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"ZENUW
Dese IIOOn hootéiPJn~:'_"'_PI

behoefte heeft aan DadeN _1IiItil~iI
wordt dj TerondenJte14'te~=~'
.POl!verteeri.ng. ;Dit t. ' cl
hlJt zenaw~I, en het ..._,.._,-",",-.,~•.,
ill eer een gevolgdan eeue 00.,_.1'.'
zijn aan allen goed -bekead; ~1' _. !JII!I,...,.Uij'i,
Hoofdp~n Geneesmiddel Ir,.. ,... tte,
sekere, ,Een

positieve v&rliebflfJlg .'OO~
Letop de naam~enln, iD.~e .
labelop lederd~Je. Ch•. ·~"
per doosje, bUalle apothekers. .'

JL.
20 Eerste· Kl

TE MAL
OP .WOEN8D

DEEL 68.-No 6.49'.1

,AR:. ._."
j

.>
Diet'Wer in te laten
Octo~r, en ' ' te .
beginnen eent~omende ~. Pacht van Maudesley.~ £:'8 per laar, met VIl logtes, ~ . ;
en mwoning. : DB P~cht \'811. den .IIIJ.nw,,~tY

. J. G. ROOS, voor een Jaar r.al
Riet Sidipg. f:'~~dworden in front

.-o-adgl-lI-'-de-O""-IdnIj--m-BeQood--' -'ng-d ~~~ ~~ber ]KU'7·,._

.' TB I uur, op welken Lijd en
Steeniampakraal811 Groot Oo~tia condities zullen voorgelezeti wc.~

IA.l.ala.' I_J..I_, .l laai l PPLIOI'I!ES voor bo~enge. . op Last,
AllDUUU , .. .,. lDluaaen L1 noemdë~tietrekkingen vergezeld Afdee~gsraa4s Kantoor,

':IDf'DJU.I.1Jt I I van gooertifieeerde copijen van de Aliwal Noord 17 Sept. 1897 •.. '
. noodige getuigschriften van be-UI:r.;o.:~~~:I~a':.k~ kwaamheid, goed gedrag en ~ijzen larkt Plein

m, vmm II nqa GDlIDIDD~ van lidmaatschap eener Proteetant..ndeie Iwehen. 'Iaaf. i sche Kerk, alsook van een getuig-

DE Uf~der -;;;-de.se I1IccenoUJ sc~ van de Sc~ool~is.tie en SCHOOLKINDËRiN welUlOlMDae;:
MedicUnlPOOI't a. die ~ Predikant onder WIeapplicant laatst ' aangenaam, gerieflijk' .

VAN DE rLAATS DE verwachte en door den heer EMER80N ingevoerd lbloed _1~ aan Hoemorr'hoidaofAambeienlijden..... gestaan heeft, zullen door deo on- goedebehandelingtellebben,a.ll:IUI1I1d_'W Ibid ' ' 'B ',. . ! vo en aaen om niet langer tedralcn, maarci,tnebebaDJ de~teebnde ingewacht worden komenomo~leld te ~ .e e oon of : om melshok geregtstreerd. Noord-Amerikaansche en bV paarden-merries deling dadelijk te probeeren. Geen Inrel~ tot 7 October. '. den onderp_kende aansoek te. i .If cwaarborgd~. Ezel-hén~ten, hoogte van omtrent 14 handen tQt! 15 ling, geen verhinderen ~ het 8'!wone1 Werk te beginnen 19 October of Termen: £9 108. per kw.neat,-
I . nden vol, ZlJngeland m goede Conditie en zullen verkocht worden I te dagelJJbche werk, lD8U' een Effectief~ ZOO~ig mogelijk. . Waaso.hen en 8trl4ken I~~.

TEl B.0 E!B El R.a, : i I Worc~ster op 23 SeptemOeX' ook mede eene fraaie lot volbloed 'en ~dfer.-m en Snelwerkend Geneee-i Salaris £120 per Jaar en de .llleen J0DgeD.l behoeYn 1IIIIIIt .......
Oogst, Have, Go. ederen or enz.,. j gbeeregls~reede .paarden-hengsten. Deze zijn zonder uitzondering. de PriJ11O/6per Postwissel of 7~~elt!. Ii 8choo.19..elden.. . D. J. JACOBS.

,. '" ~ ste dieren OOIt gezien in ZUid.Afrika. . .! ""'5 Billijk
I I B ,.1 1 . I ; ,": \, -- +~~--_------_--~!VBBKBI.JGBAA.B ENKBL VAY DBN HBBB: . .' e reiskosten gestaafd doorn (en ooce van wij en ALIDA JACOB,',ABLA.NOKESBEIW"en vooroverle en.. ' . " ......• ',." kW ta t ull ergoed rd, . ,~ ,J. ~. B.a.ABa, ! 1 n. les z en v wot: en. KEN NlSGEVINn

echtgenoot JOHS. GIJSIlERTCSBUSCKENBE¥n. - f' G b D.t' 1"'08 ' ROW iPOTHDX, WO&Cl8T1l1' Ko K. N.B -pe ges~e applieanten ' ."'.;
--------~-------.- , t , e rs ; .& COi ----------..,--, zich voorsien vaneen onder- Oaledonsclte MUlIlei

DE ondergeteekende zal doen verkappen op DINSDAG, 12 Octo~ , ' • ;J ' ': .'. •• J 1\«.AlLJM:JEJ8J!1VaV f wijzers 2de kl88 Spoorweg Certifi- fJfl,"T.rlr ...

11)\lr:,~llr~~'ie:~den VOLGENDEN DAG, indien vereiseht, te beginne; te P.R E:T_,0 R I A J i Criterion' en ,lineraIe Bad Hotel,: caat om te~~ ~:~~.~,eiten.

Het Alom.. ~unstig bekende E~gendom., bovengenoemd, VERVAARDIGEN , (vro.&,er BAD LOCIESHUIS) Voorz.Bch. ..cilissie.
gelegen lil de nabijheid der H~fdstad!, groot ID het geheel 1868 morten I Beestkraal. wik Hoopstad,

~~rtlijrer~:~l~~ ~~~~~~s schelden door den Harden Weg), eerst afzon- RUNDERPESTSPUITEN 'EN TROCARTS: J. ~ DUE::~~;. P. SOOD 78ept.1897., ~_
Den te veldil staanden weelde rigen Oogst: de vrucht van 100 mudden ;QnderwijzeP'Gevraagd

Haver, 30 ditto Koren, 12 ditto Garst. en Haver, 2 ditto Carat Bra~k- Volqens door de Regeering goedgekeurd model.
voor 30 mudden Graan. '.

De Levende Have is uitmuntend en Eerste-Klas en telt
1/, Koeien, 6 Ossen, 11 Kalvers, 1 Bul, 18 Ezels, 0 Memes, 6 R~ins, 450
Schapen en Bokken, 60 Varkens, Pluimvee, enz. 1

Het Boerderijgereedschap in goede orde, als~--t Bokwagens, 1
Tent do., 1 Scotch- en I Open kar, Ploof\en, Tuigen, Zwingels en Kettiqgs,
1 Waw~kar, 1 .Zelfbmder, 1 Wanmachin~, 1 Room Separateur, Melk,-ij-
goed, Vischbalies, ens., enz. : .

Huisraad in groote verscheidenheid, Glas- en Aardewerk enz. '
o.a. een Hollandsche Klok, enz. :' ; ,

Ook de ,;Prachtige Vee .Plaats "Donker~t" en gode~lte
" Brakfontein, aan de .andere zijde: van Blaauwberg, .groot tezaraen
18:31) morgen; geen geschikter en beter gelegen weide, :kan er verkregen
worden zoo na aan de KaapstaiJi, • r 1

t F. J. B. LANdERMAN,
Ex~utenr~ Testamentair.

J. J'. HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

... .

Prijltrellers un al de .Yoolnulste TtDtetUtemago Joor de Beste IachlDerie.
;

PIKE .cOUNTY JACK"F
.~BELANGRIJKE LUKIt M EMERSON, EIgenaar.VERKO, PING

IN DE
KAAPSCHE AFDEELING,

i

< Oprecht Geteelde Blel-Hengste~
'. I

I,

.~,

P08tbUJ NJ. 21. Tel/J~raof Adres I VOOR DE ,

..Criterion Hotel." . VI1~teWijk88~I~ool te. Aa~~'o~l-
: kop, wIJk Kaalsprnit, dist ..ikt

Dit Hotel is geheel herbouwd en' Blóemfóntein .
'ferrijkt met alle gerief door Reizigel'8en
anderen vereiseht,
Invalieden ontvangenspeciale attentie

en speciale schikkingen zijn gemaakt
voor Familiën.
Dit Hotel is tegenover de beroemde

"Warm Baden" gelegen en is het naaste
aan de Malmesbury ..MineraleBronnen"
en Is ook digt bij de Publieke Biblio-
theek, Publieke Kantoren, Post Kantoor
en btadshuis.

'Yegcns de vele bestellingen kunnou
nieuwe orders niet binnen vet rtien dagen
uitgevoerd worden, APPLICATIES' voor boven-

genoemde betrekking zullen
door den ondergeteekende ingewacht
worden ,wt 25 September e.k.
Applicaties te worden vergezeld van
gecertifieeerde copijen van certifi-
caten van bekwaamheid, goed ge-
drag en lidmaatschap eener Protes-
tantsche .K4frk, alsook een gt-tuig-
schrift van de laatste School- .
commissie. ,

Werkmatnheden te beginnen op
I~ October 1897.. •

sala.ris £140 met de 8ohool~lden.
Een gehuwd persoon !wordt

gezocht maar is niet noodzake~k ..
Billijke reiskosten gestaafd! _door'

kwitanties sullen vergoed wo~en. AUlditew'·GenEnw~'.
.Alleen 2de. k1as ondentijzere

spoorweg-biljeta worden tocg9!iltaan.
< J. S. THER(}N,

Voorz. Scboolcormbiuie.
Vaalbank, pk Leeuwvlei, :

Diat. Bloemfontein, O.V.S. i
7 September 1897. .

'J, & ,_.'

! ~~:...:.....-:;-=:-

PUBLIEKE VERKOOPING.
OP VRIJDAG, -,8 OCTOBER, 1897,

IN HET DISTRIKT
Ee",te-klaa Thurat?n BUJard T&6Il.

Goec1e SialliD&'.
. Termen Xatts.

BáJ' ell BilJard Kameratgeeoheiden.
Porter ontmoet Iillerre1JuiDPRIESKA, TE seR A I,KSPUT

"

Ten 10 ure 's mogens.
"GElVRAAGD

DE Ondergeteokendeë·als Executeur Testamentair in den Boedel van d~. 'EENE wÏBtente voor de P~blieke
Overledene M. . MAREE, zal verkoopen op borengenoemdén School te ~orp, Z.A.R.

datum en plaats ~ondor reserve volgens 'I'eatament :- ! Salari.l £120 per annDln.
I. Het halve dool .van de .Plaa.ts Sc~alk.sput, groot. in 't geheel 9,8i~ .Applipaties áet getuigschriften

morgen, gelegen III de Afdeehng Prieska. Op d~ Plaats wordt ~n vim bekwaamheid, goed. gedrag en
winstgovende bezigheid. gedreTen welke £120 per jl1&r aan huur lidmaatschap eener Protestant~he
opbrengt, benevens za&1- en tuingronden met s~rká wateren. Ue Kerk'· zullen door den ondergetee-
plaats grenst aan do Ol'lrDlq_RiTier, bovendien b~ ze' nog £75 aan kende, wórden ingewacht tot 30
huurgelden op volg,ns, liSt Weatherbij Asbe8~ ., akt. ! Bep., 1~9.7.

II. Het halve deel.vlln de Plaats Angeliere pan" ~r"r..:in de Kenharil. t Applicanten, van alleen buiten-
Afd li . , hl' landsche certificaten voorzien,

. ee lDg, . . morgen l~ t ge ee j el e plaatsen hebben zullen zich mooten verbinden het
weiveld ..' en klem vee. '
Op de .een verband van £1,000, en op Angeliers vereisehte Aanvullings E,xamen af
pan £400, overgenomen kart worden door den te-leggen.
kooper. J. C. HUMAN,

III. 730 Schapen," met t~'-kompleet, t ORde Kar, en: Voorz. School Com,
Huisraad. '" .Krugersdorp, Z.A.R.,

. :n Aug. 1897. ,

PRODUCTEN!
:PRODU - '-. -::: ,

--------

lil

STUK VATEN!! KUIPEN!! ENZ., ,

Do Ondergeteekonden zullen Publiek:fT erkoopen ëp de plaats

"RblONE EN LANG"UEDOO'"
---~ TE GROOTD,,,ENSTEINi •

zonder de minste" reserve, .
~

Op WOENSDAG, 22 «azar,

KAAP9CHE
GOUYERJIDKTS ~POORIIGBI;
TENDERS VOOR BAKSTE ENEN

TENDERS worden geVraagd
voor het leveren Tan 200,000

Ba.ksteenen, aan het W~e8ter
Spoorweg Statie to worden geleverd.

Vonnen van Tender, vqorwaar-
den van Kontrakt en alle andere
bijzonderheden kunnen aan de
Spoorweg Magazijnen, Kaapstad,
verkregen worSen.

Verzegelde Tenders, geadrcRseerd
aan den Controleur en A.diteur-
Generaal~ Kaapstad, en van buiten
gemerJft, "Tender voor Bakst-E'enen"
zullen o~tvl1Dgen worden tot op
Donderdag middag; ]6 Sept. 1897.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te w;orden 8abgen,omen.

W. SIj."'CLAIR,
. Hoofd Spoorweg Magazijnmee.s:ter.
Kantoor van den
Hoofd 8poorweg Magazijnmee~er,
i Kaapstad,.2 Sep., 1897.

'I
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OM . 10.30 PRECIES.

1. Te weten, 14 zes legge~1! Stukvaton, LMolwagen ijijkans Jliemvi 1 IV. Bij gelegenheid van het IaDitaapde •. Nachtmaal te Prieska .w
KapktH lIo., 2 paar BeesUJ Vel Tuigen, 1 Kombuis St,.ovC)1 Komtiuis opgeveild worden op Zaterdag 26 fJeplémber o.k., het halve deol v~n
Tafel, ::! uitmuntende Kar Paarden, (8ehimmels,) ~ jaren oud~ G Erf No. 108 met de gebouwen ..'~l\;Qp gelegen op bef! dorp Prieska, D t t P bU Ir I Ir
uitmuntende- gedresseerde Ezels, 1 extra Melk 1(00 tan goed ras, 15 bestaal_lde uitv<?Qrhuis, 2 ~J, kombuis met buiten kamer, en epar emen ,an U e~e er~en
lTemeste Varkens, voor rekening van den !Jeer W. A.i Scholtz. een bUlten gebouw met 2 v~en en sool behoorende aan bovelll-

2.1'>U Zes en Zeven leggers Stukvaten, 4, Pijpen, 2 Blilndewijns Ketels gemelden boede}. ~i~;\:'~.:'. AAN BOUWMEESTERS.
met Slangen and Balies &c., voo.. rekening van pen Boedel Van G./W; g VAN DER' MERWE, --
wiJ'len den Heer J. J. Ráupt.. ".: . ::.t te T ta ~~: Af I TENDERS worden gevraagd"; E)(ecu ur cs meDwur en s IIg~1 d ho' I'

3. ~ Ze,.; leggers Stukvatcn, 1 K~jatenhouten on : 3 blauwduigen Prieska 3 Au..... 1897 \ ~ . vooBr
l
ekoPVIIuwmghPntvN~tooi-

~uipt'll, leggers, Okshoofden, Pijpejn, 1 WijnpompJ 1 Brande~ljn ' ",., . ~;;/:' ll1g van. 0 ".van tl Jeuwe
kt-t(·1 kompleet, 2 Kajatenhoutcn T).echtcrs, KajateQbouten Trap4 en Asyl, Valkenberg.

~:~~::~~~i.e, 2 Ladders, enz., voo: /rekening van !ien Heer Ii J. Plblieke i YeIi.9Pping'} Publieke Y~rkooping,Il i ge~~:ci::;:rd:~e P~~o~~atfeUI~~e;
di' - -- kregen worden t~n kantoro van den

A. B. DE VILL I ERil & CO, A~s1age rs. DE Ondergeteckende, behoorlijk gelast door den Heer J ACOBUS~. ondergereeke~de... "
Paarl, ~ SepwmQtrr 1897. ! . . . KOORSEN zal publiek ,v?rkoopen, 'voor ~ijn Kantoor. Grikwasta~, Tenders dUIdelIjk ge~~rkt Ten-

i dlstllkt Hay, op I ". ,'-:;..1,.";,, der voor .Blok VII, NIeuw Asyl,------01-----~----:---.;..S-C+-" -'-H-~- DONDBlWrG,~~·-28October 1807 1~~l:::·:rf;d~~::G~:~f,nK~~~:
:. . ", " stad, ontvangen worden tot op: . ox 11 UUR \" M. : Woensdag middag, 2IJ .SeptemlJer

._ . , Zekere Plaats, bekend als "Bakenkop " O. No. 367, met het' 1897. Paarlsche ChrhwlijkeJon-
On~I{EE~KO~ISTI~ ~e ,resolutie hod n .. door fe .Stellenbqkh: aangrenzend stuk 8I'0nd .?ekead als. '}Gein Kal~.)ntein," d~l uit- 'l'cnderaars moeten twee voldoe~- O'elings VcteenigiuO'.

nllndl'rpcst CommlsslC. genomen, word bIJ dez~.n!berl~ht dat ~an; ~ak~~de van d~ plaats Kalkfont{lI~, O. No. 37,~~ gele~en III hét de b?rgen verschaffen voor de Ult- . b __ ~
;1[ I II lI:l dak dews, het aan memand veroorl d zal ZIJnJO~lg boornroe, ..! dlStnkt H~.r!Gnkwal~d West. De eIgendommen zIJn .4,9.37 lllo~geP.: voc~l.ng ",an het Kontrakt, en zoo- 'OVER. EE.\KO~fSTIG artikel 7
" i, 'I" Il, Gokkell, of wild van de Paarl noor d afdee1fg Jn of doo~. te! groot! e~ ~IJn gelegen III het beste g.edeelte van het DI8tr:kt.nablJ de Idamgo, borgen moeten de Tenders :. .. van de Statuten zal de eex:sre
\ " I' Il, Illl't liitzonderIllg van JoorvQCr per poor V~ll voo, schaf.eu.J OranJo Rn ler, omtrent. 2luur VR!l' PrIeska .en ? uur van. Gnkwastad, ein londert.eekeneu.. . ,JaarllJkschc A1gem~lle Verga-1ermg
),()k\.~I·II, of wild, ~n statians voorbij <Je gen de Paat~he afd(..'C~1!glgrenwn aan Z~dfontern. en Hlirdcastle. E; IS eeu Klipkra:nl alsm~e De laag.ste of eeDlgo Tender wet :gobouden worden op D(lNDlRD.AG,16
\ I,TZII1l1!L-ll, L'llbehoorlijk daartoe gemaqhtigd d r een cftlfikaat. waarml~n put ~~t ~ona (bak~les) PO~r op het elge':l.dom. Het eJ.g6ndom·~ noodwendig te worden aangenomen. :.&~tember.18\)7, '8 avonds ten half
\"TfIll,ld dat zulk vee van geen besmet ~strikt mt. I III de nablJheld van de Nltrate Maatschapp:g. H. S. GREAVES, iac t ure IQ de Zaal do Jongens

C. cDON~LD, ' GEO. G. GIE, Afslager.. Pro. Hoofd Inspekteur. Publieke School.
Secretaris Plaatselijk Rundtl~t Grikwa.stad, DeI::-ment van Publieke Werken, . D. PAffiV,

11)~t:ptcLllber lb07. . 3 September 1897.> : . . petad}l Sep. 1897. Hon. Secrttaria.
. ,~.. ,,.," _.

- .~
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Publieke Ve~koop ng

IQ den Boedel van wijlen den Heer
ALUY.II'1'UIl JA00.8l:8 WU.II"UIU
ViA..\' DER lh:uWE.

D.EOndergcteekendej behoorlijk
gelast door den Executeur

Testamoutair van bovongeuoernden
Boedel. zal Publiek Verkoopen te

KARNEMELKSVLEI, '
Boven Or.lfANTSRIVIEJL, CLANWILLIAM.

Op '!RIJDAG, 15 Oclo~ 1897,
~e 8 ure 'v .:aI..

DE VOLGENDE

Pi-
~
hede:
)lari
weeb
wljll
waB
band
ecbtv
008
maar
vn.n ,
u.i$1JF.
He~c
de Ila

Bót
kolon.
kenuil

PETBqSVJLLE. ~6 AUGUSTUS 1897.

Den leIEdeleu':Heer A.I. HERHOLDT,I'JOOD, Tender voor een ' La,!" •.l!!t..
dings Hoofd t.eWahiseh Batu. Publieke Verkooping.

(J
ten

Aan-
MUHHAYt;BURG.

TENDERS' VERZEG ELDE Tenders duide-
, . I lijk gemerkt ~'Hoofd WalvischW ORDEN gevraagd voor 1ft Baai .sullen dool' don Controleur

Luren van zekeren tnin~rolld EIn .Auditeur-Generaal, Kaapstad,
op de Erinville grOnd~ltti1' ontvangen wordén tot WoensdagRo~:~:~van tender on verd~te middag, 22 September,. voor de

daarstelling van een Hoofd.te
bijzondorhedon zijn vcrkrijgb~r Walvisch Daai. waartoe de materia-
tenkantore'tandcnondergeteekende. len door but Gouvernement- zullen

Tenders gemerkt .. 'render 'f'opr verschaft worden.
het huren van tuin te Erinville," Pla Snooifi t' s z kun-11 d d C 1, nnen, poel ca le .
zu en oor en ontro eur en . lle bIJ"onderheden
Auditeur-Generaal, Kaapstad, wor- ,nen

k
gezien en dO ~ t Departe

den ingewacht tot 12 ure d~ 'Ter tregen wporbl,:nka.a.'\~Trek'en Cal~
idd 'V' 2(\ S ' men van u le 0 lY e • "'-mi ags, op 'UENSDAG. J optem- dl' Kaa tat! gedurende

ber 1897. onp em. ps. '
rT d a' Kantoor uren •bo en er~rs moeten twee voldoe~ e Tonderaars moeten den kortsten

. rgen. ste en dvoor de bchdoorhdJfe tijd opgeven waarin zij het werk.
uitvoering van e voorwaar en er .. T d ondernemenH ' ulk B .~ ..1 waarvoor zIJ en eren .•uuur en z e organ moeten lIIe._ ltooi te t ee vol
Tenders teekenen. vc vo ien, en moe nw-
'0 . , doende Borgen verschaffen voor de
e hoogste of eenige Tender zal beh liik it '" van he". t dzák lijk . rd . _ oor lJ e UI foorlO" II

me noouza o IJ wo en aange Kontrakt, en zoodanige Borgen
nomen. d . 'de '1' d '

IT S G E V moeten en mgezon n en er
. . R A ES, onderteekenen.

Architoot. , De laagate of eenige Tender niet
Departement van Publieke Werken, noodwendig. to worden aan-

Kaapstad, 14 Sept .• 1897. genomen.,
W. WESTllOFEN,
pro Hoofd-Inspekteur,

van Publieke Werken.

.'PllI'.
8-WELEDELI~ Iluen !

i

Wij ondergctcekonden, Bt~mge~eehtigde kiezers in 'den Middel1B~d-
schon Cirkd, woonachtig op Pct~~vlll(! on omstreken .,verzoeken UED-
bij dezen vriendelijk om 11 verkiesbaar te stellen bIJ de aanstaande.
elektie als eenlid voor den Wet.gcvt'nden Raad.

[lwe diensten 1111 zoovele jaren het land bewezen als lid van ge_
noemden Raad, zijn ons con duidelijk bewijs dat wij uwo z1tI'l~ats in
dien Raad niet met een andel' persoon kunnen of mogen verwisselen,
indie u wij als ware liefhebbers van 'ons Vaderland de belangen des lands
op aDRihart dragen. .,. .. , .

Dit is gp(_'nijdele vleierij maar lDmge ove~.U1glUg. en daarom ver-
zoeken wij ti oos verzoek Lae to staan, terWijl wij, beloven u, bij de
sternbus hartelijk te ónderfjteuncn.· .

Wij hebben de eer ons te noemen,
..~ .

DE Ondergdl·c·kl'lIdl' l)t:holll'lijk g'l'la:-;t door Oen peel' JUUA.s~~.~Persus
KIB~n:~, zal op . i

, \V{)FNSIL\(), en S L PT E~I PE lt 1897, /
1) f: O~ DE tUt!':NOE:\J1JE I

LOSSE GOEDEREN, ENZ.,
A
den'
80llt
bmt·

, GES
op d
ti:! jl\'ERK()()PE.N UP nE I'LA..-~TS

i

OIjll) lIl\~rrS 1{I,rEl~:1l1\_rrllS
Gelerzen in Wijk Boven Oliphants Rivier in het District

>J t> van Clanwilliam, namelijk ;_ ,
"~ '1'", ~ (lc_:1 ",,1 .\:\!I,,·d Bc·.'~tell. 1:1) ttJkkl'll, li !I('rril'~, :2

i - ,Jong~ 1I;';I:.;"t 1':.a'·'\'·11 \~ preD oud). 1 Ruin Tre~ Paurd, 1 Bok W,agen,
1 Leer Wagl'll, 1 (JIJl'll Kar oJ! Y~Crell, 1 :-;·:II()t"cll~ KUl', 1 Span ~~euwe
Tuigen met ZlYillQl'!';~ l.;,oll1pll'Lt" 1. Span J likken,: cotupleet , 2 Nieuwe
Zuil kribbon, J li l'brdJe lke:;tl'll',\ ellen.

\'C)OHT~ ; :
Huisraa4, als vol~-

, 2 Kusten, 11,1 'Ldt,!,;, 11) Katl'l~. 1 I.,~(rikallt, i}:.! Staden, enz., enz.
Kehlcr GCl'l'l'J!'cll:ll', zuoa!:; \'ateu; KniJJbaltt'll, VIIZ~, vuz.

Verder:

WelEdele Heer,

TEDs. Onderdanige Dienaren.

M. J. Y. TIE WALT,

L. J. lIE JAGER, en 28 anderen.

LE Vf N DE. H A Ve.
EN ANDERE ARTIKELEN:-

20 Prachtige Slacht- en Trek Ossen,
30 Aanteel- beesten. 6 Goed gedres-
seerde 3 jarige Muilen, 2 Paarde-
merries 1 G rootc Bokwagen, ge-
schikt 'voor transport, 1 Nieuwe
Paardewagen, 1 Schotsche Kar, 2
Dubbele- en 1 Enkele- voor Ploegen,
1 Howard :Eg~~. 1 Span goede
Tuigen met Zwengels, 2 Span
J ukken met Riemen en Stroppen,
en wat verder op den dag der
verkooping zal worden .aangeboden.

Il de Dieren zijn In eerste klas conditie en
de wdacht ~lDKoepers lel Iwd.

Ververaohingen zulilln T(!I'8()~ worden,

Ann De Hceren M. J. v. TI. 'VUT, L. J. [lg J,\GER, en do andere Iloeren
die de Iiequisitio geteckend hebben te Petrusville,

2 Zeep I'ottcu L'U <IuJt'I'O potten, enz.
Cederhouten I'Iauk cu.

I

~ ~Iag Llzei-, 1 Lot l\11.T~E HEE8EX !

