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ERIKSEN,

Stembus van de
, Over de

28 EE!rste-kl.a.s.e Ezels,
20 ,.. " .J,o~. P~e~

4.-". ... , -', I ~... - ~.

Op VRIJDAG, 23 Juli, aanst.,
Z'1 [,I, I:x lle ondergeteekenden alhie,r uit hunne Vendu-Kraal v~or

:',k"llin,!!van den heer P .• I, l'IMNAAR van Colesberg, Publiek
Verk')"I'l'll, bovengemeld getal Ezels en Paarden.
. IJ,' EIl,I,; zijn meest a110ndonkerbruin en de Paarden schimmels;
zij'z:I:1IIIde Hantam ingekocht, en zullen zeker present zijn op den dag
der Vt'r~t1,'p:ng.

P. J. PIENAAR.

.T. "r. 'fOORRF.E~, Jr. (''v (Jo. Afslagers~nu
'.0
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De Schaal der Stemmen is als volgt:
Zoo het Eigendom dat de kwalificatie geeft de som van' £100

in waarde bedraagt, en beneden de £500 is ... 1Stem.
Zoo het Eigendom dat de kwalificatie geeft de som van £,)00

in waarde bedraagt, en beneden de £1000 is... . .. 2 Stemmen
Zoo het Eigendom dat de kwalificatie geeft de som van £1000

in waarde bedraagt of die te boven gaat .... . .. 3 Ssemmsn
Het aantal stemmen waarop de Kiezer gerechtigd is volgens deze

schaal, zooals aangetoond in de Kiezers-Lijst, znJ bovenaan het Ballotage
Papier aan de rechter zijde gemerkt zijn, dat aan den Kiezer op de Stem
Plaats zal overhandigd worden.

De Kiezer de Stem plaats binnengekomen zijnde, moet zich begeven
-: Daar de Stem Plek alwaar bij of zij moet stemmen, en zijn of haren

vollen naam en adres aan den Stem Opnemer opgeven, en die beambte,
na zich overtuigd te hebben dat de Kiezer behoorlijk gokwalificeerd is,
zal hem of haal' een Gedrukt Papier overhandigen.

De Kiezer zal het Ballotage Papier naar een der private vertrekken
aan de Stem Plaats nemen, en met het verschafte potlood een, twee of
drie kruisjes (na/u' het aantal stemmen waarop hij pf zij gerechtigd is)
aan de rechter zijde van het f-<allot-agoPapier plaatsen, tegenover het
bedrag van elk der Voorgestelde Leeningen, het~ij in de kolom onder
het hoofd" Voor" of "Tegen", Dardat hij of zij verkiest te stemmen,
aldus: X of XX of XXX als het geval zijn mocht.

De Kiezer moet daarop het ,Ballotage Papier toevouwen, de
buitenzijde naar binnen, om alzoo te voorkomen dat eenig persoon zou
kunnen zien voor of tegen welk bedrag hij of zij zijne of
hare stem of stemmen heeft uitgebracht, het vertrek verlaten, het
geperforeerde merk achter op het Ballotage· Papier aan den
Presideerenden Beambte toon en eD alsdan het papier aldus gevouwd in de
Stembus plaatsen. De Kiezer moet alsdan dadelijk de Stem PI~ts
verlaten. .

Als de Kiezer per abuis een Ballotage Papier beschadigt, moet hij of
zij hetzelve dadelijk aan den Presideerenden Beambte terug geven, die,
als hij z.i~llovertuigd heeft dat het p-pier niet met opzet, werd beschadigd
hem of haar alsdan een ander papier zal geven.

AIs de K u-zcr zij Il of IWllI' Ballotace Papier onderteekont., of ('enig
teeke a op het papier plaatst, waardoor hij of zij later kon herkend
worden. zal 11Ft Ballotage Papier \ an g'cen waarde zijn, en zullen de
lIitg(,lJJ:I('Lte stemmen niet in tcl komen.

IJl' Kiezel' zal geen enkel der hedragen op het Da,llotage Papier
doorscliruppen, doch enkel een kruis 0[' kruisjes plaatsen aan de rechter-
zijde "au het papier tegenover elk bedrug "an de Voorgestelde Leeningen.
waarover hij of zij eeue stem wenscht uit te brengen, hetzij in de kolom
onder het, hoofd " Voor" (Jf "Tegen."

X a bet Ballotage Papier te hebben gemerkt zal de Kiezer
geen persoon hocgeuaamd toelaten de buitonz:ijde er i van t(~ zien;
en de Su-m Opnemers zullen niet toelaten dat eenige Kiezer 'met een
ander Kiezel' spreke of door een ander Kiezer warde toegesproken
terwijl Ilij of zij zijnn of hare stem uitbrengt, of toelaten dat
cenigfl Kiezer of Persoon hoegenaamd zal trachten te zien wat
e en . Kiezer op zijn of haar papier merkt, zoodat de absolute
zcheirnhondinjr riel' stemming moge verzekr-rd worden, De
Presideerunde Beambte 7.:11,echter, op aanzoek van eenigen Kiezer die ten
gevol;:e vali blindheid of andere natuurlijke oorzaak, onbekwaam is om
te stemmen op de wijze voorgeschreven in de 'Vet, het Ballota.ge Papier
merken zooals aangegeven door den Kiezer. ,

Een,ig Persoon 'zich inlatende met de Kiezers of een stoornis
veroorzakende zal op Inst van don Presideerenden Beambte van de Stem
r'laats verwijderd worden.

AI" een Kiezer een Ballotage Papier uit de Stern 'Plaats neemt, of
eenig and-r Pupier indoet dan dat wat hem of haar door den
Presideerenden Beambte werd overhandigd, zal hij of zij schuldig zijn
aan een Overtreding van de Stemrecht- en Ballotage wet van 1892, én
onderhevig zijn aan gevangenisstraf voor een tijd van Zes maanden niet
te boven gaande, met cf zonder harden arbeid.

Op last,
CHAS. J. BYWORTH,

Stadsklerk en Onder Stctnopncmer.
Stadhuis, Kaapstad, 12 .Tl,lli,1807.

V£111Jll' Kn ntoor. Malmesbury,
, I' I j lil I, 1.597 .

l)UBljlEI~E V.U~RKOOPING
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EEN GE'VVENBCHTE

lAAI- EN VEEPlAATS,
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I~AAPSTAD, P.K. BUS 355.

\,1A-KEHS vaf.fKnIB nE~ V()o~:-,"aarden enMuilen, Wage.n"zei1en
,... . ~a ..~!~t'anGerasoorten Zeilgoedcfou, naar ~llini ie~t. ,.
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IN HET DIS'rRIKT

'ei 'V"'.rFI ~~x....A.._X»9
Op de Sloep van de Koopmans, Beurs,
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QP ZATERDAG, 31 JULI, AANST.,
TE 12 UUR PRECIES,
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D'I: "IIJergeteekendell, daartoe gelast. door den b(';:'r J,u A. :nu'
I'l ',''''IS, zullen alsdan verkoopen :

'[J,' weihekende pluats "Beeronfontcill," .~ oren van 't Dorp
land, gT(}ot circa 7;JOO morgeD, erkend als een del' Beste in

lret:l_j:-lIïKr. De Fonteinen geveu gOE'dwater, Er IS land \'001' mud-
Jen :!r~an, De Gebouwen behelzen 'Y oonhuis, Stal, enz.
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oUDERS EN VOOGDEN.
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R1i\E PLAATS voor Boarders (Kostleerlingen) nail de "~oO!'der
. I'aarl School." Paarl. Goede behandeling, gromjig en goed

nc1ct" IJ" \'001' £~8 per jaar (alles ingesloten). Prachtige ruime slaap-
tiftl't'kkl'll on schoolkamers. Doe aanzoek om prospectus of verdere
informatil' bij den heer M. J. vxx "~;It SI'CY, Hoofdonderwijzer of

Ds. A. MOORREE~,
Voorzitter Schoolbestuur.

r DE WAAL & CO.,
Het Goedkoopste Handelshuis voor

HEINING MA T i!iRIAAL.'. ,

Doorn Draad,
IJzeren. Standaard s,

Gladde Galvaniseerde Draad.

IJZ ElI \VAAR voor HUISELIJ I( (; EllRUIK
Ledikan.ten,

Kook Kachels,
---------------------

LET 1V1~L~-D(' volgende pel'Sonen zijn niet gerechtigd om bij
deze Sternbus le stemmen, namelijk:-

1. Personen cl ie niet al le Sommen heliben betaald door hen verschul-
digd aan Belastingen vervallen en betaalbaar-op 15 Maart, 1~97, of eenige
Belastingen vervallen un betaalhaar ten eenigen tijde voor dien datum.

2. Personen ten cerngen tijde s~lllIldig bevonden aan Hoogverraad,
of Moord, of tot oj! vcrloop van Vijf .laron van af den datum van ontslag
van eenig ]1('1'$0011 se]: !lIdig h('vonden ann Verkracllting, Diefstal, Meineed
Ornkoopcrij. of het :l1llll1l'IlI!'nvali Omkoop,Q'eld, of "an eenigo andere
Ongt'iJorloofJu PInkti.;!;: bij t't'llige Electie, or ('enige Scllanddijh
Misdaad, mits hem ecu Yrij I'm'don Ironl gegewD.

:l. Personen wicl' l1am('n nirt VOOl'kOTenop de Kie7ers Lijst in dr!'
tijd.

Olie Kook Kachels.
,----'----,--

CZSTOI.£N SCRIP
---------

li'ET \·()Jgende " Scrip" is gestolen. Indien flan,~ehorll'n of gc\,om]en
, LOIHl Z':, en geef (1('11 Onuergekokendo kemm! ;-

(>i1I!i",I:lt ~,Iilti, No.2Ii1501iGoo. lOO opden nham van II. l\folynellx,
i Johannesburg. '

('ttl'i!. :I:tt ,'-(II~, No. S{_IJOI·WO. ](i0 op dell naam van L. Ehr;lch,
Joltannesbnrg,

(' ;·tif c',d ~2.j., No. :.!}u!/JOO. 100 op den naam van L. Ehrlicb.
.J allan ncshurg.

',tl\! WI""'rn )[olvnrnx Min('s (Beperkt).
l"',Tt"i'~Il; 1,71~:( ~o. 4-6ïol.'dOU lUu Klipfont('in E:"tate and Gold-

~ti:ling Company, (Beperkt), op
naam nw eie LikwidateliT'f1TIvaD
de Amatoln. {<J"tate('n Gold-Mining
Company (Bepo' kt). . , ,

. I -rll:;':I,,( :',I~"i, ~o .. ~90UI/~90:20. ~O Purge" lLmdfoniein Gold-MIlling
Company (Beperkt), op 1I,::l1ll ~an

. J. Lind;;av Heed, Vl'ijIHlr::,
I'~ll: !!! Il')n',in Ll,:',:;, op lI ...alO van J. LillUs':)' lteed, VI:iJbll;'!:i,

JAMES JOHN,STOX,

..

VAN HEDE EN DUSSEAU,
K.A:.A.PSTAD.

VfR::OOPEN EERSTE-KLAS VERFWAREN
ehen; lach zuiver LOODWIT,
Chemisch zuiver ZINKWIT,
Chemisch zuiverJ MENIE.

LIJNOLIE :--Witt" Goeie, Blauwe. Groene en Roode VERF, in Olie
stijf a·wgemaakt. t~!l~diteit zoo goe:'l als hier tCllllnde nog nict verkocht
werd. Ad es: L L\'I;1':SïT AA T, tegi!fOVer P. MARI!S' Wijn Pakhuizen
Postbus 288.

WADNER &
"

:\~Il":I:l',le KallJers,'
. llollt,,;traat, Kaapstad.

Publieke Verkooping
VAN

Huisraad, Paarden, Koeien, enz.,
1'E

KUILS RIVIER.
1)1 den Boedel van wijlen HERMA.NUS

FR,ANCOISBOSMAN.

DE Executeur zal doen ver-koopen
ten Dorpe

Op WoensdafT, 21 dezer.
TEN10 UR~ 'V.M,

Al het Huisrand en Effecten des
Boedels, zijnde het g~woDe Assor-
~imedt voor Visite, Eet- en Slaap-
kamer, Keuken. eDZ.
Wijders. 10 Flinke Paarden, meest-
al egale paren, 2 Muilen, 6 Kooien
van goed ras, 6 Varkens, 16 Vette
Slachtossen. 2 Kap- en 2 Open
Karren, 3 Paar Tuigen, 'enz.
J J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.

60 Eerste-Klas Slachtossen,
300 do. do. Schapen en

Bokken.

Op Donderdag, 22 dezer,
ZAL gemeld getá.l Vee Publiek

worden verkocht te KLAP-
MUTS STATION, opgebracht door
den heer JAN.BUUTMAN,die seker
present zullen zijn.

A. B. DE YIL"LIERS & Co., Afslagers.
Paarl, 13 Juli, 1897.

Spaansche Ezelhengst
TE K.OOP.·

l"'E arriveeren deze week per
stoomschip" Bloemfontein."

Het dier is 31 jaar ond, donker
van kleur en staat in alle opzichten
gelijk met onze vorige importaties.

Doe vr<;>egaanzoek bij
WOODHËAD, PLANT & Co.,

St. GeOl'ges' eD StranéL'StrruU;.

YAM D. SPUY, IMMELIAM & CO,
Vand/J Ars'a~l'rs en ).,Yenten

T~ ad:-)lalm{'"sl)nryen rMl"l:
, ~,'" c.~ ~;'~~f.1?t~~-(, -.

,GEVRA.AGD
EEN Onderwiizet ol Onderwil- ..

j zeres, als Tweeds As ist6nt bij ~
2' Fraaie, blauw- de Willowmore Publiska School.
, " BcbimDl~lsj te ' 4 en 5 jaar. ApplifCanten mo-et-enopgeven, of zii.

ó1U;l, .ea '. bekwaam zijn onderWijs in be!'>
1 :B~' Paard, 2, jaren ' ou~~it· !l0U&nds~? te geve?, en wanneer ze"'"
-hee ingevoerde' Oleveland Pa.ahi, in staat ZlJDmet de werna.mheden "
i, General. Bcoth;" ~an te vangen, Salaris ,£100 ~t'~,

...:...:....;.. ,laar.. Men doe .a.a;nzoek, met bij~-:
'Veiling vOO'gmgvan 'certtfloaten en getuig-

, 'schriften, bij den ondergeteekende,
niet later dan 15 Juh, 1897. . ,

", -. ' , ...

I~ dc:',p,~~J~l v~n wijlen den beer
F. U. Coudradie,

TENDERS VOOR AAMDRBUN.

In den Boedel vltn wijlen ANDRIes
BRINKH()~'Mt:\:R.

DE ondergeteekende,n zullen TeD-
ders ontvangen tot op ,

DONDERDA~,22 'Dezer,
VOOR

Een Aandeel in de' .Algemeene
Boedel en Weeskamer en

Tien Aandeeien in de Van de
Sandt de Villiers, Drukkers
Maatschappij, Beperkt.

J. J. HOFMEYR & ZOON,Afslagers
5 Hout-straat,

Kaapstad, 14 Juli, 1897 .

TE WOlWEN.OE.HOUDENor '

DiD:sd~g,den20stêri Dag_~v'~n;~~lf,"
; ., _,_·ïi~~f·.. f.d.~.b.,.~'," <~"-. ¥~'''(;~S~,,,-''~,-3t:g"\".-'" ·~:~,"·'l~'·~{}:'~~·~"'i~.4~~,_

,~. ,~' ,,' :MEMORAlD,UM TOT LEIDDRAAD.Y001'mzKRS. _.
De Kiezer mage voor 0' tegen. al~~ of eenigeen. der Dinsdag, 2 0 .Juli, 1897,

bedragen van. de voorges,telde LeeDln~en 8.~emmfiUl,.en s' morgens ten to ure p"ecles, .moet het volle aantal stemmen, WAarophij of ZIJ gerechtigd . " . '
is, uitbrengen' voor of tegen ieder bedrag waarvoor of PlIblIek laten Yerkoopel,IU de Ber~Riyjer.
waartegen hij of zij stemt. 11.Haar Zaai- en Wijn'Plaa~ ge.

naamd " Zoetend&1," gelegen aan de
Berg Rivier, omtrent 20 minuten
rijdens vau Wellington Spoorweg
Station. Er zijn uitstekende zaai.
land en eerste-klas veeweide en
grond voor wijngaard en boomgaard
die niet gemakkelijk Qvertroffen lam
worden. Deze, plsats is beroemd
voor "eilands," . pg,ta.tas~ w,.arv.an
honderden van za.kkén gewonnen
konden worde~. 'De-· gebouwen
bestaan uit Woonhuis en de n:oodige
buitengebouwen. .

Losse' Goederen :
, Huisraad, het gewóne a8(j0rtiment

waaronder 12 Tafels, 24 Stoelen,
3 Kleederkasten, Ledikanten, ,Bnis.
klok, 'Bakkist, Keuken - plaat,
Karn enz., enz. '
Kelder- en Boedel'ijgel'eedschap:

WaaroDder, Kuipen, Stukvaten,
Pijpen, Leggers, Emmers, Brande-
wijn- en Rosijnenkëtela; Opene kar,
Schroef, 2 Zadels en Toomen,
Lange Ladder, Rij- en Trekpaard,
(zeer geschikt in twee- boom kar,)
en wat verder zal worden aange-
boden.

Wed. ERNST G. DU TOIT.
J. FRED PEHTZ & Co., Afslagers.

Victoria College,
STELLEN BOSCH,

HEl' Admissie Examen voor toe-
lating' tot, de Senior Matricu-

lutie Klas, zal een aanntng nemen
op ~8 dezer,' om 8 v.m. AIJt!
klassen zullen begiuneu up 2
August-us. "

Applicaties voor Beurzen moeten
gericbt worden Ran den Secretaris
van den Senaat onmiddellijk na Je
publicatie van de resultaten der
Universiteite Examens.

J. H. NEETHLING,
Sec. Victoria College Raad,

Onderwijzer Benoodigd

11'ENE Onderwijzeres wordt ge-
~ vraagd op het dorp Victoria

West, die in staat is onderwijs te
geven tot ten minste na het Elemen-
tail' Examen enMuziek noodzakelijk.

Certificaten zoowel van goed
zedelijk gedrag als van lidmaatschap
zullen ingewacht worden door den
ondergeteekende tot 2 5J U LJ; Salaris
£60 per jaar en vrij logies.

