
Tobie De VlJliers, J. Benj. zoon.

~. B. De VILLIERS &: Co. Afslagers.

J8!C_ ~
f~blieke Verkooping ~ ".A.. :I;»si "r.A..:E».
",f - OP ZATERDAG, 31 JULI, aanst.,!i£ondergeteeke:r:de, als Eenig

Curator in den Boedel van
RlIANGED.u.rO\\ïT7.,zal publiek

doen nrkoopen aan zijne woning te

ii OUDE KRAAL."
Op WOENSDAG,' AUGUSTUS, 1897,

40 [Slacht en Jonge Ossen,
20 do do Koeien,
"

, ~ Op VRIJDAG, 30 dezer,
) 10

.;:0AL gemeld getal Vee Publiek
t " worden verkocht uit de Vendu-
· Kraal van de beeren VAN DER SPUY
;~~lIELlLIN & ce., Malmesbury. '
", Tobie de fUllers, I. Bellj. lOOD.

1. B. De Villiers & Co., Afslagers.

!

~40'Slacht en Jonge .Ossen,
~2q do do Koeien.

.~

:, JoP WOENSDAG, 28 DEZER,
'. "\

'Q'.AL gemeld getal Vee P-ubliek
LJ . worden verkocht te Klapmuts!-
statIe.

l1Qnen geheelen voorraad nogotie
gqt'dercn, paarden, kar, tuigen,
hdist"aad, enz., enz.

.~ ..-·~-; ,\
lj, ~i' ~~

B~JH.tlJorp,ta Juli, ltlV7.

W. II. F. KLEYX, Afslager.

EENOnderwijzer wordt vereischt
40, Sla~htossetl, voor de 3de Klas Publieke
20 Koeien, School, te Antjeskraal, die iJ! staat
26 Prima Jonge Ossen. is onderwijs te geven in Hollandsch,

BOVEN Engelsch en Muziek.
' GENOEMDE zullen op Certificaten, zoowel, van goedVRIlDAG,23 dezer, uit de

Markt-Kraal, te Wellington worden zedelijk gedrag als van lidmaatschap
verkocht. eener Protestantsche Kerk, zullen

ingewacht worden door den, onder-
C. PRINS., _ ,ge~ende tot 1l),~ptembel. a.8.

M. L. SMITH & Co., Afs1agêi-s. Salaris £50 per jaar en vrij logies.
Wellington. A. J. ERASMUS.

PUBLIEKE VERK'OOPING
-v~-

~ ~C»~~!t GBENZ~liDE MN lUlT DORP
, TULBAGH,

• OP

VRIJDAG, 13 AUGUSTUS, 1897:

, .'

DE onder~teekende, be~
met instruotieS' door den. Héer

A. G. VAN N~ERf(, zal per pubheke
veiling verkoepen te
VLB$rO_TBXN,

Afdeeli;g ¥ICr01iIA WEST,

Op Woen~, 25 Aug., t897,
Om 10 l1~r '8 mOF"ena. .

:¥. '
Dat ge4 , " an ,<i~'prachtigt? en

welbek.~D" "Vlekfontein"
behoorende aan .den Beer A. G.
VAN NIEKERK,groot 3307 morgen

Het is een onbetwistbaar feit dat
deze een van de beste plaatsen in
deze Afdeeling is. )

Er zijn een groote dam en een
standhoudende fontein op de
plaats, waarmede al de tuinen en
landen besproeid worden. Er is
land voor tien mud zaad, en het
geheele land is ommuurd, zoodat
er geen vee in plagen kan. Er zijn
prachtige boomgaarden en
tuinen op de plaats !!iet minder
dan over de 300 vruchten
boomen, 100 wijnstokken en
grond om mielies en pampoen-
en in overvloed te winnen, behalve
keuken-groenten. Er zijn twee
Woonhuizen, groot, gereifelijk en
in goede orde, een stal en' twee
Wagenhuizen, een molenhuis
en twee kralen, alles in zeer goede
orde en reparatie.

Vlekfontén is slechts 2 uur V8lll
Brakpoort sidin~ en 3 uur 'fan
Victoria West.

Termen zullen zeer schikkelijk en
gemakkelijk gemaakt worden.