Ontvangt mijnen hartolijken dank VOOI' de Requisitie mij toogozon-
den verzoekende dat 1k mij andermaal verkiesbaar zal stellen als uw
v('rt('~enwoordiger in 't Hoogerhuis. Ik behoef u nauwlijks te zeggen
dat ik UIY vcrtrouwen als in de requisitie uitgedrukt op hocgen prijs stel.
Do verzekering gegoven dat de bewoording mn een dokument mij zoo-
veel waard goon vleitaal bevat, is veel waard. Gelooft mij ik weet dat ik
in velen ben te kort gekomen en de ondervinding heeft mij geleerd dat er
bij mij nog zeer zeer veel ontbreekt aan die bekwaam- en behendigheid
(lie hij een vertegenwoordiger een vcreiselite woorden en waarop de Kiezers
wo rcgtinatig aanspraak hebben. Ik gevoel dat onder de bijzondere om-
standigheden cri de groote vraagstukken van de toekomst. de meeste
beslistheid maar ook de meeste voorzigtigheid in spraken en handelen,
door vertezenwoordigors gebruikt moeten worden. Door da schandelijke
gebeurtenissen van 18\)1) i'! er eon breuk ontstaan tusschen de nabunge
staten en dcKolonio, en wat misschien nog meer to betreuren is tusschen
do twoo nationaliteiten onzer bevolking, en gij zult het mij gereodelijk
toestemmen, dat zulk een toest-and niet gewensolit is, en de grootste
Yoorzi~igheid zal moeten worden' gebruikt. om het thans bestaande
zoveel te verwijderen. Mogt ik de eer hebhen u weer te vertegenwoor-
dii;cn, dan zal mijn streven zijn, vrede en cn ccn3g'ezindheid te bevorderen
en dit doel meen ik kan hCHt bereikt wordert door beslistheid met
gl'mati~dheid te paren. , "I'erwijl ik geen jota of tittel van de billijke
rogton Vim onze .Afriknner nationaliteit zal opgeven, wil ik toch dool'
gomati~dheici in spreken en handelen, als uw vertegenwoordiger, geen
dUll' minston annstoot ~even waar dit met bepaald ncodig wordt. Ik
weet rt lt er k iexers y,ijn die' denken dat ik niet scherp genoeg gesproken
IlIdJ hij Il v. don Jameson inval. Ik weet niet hoe ik mij scherper kon
llit~t)r1r1IJ,.t hobhon zonder mijne constituenten in minachting te brengen,
en mijn invloed to verliezon. Ik heh zoo sterk en beslist er over ge-
sproken als do welvoogulijkhoid mij toeliet, en omdat ik misschien niet
zulke k r.rsso taal gohruikt heb bon ik toch ~il·t mind!'!' beslist in mijne
\"'roordepilllg' vun de daad en allen die er aan deel hebben gehad dan
('enig anrlf'!·. Do belangen van mijn land en volk wegen Lij-mij soo zwaar
dat ik gereadelijlé plaats wil maken voor een bekwamer en behendiger
pOl'8oon, en zag ik op mijn eigen belang dan mo(>st ik weigeren om de
opofferin<:(' to maken; en allen die met mijne boerderij bekend zijn zullen
dit l'f'l.;-(·nlll'n do{'h wanneel' ik zio dat mijn!:" gt'I'inge diensten op prijs
gestl'ld worden dan k-' n ik niet, weig£'ren, en mogt het gebeuren dat ik
hj 1J~'nó(,tnillg'8 verg-adol'ing al::! ka8Llidll~t bt.>lloemd worJr. d;tn zal ik hoo
rnoi'ijelijk ook mij de Opoff,l,'riilg getroosten en met nieuwen moe(l de
VC'·<l!It.WOOl'odijko p0.3itie aannemen, aangemoedigd duor de overtuiging
rht mijrle constituenten, ook met mijne gebreken. geduld zullen oofenen.
Ut'! is mijn plan om bij de beIloeming vergaot'ring wgellwoordig te zijn
en dnn duit!L'lijk nit te Rpr{'ken over de vraagstukke vun den dag, daarom
,..dl'ijf ik. ·zoo., \\'cinig' ill antwoord op uwe requisitie, intusschen ont-
yangelI Hlle kiezers, takken en dist.riks besluren van den A Bond en B.B.
'\'t'ret'nigin~ din mije e~r aangedaan hebhen. om mij a}s kan1idaat te
kiezen mijnrn lhnk vcor het vC'rtrotl wen in mij gesteld en mogen zij er
in sbg"n lT.\; .,' vorkiozing te yerkrijgen dan kunnen zij erop staat maken
dat ik d02n zal wat in mijn vermogen is om hen niet te leur te stellen.

Ik heb deeer te zijn
Mijne ,Heeren,

Ued. D. W. Dienaar eu Vriend,

A. J. HERHOLDT.

WELLINGTON.Eindelijk: I

De :-;t;ulnJ", Oo~~t best aande uit Koorn, ~()g, «n Harer, alles
waarvan ZLT!' l~a('ht;.r stnat l'll ('pn ruuuo oJlbrcng~t belooft.

En wat vcrder zu] worden voorgebracht.
I

RUIM CREDIET ZAL GEGEVE~ ,WORDEN
D. J, A, VAN ZYL. Afslager.
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Departement van

Publieke Verkooping PU~!::~~a:Gr~~tember 1~97.
JlAN EEN

Kostbaar Erf, Kennisgeying! Kennisgevingl
nE ondergeteekenden geven hier-
U medê kennis dat zij van nu
voortaan, niemand op hun veld, of in
of nabiJ bun Vendu Kraal te
Klapmuts Station zullen gedoogen
met Vee van welken aard ook,
tenzij zulks geadverteerd is j, alle
overtreders zullen zonder onder-
scheid naar de Wet behandeld
worden.

,J. A. BRIERS •.Gronfontein,
JOHN WAnD. Klapmuts.

Chnwi~l i.un ,
1 S('pklill)t'" 1 "_";-, IN DE 011...48.M. FRYER, Afslatrer.

Clanwilliam, September 1897.lain Straat, Wellington.Kuhniu Il' ,rpe'::;ku Iller PIl Trll~t ~InntseHa ppij
--------

Op Dinsdaq, 28 September,'
'8 mori'ens ten lO ure,

ZAL de ondergeteekende publiek
laten verkoepen zijn Erf. gelegejlt

als bovengenoemd. Het Huis .i$
nieuw en hecht gebouwd~at
uit twee geriefelijke woningen dié
altijd goed verhuurd zijn, cpbren-
gende geregeld aan huur de som van
£72 per jaar. In de eene woning
wordt een winkel-bezigheid met goed
succes gedreven. zijnde deze eene
der beste stands in het dorp.

Betere geldbelegging is in dezen
tijd niet te bedenken, en de~enen dia
naar eene aangename wonmg zoo-
wel als eon goeden besigheids stand
uitzieu, bohooren van deze gelegen-
heid gebruik te maken.

C. WAGENER.
M.. L. SMITH &; Co.. Afsla.gers. Op iRIJDAGI 8 OCTOBER 1897,

PUBLIEI{E VERKQOPI:N G
- "'l,AX-

Zeer VastgoedKostbaar Publieke Verkooping
-'N~-

Klapmuts. 29 Juli, 1897. ID don Boedel ru Yljlen d.n heer HUDRlK
GIDEOl VAl ZlIL.

DE NATIONALE
Onderlinge . Lnensassnrantie laat·
scbappij fan AnstraJuie, Beperkt.

OPGERICl1T 1869.

Het Eerste KantoorindeWereld
om de Ovcrgnai Waarde in werking te
brengeu om Achtcn;l.allige Polissen va.n
kracht ta,ho rdcn,

noord Krwloor l'OOf' Zuid .t4frika :
St. Geol1le's-straat, Kaapstad.
Bedrag I14n ÁRsuranties va.n .

kracht goat IR bO\'en £ 10,000,000
Beiclrd FO'lds g'l.'lt tlJ boven £~/J00.(JOO
J rlijksoh inkomen over :£-i4O,OOO

~e 8 uu~ V~D1.,

liE "II!.<a:XOE

, "Nabij deil lT,,,,!',i ,\,,~. Il II' t \\'Ij.,I'('I·,-, :-:: IIII'\\',·_; :-;1:I[ill[l l'll !]I'( \·uorgl'.
st~jd" ::_;t Idiiiii', ,'] ::1.', ',' :,.... :,:!11 ,j" l'::,:,'",llllilijJ '~I v.i n rL- HC"'l'l'll

])l.\\, 1:', hl ,II, LI",I~" il, 1:'\,:, UI .\~·'!d:, ,

------

DE Ondcrgctcekende, behoorlijk
gelast door den Executeur

Testamentair van bovengenoemden
Boedel, zal Publiek Vcrkoopen, op
do Pla<ltsOP

,

uu'ro ltEl{"1
"

'! '[1 .I '7 ~ -7" './;.j.:, r I i L [ li.
•

UITKOMST,
1"""",1'1 i,,: :-t ,i;, ,\ ::1';' :1,1::'11, (;.",,j~:- ..J,tI~I\\':I, ~:t':\':g:el! flllilll

"~I.O'I~! jl \) ,-."'ri"'" ! .r~I: :.~, \'1"J'f~li,lI. IJ I,ll \'I)::'I.:t'n Y:LJI ~alle ge-

lII,,,kk, li, :: ....l:~' " ' .. \, .. "',, I':, :"" l:nil,I" ":1 (;, 1':, r~li):o Vl'rrn·kk('ll. ~r
ï.ijót 0')', d.l /' :':"id,di kc' L,lll"S "\"'~' u:,~·::>t:)u.j~·tI l'tI IlllikLJkallll'r."
'\Vat";· i,; '1. J.,' illl:. :l"::l·:,,_;-,I,

Ill: JL.·;' III ,:,;-"":,, "'/,1.·, eli .Il".,l I, d'll I,,'~:d ill d:'lr"tijl ge.
l:Olldl·ll.

Ik 1,1 ","< i" i ti:

IS HEZft: ArlJEELING.

ONDERWIJZER BENOODIGD
VOOR )JE

Levende Ha ve, enz., enz.
1 Bokwagen, 1 Kapkar op VC('ren,

2 'DJ ullcn, ,goce} gedresseerd, 1 Ecn;(,('
Klas Rijpaard, Zadel en Toom, ;J
Groote Slacht Ossen, 3 Koeien en
Kalvers; 3 Jonge Trek Ossen, 2
Vaarzen, 180 Seha-ppn en Bokken,
1 Drio-jarige Afrikaandcr Bul, 2
Duhbcle-voor Ploegen, bijkans
nieulY, 1 Lot Smids-en Timmermans
Gereedschap, met inbegrip van
Bla.asba1g, Aanbeeld en Scbroef, 2
Std Goede 'l'uigcn en Trekgoed voor
10 Ossen, KajntcnLoutcn Karnen,
Botervaatje en Emmers, 1 Koorn-
hark, 1 Zeep en en 10 Kost-potten,
1 Slagijzer yoor 'l'ijgers, 1 Lot Vel-
zakken en een 'hOeveelheid kabel-
gaar.

OP (
z

O.V.:::;:
Salm';
Werk

1 NOVl
Heer"

zocht zit
bij den
melden,
turerde
tuigschr
good zel
School
waar
a.lsook
ta.ntsche

Billij~
kwita.nti

N.B.

DIREKTEURU IN lUID AfRIKA :
Sir iGOI!DON SPRUW, K.C ...U.G.,

Voorzitter.
De Heeren ADKI411 V.IN f)~nBUL.,. KooplllJlotl

APPLICATIES yoor 'bovcnge-;' A. W, SI'ILnAL'8. KoopmGn, KiLapstadj
'noomde betrekking, vergezeld' JOHN W. RAIL.

van geeertifieeenlc copijen van de Bestuurder voor Zuid J1rika.'
vereischte gelui6"Schriften van ~-
kwu3tphcid, goed gedrag en ho-
maatschap C('ner Protebtantsche
Kerk, alsook van de laatste School-'
commissie zullen door den onder·
geteekende ingewacht worden tot~
21 OCTOBElt 1807. Werkzaam-
heden to beginnen op 8 NOVEM-
BER 1897, of zoo spoedig mogeLijk"

Alleen gehuwde personen komen.
in aanmerking.

Salaris £120
Schoolgelden.

De School is
toestand.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. De geslaagde Applicant
moet zich voorzien van een O~der-
wijzers 2de Klas Spoorweg Certifi-
caat om tegen half-prijs te reizen.

1. S. FERREIRA.

, ;

,I.. ,;' III i: I I' ,'I ",b 1'1'.:,·111 i""lt :~,) \'Ol'1.
~'l I, li "tl ':1,', il ll,::~j' 1I!}llll'''11 tl' \'():_·t \' ..Ul ht...·t·

RONDGAANDE SCHOOL TE IOOIYLAKTE,WldI
KORAMM-!IIERG, LADYBRAND.

Kar!'..!,
Th-ll
:!~

••• , ' 'j :, l ~ I l.~\'! I ;

SPOO!'lI'I'_; :~!.";'.Il.

lj, ',';:-. ",' ::. "'I,j"I' I, ,)~:. li,~;::1': d, ,·t lid '·"'Ii,tl·t·1 tl'i'If'C'1l V1I11
, I' 'II' I 'J' ",! " ,. I' '.r "l',)"c' ,I "I l':I'I')"ZOI',rtI ,. """,, ), ., ol, ,_. , ~ <' t1

Assi:
L'Cn lJl!i~(,ll.:..rf \\·,}':I

koelit' ;"[1 ;,11··,: tij,i<.
I I, ~ i I .. : "', t·:1 l Ic';' :I ,,';jk

I3!cf1ill- (il (;r:','!tt",/ (i'~:,l!('·1. KOLONIALE WEESKAMER EM TRUST
MAATSCHAPPIJ~

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
POSTBUS 14.

'telegrOA{ "" KabBl .JJru: .. FIDELITY."

1\·;,···,,:, 'I ,', [,: I', / .1 i,' '1' \t"'~lr, 'TL,lij",~ 11l.·~i:~~1 'i,l, Plpkkcn,
,. fr'illt 111:1',:"". tl' 1'.1;[:- \,' ',,' ,": :e'i" \\". ','11 r,,:~dOl)1 lll't ei.;p1I0U!l1, on
biedelI kl~Il"'!1 ;t,l:! 1'",)1' II.: :.:,,[., jJ,) 1"ill'lI'lI ïtll,:i1,.; ~l"'n Verkoopillg' in
dozl) llil::rt \\,(,pr bll :lur;!,!",!t-:1. Zij zijn !!.Tldlij~ na!Jij het Wijnberg
SpOOr\\'ul; ::;tat:"II, • II g":'l'L;ld ','u'lr de g["I~te aall~Taag u:~ar deze klas
Vast :.!;tl'd, : .

"l'e zt';.'g"'rJ dat (:e!.L' l'kkk"n te KCII)1 zijn i,;, g~DOt'g om: gretige
Koopcrs aan lt: lukkl'lI, dil' wik eOll ka!,:; ni,·t beiJouren ttl latJcn voor-
bijgaan.

VERKOOPING TI} BEGINNEN OM P UUR V.M.
(;., 'tV. ~TtyrrLER.

'OPGERICHT 31 MllRT, 1846

~
_L~

EZELSr
J!!t.

EZELS!
pel' Jaar en dei Kapitaal ...

: Retlerve Fonds... _
in een bloeienden I _

Voor de Administratie van Doedel. ft
r:ijo(endorumen. als Ellecnteuren.AdminiltJ>a..
ten1'8, Voogdeu, Cnratol'l, 'irnat..a TU
I080h'enteu Doedel. eu onder Huwelijk.,
.,oonv~nrden, ID&pekton, Al8ign_, Apa'-
en voor Ingezetenen en Niet.~
Likwidateuren van Oaderlingo. ~
,chappijen en Finna,.
Voor de Invorderln« van Verban-

den, Wissels en andere schulden.
Voor leaning van Celdop Eerste

•Verbanden van Vastgoed en andere
i'oedgekourde securiteitenk: het Be-
19i'en van Kapitaal, den oop en
Verk~ van Vaata'oed .n and.r
Eigendom. '

£2~,OOO
£60,000

Hui.raad.:
Bestaando uit Eet-cn-Thec,Tafel!i,
Waschtafel, kompleet, Sofas, Schil-
derijen, Huisklok, Schoolbanken,
3 Groote Houten Ledikanten met
vee ren bedden kompleet en het
gewoce Assertiment Keukengeieeti-
schap c'n wat meer op den dag der
verkoopiIJg zal worden aangeboden.

: ~HAS. I. FRYER, Afslager;
Clanwilliam, September 18J)7.

Kolonialu ,r('r"k;tI!\C'r (;;( !JUllWl'll,
1 Kvrkpleill, K;}aI>~tdd, }:; ;:iqltemlJl'l'; 1~~1;.:

J. J. HOFMEYR & zoon;: Afslagers.
Op de Pal~ade.

Op ZATERDAG, den 18de dez£r aanst.,
Te 10.30 Ure Y.D1.,

worden verkocht voor, rekening von
GERT DE KOCK & 00. -

N.D. - Litl!Ograj11Ii~('lJe Plannl'n van lid Yil~lgo~d kunnen aan dit
,- Kantoot' t'YCIIZL'r'l'uJ:.;nan dat nm de .A f!luger~ verkregen woruen.
----,--- -~-~-~------------~----_____r__---.

REGISTRATIE VAN KIEZERS Sec. Sch. Com.

de Reeren
Van Stadesfontein,

Clocolan, 9 Sopt. 1897.zullen

KIE~AFOEELI SG ~.HL\ KW.A L.\ NO.
FISKALE AFDEELI.\(; .\.\\[AKWAL\.\D.

T'VV'EJlEJ

Rondgaande Onderwijzers Benoodigd30 Prachtige" Amerikaansohe Ezels,
Ru I M I5 HAND EN,

Juistaangekomen in eerste klas conditie van New York.
EEN SCHOONE KANS VOOR KOOPERS.

J. J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

nmElCTEUREN :
PAUL DEYILLIERS, proêvev,

VOOBZllTlL
Scholen te Holywe" en Zuid IIARKT BoLUI, C. T. Vos,
Oosthoek, wijk Wepener,O.V.S J. C. Hornr&, H. M. MDU",

C. M. DlI:RlIUlI, E, J. EAq.

APPLICATIES vergezeld van Dezulken die hen 1I'enschenAaQ"t .. teUen
getuigschriften van bekwaam- gelieven hen te nomineeren •.u ..De

heid, goed ~lra(l' en lidmaatscha~, 'Koloniale Weeau.mel' eD TtuJt llaat-
5<OU 0 •IOhappij."

eener Protestantsche Kerk, alsoo
Q I '" ~Dc Insolvente Tak wOrdt bestierdvan de laatste Jchoo commWle, 'cloor deu Seoretaris. voor wien. daden ~

zullen door den ondctgeteekende 'Haatscha.ppij -vel'llutwOOf'delijk lijn sa.)

ingewacht worden tot 9 October WAARBORG TAIL.';
1897.

Werkt.aamheden . te beerinnen op : yoor het Gaaraurleeren 'Van d. Eerlijk
O' ibeid, B.echtach~penbci;l ft G8erouwheid

20 October of zoo spoedig. mogelijk :~ POl'lonen die Vel""ntwoordel~ke PUlli.
flalaris £ 120 benevllns do school- tiel ~kleeden, bij he~ betalen ;'VADeenr

gelden. :.lurh~Un..be PremIe.

Alleen beeren onderwijzers komerl : II!\irlJ'Poliuen der M~tschar' pij wor
in aanmerking. :den lO.ontVll~gst genomen doorde mperia.!,
:" Billijke reiskosten O'estaafd doo, r .Kolon~le, 'l1'&D8vaail!che en O.... je V .,

,., lit,-Who RegeeringeD ',Manl·..m..Jite't UJt- I'ta t' II oed • "d--" ,. -'r-, 1 en CJ!'w n I~R zu en verg woraen. .A" ,lft'Jl~gllr'llden, Banken, a.ndere iP.bliek
N.B. De geslaagde applikanten lnncht,l.ngt'Den Maatichappij8IL !
moeten zich voorzien van ccn 2de ,·De Dl~~teuren komen eiken Oi.sdag Ol,

~ spoorweg-certifieaat om wgen :I~ ",m, bIJeen om Zaken at te handelen. '
half prijs te reizc'l. ' .' G. W, STErTLE&, .~ri •

L. JOV~r~PS~bo:llcom. SOMERSET STRÁNI)~
: -Fairydalc, 'ty {'peDer, EERSTE-KLAs

10 Sept. 189i. LOG lES H U'l S
TE HUUR I G. BLAK_. J

:DE BESTE STANDPLAATS,
BlLLJJKE P""''''-AI1

ID

i

KeDoi"gevillg vali den l'i,:ilkn CUllIlllis.;ari,;, dat l'en iHof door hem zal
wordl'r: gL'h()l!Iku um th lij~t Yau du Kiczen/'te ·-herzien te
fUlltmJl'l~re:l l'lI "ast kstellen. '

Onderwijzer B~nood.igd
Eer,le .A,mlt'1l1 (ee" neer) 6e.ocdigd
"oor de GouveTllemrnl. School te

Wepe.er. , ks M'C
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APPLICATIES Voor beven-
. genoemde betrekking ver.

ge~ld van ete bij de wet vereischte
certificate., en getuigschriften yall

~kwaa1Dheid,go~dzedelijk gêd rag l'n

hdtnaatschap eener Protestantsdw
kerk. alsook van de laatste sebool.
commissie. zonen dool" den onder.
geteekendo ontvanO'en wordc'n tDt
den 14Uen OctoL'Cr °18\:ii, ni.:t lal. I'

dan 9 uur 'des \'oormiddags.
.Werkzaamheden te berrinl}l'Ti

21st.en October 1897. 0'

i Balaris :£135 per jaar. Iun:lll,j
geoe.fend 10 zaogkunst en (;.'1:1-
n~llek zal de vóorkeur llebbC'!I.

i Billij~6--,rciskosten gostaafd dt ,rJI'
, . zullen vergoed wOl'dl'n,
,lIeldlDg moo~ ge:na3ht ,,'or'dl II

ouderdom (n onderril;t)jl ;;
vak opgedaan.
. De geslaagde 1l1'J,J;(':".~

zICh vcorzicn "an e;. Il (,11,]",;-,

'2de klas Spoorweg certitic;J;,t
tegen halfprijs te reizen.

BENRY Á. BECKER, ~l C,
Voorz.;dist. Bch. CommiEsie.

,V.S., '
i Nê, 1897,

f1je Protestan tschc Kerk. SCHUTBERICHT.

1EZ,I'~LLIGI'; UIJKENKO~IST' \A:\IJEliOrDEX in, het 8c1lUt ';te
1 D JIl' I If, Nanl<lo O\'t'i' ul'n \'l'roorloofllen

op \)Il! en a~, lt (l'lIOI', to I tij,!. ('I) tf! wnrden vt'rkocht op 2:, !SEP.
~.rn" 111 du MasonIC Hall, Si Jail's il'EMflEI{, Ion. in(li~n niet lJt'vorooa
t !'.Iat. TO"g'an~kaal'tjos \'erkrijl{- W'l"st:

et'ni{r lid Vfin hot. Comite, 1 E"1l brnin mcrrif! l',.anl, linker »ch.
e tJ 'U • (', Z'" 1 P .. 1/(' tt']' vnl't wit. op Ut'll Iinkor kant van den

l I .Il-! .lJl. riJs '. Iwk br;lUtIOl':I'k onduidelijk, lijkt naar
A.; druk I"ek van een 7.adel.

Get. J. A. HTOFBERG,
N:hntmee~ter.

A fdp(' Iill~sra;IlIHkantoor~
C:th-inia, !I rn-pt. IS:'7,
-----------~---

.,RUTTER,
lf AKER mn de h<-roemoe KoloDiale
IU "{NX.Ed" en "CItIlillTON"mtlela.
beken! over de ~eheele Kolonie. Zadel. op
order gt"maakt VD.n £3 en meer, Oud. -.del.
Dien,., opgemuld of Bekunr nagemaakt
.,oli1lfi8 patron,en van de k1a.nteu.

