide d~ regeenllg het
geloJktudlge dippen oJ> 1 J aDuan tot 15
.F"bruarl HI!17 Ik dIpte toen weder muuo
achapen ond~r toezlcbt van deu 1000pekteur van
wyk No 1, Carnarvon, ol' l)Jusdag :l -""bruIl"
CDweder op Zaterdag I il }o'ebruan onder toe
Zlcbt 'an den IllI8I.t"nt I11Kpekt..ur Ik bcb
OIUIIvee tOOIl[ueuw~ legplek ken gegeven zoo
dat "U nIet wedu beam"L koudel w,rden En
...at wa. nu mune onden'mdlng J Ik ben reeds
oogevet1r 20 Jaren IChaapboer eo de brandZlt'kte
h"eft nog UVOlt zulk e"ne verwoesting onder
mllo \ ee aangericht als dit Jaar Toen Ik met
den IDspekteur er over Iprak. &eide bU &an mu
dat de oorzaak daar van de droogte 18, en ID dat
seval heeft bU geluk Dit 18 ook mun onder
vmdlDg

Ik wW! verphcht mun 'ell te laten trekken
naar anoiere dllltrtktell eo dIt mocht Ik DIet
dan vangt de wet mu Wat no gedaaa ? HoaJ
Ik ze bIer liaan allen d09tl vali bonger Laat
Ik zo lrokken ''angt du W€t Wij H.t ... III te
lQAger ODJgedIpt t.. worden • 'en ~tete dacht
Ik laat ~terven wat .tAln un w9< (je ovwtgen
moeten willdo hebben ~

lk dipte wlJd"r op VrIJdag, 13 ugustua, onder
toel.Ich t vali aeo lUIIIlt ten t IQ kteur TJUTWIJk
No 1, ten Dut4e eeo verlo!br lJe te krugen om te
trekken. zoo mcwat Ik de"rme dIeren weder ID
bet dIpgat dompelen Zu WILTenden vo~enden
da~ nog lII"t droog, eu men kan begrVpen boo
ZUIII d" koude or UIt &a1C"U

De ed beer Fallre Eel aan ZUnl' kleans dllt
brllDd&lttktewet hew Yeel moeIte gaf, maar ulJ
boopte dat de brandSiekte binnen kort wtae
roeld zou wezen Laat mlï den beer lt'.are
H"lln ~.. t bU de brandZIekte nOOIt zal kuDDen
altroeteo hIer ID de dllltnkten die &00 Taalt door
droogte getel&terd wordeo Ik denk moo moei
meer mallnen dIe de 1:o.. lar.gen der boeren· be·
volkmg op het hart dl agull ID bet parlément
krIJgelI, on de Ion W'UlD en Ilterrekiikent er
Uit honden dan aal 1I11~ bater gaan Wat
beteekent de brafldzl~kte <I, dur BOlDIDlgen.
h,...r UItvoeren, krnUI alld",cn tot nu nOJ lIlet
gc..llpt bebben" Wr&afVoor de groote nltgaaf
v''''Jr du InMpekt, Uni tel) k,'/ste "an • landa W,
tH IN III ">UIRlI"<U bUil I'hcbt doon en anderen
01 .. 1' 'oorwaar h"t lO t lid dat wU ont.lagen
wo"l. II ';UI tie", n 110"""1. Zoo &IetU dan dat Ik
d, wet oon goedo proef gegeveo heb In vufhen
1II""·,,len lIJd h"b Ik Vijf m~1 gedipt en -mUil
yee III .l..'C1. t.. , er """ toe dan ala Ik &eDIet lIecfipt
had

Wa...rde beer redakteur Ik lIe ID awe W~
ga'e \111 ;lij AugU8tu. ""I) .tllk ollderteelielld
"'1" en tee boer waann dIl Icbruver pleIt

Voor rlu bralld'lCkt~wet lIlaar w"tende .an hoe
'cd b~te<k, IllS <) ti m'l; ~ dl" DIet IDet zlJo
waren tJaam 'oor d,," oao k.~1J kowtm, zoo heb
Ik daar gecn nollt", van g-UIl'lWCIJ Nu hoor
~dlteur, u iJU 'oorhut dokunde ..oor opname
duet',