L. H. BRINKMA~, Afslager.
V ictoria West,

17 Juli, 1897.

DIREKTEtrB vAB BIT

KENNISGEVING gescbiedt hiermede dat de Commis~rissen van de
Tnlbaghscbe Municipaliteit publiek zullen doen verkoopen Om10

UUR V.M., op bovengenoemden datlam en ter plaatss, zekere
42 Erv •.n of BoU'1lIl'perceelen ,

Groot van 86 bij 160 vt. en daarboven.

, Op last, .
CRAS, ADAMS, Secretaris.Municipaal-Kantoor,

Tulbagh, 5 Juli, 1897,
SOMERSET STRAND.

PUBLIEKE VERI{OOPING
VAN

EERSTE-KLAS

L061 ESH'U IS,
G. J;lLAK:EI,

DE BESTE STANDPLAATS,
BlLLIJKE PRIJZEN

IK ru EEl IEDER RECOIIIIDKiBU.

EEN GEI~ENSCHTE

ZAAI- EN VEEPLAATS,
IN HET DISTRIKT,.

Aan BoulDleesters, Kontrakteurs, eBI.
, KAJATENHOUT.

Op de Stoep van de Koopmans Beurs,
TE

TE 12 UUR PRECIES.

EEN Groote Verzending Blokken
juist te Port Elizabeth ge-

arriveerd Parquee Vloerplanken eo
Spoorweg DwarsleggeI1! worden
verwacht,
Doe aanzoek bij Jac.' Loopuyt,
Postbus 436, Kaapstad.DE ondergeteekenden, daartoe gelast door don heer JANA. DUPLESSIS

zullen alsdan verkoepen : ,
De welbekende plaats "Beerenfontein," 4 uren van 't Dorp

Sutherland, groot circa 7500 morgen, erkend als een der beste in het
distfikt. De Fonteinen geven goed wat-er. Er is land voor mudden
graan. De Gebouwen behelzen Woonhuis Stal, enz. '

-------------

TANDENf
TANDEN!'
TA.NDEN!!!

J. J. HOF~IEYR & ZOON, Afslagers. E. H. EILERS & Co.,
Kaapstad, Londen, Mel,bourns
Heerenveen en Copenhagen •Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.H. R. DU PREEZ,

Eenig Curator. KENNISGEVING No_ 17 van 1897.

Paarden, Muilen en Donkies voor Transeort Doeleinden.

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

Equitable Brand Assurantie en Trust
MAATSCHAPPIJ.

KENNISGEVING AAN AANDEELHOUDERS.

D·E Drie en Vijftigste Jaarlijksche
Algemeene Vergadering van

AaMd-ftllhouderszal gehouden wor-
de~ j}.an de Kantoren van de
M~tAcha)Jpij, St. Georgesstraat, op
Doo~(;, 27 dezer, om een Rapport
en Yerslag van de Zaken en
Bezigheid der Maatschappij, opge-
trokken tot 30 J uni, LI., te ontvan-
gap : om Twee Directeuren te
kiezen in plaats van de heeren J.
A. Reid en H. Beard, die bij rotatie
aftJ-fden; om Twoe Auditeuren aan
te stellen, en voor Zaken in bet
algem('OD_

Da' aftredende Directeuren en
Aulijtjluren zijn herkiesbaar.

~ZStoel te [worden ingenomen
om 'l~_uur dei! middags.

t~~P last van 't Bestuur,
: ,; w. J. MERRINGTON,
, Secretaris.

Kaaps'tad,
10 Juli, 1897.

, BENOODIGD
VIER Onderwijzers voor Wijk-

: ' Scholen van twee tot vier uur
van _ het dorp, tegen Salarissen
vacieercnde van £72 tot £135 's
jaart en alles vrij. Applicatien
met (~. noodige bewijzen van
bek~llheid (naar eisch van de
Scbiol~et),goed geurag en lidmaat-

~ 'q
acha~;~; zullen ontvangen worden
doo~' <Jeu ondergeteekllnde tot op
10 Augu.stus. Werk te beginnen
niet lhter dan 4 October.

A, P. BURGER,
V.D.M.

Middel~IJrg, ~.A.B..
l,j Jtdi, 18!17.