T'C'%GEJN

~GnJtL!!J~e Lmranmrw ~etObsmatortDm

~

A. SPOLAN DER & GO.,
GEVESTIGD 61 JAREN

Chroaometu-, BAIrOlOP. .. tlohubn
If.",., cw.- ~ TWEE HUIZEN te 80menet

Strand. T. bevrapa, bij J
S'UGIIJU(;, ,

N1S<p-EVING

11 Sep. 1897.
Comrni4aie.

~'- .~

~~~.;~-l~'~t'~~).~.~/~~"",~~;l~~jB.ii;;~rJ.i~t~W
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A~N DIE
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ZEERE KEEL'

AYOfS KOfSOO Borstmilfdol
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KIl(BEBLEY.

(VGII df ~ Jru La_ctec,.)

o lOa od tot ~ Ik Od; •• 11
ti IS, (Id toi lt oa (Id ~ CIOaker OeI to.
eo 16e (Id ; middehua ... kort la. OeI tot
lO 20s (Id; ug 1'ro. lf 2. 6d tot fl 7. &! i
ker:C 1'108 lO 7. Gd toi lAl CWt ",1'1oa li 210cr
~ £1 7. 6d. lror~ 'Yb. £Cf. k (Id to.
eo IS. (Id; kon ,.WOOll ~ AI od &ot
lO lOa (Id; Iiah .. li 7. 6d tot fl lOa (Id ;
doaIter chirb 2. OeI tot k od.

WOL,-:-}..· •• ~ .......... 'Wol,
meaw "*-l, IIIJA .~ .. CIaar ..
redeluk lidd S!JD, wenlea aiI~ IrhJitk 1'ut
de baDd pMi .a 1'''' Er. ook
beter "..., l'oor ba ....twol: U aoteGu:-
Super l&Ar karoo '""' '!d tot 6CIj adddel-

-&if 'id tot 'fd j OrdiD&in std &0& 4fe1 j
Z".... eD inferieure ee., 3d &ot Sid.

VELLB1I'.-Harkt. __ term. Wil aO&eereII:-
Bohellen 12!d; sondroop 8d, 1UIfO....

~ , Kaapeobe 2a elk, Ju, wol, Sfd
korte wol 8;d, beachadisde 3fd j bUtaariIaafd _
Beecbadipe yellen 1'0lplll kwaliteit

De peet der TeI'Pd'edbg WIll ua "' ........
dan een op.lch' bevredlpDd,
bee .. t&rouwen bh kOee&eren. vele
jonge harten dien a'Vond met OODtlDthll.
IIlaame vervuld &!JD, dat hHrlijke ft'lleh •
ten in de to.komM. zal drapn. Er ~n
er enkelen die uit bloote nieu~.
heid -..reD pJromeu en die ~urlijk
wlft8lUD stn aoDder dat dé ~
iD 'i miDIt een indruk op hu ,emoed
bad pmaakt, en du aiD SIJ nGt &Ten
koud en oD'Yench1lUg ala te voren; maar
meD behoeft sich Diet Tee} over die we1.
D'igen te. bekommeren, want bl alot van
n\keDing hebben Elj welDiB ol pen in.
:vloed In de aamen!eVÏIlB. Anderen weder
hebben indrukken ontvangen die blijTeDd
~n, die wortel nllen ICm.ten' en Vl'1lch.
ten ruIen drasen, waarop het Afribner.
dom trot8ch zal kuODeD sijn. Het góede
iterft Doolt, 'D wat de tegeoatanders, ~e
IdeiDgelooTlgeD en de onftl'8Chilllgen
ook 1Il000D ~eD, het Afrikanerdom zal
ZtJn 'Yolks-idealen Diet laten vertrappen.

10 8eptewpber, 1897.
Zemelen, per zak, 100 lhe, 7, od tot 1.3d ;

Gant, per zak. 163 It., la. od tot
1u Gd , Suikerlx-onen, per aak, 20a Iba, ~ 6d
tot 35. Gd , Booaen, Kaffer, 20a (Id toi1Od'
Kaf (KoIoDiuJ) per baal, 800 lt., 121 &ot
IS. oa, Kaf (Koloniaal) infeneur, u &ot
S. od , Kaf (O.'V 8.) & od &ot lO. od; oer,
per 100 Ih., & od tot & Gd i Kd~, per
ale, 18. od t()t 20a od, Boerenmeel olllUin
2'JI. od tot 31a od , BoereDmeel, ;;;i1t aI. od
tot Ma od, Heel, 17_ Gd tot lila od, Geit
M.i~hea per zak, r6e (Id toi 17. od, a.m~d~
M'ieliea per .u, IÓ8 od &ot IS. od i Wltt.e
M.iehe., per aak 14_ Gd &ot Ill. ód, Wit ..
Hlehemeel, 203 it.. 19. od tot 2la od, G.
MIeliemeel, 203 lt., 1& Gd tot 20a od , Hal'U
Kaa(*lh, per r.alr, 160 Iba, 17. od tot 1& od" I
IlieoJ per aak, 120 Ibs, :lOS od tot :l5a od , Aard.
&ppeJen per zak, 1G31t., lOa od tot 17. Od

l
Tabak

per lbo 0. 3d tot 0. ~ , T.bak per Ib, (infe-
neur), 0. Id &ot oa 2d, Koom, per zak, 203
It., 2& od tot ~7s od; Boter, per Jh, (l'ench)
2a od tot 2a 3d, Boter, (t.-tec it....htelt),
la Gd tet la !Jd, Eieren, per doajjll, la M tot
Is I'd, Eeodeo, per .tuk, 3a od tot a. Gd,
Boooden per .tuk, 2. od &ot2. Gd , Kalkoenen,
per _tuk, 8! od tot 9. od, Ham cn Spek"per Ib,
0.. ~ $ot oa Gd , Zout, per zak, S. od tot'Ge Gd ,
Okkernoten per l~.::: toi 5d , Gedroogde Per.
ziken .d t.ot Gd , per ak, ll. od &ot sa Gd

BLACllTVIlE-O-!ld~e), pnma, .£6 0.
tot £7 0.., o.-n, WIJ lt., £6 811 t.ot.£6 0.. ,
KOOien, '00 Iba, £30. tot £. 10., Kal'fe...,
25s od t.ot 85a od , VlU'kena, 100 It., 30a od t.ot
37s Gd, Lamm6reD, 30 It., lOs od tot I I,od ,
Hamels, 42 Iba 17. od tot Ill. od, Kaapecb
Sc:tu.pen, roede, '3 Iba 17, od toi 1&6d,Kapa
1iO tot 6Olba, is. Gd iet 211 (Id.
TUII:VEE -Muilen, groote, .£20 tot .£25 OS,

MWleD kleIDe .£15 0. tot £18 Os, Bijpaarden
£10 toi £20, Trekpaarden, £15 t.ot .£20,
Eaela, £7 0. &ot £8, Ouen, gezouten, .£12
tot £13

a~ ......Wu "enrp" ina__ m
yaa de pud'_'_ ~
pJaatae1uke ntDd~_,_.. III

lil"*," ftD "ee binnen bo.... ~nd
EElI ".fCTc;U" llUWl:LI.I .. -Ret .ente ha.

• elijk 1'&n dien .ant 10 de ~~:::al'oltl'uldwlI
Yond 41. 1'or.p week te old ,_tw
Bnód en btuidOiom red.On op madriD" naar dt!kerk.
Eu 1lU1rII~ \'OOI' iilen -ten'adec rud,

yaa Iáesen in d8II vtid.UnMecben cirkel,WOOM+~ te PetruYiII!t_ _ den welelL beer
I. BeiWd JI.m., te'...,..,.a,u" kOIM in

-lAllen blom \'001'. '

EEM VlWJ4DQJlW ai aeboaden worden op
15d.er op eie p!uta 'lUI de heer A. V_,
UekoIdaIe, OlD IJ lUll' nJa. ten .m.t. 't'eI'Uf te
bOOND ftD d. ~. -.01__ t be-
~Wde~et.
TntlUI worden doqr het ~t 1'&0

.. erken p~ "oor \et blll'eD 1'aII
I op de p_ Qrin'rille,Bo.ebank.

• "ii8ODderbed8n "'t.rent rindt men 10
een IIdYerieDtie la een edére kolom
EEN BOER IS •.". vEBDafET.-De beer George

W.FiJmer, een reepectabeJe Komgba·boer i.I.L
Vrjjdag door den lIlagJItraat ler t.erecbtsieJb",
poomauiteerd w~ bet lICbieten naar en bet
Jnret.eD 1'&n een ~er, die bU de. nacbtJo ID
een IUDer acbaapkraIell 1'0IId.

DE ED HEER VAlf RRIDI ,,~kt ODJ een
1'erbetering te maken ID ZIJIl bnef 1'1u1 7 deser,
eD bet woord "kJooater ' l'ó6t do woordeD "EI'
lIJD &Jende blind en boorende doof te pluteeD
Wij Jbebbea deD brief JIIIQlen, doch kOndeD
met uihIDden ...aar de fout lil,
SIR J.oIEB BIl"EWJUGUT beeft, naar "'U ver-

n.men, sun 'foorgenomen b&_k nllal" Pretona
Uitgesteld tot Da de OpenI", van den Bulaw.yo-
af.OOrw., welke plecbtigillnd bn beloofd b...h
bjj te WODon WlUll'lCblJlllllk ml bil van Bula
w.yo doer de Tran.nol teruglrecrer

WIJ \ tltNEWt:lI met g~noegen dat de k>e
et.nd TaD ds Do~man, dl) een eruatlg ongeluk
had te JoI..onllllbu'l!, yeellfUllShger IL Zat.er
dalf ..... bet bencbt "Zeer voel beter ~rouw
veilig gearnveerd GlSterm~n teloara
feerde meu Boaman "EcbtgePoot beier
REKWI8fTF I' -WIJ wonscben de IWllJuuteD

voor bet boogerhUl. eraan te berIlJucren dat
ant ...oorden op rek"'lSlties DIet al6 meuwa maar
UI advortenh .. worden opgenomeu Wu he'"
ben reeds beleefdelult: moeten weigeren 000raar lalko allt.oorden in once meuw8koiommOll
op te oemen.

ERNl!TiU OllGtl tK -Een ar~ider genaamd
Alec uollaatatleden lVoenl!dag bIJbet In aanbouw
zunde gevlQ8MJlulII te Vwtona Wost 1'aII den
"uger met 6ëfge'folg dat hU beide boenen en
een IU'm brak De.rm wu bUna van bet
lichaam gescheurd en bet een been w.. erg
l'erbruzeld.

BEZOEK U', J)f !'AARI -Zaterdagmorgen
am'eerden aIr JamC8 Sivewngbt en lad,) SITe
...nght met mevr IJ WIlhams ~n gevol" aan de
Paarl .aJs gaaten 'fan den beer J'. J.·de Vilhc",
L.W V Nldat men bet dorp blad bealen, gang
bet ,eaolacbap dien namiddag naar Franach
boek, .....,. bet vertoefde tot llaandagmorg.n
VAN Et", CORRUPOI.. )ENTbeb~~ ....U een meer

volledig n.ppon oot ..:mgen 1'In de 'crgadenng te
M'almeabury gebouden ID l'erband met de op-
beting der -belutmgeD ID Tran.YlIal op Kolonia.
le produktelI De loboud l'cncbun reeds 10
onze ulLga,.e van II Donderdag, e<l daar onllie
~I.nte ... beperkt Is kuunen wu het l'erala(
Plet opncmen.

~ Booll£:-I-De Folkutem betreurt en tencht
ook, de wegrulmmg 'an dne <lkenboomen op
het k~rkpleID to l'retofla De weeklacbL be
KlUit .. In Ameriloa eu Europ. wONien oe
a!.adsplelDen onder groote r;cldcl,jke offel"!l ~an
boomen 'OOTZlen, te Pret.ona neemt men d.
welmge boornen Uit oe plemen wtll' Dat noe
men ze "buslIlcu

LIT DE~ DIIRH -Er 100'pt een Terha,.! 'ran
een Amenkaan8Cbt:n .d,t.enr die up ~..brtlk aan
D1ell'll'1l "en bladZIjde \.lO ZIII UleqWlb!..d Tuide
met t~kst.eo UIt <kn bl)bel, OIl tilen men hem
\roeg waarom hIJ dl1t dOl>lld1111. zJin antwoord
dat er bl) hem geco twulel beslbnd dat bet
meuws zoo "un 'our eeu groot deel zuner lelera
Gelakl .. g d.t \'fU zulu met behoeven ti! &egg< Il

DF. VRIJE PIt01 HTA~ rSCllE KEaK &al Don
de"llli JIJ dQ~er ta Il uur 0 DI, eien gezelhge
btleenkomst III de MllBOIUC full St Jlm. _t~t
houdoD Toegaug.ksartJes .tun ~crkrugbaar
\ an eont:{ lid van het comité, of un de deur
der r.aal P'1J>I I M 6d Zu dIE, van l roeger
weten dat dl .. &,el.elll!f8bueenkunut.ell Glen na:un
'ferdienen, lollen niet WII8eOer w~er van ge-
brUik te mahn, eu ru die het nog Olet 1rcten
zullen wel doeu Cl kecllDI weê te maken

Dr. KAII"lUE roOt, F:I!SEtll I"de tot de
kinderen aan de Aar dl" heID but Eugelscbc
volk.hed hadden toeg(J:on~n 'Lil'. ku:.dCTen,
ik ben blUde u het "God 11&' e tbe Queen' te
bel.btln boorelI EIDgen. Ik boop <Int gU altl;d
loyale onderdanen .tuit ZIJO eI¥-'J,,,/ 'Jlr [!'hr,,,
Jr'Cell rul/ =1111'" De i'>/mulárJ.t; lJ'iJJ'J' .1\ ,,,.
l.egt dat bet of wal bard 18 voor de kinderen
wier natuurlIJke leveosJuar dan "at kort zal
'un, of zooab de l:..rpl e•• zegt \111nlg tegen
den pllUlS van Wales

Et N \I AliDf.II!\(, !SAAR tAIRO - De b6<'r
RIcbard Jlluerl de perIIOOn die laU plo.lI 'is om
naar Cairo, (Egypte) te loopen, Il! op bet oogen
bhk ID BIoomfonteIn Hjl hep Illn J ohaoncs
burg naar die stlld, gaal = KUlIooric} 'l"all
...aar b'J nur 1tLUakmg z.a.1 loopen, zllode bt:i
eerate pont IQ bet bmoellw.,:: 'itl la van rlaD
om Ol" Nya,"" eu rangan) ikll te G"", _ .... IJ
Wij vreezen dat hll zlln relS nICt zal '!"olelOdl!:tn
Jiller beeft ook bIlIla g.,hecl Amer.ka doorge
loopeu en III t.e voot door gebeel RhodellIA ge
weest

.K F ~ S I~ I Ali IA II S - F.en !tacr '!"er-telde aan
een scboenhppcr dat .tun vrotlw Engtbcb,
Fl'ILDJCh. UUlhcb, 11011o.11dsch,Italaaanacb en
RU88l1lcb kon spreken Ocb dat bcteekent {,Iet
"cel, zeI Jan de lapper, ' u moot OCIIM zoo voor
een d.g bU mIl achter de deur komen Kta.m dan
zult u booren hoeveel talen of miJn Honw kan
spreken, ofschoon haar Op'foedlOg rna.ru: genng
was Dlemand ui baar o'fertreffen ID Zitkamer
taall eetkamertaaI _Iupkamertaal, kowbulStaal,
VllICbvrollwtaal, wwrtaal, vJoektaal, twl8ttaal,
straattaal, bUbeltaal, gemeelletaal ' el1&, enz., en.
Muubeer W&8 DIet uleuwagterlg om acbter de
deur te gun staan om d.t wonder van t~lt:en
DIll te hooren

OS(.ELt'K liET EB KU -{jlt de WUkSpelon
ken, Tranavu.!, wordt aau de Zoatparuoberg
II achter eeo ongeluk bencht 10 'ferband wet
een bruiloft Nadat het Jooge paar l'er1rokken
WIUI, keerden ook de w_te gasten naar huone
respectieve ...onmgen t.erug Een kar eli paarden,
Yan 101tenant Do TOit, die redre'fen werden
door korporaal H Knge, en die de 100ten.ot
goedguoatli bescblkbaar bad gellteld aan de ...ed
De Necker en hare kinderen om mede naar bulS
te gaan, .Ioeg ongelokklg ow, doordat de paar
den onregeerbaar ...enien en op bol gingen en
een der leidaels brak De pcl"llOnen In de kar
werdeu allen bezeerd Mevrouw do wedawe De
Neckerl werd IDwendli ematig bezeerd, tonrUI
bare drie docbtera ook .ll.n ernshglvk bezeerd
werden De henp van de Jongste gDIg nIt bet
geWrlCbt De driJTer, korporaal Knge, werd l'oor
doo4 0pl[euld

RO:O;fl( A\:O;OIlOf IT. llTF."U!\OE -lIet rflnd
gaande hof 1.",1 Ol' i dezer "1!.Img te t: .tt:n
J'age RechlRr JOlles prc"ld~rde en .drokaat
Tamphn trad op al. kruon'l>rvol;:er De 1'01
geilde weu werden afgehandeld J 08epb
Sola, ten arbeider, kreeg Il maanden fll'e;:ens
IUIllI"aIl,hDg,mei ,"oomemon erDll~ liebam..Jnk
'et,..1 te veroorzaken PhilIp BreakUat, Noma
Die lhpolllJ en Nombe fiUldese .t.ondon be
sebulilgd "an diefstal Tan een 0& EefBtge
noemde werd onschuldig be"onde.. m..,. de
Ia.aIMte twee Behaldlg, en veroordeeld tot 12
munden tror.otraf elk Ple~ Williams kreeg
18 maanden barden arbeid we-"enl mbraak eIJ
dl.fatal ThcmlUl MaJ.la ~ 1 Jur balijen
beid we.;enl aMlrandmg met 'foornemen ern
stIg hcbameluk lfled te Teroonakeu Caaptt
Boo' I een Ideurlmg, bad op Dirk RUiten
ruet e"n goweer ~boten en btm In den arm
!>'ewond H I kreeg. maanjen barden arbe d
1J0r.alAool Wlold.ó"O'Jel stond bCIICbuldljld un
o!'lzOOelll'e a.wran-:lmg en diental Hu weN
sabul,ltg bevonden en 'fl'roordceld tot 3 Jaren
ell (j ma'Ul<l<Il eD 311~Llgeo met de hl ROIl)
Jap een tmtr"r., die Ulet wel 10'1 het boold
scbesn kreeg _ naand tronkstraf we.;en. dief
atal van toe .. p":l.--den Pet B:ut,"'" o!lllChul
dIg bevonden aan IlIbra.k en .het.1Al ",,,rd
ontalagen Samuel Onfant kreeg 2 Jaar Hl 2
~nde~ bard!m arbeid wegen8 Illbrank en
dIefstal Jan ArendA en KIIIllA Tleh<'i we,.,.jpn
IIChuldlg be,"onden aaa d,ef.tJll 'fan :l dOlik..).
ArendA kreeg twee en Tlettoa 3 J:U-'n barden ar
beid. Smith Vol'mmk aehnkhg be,"onden aall on
.ecleJuke IWU'SDdmg, werd veroordeeld tot-
jareo bard.D arbei(! eD 30 ~ met de ut.
pï.t VulYei eD WItvoet Dooi, werden ODlICbul-
4iI blf'OIlIIM .... 1IIIl'UI4iq lA 4iet.taJ WI !l1Il-

....".

W.Ii •• ..,

ONS LAN».
, l'

Eeu gccombweerde kcrkeraada
&&I Lil. Ml4Ddag 20 de.t",", ID de z.tllidtll'.ll"Jlitd'
kerk gehouden worden met bet doel
kerlteraadaleden te kl"en

Ook te WeUmgton ... 1 op denzelfdeu
met betzeUde doel, eeu kerlteruda
denng gehouden ...orden

\ \ J \1 BLllTIJN,
1{ I IJ L \\

een bIJna 6O-Jjarlge ....
Pneua vila_doe_

de Keel ea Lo .....
Velrkqadllle~Iet1. Hoe.t. Inn..

LolII'C)at.teldac.
om te

DINSDAG, 14 SEPTEMBER J897.

ENTHU81A8ME VOOR TAAL EN
GESCHIEDENIS.

"Ik moei erkenneD dat ik Diet 100 en.
thuiutitch ben ala eommfpn", _dada-
ALBBBTIJlf laateUeden VrlJdapTOnd bij
gelegeDheid van de J»riJ..uideel1nc in :rer•
band met het HollawUeh in de lagere
uDÏvemteJta-examlna ea die van den
Zuid·Afribao8chen ¥bond.De moeilijk.
heden achenen hem 100 groot, dat hIJ wel
het Eijne wilde doen om de saak te beYOr.
deren, doch hij had met-ZOOfllel geeatdrift
ervoor &bl anderen. Dat de lII8k lWl alle
kanten met moeilijkheden bezet il, wordt
algemeen erkeDd; doch indien het een
gl'OOUlche zaak II, Wa&rToor men werkt ,
dan behooren de moeilijkheden jniat een
lpooralag tot meerdere toeWlIding en groo-
tere geestdrift te sijn. Een van de be.
kw8&DllJte schrijvel'l heeft terecht uit de
geschiedenIl en den leveniloop Tm IJI'OOte
mannen aaagetool1d~ dat enthuIhuIlDe
onIDilbaar II! om een groot werk tot stand
te brengen.

Laten WIJ iu ons eigen land een voor.
beeld nemen om dit begmeel toe te pas-
sea, wij bedoelen het" erk onder de hei-
denen - he£ werk door 218nde1mgt'ln 10

't binnenland van Zuid·Afnka gedll'ln.
Wie zal oDtkennen dat dit werk mt't
groo:e, Ja achlJnhBar onoverkomelijke
moeilijkheden gepaard gaat' De vruchten
blU1'en dIkwijIl lang achterwt'ge, de
vuanden '" Ijlen gedurig op de IjChauu w-
zijden. en velen veroordeeien dit werk;
de zcndingyrieudt'n geven den ItriJd
echter geeDlzilUl om deze redenen op,
doch offeren allee op om hun ld~1 vcr.
wezenlijkt te zien. De N)a.sa-zendlDg bIJV.
heeft reeds t"ee groote offe1'll gei'lacht 10

den dood van mej. VLOK en den heer
J. DU TOIT, beiden aan de koorts (ook
zouden WIJ den naam van ds. NEETH-
LING hier kunnen noemen), terwijl
ds. MunnA Y ziju oog gedeeltelIJk heeft
verloren. En toch zijn er duizenden die
hunne blJdrageu voor dat werk 1J1l.IWoellUJ(

achenken, en Ïjverige "erkers die Zich aan
dat gevaarlijk werk opofferen. Enthulias-
me voor het werk is de bron waaruit de
verzaagde barten altijd weder meuweu
ll!.oeil scheppen. Men gelooft dat de zen-
dIng onder de heideneu zal zegeVIeren,
dat de ID08taard.zaadj('f!, die in 't geloof
gezaat(l "orden, mllen wortel schieten en
eIndelIjk rIJke vruchten voortbrengen. Het
zendmg"elu kent ook zIjne aanmoo<l!gm-
gen, doch dat de ove:wlOmttgen met (hk-
'IIi IJls komen, ter" Ijl de teleurstellInge!'
4i1ll_ alle kanten ontmoet wordel', zien wIJ
dken dag Met ent1Ju8IHl!me, een helh8B
g_Wllft, wordt het wt'rk t'ch1er voort-
gezet.

Het w£>rk dat de Z\lld~frlkaa'lRCbe taal-
hond zich ten doel beeCt gesteld de bevor.
derlog van de lIollandsche taal onder ons
volk en de a:mkw£>eklng van het nationaal
ldée dool'8Cu behoorlijke kenllIs onzer ge.
schledems, IS voor" aar een groot.sch VI erk,
een werk dat bot enthUi'lasme van eIken
waren AfrIkaner behoort op te wekken.
Hoe groot er do moellijkheden,des te meer
geestdnft en toegewijdheid Iworden ver.
elscht. De oven\lnnfflgen In het ver.
It'den hehaalu zlJIi on8 een waarhoI g van
1J£>tgeen geJ,\an kan "orden, met door
get'!>tdnftige nrgaderingen ,Illeen, maar
door ge8ta<.":; lIanhouden milt enthuslas-
'me, VI ant wnder enthUl!laRmé wel kt men
zonder het Ireht aan de andere Zijde van
de dUl8ternl~ te Zien, mt't enthuslasme
JI\agt men naar 't Wit, opdat men het ook
bereIken mo< hl.

Professor Dg Vo!'!, d~. MoonnEES en
dr HOFFMAS legden vrel nadruk op het
gehr.-k aan hehoolllJk onderrtcht In de
gellChledeDls van ons eIgen volk. In de
m eeste scholen wordt de gC8chledeDls
vun ons land eu volk op,,ii:ulk eene droge
t'n onaaull.emelrJke wIJze~~nderwezen, dat
er ID 't gl'woed vau hf!t kmd geen lu!!t
tot meerdere kenDIs ""ordt gekweekt.
De mt'este gewone handboekjes dlt;' IU de
scholen gebrUIkt worden, I:IJn geschreven
zonrler geest, of ID een geest direkt teg-fln
uam van ous yolk. h het dau te \'er-
wonderen, dat men 80mB to klagen heeft
o"el natIOnale verslappIDg, over karakter-
loosbeid bij ons volk, oyer het gebrek hij
I!Ómmlgen aan hoogere idealen dan het
verzamelen van aardsche goederen, die
vergankehlk zIJn en hij 't graf moeten
"orden achtergelaten? Wat kan men
ander8 ver" achten dan dat de afstamme-
hngen vaa een edel helden-volk zullen
verlammen en ontaarden, JOdieD 41 D1t't
geïnspireerd worden door de edele daden
hunner vaderen, lndien hunne harten
met lIlet enth lll!lasIDe vervuld worden
door de heerliJke Idealen die de vaderen
nutreefden, doeh dIe zIJ met hun dood
In de handen hunner klOderen hebben
bevolen, met de gedachte het leven "as
ons te kort om ons doel VI lt te bereiken,
maar de nageslachten znllen verwezenlijkt
zien hetgeen WIJ voorbereid hebllf'n, ZIJ
zullen de heerlijke vruchten smaken
waarvoor wij geledtm en gestreden hebben
En met dIe zahge gedachte !lun ZIJ de
eeuwige rU8te IDgegaan.

De schoolcommlS8lOs behooren IXI'lf'r op
dit punt te letten en hun Invloed bij de
onderWijzers en onderwijzerel!.~en te ge-
bruiken om ue geschledt'n1s ~an ons yolk
bleter onderricht te kIIMI'II. Professor DE
VQs drnkte het nut I au ue stUdlC der ge_
schiedeDIs Uit !loor te Zt'ggen, dat men
daann Ue 1~ldlDg van God met ons volk
kan zien. De Voorzlenlghel.l heeft ons gc-
J(nu en gezt'gend en 't verleJt'n levt'rt
kostbare lessen voor de onbekende tne.
komst. Geen Afrlka\Unch bUISi,"C7.11lbe-
hoort wnder t\\ ec of urw hoekeIl OV"I d ..
'. "HH'.leDiIi Yan OUtl volk te ZUil 'feil
he<Jft hJ\oorhet lu b!'t bllf'k vali uen beer
XIC I) lIon'!':l n. "Je Afnkailllsche hot'r
en de JA~m30:'i-Inl"al" "aarlD .It' (h'ug-
den van ons ~olk mot \\ :l,e enlltu ila~me
beschreven \\ oN!tln. Dan la cr hct "el be-
kende boek nn den heu L. CACHET, "de
worstelstrijd der Transvalers." Het hoek
van :Ien he'lr J. DU PLES:;I:!, "Je VMJ-
hClda-oorlog", ,..al binnen kort ID eene
a,enwe UItgave verschijnen. Dan ht'ó'ft
men ook de werken van dr TREAf., onzen
historIkus. Zijn Jongste werk 18 ~n be-
trekkelijk beknopt overzicht iu 't Hol.
landaoh Vtln zijne meer breedvoerige En.
("~e werken, .n bthoon 1IIw. alle
~ ......~,
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(, nnr xzw oen,

\\TI (,I \:-; dell plot ••'lang-en stdMtand
'" \ lil d o iet re \1\11 het hart ontnhep

Ild. 1 I Ijl u dlUIUllre N;!Jtl{enoote, lIcHtel
\! 111:\ (eli el"" 111Illlar ,[.te Jaar Onler
" "I t s !Jcl)f ht huar 's Hoeren Doodsollgei
1\ Jl l] In dell TroPg"l'n morgen jmst bezig
\I t .. It "il uau te k lvedeu HI(rdoor 18 ti",
I I 1I 'Ill er-u dClllg 1'"1';6 gelnkklge
e I tit 1 rnt en is voor alt ijd loszescheurd
II , \,' to (n "ellll. ZI]n ollhe'>ChrIJCehJk,

I Iu j I u ze lV/(" naar- de pl,,,ts
I ze I ~II" I en ec ltel'l'en Illoed
1.111'" 1l111ltZlcilt van ce no lreet-lijko

1:-. ho wederout moet lt.,: \\IJ wi lleu
II, I lj "I, -tdZWIJg"1 I (IRanll hl'll
II~ kklll"ell lil vricu.len III de KM!,'

~t LI L...t:os L!e!H \en JIllt.'3 JlZtH1

il., tt TH ol I \ an h~u bcen_"na,lJ
I' I LUoI li- lo , \ I"Cl{or \ ill

l I dl k !Id, ISP ltctll'f ~ \\ f IllIwt<ln
II L(111e lt tld j K K"

t

De brandewijn markt.
Een correspondent .U. zich DOOmt

"Boer" telegrafeert ona uit de Paarl :
.. De informatie In uw uitgave van