W. K. VESTER.

Onderwijzers Benoudlgd.

VOOR de Eerste-klas Publieke
School te V ictoria West.

(1.) Hoofdonderwijzer. Salaris £2.)0
p~r jaar en vrije woning, een
groot geriefelijk Huis. Hij moet
goede getuigdchriften hebben, in
staat zijn Kandidaten voor Matl j-
calatie voor te bereiden, en kennis
van Hollandach zal eene aanbe-
veling zijn. Salar'is zal verhoogd
worden als de onderwijzer goed
uit valt.

(2.) Eene Onderwijzeres voor het
Kleine Kinderen Departement.
Salaris £100 pcr jaar. Eene
degelijke kennis vereiselit van
Engel~h, HolIRnil~ch, Naaiwerk
en indion lOo;;l'lijk van KiIlJe1'-
garl-eD,

Werk te bt'g'innen met lli't kwartaa
van October. 1)oe aan zot'k, IIWt

getuigschl'i ften, bij oen onderga-
teekende tot op 3l .Juli.

G. A. MáEDRR, v.rp,1.
lion. Secretaris.

Victoria West,
8 Juli, 1897.

ORGELIST.

APPLICAT~ES ve~gezeld van
, do noodige certificaten vaD

bekwaamheid en goed zedelijk ge.
drag, ook lidmaatschap eener 1)1'0-
testantsohe Kerk, wordeu hiermede
gevraagd' voor ds betrekking van
Onderwijzer of ODderwijzeres voor
de Derde-klas Publieke School, te
Buffelskloof, dist. Ladismith, .Kaap
Kolonie. ,

Kennis van beide Hollandsebe
en Engelsche Talen, een vereischte,
MuzieK een aanbeveling.

Applicaties te worden gezonden
aan den ondergeteekende niet latRr
dan 15 Auguiltus, ) 89'1, School ta
beginnen 11 October, 1897. Sal f\-l'i
£,)0 per jaar en vrij logies. 01J~.
huwde applicanten zullen de voor-
keur hebben.

J. M. VAN TONDER,
Seers. SchoolcoIn.

Buffelskloof,
29 Juni, 1897.

BEMOODIGD
AA N de Gesubsidieerde School,

te M.W.Stroom, een Tweede
Assistent of Assistente, moet certi-
ficaat der classe onderwijsers
Examen bezitten en moet indien
mogelijk "P {)Augn tus in dienst
treden, Sa.laris £90 per jaar.

L. DE JAGER,
Secretaris.

SCHOOL KINDEREN.

JONGENS of Meisjes uie to Wt::l·
lington willen school gaan kun-

nen aan Logies geholpen worden
door. Mejv. D. J. CrLLlERs, Fontein-
straat, Wellington.

KENNIS(3EVING.

Kaapsene .A.fdeelings Raad.
Het Sluiten van zekere Wegen

over des Heeren Maclay's Plaats,=: Clara. A.nnafontein. Tijgerberg. \

Kennisgelvng V&Il 4 Juni herroepen ea
geamendeerd, als volgt;- ,

K ENNlSG EV ING gesebiedt hier.
mede in termen van Sectie

152 van Wet No. 40 van 11389, dat
de Raad voor nemens is Zijne
Excellentie de-i Gouverneur op
verzoek VUDden Heer Maclay, te
petitioneeren, een Proclamatie uit te
vaardigen de volgende wegon slui-
tende, namelijk :- .
No. t. Weg van Durbanville naar

Johannesfonteill, zooals aan.
g'flwezea op de oOTapronkelijke
kaart.

No. 2. Weg van Durbanville door
tic Vallei naar Meerendal.

No. :1. Weg loopende van den Uys.
Weg on sluitende aan den weg
naar Meerendal.

No. 4. Weg of Spoor van Klein
Phizaute Kraal door de Vallei
tot aan de Wooing van dsn heer
]\1aday.

Jh,t ]'Ia~ ligt tl'r ilJspektif' op (lit
I\,lIltOflJ', ('li 1""1'~(':Il\~1l da,:ll'tegen
o!ljcdi(';-- L~,illtl'"df', nloden de,wl"e.
in geschrifLl', hi{df"11 1iaad indienen
billnen lJrie ?llaalJuen ua uatum van
ueze kt'nni:<geving.

.op last,
C, Ll~D,

~ecretaris.
Ar,ledi"~~rW'l.KlI.ntonr,

.j.;~, SI. Li.,org-{'ssLI'''at, J:, .J,,! i, 11'97,

KENNISGEVING.

A.A.NZOEKE' \' .;J b . kl,' DE onclergrwchndp g'f'f'ft hic'r·
i n voor lie etll' fllnal cl k 'I I" I (')1'£0, I" , I H' n ,me e 'cnOIi"(at "I (t' '.m!.J>-van rac I-"t In t 0 anover . ' ..

S't t' vr" 1 Il I 1 I',\'WI' warm I aden !ill ouder 1.IJIIraa .c ape 711, 11 toor t eTl I ' I' I II J
' 'i .lesllt'l· ft,'1.·II. t'll f <it a "~ ~t' aan

ondera:e,tOPk,o,fide wordeu ont\'an!!en zal I J I \ I'" ~"tot o~l J ]' IHI 7 ~ \\'11'( Pll f, ur 1'~111 '(l() )I' ",.

op... U I, ,,!. Imnk \':11 t1q(")I"1J ti l' Je h eli
F. X. R0011E Iwewwl,,'!) lt' ~t-'i"'IJIL('n, lltl h:tdQn

I('tl WOOI\\" u·.,kken z;jn in goede

lorJf' rall 1\'pal':Hie g-emaakt.
A. P. B URG.P.:rt.

Consi;toriekamel'
der Groot£; K6rk

AdderlOf St.



DE NA.TIONALE
Onderlinge Leyensassnrantle lW, [ENNlSGEVtNG geschieit hier-

b
.. . A tra} mede dat de Bela!ting op- GE VR AA ( tO

SC tPPQ un us. uie, Beperkt. gelegd en gehev. en door den Raad OPP ASB.ER . - .
__ op den 20sten dag van Januari, 1897 .. vqo~ het bnk-

OPGERICHT 1869. _ voor dat jaar,.vervallen is en betaal~. ramugen ges&.tcht te 'Va.l.ken~
Hei Eerste Kantoorinde Wereld baar werd aan het Kantoor' van den burg, ongehuwd, 20 tot 30 jaar oud;
om de O"el1,--r Wa.&rdein werlrin t~ Raad op den 1sten dag van A'pril, 11 hvoorke.ur zal wOTden 'ge{ !t lven .aan
t:~ft'~<l0b':nte:~terstalhge Polu-ngTall Achterstalligen worden mils deze eukdle. Engelsch- en :ij lo 11andsch

er aan herinnerd dat Rente tegen spre en:.: •
6 ~rcent per\ jaar er uit voort- . ~ £SO per ~, m .et . kost en
vloeIt van en sedel't den eersten w.g mw~nmg, be~ng e Il li niform.
van J~]i 1897, en verder dat all~ ~. aan.zoek bl]. dt'ln lf.. lischen
zoodanigeBelastingen op den laagten ~perentindent, kran'.oitJn\ ~ng&-
dag van September nog onbetaald (g~ht, VaJkenbnrg" . .MOl :vbmy,
aan. des Raads an genten voor ~vor- . sarvetory Weg. St·_jtic.) .
denng zullen overhandigd worden.

811"
DIREKTEURE. 'I lUID AfRIKA :

OOB'OO" SI'RlOO, K.O..ALG Op last,
Voonittor." A. J. LOYNES,

1), Hteretl .'bIUiN "Alf .DU BiJL. '1X.QOp1D&1l I . .. SeCretariS.A. W. JrtJ,lUI1, KoopmaJl, KaapaW I 17 L __ . . " ..
'" JOHN W, RAI~. . Aao.Ww' 'uden Alqt~;W
. " ~. .'

, . ',. . ,':, .-." '

BEROEMDE

Loer 0 Bloed Pillen
TE ZIJN.

een pil voor het bullJgesi'D is ze de
in de markt. 6et'lligwehri:ften tot
Tan haar groot nllt en geuenoge:n

en ~en (sijn in groote
OlltvaJlclleD door

ADAlWSS
EEi~lGE AG~-rr,

111 Langestra&t, Kaapstad.
11.; per post 1/3. -4 Doosjes PO#lflrij.

~
Beste Deensebe .Boter

.. Australische "
t) Canada "

Heerlijkste Zoete Melk Kaas
" Edam

Canada "
" JJ

Beste Enge1sehe Spek
,., " Hammen
" " Beuzel

" .Milk Can IJ gecondenseerde M.elk
".New Hay Jf "-

••Opal " Margarine
" Ruby IJ Mengsel

Nieuw Zeeland en Australische
Vleeseh-Soorten in Blikjes.

PAARDEN !
ti een Pun! t.jdende aan de SclJmft

Ziekte, IOOja. maak bet (t c gezond

ADAM'S .. X-O" DRESStNC.
dagen door

voor dieaUde

KENNISGEVING

DeloloDiale HrandeJijn lautscbppij
(BEPERKT.)

~:-

SAMUEL ADAMS, L.C.P.
Eenige Eigenaar.

.111 1ilGESTRAAT, Kaapstad.

EENE Speciale Algemeene Ver-
gadering van Aandeelhouders

in gemelde Maatschappij zal gehou-
den worden in de l:j,{,ADSZAAL
te WOROEBTER. '

Op Woensdag, 21 Juli, a.s.,
Ten 10.;]0 ure " morgens,

Ten einde te besluiten over de vol-
gende voorgestelde veranderinzen
in de Akte van overeenko~st
namelijk :-
1. Dat de Akte van Overeenkomst

der MaRtschappij,aldu8 gewijzigd
w0r:de dat hare doeleinden uitge-
breid worden tot het handelen in
Wijnen, Spiritus en andere Al-
coholische Dranken door onmid-
delijk na het woord '~randewijn"
en voor de woorden .• te koopen"
Je woorden .. Wijnen, Spiritus,
en andere Alcoholische Dranken"
te voegen in de inleiding tot de
Akte wm Overeenkomst, waaruit
de Akte de doeleinden en 00"-
merken d~~Maatschappij vermeld.

2. Als AdditioneeIe Clausule bij de
Akte van Overeenkomst te wezen.
"Dat de Direkteuren zoodanige
I'echtcb zullen hebben te hande-
len in Wijnen, Spiritus en Alco-
holische Dra~en. evenals zij op
het oogenbhk 10 Brandewijn
hebben. .

3. Oat de· naam der Maatschappij
veranderd worde in "De ,Kolo-
niale Brandewijn,Wijn enSpiritna
Maatschappij, Beperl..'t, en dat de
Akt<l van overeenkomst diens-
volgens gewijzigd worde.

Op Last,
H. P. DU TOIT,

Secretaris .
AHe Aandeelhouders die zich bij

Proxy Willen vertegenwoordigen,
moeten zorgen dat dezelve inge-
leverd zijn aan het Hoofd-Kantoor
te Worcester vóór of op DINSDAG,20
J rui, ten ] 0.30 ure s' morgens.

Worcester 4 Juni, 1897.

de mondelinge overeen-
~omst verbroken is, dat de

jt..,.,i&~__ ~ Tan Vax flEK Srcr, hl}jt;ULL'i

Co., niet ill bet Paarlsche Distrikt,
de firma van A. B. £IK VILLIERS

Co., niet in het Malmesbury
. Veudut.ies houden snlleu,
geven de ondergeteekenden

i.........~...t.. keunis dat zij nu voortaan,
wel in liet Paarlsche alsook in
Malmesbury Distrikt eu ook te

Venduties houden zullen.
ns hllun~ bekendheid alom is

-Vf:1ft"if,Pl1"P aan bevelin er overtolli g.

A. B. DE VILUERi') & Co.

Jan Publieke Werken.
AA.l~ BOL!W:\IEE TEllS.

TENDERS
EN gevolge van z.ekere verande-

ringen en toevoegingen bij
plan, word.m nieuwe tenders

voor het bouwen van
Kantoren en Gevangenis

Somer et West.
Plannen, 'pecificatien en V 001'-

.Wl><a,·","'n van Kontrakt kunnen ge-
en de Vormen voor Tender en
verdere informatie verkregen

.worden ten kantore van den onder-
Ilet.eekende, of ten Yagistraat's
Kantore, Somerset West.

VerzegelJe Tenders duidelijk ge-
merkt, "Tenders voo I· Publieke
Kantoren en Gevangenis, Somel'3et
West," zullen ontvangen worden
door den Controkur en A.uditeur-
Generaal, Kaapstad, tot op W OESS-

DAD middag, 2 Juli, 1 \)7. .
Ten<leraars moeten twee voldoen-
Borgen bez01gen yoor de uit-

"Yf':iAl'l',nrr van het konttakt en
~uu<UJI::' Borgen moeten de' Ten-

Cll.

laagste of eenige TentJer niet
wendig t<lworden aangenomen.

H. S. GREA VEt;,
pro. Hoofd-Inspekteur.

.lJCl11l81'1LBmeotT3n PoblielUJ Werken
Kaapstad. 7 J a li. I :17. '

KENNISGEVING· .,IK, .de ondergeteekende, geef
hIermede lwnnis dat bij mij is

komen aanloopen op 1 Mei 1897
of mijn plaatl! TARJRIES,een 'Blauw~
schi?Jmel Ruinpaard, omtrent 9 of
10 Jaren oud, gebrandmerkt P.B.
op den nek, ooren ongemerkt linker
achtervoet schimmel. '"

De eigenaar fal het recht hebben
b.~vengenoemd Paard te eenigen
tIJ? te komen ontvangen, bij uitbe-
taling van billijke ko ten.

A. W. P. NEL.
,an Publieie Werke IL

I. AAN BOUWMEESTEHS. Fariries, dist. Cal rinia,
18 Juni, 1897.

NDER worden gt>Vfaagd voor
het bOlmen vau Nieuwe Ver-

IJ.JJIILU'J"'" ken voor de Politie eo
up" te Kalkbaai.

Plannen, ~pecificatie en V 001'-
waá:rden van kontrakt kunnen gezien

verdere informatie verkregen
"01'f'lton;. ten kantore van den onder-

Geente Vrnchtboomen.
lE R ST E-K L A ~ SEGeente

V ruchtboomen zooals : ver-
scbeidene soorten Perziken, Abri-
kozen, .Peren, ~rnimen, Vijgen,
LOfluarten enz., zIJn nu verkrijgbaar
bij de oud t<l en welbekende kwee-
keTij van J. YA.'i DER BIJL, J. won,
Stellen bosch.

De ej&,~naar is .voornemens zijne
kweekel'lJ naar meuwen grond te
,,~rplaatsen, en heeft dus besloten
zl~n voorraad dit jaar tegen ver-
mmderde prijzen van de band te
zetten.

Geen billijk aanbod voor groote
kwantiteitcn zal va.n de Mnd ge-
wezen worden.
..Geliev~ dadelijk aanzoek te doen

bIJ den elgenaar of de heeren L. P.
CA{;VL~ & Co., Kaapstad.

·'·.<>nl1,,,,.., dnidelijk gemerk t "Ten-
voor Publieke KwartitWen t'n
up te Kalkbaai," zullen door

Con roleur en Auditeur- Gt'ne-
Kaap tad, ontvangen worden

WOB"" '!JAG middaO' () Juh 1 97
Tandernars moete~' t-wee v~ld~n~

ve-rschaffen voor de
uitvoerilig van bet kon-

en zoodanige Borgen moeten
Tenderso nderteekenen.
De of eenige Tender niet

te worden aangenomen.

H. S. GREAVES ,
pro. Hoofd-Jn peheur.

De1ll1U'te11l,ent \'IlO P"olieko Werken
\.alfJdunplein, Kaapstad . ,

14 Juli, 1/:1'9,. '

AANGELOOPEN
lil Bittel'pllts aan BuohufontolD,

10 Juh, 189i, zijn gevonden
. 'ITe~mdc Donkie", een vaal

~l'l'le, lmkcroQ-r lip, rechteroor
'\~Ink lkaak van voor, halfmaan van'
nehtel'.

· ·J!ttm zwart geel-pens ruin, linker-
· .00:t' z ruuwstn.art, recLteroor 'I1>r1nkel-
·hu 'V~n \'001' ha.lfrnna-n van achter.

I r onar kan zo krijgen voor
:u Il UIJ, met do vergoeding der

~~..wn. Nil gwoom.den tijd zullen
kocht wOl1.lcn.

P. F. L. s'ruu s.
JJ hu:fonteln,

A4iItllIWf'fl " ,

IlO;;Jjcl Kan/oor llOOT Zuid .A.fril~'?J,:
St. George's-straat, Kaapstad.
Bed.mg &an Murnnties VIUI

kraoht "ant te boven .£10,000 000
Bel~~ Fon~8 gaat te boven £2,500'000
Ju.rlJJluoh mkomen o"'r ~OOO

, 'SESTllISl>IN&: llEB RUNDERPEST.
. "Zeer :veel ja er ~ over' dit .&rbe-
tl1l9.rJble ~nd.érw'eJP. ~flJl..en ge-
.dadlt en.DOg aaselijb word~ de diBeusBie
~ en' ~ heeft men .~ be-
tre~ dat er !lOg veel ~jfel besbat
aso~ de WlW'de der inen.ting8me-
tboden.; Heden. pubJiceere:a wij een
belan8rljken brief van den heer AUOAJlP.,
lid der plaataelijb nmderpeBt. eem-
rnhiIi" iD Orikwaland We&t, waarjn hij
zijne ervaring met de K.och's-,methode
mededeelt. Zijne beesten werd geënt
met gal dool' dr. KOCH zelf uitge-
~ De inenting geschiedde op zeer
voorzichtige' wijze en werd door de
expenen direl..1i uit het ex~imenteu
station van dr•. KOOR, uitgevoerd. Ell
wat. ja zijne ervaring? De beesten
wwensleche tijdeUjk onaantastbaar. daal'
ze no de pest weder gekregen hebben
~D het grootste gedeelte is reeds er aan
be~we]ren.