DlUf Ik "Ill

EEN "" I \\

PI E r"lt! ~ 10 H' I r - III doo een ten raad
werd do motlv dat de dogeluk8Che Ilttmgun ge
bncht word ..n op Ze" uren met 4 stewmllo ver
\\orpen

B""loteu WCIlI de memorie. "erzoekende om
Ih t on tKlag 'all de 'Ct .rtHen vlln de band te
"IJ'en t;en UIOtI" dllt ID ,ervolg VIVltIJd alle
tClltoon.tellmgcn 'an lalldbouw genoolllChappen
III I Hollandl!Ch wow,,1 ala III t EIlgel8ch zullen
gedruk t worden. werd met aoclamattu &aug..
Jl JOlen

In ,Ien tweeden l1IaI1 werd do motre van den
beer Du Wltt Hamer om "rt 17 vali eie drank
wet ,errl~r le ,u.peudeeren totdat het rapport
oener COlOmlJ!8l" zal zIJn ,oorgel ..gd met eon
meerderbold YBn 7 .temmen aangenoplell, en zal
Illn.ta.andun lJ,U.. lag III hebandelmg genome II
wonlen lJ" heeren Ueidenbuls "n KOllig lIewn
'Uiutook""eu dat Lil lilde wlDderhcid badd"n

en gé!8t~rnd
lJe octro Jlwet werd tnell afgebandeld eo ,.

men th~IIMm~ t de hreede lezmg be"l{

Eell algcmeenll bond" ergadermg
te MatJe8foDtcIII op eJAllgU8tus 18!1i

De voorzItter tegellwoordlg, en opende de
,ergadenng met gebed De notulen der ~on&l'
..ergaderIng gelel.lln, en al!,,,,meen aangellomeu

Dtl VOl'rzlttor verzocht dat ..18cr lemalld In
de YergaderlDg was die ge.temd heeft ,"oor 000
bl'llndllek~ IDI!pecteur, dlln 0:0 at hU op.taall
wlI&I"na de heer Gtrt Louw op5tond om 'ljn
excuus te maken, dat hU de be.lulten vlln dell
bond glad UIt het oog verloren had waarop de
beer G Nel bem toen henDoerde dat bil aladall
eon groote zaak Olt bet oog .erloren had, want
Wil prote8~ren a! drie )area tegen de wet en nlll
gaat men er voor atemmen Voorge8teld door
don heer A N..I eo geaecoudeerd door den beer
J Nel 'dat de aecretanl de leden die gestem"
btbben moet kennIS geven dat &11met de vol·
geode .ergadenng moeten tegenwoordtg &lJn,
ten elude verslag te geven, waarom zU al&oo
badden getltemd
De hel·ren G Nel en N f'I de Klerk

gekoaen ala afgcnardtgdoll llaar VIIIIR bJ 11Kdorp.
Voorgetltt.ld door den heer J acobul Nel eli ge
MOOOlldeerd<loor den h... r P yan der 1IIerw(',
den '"Rad t.o ,enoekcII om uell "•• "te"t veld·
kornet, nameink den hwr N IJ de KI.rk Een.
partg aangen Jmen

De voliellde 'tcrgndeTing werd bepaald op
BraknYIer op 2 Deoomber IH97

Do voorzitter bedankte mllnbeor Iln men
Lonw "oor bun ontvllng.t De boor G G do
KIllrk .Ioot met gebed

MATJESFONTELV

P"r.lil<lA IU SF-lT-In eien eentenrau:l
...e .. I"" 1"J(hIImldriag DIemorteIl VIID mIDder allll
bt,lan.; b.,handeld t..rwUI In den tweeden rllJd
d~ octroOlwtlt voor de tweede maai werd ge-
le.e"

ltUNDERPEST.

SPORT.