Donderdag II 'VlUl alle waarheid ontbloot.
Waarom niet Uit een zuivflre bron pput
voorlliat gij uwe leeers zulke onjuistheden
bekend maaktet? Al zou de onder anderen
de brandewijn maat8chappv de oorllllllk
zijn VMl de l~ prijzen van brandeWijn,
,zij koopt nu nog van den bot>r tegen £20
per legger, terWiJl een zeker handelaar
reeds UItverkoopt voor £20, en toch het
art'tkel van den boer tracht te koopen
tegen £1;' en nog lager lndien mogelijk."

Het laatste gedeelte van dit telegram
werd zoo verkDoelU In 't teleeraaf-kan-
toor dat het moeilijk ia4t Ware bete.ke-
DIS te gttI8en. Het ~I is all! volgt

Zij koop nn nog van de boer@ £20
per legfller, terWIjl een r;ekere h£tnd~/(Ulr
feeda uitverkoop voor £20 in hoet en het
arti~el van de hoer tracht te koopeu tegen
£1;. en nog lndien mogelijk, "Boor"

"Boer" spnngt rend met woorden, doch
rd onw argumenteu In 't geheel Diet,
argytmenten die beVestigd " erden uoor
een rorrespóndent In onl8 uitg-dve van 1.1.
Zat~rdag. Onze voornaamste bewermg
was Idat de Koloniale BrandeWijn Maat-
SC~PlJ onltaard schijnt te zIJn en met
meer optreedt om (le markt te regelen, ma.ar
ook ktll handelaar zaken doet. Brandewijn
we~ 10 den duren tijd gekocht tegen £40
per legger; éell-tiende van den oogst der
aandeelhouders wordt v;rkregen tegen
£5 en £10 aan aandee'en. Indien de maat-
schappij dUi als ha!'delaar optreedt dan
IIpreekt pet 1'&n zelf dat de andere wIJn.
koo)le1'll de markt zullen laten vallen;
want andel"l'l knunen ZIJ niet competeeren.
"Bofor" schlJ.nt goed op de hoogte der pnJ-
lell te lIJO, en mdlen hIJ eeDlge voni£>N!
mIlentlDg "onscht te geven, zal ht't OU8

aaugenaam zijn znlks te plaateen , doch
al dat spelen met woorden en spN'ken
,an onJ.lsthedon l"cfl£udCl'en de feiten
geeI)8ZUl8, e. hiJ za) zIJn zaak meer be-
vorderen door mmder met zulke woor-
den te parfflren en z eh hIJ de f~ltell te
bep1len.

HUWELIJK.

A.A.'fMERKINGEN Aa .. ,loa &lo/cu.. J"

:&lllnbeer,-Bler gut een praatje
lIIIl1Ce wuuboeren, d .. bun pIu_D 1'«'_l1li:
hebben, Iemand naar Californië pall ......
grond voor beD te koopen Ik &&I de .......
denoeken en .Ia Ik er meer van bOOl: ik •
ICbruv~n Ink_ben kan Ik ban PiiM
-. &anbeYeIOll. dIe III dur goed bekend.

Lwdw

slechte

Be,endmgen kaf ont.angen enkol 1'oor dade
Illk verkoop

De markten gednrende de ...eek waren klein
De voorraad IIItameltlk groot en de bandel lA op
t oogeobhk beperkt Voer en blYer Illn sl.pper
D" wesLeluke proViocle loort groote bezon
dingen aan tn bet valt moelelIIk de&e IOOrlen
va, do b..n~ to ....,t'en bil ceOlg"ll&ln.groote
kw.nuteltcn &CICs tegen lag. re pr!l~cn ala
v~nrlH"J genoteetd :Mleh"" MleliemeOlI en
kal<~1kt>om Z In onTeranderd lI'n k,ul ge
makkpllk velkoopen tegen oOie notoonngt>ll
Boc'me,,1 Id .Iapper verkoopmgen genng
A Irdal'l",len 'un weer >01,,1' "OOT Uien II er
n 19 g,.cd~ 'raag aljook voor plulm'!"oo Goede
bote. \ "tkoopt goed, Eieren nog volop

1.1:\ I.XIJ£ UA\ F-

Wulllg vcr lUdenllg wat prol"en betreft Talt
cr op Lo merken Goede mUIlelI en donkey.
• I" In nilail' Paanlen, .met ulizondermg "an
o",.,.Le klas dieren zIJn mooIeluk YIO de haud te
.enen Klem 8lachtvee verkoopt rood Voor

ten OSl!CU lS er Haag Op !l Sepl('mbcr .lord n er llIet mindJl!f"':ld
vl,f re..poo.t"hele mgCletcnen beschuldigd
'cr:'oop nm ,ervdllChte melk EeD vaD
werd beboet met lOa omdat do melk door
,edtOclft 25 percent wltenleelen
van werden hd....."t mfot bo ii.! elk,
dere IWefl wente" m~t ~nc ,"ermaruDg
gen

Dur
Zllll al. eerl,ke men"'-1Jeu I' men
le I dat 7. I 1I1e1 per""" J IL: ,·",·"":ho,,,, ..rI..Jl
Z'III ,oor het rerl,d.cu~n 'l"an huo melt;
dAt zulk. moet gedaan Xlln door honne
dl~nden die de melk tet koop
Alag UIt .trekken tot eon W8 UI hot'oor degenen .he III(>lk 'erkoQl"'D, tG
\001' sooda.lIIg eell bl,k die gesloten kan
den coodat cr geen kan~ III 'oor deD
drager, zicb er aan te vergrllpen, en
el "nrc-<li~e n3l1tll.Clt water er bil le

1- r LOM ....estllJ! ...mm .T U"" en ~·.O"'_"A"
-toaden bescLuhl1gd ,"an dlenët
IDLentl(~ DIet wooer tem6 te
geuoemde werd oDt..Io.g<'n }-'r.tIIs
.chuhIlg bevoMen en bébot:l ID<lt.t: I of J
t r"nkKtrnf met hl1fden ILrL id J'rodericlt:
kfce~ dna wekelI h"Onbtraf met
.Ill:! rl 'Jl de ~er.te v I('r dagen lIJ elke

"Illlam FranCIS atolId beschuldigd
kcnscbap en luidrucbhghCld In ae
~l.r.aat Bil werd 8ehuld" bevonden en
mUL J'" of I') dagen tronbtn.f met
arlJOld De Il\-~." ~ beLaald

MarthuIUs A ppo"., .~. qqk ~;t==~~'wegen. ce'elfde o,erlfcdJll!I ~~.
met f>s of 3 dagen troukstraf met
arbeid

Johanna LllIter had ook t.e veel kromhoutlID
genoten, &oedat ZIJ JD hot vrlle logleabuia ww
genomen om daar UIt te ru.ten ZO ...erd"
boet met lO. of 10 dageo tronlatraf.

Adam Tbomu, een >isch'1Jder, IIt.ond ....
IICbuldtgd dat bIl de publieke ..trut met .,
vischkar bad opgeblokt, nadat blllewa&rlilb • ., "
.erd zulks met te doon HU werd~_
lis De boet. werd betaald ,,~...

STELljENBOSCH.
MAGISTRAATSHOF.

cnDfI~D.LE ROL

(J"'()4T ,I,n h".,. F' ""rfl'tl, c"·If'.lfn OOIlWl/...,.,.
r"~NI,.."t tu'1g."ll I"t )Verkoopen van plaatsen.

Met veel gelloefllen hebben WIJ verno-
men dat <le koop dw plaatsen til Tulbagh
nIt't IS doorgegaan. lieD bad het beste ge-
deette 0V ,oerwaarue gekocht, t!8Ch de
koope1'll h.hhen het kontrakt uitgemaakt.
Te Wellington" Ilde men echter met vau
het kontrilkt afzIen, en 18 d., koop finaal
gesloten. Te W.IlIngton wordt htld£>nmld-
dag eene vergadering gehouden met be-
trekkmg tot dit onderwerp, o<)k zal ;ie ar-
hloHlskwestle besproken "Ol den.

Men moet IIIet "ergeten ,Lit er een
groot verschil 18 tUS8Chen 't koopen van
l'en plaats door een vreemdehng, die UIt
die plaats zIJn he ..taan wen~cht te makE'n
en 't opkoopen van een groot aantal door
een kapltalrst of een maatAchapplJ die DIt
andel A bronnen t'en besta.:1U heeft en de
plaatsen opk0opt als een goede geldbeleg-
ging, wetende dat de grond ID de weste-
hjka provIDcle binnen eenige Jaren lil
waarde verdllbbeld zal zIJn De ultlandel'll
die op de goudvelden hun fortum ge-
maakt hehben gaan In den reg£>I III Enropa
wonen, doch de Afrik,lUcrs komen ZICh lo
de "'elJtelrJke provIDcle nederzetten, en er
behoeft dns geen 1'rees t. zIJn uat vast-
goed hier OOit weder goeJkoop zal wor-
den, De Afrikaners uie nu Uit hun grond
rakf!n, zullen het later bitter betreuren.
Der." plaatskooperlj hlleft nadeelrge poll-
tllI-ke gt'volgen, dGCh de toekomst der km-
deren van hen die Uit hnn vastgoed raken
18 zeel' te betreureH Men zeilt dat somml.

die verkocbt hebben nu reeds be-
rouw ervan hebhen.

l, I) Le 1,(01 I,""
L 1 V

T tSDF S I TA~UE~' ~A~DEX'__ I

Il" J.c~r S 1111 ta!! I~ndokter H~)[,0>1 Math~s
~elJÓu. en \J,lcrle) ,.traat Ka 't>"tad well~ht
aan he,," pu!"1 cl.. 'ar! Zu.d Afrll<a bekeud te
ma", Il ,l?t1..tun , udu te voorz,cn in de aany~
n~ f l '.tu k' c se t .rHllle. II, 10 le' tq;. n mat!j:,'"
ptU-+"u hll bereId I" t~ ve ... chalfen; Hot aller~g.
te werk cl lar IJ I JjlL,t tUIl nlquw duph",*-..t
t ""'lol md al bet IIICu IV' to. lod ..,IJJorell Le4ft
In,;'" oerd .. h I III le IWI'llic dIJ .!rootsLe v~1
Jo" ~lllg tu g." rn aan c1~e pahcll~ LIlIIl~n
do kurl.t ru, gelliko kenIlL',:cvlng De hoor
\uhlJl I~ epn "lJ<Xla.!ist IU Let trekken V~I
tau<Jk,n lOuder ['!fnl bil gcbTl¥kt geen b1s.
'(eelt chloroform of ~emJ!" Iet. dat beWll8te
lous.ed veroorzaakt/, Een zet tanden k.tn
gom~t eli gepa..t 'Worden bll)Dell 24 u~
mJt. dat mell v"vraf til uren kenm. geeft D~r
miJjcl \au het verbeterde zllIgUJ;glltel""l, lS h.t
lJIet pooc!Jg de wonel. of eeuage g¥wnde tand$!
DIt te trelMen en later kunnen !.anden toeg'"
VU("~~ wordl n aan de plaat tegen genDge k<1
ten n~-dorvell tandep kunnen gevuld worde"
eu .udu~ dlcIlStbaar gemaakt ....orden li.
v~rl)""md w('rlc word, gewaarborgd het t-te te
Xli" 4at ID Zwd Afnka verkregen kan worde~
en waarvoor III den reg..! twe4maal roov~~l
eldCl"f Ix,taald moet ,.orden De heer Nola~
beeft e..n "!l()cl&le 8tu.tio gcmaakit VBO kunsfl.
,lIatl!{e landen en pUDlboze ulttfeltkmg en heeft
moer dan Iii Jucn onderv ndwg ,n Europa e.
ID dit land, en hll Wil bet putillok doen l'erl
sLaan dat, hoewel ,une pr1Jzeo billUk .uo, be~
onmogel[jk 18 eeo belflr k ...allteit werk te l'IDI
den Consultatie nu Let op hilt adrllII ~
h"er liolan, Heylle8 Mathewa gebouwen, Kaapt
Itad -[ADV]

rORT ELIZABETH

( Vali cu. hurelI H,rach, L(}I4bl€r tl CO )

II September 18n,
\",r'rnrl"'Eu,' - Do m.rkt hllJftCem

tc,;~n ou ~ril," lel I Jl J7.en 'r\ IJ nolceren _
lit,d A_d

W II te 8UpetlC"t prima 6 0 0 7 10 0
,pnDl.. i 10 0 II 10 0

Kltst~"lttc 3100 iOO
T"l",!e " ~ 10 0 ,_ 3 0 0
Derde I 10 0 :I 0 0
W'JfJ"" 8uI" tJeur 3 lOOi 10 0

goed Lut gC'o\oon il 0 0 8 5 0
twro!e 2 0 0 2 10 0
,Iet le I 0 0 I 10 0

Ihocks {fAncv) S lOOi 10 0
Zw..rte iO<.-d Lot Ollpet IAug i 0 0 4 15 0

" mlddclm li 10.0 il 0 0
, kort I 0 0 J 5 0

Z)\lLl"teInferIeur !"orL 0 3 0 0 8 0
vl"o 0 I~ 6 I I> 0

\'ale j;)t>.! toL luper l.ng li 10 0 il 6 0
rn",hum I 10 0 ~ 0 0
kOlt 0 JO 0 0 15 0

InfeT1e~r 0 3 0 0 8 0
" vk,,; 0 10 0 I 6 0

ijJS'loua. (J'ml(e vo~'els) 2 0 0 li 10 0
, 8111,,1en har,1 0 J2 ti I 5 0
, clllek. 0 2' 0 6 0

'I aart "It 1120 1150
g kI, "rJ I 5 0 I 12 0
dou ket 0 15 0 J 0 0

, Bil I 0 0 1 li 0
¥ ,tra wItte superlenr en WIJfJe:>tegen fanc\ PrIJs

\ EI LEoN-() re Londen""be kahel ... n 3 dezer
betlcht - SchaAp.ellen "ver t J\IgelOeen • ct ge
tez<n 1'1.... t. lo J k I. er ioede Haag 'foor aUe vel

" IJ nok."Cteu -
Per Ih.

&!en nos, ID bdls, oOgc80rt.eerd 0 31 - 0 0
l,,,,,,,bolen 0 2. - 0 0
Kaapoche pcr .tuk 1 I I li

" Jammer en h..'8Cbadl~e 0 I - 0 i
BohcU"n ge&>rt<lCrd 0 10 - 0 lvt

"bcIlch,whgd 0 il - 0 4
Angurnll, gCllOrteerd 0 4 t - 0 0
Angora vellea, S""Choren 0 st - 0 3 i

, beschadigd 0 I' - 0 0
HOlden droge 0 ot - 0 6

drooggcwuten 0 .6 - 0 .,
natte 0 2t - 0 0

" druog beschadigd 0 Bi - 0 i
SpriJIgbokvellen (I 6 - 0 6

yoOL -Good" vraag •• cr voor Karoo en andere
karn 'Olwol voor Kanada co Europa, en ondanks
oniTIn.tlge berichten v.... Brndford, worden de
pt Jocn volgehouden De beoendlllgen zijn ot>g&eer
beperkt Op vandaag I mnrkt bestond het voor

j naam,te aangebodene UIt Lltenhqe Ineeuw w.tte
van rl1oder]""'t wol, allen meer of mlO taadachllg
en tonlId hIjzen hiervoor WIlren gelijkstaande
md ,!Ic 'ILn Ver leden week lf...... maar zeer
"elOli{ Htwol mee.-tal KOmengden loteneum per.
e ",leu 7 balen super heb te WIllowmere kam vet
wol behaalden 6d • !mIen korte Karoo ft j b&Jeli
_"pcr lange gr... eld, bijzonder vet, ..erkocht tegen
5t I WIJ noteereD -

NABIJ DE GAL STATIE

(
\ I' ti
1 Z \.0

cl \' :-;

TWEEDE

,\ "" i~t(lIlt I j( IIIuodigd.
\\IJf" dll!>
\, ti ,tl lt

'l II( (J]
!tOil \

"dill tl..!11 ,,)t<l.1
\1, '" I II LI d, 11 tl

\()\ E\II~f.H I ,,~li
ff \!ldlrllltl.n \\Ilf,]tll 'd·

/J( t z ,II \ 'r li ()('lOJ:r:H :.1",
II,n Ondclg.tllkL·nclL ,In,1l te

t ll-I li till..! \ [\ II I) II 1/" /l.
I \.111 blilllll gl-

\ III bl bl '1mb, Ill,
..! dl.lg" \ III du Lllhtl

l n P~L'dl kant
'liltlint \\lrkZ,llIII \I,t.:;

1IIIlllll"ltql ul1cr Ploteq-
nt l Ill: Kl).:

Jl Il Jkc Ill-ko'll'll gl-t,lafll Joor
y till t Il' ZItil t lJ \ , Ort I~lJ \ e, goed
\ H Dl' !.Tl ,I t,lgdl _\ l'!>llC'dllt
t z \ II \ n(,! ZI n \ ,n cell Uilde!·

JZI I, t_;I I KI.I' ""IKlO! l\Eg Cll titi-
lIlt lm t,.:, nit tItPIIJS tl nIZ"II.

LJ" J nl PLESSIs,
:-;ll ~(;h()()l Com.

IOIVO\'-'

""t pt 1" I~

~I~t;" ~ II \RKT

II "_'plember 18!11
ii. .. ti
o I 7
o 0 31 I
o 4 I
o Il 5
o 5 1
o 0 0
o 7 ti
o ) 0
o 0 9.

g g ~
o 9 {)
o li 0
o ti 3
J I 2

" lj _ 0 17 9
6 - 0 ~ GE14EKGD iTI ~uws.

De Paarlsche Bonds·benoeming .
Naar aanlel.ling van den brief van den

heet D. F. du TOIL over dIt onderwerp 10
onze vonge UItgave verschenen, heeft de
ed. heer J. H. Hofmeyr ons gevraagd te
zeggen dat hIJ staat bij ZIJD antwoord aan
den heer Neetlahng. ZiJne redenen waar-
om hij meent, dat er gt'en reden zal t?nt.
staal!. \\aarom de PaarlBche Bondsmatmen,
uIe tegen de benoemmg van den heer
J. Faure ZIJD, DIet meer voor den heer
NeethlIng zullen kunnen w£>rken, zal hij
als lie tIJd daar 18 geven. Van dictator
18 er geen de minste sprake, want hIJ
beeft zIJn gevoelt'n als een eenvoudig
hd van den Bond g~ge~en, en wet al8 lid
"an de oomuussle van toezICht. De Bond
werkt \ an onder naar boven, van de leden
naar de takken, en dan naar de dl8tnkts-
besturen, OOZ. Naar" IJ vernemen, hoe-
wel WIJ het rapport nog niet hebben ont-
vangen, werd l.I. Zaterdag te Achter
Paal I door dien tak, die gedurende de
afgeloopen drIe of, Ier Jaren goed heeft
ge"'l6rkt, terwijl die van het Dal en Groot
DrakC'llstelD sh ep en nOi slaapt, een
kraChtig protl"8t tl'~t'n de ben~mlll8 van
den heer Faure aangetl'ekentI.

PIF.TERliARIT7.m Ra II ~F:I'T -De"......
stelt voor een lIeI"um ..tat.ie Jaar te ltelleft, ..
bende da boeren beloofd bet vee te 1'.....,.
~8n en alle toawn te bet.alen mei ql~
'IU1 dIe voor de t.oulch~ bou~ beuabtea.

\ 1l0£G~ MARKT
Il ~qAembcr 1H97

6. .. cl
o ó S
01410
o Il 0
o 16 7
o I 6
Il 2 II
(), 3
o 0 j
o 0 :I

rr ..vcrhool
Urilll'pdcn
EI~rcDl
Uien
Boter
Hoenóers
PlltAl~
K • I
llIocm~l

o 2 8
o I I 3
o M I
o Il 4
o I 5
o 2 ~
o I, Jl
OOIt -
o 0 2 -

RUNDERPEST.

lY HET RICHMOYD3CHE

RIClulQsn, II 8tPT -Runderpeat 11 111".
broken op bet dorpneld t.wee 0lI8eIl
101'rekt. eu drie &Un&Iek

o 2
o u 11
o 1 4
OiO
o I Il
o • 1
o ! 10
o 0 U
o 0 2
o 3 6
o 15 3
o ~ 10
o 10 10

11
li -

Per lb.
L d L ti.

Edra l! 12 masn grasveld 1'ette 0 6' 0 ,
Goed tot sOloer ." 0 ft 0 5
Kort tot mld lelm grosvël t ,"ctte 0 li 0 .,
Kxtn\8upcr J2 mUil karoo Tette 0 5 0 6t~
GOiJtItot" , ,,0 it 0 ~i
Kort tot mlildelm ), 0 i 0 ft
Zw....e slechte vette •• 0 3+ 0 31
Bowe en gekleurd vett~ . 0 0 0 2,
Extra il Ultenh~O meeawlLte J Jl 1 lt
i!upefleure I 0 1 0 •
Goed " " !Ill Ollt
Slechte eo met onk, ulol " 0 II 0 Jl
Op hct land gcwII ...ochcu droog 0 8f 0 96

, .lech t 0 7 0 @.
Rowe en gcklpurd@gewMeChen 0 4 0 6
Zwarte luwe ~'o\""""hen 0 8t 0 9
Witte kruIaras gClOasochcu.. 0 7t 0 II
W tt.e rowe 0 ~ 0 &"

DOK"I L-On!'i I'lnlen'"(_'l kl~1 y~~ 4 fl~"r
hou tt In (lat (Ic UHU14t n()g d('7.c1f C I" .. b op 2b 1 I
lam I Jl.. ~())pt I !II. voor Jsue-oe 1. },,(.;,lfl4(e t'C..,..ku
'c ..·u 14; I tot I.d loch ..'eC1I .. " k""I"'''' !'lAa.!>e
I'Jk we,t) v Jkl\n. '''cl. jtedal1n, d.ar e1Tië~lIlet
gt!ncgen 'Iln I,,~...n b<lst&llode"rIJlen tC'"vcrkOOI'CII,
o:uDdljl.; 1It-I '''' r lupcr""mer ecrwt_~Ill>d .oor
.roede '0\ lula'llol. "IJ not.eeren _

I "'\1 I. d.
~uper toi extra AUp".r b'lk)'l8 ... I 6!-
Korter gcwenJ(dc !Jokj'" 1 3.-
:oiupcr9Der eer.te 1 It-
tiMe ordtnrure lOmer eerlt<1 I 1 _
Wlntr.rbILu 0 SI-
Tw~c 0 ~
KId. 0 Il _

EE~ 8ERL1{ Sl'.ATIE.

2I _

11eo il' lJ d' d '(:_fI ) Er.:Ii Ty.Lr.rollAArU\TOOR lS te Flhbusl Rbo
dUI_, geoilOnd allee II 'foor telegrammen In bet
Engel&Ch

JU.APSTAD.
18(17 SOHDPV A.A.RTHlUOBTD.

Dif. I"'KOME:-IDF..IC AII1l<l<)T, Ilo .. r wordt mor
~en ocbtend 1'roe~ ,er..-acbt De ula-.ruode boot
li de /Jrltrrlr,['H CJ,I',

1 -Ál(Il'u, nn Kny"'lA. •
I '-Bu.ik IArhfll, C'5tl~ "an l.tllIlt.-D
13- \ ",,,,,k.un,,,,h~ b:u k Uoll -GOd, ua

"IelI"' )olk
il-liJ. I()<YI lIa .. arurn ruti ... 'flIl) tvtba.

"lO ...
1 ,-~" (';trI lo ('a.il·, .an kn..tbaYen..

VII:B,llOIt:IUaC
Sept.. II-Kaffir nMl" h ...I!ul1'en.

11-}o Utn , nsar knM.lavrn
LOSOF::-i

10 -"T t -(l'er 1I"lr..j!T'W)-Oe Arandel 0IIt1a.''''nl In ,Icn nv , I ~an I !11.er Ic l'l,mouth

Of. 11ft RE rill ,,_ landhoowas'll!tent 11111
op W~nll'laa (ruor62 ,) ,e ',"orr,,;ter ecn voor·
I,,"n; houd~n O'tlr vru~Lle .cultuur en bet
snomen '"lUI bouweu

'Vfr.y'~" o't'rtroril~"f'n der dr:lnk .. d - E(lO
meldt de P, .... - lO van I., ~{CI tot 31 Au~.
Iu. eeD bodroljf van £12 ~71j l:e,.!oed ID de
1 rllnna.~lochc III'b3lku-t

3() PII\(nrl f: \'1lonlu.a;acue ezels .zullQn
Zat.erdag 18 dezer ti ,nr d~ heuren J J Hof
meyr cu 10<ln af~I'I(' Nl op de Pa .......le albler
Illorden verkocht (.,e ad, r.n eell .'Ioere
koI,.m)

n""I',AI"O WH TI GIlAUI" RtI'1ET -De
vol!(ende Terdere zaken hebben 'l"oor h~t rond
ga&Dd bof t.e GraaJI R ..mot ged ..md -GeZlFUlt
J onu een kaller, werd onaeboldlg be'f01ldeQ
un de mlll,laad "'0 h1oec:bcbande en ontaJaren'
Jane ~dlblt en lwartbnol Ngenbn stonden
terecht wegen. moord v.n _ kmd. De 1TOUW

alleen ...erd achuldi( be'folldeo eDler dood l'er-
oordeeId , Starltng Low, eeD bWtlte lmaap,
werd aoblJldir be1'oad... ua d1efatal ftIl een
~~ _,I lIIIIIIhIa ... N'bei4 m·

• d.
I 7'
1 u
1 2
1 lt
o Jot
o Qt

13

lzolJS BOR8TROKKE,N me~ bandon '!"oor gezett.
dames
nommer vów IS tot no tepn la. lid per .tuk.

, 31 .. 36 " lila. lid " II

II OUid. II "
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Nêderlandsche .:~~id-A_frikaansche
SPOORWE.GMAA TSCA~PPIJ.'

Kortste 'en Goedkoonsta Route voor Reizigers en
Ooederen vande Zee naar Johannesburg, Pretoriaen andere plaatsen ,tt de Transvaal.;' \

Dagelijksche personendienst ,i van Lourenco
~ . , ,

Marques (DeJagobaai) in 24 uren naar Jopannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

TIrid JOOl Reifigers nur lohuDesbnrg J4 ;Us.----iD £3 11a
',~ ft " "Pretoria.£4 ~ 6d.~n.£3 41 ,j
Dágelijksche personendienst van DutbanJNatal)

"naar Johannesburg. Pretoriaen andere !plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Claremont Genees- en
HeelknDa~e f Sanitarinm.

... \"'_"! " j : , , t_-r

. " :,':; :AnIU;~,Claremont.
I

WAARSCHU'NII\JG D"'u'-,;C"~~:j:-\,,,,je dn t '>;ckeT iemana
\; - L.:' ['~'.j,:L. \ -,0 l!,.~ lil dB omst.reken en

Butt.endistrtcten bt.'~tellln~e!) !-l.anne' .:lt v,«. ·,I't'n.-..cht!D .,r .j ~l t Fn,,: ek s en n rs te gt-l'Ven
dat W1J BUITEN DE KAAP3i'AD x i z r D'JCm IL':.·\SD "EiUEOEl'ÏWOORDIGD
WORDEN.

Mans

"

en Jongen; Cvcr.assen en Re2en_iassen,
Vlf'vf.~ f: Il ~ il."~ .en 'Hemden,

"
" E.r'GC;~8i" &! ~ C~')di,t:elten,

. hf-.,llC,_;n, . 08:1\;,1 eA Stevels,
"

" " Jl

Do b{>::;:t.: Gor,:Lrt':.l YOu: ,:-..' l:l.','::-';:I; 1 :·.~::t:U tn do

r «: '/j: I/) I t rÓ> /'lt ;1" ~.:'/}_..-, .,-" ti' ~?~~Jlfu- I .,. /",""--,. / r ., 1," ,,t-', . ,,' r ,~ /:.~/; ? r . / _' ,.:.:r »: , ,1-- ,; I r.: ',' / " .:." / (/'u:){ i. 1/ LV {{j"~(L->V.
ti • !

I •

LangrllLlrkt~~rn;ltell Kerk jJldn, Kaapstad,
JD LPt\!VLE\{ & CO.

V('I\:d i II
P:'(Il':lt:!,_ ;

d.un.rst , f
MUll",,'

"1..
;); .

R. M. ROSS&·bo~;
Invoerders van Landbouwgereedschap,

• BIEDEN BOEREN EN ANDERE"N THANS AAN:-
Landrollers, Heiningdraad, doorn en gewone, Standaar41

(R&il-patroon), DraadrekkEfrs en trekkers- Trekpalen voor I

midden en hoeken, speciale, Winger~ven. WtngerdOUlti.
.. tors, Spitvorken, Sproeipompen, RoOmafscheiders,.ltaru

c

Te koop tegen de laagste prijzen.

B ...-,....,.,,...,rur"'-GT'RET"DC'CHAP, IJ J. i,'~ J. • J \ X t.' r....:. .,
BOG!':-:?:c~~?Jc!~.,. ....~dSC::"H~p, FIcheJ -, Goet..en- et:'

Doh:- j,!:!.~.t,!ri:celJ VerlY, Clfe en K'YJa.Iiit.Qn.
CA n:nCLI..N I::U r.-r, de groot.e -W-olb.Qvve..a.l'dcl.'.

{) 'l'EGF.N LAG:: "fUJZJ.::ol n:J

KOCIT & DIXIE. KaaD~tn+
I~ _tG:t:-T ~NI [3G-EI~-VI~ G-_

DE ondu", led l'nde i,~ gereed ~~o,m orrl,~,·s t~ OT:~v~r.gcn v:oor de
vo>;-, ILlé ";,I(;ll,cn van do lieste "~fal'.~'l'InO immer lil deze'

Kolouio illgl",iJ ':\;, H'I·vaarc.ligd in do Fabrie1,:,;a vun

J:-::T. .c: Cr :r:::; ::~ :.~~ ":1.. .rJ L";, e ry. • ~~T 'IJ'. ,
=~-':OLL~L\..ND VIZ.-

I Het I~_):::n ork." L Drie ~~r00~r.l?:,<." "!3Ll.',·}a:rs Lievelings
rr,-?ri< il

'~"l ·l':·:n~("ll1.: vl;'.-('\·:e~l~ ii), "'~l .',:.·rl~·.:-'·11 ('tc., ete, gcpreser
•• I~ f ...b.~h'lell LI1!.r. ~; ,i:·l!·\. ':':'dV: (InL.:::;' Yl~nt;.oe

', !1 ':;.:1'1- L",~- fn Lui.·:tlfJn(l ii i.mr.», l!.'~l'~l~!):'··:tln/a~\rlueken,
: .:" ,J, vnx., r nz., ui: 'lP h" .....;_;vuu L. Vau c'uu Vri!.:l, Holland.

!'" 1:~': • ;1;1:1di' vcn.In-« ..t:.~vrl·!i v.i n

) .. !':fIJt I

E~[' ......r~p..:..:c·;r ::.] GOnDE:r':J',
IJ ..cJ:s::;:_-;r I ct .t>_ G·.EJNrr ,

ti <l,' in .h' 1,.\ \,··h:(~ ..,;Nm, E.!A:?31'AD. "
Hoek v z n I I I;' t rl ,..'_/. .r: r- L ~',l~lr,vr.LET W:::L ~ v/ij s lu i te n C:G~ Ocr:;erdags om 1 uur n.m,

De II CASTLE MAIL" MaatschappIj3 VOD Mil, DUN Top WA80B'l'AFEL met Tichel it~ ~ .Klein KQtjt,JEYES VLOEISTOF :-Het eenige ontsmettings middel .. ~},e~en: ea eea Kapaiok aan e1h Zijde. .1.....
gebruikt, SD. Speciaa.l voo~gesoh1'eyen ?,oor de Regeeringen !Illl:
deze Kolonie, Transvaal, Nat~,~ ~-Vr.~~&t VOO%""' RUlidérpestJuist nil Olll\';lll!!t')l P,'I' "(;rl.·('k":"1l "CLI:l GOI',lon" ('(.'11 hoeveelheid Ontamettin3' .__-- ... _