De beer AucAJ(P geeft uiting aan de

D
E eigenaar van de Pioneer boomkwee- OP 7 dezer van -de plaats Wol- FOUCBE.-BOtJX. ·Te· ROberUOD gegronde vrees dat de pest op haar e.igen
brij biedt te koop aan: 172 van de . yedang, 2 P~en; een licht . 131uli. 189'1, .K.luL FOUCJlI, 11'001'sal te.~gkeeren., indien dit niet ver-

oo.tA uitgezochte CalifOrnie, Annraliscbe bruine Hengst mét '.kol 'voor den' un PtuLrr FooOlD wed. lJCXlIlO JD4It lbnu. hoed kan worden., en in dat geval zou het
en Koloniale vnlcbteoorien. Verder 9 omtrent 4' . d. ..Au" vU DO lJl~L .BoI:r:l dochter 'JU' nog' vele j.aren duren voor de ~t in
8OO~en geocculeerde Limoen. 2 do. Naadje . Jaar c;Ju , a.n een l'lnu Ron. . Zuid~Afrika zal dj' n ui+'-woed. Dit'
eo 5 do. Z1Illrlimoen. De limoen bocmen ~-alonJl(el·brn1TIA met een kolbles 18 -~ '!'>~
zijn alten schoon, vrij van .. Scale" of maanden oud. bepaald een donke-r vooruitzicht en wordt
Limoen IICborft. TMl Jaatiite 12 Nieuwe H . d DOOD BERIC HT li ook op vele andere plaat!!en beveStigd.
soorten taI.el-dru.ive.odie geschikt in beta. ceren en vnen en bij wie ge.. . , De oplOllllingdeser moeilijkbei~ aohijnt
lend zullen zijn .,!oor Prieel nitplanting. De meld vee..moga. aankomen of aange- te ~ijn de geêntB beeste.n.,zegge zes weken
druif ~ ZIJD geënt op Rapeetr1s en komen zf)n gelieven dadelijk kennis AAN f:amilieen TriendeD wordt bekend na de eerste inenting, W'Jder in te enten,
Montpelher. Vue aanzoek bil' te ge"'en aan d .l eteeke de -aakt dat onse t.eederbeminde

.
. . '...... en onaeez . n d h ..-- an de .e.nting te herhalell totdat. de .......td all b +1) oe ter Lnrlz, op 12.Jali, zacht.. is antal •• ~ r+:

S. W. JOUBERT. OOrwien e illijke kosten zullen pen in den onde.rdomvan 10 jaren. geheel verdwenen is. .
Bonnvallei, Wellington. betaald worden. 'De begrafeni& vond plaata op baar Yer- ,Dr. EDINGTON word gezegd op het

&",Cátalogaa gratia op aanvraag. J. GELDENHUIJS. jaardag, Hare lutate woorden waren:- spoor van een ander methode te zijn,
_.W.ente! uwen weg op den He.re en d h b t t l~~"'; "'d menWolvedans, vertrouw op Hem" oe e neem _vil "'l' voor ~~

Klipheovel-Statie, D ~-""d 0 d praktische resultaten van hem krijgt.13 Juli e ~ e u ers, Dat de proefn.emi'~ met zulk een ge-
, , 1897. B. ~~LQM1U..B-D.Ts., vaadij.ke en aalll!tekelij'ke pest met vele

PRIVliT LOGIESHUIS.'Aan Bou' t- I .-
l.
f.anlll' C. W. L(}lOJt~~cieKock. moeilijkheden gepaard gaan kunnen wij__ IIDUS ers, , ODuu""",." eBI. Malmesbury, goed begri~ en daarom ~enschen wij

J H DE WET
van de Firma 12 Juli, f897. dr. EDllmTON 8til bij zijne proefuemin-

•• ,Gebroeders DE KAJATENHOUT. ~ te Iaten, hoewel zij tot nog toe weinig
W ET, wenscht hiermede beke .....d. te DANKBET1JIGING. hebben bijgedragen OD;\ de pest tegen te

u EENGroote VersepdingBlokken (fdanof schadeloos te maken~
maken dat hij het welbekende juist te Port Elizabeth ge- WIJ betuigell bij dezen ()1tIe.1!l harte- Te Steynsburg werd 'e~ne groote ver-
H Logieshuis " in Birdstraat, over- arriveerd Parquee Vloerplanken en . lijken dank aan de.'vele menden, gadering gehouden, belegd door de plaat-
genomen heeft; het was vroeger Spoorweg Dwarsleggers . worden die one !hlrnne deelneming door.,woord en eelijke runderpest-CÓm;ulkisie. Op die
bewoond doqr den WelEd. Heer van verwacht. du.d betuigd bebbel!, ja, vOorde algemeene v3l'g3dering kwam het duidelijk uit., dat
Coller en later doo M . f E k-:"') D . deelneming aaa OOI betoond iu OIlS sma.rte- "f 1. . I' eJu vr. c .a.ru. . oe aanzoek bIJ" Jac. Loo·puy·t, J.... I" led de boeren nog in grootell t"tI'lJ e ver-

E
. . Il" ver les ge en door bet on"erwacbt.
r 18rU1mt~ voor meer Boarders. Postbus 436, Kaapstad. overlijd.en onzer p:eli~d(l docbter, op 20 haren; dat de berichten zeer legenaLr'ijdig

TERMEN ZEER BILLIJK. Juli, 1.1. Wij !lijn het niet waardig. zijn, en dat de inenting in vel'8Chillende
Doe aanzoek bij Verloren ofGestolen Cheques De Heer vergelde hllll b,unne liefde! gevallen vel'8Chillende resultaten levert.

J. H. DE WET, De treurende Ollden, Het geval van den heer FANIE BEKKEB
S Il bo -- D. G BOSSf)UW, D. G. Ion., van Aliwal Noord werd genoemd en be-
te, en scb. 1. op de Bank van Afrika.. Kaapstad lI. Il. H. ROSSOUW, iiproken. Ongelukkig is er ook in dit

________ ~_____ No. B?6872V, be.t.aalbaar ge~ geb. BKWJIlr. geval, zooalB in .het verslag vermeld, eene
J~dy Grey Dorpsbestuur- 2 JunI,. 1897, op M. Boboil door Wellil'gtou. 151uli, 1897. Illate van onze.kerheidt" De veilige wegW v N Y. Dommisse voor £70, VEKKOOPI:NGEN' .J!Chijnt dns t.e zijn de enting te her-

et o. 29 van 1881. II. Standard Bank, Kaapstad, No. MIen.Y61946, "taalbaar gemaakt door A. Q. DB VILLIERS~ Co, AFS.WGERS. Op der.e- vergadering werd een zeer
A. W. Baker, .voor kontant wer- 22 Juli-OeRD en ICbapea. .e.ratandig besluit met groote meerderheid

.' J. J. rHEBoN. AFSLAGER. aangenomen, de boeren \'J'iila~ende te
den verzonden door het Post- ft JIili-WQl'Oelter, ~ paanien.Kantoor door M. Soboil aan G. J. J. ROI'JdYB &: ZOON 4FSLAGE'RS. enten, doch het v6rpliohtend-enten nog
W 21Iuli--Km'lKiTie:r, haimuld, .-men, koeien, .oor een week of ",-at uit te stel:len. Wij
. yner, Malmesbury, en zijn ver ... <em. honden ons ervan overtuigd dat &.llener

lore.n geraakt of gestolen. Uitbe- 31 Jali-KooPmau.. .Bellm, Kup&b!d, de ko8&bare. hun werk van zullen maken zoo ~aA.igta1in plaat. IleeleDfoatein., dWzikt 8atberland.. : "yv<'~

. .g gest-opt_ Eenigeen in J FUD PKNT-Z at CO.,AES.L.WEM. mogelij.k hunne beesten te laten enten.
bezit vaD deze Cheques moet' 20 Jull-Á&D-de-Bergrl.,ier, Wellington,n5te eli De en'llri:og heeft geleerd dat men m.et
dadelijk kenni8 geven (geregis_ .lOJre ~ nauwgezetheid en zorg een troep bees.te.n
treerd) aan de uitschrijvers er van CRAS. M•• 'RYER, AFSLAGER. JD3Il1ldenlang in een besmet distrikt ge-

22 Jali-Grocndam (OIaDwilliam), bm:n, ~. mnd kan houden., doch uiteindeliJ'k wor-
M. SOBOIL. d en, koopwaren, hu~ en"- .

Piketberg, 13 Jnli, lB97. J. W. JlOORBEKSJa. &: Co .• AFSLAGERS. den :Aijook aangetast, en tenzij ~j vroeg·
23 Juli-lblmeabury, ecnte klu eWa en jouge tijdig geënt worden, ~jn de kansen tien

PI oardeu. W R Jl l\.U;,YN, AFSLAGER. t.egen één dat. het grootste gedeelte door
22 ell» 8eptemher-Batelrhier, Bredaldorp, bet de pest vernield zal worden.

s. .t.emrier estate, Je,yende ban, huismad, ens. Ook pobliceeren wij heden een verslag
kI;!u:e~~~~ Bmludorp, seer nit de Volks8tem VlUl een bezoek aan

D. VE'BSP&LD, AFSLAGER. Waterval nabij Pretoria, waar d.s twee
3 AlLg._RontngfDnteiD, diarikt ruftllllal, kolt· ~"l'IlIlSCheexperten met b.unnll proef.

'-ar ftIIleigeudom. nemingen bezig zijn. Onze tijdgenoot
p>SKPIIlR8, JloqRE " K.RIGE, AFS.LAGERS. IiChri)'ff een be'~~"""'J'k artikel naar aan.
11 Jull-caJedon, eerste klaa koelen 'fUI'RIl eli _"joage ballen. 'leiding VlUl dit bezoek onder heLhoofd

DE ondergeteekenden, geantori- CJBAS,ADAlIS,AFSLAGER. ''Gev-cmrlijk talmen." Het artikel zegt:
zt-erd door BaroI! VAN BA.BO..' ~"I.~T~ ~boowpereeelen. "Na hetgeen wij gezien en gehoord

die bet distrikt gaat verlaten~ zull(mt' KA.RKTPRIJZ~. hebben, vreezen we dat wij voor de kans
publiek verkoopen te StellenboscI\. staan binnenkort weer een good deel te

XI.MBERLEY. verliewn van het met moeite op den
(Pluts el Dat•• liter ti worda bepaal,) vijand veroverde terrein.

Al
.. K tba M. bel (Valldefwrt>cJo·/lUlLa_tl:Oo.) DeheerenDanYRenBordetzil'n-en

ZIjne 08 re eu· ElJI4.' . -be.staande uit V (!Or- Eet-. eu Slaap- IS J.li _;.(P~, t4il~.-PrOlen· VlD het komt ona voor niet ten Qnre:ebte-
kamer Meubelen, Boeken Schil .... ; prodUten op bedeu :--:- ,Lllea behálve vold-.an over den hun ver-
rijen enz., enz. ' ~Keet ... ~ i~jdó ~ ~ dó leenden steon, niet i op 6nanciêel gebied,

1 D C rt 1 0
,.Kielie. 0 18 0 0 0 0 maar ten opzichte van inwjlJjaing van

og a., pen db. o~ veeren, "':'eJ' ........ t ••• 0 18 0 0 0 0 o-l P T .u -~ ~re door hen hoog noodig geachte
aar mgen, I IEnkele nig enz., Ka1ferkOOl'D... 0 19 0 0 0 0 maatcregel.en.. Het. ill van zeer oogenblik.

Lo~ ~d:,merman8gereedschap. rï.::,len g ~ l~ ~ g ~ kelijk belang nu daarop de publieke aan-
U n Aarappelmoeren, Voer... 010 I) 0 0 I} dacht nog eens tevesUgen.Einde ,-an dtlze Een vraag aan den heer Chamber·

2 Koeien, . ~ •... 0 14 0 I} 0 0 maand g-..at de heer Danysz tijdeUjkZwd- 1ft'.,.
1 Paard euz en w t Uien 1 0 0 0 0 0 I .t..AUk, a er IllEft' ten A.ankPPeJeU 0 15 0 0 0 O' Afrika verlaten, en het wil ons ~.hij- De manier waarop het parlementaire

verkoop zal worden aangeho den. ~ per lb. 0 1 6 - 0 0 0 nen dat z.ed. niet zal terugkomen iD Octo- eomiw in Londen. zijn werk ongedaan g~-Yen .i fa I... :::..... 0 1 6 0 0 0 bel' a. s. wanneer hij de zekerheid heeft laten heeft, werd m de scherpste bewoor·
. OOp lt UI uvgiuu o. 10 In ~... ... 0 0 0 0 o' 0 onder dc&elfde voorwaarden zijn taak te ding afgekeurd en veroo.rdeeld door een

P J BOSlUJ Z ~'.1. .PORT ELIZABETH. . moeten hervatten als waal'Onder hjj nil groot ~ee~.der Britsdhe pers. De Speaher
• • 811 OOD, -4.IaIII 0'A1'!l. JULI l"._r. Per _.1 ' ~__Ll.,do-ode de __ .JL • - .... !-... "h _, zegt· .zIJ hebben hun pI"Abt . d.l)V6W ....... __ _,--..~'~ -_.. ZlJn o,ro:.- t ver.·wt. Dr. Bord-et bli~t ..' h.'. verzuun

8t.eUenbol!ch,16Jnli,1897. _ ...enl.erW'I!ÏnigPdaaD op de wo)DuII'k-t. 1':J::" J' ZIJ hebben de erDau-'g"~ ~ d'"I L"_ ......_"" _-'_ . voorlooplg bier, ·maa.rof d~~ be-'d -~u·· » '''''''.' agen le ZIJN .....,...,..,..,qg ..... _.. MdeD 120 t.Ie:D UDgI! , ~.v .~ PU te beohRndelen hadtIen niet onderzocht.
.B.-Zie dt voor p!aal Ls en _f1Ul ~ 'H!J:koeht .....-Jeo. ""0 bCIal witte "'01;. worden gevonden het werk te WatMval Zij hebben niet eens u"'_cht' ~O .~ ollder·

datum. goed UZI Id.eur eD kwafit,eit, ...aa yerkooht tePiI ~.. ",,,.r... "'" ""lIt<), nrakk.ere ~UJde 101<1 ~ IOU.. Voor w.t. begounen, iUJeell :voort te r.etten, gesteld zoeken. De vragen die heu tot de waar·
wol ...... er gt,lCIi Sr90Ce MDnaq. ~w-ol werd dat hem znlb mogelijk is, komt OWl zeer heid geleid zonden hebben werden niei
"eri;oeh~ t~ 4d CD 6-l<:}. .......tAld D tu'Bokhaar stond ... pdlimlde de week elf Jlllpe- te betwijfelen vooP." e> ..... ~. e e 1gen werden op de '>oor·
rteare werd ftl'kooht t.égeD.l~ tot L6+L' N· t h bbe d be n.aamste punten niet onden-raagd of

VelleD .ijD.SW'&kks iD prije.' .' a gewezen e· e n op e . lang- slechts op eeue. oppervlakkige wijze."
v~~ bebOadeA han prij;<- nlkheid om deze proefo.emingen voort N.a aanget.OQudte hebben dat de vernen·

te zetten en te voliooien, gaat Mt artikel king tegea d.en heer Chamberlain oog

16 JULt.-(per ~~~Ïleate bokhaar wontt voort: bes9lllt en ~bool't onderzocht te worden,
,RmOteerd t:;gm J8 4dPg lb. ., . "De methode tpt ~trjjding der nmderput, ~ree~t de pwker van de kabelgrnmmen

Wi!ïEB OP UWI!: UóEIlï!r 1OO&la' dQor de beide geleerd4!nontdekt werd III beZit Vllnden beer Rhod , welke aan
TEGEN DE ?P 17 I!_aart d.er r~ voorgelegd ~n al6 den ,beer Cbarnllét'ln.-Inin.Jnni I;_SU wpr·

SLECHTE EN SCHADELIJKE .NnuAK. ii;e~lijk erktlud door <:ell regeeriogHollllDie· den getoond en vraagt: .. Is het IIWgelijk
BELS VAN . ~ m de ~ April. Sedert .wml vaa de dat deze doknmenten, algemeen erkeDd

CLElIENTS .TONlO Jijde der regeenng lIW. gedaan {w hoop gaf als van he~ grootste belang, weken lang in
VERKOOKT DOOR.VELE HANDE.LAARS. dat de beItCijding dupe&! ro~ de methode ht't kolomale kantoor waren, en later

OLEMENTS TONIC IS HET l1E8T Dmym: - Bordet., na. op groote achaal zoode !>ORIGINEEL EN AJ..LEEN ECHT ..' a&ll"lUlJen. De eerstgenoemde heer diende t~~ggegeven we:ruell zonder da eenige
"oorle.m-de maand Mei een out ...erp voor een coplën ervan gemaakt en in het kantoor

.tut li ni~i bedrieaen of OrlaIe~ om iet. 1'olledige organila~ "ui den r:underJ-t-d.ienat ~'1Vaard werden? " De schril,er kon dit
~. te koopeU; wan' alIdaDqjD al IIWCIDlMlite, iD. Ook daaroP.werd geen qtwooro ontvangen mel gelooven., daar de beer Ch~mberlain
lijd 811 geld .~ten.. . elf daar de beide ~ naar de Zn~ toen goed wist welke lijn men tegen bern

~ 1,I.epabliekwveo geroepen om de zou nem.en. 'En hoe kwam het dat du'.
. DUddeIe~ tegen <le fUl1derpMt te beaiudool'ea ~~CLEM:ENTS TONIC maar Diet om &8 toe te.~ ToeM _. eenvoudi~ vraag -niet aan den heer

GENEEST P98l'J'JEF ALLE GEVALLEN pul Y'f'{jbm TeMer op deu uali ~ te:: Cba;mberlalD.~erd gedaan?"
VOORTSPRUlTEl'-"DE 'UIT gen. De overhugillg dat het niet de heer
AN<EllI~VEB XWAA,L "Daargelaten. n~ DOg 'ti gevaar d&t de beid.e Ohamberlain is die men wil schaiien,
. EN . lGESTIE. ~~ stibi\ten m~,. hail toe acuJ.mn maar een ..nd! r persoon van edele hloeJe,

pan,.~ ~_ge~~tf.e~.distrikien in bedenk&-dringt zich ~lijks. meer en meff til'
lijke·' _" OINer _. ru.tel De run&C...._t OIJ:5op D h ChaIn,_t-yOol:l.ht.re v_oe&tingen- aan te . -.....,. '. . ~ éer be.rlain wist "liD

en iod!' hebben, teqe,olge hunner I!W::~~~e~ doch dl-a persoon wist meer, en ht'1
b!llP~D. --m OIllkrJteUIli:Ug, do tne.'l' it!.o I dl.c pel'i\OOf! <lien me::! wenscht IR be·
te...w«i,éJ;Tal... m de ba.. tate $0.00 IDUI- en I","l<i {SChel en. Epo llrtlle.,·. kabel meldt dat
~ li~tal 04IIIIJl ~tm.l zouten ..elk. ,;tlfl de ht' I' B:tlfonr geweigerd .heeft {'1o'U

:::a~oa;astQdigbf;lien remaUdijk lU,ooo dag af t~ ron.dt>ren ,~r ue oo"rt>kwg
~. .UlI- gun .• e:r~e'1d blijft van het rapport!: I

~ t9t deJZ om:fftK van het proe:f .. to.·.