AA:"\LEO GH •.I:!TATIOX

MAl \tHI'I Rl 10 Hili lie plaat""lnke run
dert~ ,I l 'IIIn" •• ,c '" b,er bell~ IDcl het aan
I gil"" vali cell gii .tatoon ttll Inellhng'l'laat8
Vcn""r 'lIJl de Paarl ""n all .. veo .cbapen,
enl. I beId

~A.TALS ~()UHDElt (.RE:.S

.. Pil 111<\1 \tU II JIl III III t;tl'T ~KenDleg""ng
wor j ( Ij"' claan dllt de noord.,r gren. beropend t.
VOf)t U1\:_, ~r \ an allt aoort.en l~vtmde have, dle
e hl< r I'" I zal>ft<n worden \Oegelaten ten zUIden
der 1ugelll rlfler

DE D.I<'O lW

1"

DEAL FORT WESf

(

Eene Verft, van l,et qlMtrJictsbeltnul ge.
hondell te Bedford Ol' Woen.dag d.lII laten
SC1't I~Q7

)e ~oorzlttcr [Il ï leden te~,,"woonhg lJ"
notnlen w«dlln w lezen eli op voor.t,,1 \811 do
hl'E'.. n B J de Kip,.. ell F \'R.n d<r \ IJHlI'
gn.'<.Igekl'lIrd "" J:(Ate<>kpnt! l'e \ oon:llt, r
m"ak"" het ,1",,1 eier \' ..rg..denn~ l",kPlld 11 ]

kandld .. tIllI til 1l0mll1nertll "oor iJ(.t hon.:r ~
h,li. I )ok zCHle hIJ d ..t het hom "peet ,l"t 1;,)

II ~,-. lf II , II~I 10" - fe Londen I. onlanp I""t III d" gelpgenheld wo. om de VI ,"""le IIn-
Jn l",t kleIn een proef gl nomen lIIet ecn .. llleu ...., gen v"n "pt dlstr,kt.I,p.tuur g~r"I(I I~t 1,,, 1."
ull\lnollllg "a.rdl~>r nalr bo"cerd wordt het "onel \'erder bedankte hl) den hcpr Il J dO'
w,k.n 'III ""hcpen olllllogdJlk ...ordt ~.,mankt KI"k (hulp \(",rzltt<r)~n" Il rl"'"~t,u Mil

1>, ul(,,,,der\\IIJn,lc ~.bepencenllantalr""er d, \Crl(l...ttTlng h,,\\oz nt.: dlllellde zJlle "r
'Ol" (Jf bliluno aallUreng(!1l .. elke III I1fclec ,,~zlghCld, en leId", dut Ill) \V1,t dut d" ,""rgll
bngen .;el'lot.1 en onafhankdJlk nn elunder d,'nnllell III goede tllll,,1 n gd..tcn Wa""n il"
LII" , .udat wanneer cr een h.;""badlgd wordt, voor~ltter haaid" ook .... " VIU!de re.olULIC g'
do nndere tocb werken De compartlm ..nt Il p.... ecrd op h"t dl~tnkt.b('.tuur Wlnga,,,,d,, dl'
Zlln \e" IBrtlogd 'all een olldoordrJIIgl1I C , f "olotle II IJ zeldo dut hIJ c~n dergp~ke
en b'\IIgen 10 gewonen tOetlt;.lnd ala hllrDl'''uca. Tt "ulotJe oJl p'gen rl-,CO I"J het pllrlemellt III.
op.e\{HI\\en andpr ann de dekken dH .. bepen Jl[cdlcnr) h..,] en met gt'(I"te mOclLe ~elkrq:, Il