lJzL'l'l'n Katl'~'; rn"t I'raeltti:_; Krlp,·rl.'l'sla!!, \"a~J t::2: tot £.j, Alsme_,d_e....l--_ ~:i;b(;gJ doer dr .. Koch en dr. Hutcheon, en andere weten-
eene menig! .• IlI't'dw:tr\'Tl, zonal, j'raelltig" K:l!tlcr Zdte_~~t {US:- ti , scheppelijke authcrireiten,
en meer; Burden vun ~~. 1;<1. tot :)-;.; (;l~:.,...,t K~fe~ vali 1s. (XL- Eenige Agente, n voor Zuid Afri)ra,
Water Glazen un ~..;.1;<.]. tot 7,-;. I~d; ~:i1~l~ll('llv,JWat't~n L'en spccial iteit,

Verder nog' ali"", '\:1' t':':r •• hl;i ..dlolltlinc; 1l<,(),Jtg' i.;, zoo.rl« du Wereld. OTTO LANDSTIERG EN Co.,' •
beroemde BOr.l:;J..'rt ..;(~ S'1'O\"I-::-;, x.«, 11;,1", :,, 1,,';311. , D

OOI~:' ) 4) KAAPSTAD~
,en Aardappel Moeren voomanden.

Standards en net en doorndraad.
Alle orders .rne-t stipt.heid uitgevoerd.

Ongehoord! Ongeboord!
-----_._-

Q RUNDERPES'1'.
---------------------

Onder. Agenten in nl de Yoorneamsta Steden.

8LOOpa
ltII tt.afl~ ~ a4 C?"_

. Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_
CHAS. ·W.HOLMES,

Timbor Straat. Pietermaritzburg.

"".... ', J. C. SMITH & Co.,
IJzer! Kool en Timmerhout Magazijnen

;:~~O~i!.!~;\LEN A~ERIj(AANSGHWAGENHOUT,
' '';,<,

.' .

~ " l'""'~)-·'1

-'-.I Á ;~ ....I.~: :...'1 Plein,

CO.,

Bemoedigd door de enorme
yerkoopingen, maken d. Fa-
brikanten zich gereed om

al5O,~ -BUKK ••
TE VERSCHEPEN.

.' 'VERKRIJGB.tlR BU :.-
Jl. G.LEDOll.en 00. ...
HEY~. KATHEW en 00.
J. D. OAllTWlUGHT en 00.
Ji~LA WRBlfOE en 00,
STEPHAN )[oPHERSON en 00•
en bJJ andere Pakhuizen.

J, n, CARTWRIGHT & Co" .
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.
Dra.:ld,

IJzc~cn Sta:::1daarcls,
Gladde Cul ..ran.lseerd~ Dr~nd.

iJ.~R'VAAn,·oor l1Ct~ELIJK GtUIlUIK
LedikQnten,

Koo'~ It:achels;
Olie 1<<>0'11: .Irachels.

E E~:~ i\;\t~/i~;~~n~~'~~ll~·.~~rvies,T~iletartikeJcu en alle 800rten ~e-
~ 11[\;1:';- en rl~fl'IJalllpcll, \"].)o·]mnp0T! vO')rllo Voorkamer. Tafch:nessen

enfanl'181.'. arti~l'k!l cu al:J JIni:;houd.gL·IJ00digdhoden. . \i
. Verzih'erdu en Fantn:sie UoudeI·en. ge"clJikt voor Trouw ••of 'f~rjaar;.

dag8pl'Oscntl'n ~·ó.JnSpccialiL\:it. J'li5t ontvangen con la.ding v~ hun
specialo Port..... ,

"VICTOI~IAN 'VltTER-'VHITE OIL.""
1500 VUURPROEF.

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE"' EN
!>~-~~lt!' . ,~

"

Het

00
W&ll l
in de
De (
OUU.
Zulu,
AleS,
Sirr",
middJ

Ee.
yeet
JChild

.,
KAAPSTAOSCHE LEVERANC1t!RS

, VA.N rv1EUBELEN,

" ",. (Boatd of ExecutO!'1,) ,
Kan~. Hoek van Adderley.n

Wal. Straat, KaaplJtad.

OPGBJUOHT A.D. 1838.

(qeUJ. 1Itj lVJImeatI !Dte In. 17-1868.

0PIIIIaald Kapltul fa 180 J.udeelm
(i £11£ ... ... £27,000

.t.m ,__ _ £7o,oeo
('J:"Slaapkamer Set

&

'1

(OXS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEORODGO SOliED ESSCHENHOUT" •
n:OMPLEET.

:Lass £S· is&. ••1,
l

BEVATTE'IOE a ABT/KELEN ALS HIERONDER:
d
...

"I.D. SPU"-IIIBI,Ill 1:._ co.
Y01lÓll Afslo~~,se1lA"III,.,

Tel. Id. )[aJ meeblll'1 ea Purl :
II U~ITV.'

,-
Q

i bl

HET GENAS HEN ALLEN.

MIJNHEER,-Negen munden geleden
betuigde ik in een brief UIl u van

de fi108de uitwerking T&Il R.B~UMATI.
CURo in mijn gPl'&1. Ik ben 60 Jaren oad
en heb 23jlU'eD I.ng geleden aan CHRON.
ISCHE ASTHMA 00 R.HEUMATIEK en
sooht Terlichting van vele beroemde gen_.
'kul~dÏlren, en probeerde alles IOnder baat ~
riDden en had in mijn genl alle geloof In

mfDSCbelijk, bekwaamheid verloren, tot da'
{kBHEUM A.TIC URO probeerde on in Mm
Jijn mijn NenraJgi~ Rheumatiek on pijlleD
ill hoofd en aangezIcht verdwenen ;eu·,,bet
nieuws ia ver en wijd vet'l!preid tUt .. otto'
meester V.lWBoor amper heellemaal gesond
W&ll V&ll die wonderlijke Medicijn," en dit
W&II werkelijk .het geval j elkeen _die het
probeerde beveelt bet 8AIl.

De heer JACOII VAlf ZIIL van Vlakf<Ulj.ein
(3 nur van Stcijn~bnrg), la "..._ ~all
een schijnbl.ll1' Qllgcneeslijkgeval van RbeD.
lIla~illk en Jicht Nooit, zei eijn moede.
Mevr, VAli ZIJL ft&" mij, WII8 er een cTg6r go-
val ...an " Koorts Ziekte," zoonls 7.ij het noe.
men. De eeste dOllie n!l)<;UMATICUH.O
deed de lijdende jong'e man MlJ;tig slapen etl
medecijn werd vOOl1.duI'Clld tOll,ll{'dienJ,
hoewel de buren en yneI1deD aeiden dat

, zij niet verw%I-Cbten dat hij leven Eon, t<I<U

l!ANOJWT, 3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog. met Spiegelglas' ~7";-aa:i~:,eBritit~TictcloDe:'
'48 Duim bij 14 Duim. eli, 5a. PIJ.LBN.

De oude h_ VolD Du W'ru, Tall Rrode",burg.
werd gen_ door eeD bottel.

De heer A. CoETZBlt, Drandvlei, lIidddburg, C.C.
'POnd dadelijk verlichting. )lijn %OOn J 4If 1!11 aijn
lIChOOllnder, de heer J. A. SMO', na wonderboom.
Burgendorp, "rd~ apk ~ maar ii moe' nu
llaUen-lk blijf uw dankbar.. mend, J - C. nn

JONES RHEUMATtCURO.
HQt groo1.e Zuld.AlriiuMcbe ~iddel yoor
>J~',ht, &hemD.let} RheumatÏl'che licht, Lend.
J' 1, Heup licht, AlIIIge&iobt-pijllell. en" lID heet,
v ,e dvilendeo gevaJleri, Yee! erger dan ~eDgMl,
_mdeu ~D. h Yeflrijgbur VUl an.Apo--'
bn..~WiAkelien door Pheel Zuid-Alrib..
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ZUID-AFRIKAANSCHE
KONINKtlJlrE J!A.ILDIENST

oUNI: OASTLE, J[BJK, Oa.uORa, CIIIlUeat
8eptem ber, • ja 8&. Jtelena eli AaCeUIOn

GARTS CASTLE, Kapt. W.uJ)IbI', OIIJtrent III

Ll8::r:ï~TLJI:, Kapt. LJ! Suna, OIIJtrenj 10
IeJltanber, via 8t. Helena en "-lion

AVOlfbALI CASTLB, Kapt. B_'WI, OIIJtreIlt 80
September

TINTAGEL CASTLE. Kapt. RUD.&.LL, _traat II
October.

Voor Vracht of PaMage ven-oege Dlet
zich bIJ de Agenten Tall de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bplá).

PJK
onzer
&OOn
naamd
Baar
medici
ljjk .i
het inl
beelt z
en g3.&1

t.eittD.
l)nJ~t.

Dr. Rt
lied.

1en. l:

KIlII
was he<:
r~uig'"
verder·
bef wu

Ee:

P':A)(
Palm.·r,
Pca,.,.tu,
groote '
H!I had
dani ~n

De mi

PlETI,

Dc '1""
... ,\\l"allat:.l' .
. d"t a.I. I,
- .h!t wei;.:
...de "",,ri<
Yulen clf'
Hjj slue,;
login;; ,

u:
•• O.-S~ rlEn;1

Ln afd
.... 'a
ruivenot,
Grilrwala
)leer d

"'!den.
'door de

, Ia&iár,

Z
I

• f

PUTOJ
-.ude re<

;:Jek.:;
IIiiwo.Yer ,



- (R 111;, ) - De Illko
.\. ',"hII' h"lngcll £"ï 1~)fJ

).( r d ....(drrt ~p(}n(lee
"'11 I ,I. I., )'lar l)e I)(Jr. hedc"

I ft h: lt.: l(:.:1 dit 1. IlICJ1J~trll ~Jc
I I Zit Jl' In tI ...t~ll(_btu !I'thoort
I '" I I" rl:l I-I ..," t "r de i>csk

J ( • Ii 1"( hi: ht_r\ )rm ngt u te ma.k~Il
14a u..:ll\ \ ill klj \ r ,lH::IJ II(po{_lrw,,~ z.:LJ JU tien

1., 'I I 'v , loor d.n raa.l kom.m olD bel ver
J·... '"ll 'I \erdere tutkeunIng UI ovenragtng te
Atm~n

Cn

:~KAMER.
ecuto-s )
'In AdderlOY eii
Kaapstad

AD 1838.

I 'e!ln. 17-1859.

J 11udeelen
£27,000
£70,000

HE:'

'\1 lR VoomU4Ir
\, ILL U

r x MD

en van Floedels en
._j e u reu A.,:!'ntBD,
t r f An.it fZITl~

Id kamp!" ante-
i.-n H,,,,,,h-thur

&ls V.

1nlol",o.'
II •
l"lp~nlnien Op

< >::e 1UIcnde KIoII
r um~n
~ HOOS,

Secntana

ELIAH il CO.
en AJTutte",
ry en Paarl:

\ \LLJ:S,

1 'n 1..'f'I~Jl'n
talnu'an

)\11, \IHI-

en
., 'I d III he~

., '- lite n

r I r ~

r (r

] , I LJ n
r ~ om.

( u)< t nu
J ( 'dO

TICURO.
, or

L",~ Je
nil .. tl

ht l"1 n,"'Q
• e \!,<>Ihe..

\ r Aa.

CHE

LDIENST

atschapplj

vertrekken
eden om den
rnm naar
t Helena en
epa&.lde tra-

B" IIR"
ar! lOBT

\&1 t LJr'OAIII
(A R&I'!Olii
, HAT

Lu Palmu
E omtJ"{'nt
I'T n
mt" nt IS

nm rent 30

n tr('n t 3(1

m -'nt 13

C _ .. met
I \STLE
(1\1 kt).

N
lENST

[.APPtl

IJOLOll'T.

,[,
nr '(cut

nt 25

r nl II

Stoom
n voor
t VILQ

.AYD
u Ititl-
ereent

E~8
• I d.
mon

~U

]soek
Qboot

~
Ma-

o Be
W ..

TELEGRAMM
OVERZEESCH. EEN J)O>ODIELIJ

JonANNp.s*ftO, ~ -(Reuter) -Een
man wlnllllDf rnumd, pleegde gtetenln zelf
moord In heti VIctOria botel, WlUU'hU logeerde
II" WQA vukn-twlDttg JlUU' oud en vroeger
kl"rk Lu de National .. bank te Bok_burg Hl!
kW1l1Deerugo iagen geloden 'lUl Pretoria HU
11' .. ,,1 govondep wet een kog,,1 m de ,lapen VIUI
Ziln hooB erf een revolver 10 SIJn rechterhand,
bU had een ~ota achtergelaten 0111 qJn bneveo
te riehten naat BankhuIll, Ayabury, Engeland
Een mlJn .....rku, John Weir Benaamd, werd

ID de H..tdeohuy. D1'1n gedood door te boren In
een gat waar"tan b~t schot nog niet wa. afge-
gaan Het h<flaam "lUI erg verminkt

v rijdaga vond, IJ d<!Zerz voud de~JlUlr1lJkaobe
P'lj8ultde<,llwg ID vorlJu,ntl met de BollaDdaehe
I'xanuna van de UruYel'1l1teit en den &aalboad te
W41Ulngton plante 111 de Goodoow BaU. I.)o.aal
wai .tampvol, vooral V:ul Jonge meuachen, veleo
waar ..an moesten .Unn 0., bat p1atf01'Dl .. ten
prof. De Vos, dl." J L. IIotmeyr, 1I00rree.,
Al~rtun, dr Boffman. ad ..ow. MaIaa, de
heeren Mtaclá,G lIarohand,me)ll1froaweo J&IIIeJl
eD &lJ.roeder (StelJeubollch l. ook merkte mea
op dil Straahelm, W A. Joa'-ri, G. OT. Joubert,
l' 'J. Oillae ea lUIdere belauptellende mge-
.. ~oeo.

~l'Of-.or De Vne, yoontiter no 't boofd.
ba~ar ftD deo taalbon4 opeado de 'F6rpderiJlr
_t gebed. Duroe beeU;iili de oppkomeaen ftD
Iw!te welkom ea Yerhe.e &ioh o.er de praeb_
up opkollllt, yooral Y&II &oovele JODP meuaen.
Betdoel wlW'lUde meD bijeen ... gekomeo1l'U
om ~e ~lIHn en certi.llcaten Uit te rel!ren.

F,.en '&Yondbedu wvd ioeu door een koor YID
jobge damea ea, heerm op _r verdlenetell)ke
wuze re-gen.

De vooraltt« leide dat d. A. Hurray ook
,evraagd WIIIIeen woord,e te .preken, doch hU
noeg ..enehoond te blu ..en, daar sUn 'NODd-
beid hem gebood &00 seldea moreluk ID den
avond alt te komeo Dil. Hurray verklaard •
te ..ene ,I'dai .. geen kweabe van .... dat het
Jroed w~ dat meo HolJand.eh,ood lOa leeren"n.. Albert(JD moen eent op eeoe aDdere plut.
w_, doch lOa later JIl den .. ODd k__ (bM-
8MD gebenrde) Dr Vi1loen.lIad hem .enoch.
bekend te mu.. dat hil parae "'_"woordia
wilde lIjjil, doch IIjjne WerIr~ la Y.n-i1
_tdeo !"'iy_tei ....... die d.a ~ dar
lOU ~ 'ferJaiDdmi.. hem te kOIDeII.
BO 1Otl!" BoImeyr 9J'IlIeo _ pur woonloa

~'-" - ,;o()RiITG.t.NG.
Da At J L Hofmep (1IeCI'etan.) Hide dat

de ..oon"ter hem om d". !'MeDeo had g8Yl'Ulld
een en JOder te &elfeD (a) omdat hjl (da. If.)
beach .... el? du IIm kOD 'prebe, (b) omdai
hU de ipftaenaa bad en d .. Diet behoorde te
eproken, (c) omdat !fil Dlete te.."en bad FAn
aan.praaIC met vordeehllfen eo onde"erdeebo-
gen 100 t bil dUI DIet maken

l
da Moo.,._, dr.

HofIDIn en IDdereo lOUdeU aat doel\ (gelach)
HIJ wa. OlD &00 te ..,gen de "JoD(" van dtll
taalbond, dIe al bet werk _t doeo. Zpn
tekat IOn bU nemen Uit een bnef die onJanp lil
011. Lalt(/, vel'llCb6ll4ID wu, w&ann de IIChru ver
beron H,t kan niet ontlrrnd worden, het gaat
lDet de J:1011andacbo ta.lln ZOld-Afnb acbter-
ui· ' Eell leder WI.t dat zulke mot bet geval
wu HU bad een "ermoeden dat de IChruver
yan dien bnef te Wellmgton woonde on ID de
'ferpdenna wa8, en daarom lIOn hU UlltooDen
met eeolp~ euten dat hll nrkeerd wa&. la 18l!ó
meldden BOO kaudidaten aich voor de taa!bond
euullna aan, lIJ 1896 wu bet getal ongeyeer
400 eo Iq 1897 o ..er de 800 Indien tw_aal
• du. :I IB, dan heeft de lIChrjj..er ,eiIJk dat
t Holland.ach achterult.gaat (toelnieblng) HII
had reeds [meven DIt alle d.,.. en v~n ZOld.
Afrika Iwivaogtlo. Inhohllog, ragende omtrent
du eX&1D11lAVnur I '1\18, en bil geloofde dat er
a. Jaar Itlllllten_ I 600 kandldate'n zuodell &!Jn
IIIJ lDe6nt.!~ rlU8 dat de editeur van O,IJJ IA,Ncl
den bnuf van dun 8cbruyer om .Un teut he
vcr In de 1I1l1ppermand had moeton doen (ge_
lach) ilcl WRaeen

(!.fMrp. lOL I

hll do A fr'ka,wN1 d"t ZII altiJd op de donkore
llJdo L1g"''l to vel'lop de schadQwen letten
.Men verga. te dIkwUi" dat Ol' een lIOn QlO8IIt
~UD OlD een ocilluiow te werpen Alt lemaod
llIet een Jiulland""h telcgr.un kon we.rkrllgeo
of het kIn~ In ~1JneXAmen teleurgeateld werd,
dan hepaalde mell de RIllIdacht .ltlCbte bU de
achaduwzII'!C, waarover de tegenpartn zich dan
verbeug11e want 1.'1geloofden dat wu bang wa
ren en d. lw"p hadden opgegeven ZIJ die
..uden dat het klaar wa. met de Hollandacbe
t"nl wen lOrKen dIt wel, doch geloofden het
zelf Illst Er wal VOOI"W11"reen vooruitgang.
lIM<lter dan QlCll ,.orwacht had Iemand bad
hem nng (lId 1111," g!:~cgd dat h" met bevroem
dlll:r had opgoln ..rkt dat er zooYeel IIolhwdl!Cb
te Kaap ..t.d. op de tnllllen, enz gellprokon
werd HU'" IJ,a \Id.. tncn Z'lne on~moohllg
met L, It hf.\ollf~d.e In de t<'il"nwoorJIr;h"l till
ner ono1erol..)"," ,011UcI do oificleele Kaffer taal
bozlgde, bodwel bIJ Holland,fCh good kou 'pre
hn De KAIf"r kapItein wilde daardoor toonen
dat h" de thai '(Iller ,aJeren wanrdooNo Men
moeftt het ~.rk 'oor de taal onzer vadenla In

hofdc .:loon l4t1 dan zou dat werk kracht beb
Len dan zop meD minder op de se!uadowelT
letten dan ~n men 'eel er toe bijdragen OlD
onze moedel!taal te doen bloolen. (Lnide toe-
JUIChmg)

AU __ de taJll_ ~ W..........-.i_ .. t~
YerhPpen, indien. lij de ti&! ...urm lIiI
hon -.te pbed bidd.a ~. eie taal diIt
haDn. moeders .prak. _* op PrI)I aWl...,
lDIar daD wjjl' men op de

lN.TJlOOXEl1IDII nllEXDIlN

die een DW.lhtipu la ..1oeJ tegeo 0lIl aUOefeJWa.
Hur meo bad"het "oorboeH ftD Wallia, w.
..OOrbeeId lIjj to.tiobt.. Eenip JareIl PIedea
tOeD bO op ete QDderwo-_ dieD4ll, werd
Ijjn a.andacbt bii~ bopaald bjj het ODdenrl)l
ID Wallia. Ook daar, eyen ale hter, werd ...
kJaa,d dat de kinderen Engelach ala pape-
PaleO leerdea, een YreeIDde taaJ -WD bell-
gen en peDUIDa leerdeD denkea eo haD 'I'V-
,tand iI'Ibraibn. Wel Ja waar, Wallia .. _
pqcbtip lItreet en af.rMIoten, doch eie ~
bleef ~uJfde of 't Ifollandach d_1fde *-ai-
bOld besit al_ de taal vu WallY, ft of da
Afrikanen lieh lOIIdea ~!meden.. Bil
meencfedat 't Hollaod.eb neo een &aalwu, wut
d,l 11'&1 ,ebIebn la België ...aar 't Neder_lCh
~r Itreed. met vele O.. erwinDlDgon, tegea 't
~. In •

BEI..GJ!
w&ren de Olll.ll&adigbeden" nog ooronatiger d&Il
bKll', m toch bad men daar reeda "oei gewon-
Ilen, h tw., talen hadden reedt ID de m_te
lIIriehtingen goioke reebten, ea de Vlaminpa
h.ddon ciuidelUk on met lrracbt yerkJaard da&
III bOD t&allIle& 10uden laten 1l11i1terY611 Het
haaj1 bU on. dal ook af VlD wat wu weaacb.n,
yooraJ ftIl ftt het

f

Vrtidaga:vond nood, W
_r geooegeljjk eD u,i&mllntend
plaaia, fIlIPyeq doolt de m....
Iiereo der Vl_hbank pnyate Groote
eer Iromt de ml ..... BreslC1' voor den.,lOO-
den atloop eD do goede lor, die ill be4eed
hebben ID bet leerea der aqJieren, terwIJl de
alt ..oenug van bun parten nlete te ...eoachen
oyerJiet Het concert WAl teil beboeYe der
~bbank pnvate mooI. La.!tg ..oor deo be
paaldeo tud yan del! &lloYaag "ID bei enter-
MiDmen*, Itroomden de brren ib, en het aantal
tepnwoordlg wordt op 300,-+bai. die onder-
hOuden werden ill bet pakhu. ftD dea beer
o Bresier, dat ter eer "UI d.18 plegenheid
_aakvol ..emmi w... Bet iooat181 dat aaD
eell eiode ..an het pakhaIB w.. OJIIWicht, w..
- YernAlng YGer menlpen, 1OO.IIIIa&kYoI
wu het gedrapeerd en met lofwerk ...... erd
Het lOU te ..eel plaatl iDD.1Dtn 0lIl d. YR-
ricbtlllgen ID haar geheel te heoorcleeJen, ....-
bij_dere .._elding ... rdieaeo ... _
"lUI het programma. Het oorocert 'rille aan
met een piaDo-daet, lllla&kYol tora,..,.. ...eD
door de ID_ Bnnk ea Br8l1er. Het lied
met actIe. "Tbe Mua •..-Iao," door de Kboberen
UI kOliuam, w.rd met ~maak te~eD en
"wlende het encore wel dat bet yvkreeg.
"De OlJlI8laar,' door deo h"r.J P .Malan, "n
Woroeater, werd met yeelqpre.Je eo ge ..oel
"oorgedrageo, en werd door hei geboor _r ge_
nardeerd. Etn 1010 "Tbe Oarut ..a1,".wenl met
• eel .maak en eJ:pre!llie geaoogea door
ml. K. Br_Ier Het &aJ;~aei "Th.. and
That," aIaook de bederen la m.tuam "Lo...
and Pride'" "The lleepillf Beauty,"
"8to". Land" In de r_ta_ door den heer
ea men. Wnght, eo"Oa wiJJdYool", allen door
de leer1iogen der lICbool nitre"omt, ...aren alt
1D1Ultead, en we&ell het goe& ondenrlJl dat IJl
geDOteD hadden ten aeerwte UIL Bei Bolland.
IIOb6Iied "Mila eerste lOOD", door deD heer Vaa
Oeldel'8ll, breek "11' JD den lDI.. k te nlleD.t_ ft
Jm y~ bei ~e J[el4U hOi~Ec
gra~e yoordracht "de IaId7 lf8DU.Ind
weid" ;edaan door de da_ lt eD W. La~
lleher Jdl'Onw M Laubecher penoniA_"e
den beer Panl Lanbtcber, een beer die bv Ibl
11'00(, en 'Jl deed het met &ooveellUOCell, dat au
me*'1D staat 11'&1 _der hulp YaDh.t tooneel te
komen Juffrouw Dnok, "II RIebeek WOIi,
kreeg een welvmilend encore voor baar Uit
ruontend Illlien lan bet lied "Ob lOb I bow
the 1I'1Ddablow", en bet 1010 "W .. hea en 1iIhee",
werd met _r yeel slDaak deor JUffrouw A
Brealer ,elOngeo, eli werd IMr fMld onhlD,.o
E~ erg laehverwekkend ItDkJe "Sif rat', l1li
do lOng mel actl" "Laugb ud fI'Ow" brachtea
een zeer _rl\OfJgelUk OODC1Irttot een elDde. De
boor D ~Ier .puk toen lil een oette .peach
het pubhek toe, en dllldde bet doel un, waaroJD
bet concert 11'81 gegeven, en daokte de dam. eD
heeren ook, die er toe hadden,roedegewerkt, om
het coneert zoo wel te doen .lagen D. yorrJeb
tlDgeo .Iotén toen door bet .ll1gen ..an bet na
tJonaaI hod door de leerlingen, waaraan hot.po
bhek harteluk deeloam 8paciaal moeteu wordeD
genoemd eD bedanb de beeren Droomer en
Welt ..oor de hulp door hen verleend ID het op
zetteo 8n d_'reenln van het tooneel en het
pakhUIS Do Algemeene meemng LIJ dat hot con
eert zeer good geslaagd 18 en men hoopt dat ~t
sl8'lht. het be81n III van verd ..re concerten, 'Van
gclukaoortJgon aard

[Reulu~ram_]-DR LEYDS INGEZWOREN.

EEN MEJ40iiiEVËRWO~PEN

PREToIUA, 13 SEI'T -In den "l'lItcln nad
vandaag werd dr Leyds IDgeswONtn ale ataala-
aooretarl8,oo een memone 'YIDRaeteobarg voor
do weqer dalU\l!telhog VIUItollen werd uItgewor-
pen

Dc opstand ID Cuba.
~

[Van OltUII ropporleu,. ]
[,,, F' I I "f I r - (Jl "I.,) - De !lp

''tI."I, I,"", I 'I (uI .. helL." een bolangnjke
\t~I<rkl, , .. d 11I1o(.,,,,m.n Hot benchl heeft
J(t )0 tt ou t~h Itt Ill" In s.pallJc en do , 6fooo,.de
~t~[en veroor zaak t

~ en er r <I',e -I)()<Jrweg l~II.lng vond te
L IIml I I I ,at. Len der loculDott",(n oat
pln(k 'Il I Irt 'II glrlL,kre III brand waarbil
dertig pIL"{''i.:1Kltr~ \\rurJllJddeu

DE ELECTIES.

DEPUTATIES

ANT\VOOBI) DER REGEEIUNG.

Een bedankje aan Ierl.\nd. VreGseUjk schouwspel. PRt:TOltIA, 13 8EI'T - Heden D&lIliddag
maakten deputatIe. YID groot bandelaan
den Rand hare opwachting
sake de gedruktbeid ID deo
weerden dat In thaq. bOODe oDltOl,teD
konden good ID4ken ZIJ Inramen yooral
()p deo onwetllgen drankhand4!~ en hielden vol
dát de be.taande wet good 11''', docb dat se me.
U)tge9oerd werd
Zij 1lrongen aan dat de miJD IndUitne moeet

beecherlDd worden seggende dat denel" .. wel
vaart, de welvaart der g8b~ele .meDluml' 11''''

Ten antwoord werd hun gese gd dat de Indn ..
tneele COmmlll81etbaru ZItting bleld en ben lIOO-
ver mogelIJk lOU I.e hulp komen, en dat, hoewel
de ~eet~ de yermlDdenng ..an In'roerrecbtea
en pru ... an dynaollet zou onden~une., .U den
.taat DIet kon beroo ..en nn lIun InkolUten

De .deputatIe, &an,.teld door de groote Y6f.
gaden ng te Jolwuielborg, maakte ook bara
opwacbtmg bIJ den uItvoerendeo raad eu de
pre.ideot sel, dat .U bet ale een boodacbap lIa&J'
den Raad konden terugnemen, dat de regeertIIf
eeD ..enmndC1'lllf qu lOvoerreehtea en prjjt
..an dyoIollU.' lOOyeel mogeJjjkonderateuDeu ....

PRETORIA. II SEPT - (R~). _ Heden
ochtend werdE$J t ....oe uaturellell gehangen, de
een wegellll m<tord en de andere -gene aanran.
ding met vooreemen op mej Lightfoot aan dog
Raud Een der veroordeelden maakte alJoe
banden los e~ knleg het toll 11' beet toen hi.i
naar beoeden 'Iel on moest op DIeD11' gehangen
worden nadat ~e andere 1011geaneden weN

Ziekte aan den rand.

" I t - (H",I. r )-Do kOlllllg.n
t( I, "r.Ult aan den 100d lUItenani

v.ut I ria" I h. t Iorsche volk !><,Jankt ..oor de
I v.s l I. u I I" all] den bertog en hertoglD van

r k ",I cl I

D ~ORLOG IN INDIE.

"I' , (N. l'r) -Du leldel'1!
I II" u.k u .z I I dl"n w:>der bloed't I ~lull II _I.: \ a

t:r II r lt " lIlelJ cl lt du c\frrdls bc.loten 'Iln
a lt Illi "I III lw I ~r, lJl("LIC.J t"g~n te .ull ..n
sta.;Ul

JIJU l'lSf -IIllKlI I ~ SEPT - (Reukr)- Ten-
geyol8"l van .eo berlobt aan het speurden-
d~p..,.temont. ~"rd onderzOjtk gedaan door een
geoe4lskundlge van Burgersdorp waar de me8llte
!'ehoefte 18 ZII zelden dat zIekte da;ieluka
toeneemt en vreezen dat een epidelDle vu
,hph~erJa en typheuAe koorte dJ"lllgt

[ "" I' "II I -( H I<l<r )-Uet Indlll<lh
g'lll\\..:rIlll ...nl htl..ft berIcht onballgt'n dat do
H,llhJer \ UI \feh WI~tCIl sk~ht8 \0 nwmen8 W4.