. Waf. men ~jg heeft, volgens on. De heer Hofmeyr en de heer M.
~{j.jdgenoo4 lS een. ~l'}?e8t.-dr'3nat Venter, L. W.V.
onder loppeJ:tqfticht der beide dokt01'e!l Xaar aanleiding van het g~ëprokenf
~~_~leu;zij:a .daartoe n-oodig :.": door dell heer M. Venter op de Philip"

~1I't&tiOOIt ~wnsche .vergadering, als gerappom-er1l
":Jt'*'IiiltljlÏl~_'" "~~~~g.eadiikt IIIons vang nommet, meldt de heer Hof·

";~."'1I!II14II:WI~'.J_.. mayI' o'ns, dat hij dL Te Wat.er geenso
heeft. aaJl86Nden lid VIUl he~ tegelll

~.'~wocmliJlN. "Jnlateri.o ~ wOl'deD.

"

,..
·A·. ~.m8SIElt~en-~rTweede. . -
, en~~e ...
en ~ VOOl' ~Qtteen', ' .
ship&, z~n een .aanvang
Q}l 26 Juli aanst.
Het Admisaie ExameD voor'

Mijn-Student.en (1W.hesis, Cijfer..
kunde en Algebra, Engelsch en een
andere Moderne. Taal, allen Matri-
enlatie Standaard) r.aJ beginnen op
27 Juli.

Klassen beginnen op 27 Juli, op
welken dag de Senaat zal verga«1&-
ran om 9.30 v.m. om Studenten in
te sebrijven. .

Bijzonderheden en Kalender van
't College kunnen verkregen wor-
den va.n

C. E. LEWIS,
Secretaris va.n den Senaat.

GEENTE

VRUCHTBOODN.

STELLENBOSCH

KENNISGEVING geschiedt hier-
mede dat op een Vergadering van

den Afdeelingsraad van Robertson
behoorlijk bijeengaroepen en gehou:
den op 13 dezer, een belasting van
een halve penny (td.) in het £ atg.,
geheven werd op alle Vast Eigendom
daaraan onderhevig, gelegen binnen
de geproklameerde grenscheidingen
van het Dorp Lady Grey, Afdeeli.ng
Robertson, voor doeleinden van bet
Dorpsbestuur voornoemd gedurende
het jaar 1897, en dat ge~oemde be-
lasting z.al vervallen en betaalbaar
zijn ten kantore van den Secretaris
te Robertson, op den lsten dag van
September,1897.

Op last van den Raad,
G. W. BORCHERDS, .

Secretaris.
Ka.Dtoorvan den AIdeelin.gmu&d,

R{)berl8on,15 Jnli, 1897.

Lady Grey Board of Manage-
ment. Vmage Act No. 29
t88t.

NOTICE is bereby given tbat at
a Meeting of the Divisional

Council of Robertaon, duly con-
vened and held on the 13th inBtant
a mte of one baH Penny, (id) in the
P0':illd Sterling, was a8Se88ed upon
alll~movea:ble property liable there-
to SItuated lO the proclaimed limits
of. .t~e village of Lady Grey,
D1V151onof Robertson, for the pur'-
pose of tbe Board of Management
of.the Village of Lady Grey, afore-
8ald f?r tbe year 189,7, and tbat
the, said rate will become due and
payable at the Office of the Secre-
tary at Robertson, on the Ist day of
September, 1897.

By order of the Council,
G. W. BORCHERDS,

Secretary •
Divisional Coancil Office,
Ro.bertaon, 15 July, 1897.

AfdeeUngsraadKlDlanaland.

!Se:!lttDt· leaEdlGst.
V~ift *-Matltd~.. ..f ,

ett·MaiJd bet ~.een.(ieaGt
Lijders a:ln~bdigtsfie. algemeen!!

veJmJtra..:.btig-" huid-z:iekten,' cu. ::>nd~re kwa.Jen door
onzwitcr bloed va:roOrz~kt,. geve .)neu

Ayer's Sa.rsaparjUa,
,6.pep«""7 dDCI'IJt.. J. C.l]v •• Co.,LDcftl. 114$~.~U. $" t.

r;.nU·Dc UDDAIL' I cS' Gp efa C'~~;,; . ~ IJle' '.I.Q WiM'efdtl!lntoo~tAri.itnpn.

c;r- ~j_1 0 "am ~11l_00pe m.~""k.eb. De ~'m,...AT-" ....-.,..:
l'fI1Io.-<o ..... t tb.JtI"IlJJ( up .u:a ~ eu JS.1u bet ~ YIW I.uer:.. 1i•.eI! ~faZ.éJ"

~ ittII1 tr.ale ~. .
~. " ~ .00Irte 1wwti ru die ZidJ .oJ..
.:ac -" ......... "p ._,,~ _.... 1'1ul alles .. at op...II_.e·be _ _......15 ..-u 811 toez:idJt beeft

i;l d.a Tenclrill e diatrik1en :-

Dl\!Uwde D&oyu..Bol'det beeft de TUUr
.proef ,~doontun; Met alleB ftl'I'h..d~ '!'Il oom rege;mng wu hur nog .. _.
houd~ dm.< me:dJOdU ap do hierboTeu UZI-
gegt'f:en .Uae toe i-e a OIl'U het "dJ.._ -,-
laJid?'" o~ft;

Men zal sich herinneren dat de me.
~od delIer. Franscbe doktoren aangeltgd
1$ op he tnenten met het serum van
gezouten bee en. ZOU bet niet dnhbe\
de m.oeite wa:ml weren voor onze regtle-

ring om thans een onzer experten Il3al'

d Transvaal te zenden om deze methode
van nabij te besto.deere:n? Dr. 'TCRSB.R

WBS reed!! Hooger daarheen, doch moest.
onvemehter zaken terugkeeren, omdat
de proefnemingen nog met ver genoeg
,e~.rderd waren om gepubliceerd te
'orden. Men schijnt thans geen twijfel
meer te koesteren dat deze methode doel.
treffend is, en daar b. KOCH's-methode
aan wissel valllgheden blootgesteld i&,
ill het van groot belang oak dit middel
een beh.oorlij.ke proef te geven.

AYER'S PillEN, versuikerd. zacht .aar werkza'" A.LLERLE~.

Bal'kly west_
Het is bekend dat de heer Rhodes door

een gfoot deel zijner kiezersherbaaldelijk
gevroagd werd als bun vertegenwoo-.
dlger in het parlement te bedanken, dus
een bewijs dat hij daar geenszins alge-
meen populair is, Men hooit VlUl tijd tot
tijd dan ook geruchten dathij zich gereed
maakt een ander k:i fdeeling in bet par-
lement t~ vertegenwoordigen. Maar in elk
geval is het waarschijnlijk dat hem ij.
zetel Delitreden r.al worden, indien hij rich
weder voor B:lrldy West vedieshaar
stelt. 'Uit een goede bron hebben wij Ver-
nomen dat de heer H. D. tiglingb; thans
oor zaken te Johannesburg, doch wiens

huisgezin nog te Beaconsfleld woont, ver-
scheidene brieven heeft ontvangen hem
verzoekende zich wedee verkiesbaar
te stellen voor die afdeeling. Men
zal zich b.erinneren dat de beer
Stiglingb. . een der kandidaten was hij
de vorige elektie, en hoewel hij niet door

bond officieel benoemd was, toch
stechts mét een kleine minderheid versla.
gen werd. Hei is dus waarschijnlijk dat
de "beer Stiglingh zicb weder verkiesbaar
za! stellen, en indien hij de algemeeue on-
dersteuning van onze partij met dip "an
zijnt' vele vr-ienden wegdraagt, dan staat
hij een goed kaosom verkore.n t~worden.
Ook wordt het gezegd dat de heer J. J.

Micban gevraagd is zich verkiesbaar te
stellen. Bij de laatste elektie ondersteunds
de heer Mic.b.ande kandidatuur. VaD den
heer Stiglin~h. Indien de heer Schreiner
zich weder verki' baar stelt voor Barklv
We.:.1" dan zal ruj óf met den heer tigtiogh
óf met den h.eer Micban moeten staan •
doch ingeval ruj eeu andere kiesafdeeling
wir vertegenwoordigen, dan zouden de
heeren •·.tiglin.ghen Michau beiden gt'U<i-
minee.rd h"Unnenworden.
De elektie voor het lagerlmlls IS nog '>er

af, d.och het kan geen kwaad doen ~
punt-en even in gedacht-e te houden.

WEGGEWOPEN GETROUWD.

STELLENBOSOH.

De vier Zon~1.z1gers.
Wij wenscben ona niet in te laten met

de aanvallen op de edele heeren Van
Rhijn, Van den Heever, Van Eeden en
Locb.ner,omdat zij opeen Zondag van Wor-
cester naar Kaapstad met d.en trein heb-
ben g re isd. Maar Vo"llt wij onze lezers
in bedenking willen geven is, of die aan·
vallen nu ~et reeds ver genoeg zijn
ge.,aaan. DIe heeren werden In het
partemet't., in de nieuwsbladen, privaat,
la, overal daarover aangevallen en in·
dien die aanvallen eenig effekt op hen
gehad hebben - en wij gevoelen oru
ervan overtuigd dat ze zulk een effekt
hebben gebad-dan zal het niet grooter
gemaakt worden door langer erop te
~~nere!L En waar wij vooral op will.
wt)zen I dat men zeer voorzichtig moet
zijD., om roei door deze aanvallen de
groote nationale zaak in ger.lllJ' te bren·
gE<n.,.~n om niet in de handen oraer tegen-
parYJ te spelen. laagt men erin deze
heeren om die eene fout uit het parlemeut
te houden, dan krijgen wij mi b.ien in
hnn plaats mannen die nog veel mindt!r
om den Zondag geven. Zou het onder
de omstaD.digbeden niet geraden wezen
d~e correspondentie thans te sluiten?
Dat onze vijanden :r.emet welgevallen
gadeslaan preekt van zelf-vijanden die
niet.l:lom den Zondag geven en zeil er
niets van denk.en om op dien dag te
reizen, maar die in deze aanv-dllen eene
verdeeling in de Mrikaner gelederen il.ien,
en e.«:n kan~ om een. tegenkandidaat in
te krijgeu, die onze nationaliteit r..al tegen.
werken. en mi hien zvnder JrweUing
des gemoeds voor pleriertreinen op Zon-
dag zal stemmen. Wij meenen dat de
ernstige waarscbuwing voor deze ,ier
heeren nu 'ier genoeg is gegaan.

Verkooping
VAN KOSTBAAR

IEUBELEII, RIJTUIGEN, W" eo..

Publieke

TE'HUURI
GEMEUBILEERD, Dr ... Fords

welbekend, ruim en UDgIl .naam
gelegen Woonhuis te WortJ ester,
voor zes maanden van af 18· Sep-
tember.

Doe aanzoek per brief bij
Mej. G. W. FOR .D,

W( ftleSter.
----------~----
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Voor gebruik met Een of Twee Disse1boomen, Irlra Sterk voor Zuid J.fr1k&.

WHITE
voon RYAN

6ATALOGU SSEN. & CO.
DOKTEiI'1'S RIJTUIG.

14. 16. t8. BURGSTRAAT. KAAPSTAD

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ:

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizi.gers en
,Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
én andere, plaatsen in de Transvaal. \

Dagelijksche personendienst van Lourenco.•
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
-en 21 uur naar Pretoria.

,
Tarief loor Reizigers naar Jobannesbnrg .£4 17s.-en £3 iis

Pretoria £4 6s. 6d.--1lo£3 4~
JJ " JJ "

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretor ia en andere plaatsen in
de 'Transvaal en Oranje Vrijstaat,

TANDEN!
TANDEN!!
TANDE ·!tl

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

LACTIFER
Voor het grootmaken van .Kalveren

Zonder Melk
Eenige Agenten,

Heer WAL KE R, R. WILSON, ZOON &. Co.
DIREKT£CT.: \' AS lf::r ST. GEORGESSTRAAT.

LONDENSCHE TANDEN lN~TITUUT
'Ulster Kamers, GrontejJ/ein,

EEFT de eer aan bet puoliek
in de Duitenuist,nkten te

.n4,·",."r.<>n dat Lij l'en lIEEL STEL
TAND:EN III EE~ DAG kan

tegen minder dan de
van den gewonen prijs.

E;en waarborg voor vijf j,aal' wordt
met pik stel gegeven.

~
Alle Consultalies r.ehe:i Grali.

f~~~H~~~RIJ~~~8~~t:
EEN VREESELIJKf HOEST.

\\· .... r'tc 111"'1:',-11.: V'l"'t"t:J h ...~ r,it't ~N:d ml:n R~'neJen5 uit t.
,;,r ...\...r, ,',. " ","rl'" lo i.. l'"l( hl' te ~J.1('\IL("n, l 'wc" loungn"
!-'('t">r>l"n..,,;·n.; 1: ';"~L,n met hf"t ~ ....rhL!':'b. '-,ln mijD vrcae-.
jl;;' ~ hn~q. ' "~.~ ':( 4; rr. lie \:1 n 1 r,"'ho:''',om~ tdndldt
.. " "n;o<.' J', • .;1 \ .•n 11,,\[1-1 hl.n!, {l"ch I.;Ot!e" lIJ dank ik.
-'d !lOlo( h-~· "i •• <,,~.q;'n tc: :",>t. U;'n!lj'! ....Olc',\ 'I HO'ljJitaal, kon
n,~m:lfd T.~t " , ..... t.. 11-,1.1 ~('n 1-;,. ... ;:cr hO('''r ~th ..d bebben;
r(W"l er': ";u U' tI :l:~ ,!~t I.. $!cheel eH al IIltgtput waa, Het
Illj!1\ :.t.ot "I lóroo.<;. ,. UI-, fl:.nc:d C1J h.ud wa., w~nl .cekc, en
.r:r,1 l: hl I"l.nt ";c~H':,j t:l w.an ootlL4:t:n te "'OI'd'Cn zoe4cr
H~LL.,f~ortClIJk.bt:"J.- •.I. ben. rnijnltec. uw tocs:mc.cne. J.

EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOI'\TERS eETUIGEN1S.
EEN DOKT!':: S GETUIGENIS.
,. I~,.·.th T' r'.i.. l-il~~lr. Suuch Wak!..1B St:ptt:m~ri 18Q}.
.~ Ik he'. l!l.h:>r<!.I .. " i;:I"flt g::.l~óCï(cn ('rn Imjn ~ctuig~nts te

'~C'1 aOln h~t ''' .. rtH!h:}k pr('l'olr.al ··l.UL_;h I'()LI.!ng~'·
en :k ~h zr. nu I(I!(!lul'r,d .. de I.ól.htc acht Jruew \"OO't'gC.!chlC'·cn
In mIJn hn'j;pl(.t.: en III II''IIJnj.lJ'l'.illr: prakh.Jk. r:ll bell U van

~r:\;~ll~' ~,~;:(~~.l~:.Lll):~'I~~~~~MI~cltl:C~~;cg~j~~:1~~ ~ijr~:;~
~10UJvrrl c-htlll! )i;,:dt, Uaarom ra~ Ik Qwe l(lJeflJcl ten
~lc.iI ",..{~ h'J J.., pu~l:~t .... n die ;lan Catarrh .. B"onchjtls_
\, .n!rf·hOl..at ol a.an C1:nfgc luni IITll.atie liJdende il. Uw toe-
Ittc'Ce110!.

A. GA.BRIEl, M.D.t l.R.e.p., rn L,M. Ji:dinburgh.
L H.C.S. en L.M. ~nbn:rgb.

GF:BRUIK KEATINGS LOZENGF.S.
GEBRUIK KEATINCS LOZENGES.
GEBHL;IK KEATINGS LOZENGES.

.. 11c-tI. i: ja.r:·n ~kden" Sedcrdt Ke~.liniS Cout;b Lmrn.
-<" h,·· e-rr·( r,ll'ln •.• "t ·..c.rde!\-o en de .~.,koop is grooter d ... u
ou r fr' ,., jl ,'",_1 ... ' "; '·'l~~even;:r,.,.rd .iln In t1~ vef l('hOOI{ ('11
( •• ,1~Z"'..;' ,,\\' ''''rr t:" ..t. Aathnu. Cb !:5:rODC.hlth..!c'c:u CI.kdt

eeU \Vr .. ~iltJ.IC.SP JLANDER & GO.,
. liLTL::)J'jUD.53 J:lJU;"Y

GF:HC~L FN ALONCEF.VENAARD
G,-_H: :: L F"l AL. ON, ,Et::VENAARO.
G,:d ::_::_LEN AL ONGEt.VENAARD,

J.\.., .. ' :'" h:' I~:l":"'''. hel IJnj:.I"~\~H ......r.1c ~cr •.tC"$fniddel
fr. " I f ~ •• , I •• : ......", <'I hC"C!lI ..... jt!~ _uro..1.c:oIQ bUl}c.I ca
IikJth.b J~H &l..1" ~...·lIlh .. t"h )d'lA..bt.JluJu.al G<boulNtl DarlU/~~tr<'flt,

Gouden en Zilveren llorolo<Tes lD

. Voorraad :!ehonde:n. 0

ALGEMEENE AGENT,
A. NEWMAHK

81, KASTEELSTRAAT.

R Je fkpf ~cwrnalk ~'OotR
ond(:ir\'i1\di;l~ In l'rmluktpn

OUFFETT'S KACHEL;
Zijn ds Bestu Gm t.e Stoken r:a

K.OOL OF' HOU'T
1811ktn er gned mea Ralle!.