Bon,klip en Graniet Werken
W u· OPIE W.'Il,.;cht bekend t,'

I fil., flli.ken dat hij Cl'lI

Grar,i~t:~uil ~I'''I'''IlJ lwyfl "p'dl'll grond
V,lll J,ó, L",'r ('. {"y~, ~ nonh-r l';,,,,rl, t' n
t"·r·',,'1 i,j Ili't l'ul>li,·k (I' VOO,r:l.lt·11 rut'l
V"nnthh 1.j,,1; k"II, IJr,'ulI,,·I.., ...t'11"tl'r.
kIJI.~IlJIl. ,'n ""uil( itJk~, iu Granit'l Hu',·u
\'·fj'iHÓbl. ,Ook 'lI',.(t hij l'eu hoc\'t'c!heiJ
)3.Hjwl(lil'p'·11 Jl' kfl('P'

Td. AJn:M: ..Opi~," Paarl.
----- ----------
VAH D, SPUY,IDELIll &, CO.
Vandu Afsla~qs en AlTen/en.

Tel. ~. Malmesbury ell Paarl:
· .. UNITY.'

THORLEY'S VOER
VOOR ~

RUN DV EE.··VRUCHTBOODN.
Paarden, Varkens, Schapen DUIZENDEN geënte Vrucht-

.B JS,Z. hoornen van de keurigBte
-...:_._ . 800rten overeenkotIl8tig naam:

LAC T IF E R Prijs niet lxJ1Je1Ujoonde 1/-
2,000 Dragende Guava., en Loquats

Prijs 6d. .
500 Limoen (Seedlings) vrij van

i~ekten. Prijs I/-
Doe. aanwek bij

C. M. NEETHLING, I
, EVil' Green, Stellenbosch..

Beste Deensche Boter
" Australische' "
"Canada "

OI? 17 Augustus, 1897, zal de vermjn~erdc vrachtprijs voor Paarden, Heer-lijkste Zoete .MelkKaas
Muilen en Donkies voor Transport doeleinden verzonden naar " Edam "

Staties ten Noorden van de Oranje Rivier Statie, en vrachtprijs voor " Canada "
Drijvors toezicht hebbende er over, ophoudon van kracht te zijn. 'Beste Engelsche Spek

C. B. ELLIOTT, Dir·okteur-Generaal. Hammen,,- "
Reuzel.

De Heer WALKER,Direkt.eur·Genpraal's Kantoor,
Kaapstad, 17 Juli, 1~97,

" "
" Milk Can" gecondenseerde Melk
"New Hay" "
"Opal " .Margarine
,t' Ruby" Mengsel.

Nieuw Zeeland en Australische
Vleesch-Soorten in Blikjes.

LONDEHSCHE TIDEI IIfSTlTUUT
Uls/er Kamers, GronfepleinJ

HEEFT de eer aan hei 12.ubliek
in de BuitendiBtrikten te

berichten dat hij ~n HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
leveren tegen mind~r dan de
HELFT van dea ge~onen prijs.
Een waarborg voor vijf, jaar wordt
met elle It4tl gegeven. "'.,.•All. ~D.uluti .... h.el Grati.

OUDERS EN VOOGDEN. "

RUINE PLAATS voor Boarders (Kostleerlingen) aan de "Noorder
Paarl School," Paarl. Goede behandeling, grondig en goed

onder" ijs voor £28 pel' jaar (alles ingesloten). Prachtige ruime slaap.
vertrekken en scboclkumers. Doe aanzoek om prospectus of verdere
informatio bij don heer M_ J. VANDERSny, Hoofdonderwijzer of

Ds. A. MOORREES,
Voorzitter Schoolbestuur.

Der Boeren Vriend in Jood
NIEMAND BEHOORT ZONDER

~ !)if. LA VELLS
Q;)

!2
""~
f:
Q;>

0:;::>
DE WAAL & CO., BEROEMDE

Leyer en' Bloed PilleD
TE Z1JN.,

Het Goedkoopsta Handelshuis voor Al8 een pil voor het huisgezin is ze de
beste in de markt. Getuigschriften tot
staving van haal' groot nut en genezingen
van level' en maagkwalen lzijn in groote
getallen ontvangen door
SAM:UEL ADAM:S

EENIGE AGENT,
111 Langestraat, Kaapstad.

Prijs IJ,; per post lj3, 4 Doosjes Poltrrij.