tn aan de wldenng der kaJolten Wanncer hlld DI" I Ilf I/;1II1r t{>(J1lOf'" Lot d, J1(tIIWldLI
een MChlp nu ""voorbeeld l"k .toot cLm vullen ""II kali.], Int,," 0......clc \()Orzl(l~r ( Ic ~,lcl,
duocompanlwcnten slcb met cpn .o,rt ,".n heerl- \\ OUllll']) tIalIlII' Ixt,o.k'll \\a' 'Ir
ga>< dut 10 8amengeplll""' ..n t.o<:.tand doo, mld 1 r' 1111rio \' t({aJu'lIIg I).. IJl BJ ,lt KI, Ik 11"n
dl I v UI cene krUIk op bet d~k In de toest"lJen 't I I I li zIttel ot"cl 111 Y UOJl j;:t ,tl I I ,11~lI
"onlt I;orlre\en tJch paar "60 malen uItzet en d, ti l,ell I Z de KI~rk en "c~ecoucl.",rJ clonr
L·,0 rio harmanIca. doet zwe!J~n BOllen deze den beer A )fuller Haar het geblek"" I. lilt
kruIk werken nog aotomatl8Cbe ""~I.,llco, on de lIolIllen 'vnll bet d .. t, Ikt.I.oc.lllur, dal ,r
der aaD het ""hIp nangelnacbt welke Qoor hét ... lie ,lrukfOllt '" ID het "!Jttl.tlekc Hn<lug .. '"
!.lOnAnltroomende water ID be,,"~glnJl gebra, hi, d,n'ef relarl. ~nn het I'r<,~IDClRle lIe.tulIr met
het ga. doen blDnen.troomen zood.t op twee hctrekklllg toL het k~i, ntal vnu (),,~t HWlr .. Ier
"lIze de vullmg kan geschiede", liet een ""slUIt deze ~er~deflng clat 0 H,etrll'lCr kRn
DIlDlDatunrboot)e werd de proef genomeD Het !Jtemmen ,"olgena ha.ar l<"CIenta!nl '1i D..arua
gu werkt" met succes en bet IICltlp bleef drii gJng do nrgadCTIng over om kandidllten te
yende Een tweede werd genomen, de ""oer nonuoeercn met dell ulUlag dat du
VOII"!!w~nll!D geledIgd, bet ~blp zonk, en toen hf'e1'l!1J W,enllnd en van den HeeYer l'eno-
do compartimenten daarmoe gevuld werden mll1e..rtl1Verd"n De he ..r Wlcnaml kwnm to<''1l
ree. het weer nur de oppervl~kte BllIn,1 un blllnen en nam zIJDe pl8JIl.B"ed"r "' De heer
bo< rl kan wede dOOr dit gas get.luacht wor B J de Kiel]; manktfl lOt'n flan hem lt~k(!llo
deD door een alaog Ol' een der lIe"ak\e reser da~ hIJ gell<Jmlllef rd .u.s III. eeu der kalld ..lutcll
VOl", le plaatJJ~n Z"ilocbepen kannen het Daarop flprak de he, r Wanand de ,ergade
teven. gebrwken om een IIlI&thoom In werking toe en bedankte b3Dr Vali h"rte 'Ollr l,eL .-er
te brenaen trouweD IJ1hem Restt'ld De hoor B J de KI ..,..

WEET "t, dat wude bette w.arde overbr.ndlgde toen de repl. "an het tlllltPlktll'
en Iti.ad.Vete .... _ ~ MIl~.,!i.~. II ullv. lur .Uca
."trplif\t .. J'I'iII& ..~.~J!~~"" .~

'VJIvg,

WEDRENNEN.

lJ. rundcrp,,1 IIfg-evaardlgden vali Beaufort
\\, _I rle It, cren Hl c ~n ( J de 'olher. 'liD
Icr\l,~ekperd <n I.. 101"," "".Iag gedaan De
pl""I" Hhcno.t<rk"p I. g"klJzen 'oor eCIl gal
8t;ltwn

H DttKLt
GrootpIaats dlat Carnarvon

P S -ADd~re bladen gdieyeD OTer te neJLe~

WIELRIJDEN.
De DIt 0we wl~lnJ.le.... -baan te GroeI!epunt &al

Ol' den f I"" October g''Opend WonieD,· bij welke
11<1, b'Cllhfid ee.. goe.l l,ro-~'f;\lDma .an 'POrt zal
wuruCDUllifl!'ucnL

,(Ic te Iltlf.t "p
.ekue ~(lIc"dl "In
.'g'.'Davm cr bCII11l3.1
obeli de Il&nvoerder
IIU &iQb un d. \'oekll

J:LU(f'.Ji 11.11>
'l h nor de t;;d der
lt(cn18 jool ban.),

't le .-eer een tobWt en Z'II'Ot1glllll,"eken en JIIIIIIDden wel
-.zoa ik er tc.ea li-Iko 'trU die ~ _. ftJI>nll1I

~ die .-mea'Die I-J"-1It1
W', JIOI'" WPW YOOI'

V.WD __ aan. er blO., I
VeJen Wetupateld ook.".deoDe~ti.
.1AI er .,.,.liepD in rook.