~AT%GE: PR~J2;C_

23 eURCSTRAAT. KAA~TA_

"HET voornaam8te·.,il -~. .
. , . IJzerachqg KO(Jliu~t,
maal ~ als in .eenige..an~·:q: ~~81iijt~:'1
den waardoor het IJm- J;eer . gel~l~l:l~l~
eeoi.ging met een temperatuQr "QIi.wtM1etl~Jg~~r:;JillD,ll!é
zonderl,jnge reputatiê daaratelt. .'.' ~'.. '., -:". '.

De Inrichting is binnen ~8kkelJ~'!!Jl; ,.u$t~n-~~n., .~.:aalD!!tl!ÏCl~,;.,t;~"
Lowry''S Pas is de tegeuwo.ord"lf:Jeterm.lllll.8.....•SP6,Qtw'~.S,';iS~t..le

Het. klimaat van Caledon wordral!\ een derJlêsten :,10 bUI-u,.,.t!\<U'

beschouwd.. Het Sanstormm en de' ~I,lden ~ij\t' g~lêgen; .QP een
meer dan lOOOvt. boven de oppervla~t~ :d~r ~,.eo b~nen' ~ u.u·':U·\.lIIt'!'l.

Toet van de Stad; elke ZOlg eo gerief W~~~ Y'OQrkranken en bezook:crs
beJOrgd. . , ,',,' "

Het gebruik dier Wareren (z.O()welv~i. .:~,'Drinken. als. het
wordt vooral voorgeschreven voor hen, ·~e Iijden .aan Urine .
Zenuwachtige Aaudoeningen, Dys:p.!;lpsi,~,,A..n~mi&.,'Jich tt ..Rh
Lumbago, SCiatica, Neuralgia, en rerwan.ta,~ie'kten.,' Het ~"'~I.iU'",V~

water 8&Dwézig hooft een p~ikkelende"'Ult-w;ér1tiJtg,op' t
W.teren verschaffen een Tonic bij :herstelling' ván snel ver.1M,t\A1"1'I ...

Bakten en voor zwakheid, waardool"ook o:il;tstaaiJ.; zijzIjnzeer aaJafl~lDaam
voor den smaak en bieden Tafel Water ~ va.n de be.slitfklaa.. ;',

Pamfletten, 9ntleding, Geneeskundigé ~n:andere rapporten, T~rmma
en allo verdere bIJzonderheden en inlichting' ZIJn te be~Qmen op- aanzoek
bij . ., . i

f" MEJ. B:ALLS,Eige,nar~
Tele!raDlJllen ;-:-" Hsras," Oaledon.

'. ..A ,S & ce.,
J)E:,~KAAPStA·D6C'HE. LEVERAN,CIERS
. .. (" VAN M,EUBELEN, '

_t ,1ameson' Slaapkamer set
(ONS EIGEN MAA..KsEL),

I~ ,GO.EO·GEDROOGD 8i1LJED ,ESSCHENliOUT,
KOMPLBBT, .r:

,.8' ,:,es' .e'~ III~L'_Ill, g ...,I, ~.fiI. _fiJ·..
• 'êsev,rTtN9£ g:ARTlKEL£N AL8/lIERIJNOER: ..

. , '

~emoedjgd door ,de enorme
verkoopingen, maken de [Fa-
brikanten zich gereed' om :

saao,ooo
• TE VERSCHEPEN.

:

VER.I~RIJGBA~ BIJ !t-
B. G. LENNON-en Co.
HEYNES,-:l'4ATHEw en 00.
J. D. OARTWRiGHT en 00.
B. LAWRENOE en 00,
STEPHAN MoPHERSON eD do.
en bij andere PakhuiZen.=.="P::t .....OO~,.,.............. .,....

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

Het Claremont Genees- en
Heelkundige Sanitarinm.

DE eenige im icbtiog van dezen aard iJl Zuid
Afrika.. la nn open voor Zieken en Toor

hen die rust en hel'stelling soeken.
~elegé.n op eene roogte in de schoon.

Clarenróut Va.llei, op kortom a.feu.nd van het
New lauds Station waal' altijd hllnrkarren etaan.

Het Ssuitarium is eeue inrichting wur &I
d~ Middelen, Methoden en Denoodigdheden
VOO)' ,,~ /;f}/and~lin(J der Z1'ek~n, ....orden

gebruikt diein Ra.tionee;c Hee lk unde erkend worden, Het heeft ook eccommedatie voor
personeI'. die zich niet ziek hesehou wen, m:l"'." ,[iH moe zijn en rn.st noodig bebben .•

• ALLE MOOHIJH SOORTP.N UN BoF.~, 1000.18 Stoombaden, Turk,dll/badm,
}tkl<trlscheIJaden, Elelrll'isrh Uitstraleude-Ilitte Bad. Di6 Bsd beeft zich bewesen de
mf'eMt :Ioeltreffeude r orm van behandeling te aijn \'001' Rheumatiok, Rhenmatieke jicht,
Mniaria. enz, De uit uertciru) is U -onderlijk, Bijzonder werk wonlt "an Ma&sagtJ
gem",,!.:t Een mooi Gymnasium (met, cpceleide Directeurs}: Diëet ingericht naar de
b"h".!·"" der patieut en, Huirue 'Lefel, Uirstekende Riooleering, Flinke KAmers voqr de
bcbaude liuz der Zie ksn, !!,~he01 vrij van Besmetting. ens. em" •

Ekclri·et. hcl.: ",,(Jl' bet Kebeele l5~bollW, OD een "lift" voor de veiligbeid en het
gemak van zwai.;ke pftotient~n, .

Do lnricbtmc \'<,' teui>!'t rt! do gemskken nm eeu eerste klus Hotel, en alle mul-
delr n en de n ieu ws t e uit . ir <li"~lIl \Il"}' de I~ebnr,dt'ling en Genesicg van Chronische
Ziektell. die Sl'~ci"le Y~r·.i"lht"" en !lel,"rodf'ling no riig hebben. die nel·gt'Il. nnder. te
krijg"u rijn, ]:;~n ,·;,tll·" il-'e ~tuf U I'g'elcide \' erplegeI'8 en Bebandele.arB, eli ft_
iu'Tonende dokte!' en ";",,,.'"·d.,\;I, 1',

" YOOf Vl'l-dt:!"t: Li.i/Uf:.i~ 1 L(·den PIJ prf)~rl' ctns adre~8(?er

CL~REMONT GD:8ES· EH HEELKUilDI;~ SANITARIUM, 'Claremont

H.U'GUST, 3 voet 4 Duim wijd en 6 Vo~t 9 Duim hoor-, met Spiegelglas
. 48 Duim bij 14 uirn, ~5 5s.

3 VOET MA.aJlllREN Top WASOHTAFEL met Tichel Rug, met Klem Kastjb
belleden, en een Kapstok aan elke Zijde. £2 1.4 ••

:ESCJt EJ la:. ~ :N'
Noodig hebbende Ploegén of Doerd 3rij~r::r{)adschap, be-

hooren, alvorens die te 1~oopen het g:'oJta voorraad
van de heeren

:K;I... DII. ~CJtSiS ~ C::<»'a
Ploegen en~ Gereedschap te inspekteeren.

De "Verity" Dubbele-voor Ploeg

.~Von KLuDTAl'EL voorzien van oen SpiGi,:;phdas Vi duim bij 14 duim op
{latente wieletjes. £2 75.

Bovengenoemde Ploeg is van Staal 'gemWt ten gevolge waaka.
hij Licht en Sterk is.

'Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
~omes, Rowards, Zweedscho en ..1meril.-sln;scbePI~geo.
Ransomes en Rowards Eggen, Dam-~ohrapersi, Grond·Rollers.

De~Massey llarri-s Cultivator
Het of zonder Z~er. J)eze is de beste CuJli ratol' !log gewaakt

lo.! en geeft alle '\'oldoelling. .

Bovengen~mde is aanmor~~lijk beneden in prij~ dan de inferimu-o inge-
voerde art~elen en daar WIl slechts hout gebruiken d.at goed gedroogd is
1.0 de Kolome •.ttnen Koopers het yoordepl hebben van onze waarborgd at
de M1ibleu de hitte van het klimaat zullen staan.

a'laAACS& CO
·;<·1••1.,••·.•..nmDl'l.!iuUIK. 1 UITSTAT·KADRa

B~A.~A"~~ ST.~.AA: T' .LANGM~T
..... - B'JtRA,.Á.T . .~ PLEIN - STRAAT..

KAArea.,T A D.•
, . , , .. '.' , ", I

R. M·. ROSS & CO.•
STRAN:P~T~~~,~ ..,.Á.:Ap~:r4lO.

.. 1...' ."', . ..'. , .1,

1\.Jl IJN1l~RI7~~ ma.a.nden gelt-den
.~ ~t~lgdo' I~ In een brief aan 11"an
le-' good,e u~~erlong v: n RHEUMATI.
CURO lD mIlD geval. Ik ben 60 jH.ren oud
.en heb 23 jnren la.ng ~eleden 1I.&n CH HON.
ISC;a:E 'TEAM en RlUWMATlEK~.
eochte vel'licbting van vele bel"Ot'mde gen
n eBkun.dil5,m, e'n probeerde, nlles rOllQer
baat te vinden en had In mIJn j!e\'al all
fl'cloof in menschelijks bekwaarula';d \'er~
loren, tot d..'lot ik Rl'iEUMATfCDHu pro,
beerde en iu ens zijn mijn Neurnl!!'ill,
Rhenmatick en pijnen in hoofd en ao.o"l;8-
lAcht VIJJ'dWCDO.u en het nieuws is ver en
wijd verspl-eiii dat" on meester VAS B.o"T
raper .heell maal gezoad wns van d
ouderlijke Medicijn." II dit W~" wel'klJi

,vet !!'evlWol; lkeen die het pl'Oh('lérJ~ b
beet hot aan.

De beer JAOOB VAN ZIJL van YlakfolJlei
(3 uu.r van teijnaburg), is genel'.en "an
een schijnbaar ongeueeslijkgeval VIlU Rbell.
maeiek en Jjcht. Nooit, zei zijn moede
Mevr. y.A.N ZIJL aan mij, was er een erger ~
VM van "Koorts Ziekte", wools zij het noe.
men. De ces te do is RHEUMATICL'RQ
deed de lijdende jonge man rustig slapen en
medecijn .verd voortdurend toefotediend
hoewel da buren en '''l'ienden zeiden d&t
mj niet verwachten dat hij leven zon, '''<lI

..ij !m.ee·maal hier, en getu.igde van d" ge.
heeskTncllt van de RliEUMATICUKO en
PILLEN.
JONES RHEUMATCURO.
De o,'tde heer VAN DER WELT, van Red.

dersburg, werd genezen door een bottel.
'De heer A. COETZRE. Brandvlei. :Middel.'

burg, C. C. vond dadelijk verlieting. Mijn
zoon JAN en zijn schoonvader, de beer J, A..
S.M.Ir; 'van wonUerboom, Burger dorp, wer.
den ook genezen 111&0.1' ik moet nu sluiten-
Ik blijf uw dankbare vriend, J. C. VaD

Het groote Zuid· Afrikaansche geneesmiddel
voor Jicht, Bbeumtiek, Rh.eumatischc Jicllt
Lende Jicht, Heup Jioht, Aangczich.
pijnen, enz., en heeft vele duizenden ge.
valle.n, veel erger dan bovengeu noemflet
genezen'; Is verkrijgbaar van alle.ápoths.
kers en Winkelief'll door geheel Zuid.Afrika

Somerset West Strand.
UEJUFV. BENFIELD wenscht
Dl. het publiek bekend te maken
dat zij een Eerste-klas Logies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
geopend.

Degenen die voornemens zijn bet
Strand te bezoeken gelieven te
schrijven of in persoon aanzoek te
doen-" Sea View House." Termen
billijk.

«:il- :E:::1..:':»..,
Benig bedrag van .£1 tot .£6,000 te leen l1.8.li

eenige fatiloen1i.j.ke personen in ee ntg
deel van Ztid-Atrika tegen

BILLIJKE RENTE.
TERUGBETALING BIJ PAAIEMENTEN.

Afstand doet er niets toe.
Schrijf (in 't Engelseh) insluitende franco

enveloppe geadresseerd aan "IBULLION,"
Kantoor van Ons Land.

ZUID-AFRIKAANSOHE

KONINKLIJKE ~LU1DIENST
De " CASTLE MAIL " MaatschappiJ.

DE Stoombooten dezer Lijn l'ertrekk:en
van Kaapstad naar Londen om den

anderen WoeIUldag, te 4 uur n.m .• na.ar
Madeira. en Plymouth, te Sint Helena en
.Ascension aanleggende op de bepaalde tUB.
schentijden,
Junt 9-D'U!JYEGAN CASTLE, Kapt, RoBINSOJl'
.. 2~-R08LIN CASTLE, Kapt. TRA\'ERS

Juli 7-RAW ARDE;N CASTLE. Kapt. HWBY
.. 91-'I'ANTALLJON CASTLE, A&pl Dt;l<CAN

Au.g,4-NO RHAM CASTLE, Kapt. HARRt50l<
.. 18-DUNOTTAR CASTLE, Kapl HAY

Sept. I-DUNVKGAN CASTLE, Kapt. ROBIKIlON

Extra Boot8D voor Engeland, via Las P&lmu
WARWICK CASTLE, Kapt. ---. omtJ'CDtlO

Jtmi, via St. Helena en Ascene-ion.
AYO;N DAL1!. CASTLE. Kapt.. DROWN. omtrent 10

JunL .
GARTH CASTLE, Kapt. WAl!DKS, omtrent

Jun!.

TlNT.o\GEL CALTLE, K"l'l. n&l\DAI.L, omLIcul
Juli,

RAGLA~ CASTLE, h"I't. nRYl<, omU'C),t ó Jolt,
Vln St. Ht:ler-.._a en A ~~Jlsi!)n.

ARUNDEL CASTLE. KM)!,'" Il<DER omtrenl 21JulI. .,

'oor Vracht of Passage vervoege mell
,ioh bij de Agenten vau d, C.ÁSTl E
MAlLBOOT MA ATSCR.APPI.J, (Beperlrt
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[ll{ KOCH'S lNEKTING EES
1'lttlBAAT MIDDEL TEGE;';

He;\"DE'RPEST?

mOet l'I'onw, &el~aIll(lb.!W~ .t~,ii.lj, ...ltli"'" OOneJll'-l',lfellJ
'ten w.lekf-Ii 4A11'!,,",'il"Uert
.maakt he', IUjllr-'·~~g ,lL\j~1)1:II~h4lIr~~lf
~gt nlil'aad

,,~~tte~lTa:
Iesen, Hei 11'&1':
lt'rnAt VIUl Aliwál op
alhier omtren t ~t.1ag
FlI,we Bekkets béeatao, die lIU dJ'ie Wil ken .
gel~en gil:nt .ijó en WlUl~mtrent vele stXjjdirc·
bencbton UI omloop .,aren. JIm, t~logl:Jllll " ..... '
ten effekte d.at, bel.lal,v~· een kielDe troep, mr.
Bekker's beeston dllg(llfjkecb 1ii~k WOrdOiL.He.'
doo 21; dood n 4.9 siek. . ..

De beer C. van Roo1j apl'llk tóen Ile .. rgade.
ring 'toe. Hij had zijD best gednau het ware te
weten te komen omtrent de verselritlende
methoden van inenting en d ,l'CAultat~o. 'Er
komel" echter voortdureed zoovele t,cgel'ls(,rij(!ige
berichten, dat meu haast uioi wi8t wnt te kiesen.
Hiervan was hH echter overtuigd dat inenting
b[jtuds en met de grootste;"oordchtigheid toe-
gepnst bet cenigste is wd boop.geeft om eeue
rnmaue der beestenboerderii ten dooie te voor .
komen. Hij geloofde dat ,.Uen met blijdschap
vernomen hadden, dat dr. Edington alhier een.
lilner proef3taties bad opgericht. Het is bekand
dat met groote bclang,llteJJing nadere resultateu
van zijne proefnemingen, zooals te ~lmeDt, wer~
den afgewacb~ Tegen bet eind van de volljende
week wordt bI6romt~'t nader bericht "erwRcht
Blijkt he' een 8nOCl.'lI1te z!in zou zijn methode
ongetwjjfold eone v~r~teriug lijn op die van
Jr. Koch, daar dezelVe in de eerste pl.>lRtsniet
~,?et~cod is, dus geplakkcljjker en volkomen
veilig' toege pa i kon worden; ten tweede minder
kostbaar daar er we,njg gal iB dut me~ lUll
methode niet deugt ~pten dorde dat bet voor
hijna onbepanlden tijd ~wna.rd kan blijven. Hij
wild .. evenwel nierom ~ntmoedigM om volgens
dr. Koeh's mei bode In te entenaangezian er
zoovele sterke getuigenissea ten gunste el' von
ZijD. Bjjvoorbeald bU had juist n tclcf!rarn
UIl Transvul ontvangen uit naam van beiden,
prof, Cachet en procureur A. Postma, wnarn
Koch 's methode als de beate wordt genoemd.
Wnt hieraan groote beteekenis geeft is, dat dia
metbode daar al een proeft [id had "1Ul.ruim 4 it
ó rnaanden.. Aan den anderen knnt moer hU
zeggeu dat bet sooevea voorgelezen teleerara
~"n Aliwal heljl zeer ontmoedigd~; toch I\ls"ruen
ill aanmerking neemt op hoevelerlei wijze een
galineuting mialukken kou is dat geval daar ook
Illogelij" aan een of ander fou~ toe te schrjjveu.
Kon inenting nog voor soownt een wook ver-
trWlgd worden zou dit distrikt, lndien dr. Edin:;:.
ton's proeven gunstig blijken, 'er zeer bjj kunm-u
profiteeren. Onder andere werd gevraagd wie
bij den beer Bekker geént bad el'l of bet ?,oker
WIUIdat '·ijn beesten onMsmet waren, waarop
geantwoord wc~ dl1t bier niet bekend is wie <le
en:er WM, doch dat toen daar Ó[eënt werd de
pest reed. op een bllurpluts VRU den h"e1'
Bekker WDJI.