Wajlfok Heee, ,lk -- het wiet rood mijD "'0:_ Dit '-
.pr,eten doch wc:uch lt toc.b U te beclaukn. Uwre ~
bcbbe{ IId............. ct liet T.nlcht ee TaD lIlIjtO _
lijk. h t. s<déri ik .. ~ JfD tram..t_io (.........
.1. "';jlo. cim Kd_ ..... OQllld!laDd, _ Goclo aij .... _
leef .OCI heb o.detp,. Ic st. 8arth_... S"'pllaal, lioii
nl.""'Dd mrt motreUjliloc1tl .. ~ hniaer h_t ~bnl
aoo EU wae K ~JJt. dat li. __ '811 al a.i ... wu, Htt
atfJm ht in&lTOOten oYen'toS ~ harCI was, ftrd WeeUr. ft
werd ik In l(41.at gestcld q ~.. on~ te ...... lOI'!.fW
.... ;~. "'ecieIlJkbcltl.-rk boa. lIIij""-. aw ......_, J.
HILl.," "
EEN- DOKTERS (lE-TUrCEN-IS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
.. Routh,Park,tCaodi6. 80VtII W , oIllqFmbor.,'S,,.
•• Ik heb inderda. ..d groot J~D om Iqijn ,dalpllb t.

'"OC'Je\l aan het ToortrdfoellJk prqtaI'Ut ..Coup L.aeea.-.-
en Ik. heb se nu ~urencte d. lutStl actat jara "~n
ih miJn hosp'itali en in myn p""'ate prakti;t. nl Mb .. q,.
,root nu~ ,,"ondto.. It UJddii..ijlt tee .. GIet .an ~ ..
ache brODchrti, I uw l....cwcnp i.h. onaitt' .,i....' dal .ij l»o
stond vu1ichtin" ~ Daarom.raad ik u'" ~ ...
...UlI'" bij hel pabUct aMI dj. UIl COtanIO, BI1!Dd>ItIo,
II ;nt<r·boa. olll&lt ecnJ&t ""'Ilnitatlo uj4aodo lo, Uw_
Ct.D1l'~M.

A. GABaIIL. M.O., \Rf:.ëtl.:' t::~:=:
GEBRUIK KEATINOS LOZENGES.
GEBRUIK KEATINGS LOZEN~ES.
GEBRUIK KEATINCS LOZENCes.

M Hd " 71 j......_de" SeOICrdt Kcati ... Cou,b "-to.
,. hd CCf".t ItmU_\:t wc:rdnt., ft ~ 9er.oop I. poot., CIa~
""t te "oren, omdat ,ij on ..... uu.r. IJ;a 1. ~ "",iebtiag c.
,unin" "an Wtntêt Hotlt, Althma IJl 8roDdud,jlte. cililt
pdt .drliditl... _

Q.EHEEt. EN AL ONGEEVENAARD.
C'EHE£L EN AL ONGEEVENAARD.
GEH EEL EN AL ONCEEVENAARD.
'Kuit.p CouJh Looc_.'" ""' ~«i_a H_. H<tt<hll.ltI.., KMI~ .... I 111bllkJ...

......... allo lfOIIIC&irt 1-"

HEINING MATERIAAL
Doorn Dra.a.d.,

IJzeren Standaards,
Gladde Galva.niseerde Draad.

IJZfijRWAARvoorHDISELIJK GEBRUIK P.A..A.RD~Nf
---PAARDEN r

Ledikanten,
Kook Kachels,

Olle Kook Kachels.

•HEBTu een Paard lijdende aan de SehlUft
Ziekte, zooja, truiak bet dier gezond met

ADAM'S "X-a" DRESSING.
Een zeker geneesmiddel binnen 8 dagen door

dezeleer gebruik. Het is even good voor diezelfde
ziekte In Schapen.

Uil!!, probeer en Zj(>~
KCIl zegen voor BOEREN.
Prij. : &11, en .2", 6<1.
Mfdicijn voor andere ziekten kunnen op aanvroog

verkregen worden. "
Adres:- r-'

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

111 LA.NGESTRA.A.T, Kaapstad.Nederlandsche Znid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ.' KENNISGEVING.

DE onde~geteekend8 geeft hier-
mede kennis dat hij de Olifants-

rivier warm baden nu onder zijn
bestier heeft, en dat 411esgedaan
zal worden door hem voor het ge-
mak van degenen die de baden
wenschen te gebruiken. De baden
en ,woon vertrekken zjjl1"in goede
ordfl van reparatie gemaakt.

A. P. BURGER.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatse,., in de Transvaal. \

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque': ~Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.•

hili IMl B_ lUl J__ l417L--G J3 111
"Pretoria Jj Is. 6d.--0.£3 M

C, H. MAASDORP,
PrOCIl180r, Kotarls en Transport·Ultmaler,

ol South African Chambers."

ST. OEORGES81'RAAT,

KUPSTAJ).