Til!I.w~ .... ~ en vu IpPIIUI(,
~ .,. bitter 'flII'driet !

-Bjerrók, ik beá_~~T!~ ook, boor !-
lIUr lij e. lUi ......- lWl.

,N'.. t al te ~ ID gelak'pn !
Aádten niet al te bedeoefd I

, t la _ de vr.ug, ~f 't JClChuJd WU,

Of J4I •i venryten .)8 hoeft.
Ala Je beel 't Jaar door Je plJeh~ dcedt,

Leerdet IlOO gOeJ a •e un,
Dan maar den moed" • verloJIeD
, t Tolpad Jaaf lukt hei Je dan.

Ben je ~OO riag niet ala and'nH!
't Oeeft wet volb&rdmg veJ'Wl,Ilt,

Kan 't even ver Je dooD brengen
Somaala een _r begaafd IdncL

En ala 't Je eehuld "u,-wel lalater !
Doe dan "oortun ftink Je hst ,

Denk dat IJl me ééna overkomQn,
Maat '1. III ook .tellig voor 't I,_t

r rr liE I.lESCHIEPEN 18

Ond_UHr " Wanoeer beeft MIJiDIapliefd ?"
AODle .. teu tiNe van· Cmmwelf" J
OiIdonriiIor • ~t1oerde Crom ..~'"
Annie " Ten tiide van lltlton "
Onderwuzer "Ën wanneer leefden Milton en

Cromwell? .,
AuDle " Zv leefden tegelvkertlJd

EES AA:>il KEKKELliK Eli \'1:1>

lo oude tr,den ..ertekie men van een eiland,
dat &00 DIIIIDetl8Cb 'I'M, dat bet alle eehepen, die
met uzeren bouten In elkaar gellmmerd waren,
tot sich trok De aantre'ltkmgslcnu:bt, seide
men, wd 1.0u groot, dat de IJzeren bouten de
scheepsW1lnden uirvlogen wanneer een schip dat
eiland naderde

Zulk een kract.tig magnetiscb eiland of Iierer,
-want bet wae een berg op dat elland,--IIlII8'Il8-
tische berg oohoort t<lt bet ruk de£. fabelen.
lIaar toch III er con. eIland, dat ID dft op&lcbt
zeer "aantrekk-eliik" Ill, eli dat 18 het etlanel
Boruholm ID de (){)8t-lf roogenoomde Bal
tlscbe Zee Reem op 00Il afllta1ld \'8JI 8
tot 9 m,,1 heeft er ll1Ul boord '"an bet achlp
een afwllklng van de wogueetllWllil op bet
I!Chee(l8kom~ pta,.ts DU llornholm ligt eeu
ZILIldoonk dIe dezelfde ntagnetische e.genachap-
pen beeft HIerUit bliJkt alweer. dat d .. m_te
fabelen der oudheid toch ll(;JJe waarbeId tot
grondslag bebben De vree,s en bet bUgeloof
vergrooiten die waarbeId alleen eu r:rlaakten ze
tet een onwaa.rbeld MlIIIICbien WIlS Boruholm
wel bet eIland met den berg ID dil ou4heid
bedoekl "'

urf<>'lJl( It (tll~EE?JI 51""'11\\ llf

JIllee VUDe llebreef &I,n ""roemd hoek • In
80 dagen om da wcreld • en wIe dat I"" kwam
er toe om t<J leg~e" • Nu Ja. als .lIes soo
mooloopt lUs ol' die dl'lIkbcddlllc reIs thn kan
dut ,,~I M ...'\r ':\11 d. tien ke"r zal d ..t nes""
m:\lll ml8lukk~n ' DIO J u es Verne IDtuslICh, n
was een ver rourUllzleooe man Door E jn boek
l.....",ril,k"hJ. waren I'r die Jx,procfden ,loe 8<) dagen