De voorzitter nam nn bet woord. Hjj
merkte op dat illcntiol{ in Aliwal engeregold
toeging en daar niet volgen8 wet eo regu.laties
WM gebandeid, Hij hoopte zulks zoo het geval
bier nie~ zUn, Oek wees bij er op boe in de!]
Vrjjstr)at en BecbullnaJand de peot verspreid
werd door dllt "an alle kanten mensc!ten naar
die zieko boosten ,pngen kijken lon,1er de noo.
dige voorzichtigbeId. Hu was blli te vernemen
dat de comm.issie stappen genomen bad om 't
vervoer van beesten en trekken vau volk te
beletten. Het is seer noodzakelijk. Voul'1lie.
ning kon wordon gemaakt in zekere spe"iale
govaUen om vervoer per spoor mogelijk te
ma.ken. Wat inenting betreft, op de vorige
vergadering had bij IllIDbevolen te wachten met
enten t-ot de ergste kQlldo voorbij WIlS, docb
daar de pest nil in ana distrikt reeds aIIIl twee
zijden 1l1tgebroken wu an inenting alleen daar
aI.agde waar de beesten onbesmet ziin, Iis uit·
stel zeer gevWlrl[jk. Met bet uit~icht op eene
profijteltike en lpoedige besliuiog omtrent dr,
Edington 's met bode van enten ill het m_biElD
best deze zaak ill de handen der commÏMie te
laten. Hij wist nie-t wat op 't oogenblik bet beste
iB, docb wilqo eenige getuigenissen mededeeIen
omtrent bet doeltreffende van dr. Kocb's
methode als namelijk van dr. P1'etorins, van
Kroonstad, die tijden8 de parlementszitting te
Kaapstad wu, en eok 'wt rapport.en van daar
door 25 of meer boeren aan den beer Meni·
man Imedegedeeld, bierop nee.rkumende dnt in·
enting bepaald een sncces WMl. Dan WIlS het
een feit dat z"kere heer Holtzbausen. L.W.V"
reeds zijne be~teu met- gal had iugeiiJlt vó6r
dr, Koch bje.-_", en met zulk ecn goeden uit·
slag dat e<!ne latere inenting dOOI dr. Hut·
"heon op diezelfde beesten geen effect had; met
die ~eu laat d.; heer Holhbi1u~eo voertd.orend
t.rlInsport naar Lungl)erg door besmeHe streken
rljden wndcr dat dit bell besclL'ldigde. Dail
WIlS bet ook bekend hoe een ze'kere heer
HaASforthe.r, "an Bechuanaland,. voor langen
tijd door nauwgC'zette zorg eh waakzaam·
beid zijn beesten 'nn de P05lt 'bevrijd bi.ald
.oudilr te enteo, tloch· dat ze DU einJeIijk er ann
'HeldeD,

De beer Ford Ipr.>k iu 't Engebcb, eo Yro03'
eenigs1.ill8 opgewonden: op wiellS gezag daze
verg'.1dering was opgeroepen, en in hoeverre
een besluit \':m ~ezo vergadering op punt van
in.enting beteekenis zou hobben. HU bel!Chouw·
de daL deze <'ergadering ticb niet aanmatigen
kon bierover uit ..prnak te doen ronder !1ediend
te zijn met infol'flllLhe door detokulJdige.n zooa18
dl'!!: Hntebeon en Edingto.n. Groote Kerk,-'sl'!'lorgens (Hollalldllch), dr ..

De yoorzitter wees hem op de' macht welke KOl,é; 'u"onds lEngel""h). ds. Steytler.
de plaatsdiike commissie onder do runderpest Zeepunt.-'sMorgells. ds, Staytler.
wetten en ngula tie! beeft, Papen dorp. _ '8 Morgens en 's avonds ds.

De beer C. "1\0 Rooy voegde er bij dat de Do Beer,
commis-ie dezil vergadering had opgeroepen om Maitbnd.-'sNamiddags,3·30, ds. De Beer.
te tracbten iu harmonie met bet f'nbliek deze Hanove.rstraat KapeL-'sl'!forgeOll en 'savonds,.
ernstige zaak te behartigen en a lie voorlich· ds, Roome.
~':!ft\n dr~. Hutcbeoa en Edington op de zaak Roggebaai.-:-'sAvonds, eerw. Knobel. .

O ' b B d PI ' A P N.B.-8pe<:l&le collecte voor bet tbeologlSCh.
e e~ren. nn!4 u esH~~l ~.zoon: en . I seminarie.

KrngeT, Jr., rleden :"10. dadel!}ke mentIng. , . Nieuwe Kerk, Bre8l!trnat. (Tijdens de re pa.
D~ heer A. LIebenberg guf ooie Mn Irruchtlg ratien worden de diensten in de Wicbtzanl ge.

!!etulgeDls tltt een pn vateu bnef l,en guns'e vali houtlen,) -'8 Morgens, \)'30, ds. D. Bosman, en.
LDentmg. , '~"vonds, 6'30, ds. J. Ruos .

De beer A. Botha gaf eemge voorheeldon om N.B.-Collecte ten bebeeve van bet theolo.
:-an te f,<>ooennnt lDentmt{ (lelle 1l1l.IIlklnng was giO/'h !eminarie. '
I' Herschel, ~Iolleno en eltlers 0" h,,,~de nail ten Ned. Geref, Kerk, Ruitenkant8traatzanl.-
!le~:ll var: lG gewute 08Se!!. door 1~~alJd voor (Eogel.che diensten): '8~forgen8, 10'30, d•.
£1:>01> gel!oc,hl, die danrna ulten nun de pe"t 1.!111 1,. Nutt.all, en '~I\,'ond~, 6'30, ds. D. Bosman.
t",~\Vckeu, Er ",,,rJ zAL aJ m~t g"uellt: aUlura, Rondeboscb, _ '8 Morlfeo8 en '8 avonde, da,
gernt. ." I 1\1 arcband.

De oude hee; Jak. Du PIessls govoelde ZICh I 8t. 8oophen8.-'g }lorgen., 9'30, eli '. a vonda, .
in deze zaak als Iemand d1e JD het du'stere mnd· I G'J() ure ds. Cbl\rle. Murg:ln.
taste ell gedacht rum l~.et.••~bnft\\'o(tnl : "D1e ge.,. E''1lug, Lutla. Kork, 8trandst.rnnt.-·s Mor.
looft zal 'llet bfUl8l01l. HU dacht III~II moest mr· g.ell", 10 uro (Hollnndsch). en 'snoonds, 6'30.
kelgew!Jzll rondom besmett.o plaatMclI begIOnen , uur (Engelll,-,h), dr. Znbn. Zondag88Cbool ten 3,
mot enten. , . ' . I U:'~. Woenadagavond, i'30, (Eng.:J.eb).

De beer p, Kruger Sr. gevoelde dankb."r J".,I Groonepunt. _ Hollandeoh, !hill v.m,,, En.
geile de commISSIe, vr~de voo. hnu~tll!tl t>.,. geb",b, 1l'16 v.m" d•. L. Hugo; en 6'30 ure
sllllt-en ell aprak "erder lO dellz.,Jf·d"ll geest alM '8 avol,ds, Enl.{elflCh, ds. L, Ntittall.
de heer Du Plcssls. . . .1 Ebenazer Zeudingleerk Rozestraat.-'8 Mor·

Nadat nog beel wd o"er en-weer ~~~~rd ge ns, !l'30, en 'savonds, '6'30, eerw. Dreyer.
:WM, ~oeg de voorZ1.Iter om ,ooflllell"n~narop .W,jnberg,-'a Morgena, 10-30 ure(HollandllCb),
Lnged1en~ werden, door: ,'.. .. en 'aa"enda, 6'30 ure (Engelaoh), da. A. J.

1. N. ,"Iln der Walt, H. ~,uy". 'DebeKILVlla~ L. Hofmeyr, B.A.
omt.rent mentHl2 worde nog '" w~kell UItgesteld, Sim.onutad _', Morgena (Hollandsch) e.

~', Ford, Wilkie : "Tha.t tbis tnt0till;'; is of '."vonds (Eng.,lach), da. Van Lmgen. "
opllllen _th.\~ beforo :1 vote I.a tnken as to .gerferal • Vrijé. J>rote8tantacbe Kerk, Houu.tra.at.-
1I:.ocu1allOn or otherWl88 IU th.4 Jlsmei, ~rs, ,ihonddienst (EngeIMch)" 6'30, onderwerp:
Edingtóu Mnd Hutobeou should be IUvlte, to .. Paul, and Justificatien by Faith," weleerw.
attend a publiC m~etlng for t be pUlpose 01 affor· Ibtn!den &lmfortb.
ding ins:~ructÏ{)u and iufol·mation."
3. Dr. Jonee, J. Deu.nLs : '·l'h.~tth,s mootin~

is of opinion tbat lUI dr, Edingtol.I·8 proceSs dif,
fers IIOme.. bat to dr, Kocb'8, ond ,,~ I:e app.<llrs
1101Dowhat !!&nguih.e al! lo hi. 2nd. inoculation
with blood it is proposed to JlO'!t'pol"~tbe QUC8'
tion of oompulsory 'inoculation for" sbort tIme
in oroer tbat Jr. Hdillgton'. process be H1forded
II fair trial, but if any farmer choose. to itlocu·
lllte be La -at liberty to do 10."
4. G. Bekker, P, Krnger..Jr. "De.e·vorg:tde·

ring is van oordeel dat degenen di ...entell wlMen
...oIBen~ dr, Kocu·ll.met,bode rich vervoBq.en, aul·
len bij de plMltel!}ke runderpe8~.~'OmlOl881e en
die wachten willen \'oor nadere ItlfOnnatla van
dr. Edingt<Yn', inetl~ d.urtoc vrijhe.d gogeven
worden en d," da Mak oTerigcns gl<laten worde
in de handen van 'l comlté.."

NIldar. dese vool1lteJlen beid& in Hnlklnd8Cb
en Encelech d"l' '''ergRdering w~ren voorgelezen.
we.-del1 :&U t-ot Iw,mming l:ebl'1lcht Inet den vol·
Il1'nd~llllit3l.g : NOl. 1 en 2 cUt 7 slelnwen. Nog,
il, !l~ en .. 62 _tdmmen.

VMT de v6!'gaderinlf Uiteellgiul[ g".lf de heer
M. J, CoefllOe 'k,enna tlst ... eene bo,',lne.rgade·
ring belegd i& le'W~ell~elb ...Iei,.,bij den beer
Jak, y&ll Zijl, op 15 Jllb, om brMhda*eD te be-
DOemea ...oor het beogerbllia. . .

Na de ,8wone bedanking "erdaa~ de ver·
piering.

Dit distrikt i.t
de beper-

kJngen,ldje gelden dittrik:tell, op
a.'1.nbevelmg VIIJ1 de rand rpest-
commissie. He' transport: met ossenwagens ie
hrrvat., ~

De r6Su:mteJ;l der inent,ng van vee in de
• rad, die eerst veel beloof:den, zijn later een
W"UlIg teleurstellend geweest, In bet dis-
t rtk t "in de resultaten zeer afwllJl!elcpd,
""mm'go' lijn goed en sommige wer oi.ver-
zw:bdltg. I

I)e runderpest, commissie ml ZaLerdng bjj-
"enk,"nen ODl te be li en of inenting ver-
I',",·ht..nd ":,,1 worden ,g""teld h.ii de" WeiJligo
troepen. die nog l1I,et. Ill.getut ZU". DI)
hHt.'r~llJeden dur commtsste ZUllt naar men zegt~
','.;e" dWllng.

. . <?or>·· i _. . ,

. D~Br,1l.'\ging dr...Dlln~. e,ver ,tot' .lijn "erlda, ..
r~ng van den grond!olag der melbódO .tl;lt gene-
"mg d r ronderpe~t, zooa,l8 door' de Fnneche
doktoren 'II'~rdt -, t.oegepast; WIj ~e~ met..
opset u'let I. 18 'UltJ£,"oniien, ' "'lUIt dd, ,UI met 4.,.
bewel'Ïng van d~ beide onderzoekers, Hun
verdiensre is de toepassing b.ji de. J:undef,peat.
best't'ijding V.;lU. de SDOg!ln:mmd. aeroiher.pie •.
De 8!!rothol'apie of genezing door .iniddel van·
serum 'Werd voor een al)bttlll jaren geliJktijdig .
te Parijs door dr. Roux en te lJer1ijn' door dr ..
l'lohrillg ontdekt en Will' teil ilan.ien van diptb.
tentis ?f w:it_rkeol. Deze janee8wjjze ,berust
op het uegtllll6j, beter Ire~egd de endarvlndinlJ,,,
dat, ~lldev,md 1I'ez~n 't wolk eenmaal door. een
bep"alJe besmettelijke zie.let.e,i 8 getro'llen ge.
weest, geen tweede keer VOOt dezelfde kwaal'
vntbaJlr is. '

"Bet -doel dat de serotberapie nlUltreeft .la om',
het bloed van een "gescuteu" IOhepeel, 't lij
meuseh of dier, seodanige k.raeht te geNen da.t ..
het n;et alleen het schepeel ~elf vermag te be-
schermen, maar bovendien gescbikt is om, .,all.'
neer het in bet Iiehsam van een nie~ge';outen ,
kro<l.l.our wordt gebracht, ook dit krachtig ge.
noeu te niaken om elken aan.,,1 op .Une raond.
heid af te slaan, Na herhaalde.proefnemingen
wer~,bevondel1 dat men dit kon ber~iken d~-
telk~l1iI het bloed .al) bet geaouteil. dier weer"
b~ metten, totdJit het 1100 sterk geworden la in'
zjjl] strud tegen do doodeljjke kiemen, dat leUs.
do sterkste iuspoitinr;o!ll geen verhoeging van
t mperatuur ef andere reactie meer-te voo,rsebiin
roepen,

Dan ie natuurlijk de werkzame k.rao'ht van bet
bloed - om bij do runderpestzouting te blij·
ven - zoo grout mo;relijk gemaakt en bet bloed'
uiterst ge!IChikt voor euting op andere dieren die-
M DIet de. ziekte bedreigd worden of reeds zijn
anugetut. De gezouten 0.8. wolke bij ooze aan-
komst werd ingespoten, had, reeds verscheidene
inspuitingen ondergaan, en zIjn bloed mocht ge-
acht worden voldoende k:rnclitig 2'emankt te Zjjll
tegen het runderpeetgift om "oor entiu!{ te kun-
nen dienen. Dit voor de entin* gebruikt wor-
dende heilsame bloedof "serum' kan, looal8 de
l1.eer Danysz ons mededeeldel het beest worden
afgenomen bij ,kracbtige voeding' in boe.oeIbe·
den van engeveer 6 bottels per week, gedurende
een drietal maanden, wnder dat dit hot dier
lICBaadt. TerlooptI z[j opgemerk.t dat de hoeveel·
beid bloed, .... ks een !Iezond rund gemiddeld
belit, 40 U.er bedraagt. ,

'l'weemalen daags wordt te Waterval door de
assistenten df> temperatuur der ~sten opge·
Domen ten ~inde i.e controleeren of bet ingespo·
ten dier, welks bloed yoor de onting bestemd.
ill, nog rC3geert, b,,.. koorts krjjgt, IIn do in8pui·
ting. Is di~ niet meer bet geval, dnn knn men
vrij wel opholl,den met inlllpuit.en, nIs zjjnde,
verder nutteloos maar znlks be.let met d:>t na
olon of meer ~nden tocb weu g."oeligbeid
voor de inspuiting ontstaan kan.

De dekierelI Bord.et en Danysz bebben: zooal8.
wij reeds leiden, niet de genooswiJze uitgeven·
den welke tbans werdt toegepnot, maar blln
groote verdienste ligt in de toepusing oener'
sedert cnlee.le jare8 bekende theorie op de
runderpest. bestrijding. Op 17 )fnllrt werd de·
mogelijkbeid dier toopawug door hen ont·
dekt .

De boveu Dangebaaide bezwnren_qie voor
een groot deel door semen wer king en bewilli·
giug derdoor de beide g(!leerden gestelde eisohon
zoud.en .ijn uit den weg le ruimen-mugen ala
de O<lI'zaken bescbouwd, worden dat van de.
geënte, be~8ten nog· gestorven sijn, en men
betrekkelgk w.einig heeft booren spreken van
de aanwending der 1D0thode, maar wel bericbtea
van nieu we ui.tbreking der ziekte anI ~chier
dagelijks bereiken.

Voorhllnds is het onmegelljk Mn bet groote,
publi ..k de enting tee te nrtreuwen. )len dient .
te leercn voor ruen gaat toepMsOO, Pon er
djQnt allereers, een voldoende boeveeJbQid
gezonten beesten, "oor enting gCllCbikt, te wor·
verkregen.

o 0

"'nt de gene~method°e Koch betreft, deze ia,
zuiv",. vuorhehoedend,

Gelonde beesten. worden door een inenting
met gal vnn gesterven beesteu bebllndeld, Ulnar'
het "oornMms(e bezwaar is juist omdat d&
enting op gezonde beesten werdt toellepal!t,
dat de groote besmettelukbeid der pest I,et ge·
nee.middd v,,"k niot minder erg maakt dan de·
kwalli zelf. Daar \'olgtlllS 'de metbode der
Franscho geleerden zieke bee.ten worden be·
handeld, vervalt bet bezwur van mogelijke
o"orbrenging der besmetLin~; het heeft aller··
e6rst de strekking te gena""."

BE;-;TRIJDIM' I~ 1'RA~SVAAI~.
l'i:f:r"I<'.\, [ti Jl'I.l.- De rllJ1del'J)6$t,cxper.

t,'1! I!aan nu \~OOTtmet 't stlehten val) inentings-
..Llll(1rL~ 111ieder" besmette area, 'in n..~istenten
lufl.,!: van het hoofd-kw rider te \Vnterval ge-
t .,,,jt'n worden om de boeren to onderrichten,

TE f)OO'!' LONDE~,
II.,·r L""IlES. lt; JI·I.I.-Het worde bericht

.L,l .I" runderpest to K welegha ell Mooipillllt.
In dit dl~lnkt uitgebroken is. Nann~ wordt
){",JI..t:l.