dO;j ~t Ulillll n k i\t nl tf tm Dat litt ook ZIJD

, ...fI e li. II TIld ,. v"'trcilt. de unafhaukel"khei;d
I. r .l "li III en 11I .. ~L~ub6"lcll te kurnen of zIJil
Ir"cpell I < te !tten l",rUlalleut In bun land te
bil' eli

l. eller I Il "Ir \\ Lock hard t volg' gellCl11al su
l,tO \\ hlle III :-;"vember op ala opperbevelbeb-
Lo.,rIn Indl~

JONfl GElILACHT, DI!: JONGE DUEl

flDf81l doeD. (ToejalChin,)
Hen lIIOOIIt niet .trjjdeo ala yoor eeD ... norea

aak, want de tegeopartlj Wacb~ oDe )UlIt op dU
ptIIIt lI&II .te pakba e. ou moodelooa te mUtD.

T.uL Elf K.t.a4KTE"

8olDDligeo ."ueo op eeu beel QD~

...jju _treilt de taal eD ~ dat he& •
-- C!P - kwam WeIb -.J _n ~ ft

w... ~!SD~
~t bet lWUter YaJI elk yolk. .... 1DOeI&
Dm verpten da& Amtrib lIOOi& llJII -.J had
opreeeyen. Toea het &tine OnathaDbIgk\eicI
kreef w•• de taal ~ &gelach, dDl ...* er
peae yerandering In taal plaat., ook 1I'U Noord
Amerika - oaafbanblUke &taal, l1li daROIII
had men .. 1e wu- 'trIaJ'Op 't natlonaa)-pyoeI
ww aangekweelrt. HleI' waren wli oiKler de
Bn_he ylag en 1I'1ldeu er onder bllJYe1D,dOeIa
de taal en de trad.itiëJa onaer vaderen wiJdeo 1rjj
nlei J'I.:Il- geven eo yertrappeo Omdat ...
dit Diet wiJde doen werd door eDkelen .....
datwli

HALVE ItERF.LLEN.

...&reo. Z.I& ID de 'ynode waren er IOlDmica
dl8 verbleekten ala het woord natiOGalitei&
Jebnukt word. Wat men ID andere Da&lonalttei.
ten waardeerde, werd bjj de Afrikanen teD .n.rk.
lte afgekeurd, en die lieden 1rondell den Afri-
kaner die Iieh MD doel _telde &lJDnatioaaliteit
te bewaren en te haadba ..en UIl IIMn boot p_
llOeI gaIr ophanpn, &IJ werden UJtrekrekD alt
rebellen. JD WalliII en Schotland Wantll d. lII-
wonen echt nationaal en daar werd meUl tereo
ge&efd. lIm liep ID 0JUe dageu te .... 1M koop
met lOyaliteIt, eeu loyaliteIt dat meer IR _-
den dan daden bea&aat Zou er Iemand &ba die
leta kon Ulltoonen dat de Afnbnera &l8daau
badden .tegen de Koom81n? (hoor, boer). Ala
D;len hetn du loyaal wiJde noemen om4lat bO
"oor IIUOtaal IJverde, daD kon men bem genllt
&00 DOOmen Er werd 1I01D1 geidaaa'd dat do
Hollandacbo boeken In de blbliotbekeu DIe'
plezoll werden Indl8n lOO, lag de IChnld niti
bjj bet onderwIJ'? Het werd bt.vonden dat de !ria.
derea die 't meOlit vlln t Hollandecb W.. tell _J
dege1uk HolJ&ndache boeken Luen Ook bj) w..
er \'&n overtuigd dat de gev.hledenJa ..an .zuid-
A.frika op een heel oobevredlgende wU" wmi
onderwezeo veelal door. Wlde,.UlIIen dle Die'
voor de zaak voelden. Men moest aUO. IMnon
no de Englllaclw! geleilledema, terwIJl bet I.yeo
en Iuden van aDll elgeo volk een gesloten boek
bleef. Meer dan eeue bad hIJ r-U lil een exa-
meo genaagd of d. vrUD1&klDlrder alaven oor-
zaak 11'''' van deo grooten trek, en behaJye
aeDl,e antwoorden Olt de Tl'aDlIvaal, w. bei
altiJd dat dIt wel de oorzaak WIlIl. lndaen dii hei
gevel W88, wie kon dan nl.pekt hebben ..oor de,
yolk' Men WLlJtmei dat het de wQze 1I'U ___

op dit gedaan werd dat lIII11leldlllggat .... d.
ontevl1edeuheld Maar &8u. wdleo wulOot oDder_
SpIt moeeten del"611 In den .trUd om 't bestaan,
dan oog 100 bU liever ~ .'rijdende voor _
edele ... k 1I'11len lte"8D, daD ala _ lafaard
....egloopen (lUId .. wCJUIr.hlDg) Dil lafaard 1011

door fIJn nua~ "cracbt wordCll, f,.,nrIJI d.
waardige strIJder ID sIJn nakroollt lOa IeYen, en
met boogaobtlDi ,ewaal'lleerd WordeD.
(Iude toeJulgIDg).
Jult Luck. .00' toen een DUltticbe lied, dai

door ..eien geooten werd, wlllLrOpeen "-taile
op bekwame WUllewsrd YOOi'(edrqeo door dell
jOlllen heer BoogeDhoot.

DR. RGYrKAIf.

ale examlDlltor "oor de bO<'-trefe af"eeliD( ftIl
g88ChledeUll, moeet ZUO~t.leUratelhag te keau611
ge ..en dat bet met. de lrenolB OIlAI' ,_mIe-
OIB Diet beter ..... geeteld. Bei Wal diep
t1-enng d4\ ~ Zaid-A£rib met meer 't'&II alJn
elpn Irll'llhiedenJa WIlt. De namen "er £upl.
liebe koningeo en han DIChtlee CD neeljOl
werden op een ru geleerd, tenrUI helden __
&rel CillIe. Pieter Retief, PretonIlI, en &oo.. le
anderen, velen waarvan olt WeiliDgton kwa.
meot o!!_bekeod bleven Cillie knielde, 0III1"ingd
VlD a:atrer horden, met lune ID&DlICbappenneder
d,. geen !!Cbot vuarden voor bet beyel ...
~ ..en. Oillie w.. waar.Jijk een gene~ eeo
beid Te oordeeIen naar de antwoord~ die ~II
van tlld tot tijd oot.llD(eo had, 1I'U hU Depaald
van geyoelen dat het bU de JOblf6 rueJaJ_ lIOg
_Iechter gesteld wu dan bjj de JongODI Rei
h:u't tnlde buo bij 't leaen van een geechiedtDJII
.b die van O-Illaoca, maar WIBt men van dQ
boldendtad VlUl den Jongeo Uya,die zun re-
den ... der Dlet wilde verlaten en op bet lijk ftQ
zuu \!Ider w,rd doodgOlltoken? Of WIlt lDen
VlD de heldendaad van den J0ngeD Oo.t.h_
die met een akJe Imllt door den vlJUd drODr
en &00 t.et kleme kamp verloete .,

Veel yu deo tijd werd verk"Jat met 't be-
,tadeeren der "wan of lhe r~" en meer Doa.
8enae vaD die IOOrt, terwIJl ou. e_1f'Il
ItlIClrlodenJa venraarlooed werd Wp hadden
yeel om trota 0ll te IDn 10 onse 'tltChiOOenia, IJS
met meer kOOD" lOU mon meer eenheid i1ebbe.a
en beter dm .tf!jd om de '"ijdoDl lil de repa-
bheken kuDnen ventun Sogmugeu die ID de
ltedell waren opgegroeid tqeii met yeraohtinv
neder op de ruwe boenln met hon gro..e band.
en de nouweD met baar chi" t&bertJe&, doch
oooier dat ruw UIterlijk vond mIlD een edel hart.
en edel karakter. Det _ ,eJlAkhlUk In bei
kantoor gese ten IChllDp artikelen te;;cm de
boeren te IChrlJven, lID OlD te lpl"ekeD 1'IUI
"demons of Ignonnce'. doch die manneD 811
vrouwen hadden ontr.aae~Ik veel yoor Zwd,
Afrika gedaao, en bet hart dat daar klopte "..
honderdmaAl edeler dan dat van bet Itrut-
IDaIlnetJe met .Un lI1PIU' fn wandelatok)e. la
de boogere afdfleIing waren er 32 bDdid&teo en.
slecbte 7 werden doorgelaten. _ HU bad lUikt
geoordeeld omdat hU den standaazd Wilde __
boegen TelUU men er toe kwam tneer MIl dQ
gllllCbiodenll vu ons eigen land .. doen w..
hat nutteloos te ~en Afrika VOOl'do Afri.
kanel"R (Inlde toeJulchidg)

lIDiDEII ESTIIU~I \IITII1(Il
Ds Albertyn "bad den Lrwf Van Jen "oor-

Ilt~er Dlot ontvangeD en was dD.!!filet op een
IoC1ipraa.k voorbereid HU mOOt!JteerlIJk zeggeo
dat h" Dlot soo enthD8lllafl!JCh wu Ills &Om
mllfoll, on mll<lnde da, men met allea met geest-
driftige "ergadcnJlgen kon afdoen HIJ m06llt
erke!1nen dat het met de Holland""he tul thans
Lettr Ilesteld wall dan voor eeDlge Jaren Hij
gevocldo echter dat 't Hollaodaeh. dat me. luer
gebruikt DIet de taal van Holland wai. HU .t<pnk
echter IIollandllCh t gemakke111kai, h.d z!Jn op-
100dIDgIn de meetknn.de en aDdwe onderwerpen
HI 't Hollandach, ell t.aob _rden eemge veran
denngoen lIemaakt tB een pur preken die ID
Holland Iq een ,_meliog godrukt werden
ODlan!p kwam zIJn doohiertJe oaal hem en
Wilde weton wat ''durf allen"' beteekende De
boeken, die meo Rebruikte, waren ID IIOIIIIDIge
opzlcbten DIet geschikt De Heere ZO'1 lD&llDeo
opwekken om In de behoefte te yoorzJen Op
godsdlenlliJ.g gêbled deed bU lUO beRt om Hol-
Iaodache hutaatJe8 te t'er'llnlld ..n. HIJ wenacbte
dat '. Beereu zlII811op bet werk zou maten

De VOOnJtter merkte aan dat er Dog veel te
doen Vlei, en dat men ID weenril van al do
moel8liJkbeden toch voorwt ~,: . Mot l&lIIen
werking lOa er lDeer bem~g en naebl
wezen Hen IIvtrde a1echt. voor bintike reebteo
en Dlete meer. Bet wu heJU een &aak van ernat en
men _t ¥Oet bU link bouden HIJ hoopte da,
dit n·et de ww. maal zoo dat te Wellmg-
too eCIl pJub YODd.

Er warea BCg ""Jg. aadere
daar de ijjd V6rltreken w.u lOU

JlQoaI'll8ll 'Yeraoulrea mei gebed terJ:=za~~.,...

Het 1~U8~ rapi'
JOIIAXNl!:8IJtiJlG, 13 St:1'T - (R6 ) -Het

wordt gllzeud dat het rapport v de raad.-
comlDl .. 18 tllet( voor aanaiaando M ag of
Dilledag voor <lon raad aal gelegd w _ Het
woNh n'lJellJk! beweerd dat dr teren
twee bOOfdpuJ8en YIID het l'III_,ft.;ier; __ ~.f'
de \ crialilllg VIW
aanu..vehngen DE HEEREN VAN ZIJL EN WEOEKoffij ln N. Zuid Wallis.

'I,' 1' ....,lr -(Hlltr)-ntlt!(ouvcrno-
nl.nL \ UI "ICU'" Zn J \\allh moc.ldgt het pLou
tt u \au koilu a.a I

OALVI~IA 138EPT--{Sp"{;HIl'[) -Debeenla
Van ZIII eli Wege bebbeo hunn4l!rieaen heden
ootmoet op de grootete verpdenn, In lan@.lJl
tud hIill' gehoudeo Belde leden kregeo een
voium "ID~ertrouwen, mak de 8~mmlDg 'ran
deo beer , ege In aake de motIe vali wantrou
weo werd a ekeurd

GOUVERNEUR OP REIS.
I

KAAPKOLONIE.
Een schandaal in het doodenhu1s. lunch lUl.D

Ifloot sue VAN DER HEEVER EN PRETORIUa
PI "IEOI LlJIO.R\\D'

VF.lIIn aan Il, 13 SEI'T - ('5/~c"'al) -Zater
dag werd OIlDe groote ell 10 vloedrllko vel'(llde
rlOg gehout\en met de beeren Van den Hee ..er
en M. J P.rotonull. Een motIe vau vertrouwen
en belofte van ondenteunlng ....ord algemeen
aangenolDen

Nt)(~ EE~lDAAl'

De JJ F Jtd,,,,rtmr hoeh Lencht UIt Mdl!
klDg dj&1 do hoor J D Snutb togen deu od heer
Ha...forther .al .taao al. kaadldaat voor bet
hOO:,j"Hhlu"

JH "U~ \11:\(, 1 I

Drukte te Oost Londen

1)I"lllkt,iJe,llIlIr ~r!pd.,r,"g gehouolen t<J
JI""herg d~1I t',ku A lig' I" J7
Aalt de uniu bt:IJUClUlJ1~' an k:11Jlidaten voor

ol, a Uiot ""nolo h" gCll.ul< 'erkw'lOg Daar
de .ucrctafl; I'uzq "a.. I, I do rUlJuorpe.t oom
1Il'''.I· a~uerJo d IWH J li 'au ZIJl al~ !ICere
ta,,' (Il' ooll H:U'g 'dil ,[.u ,.ourl.lLLer (J H I'
\ lil Jl r \\ alt) hoc \f~l kuu.lulal.eu meu nOll1l

"I de "e, ti be.lol~1l twoe to nonll
r Il ,Ic ull.lag ww! "I. ,olgt. den ed

h.cr II I' '\1\ d,," Hee\ar L ,\, cn den be"r
" \ J 'Bn U"n.uurg Ut! h,er C J Venter
Il,d \all Iwt be.tuu,) h,d pH bnof de \(!rgade
n"ti k:en 1118 gogo.en dat iJ) duol ZlCkte IlIdt

tc,~llwoordlg kOIl wezoll
lJ", \ergJldeflU~ lK-~Joot d ...11 If~( 'll Iru g'(!t.::n

!lall du C1rkd cotllilo "J1,!llden!l1l Ir} te laten
om t.e ~tcrnm. 11 lllocns <.'011ntltUtlc

lJc heer"" ~ \ \ '11 Hell.burg Cll.J II \lUI
Z Il wArdf n b~n()u[tJd nl" ~t II C Jrnmlt;"'O om lien
od hutrell :\[CfrlIllIlU l n :-Sallc'T afwndc' Ijk UIt
na~m 'ran hot dl<trrlctl!lH....tuur te I,ed Iuken
Voor het gedalH ""rk \OOr d, Afnkllmr. III
het parl ..nJcIl t en ook voor de rechtzlnulge
ZUlU' Hrli'AI",.dJe publICk m(el u..p LUiddoor
ben ,oortgclrolpell mei d~ lutste .C"'IC vali on.
parlemtlllt Dezdfdo commt ... e ook dcn cd
hccr J II lIofmu\, ha:-toll(k tu t.!.Ilkell "oor
"IRell mUlllel"k:on ell WI\er Afnk,lulsch, n
va<i"!Iand,,, bc'l LlIc! I13nduu etl hc~r .l\lOllUll.
LW V, Paarl

~ A J

HOOGGERECHTSHOF.
CIVIELE ZAKe~

(I"r <k" ,ra11 er" fJ(Jf!n lt (f.lr lhier ell
,,, 1,/, I Jl U"f(!t rl'

111111.. ,,,

J)0 'rolgull'I'm heuen wcrden toegelat,," III
hol hol tu prak.tLIIlcrcn .Jan Hendnk Holme)r
))0 ,Vaal en 1 "'ron,~ I'rertJ AAI,burnham al.
ad \ ok3!ell A I ,al,arn Ho!,crt..,n l'ruter al. pro
cun ur en !lot",," eu Arthur 1'1mtageneL Kc
nc 1I,:- a.lM llotatl3

II' II \I11lrArlr."
0l' a.'\nZOek V"I de heer< n .J"n " pn .r ,ul Qrt

"Cf Jell de IIQOOul. nn IJ, lid UIl! Ink ('", t","
cu J~DJc. Willmlll .\fe .re .. " gcnhllhilltoe d

\ " R f ~81ll III ,

Sec dt<tnkt,bo.!uur
Colesberg

J~ ZU\~ 'I' I lll'!- \ \\ IJ'" 'i'n rrHltlH

Ilu I,eer Mc(,re~or 'I':g "'Jof (lm tckeron
gru ut llUTl til!\t rt ortlop J1:\am vali dlOUS ollmon
dlgcn ~oon Mark T) held to d,..,n tran"flOr
tccren Do., 'l'hcl\tlo ui 0' orstaall 'oor cell
rapport Vl\ll de IJ lDeP8ter

I~ Z \Kf [Jl III~l>f II fAil" f ~ VAli IlEP.IlDF X
Elil A'IIlERD'

1- en aaoznck door den beer McGregor DIDden
rel!'l~tratc"r "an akten ~ lDaehtlgen OlD zekere
,crrnrldo en onverdeeldo gronden te doen tran.-
porIeeren wc rd toegestaan
IS 11['" HOf Dr.1 ,~)/ "IJ!.F.'1 I'll nl 'KI IF.)'
Admkaat i"chretner QC, deod aanzoek OlD

,-erlof tot het verkoopen vall aeker belr,,,t
Clgendom

Het hof wClgerde de apphrohe daar het Diet
het testament, an dfln ol'erledene kon wuzJ.gen
fS Uil ... AOP.ltF.I ")("IAIP.S~UM:I'lII'IlIlIII'!l

A,hokaat Jones deed aanzoek om verlof een
verband op zeker vut' elgondom te p_ren
ten elUde geld op te nelDen voor reparatie ..an
het eigendom Do apphcalle werd tocgewtaan,
en ad vokaat Jou bert ..I. ellrat<Jr beooemd

1·r.rITIt: , \N IlAItRIET ( ATTWF II

Deze 11'118 oen apphcatle om de-aanAtelhng
van ccn curator Het aanzoek werd toegestaan

II rITIF \ AX nOli! Rr c (n0881 F.\

Ad\okaat rnnes, Q C deed aanzoek om 'er
loi aan apphcant om een contrakt met zIJne
vrollW aan te gaan De apphkatle werd !.oe-
geataa.n

p" F II \111 I II I! ~11'1 -D" plccJ.tll;h,!Cl
van h t li t:k~t~en It:Jg(Hl van dJ rt:Kt Jri\tlc
dcr 1ril ltl kurk werd glolcr< IJ Illiddag
dOl r z III c<cellentle Mr AlfreJ ~Idner III te
g<Jn"uordlgheld ':1:11 een groote meIlIgte 'er
'Icht lJ" pl<chtl!{held was IDa . !ln,ck CU OPu

woot aa Il tal nllnret..elaars was leo. n"oorlh!i
1)0 .pcedl van d.m gou'erneor "IS geluk
wen.chend en "e1l .eelr gcwa/lrdt~rd door het
groole a."lntal "'11l"M:lgen (,edurcnde den acb
tCl mldd '\{ bezuchl de gouverneur het hu'lIge
rUllan kloo.tur ell het Nazareth 'ellIJJ' ZiJn

eXcdlulI'e 'erlrekt heden morg' n na IJ" t Iten
hage

Stadsraads verklezing. I'RI J~I.IJIT

Daarna werden de 'Volgende prlJlen nltgenlikt,
en de &anwelige prus ....mDenl wordeD me~ ge
JUleh begroet. Melf'r Koopmans 11''' weder de
geef.tet van twee 5peelah boekpnJzen.

Hoo!!"'te Id HolJ ..ndaeh, matnenl.tie eXIUlen
I, D G. Malan VlCwna College, SklJeobofeh,
.£5 2, D J dil Wet, Roberteon, boekpru"

Hoo!!"'te In Hollandach, bonoeun examen 1
Elia M. Joubert Klein DrakenstelD, boekprU.:
2, Fred E lf (,rocb, Dordrecht, boekprjjll.

Hoo!!"'te 10 Hollandech, t>lementatr exameD
I, Martha ROMODW,WBiennu..kenlvallel, boek
prIJs, 2, Jacobns RoMouw, aelh, boekprns

Taalbond e~amen, Hollandllo:lb, bOQgate afdee-
Img 1, M G. Potgletet, Stellenhoeeb medalJe.
2. MaggIe JouLert, W"oberg. £3. 3, J P Vol
steedt en J P. Knge, mevr. Koopmans PI'U.

Hollandscb boogenl afdeel lOg 1 F P Hoo-
genhout, Wellington, .£4. ~, H S Pienaar, Nor
maal College. £2 ~ W W de Vilhel'll, puhbeke
IICbool, Welhllgton, boekpr[)1

L",en. Holl'-ndscb I, Anlla WInter, Stellen
bo!!Cb .£3 2,:E IJ Hoffman, Paarl,'£2 3, D
I Ic Roux, Wagenmaker8Ylel, .£1, " P B
van HUylllteen, KnY"na. boekpr".

Geechledenur, boogere afaeelmg I, C. B
Loote, Gedenbcbool, .£2

Gescbledenlllj lagere afdeehng I, P A Ven.
ter, Only Collete, Bloemfooteln, .£.3, 2, Carolina
E JOOl&e, Doebof} .£2 ~ h.abolI. t;mlth, Hei-
delberg, Tranetaal, .£ 1

Z -A OP.8QfllP.IJENJ8l EII\" Uftl ()Ojj!).

De voorzitter gaf Wellington een weJ-ferdlend
plUimpJe dat bet &oovele bndl~teo had door
gekregen Haar bV kon Diet nalaten een el'l1lltlg
woord over bflil beoeteben YID do gcaohiodenll
'ran Znld Afrika te .preken In de boogera af
deeling van het taalbond.examen wanln elechta
7 kllodidaten g~Kd en het getal dat siok &an
meldde WRa OOIE nlét groot In de lafere afdee
b'lg W!lA het I~ beter, doch lang Diet benedi.
geud Dit teit IDBIlIcteop hem een allel'Ongun-
sttgllten IDdru.k, en het kon Dlflt &00 blIJven,
want het volk dat Diet met ,un g_llledenJa be
kond ill, bn pen natlonaalge-vool, geen zelf
reApekt bebbeo, De IChnld lag .&eker groote~
deels LU de wijze waarop onze gesehiedenlll op
de tJCholen onderwezen werd lien gebrutlrto In
de IDeeste ge ..aIIen een dnn handboelrje, én dan

de geticbledeolB dlkwlJla DlOt door be
vooegdllondeMVn.rs op een 8ympatbetiach .. Wllze
OUlltrrlcht OQtlÓluodcnl1l achtte hU een ~an de
alle, J,elangrllkstQ Ol "e",crpen IndIen rech~
ondem ...bl, 'l\an! mell zag daann de leldllJg van
f:nd. Han.1 (he de lotgcvall"n 'alll.volkeren Le
·IId t eli Lc",bl~t Uil ton niet DIet te veel na
druk ,"cr dit qn,lerwcrp spreken, ecn o!lde"
w~rp ,I tt ,le aan,lacht behoor.le te tI·(>kken van
nlleu dIe b.ll mg "telden III do to, komat van 0118
volk ()U7.C gc'.lllcdenui morst ID den recbten
ge<8t Ran "n"e klntler, n geleerd worden, Rnden
gaat on8 Itatln".a~ z, Ifrasped sonder hrUfe! ten
).'1"onjo 8lod,l~ ill! de repubhek"n W I'd !'eho>or
I}k op dIt '''l<!c:rwer" gel, t., t () ,,<leeI6u nuar
I·" u 's':lg ol, r tXIIII'llJa 0 ~ l,oJcn te Blau.
'al I 'u, JIl J ,.a~h:tl. du:J, I ,-..,111:1nde qOllclutl
dOlI. 'al'OnM larld doch Z'J "arcn <le ultzonde
IIlltien )feer I~at op dit ond~r",crp gold
wonion i
'I wee JOl ge dames zcngnn toen c;] a.'t<!IYe

nll.am h ..d gt:lJlIllmd :'ll1n ,aderlaDd " 'HLuna de
<:ertltikaten Uitgereikt weráen

DS m,I)ItIIU_~

dlo met sroot gejUich onhllngCl: werd, begQ3
met te sellgen dit ds Hofmeyr verkeerd gepro
feteer I had daar Iln (da M.) DIet een8 eeu teb'
had en s'ch VllOibeo vaD ds. Hofme)T zoo be-
,)Jflnen t:r wns ~hter geVIllU' da, als men de
zaken te lu.iM opnam, Dl6n dan geneigd kon s(JD
de banden In den '!OhOOlte leggon, op agno JaII-
w. ren te ga.'UI I'IJIItoo en t4 "gall allee .....
"~~ ge\ffillQtlll &nOndo uak oabte, te do.-
ker lt! dan II..!' te "'orden.
BI~ WlIlt van kinde-
ren den
zaak was die
wordeD, die

0!IlI

(f lst.e"( rt vund lle Mtcmmlng pI U.t~ \ oor le
d, IJ '10 dtn Ka.ap"t, [.chen "l.ld"raat.! met
deo <ol,;' li j~n UlI.lag _
Wooclh" I I
il Redl)
[il ,rno
[toOerr,""1
~I)"
( unnlngbam
PlItman
KI!ch
W\11Iu
KIO,le)
HSIr"
Befr
\ on Uppd
He Cer.te 7 ti} I ti '1' gek'lLell

VERTROKKEN \ \:-;KI)'J--T ILl IT[ "II U ,r.

nll.l"
~

lllf\Jf\ I IJ "!II -De ~ I\UmeUr !IJ

'l'e' "lg eli de lJ heer f aUI c l In utd( n te
l lIellhnge aang-ekomcn ollder p"achtlg wc.jer
Z" wudcII ,an hltt .tal()n \erwclllomo door
d~n m l\)I li de ontl':1ogst COHlrJIl:-S"'It: Zll r~jcn
naar IHL ,l;ull,", M ~:lr ad'e.' 11 Il rdell aan
;:elJOueIl en het ve>Ik.1Icd gcwnl:' c (jo lr de
<choolk:lndoren ECJ:l groote njPnlgIe \\ '" op de
I 'en til de .truten en de publlll<o !o(eI_)()uwell
fra~1 'UNlerd ~".,be"k coll(ge !'II nndere
plalt-tn Weld.," u'zacbt lun,heollgebrulkt lIlt
st·"dhuH w....,blJ Qllgtveer [1)lJ h,ercn en dame.
:'Ita) or ~I Ic,lhe,son aronk de ge', IIdhcl j van
({OU,erncllr til pankte 'ol r crI lUl tegen
wnordlJ>hcld 'all z exc III likIlhage \\ lIune!,
""'lt zut..,1 'an g(>uYlrneur n.uruoKkll)kcpro
'lIIC1e mocht w,)rden verplaat'I lOU er geen
ge""hlklel' pla;llt'al. lltenhage kUIIllen worden
gevond. Il "lr ~l(red lldner antwoordende
zBllle cl ot wat ook do natuurluko Illoolelllkheden
'Ill Z'Ill r"llell lIlachten zIJn. de.e mei. Warcn
'~rgelel;oD met dat bjl ID den loop' al' cortlen
da.., 11 zou,,"at d~rt,1i' ~p<:echt. 0' er hd
zelfdu uil lerwerp liáJ mo"ten Dlllkllll

fr "ar""l zeer wqlDlge onderwerpen "lar
lIv~r cell gou, "rn.nr lDet vClhgllcld kon "pre
~en Ui( moest all~ [JrandcIIJo ('"hlwke kw".
lIe. I urm uden H lf kon Illd "elle plaah le
\C.,) pr".efJ of !lil wil de andere 'llll.to"t gc
ICn HII dacht dat htll Illet mu!:~ll}k ":ur 'oor
henl 01'11 In het oosten t ... WUllCli Vu,r cigpo
gcmak wu hl) een pl4-1t8 verkl"zclI "3\r geen
.p(JOnreg tewgrnaf of n,cu" ,I hden z!lll H lf
Kaf zUn d'1UktJaru held te kelll en lI' cr de \rlen
dcl"khclJ waarmode hll (Heral ontv,wllen werd
Il!l ""I,, overtuIgd dilt b~,c UI1J~"klt gccll
lora.ler olldcrJan ..n hw tlall III do ii: "I k"I'HlIe
II I ho,,!,t. dat de b Indcn tu.sdllcn d. KololllC
lil Llll(tlllld Illd 'cI,lapt ... "d, Il 10" rd~1l

nc heer Il \\' nil" cli .td jc de Il I.. JldrlJllk
Jl ",a.:r pl ...\).t,;rldulc Int

r \ l' olu' dl, r. "lido k
,-, Il~ III ,ti I Iwcr !Jrllt y

IICl Ir \". J. W \
Jl t ti.., 'Ill" IJ lttrlchtl/l
, I ~ tet' I, I III d. Il

i r lf) I (ll:ll :,olHtr
AdvokD.,o'lt J unoH \ rO(jg \ Hl r I ~ t ...;CH klager,

daar JIIJ DIet met Z Jil l:..'lak \\1ai UJ. ~t.;6n i.

Apphcatte tO\lg~8laall

I'f:Tllll '\~ IIIAI .\"\\1

Ad",kaat :\IcOn'!:or '~L"d Hllzook 0111 het
ab-oluut maken "lil d 'n lf' , /I •

10cgeata."1n

KERK EN SCHOOL.
Mej Buchanan, M A dIe hare 8tudll'n 10

\mcnka voltomd heeft, keert naar ZUId Afnu
tCrII!( OlD do hetrekkIng van onderwIJzer ... ID
Cnck .. " eli LatiJn IIIInhet HugeDoten I<6mlDa
rlUlll \\ ellln"toll te aanvaanJen lIoJ Bucha
nan " een zuót.llr 'an rechter Buehanan

11l.AI'KnrRNtR )lIT( nr.! L~

Advokaat Innea, QC, deed aaO~k OQlver.
lof om naar den gebClmen l1WI te ap lleeren

Advok .. t Schremer, Q Q. (met .d· kaat Gn-
ham) voor verweerder had -,een obJTe

Ue apphcatle werd toeg~taan r
IX ZAKt: 1lF. COMKEIl(tAl flANK

Advokaat ScbrelDer, Q 0, diende bet 14de
rapport der ofticleele likwldatonlo ID ..

Het rapport ~I U dageo ter Inzage hgll'en.
\ \'1 DEn BIJl EN AMOEftENliJ UAUI'T

Advokaat runes, QC, deod a&llZóek om net
ab""luut maken 'fan den rille "". ID dl/ze zaak.

Ad, okBllt SchreIDer, QC .. _tond de apphca.tle
tegen
Aan twee apphcanten ....erd vorlof gegeven