w.arh ...d te mnken en Eedéden hel lO
korten tlid En de t Id voor zul;: ce ne aaru
rondrelll UI Ilog 'eel kortcr worelen all de
"poorweg klaar B, ...aaraan men den 17den
AngustDa begonnon U De Cz."ar aller Ra&~n
laat nJUUeluk bU eeno ukue eCD rq>oorweg mt
zIJn Rilk tot de Oostkust nn Chma aanleggen
In Eet< Jaar tLjd moet d,e ~poorbaan klaar EnO, en
aI~ de d'Cllst gerege'd IS, kan men to Amster
da~ deo !sten MeI dmeercn en den 15den lIel
bet mIddagmaal erg'{'nA ID Japan ~brulken
En Ills dan de 8ulI.. Occa:1D en later de
"-tIantiscue Oce:l&tJ geen" nukken heLben, kan
men dle rnndrew wll1lJ'scbUnJUk1\'el III 50 dagen
volbrengen -

0, (,rootvatlcr, hlld JC dat w ..1 kunpen
d'enke!) ,

-".0 al. dan de atoombout. 0 op liet grlUigo
water eells r.let meer no<xhg ZIJn, el. meJJ beeft
de bel.tuurbare lucbtba!!nll~ uotgevonden zoo-
d,,' er ccn luchL<chtl"p"J1lrt " ,tna' 'Vie "eet
III b"" korten IIJo men d~1l 0, du aarde rClZen
kan'

En IIU ~eg lk met 0 0 roo" ailer' "mlUU'
wel 0, mJln \an onztln tlId hnd-)e dat wel
kun I en dellk<ln '

l:>i I I 'CIIO 'I

Me"Atcr lot du kl",,8C • ScblJft allen cc:na
drIe elgenscnoppen of blf%Onderbedell Wil de
&rg"vler op Het &al wel gun want Illet
waar. 11'11bebben de Bergm Jer pu bobandeJd

Toen de ant'llloorden wareo IDg~'e, ""I WYer
ook een loll ..an een li JarIg JOIl~entJ(' dit al,Jm
'iln taak had opge' .t J)" "ersto """nROhnp
'"n de Bergn, Il r lB, da' k aan de Bergrll-Ier
woon de hl eede eIgen",,!," p 'an cle Bergrn Ier
18, <ht ik er eenK l>cn 0' drg!" arell de derde
elgeDschap ..all de Burgr, IIcr 18 dllt Ik .r cell!!
"'en IIIge\lIJluu III lar ze hebu"lJ ." me "ccr alt
geho.ald, ,oordat Ik n06 dood w..... (Full
IIWIL. ')

IRO! W \A~ EE\ \UGH

In I t<71 wooode te Praag een J"nge naal8ter
dIe een kananowgel 001.111 waar %11wo ..eel 'an
hield en die haar ook eell zeldzame aanhaake
Inkbeid ""toon,)e Toen bet mei")" .Iek werd.
merlr:te men b.il deu wglll een dIepe treUl1gbeid
op Het dlert)e wilde g""o voedael meer uemen
en zong In bet geheel Ulet meer Het mell)e
werd e'ller en na werd du ~ogel hoe lanaer iloe
onrustiger Emdl'ltfk: atlel f ZIIen nO 'loog de
vogel alt de koOI en gtng naaat ac dQOde op het
kuuen Eltten en het &Ich nld \'eryogen Men
gaf het vogeltje Wilt te eten maar bet WIJde self.
geen korreltje ",edael nemen WelD1ie uren
later lag bet dóod,naaBt "liD melll!terea Of men
het bn baar ID de kist begroef •• taat er nt.t by,
maar ,lat wu mot meer dan recht gew_t Illn
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DlREOrEtYREN .
WeIlcJ'" heer 1 H Bonn., Voorzitter

" W HIDDIIIOB, L J, U
" A.. H PnlulB, M D
" W Musu,
II A.. TU DER Dn..-Voor het AdmÏDiaitreenn VI.D Boedels en

;PadOlDIDft ab Exeeateul'lD, Agenten,
oogdea,p Admini.tbatcureu,of Anocn:oua

enonoo verlanpnd. de kamer an te-
Jtellea a}I YOO1'DOemd worden yerzochthur
, bea08lll&lt ell aanteatelleD, &Li D.
6Xec1ltean ~amer, K_peW.

De Kamer wmlniatreeri ln801venet
Boede1a door.- haar &cntaria.
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