II f 1:f{I)EPE'" E:\ BL8ME'\I' VERKLAARD,
I'" runderpeet-regul ties zijn berroepen in

,I,' d",nkten Ahwul Noord en Hel'8Cbel bii
I"" :,,,,,,l,,, In de (;".,tI.. De volgende plaat-

I rn door runderpest besmet verklaard:
1':'r_lu"'I,,",rl .. Prieska; Lismore ou Envy,
't,,·· ,,_'''\\'II distr ik t : Leeuwspruit en Rietfoe-
I•. '''. II' "h ek loof, :'Iliddelplaats, 8ohilderkrants,

:t.·..,kraal; ~lr!ldpoort, 8moorfontein, Berg.
1" r , "',1" (;~legcllf(,lItein en Moordenaarspoort,
II' .1. i.ou-ce : en rt~ distrikten Xalangu, Mquan-
1:llll c-t: T':tHliO in de Transkei .

j." ;. 'I 1l''/IIL'It'Ur,
\1 ull'n-1 k heb Inrig cr ann gedacht om

. "d"rnmJing med.e te deelen omtrent
,I, : I" -! eli inenting, lDau or is van tjjd lot

.. '" v"d In rte nieuwsbladen geschreven om.
,I eplaag. en sums doo'!' persosen die bet

•• "fid geweest was rus zij g:Ul~h gozwegen
Ir,:., II Doch DU hen ik verplicht ter wille

,d" lard om te schrijvon. Te moor als ik
::,' ".lI In uwe uitgave vnn Il dezer, iemand nit
\ ' ;. ,Idl.! schruh dat rUT.de:pegt .nar minder
"' '·'e,d wnrdt rlnn longziekte. NeeD. mijnheer,
,I, <:ek,., " en blijh nug de schrik van ons
I,' ,j want Ik kan "an een wein.ig ondervinding
'I e, k·'II. I k ben nu liegen maahden lang lid
'",' dl' runJ<fp""t·<:ommi.~ie voor he~ distrikt
"""I...rle,v, Old e('n getal 'l'Ml 35.000 beesten.
Ik h··h rUlldcrpell~ gezien in zijne veTl!Chillende
i"'r: .!.on "".ir tn nil het dood""bieten of "oot
·qAlIll'lng sy!ifem." Ook is inenting in een groot
d"el ""II·het dis nkt onder mijn toezicht gedaan,
I)t- t'~'r~le {}()t:!sten werd eD als oeo proef ingeënt
"I' '"!I" plaat. Joor bet gouvernement en mij.
L.·hl·!!.

I; i ,<",slt'll In getal. 8 koeien met kal.'eren en
e,'," LuL l!in lIIgcëm Illc' gal \"Unde proefatatie
"l" dr. K ..ch' door bemzelven goprepareerd en
d, .. r een d~r \'eedoktcrs is de inenting wtge·
""'III. "p :!i) Manrt 1.1. De kaJv-ereu werden ge-
.'lIl met [, celltimoi.ers ga.1 en de koeien met 10
cenl,m<'Len<. Zel'en dagen na de inentiag been
• en der kal vereu de rnnderpest fire:kregen; die
hen ,k "nuer een anderen trOep laten 1000pen,.n t.."n hel op bet pnnt stond om dood te gaan
h,,10 1k b~m afgemaakt. En twee bebben bet
",c'u"r ~ Jagen IIILergekregen, die beb ik w.eder
4 Jag,'n met Je andere beesten laten loepen.,
om ,leu Dttilag te zien, Verder kwam el' geen
geval v<><'r, Du. beb ik Vllll 17, bee-llten 14 ove.r·
gehouden en ik dacbt: wat is bet toch een prae.h.
"Il rc,ulklat; maar nn ben ik bitter telenrge .
"ei.!, ....·ult nD drie m11tlnden later beb ik weder
<"0. "oep beesten laten inenieu, en zooa)g Ire·
.. ,.oohik maakt de pest zijne verscbjjning onder
pa.. ge,'nte beesten. daarom dacht ik een moeie
p'"'' f te 1.Ien wat V:ID de 14 vroeger inge~nte
/"'.".'" lull wurden. Ma.ar ik bemerkte weldra
:erke", "!lIl runderpest aan een der ka.lveren,
\,' c .. 11 weinig twitfelen zag ik dat bet de- ziakte
".1.' maar ik trooslte mii metde,geda.cllte, dat de
:, "c,,"meler Mn de kalveren k>egediend niet
"",k ~enoeg '0'0,8 om ben te 'Tj.iwnrtJn. Toen
..."" "':1" o"g gedurig op de koe~n gericht om te
ll .. !1 wat van hen zou \yorderJ. e"n ik heb ben
n ': ,b~ tot dag .],et belullg1!t.,lIing gadegeslagei.,
ma,Ir bd cinJ" was, dal IlU bilna (ll de kooien
'I" rllllderp"st bebben in zulk ean ernstigelJ
~r;Lj'l. da~ ik nees ze allen le ~uJlen verlieten,
I). luLi"ercn '!Jn no allen dood op twee na en
,l,,, ~."bl"'ll de ziekte z.ooerg. da.t ik ''Tees dnt,
lef" I ,k .~hrljf. Zli ook re-edi! dood zijn.
En IlU met hovenstaande feiten i~ bet toch

D"!, m".akt dal Jr, b:ocb'. inenting geen probaat
n~,',["1 I; le,en du pelIL. En ik ga verder dan
d,' .I!" ik hH pl'llchrige :-apport leE!!!d:lt hU
',lll t ,d li)t q)d aan bet ~ouverne-me_nt gezonden
h,":', en ooie gesprekken, door mij ..elven met
L...rll !_!'t"'vner;:t, waarin hii BCSS de aanmerking
m'''I.Klé, ria' wii bem en Zuid·Afrika g~lnk knu·
fW'; \\ e(l~ch(>n.omd t ""U, boeren., de ru_nderpest
"" "'.-I ",,,,,r bebo,,',," te vre07.ell. dan zeg ik,
'!:II "":. door ur. Koch bepaald misleid zijn ge·
,.",r.f.'n ,'n da~ hij Zuid·Afrika verhl-efl beeft
",,'r hll een afd"end middel tegel1 runJerpest
~•., ""d,-" Lad. Hij w"'" Ol' het spoor, Dit
:.".,. .I" In"llling Jie nu reMs in ve.racbiJlcnde
J","'n ""I l,aid·Afrika gedaan ia, want rus de
~)oP .. t 'lo4ft-'r llwt ;!"ei>nte Dt-·esten komt steT\~en zij
1, : I aJJt"1t en door inenting b~houtlt men yan
,'", Iql 7:, percent. Dë eenige boop i" nn om
~)I'........rt:' II

\IEflt: OAS f:f::Sl1A.\!L

11I-t·· f11lLt.-1l. CJ) uusschlon wOIden zij daardoor: gc-
.Lj)llk!l. want al1'l de beesten un drie m~UlndAn de
" ..~' \~edt'r kru~en. iR het m.:mr een kwestie. va.n
, ,I "., wilelI wil de pest nooit uit Zuid·Afrika
kJ -!"" w,ult nu w~rk-t de pest \·oorWHart.:e en ik
\·rt·~·.... .I.tt l.!<latcr op h:lllr eigen spoor weder za]
Tf·"-11t:kei·r~JI.

Hno!" l·dlt.t'ur, bet 3ptjt mi; dat ik zulke on-
g""'l!l;' r~~ultaten h"b moeten schrijven. maar
,l< I",,, 'erpliált, ter willo van onslnnd en volle,
olll b"n nlct In slaap te .. iegen, looalll de schrij·
'"rT" III t ('OI!'Mh"fll'_
I' bU \'oorb.'\at dankzeggende voor opname

dezer r~gtJ'Jen. verl,l"!jve ik
('w uw, diennnr.

H. L. Al'I'A'"',
Gnutpan, dist. Kimberley,

KERK EN SCHOOL.
PREEKBEURTEN,

ZONDAG, 18 JULI, 189i.

VERIi.\DERIC'l'r. TE STEYNSJH·RG.

( 'Van "Jl r"rre-Jfp'·md,.,I/_)
\"eNln.~ een~~ publieke "t-rgnd6ring te ~teyn.s-

IHlfl! op (IJ Juh l,;~tï' biiy'!woolld door rUlW 171)
,)t>~ht'n,

~adat do be.,r)1, J. rAet.ee, lid.der pl""t e·
hke rllotlerpe8t,()()fllmi ie. do red.enen opgege·
Y.·" had waarom tluw "erg:.oeri.ng door 'tcomi,t"
",t.:; opzeroepeu. wen:! tot voonitter Ifekox"n
ol" "cl,~·1. heer A. S. du PIC8O!Ïl!,L.W,V. en tot
..·.'rI·Wn. H. C. "nr, Rooij.
De vn"r"i,~r op" de de vergl\£hjring mettewlj·

7."" op Je ernsl der Z lak dat men !{ing betlpt'eken
"II h'"'pta dat dit zou gesch.i«leu ineengel1lltder
hdde rlll be>ruligheid en chris1enm. Zoo:Us d.e
v""";,,I~rin~ "ernllme" heeft ,-an den heer Coeblee
" I c"mit.' be ',,,,rig ~ weten te .leemen in boo·
""ITe men een~'.'e.i,,,1 W38 omtrent toepa.il8ing
Yl'" alge meeue inenting in dit .istrikt, nu de
I",.t LIlmen onze gl'Cnzen .,tut. Hij IOUnu bet
""Hllu( <en:nelr<!!l'ue \'er:''Ildering mede tedeêlen
h''''''er men !levonlerd "u mei de opricbtiBg
dt'r !f<'1~t,atit! ,-'nz.

!l., b",,]' ('"ct..ce deelde mee dd 't comité 100-
~!·r ~t'n'rdt.'rrl wa.!' mut de "oo:rbereid8elen dat
'''' ",,,,~l. l1aanJ ...g hOel!ttln nlllU' de galai_i"
k,,".je" ko:nell. Hoewel bij zelf e"l'IIt
.... 1( hezwaar 1",,1 togen inehtilltl, i.8 het
IWOl "U,' na een t.c" ....k teBurg~Pl duide·
r"k dal .ulk~ looit.." twijfel of\3e1!nig.redmiddel
", :-;" ""lu vo<'rl>.Jeld.eri 0~",1I to b"h:ben
''', ol" \'e.wu",,1 j"gen door de peilt aangenebt
In .1t.""I· PJ' 1II1rg"r~,10rp-diatrileten. waar men
>n~t 1'!Jtjjd. h:uI g"';r:t, gaf bil ooi 'l'Eol'IICht.idene
ot&dIlJe" bve weg.eIlJl gebrek aanlJOOde gal vele
boeren. vooral ill Ali.a1, toen d4t nOOd hOOfJ
".nl bonne beesten e.llten li4Jten door ieder
pen"'''1l Ji" zich ..I. enter _~ en gal bii
• reb han, De aj!ll!.g ..... ~ript, eD bet
bl~k dat dit groot.'lliib .~~ nil onver·
I!Chdlige" aard .......... oodat lit " ... g.TaIIen me:t
be<ion-en 60 be metteljlh pI~A.t waa. Aaa D'" Fn •. '"~8C'HE' G.EL""EB.DEl'f.den .nderen kaot wur _ bjfttjda. -' IP«I. ., n..<U' Alo

gal had jfei'nt, Ijjn de ri.ai&a~ bit:sonder .• o.~ ;.,..~.ra, boo~DdNwU-:ea Toor de ..
gunstig, Nu il! bei ...el w.., 4&i .r DOf .. )et 0. Vol};"'_ pubi_rt een ude,_,-.t vor, N!~ klM' .el8)e;8 pa~ ~ tt, .Purl. •
Itennegzno.m tjjd ...erloo"''' nalele illeDiinrn aIaa 1'&11 eeD oad ... houd met de )'~ .ge. u_l:aril £I~ J!8I' 1ffIOZ. '_'~'Iotr*; .. ~~-
in die diJ.trikt-60, docb hij kOl! ~ "")IoIl.bare leerd.o, de ....,. • .n..._,...ItQ~" ~~~ :wu,-: _.do P~ AIItieIIinIJ,. ubij 'Groot-
iof","llo.t:ie meedee1eQ, eb._....wqten la. W _ij •.~ .!e W.*enaJ. Ha lael ;diairii~ 18ó~""~r"" "':~J!W iJMI' _,
Rounill.-dialrikt ...ur _ nIda MD ,,.ar •Pl'Ittorie., ..,. aull _..,_. ~ ....... _4, ..... ",.,

SHlU:IIl<IT Wfsr.-Morgen (Zondag) zal ds ..
C, F, J. lluller of d•. de Vnes \'oor ds. Pienaar,
cl ie voor ruIJt van buis is, de dieL·sten albier
waarnemen. (Correspondent).

De modelAcbooI ill '·...rband met bet Normaal
college ml "eer met hare werkzaamheden be. ,
g1UlleD op Woensdag, 21 dezer. I

-,---
Met leedwezen vernemen wij dat de eerw.

PaulUII Teake, die \"'oor llOO vele ja.reu te
Boau.fori ·Weat ala sendeling in ...erband met
de Ned. Geref. kerk .,erksaam is ge.,eest, op .
l.I. Donderdag te JohannOllburg, ten buise van
ziin schoonloon. den béer Jam .. 8ymington,
o."r1edcn la. Mite deze betnigen wu onr.e
,b~rtelijke sympathie met sune zwaar I!.ell()()hte
echtgeDoot.e, lriuderen en'gemeente .

DM. D. F. Boaman, "an llaraitlborg (~atal), .
beef, het beroep nUl' Newcastle IWlgtloomen.·

Ds. Andrew Horray .al op aijn.e terugreis.
naar d. KoIoDie te Pori Elrzabetb een OOD'
Teoli.e hjjwolMlD, en wordt teg.D het einde de-
zer maand te W~Uïnaton ~acht.

PROEFNHHll'G liEr INE<~TlNG.

Vau &aiap?oJtt ...e.ueemt.men dat bet DIet
de gMODdheid "an d!a. Gonin 100 _ beier .
I,,.,,, cid by aline dientteD wew kOIl WaarDe-
men, aIIook dat de kOOlta aldaar aan be • .me.



\

-f~a,nrl~1IEditeur;
,W:aard,e beer.-:-Bo"enetaan~ "mag dringt

,sich tbij eel! Ieder op, die tegen woerdig \V~6 hij
de pfiblieke vm:gaderiug, q,D 20 JUlli te !{al·
lilel$bury. Bij" dle ge1e~nbeid ui de be el'
Lou., dat·bet hem niet. cmideljjk WJW, hoe mea
hem leen jina'ó kon noemee, daar hij tocb naar
lliJne l>escbouwIDg geenjingo was.

Ak men au !lUO verdere gellCbiedenia .gade.
awt dilli moot men ol\:willllkeurig tot de ge-
volgtt1lkklDg komen,. dát het maar zand gooien
""" hem WU, aardeer bij niemand kon v r-
blind(;>ll,wallt- hoe el hij meervaemelde vergade-
.rinl!' met. een echt Afrilamnl!Cll gelaat toospmk.
kon l1ii het niet vermijden het ji.naoïJllOe hier en
daar in den loop zijuet' toespraak telaten door,
8tralCIl.

Eu welk bewijs beeft bij DUgeleverd dat bU
geen ~ingo is?

Heeft bij bet bewezen door nlW' Enieland te
en ..leh bo·t .e'hlct·ccmll~ op to dringen
ihet Afrikul)8Ch pool'~ getuigen? Neull DUlTi'lCUE WIJNEN,
bem • ook . ia het 8pl't)j!kwoord. ·daar: l\fuetel- CII R!jn'~ii$n knnnen uit Etlf'Opn b.,.".Il.~~~~~';~;gewonle.n: " diensten aii trokkeu wo.rden voor gel,jk" prjjllen al. de

:! ",4IMiI"_a!!'_',WJI.{l.I' ~"'lt!ll~~hj~"iJ!)9I',)<lI.to~I,ig.''..Jl~b~ \I' ii:>~l.
mor.ut uiL bovenstaande opgaven ~ dill

de WUI' di" het dichtst nalJii I'retOl,u wordt
v-?W't1;t"br3~ht en welker boedanigheid niet op
1;"0 IUD P""1:- te st:t.:LU met de J';urop<>'!SChe
wijneu (we htl';'eu b",r vooral het oog np ,le
ordinaire l'(O\,rt\'lI) te Protcria-e-cu elders III dt~
n"publiek-, rrr-vr kost in den kl~iflblLildd dan
.1e wljllt'n wulk" verw g uit Europa komer ..

Hetz.elfde ruer de brandewijnen,
Do VQlkj(4~m. mcn \ oornoemd hl-:l meer-

mnlen geU-Jd)t UOI gU;' ieureMont.a;!u .. f CM).'O

brandcwjjn le koepen " de winkel. van Pr.,.
toria. en """. geDegen ,'" denzelfden Pril! te
betalen ld. "oor superieur. Frnnsehe c(~n"c,
1lI1mdijk, lO., i, ló.: soou,lIlige brandewuu 18

echter nooit voorhandeu. '1-\',,1 tweede eli derd-
.kwaliteit brandewijn. t.egen betrekkeluk nlf
hooze prij~en. Kan 0011 oneer lezers, die 1,':
kond is met den groothandel I.!l Kn.apocbe
wiJDen, oua ook mc-ed~eJ6n waarom Ulen te Prt'-
to:-ia beter cu gnedkooper Europeesche wlln~1J
ka.n ,krijgen cl,," Knap ehe? Is \'er,wdcriog t'Il

verbetering in deze mogelijk? Indie" wm. dt
plaatseli.jk~ lJ.gentsch:Jppell kostLa.\T ~,jn en de
prijz ..n opdrijveu, waarom treden de Ilrootc
Kuapstadsche wijnfirmas dail niet in d,rekt.
verbinding met bet publiek !Jeooorden \' tilll-
ri vier of vergenoegen ticit met CCD vertegen .
woordigel' zooder botUe store'!

Mjjne beeren,-Gjj, als bet boo!l'St-eliohaam van
den Afrikaner Bonj, wat gaat gij dnen met d"
leden van bet parlement, die gij bet land 3JUl·

bevolen .hebt,· als kandi.daten "oor het parle·
ment, tlia ziob tn hun J..-.tste teven )a.rige loop·
haan in den ...ellgeveDde.n l'I\ad Diet het minllte
ge8toord bebben !II\Il de besluiten vlln de pro·
vincialo vergadering, mll&l' bijna altijd' recht-
.t~ tegen de besluiten van den Bond ge· Sedert de eerste versobijning van de runder·

hebben? Indien dezulken weder als pest in den Vrijstaat h bhen de r.egeeringsb.;,
kandidaten gekoun worden wat zal dan uwe ambten eeD moeieijj.ken tijd gehad. Baljuw:\,
aanbeyeiing wellen? Daar de onwetende stem J. Men~z, van Hcil.broll, had ongetw[jfeld ~jn
van het v.u1i:,dat niet l:ïekend is met de lJteoimeu aandoollD cl addIitoneele plichten eli moeilijk·
en &a:nt'pnken in bet padewent, niet weet wILt he4en,. doch een~en tijd geleden werd bij over·
te doeII, saU ,giJ lila coDui,iI!iie van t<lll.Zlcht deze vallen door moeilijkheden, die v~.n61'Ds:iJer aard
leden weder aanbevelen? Zal de coIll1Ili!!sie van waren dan de bezoeking WllAl'VIU1 wij zoo c¥en
toellicbt met een zwljgend.e stem weder zulke gewaagd.en. Als een vel"8l>a'Cdigeman deed hij
kandidaten .aan·bevelen om weder 7 jaren 'het alles-dat in zijn vennogen lag 0111 zijDe moeielijk,
land nader te 8:1epen naar bet graf nn het beden te boven te komen, en. .hoewel zijne
,,-order? pogin,!;en VOOI' een .langen tijd Vruchteloos ;..".