u, (<Jrlllfl [,wprrtl te.dagva.-.rdcll maar 6IUI den
del de word het gewellr"rd

IIINrO)l VR 111I~TOM
Ad'okaal IlInjl.', QC deed aanzoek om het

:theoillut IDaken VBO ccn hevel 1'oor hentel ..an
huwellJksrecbten Do r""pondent luid OIoLaan
het lJcvel vOldaaD BchLscb"ldmg Wlord toege

GUlterclI Lad een gecolllbmeerde kerkeraads-
vergat.!ermg van de "',euwe kerk, Br6Clltnlat,
plaal. ten elOde kerkeraad.leden te verkiezen
III J>1.at~ van de aftledonden legenwoordIg
W<Uel! I.ehalre d8 C r J ~fllller (voorzitter),
Ollrl oudorllng J do Kock ond-dlakenen P
Brink (, 'an Hll<'rde P M Hn dQr Spuy
S",ut. en ( Murra~ dJensl.loende ouderhng
.r P rle \ liher. (I! dlCII,!d"ende dlpkClten
Jo .1 Brand r L1arter, P J Pel1t~. CJ C 'ao
Bonde en U. \ D.

L1\crgallodc tot de kJCJlOg van ouderhngen
\Ve~ 'en lIolDllIntlO rHot gevormd, bestaal]de
lilt ,In Ircen u J I~ Hoes II de Jong Luyt
I' flrlllk J li Uofmeyr J J lO J nn
Hootdo J n O,,«IIIIIIZ!:" ( I'rltohllrd (j
'I urn) 011 H V Hoime)!" lj lt deze lIJMtwerd
,ekOlelI In plaats 'all t.!en beer P J de Vtlhera
,J" beC! J II Hofme) r J J zn en m plaate
• ln tlcu hoor J II Peut. de hoor I' Brmk
Vo nOllllnalJelu.t voor dlakónell hcstond UIt de
II~urell B A de \ nu. ,Jr (I van lIeerde, A
r luro .1 Thelllll",cII l' J Louw e MaraI',
I ~I" clI.;lm l' M va" dur ....puy "lIJut. ToL
Ilrc}cr (. MUll'll \lil J I ccn.,ra "a ora lt toon
~uk lllll 'lIer,1 III plrlilt.l 'all tien heer J 11
lf lt 'I!, .1.1 Zl~ \k jil cr J I CCl1~tl'lleli III
I hal. 'In dell hou I, L "Ul l!.Jude do heer
(_ ~[ar Il.

Een \ otum van vertrollwon

) !_ IIc !.ted

NATAL.

.laan
lt, \\ ~ ~H N I I t-: N M)I 1 :\'IAt Il

Ad, lOk ".t J uuhcrt Hoog VOllllUltegell klager
,11:11"l, IJ llIet met zlfn 1.aak \V!lIj ull.:agaan '

ApplcatlC toege.taau Wtlt kOl!ten
14ICHARD!I<,'1.,. "\Ill" '<

II
)'mfc:<.' r Ilvfm, Ir"" 'Il pl"l In de YO

Cal1tl~ C1JtJ'ci(\ j ÏolnM n.."us<;hu eu VrHHL1.at"'( 'lU

geweenten lo b"z ",kc" maar door de
drocn,;n bcprtJ<;vtJIg dlO h, 10 hee ft ,(droffcn
hedt h I dit pi III opti"£e,en Il,) lal \'3n de
helft 'all Sept tot hel ct! de '~n October lDet
llJll gezlO to Kslklmal 'edoo\ ~n

'"I P D- ,\ .1 :\Iolh('rl>e 'an ,Ta;, r,follt, III

hedt () \- ~ h te BI"omfr ~I 11 I J ~ " bertlcpcn

\ \ J I(

A,], nl,;lilt :\1 (,"c..;or du 1 , I~wuk om l)\"

h~rJ,JIJ10g "'an dell mlu(I\;~Julg \r tite \ t,
Ba,n

A'h okn~t Jou[,ert noeg 0111 ult.tel
De %.",k word lJ:Itgestdd

II t h" \ 1\ I" I ,

Il \ \ Xl t§ 'U4 ~VII I III

' ...... 1.1; I 1....$1 c~l ....te nS!oI!tit""lt I, do ~U J

,ortlclDont,.d1ooi I~ ".pt Ier 0 V .... 8:11aIl8
IJ •• lCl J tH' t, C~ f() 1 t,a" IJ.. oIlJ~r'\Yllzen;
''''li ,Ic. holcn te IInl) ".dl UI Zu,d OO'lbock
wl(k W el'~lel (I \ " sal mo f IJI/ [,.ne\ ells IC
scll,!Olti" tI, ti t. ecd" ..., 'w"t j,cnouJlgd copd"
WI}k< [urp'" bool te Z...<trvn dl,trlkt !toux' lllo
or::; _""r .. fl21 'p:t ... onder ....lJzer \oor"cl rund.(aallde ,,; 'lOO I C ~roo" L.kte "IJk
Korannaberg L;,d~ brand (), S sala,," £1111
per ):uJr ell de 8Chool"old"n

I

Wil l GCIl "ueoio Lo,.!, dfl<ln WI de I:.e;.t"
wR3lde \OOr u;\" geld krugen onthuud ~Iorrieo I
en Co ( Idr)

\ lhJn) It!JHLf'. ll/elUi :ilil"ll, li In 1tu}df IC....lrr,J4 ~n
du laag.t lUngelllke "r'l~n, probellr MOrrltlOD
eo Co, I'IClnlltraat (Aa, )

DIJ MUItRliION Eli 00 liO ~JJN dam ..
algeheel wollen "Ribbed" OI!Iierbaatj. i.
TleoechkJeur, wit en natu1ll'lQk, SieL .. JtU.A ~~rikeL (Mil.),

Z A.-REPUBLIEK.

lIt llt)sI'FIl'II.r('f~ II\! f

Ad.ol<aat InUf." QC. dood aanwek-ow dó
1l;11l.1 PlIls ,an Een, uml ,r !ld [,Iern

c\pphcatle to~g~staall en ad'oknllL CUTre) &:ln
ge.teld als rtll t(ut nri 't/un ~

?Do Inkomende rechten [Jf ~1~DHtJ \IU"E \ lS la"'~u~I:G
AdvokR:lt Shell dted a&'lZ'lCk4l1D Terluf fot

hot pa.'seeren '"iln verband '
l'oog6llt.:t3n ,

~\I~E (OIO~H~ ..\fl{l~ PO

.A.l, akaat ~"I,bremer, QC, dIende het r"pf'?rt
der l,kwldat4reu lil lIet bof .tond elln order
tOll 'H creenkuwstig1ret't-aI'Port.
lid hof ..errlaaJlde tooD tot b(>don



Caledon.
\

n \'ol I! Z Jl rKLOOf ~ I rSI \~~I~O

1 ender ontvangon van den heer H D le
Roux om het werk te voltooien voot; .£2(} De
hoor Le Houx waa tegenwoordil{ "n ondernam
een dam te makon van ~) voet vierkant 10
voet diep met een 8dlUlIltO \ILI1 1) loet Be
sloten dat hot work door de hoereu De Wet
en Bc) ers zal moeten w.rden goedgekeurd

P\\t Ilo Rp IIY.lluO( 1[,....

(, .Iezen I rief van den heer \V A J du
TOlt meldende dat hj] bereid wae een dam op
de puhheke uitspanning fe maken voor de IIOm
van i" 'an de volgl'ndc grootte U yards
hog III )ard. wUd ell 4 voot diep In bet een
trUflJ

\ oorotol \ all d r BIJl De Wet Dat de heer
Du TOit gemachllgd "orde de dam te maken
onder toezicht an den hoer HutehlDson AAn
gonomon

VERGADEiUNG GEHOUDEN" SEPTEM
BER 18!J7

HOOGERHUI'" KA..~DIDATEN
de heer nil 11 J van Bred I

Ilutehius II il J Human J
'an dor li II l' D dol Wet

[l an ,unI rtr.HrJ

'olgon. kenni'gevillg IL. • Land werd II
Zaterdag Il dozer eeue publieke vergadenllg
te Tulbagh ID de hofzaal geboad'on met het
Joel de kaadldaten voor de a. hob'(orhu",
verkletlng te hocren en te nommeeren On
der do aanweZIgen merkten WIJ op de heeren
p J P :Mar-us 11 ~ Theron M Louw All,
Malherbe '" 'all ~ iekerk P A de KIe k P
Faure L ErlIlImu&, J li Roux s l\edelmg
huis J v n Niekerk It ~eetbhug F I'heron
A de Kl"k P Tulleken enz

De secretaris de heer Adams las de ken
DI"ge' Ing D",,, noch de voorzitter noch de
Vice voorutter van het dl.tnktsbestuur tegon
woo"ltg wa' 'lelde de heer li F 1 beron
ge"econdeerd doo!" den hoer M P Louw dea
heer P J P :'.Iarals 'oor al. voorzat ter die
de vergadering opende met te zagoen aat hIJ In
den val was gcloopcu eli DIet verwacbt had III
die betrekking geplaatst te <uilen wotden De
Yergaden~ had een zeer belangruk werk op
politiek ""bied te doen een werk waanan' oor
al ID den I<rltlCken tlld w,ann "" leven veel
roor onze nationaliteit afb ng :'tIen;' bad ID

~ ngeland verkeerde en vera r.aJdc voorstelhn
gen Tan bet gevo~len der \lru anen! geg"' en en
enkele hoofdpersonen hadden Iledegolllerkt om
die verkeerde voortltel!tngen I 19;1llg te doen
vindon Men hud Hl t parlem- nt noodig mall
nen 'all beg in- 1 un lntwlkkelJ1g' Uit; iu vloed
kondon urtoe euen en ru- c ...hb mannen die
recht st euiuen De I "'Ill! voorbij om te zeg
gen dn r at. iemand recht stemde hll dan op
onze olJ()crsteur .. q{ aanspraak kon maken want
men heeft ruanueu van ontwikkeling aan de
7. ,de v an onze tegtJIlparl J en onze "Crtegen
woort ~Cnl moe ... en III ~t.a..'lt tun om hun Hl\ loed
le l.t~lI geIdelI die hun stempel op <Hl discus
8''''' konden opdrukken Het wa. '~I groot
belang dat de kiezers weten .. at de gevoelens
< In der Itan Iidaten, "aal voor 'I hun stern
liaan u ithrenger en daarom JUichte h I dell stap
'an den plaateeljjken tak toe ru de kandida
teil Uit te Duodlgen \ an den zOOD van den
heer D de \ o. B,aulC ~ad de seer< tans pen
""h!']J,"n onhangen meldeude dat '''D 'ader
naar (ah'lUll "LS gega.an met de feest' lering
eli dat hct bom d",v III 'peet dal h~Diet te
genwoordig kon ,,,n \all dcn be, r J ,\ van
A Lochntr wa. ook een .pectale ultnbodlglng
gezonden (hch IJlelI had nlels' an helJl verno
men D., ergarlenrtg had toen de gcle(l'cnbPld
h... r gevoelen u t te 'IHekun en 'ool1!,tellen le
doen

De heer \ I II !lhel be lCHle dat h I eell ,an
de oud.tc Imy lel'! "ll r lH agh w IJl en ZIch
ml"""hlell Illet I LIlt; meer In t publtek ,on kun
ncn laten gelden l ~t{'mtllCIl neen Ih;OQ) m L Lf

h I hrul altIJd .;ewerkt \our de belangen van z III
Iud en ,DIk en LO uht 111'"11 dWII zoQllllg hl
,hartOt> de krad'l bad (tO'JUI hing) Utll ,,,lie
th:tf1" \ fnk.nen< III I parlemellt bebbell die
oi&an bil Lall I. Il en III I_ belangen 'all I"
yolk IIU was bet u'ot vulkomen een. met den
"OOrzlttcr dat men nIet zou ,temmen voor de
D,1almen die a<Ln de rechte. IJe .remden HII
allhlt-e "tammen ,an meer belang dan .preken
De heereu Lochller en \ an Hh n mei dil heeren
Van den lIecH r oU TaU ~",Iell hadden III dc
a!geloopen .esole J.,'" t )ond d. t z I vodr de be
Jangen der \(nkanenl I!vclden Uad IJlen nog
10 .nll<" mannen III t hoogedll!.'! drill k n red
van t kwaad dat gelaLD "cr I" rhoed z I" go
....erden III! betreurde het ,lat lo 'Orige \erga
denng .00 o!"'tandlg w" oe" ee.t <Ill w<lde
lIewen dat 1ulha~h l 111goed, Il naam zal her
willllen I lOr z ne een'''llilldhoid It I "tide
lI"cr de mln.te l I" d cl lOll ,oo",tellen
D~ze \Crgadtlflug l~ lil ge' ,eIen d d onze

Tcrtegenwoordlgcrs zdf!it LIl h~e m WI ('Il Zf Il
den Z JO" do )rdroHge 1 \:ln een pcht lI~tl ti lal
g<l.oel en dat ZlI hare on I rsteunlDg I elo, c aan
de heeren \ .n Hl fn lo I nu el RIblot

!le heer I' II 10 I I r OlJ er le
lJe \("rZltt r ~pf U tI ~ Jlt h n)!t I le

pcr"'" nllkhcll 'all de ui I ~lell w<lle letlek
tee~n Z h,dJel , I II nk J:P Iragen

De her J 'al! :>;Ickerk \\ lie 1 eten r nl< I!

dan n ~t Z~ ti qf-emll til 'ovr ptr"'m ell dIe Llt J i
aan Ui" red k l~ Je III t! lrle Ut: I b CI'\ tt..: IJl I
badden

1e.....C' n } ri'
(voor lt IJ II
H ~ Kle)u I'
en I 11 ~"Lft

'\ ilen der ,
gue I keurd

I re verb' 1 rHIJ gelezen en

III I U \Nt.;:;. r
I en brief tn don d .. tncl. iuspectuur

mr I ~c'rekklllil leo het voer o."telde wiel voor
dez n t I

Bealolen d lt dat deel van de resolutie van
;, J UDi 1~U7 waarhij het tarief vaatg_teld
wordt herroepen worde en dat het volgende
aangenomen worde -rl)tUlgjln zd per wiel en
Icl voor leder dier daarvoor Ilegpannen leder
losloopend paard os, ezel of donkeYI Id,
leder schaap varken bok of strulllvoge td
.. a 'en' WIlJer remtoestel! d pcr wlef paard
ouaer zadel hl voor eeu spider 6d

'lit IOWR\SP\" !OLIIEK
Resloten dat de sccretan. aan den commts

II&r'" van kroonlanden zal III'bruven hom na
gende om een antwoord op dell brief van 18
Augustus

BRI I IJ' II I IEltoól[JtIHI

De heer 1I0teblll.on verzocht dat dese zaak
zal bill ven overstaan

"IA\f lW E' )IEl(lIA'n~ll!nRS}"\TEIS

De secretarts rapporteerde dal hll de gewone
kennisgevingen had gedaan m take het heffen
'an eeue belast mg voor Ix" engenoemde dorps
besun en bU de October vorgadenog van dezen
nad

.,

•

I lUI tI \IRF if

Circulaire In nke de g'ezondheldew$t geJe
.en en genotuleerd

De heer lIukbm80u diende een reken mg 10

voor £7 I. Id kosten, oOf reparahe van den
weg tu"""hen I plllgtonbrng.en Roodehoogto
Llrculalre III zake hc.procllngllwerken gelezen

on genotul{'t(;rd
't ~ '\ \{lE'\J)\! HklH Wli

( elolen bnef nn ocr" J (r Welde InslOl
teIHIc rckeolllg voor i,~ tiM 'Id lIlnde hoorag
ultgeg~ven voor reparatie van dezen weg

Heoloten hot bedrag te ""talen
l 'Lf Dn' HREDAlIllORI" EG

(, cletcn hrlOf 'an dca heor D W 1I1arat8
klageodo over den slcchten tOClltand van dell
"e,: tusschen l alcdon en Brooasdorp

Be.lotcn den heer :"Ilar:us te llIformeeroll dat
de LLal( de o.lLndaehl van den m.pecteur van
" q;e n zal edangeIl

Eli \ EnT! Il \1.\ t.:

(, elezcn hrlef 'an den hedr J Jd,) \ IIIIers
W IZ811de 'p den .lecht~n toestand van dlln wcg
tn.""hen ZondagMkloof en Goed'tertrouw naar
de Rreda.dorpgrens en ,rageode om de som van
l.l Ill. om den" cg III orde te bre~en
\ >orslel \ an der IJ) I-Kleyn Dat het ge

vraagde bedrag toel(estaan worde - Aange
De heer De \\ et bleef bUlten stem

IIfK If R! IKnlER

(,elczen brief 'an den heer J P Knel klage{
dc ol'cr het hek door don \heor L tt~r o'er defl
pubheken weg geplaatst op de plaats Rust
ri' 1('

Besloten dat de .ocrdans aan den heer L tter
",I scbr I' en hem meldende d lt een klacht III

gediend "a, er dat h I e~n behoorllIk .waalhek
daar rllt et -tellen ovuroonkom~tlg de wet

I ~ J \ I I \\ J J

r'ld Il Itchlll' II Ilunlln ril, zinc execl
Ing 1I\~rnlur \OlZ0Ch w .. J<..; um de

r Il t te .Iullen 'oor Iechoic .tecnbok
k P.II !tllk r' or twe" J~rell te beglnncn

op I I ehruan 1 K eli ,lat do Jad t Ol' gril"
bukken het ,.hede J \:lr zal open hl l'en hegm
nende In Jult IK'7 voor een t Idpuk 'all I laren

\ Tn' ndement \ In del B) I-KIe) u dat de
applt ItlO 'oor sluIttUd .Iechts 'oor cell Jaar zlll
wezen

\ oor het amendement ,temdcn de heeren
\ ,n der B) I K le\ n en 1'\ v Irt 'oor de oor
'lionkclllkc Illotle de heeren Hunlln Hutc1l1n
• n en !le W ct Dc vuorZlttcr ,temde' oor het
amenuement

lt Ipport ,all len lIl'poeteur vali wegen gc
Icl~n en genl tuleerd ,

Uc secretar.. legdc rek~1I1111fn 'oor ,le
maand \UJIl-tU' t.rt'\fel Betding gela'l

!Jc heer lie) Cl' dee,1 aanwek , III 'erlot vali
ar"eZlghell dnar il" aan!(c"teltl " ...' als een der
afl(e, LanhJ']el! naar I,mh lIl".tad In mkt) ruu
derp< "t

\ crlur werd toeoe.tllll , ur 1 m Land
J)narna vord ....~ Ic de r""d

VENTERSTAD.
(I " " II (.

III Nlptcmber lH'17
Z )"I.ng het In h, t I)()\enillld en a.'\n d ..

oo..tclqkc ku~t rt ql nt hoeft men hIPT droogte
en kou le Z lf win I De ploegtIJ I " voorbIJ
du.mme 1 Z TI 1<(!os én funtclUen zwak zoodat
h~t \)( r JltlH:l!t treurig' l~ Ook l:i men tller
n()~ nllt kllll rne de I1l1I,10rp<"t ()p do plaats
Ba I,fur teln I J Jc heeren \ J Krug~r on J C
Lt:~~ln~ ...Lel \ rn cl\.' bet:stcn nog aan ue pe~t DIe
l,ec..tcll \\ nIeu geent toen de pl..~t cr onder ",as
(lp een pl.at. n .I, I het dorp " det.e weck Ziek
gewor lcn lal! de pest I dagen lIadat dIe get'nt
"11>< D lunderpcst commiSlIlO te C~ber!(
laat IIlCt toe ,lat beeston Uit dit dls(ri1it. dlO
met gal gc, nt l I" III Colesberg dl.tnkt ko~ell

Laat.tcn 1.01111.;' "3S het biJ do:-lederd.ultsch
(,ereformeerde gcmcent, ,()( ",tel!tng van lid
maten. D. Pepl. I m ...kle bekend cl Il hll III
het begil! van OctulJor haar het ho\ enll.,,1 gru,t,
om te I u....tcn dl) 8' nnou bil te ,"onen cn te
kUl r~n Z e~l" zal een paar ru3anllen a{weZig
l III Op II !)ctub<r lal d. i' du Jort \:lll
t.denlmrg bet II \,onlmaal hier bedlOneu

MOIl(en zal ,Ic zel!dlngkerk , UI do (,crcfor
mf'prde gemeente \\ordcllllJge ....qd liet Jl'i ccn
nH t ZH o'Toot lIla Ir Vool het docl zoor i(csch,kt
gel. uw !le gCIIl' elite hestaat Uil kalfeN Door
d lt ",~n,J hier ){ecu !4._... en m~t gal gel ot naar
~ 0\ l1~lhitlt mU";t!n ~ UUl l~ do c ,nSl:itoflOkamcr
,O~ nlct (lllllt ..:r Jak da ,r de boU\\mat.crl LIen
1111 !tggelI eli Illet I;chaalol kunncn worden
(".terenn l( ht Wil!! do "lilt! Ill~r zoo stel k d Lt

et:1I blucgumh ){HJl )mgc\" ~ud aM

I fet W Iter 'oor onze tU1nen en hoomull l!I

"e~r zoer z\\ak '\11 gaan cr wekq,n loor~l\
zonder ,,:1ter \ )Or dl..: el' en ma.tr wa~lnecr ht t
lllet s;>(){d Il' I:ocd rege Ilt lulldl.r maanqen
vcrloul'cll d,t onzc tUlllen geen "aIer !.'Tugen

r.< tt llg'eluk UH t ttl "( hu t ,\ L1.11 I dr I..: per
.,nlll htt le\ul 'erIc ft ti , f d ZOIl!llg' !Ill) 1
II tt, nlot_lll'" pillat. Ilct bllk~ dllt 4 manllell
'Ilrtlll "t,llllch Johll l'atcll'On K Iq,le, ell
\ Irtaan \Iarthillth Uit" tren III le 1 ..th.utt om
t(: ,~",dl n toco de -t hUlt n~l ! lIlttt lU,ntMhuIC\
( "'2'('\ t.:er et II nl I 'lo all hnt" r.md o... loe~ eIl
~I de man I" n hehah I',t«, In .eritr ;mken
I)" HOU W "'lil "I Iht h I n III t on;:rluk sag
wild Il""r Oud, I~r "I Ic Il ,at. va; den hoet'
Jan (omor-nel< '" hulp lie he"r I ,?Dlbrlllck
wa- met thllll'l. mlo'U lIJnt.: docbter (,crttr: CU hare
Jonge l.r .. d, r I lemen. gII gen Uit met <IIlnli('hull
en alaa.gd~n er Itl Plltcr~ lG 111 con z~r lutge
putten toe~tanJ t~ Ted Ier PattS'r~11 had cen
roc~nt..:u III hêndLIl I:) krcg'1..:11 tO :oo.bakdt!crlll
lit ,"n wli r lt I li len ! w..t bl Ij'erul
word JJ r lt:tl 11£ r \,'ll mCJutfr u", lotnbrUH.k
d.e <leb 'eer kick g",lt 'cl(en d ,or", ], ~n d, vrll
OI1!\tullnl~t..1 Ll\.! tt. W ':,o,f Tl. Oh. t luIk t.."i!n ktHU
.chu,t e

WIJ
:x

zullen 't voorbeeld
volgen.

:a

t r' I I f I\fr I
~ Inhe, I -I k hch In het bat,to lIommer ,aR

IJ ; II dl/I de ,c..,.lagen 'all de vergadcrtll
1« n gebouden t-c Uleheok \\ eRt CD te Moorr"""
bur'y nau" hurlg Itagele~en en gevo<l mil hoo;j'.t
teH' den Illet de houdmg dcr kw.e.,. te!fenoyer
hunne rrlementalre vertegcnwoordlgel'lllngeno
men I merkt<> voornl op do namen 'ftn eon d.
II ugli en d. Helwf Bnl\ ° t Leenren komt met

gevoel, n VO"I den dag Wil Zlln (~n Tolk en
\Vl! <lwnclI h'n ("xl (n "aarom moeten "l! dali
Hrdecld 1.lIn wanneel het dl' 1",langen van ons
vn Ik ra.~kt 1.(~,J li de g..mce'lte aan den ecnon
k" t en de led leelt :IJln deo an,I,'ren strum J \Vn
kUUIlOIIdo k",ze .... 'an ,1,,11heer I onl Louw ver
lekeren <lat Wil mul ~lIn lthootl8 b-oedor, den
lle~r \ nl.. r nog Ill"t kl.ar afb'Crekend het.beD
~Il Wli bop,lO bun' oorbeeld te volgen '

'erder de runderpcllt III ook io het ,h.tnkt
~an Hanover mtgebroken eD onder kwarautame
gezet ell Wil lieD met verlangen UIt IIUr rogen,
da:.. het hier maar drong III

l "U voo"tbaat daJlkende voor opnalQo de .....
Verblijf ik Il" frieDd

D.I'. DV '1'011'.

.Nog een spoorweg-onrel uk.
rt.:n bUltcn""l\OOII ~rl(t 'tbl nA...·.-l1 tt• I '- "\ fQ"'I'" , I~U

poonV'f'gfHlge lh. \cen ,"all~ n I I dfTl J'ljftl'tc.: n t !ll
, w'r op den \\ IIIII_K"' hen.p' n,,;( it. ,terd,~
ml 'dag t.:tl){lIrd f'r \\r lt:r lt11 ll ...llrak wl\.'\rl"I
t...:1l Pot'nu,-,)O til t lt:\\n 'tri,. r Cl t.:t.lt ollder
enu,Ug t"'''t''t'ri wc"l 1 WI t: "ptJ 'rw ....gllt:dh.:nden
IIcuaam,1 "" ...1 <II ....!llIth hepcn op' h<l lO<,r
nabIJ dv \T\~e mor~en markt .. )~tI oon t~;n 0
h~u afkwam. Hol hlilkl dat "I lO ht<>rUlClUI..,n 1;1'
treden olJY't'n treIlI v~n Kour-tad Ic ~n "'00'
bulromen en toen over d.. IIiQ",apt en louder te
merken dat er ... n trem ...an de " IllIber!!. <lIde
aan bet natleren "'103 \\ ,>o<lkreeg ,~n .lag lit
tien rue maar "mlo.. d,e ""hter he~ .. ~ werd
neueljik v_mkt. en IUn hoofd beele
JBMI , an "IJn IUf pmedeD Wood .. lW.
pIePt- wtI..... IUODIlta.

l'Ilaln1esbury . atCl.ejumg:sra~aa.
GEWONE VEBGAD!BING GEHOUDEN

OP 7 SEPT~MBEB, 1897
__,....-

Teg'o{l\Voordl!f de Iuierea J WH ROtIIIOuw
(VoMZlttdr), T l..onw, Il.W V ,dr G H Steyn,
J W Moorrees, D Brink, Jac Louw, J Á.
&.'UII en W D Malberbe.

1\ ïulcn der vonp !l'argadenng geIeluID en
goed gc keurd

IIEI~IN{I OP DES Jt.oEBERflWEG
na oomml8llle hleroyer uage8teld rapporteer·

de dat de heer De Kock had toegestemd 'tol
doend e wIldie UD de eene _iide nn dell ..
te laten alii vergoe(bng 'toor de overschrijding
aan de udere, waar de helmng ~ na UD den
wei geplaatst wa&, en dat den heer De Kock
gevraagd moeat worden om een oyereenkomat
onder dese 'toorwaarden BIet den ru" ~
sluiten Goedgekeurd

(,RUIllGATEN BI~ J[1El!ElIlI08ClI
B6t!loten op voorstel T Loow-J A BaMon

dat een oontnet met den heer Van Aarde
worde IWIgtIIIUD, dat een lOm van .UO m plaate
van £50 betuJd word. als oompenl&he 'toor
oyenchrudmg op 'tTjjpacht grond, en dat m
plaate van .£12 lOs per Jaar, voor de yolgende
vUf Jaren een bedrag van £10 per Jaar betaald
worde voor het graven nn gruis op dIt etgen
dom

De beer Van Awe stemde hiermede ID.
Betreffende de beechenOlng der Groe1lF1'1'1er

uitspanntng, werd bealoten de _k to. de vol
gende vergadenng te laten overataan, alaoelt: de
brief van den beer J P le Boux, Fl'IUllCh
boek

De 8Co'retarl8 legde ter ta fel het rapport yno
den 1D81"'kteur Tan de boeken en rekenlOgen
van den mad Genotuleerd

Brief van be.* departement 'fan openbare
werken re .1'lltlUg van den weg Genotuleerd

Circulaire vun den KloloDwen aecrotarUt ge.
lozen on genotuleerd

De hoer J W 8hghne, bellUltmggaarder,
vroeg verlof om personen die acbterstalllg
waren met de bondonbelalltmg te tlag'tUl'll.n
I'oogeataan
De heer D Bnnk gaf konnlS dat hll bO de

volgende vcrgadenng WD vool'lltellen dat de re
solutie op 3 Oct IS!).., aangenomen, met be
trokklllg tot biJdrage door dell raad toi andere
dan hoofd en afdeehngenawegen, herroepen
'Worde, en lllfhen aangenomen dat de weg van
Rlebeekakll8téel naar Hnrgeradnft ID ordo ge
brllch t "orde

Brief ~van oplichter Komm gelolen en ge
nowleerd

Besloten dat de lecretanij der regeerIlIg zal
vragen de verlene1Di nn den JantJflIfon~ln"eg
naar Velddnft te maken, waanoor .£500 op de
begrooting wu geplaatst

PetItie gelezen van do IOwoners Tan veld.
kornetecbap Midden lI_rtland, vragende dat
een bereden pohtleman ID dat veldkQruet&cbap
gestatIOneerd uI worden HllBloten de petlne
naar den oIVlelen eomml!lllarUl te venrlJUn

Den lIOOret.t,ri. werd gewt tonden te Tragen
voor reparatie en onderboud 'an de Mamre
wegen Yana! i Jan 18V8 voor twee Jaren

Den eecretarl8 werd gelast .. men. met den
8tadsraad IICbiklriogen te maken yoor het be
natten der Itraten

.LENT oLIf AS r~.oSTElli "!i(,
Gelezen bneven vali het departement vaD

openbaro werken
Dne petitIes tegen do yoorgeetelde nebhng

van den ....eg werden gelezen, en een depu
tatlt! van eeDige hoeren ....oonden de vergade
flng bn

Vooratel D Bnnk~r Steyn dat de regelI
nng gevrl'agd worde den weg te makon volgens
het oon!pronkellike plan van den beer Brom
ley Aaagenomon

Gele."n brief un den btler Werdmuller IULn
den landmeter generaal en un den raad ..oor
gelegd voor rapport door den clnelen comml8l18rlll
10 zake do KrUISpad ultspanDln~

Besloten den cnlelon commlllll3n8 ta maIden
dat de raad thans nI')t begeenj[ 18 de UIt
8pannlD~ te verknopen daar zu verbuurd la tot
H!'!!
Oelezcll bnof van de munIcIpahtelt ID zake

het benatten der straten, meldende dat de kOl
ten ongeveer £.!~ 12 IJ zullen wezen

De.loten de mllDl~lpa!ttelt te iuformeeren dat
de raad een Jtllste opgaaf der k~ten moet beh
ben voor hU kan besluI ten welke IIOmb U te
dragen

Den .ccrctans ,verd !l0h.t tendel'!l te \rslYen
voor dell !-Ilcut () lfa lL_ftlllletn we6 Inllen
de I~gcellng tJC3tcmt tot, cmndcrlng 'an den
wo'

lZerllgc lekenIllgeIl wCluen 1<r tIII!el gelegd en
betaling gola.t

Raprort 'an dCII Weg lIl'poeteur ter tafel ge
le!(d en ter he,,"nng golaat

I) aria' crd \:lgde do raad

OntJ'ouwe, onvertrouwbare
Afrikaners

Aal! drl!" Iirrtr
Waarde heer -Ik heb met helangstel!tng

gelezen het gedrag vaD de ed beeren (mIDI.
ter) Faure Louw Venter en Ryan al. Aln
kaner ben Ik genood<aakt een ....oordJe tot de
kiezer; 'an dIe ed heeren t-e richten

U e!tcfde wede \fnkanvn! bet Xedrag \'an
u we ,ertegon woord,!!en! ID het parlemen t ID de
af,;~loopell "OSSlO, met belrekklllg tot de motie
'Ill wantrouwen III het mlDl.tene W .., J:OO recbt
.trcek~ tegen de belangen ..-an het Afnkaner
dom d lt gIJ er onmogelIJk aan kunt denken
om "eder voor dw boeren te .temmen (jU .ull
tod: z~ker andere bekwl\me ,ertrouwwe man
nen h~bben om u te vertegenwoordIgen dIe de
belang~n v III het AfnKanerdom ID het algemeen
.oowel at.! uwo pi Latscluke behoef ton lullen be
h Irtlgen Ik merk dat de heer Faure verklaard
heeft llo~h ann de zllqe van de~ heer Rhodeo
noch aan de zllde 'an Trans' aal te .taall \Vaar
"t Lat hll dali J Rhodeo ..erolllat hem bIer beter
d In do \.fnkaneno hiJ I. gebr-.mdmerkt

De "IHlere he"rtn trachtten de nand""ht hun
ner k.ezers te bepalel] 1,11pla ,tsellJke zaken
de,ende hunne kwze" mct do belofte om 8poor
"egen zoo n~ mogelIJk III hunne onmIddelliJke
n. "lJhold te brengen Aldus mcenen 'IJ weder
In ecn goed blaadje te staan hIJ d~ nt1derende
.tombu. Afrlkllne.,. ,erleent bun toch gccn toe
g,nc~ell oor \ ertrouwt hen lIlet hun gedl \1:
In h·t verledene 18 onberroepellJk }< ea leder
w ect d lt een slang III b.t gr"" tIenrnaai &OD ge
,anrllk IS al. eon slaug III het OpeIlO Lle\er
een Hh ><JOl! .elf daB J)en ontronwe onyertrouw
baro Afnkaner

Mod de onrcrhhaardlge mammon dnn
werkeltik teicv teren 0' er recht en gerechtll{
beid ( :-;een AfrlkanerR laat ben d,e moedwllhg
.. endo bhnd .. !lIen ziln op bun mgeslagen ....eg
volhouden (1.Ooal8 'U ook doen) maar weest gII
kie""," heKIt.t en werpt hen over boord hll de
ao.nst.aande electie Gceft hun loon nMr werken
loont heli dat zllhet veltrou ....en door U voor
heen III hen 1(0"1.. ld ~lCh onwaardig gemaakt
hel,ben loont hen dat hel AFrlkanordom IIch
nld keer op koer zal laten m,.IOIdon door man
kldrnatc~ vcrloochenaar.! onzer lIattoO&htelt
d", elgell p<n<'>oulllko belangen !JCo<Jgen door
Illvlouo.l te 1.'eken hll dien grooten financi .... en
Jingo o{ a{g'1I<1Uhodo. met zlln 100fzuchlige po
!ttlCk \\ lt I. toch zou ,erleldcl"k en aanlokke
Ilik dat KIen natlOnahtelt gerool!tlghmd en de
eN 'an een parlementairen zetol. rules In de
"e ..,,'IIch,,,,1s'elt om Rhod"" na te loopcn J

I k L~g wcg met hen UIt het parlement toont
hOIl d&t de eendraehhge IIIIIDcnwerkmg van het
\frik lIIerdom (d lt de knlO roor den onrecht
,,,,,,diJen mamw Hl no;.: DIet geba!l'''n heeft)
ecu macht hellt dIe ZIch terde!!e zal laten g..1
den 1.11 de ,temhu. en !lIJ.(}()de zUivere Afn
kaam.eh. p"lttlek 'oor gérecultgheid zaJ doen
ZC?'OV10rCD

KUk naar Uanus 'an de Potarl bJlI~ een Afn
kaner 'an het heldeNtc water gelukkige con
stltuellten dlO luik een l.)( ""t", beZItten

l ti f"')liK lE
.\chtcr ~IlCCllwbcrg

LI adock I !'opt I A')i

VOETBAL.
IJl': Hlt,B\ Cll'

JOJlAN)(UDUn" 11 Rept-(l'er Idcb'1'3A!)-ll,t
In..t,1 'I'd VOOIde Rugb, cUI' werd halcll " ...1
lllg' nege"peel I 10 1<':;CllwoorolJgheidmn een groote
lIi!.!n j.{t~ tUJi\8Chcn d~ twee preml*!.I I~d team,.
I miJD'''' rke", en ,Ic I"rulel Beule Icruu. "flOC1'
den _ 11 knit"t Dc In Jn ...erkero d.e tte COl'
hou I, u ""ren \l~I"n dadelijk """ en hAdclen
ua tI~ ("{r~lc ttt'n lnlnu({.:n oen goal Hl hun 'foor
,1••iI De I Irate" \\ aren mn l<>t n Af ric ~.. lagt'll
pnrtlJ t TI "aren .. '!\turen.le tu t gehede IfXJ on
.. "",lo IIJl<. I)", "HJn"crI.<u k",~( n !lug t,,<!tl tri""
tot h!ln t-(.'()f'Q, en "unnen met cU punte'L tegen
niet.! Het 8 cl "114 oleL lefCD<I'g00 Icycrcl.. LlclA
bel.ulon)klI Ol

EEN WORSTELSTRIJD.
JOH.ASNEiUlORG, 13 I:iept. - (Per telegraaf.-

CllDnODen Bdling worstelde Zaterdagavond op
OrieUche RomeiaIIChe " qr",- De ""note .trl)rl
duurde 4-d.rJe.vIeJde mllUltea ea _ ten pule
'faG oaa-. Da 'weerie dalD'lle II .........~ ............. -o.u.,...........

I

P ABJ,EQlfTSLEDEN KIEZEB.S.
(YdfI tell Cow~)

Eene 'ferpdllftlll 'fan kie... Wfi'II op zater
d*lr ... CIIld,4 deser,lll hei .~ te Ondook
lI'4tbouden, ouder prmdium ~ den beer Á.
Zler'tOgtll. CbtPuaï_ter) op het PJatfOna
\'I'llreD de ecf. lieeren SIl Heur, 8$ock....eriln
LW.B., WUIJIand, LW.R Van den Hener
L:WB~ J du Pleuil, LW'V L Van HeImMn'
L:WV,endr Van.L.WV •

Na bet leun der o~lDg nam
be' woord fill' HBSKY 8TOCKEXlITOKX
e.n dankte yoor de mtuood1lJ1ug hem ge.
lOr.den flpreker gew.e 't!el'volg_ 'taB
d. brandziekte wei welke hU 8IIn seer aoede
nOll1Pde.. HU wu verblijd dat bet "Oom
Oq.ant)e n et ,aluin wu de wet ud te
gooIen en hoop. dat het hem nOOit lOUgelukken,
en dat meu epoed., ,.,en bl'Uldaielr~ _ lD
het land zoo hebben (toejuiching.) Hu betrellJ'da
hel dat de inniaHlraodwet IUet door bet bUIl _feguo, daar de maatregel 'taB groot nllt YQOJ
e boeten zou pw_t zIJD De wet sou een

.... p lD de rechte ncbtiDg weaan ~r opl~
Tall de moeilu'b .,.idUweetie Spreker wu
ten gunste van alle pracmcha bMpl'oeJinp-
werken HIJ wu ook yoor het 'terleeaeD 'taB
hulp san de hoereu direct. Wat ImlDJ81'&tie
be~rof, er wu behoefte &aD eeu grootere blanke
be.olking, mur meR m08llt "leD de rechte eoort
meaec:ben hIer te krilgen Men lII08I1i meoachen
hebben die ncb op den landbollw tOeleggen In
zaire de goedkoop-It'.)8t-bewegmg.... hll per-
800IlIuk er 'tOOr, want men moeat II:leO het
beistaao lIIOO eoodkoop mogeliJk te maken ; 't&II al
de kolonies waa de Kaap de doul'llte om m te
leven WIII(9D1 de hoogt! beluiinaen op leTell'
l:M!noodigdheden. Brood en 'tl~h moeaten
t.b m1lUlteVItD bé!utiq 'tTjj ajj1l Ala de ltolon18
genoeg produceerde voor etgell gebruik, kon er
nog eene veO!ChooDlng "tin 'toor protectie'"
belaetlD,en Verder drong epreker aan op de
groote belooefte Tan beter ondenrjl' Oedwoo·
gon onderirus mocht met algemeen U1tyoerbur
wezen maar 10 vele dUtnct.en IIOU mIk een mui
regel kunnen word6n ioegeput Spreker
gewaagde verder Tan de gezond beId" bill welke
hU goed dacht-de ronderpeet, de Laorberl
oori",. de duur wurvan bU nlOt kon vfl!'Btean
de mtdeellIllf der rebellen onder deo boeren:
welke bU afkeurde hchte 'poo",eletl waar
hiliter\: voor was Wa' d.lIlOtoe van 'll'&n~well
betrof hIJ was DIet voor de t.egenwoordlie
regeerIDg maar aL! hIJ een hd van bet lagerhuu
was Ion biJ 'tOOr hllllr I'eetemd bebben wani

zon toch DletB betera lD de plaat. gemgen

DE Jil HEER WIEXASJ\
wae de volgende .preker HIJ _ dat men in
het laatate Jaar met tW" 'tnanden te kampen
had, de runderpest en do Langberl{ rebellen
Ht) moest erkenDen dat er In het begin yó6r de
plannen der regeenng rIJp waren, veel geld In
verband lI\et runderpe8t verkwult werd en hn
betreurde het dat leden van het parlement
hunn" handen ID dee laodekaa IJ88token 811 geld
lilt de ramp gemaakt badden De Langberg
opetand zou het land £200,000 kOlfteo De
rebellen moeaten heelemaal DIt het land
genomen "orden, felieiIJk verbannen 1I11n
De Tnmalrel en Pondoland bIll bad IIIne
ondersteumng Men Iron de bJfel'll Olet ver
trouwen, daarom wu mik een wet noodtg
Spreker gewaagde toen van bet tol'terbond en
betrenrde het dat Natal en de Tranll't&al a\Cb
onttrokken haddeo Voot de Bul ..... yo spoor
weg overeenkomlt bad hn p:ea,temd omdat bn het
In belal'g van het land achtte Men.zou IIIne
prOOucten even goedkoop naar Bulawayo kun
nen zenden rus nMr Johannesbl1l1!' De Ilin bad
de kolome geen penny Il"kost Hn meende dat
die Illn zeer go8d zou betalen Spreker ver
klaarde zleb bereid een onde"'1JII bIll die ID de
behoeften van het land zon voorzien te onder
.teooen BliW'" ten lterbte 'toor oo.proalings
werken Het groot gebrek In dIt land wu
water, en men kon water krng<lll door practlSChe
~roellngs werken 1111 W!lAeen sterke tellen
.tander van de goedkoope kOlt bewegtng
Zonder proteche kon de AfrikunllChe hoer met
met Australle competeeren Bll had de Inn811
drankhllJ ond4!l'1ltennd W!lnt Zil 'WaA ID helang
van belde meester en I""hende Spreker was
ten gnn.te der brandZIekte wet Die wet bad
goed ge ....erkt Overal waar hn kwam 10 het
dlRtnct Some.,..,t Oost zei men ~gen hem laat
dlO hrand7.1ekte wet toch .taan ze werkt goed
TIll "'8 nn kl,,~r en dankte de vet'!{adermg ..oor
b.ue L"ndacht (toeJlllchmg)

Of .. ' !lHR '" 1Ft: RfF.\fll
kwallI toon aan het woord en zeI ° ft - \ nenden,
III In tWC8colleg.'lAbehben biJna tot h,IIf II nnr ge
.proken en hICr zItten nog dno hoeren dIe ook
"preken moeten zood at Ik verpheht ben deze
"pee< h III lo In hand no r te lR"lren wnnt ander.
moet ,k rul"" 0' erh",,._,ten MIJl; h,n't lA<,chter vol
om Il het mIjne te zeggen orer de mtgaven van
de ",lste ze' en Jnren en Q,.er do wetgeVIng
ho~ dat de ran,1 met den .Ieut,,) van de IIChatlriRt
gev.alleJl IS lO de nrmen vnn mm .. tel'll Maar Ik
zal alIeenIlik terugkomen op wat miJne coliOfPl.
gezegd hebben en dan III het voorb 19aan eenll{e

Elln ten om tre~ t de IIItga ven aanstippen Wat
etreft de .. et.ge\lng 'an btllde bUIzen Vtul het

parlement moet Ik maar net wetr zClfgen dat
bet ID de laatste zeven Jarell cene mlnl8tene
wetgeving' wal!, want "at ZII begeerden grog
door W IiI het nertal geen steen onaangeroerd
bebben gelaten OlD opvele punten de onnoodlge,
onrechtvaardige .chandelilke UItgaven te be
stnJdcn Z,e vooral de naturellen lIItlla ..on waar
hODderdon kaffera leven op geld Uit de IIChatlrlst,
om mot eena te .preken V!\n I!Choolgelden
KatIer verpleegsten! moeten geleerd worden
om zlOke kaffer. op te passen honderden
hoofdmann~n die dlllzenden ponico landsgeld
trekken ~elfs wllllr de pe!ttle met IDsp~ktol'll
hen moeIten oppassen Nu heeft Sir Gordon
weder een andere kltl8Se gevormd met den
n""m vnn progre ....lve hoofdmtulnen Het land
moet tin batalen voor hoofmRnnen en progl'ell
81\ e hoofdmannen Dan trekken de kapitelO.
nn 1: ]t)fl t.ot .r~I)O Rllrcau £iOO de ZOOMder
kapltelDo eli hunne weduwen lrokken ook geld
,oor de mduMnïelo kaffer scholen over d.
ij rW)) ponden voor de .Iechto hUIl!'n
OV< r de......£4oe)(J pon,i Do ult~ven ''()(lf

de ellendlg~ brandllekl~ ....ct ID de Transkei
zIJn oyer de .rio (~)jl ponden ZIet daár
15 hot d~n !liet tiJd 'oor de wel.!reYlbg
Olll te helUlDlgen I rk zou n nog honderden
Qnnoodlgc lItgtlvell kunnen noemen maar de
tlJ:i ontbreekt Wat de bra.dllekte wet
betr< ft het land," bIjna nog net wo ,rot ynn
brandzlek1e en de "ol 18 nOll lager dan OOit te
voren (",ef eel'1\t aan het land fabneken en
eetl behoorhJke d.ien..thoden wel en .preek dan
faO een brandZiekte ....et Jn Au.tralle wordt
met l(~) tot ',(lI) dUizend schapen geboerd maar
hwr wordt lIumg met 100 en minder geboerd
daar meer ,lan een arme 1>o<ren om zlln vee ~
hd loven te hOllden nog meer dRn eens
an de eene naar de andere pick .geJaAgd wordt

door droogte als andeNltlRs De~ulken worden
11Iti(erocld door dill ellendige wet Wat untr-U't
de Inlle~ drank" et hob Ik HlOrtf6tlteld om baar
!'laar OCII~elet t-",mlt .. to vcnrlJzl!n om alle on
rccht'a.~rdlg'held Uit de bIll t~ )!al, n want de
k ..fl'er cn hottentot mogen mpl drinken maar de
lo "Wlrd en de MalcIJora en de Grtkwa" en de
Zolu. kunnen z,ch maar doo..! drlnken Ook
WlUlde Bond tegen drnok ..erbod Wat Immi
gr ltle ootreft worden op land. onkosten yoor
rIjke hearon kne<hten en koks mgevoerd Wat
:-Ilr Henry betreft dnt hl] geze,d hRd dat de
katIe.,. ntet mogen lI!tgohuurd "'orden wilde
hll (Rlr Henn) dan we ICl <l6 kaff(l'" llaar te
Langeberg ,er'(aderen en dalreh~k" ,1'Iuenden
ponden koot nan h·n gc, ell? Wd hiJ weer op
ond.. kalfe.,. IJ .teem voortga,lO zoo al. ID
RIlSlItoland en rr-.mskm, waar de gnx/le rebellen
• nu (laag nog rn"hg le, en op de gronden die het
land ettelnke dUizenden ponden gekoet hebben
bchaho ook bonderden l4vcna V'Ilnblanken Hli
lelde Engeland I. ontevreden om de lutftllra te
verhuren De tlld to daar om met den waar
dIgen Su H Roblluon Uit te l'Of!IKlD EnleIand
~ moo muIen ,an hier bet lA tlid dat de
'K6)01lle hare natureUen zaken ~elf besture De
BI1I"wayo hJn zal nooit hetalen Sir Oorden zegt
zelf als een band!!1a plek beteel5ent Bula"IIYo
",etB want de .fatand 18 te ver eo elk lid in het
hu," weet goed genoeg dat de Bulaw~yo-liJ
nooIt kan betak:n Van VrllOOrg tot MafelriU:
11'"," £1'11"0 teko!"t SIr Jam6tl had dit gezold,

De hee r du PI_,a waar kom JU dt1al' ~ 9
Da heer van den Hee ..er benep ZICh op !tun

collegaa.
~Ir Henry StockenHtroDl beveatli'de het dat

SrJ' JamCM lUlkA lfeEegd had en dit Rhod .. voo
£I~H~) een cheqne gello\'en had Voortgaa.nd~
lei ,le h"er van den Hee\'er het paotMentclu
zou het land Wee!' een milboon koatcn met ren&
omtrent .£40 000 per Jaar All meu ~p al deN
"lOgen lette dan Will; er geen YerantwoordelUb
reg~rinll meer De .prelrer pa ooclar dá...
reDde toetulChmg &it~n

Na eenige onbe,--:;r·a -.. d
alter 4at dut be~ ...... - rel e yoor·=e Iedea bil - =:.=.ti....,...Ji'.~i;;.-;=~

V_aaien C
GarcIia ... ,
~B8 ••

,J
"eert, W W
Pote·- , P
U.Ubew.,C n
mo..81

U" dienaar en vnend
P B \AN BRTN.

PS -Ilebbell de Irlezora van B. het liGk tf(en
hem 10 de Graaff JmlWUD' 'VILlI 26 ultimo ro-
uen?

SERel! INENTII«,

De dr treedt dan III de ~blljdeBl8 'I'lln de
serum 1Oent1Og waarop de Fra'lIChe geleerden
m de Transvtl.l &leh Toornl hebben toegelllfld
Met betrekkm, tot deze methode van mentlDg
I8ggen IU -
" Het ISbekend dat het bloed Y&Dgazoutte beesten
DIet blllvende ,,",wanng tegen runderpest geeft,
maar dat dieren met dit bloed mpnt voor een
beperkten tud 10 staat ZIlD de pest gemakkeiIIk
weeratand te blooen Jndlen all m IUUlraking
komen met runderpest all met bloed IDgeent te
zlln kriJgen zll .Je pp ,I mlUU' berstelleu en zun
dlUl ie~outsn AI. die dIeren reed. de pest
bebben blIJft er Illete 0' er dan bet bloed 10 te

ten .mde de pest mmder genarItjJr: te
Aan den anaeren kant worden de

die bil de mentmg nIet besmet zltn door
van bloed oo.met en krugen de

lIehten graad, maar het bloed zal ben er
bel pen en ZIJ mllen gewnt !tlln Ronder

lpest knn voortgepillllt worden door a;nrnlnng
\met Zieke '-teu of I".pmtmg van runderpest
bloed Betlmettlng door run,lerpest bloed kan
niet beschouwd worden g.. d t~ .(.IJD daar het
'onmogeilIk III het III pl'llktlJj( .zoo toe te pu

als om goede re8ultaten te verkrIlgen '
hoofddoel 'an de serftm·menhng IS dll8 do
lil hchten graad te verooruken zoodat de

kUllnen berstellen en Iangw dien weg ZOIlt.
FranllChe geleerden achtten ecbter de

.elrnrn·ltlellalldE,lirIJl nIet zoo geschikt ..oor ZUlTere
alII 'oor Irod<len dIe reed. besmet

of na mentmr aan besmetting blootstaan
emde goede resultaten te verkrijgen

Inoet de Jmste hoeveelbeId bloed mgespoten

Erden, \'oldoende om de peat te veroorzaken
aar te mln om flruJlhge Ilelr", of dood te yer
rzaken Maar de Juute hoe ..eelheid II moeiJIJ~

te bepalen daar de bacht TM het bloed lo hlJtftlen twee gevaUen g..lnk 18 Ande" 18 het
et dieren die dadehJk na ment RI In aan
klUe met runderpeat komen Znlke hooaten
Jgen een DIet doodeh)ken aanval nn de Peet

",anneer het bloed dat gebruikt wordt goed is
,n Toldoende .terk om hen t. doen zouien'
tndien getbnte lbeeaten die met aerom of bloed
~ge@nt !lIJDdadehJk nn menting ID aanrakmg
"et *Rlet Yee komou 18 bet van wetolg
~lang of de dOIlIS aerum a.rk WIlS of DIet
tIOOlang !ret 'toJdoe,nde lterk la om het dier
toor den 'tild t, vriJwaren DIt kan DIet
kvredogand verkregen ",orden door ~ne

~

8~ltlng van runderpest. bloed bet.geen ge
bIeden Bloet blDnen een bepuldE'n tIjd Il& de
rum lDenhlll, want lDdlen de 40sls 8eM1m zeer
erk 18 zullan de meewte dieren <Jebloedlnenhng

[

rataan en geyolrelilk met zouten Aan
n and_ kant mdlen de doa .. aerum &'Walr
en men wacltt,t.e lang met de bloedmentmg
t de peat de dieren b~ aan en velen
M'en
Indien een gelouie kndde geént wordt met

~

n sterke dosl8 eerum ell de drer<en na t4 uren
nder bearnet ..ee (!1I)l\IIgden na I:.! of ~U uren
eder verwjjdllrd word~n, zal dit onbeTrl!cb.
ende ret!DI... ten geven, want gedurende dien
orten tnd InlIen al d, dieren DIet de slekie
ekregen hebben mur dE' Ziekte later VAD
nnne makke. a krjjgen en dur de Immunl

tlelt door bet leMlm ,erkrogOll du reeds
'lernvakt 18, kriJgen zlt de paat In ergeren
graad en sierven De ooden lndmg toont
4uidehJk un dat het beat. plan .. lD te
~nten met een grootte dosl8 goede lernm ...erkre
ten van eon gewute ol die ...eracbeiden~ bloed
~.pultmg.n heeft doora811taan, eK he, geente
tee t)adllll!k en TOOI' eellige dagen achten!en
oot te stelleo aan bcsmelllDf toldat allen de
lekte ID hebten JrnOad hebben .kregen waar.
an weIDlgen !tullen ste."eD .WAaI' men bei
bane op toelegt III een met hode UIt te vind611

Il men .. rum IDentlng kan toeJlll8leD op. vee
at DIet IDde kan ... taat In aanraking met bcamet Helf_aa. W
tee ie komen on Tnmer en Kolle r.un bemg Ju1t1, J •
",et proefnemlDgen er. tolegrafMrden op II
elM' er 'bcataat "een tWIJfel11leer dat de beate"ze om gezond yee te TrJJwaren III ben met
nderpeat-bloed ID te enten eo dadelIJk ~
ct aernm ' Indien verdere p'oefnemmgen dIt
vesllgen zal de tnpntmg "an gkonde kadden
et aerum 0011 tnJ gcm.kkehlke taak we&Cn
etgeen het tban. met.. reil .loU.e waar' Blom. J Jl JC
huwt de dokter t ..gen het oDvel'1lChilhg
ruIk van serum lie-

AANDEELElOtA RltT.
JOHANNE8BUIW.

IS Sept.--{Per telegnlaf.)-Markt at,l maar TUt.
Vcrkoopeu -A1exandl'ftl 18 3d, Bonanza 81M, Bu."
:14.. BenonI Sb !lol, 0011801Mam Reef lila 6d, Eut
Ran.. ll6< .".... Rand co!\l 7. 3d, French Baud
3~., oe! !!:state 00 .. Oeorgoe Ooeh SI;&, Glen·
ClIirn. '1 !'lo""", £8 158, lIermaDlI ""
Ctll , • ItU1llas 1Ia, Baud N i&el Ilia ei,
lV u •.monds ;I~. 6,1, Heidelberg 40 6d, RIet
A ,,' 'Immer Jaclt U .. V1J~.M..:Una lOO&,W_
~kl' .urt Deep 2:1.1 3.1, Y 0I'1at 18t!, Cbarten H..

Bomer_O
Wor.-...&er

Do
Phlltpatown
Middelbtq

)(IJNBERIOHTD.
DfVIDKNDEN

JonA1i~F.8BUBG, la Sept --(Per tcIegraal.)-o.
ijellnt r,oudm)o m&atBehapp') baett een dlfidcDd
yoor beL kw:u taal verklaal'1l ..an IS 1'f'1CJP.nt

KEN BEVREDIGEND RAPPORT
JonANNESBURG, 13 Sept.-(Per tolegraaL)-De

lAarh)kscli" Ylll'gadenng van de M irtdelbllrgaelUi
.teenkool plaalaen "erd heden gchOll<letL Het
werd Le.,Jtend dat een WIl .. t nn -4.. per Ion 1IOl1

worden gemaakt op de llllU'lllbohe op'brenpt ftII

lfiO 010 tOD. De heer LeWiA, de YOOflllt_ .t dat
<ll Natalsche stce.dl.nol gronden hadden .;_.
reent, alwaar een 12 roet .... nu --. klM
kool J!l!YODden werel liet rapport werd als lJeVre.
digend beacbouwd.

SPORT.
SOHIETEN.
Wl)llll:LDON

Dc Zllld A!nJ.,unsebc Wimbledon I. i,.terel1 be-
gonmm. Eel! ~port Yan de ..,nchtlngen lDoet
wegeoa plaal~brek Ofel'lllaan.

MEEN.
R}}QO EBROKEttl

KIXBERLb£, lt "--{Per telegruf)-Opde
port. YaII de Clluberley IDI). b1clcle club ~
namuidag "ert! het KoloDlale li mIjlen reoor.f II!"
broken door Jameo Rl) logde die ,liatallUe al In
I~ IDlnUteD en 17.t .... c-vijfdc SeeOndeI1 ABe
po8teD .....ruen !toed betWIMen eeruge goede reSW-
laten werden geueu.

~~~~
VERBANDLIJSTEN.

6 8'PtUBU. 1897
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