Mijne beerelI, zal het niet uw plicbt weun om ren, lII~de bij ~r tooh eindelijk> in. In ~n
eenig81in8 de loopbaal VlU1 de:rulken te noomen, brief onlan~ met betrekking tot deze ua!.:
van de leden die neh tegen de Bondsbeslniten ge.schreven, zegt, bij: "Ik, de ouder~eteekende.
,erut bgbben, en leden die aan den Bond NICOlaas J. Men_E, balJUW nn Heilbron ver,
trouw ge~le"en ZUn? Indie.n gIi ah! ikJaar' mits deze dat ik gedurende tien jaren
van toezicbt 'Weder die DlI\U11en"ILIlbeveelt tegen annboudend aan rbeumatiek gel.eden beb, en
licht en be.ter ..-weten, die de beahr.iteii van d.en gedurende twee jaren DAnchrooillChe indigtll;tie,
Bond rlÏet erkend hebben in p:lrl.ement, waartoe (~edurend6 dien tiid beb ik veel medicijnen ,·tm
dan de Bami, en 1f~!lrtoe dan de coogr_? dokters, alsook p:ltente medicijDen gebruik,
Is het niet duidelijk dat eenigl;l leden "an par, docb zonde.!' b;\G.t te vinden. Eindelilk '!I'crJ mij
ll'meDt ;ieb verzetten tegen de-oongrel!·besluilen? ger:"den dr. WilLio.mll Pink Yill tB probeeren.
ZaJ de Bond dan Iange.r 31$ een geest gebruikt . en-,k :rUl" uur den apotbeker te Heilbron, den
worden? Beert de ..Bond daD tooM om :lemllDd heer A. A. Smit .. en kocbt een paru' botte!.; dier
te OOD~ureeren als een Bondsman gaat staan pillen. Na dri.e bottel& te hebben ge.bruikt,
tegen een Bondekandidaa.t, en als de Bollds· bevond lk dat ze II:IU groote verlicbting gave.,
kandidaat in' bet parlement .g-edurii tegen de De:rbal\'e kocht ik nog zes boitel!, en nu na
Bond!c(jngres·beahlitell ha.ndelt? Indien de d.ez~ te heb~n gebruilrl, ben ik algehetl "~n
commiSllie '1'&11 toezicbt, ala het boogste vel'll.nt mijne indigestie ontBla.gen, en is de rbeumatiek
...oordel[jke liahum, weer VQOI'de ",eede maal \"eel beter. Ik bn dU!! ronder bet mirun~
zulke Imndid",t-en un beveelt, daa vrees ik kwade &:l-rzelen, dr. Williams Pink Pills &aU alle per-
gevolgen. Door bet werk van de eommi8lJie sooen, di~ all.l1 de een of ander der genoemde
van toezicht zal de Bond b!ooien ot verwelken. kwalen lijden, aanbevelen. - N. J. Mentz."

~~~~~~~~~!'! SAWXfE. Z09 eenig~ beveatigi~g van bovengenoemde
-~ merkwaardIge verklaring komende rooals in

dit geval \'lIn iellUl11d, bekieedende eeu eerwaar·
dige poei~e in d~n ,Vrijslliat, beg_rd wordt
bebl:>en wu zulks ill den voigeoden brief van
den beer A. A.. Smit, den apotbeker, die ,le
pilleu aan d.en beer M.ent~ verkocbt IwL De
beer Smit zegt: "Daar de heer Meot% mij wel
bekend iii, kan ik ~etnigen aangaande het nut
d.:d dr. WilIiaJM .Pink Pills bern gedaan hebben,
Voor ze te gebrmken kwam h[j dikwijls in mijn
apotheek. ZOO n.~niacMig mogelijk en ver
telde wl) meer dan eens dat bij "Ue hoop op
h<:mtel had'opgeee' cJl •• har hi:i al alle mogelijke
mlddela bep,',,·1'<1 ha,i. jx kan mij goed
herinneren toell Lij deu wl'" u , \'oorraad van dr,
Williamsl"nk Pills kocht. d.1otIr .. '.eide die te %ul-
len ~ebJ:uik~n als het I :a~le n, d.L Sedert dien
tud begon llil el' her·p'r II" I ,.,.m. en hoorde
m"D hem wind.·,. kl..g.",. ,- ~ klaagt bij hoega,
n,~d n.wt ru"",' "111 ~'<" c:' gorond en opge-
rUimd DIt." J.o ct is "d, Lel' niet alleen in
geFallen van kwalen zoo!l18 Bovengenoemd dM
·dr. Wllhums pillen van z..n !IToote wa.aMe
ziin, Zij IHl.hI>en "crlnmmm~ c~nezen alsook
Ioco.motol' "t;uy, In.rubal.(o, "" ... !lIgia en 'sciatica.
al"mede al~o kwalen H)'(N]I Z'''lkt door ~crar,
mr':!g VIUI hloed, IIObllrft, I·icket-. chroni ... I..· """'.
term.g, a.nwrriill, b!e.':''' en g6f'll!lcbtige j:P!:L1I.
Iden.r, algemeene vcr:twakki"g der 0:' ,>",,, ,
"orhll!! van ee.Just, bartklopp:"gen, pii"L~1 ,,,
den rug, renuw boofdpijn. vrn'l~tijdige ,,·"'.w·,k·
klOg,.~le IIOOrt~u ."!ln vr9u.weljjKe verz",,,.'''':('
bYlltt'rUL Dez.e pillen zjja ·een tonic, "" " ... ,
CCD purgeer nudd.eL Zij zU.Jlecht .enkel .... t ,1.,,,
vollen naam "Dr. WiliklmS' Pink PIli, for
Pale Peopl ," on wor4~tl "er,,"cht dour ..pothe,
kers en b;,óodelaa .... '" " "I,!"m..cn. of balfdOfijn
botteh .. o~e.n vorzondeu (1-"'"' vrij) voor J i •.
door dr, '~Ihams n,cJicjin rull.•t-chappij, K.,,:,
I~, Pe~nen d.oo,. n.~rw"l'I.: of buiten.; ...
nghel_d van wetksn nani ook "d·ZWa.kt, w... ."
'I!v-J:ig door dtnehe.r g<b,uii: Iler1!teld. ... J,1 ff'

I~"tt~.

,i

'. .' ":\'1:ztnEl'!!c'l4i;:·;, . ~---'l:;'';<.. . .. o.,_ ~i . . -. . ..", ._

P,Ï«!ttr.~nig)lt, ~ b,lájij:.,~,' .oOnacM!i
t.e .Si!OO~t.(k"pJ~t~, p~Ii~Id~~ di~f.t,ar~. ner)~u •. ,l,)e, J.ql',le ..,Y~ooptU?nUll' lCbul·
d~ ap ~.U-iW '\1ol'QP~,ee1d tQt vler]&r't:1\ troak-:
.trat met h&rden. au:beid. .. ',' ~ '}:

.nll}l'8'.!' Mi.

.C1ia.rJes '\YilIi;un Po~·' pleitte. IICbtlldig aan
diebtal ondet:V4bCbd \'OQrwendllel.. Bil kreeg
12 ~en _h~en ,",l;Ieid ..

INBlL\A.R - EN D1RHTA.L.
&bm Rogsn, ee!l.lIrboid.er, en,llenry Powell,

een aliee:nyor'mer, beiden. van Olaremont, ston-
.dell "OP' ·t,!" ,unkl!IChteu ,heichuldigd van in-
braak éJl diefstal. ','
,Zij pleitten onljObul"'ig) doch de jurie 'bracht

een ,!itapraak 'u,ilchukli; tegen beide ge\'angtl •.
lien, UI'. hogers '111'&11. te vt!ren, 'reeda t ...ee ·-keer en

• Po ....ell 6 malen v"l·oordeeld·. Rogel'll. 'l\'erd .ver-
oordeeld tot a en POloten ~t 3 (meen 'halfjallr
hardl'U !U'beid. .'

---,--rs DE DER TOM LO,UW EEN JINGO?

lenre 1I1'tlll:IUE,n
, . (lICbuldig bo vonden

ell veroordeeld 'tot "- jll,l'en Iia:rden ~jd en 26
alas"en met de kat. .

Iltrepg<ln m_,t bj]
B,~ft bj} bew'ezen geen .jh:lgo te Ijjn, door

.Ie motie ... n ·want.rouw.ell te 8temmen. en
: oen mini.terie, dat ,weiuig moer !mn doo ..

dan g~1d vragen, ill den ,sstel hielp houden? Eeo
'minisl-!l1e waarvan "-,'lOmi·e leden vrij anti-
Afrikpa:n8Ch en echt Bhodes-gexind zijn? Neon.

Of i ~I~ b[j geen k-w•.:td in de ",Ln~l'aak van
.ir ('~·1)rdon l!1ot betreldrio« tot do .~rnusvanl?
Heeft bij bewezen geen jinso te zjjn d?,)!' tC~~t1
de veedesmoue te .temmen, een motie die be,
reken8 i. het ''''I'Ma iu de schede te keeren, ...
die een veheel nndero kleur aan zaken heeft
gOilevcn? Nee l.

Du)' bebt sii de antwoorden op bovenge-
noomde vragen. De vr!l.&:J is no: zal de beer
Louw gevoel genoeg hebMn om de gegeven aut·
woorden daarop te oudoeseeren? A18 hij, als
A;frikllner, in. stil besef over' zi'jn pol:i.tieJ.:e
loopbaan vaD do laatste "e8 lJlJ1andtln gaat
denke", dllu beoiell,.t bbt mij of hij niet ~al
blozen, •

U dank.ende voor do opname van b:>ven-
staand.,

VRIJDAG 1(; JULI.

I'OOIN'~ TOT MOOR!).

Jaaper Schulde, eCl\...scbilde.r, te Wijnberg
'Woonachtig, stond beschuldigd van po;iug tot
moo~, door mAt een geweer op I) arbeiders op
de Wunbergvlakte té 8ChICteM. '

Door afwezigheid un een der voornllAlMt-e
getui~en ...erd de zauk nitaeateld tot de volg~nde
krimmoele utlOg, eu .pnsomer onder £::.'00
borgtocbt uitgelaten.

YERHU'T r~ WJ!R!K\'.

Dora Kelaman, eOn gekleurde bediende, stond
bellchuldigd aa.n Kn:thliri.lla Vers.feld, van. Wijn-
berg, vergift te hebbeu toegediend, Il)et voor-
_men ctllst.ill .lichamelijk letSel te yeroorzaken.

Advokna.t BU.éhlllllln vCJ'IlCboonvoor pri8bIlier
en Dam eltceptie iegen het klllchtllChrift, daar
geen misdrijf (;Cnoemd werd, en de zw werd
uitgCl!teld. .

WJN".:LIlIt,IAK.

William Pbilips, .een' kleurJin):, at.ond bescbul·
digd o,p.8 'Mei ingchróken te hebben in d.en ....in-
kel vaD E. vou Wi~t, KlII?toelLlrug, en eone hj)C-
yeeIbeid goederen ~estQil'n. t.e hehbeu. Rij werd
acbuldig bevunden en ,-etoordeeld tot 2 jl\ten
harden arbeid.

ThoWIll! Pbilips, eeIl koeli.e, pleitte lIChuldi¥
aan een dergelUke mWiasd, en wem ook tot 2
jaren harden arbeid verool-deeld.

Dl£YST.\I ••

AJgott Jobnson, eell- Illatroo!l, pleitte IICbnld~
den winkelJvan den beer E. von Witt., Kuteel·
bntg opengebroken en eene boeveellleid goe-
deren gestolen te bellben. HiJ ...erd l!ChuLdig
bevoud.en en veroordeeld tot drie jaren harden
arbeid.

AAN1U.NDlNG E~ aoonlUJ. \.

J~ph Bob, eeD kaffer, stolid op twee aan-
klachten ·beschuldigd van aanranding en TOO-
verij. Bij werd scbuldig bevonden en ''eroor·
deeld tot 5 jaren harden arbeid en 25 slagenme' de kat. .

Ef;N F.RSS:rJGE loIJSlJAA.D.

Jeale Mokea, een kle,urling, stond bescbuldigd
....an .overtreding der gea-mendeeroe kr:imineele
.. et te KaaJ)lltad_ H~j pleitte schuldig en smeekte
om If~nade vall bet bof. Hjj werd veroordeeld
tot 12 maanden harden arbeid. \

J!'<llI''',IK.

John Edward Sta.llley, een matroos, werd
IIChuldig bevond"n Mil inbraak in CCn koffie-
huis alhier en diefstal "an ci....nrettes en andere
goedordn, eu werd~ verool'tlecld t-ot 3 maanden
hárden arbeid.

O~S"TueRU.JKt; iII.JSIJU!).

Dand Laurie, een bakker. stond bes:huldigd
van een onnatuurlIjke misdaad.

De prisDtti"r, die a.cbttien- j&ren oud wa&,
werd tot zc.,!·.-'nI!.amlen hanlcll Arbeid veroor·
deeld.

Het bof verdaagde tot heden.

Ben ik enl.
EEN STEl! l'IT HE'~ 003TF.X.

DJ~ COMMISSlE VAN TOEZICHT.

Transvaalsch~ Volksraden. AL DAT REIZEN
(Rtldu.ulegrawu"-t7t.)

PlIETOWA, Hi Jt:I,1. -In d.en volksraad op
.eden werd de motie vau dlln heer TOllen om
eI!Ile bellLllting op r[j-wielen en g.!aa te leBien
yer"orpen met oon k.IeÏ):le meerderheid.

De motie "ilO den he."r Van Wiik om onder·
_k te doen naar. bet, wanbestuur van den
z-t van het kriwk.inoigell' gesticht ...erd ver·
worpen. mot een meerderheid van tieu stem·
men.

W AT NUT VOOR: LAND EN VOLK?

16 Jon, 1897.

PJU:TOItlA, IIi Jn,J.-In den tweeden rud,
werd, na be" lezeu vzw gedeelten van de:.rappor. ,
ten van den mioister van mënwezen en mijn-
ingenienr, met de hehandeling~er reglementen
YUl ord'e ,'oortgegaan tot do "crdaging. I

De heer Rhodes en de A.fri - ,
kaners. •

ZI.J..~ ZE BANG?

Lo!IDIOX, 1(\ Juu.-lil het la-gerbuit giiteren·
..vond, weigerde de lwer Balfonr een dftg te
geven ,'.oor de I~preking ':Ii11 h ...t l'Ilpport un
bet alolptocht'CQlluté, dur bei van geeD nnt
_sjin.

DE RÉ(:H'ITRATIE VAN KIEZERS.

nr DE TRANSVAAL.
Oodan~d~.oproerkingen, &egt de Vo/hot."..

kunnen m:oge1uk ~an nut wsz Voor bet '
'bliek·.aJ.soqk voor firma" die besigheid doe:u
wijn:Oll. III

lU.A.P CBE WIJNEN.
B.ed~· ging ~Il VoILou'"",-mnQ te Pretoria

rond bU Y~ri!Cheldene bottle-stores vragend
naar den p-rii vaa ~e K.na.psche Hermil<l :
In een pa,ur becgheu1spl kken wed hem d. ,~ .
vnagd~ '\nfOOll3..tie @'ew~igerd, teOL!; hij:e~
beste'lhng deed, Een firma "lo~g 24 . de twwf
bottels, twee andere firma's vroegen tin! ee
andere ,.vroeg 271!. en nog een II:nder ,-~' 31...:'
bet dOlClJnbottel goede klll'nlJt61t Hermita."'t

FRANSCHE WIJ~EN, ""
Dezelfde Vo1~tem-man imporl.eerde derer

dagen direet uit Bordeaux een aantul Insten
F~lIsaheQ Wijl~,. van 14.s. de t'Wru.lf bulleI. "0
van goede kwaliteit De vnebt, aMUr:Llltie. em
v~n Bordeaux naar Por~ Elisabeth was Js, pe~
bt; cl";,,r kwam I.ag b115s. per kt.t tot op Dtl
oogent.ho: ,-:," tllla\'el'lUg te Pretoria (tq)oor-
Vf" ebt, a.gpul~k.~s..~U, invoerrechten, doorvoer_
n ..schten ru,~,) Met andere woorden een kist
goede Fransehe wlio kOKt alhier :?2d.

De beer F. Ypey. wjjuhandelaar alhier, ver
koopt goede Fr-msebe wijnen tegen :!3s, url. he
do.zijfl 1.>01te18,dus nog een sixpence onder den
'laAgMcn PrJjs voor Kaapscbe Hel"tllilab''' "an I...,
hnor..liilco kwaliteit. :M.en kiln "bon or<l",,,,. e ''
uit ll"y·h·""x te Pretoria afgelev"rd krql/.u
('.lirf'h v"" Jo Fransche wijnkoo"" r-s ) voor I,;s,
bet do£jjn .

puIn.':; ::E8CRE WlJ NE:\.
J)~ pJML;;,d;lkc \"or~enwoodi:;()r der firn"

'ilvu, Via.nn" & (Jo, alhier, verkoopt eli le"trl
in het 001'1' af goed" CoUnr ... f"llen :!("-. h.t
dozijn en Porrwjin togen 2'> . be~ dozjju. De be-
kendo Bucellas witte wfju WOI-dt hier gel~vcrd
lellell 228.

Het niet de
pest.

runder~was

DILEM.'\1A VAN REX VRPSTA.A TSCHEX
DAL.1DW.

Een zegen voor lijders a~ll
slec·hte spijsverteermg.
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