, .~

V... 11ft pootmaken Tan Kalveren
"Zonder.elkIJ n "

'I

DaeeJijtcsche personendienst van Durban (Natal)
naar. Johannesburg, Pretoril'en and~re plaatsen iri
de T-ranav ... en Oranje'Vrijstaat.

,Eent". Apnten,

llRSQ"ZOOR'& Qo.
"; ·"T. . . TRMT ..

POIt.bua 338.
Tel Adl'el: ..K4m1."

Een Onderwijzer ,Benoodigd. Onderwijzeres_,
I "EEN EOnderwijzeres word.t

gevraagd om Onderwijs te
geven, aan zev~ kinderen, in eeue
goede Boeren Familie, distrikt
B:itswwn, in de gewone Elemen-
taire vakken en muziek. (Piano).

t:alaris £36 per jaar en alles vrij.
Biliij~e ~kosten worden vergoed.
ApphcatleS, vergezeld van Certifi-
caten van bekwaamheid, te worden
ingezonden tot 15 Angustus a.s.,
aan den ondergeteekende.

J. E. HITCHCOCK.
Elandsfontein, 17 Juli, 1897.

Onderwijzer Gevraagd
DEN Onderwijzeres voor da, AAN DE

l~ Vrij burg Eerste-Klas Publieke V iik .
School, ~V0egd om toezicht te aste wlJ. School, te Rt\ltzbnrg,
nemen over het Kindergarten OISt. Kroonstad. '
Departement. Salaris £120 per jaar. -- .

Applicatiea vergezeld van getuig- A PPLICATIES worden mits
scbriften zullen ontvangen worden deze gevraagd, voor de be-
tot op 23 Augtlstns, e.k. trekking van Hoofdonderwijser.

K D M KENZIE aa~ de Vaste Wijk School te
• • 0 '. ReItzburg,

Hon. Secretans. Applicaties vergezeld van de ge-
wone door de wet vereischte getuig-
schriften van bekwaamheid, van
goed zedelijk gedrag en van lidmaat-
schap van een Prot.estantsch Kerkge-
nootschap, moeten bij den onderga-
teekende ingediend worden niet
later dan den 31sten Augustus, e.k.
Werkzaamheden te beginnen op

12 October, 1897.
Het Salaris is £120 's [aars be-

nevens de schoolgelden, en een huis
voor den onderwijzer.

Een gehuwd persoon zal de voor-
keur hebben, en de kennis Tan
muziek eene aanbeveling. .
Billijke reiskosten zullen vergoed

worden,

Ant;eskraaJ,
P.K. Grootfontein-Statie.

BENOODIGD

Vrijburg,
14 Juli, 1897.

SCHOOL KINDEREN.

JONGENS of Meisjes die te Wel-
lington willen school gaan kun-

nen aan Logies geholpen \VoMen
door Mejv. D. J. CILLIERS,Fontein-
straat, Wellington.

GEVRAAGD
OPPASSER voor het Krank-

zinnigen gesticht te Valken.
burg. ongehuwd, 20 tot 30 jaar oud;
voorkeur- zal worden gegeven aan
hen die Engelach en Hollandsch
spreken.

Salaris £50 per jaar, met kost en
inwoning, bewassching en uniform.
Doe aansoek bij den Mediscben
Supereutindent, krankzinnigenge-
sticht, Valkenburg, Mowbray,
(Observetory- W eg Btatie.)· .

BENOODIGD
APPLICATIES Voor de betrek-

king van Secretaris en Tbe-
saurier voor dezen Raad tegen een
Salaris van £90 per jaar, zullen door
den ondergeteekende ontvangen
worden tot 5 uur n.m, op Vrijdag,
6 Augustns 1897.

Seoretaris en Thesaurier se-
curiteit te geven voor het behoorlijk
Tervullen van Zijne plichten voor
£600; van hemzelven Voor £300,
en twee borgen voor £300.

Op last van den Ra~d,
H. J. DEMPERS,

Secrotaris
Kantoor VlI.lJ den Afdeelingsraa.d,

Caledon, 6 Juli, 1897.

WEGGELOOPEN

VAN de plaatsen der onderge-
teekenden :-

(1.) Een vaal merrie Ezel, 6 jaren
oud, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzer linkerkant van nek.

(2.) Een donkerbruin merrie Ezel,
4 jaren oud, gebrandmerkt hoef-
ijzer linkerkant van nek.

(3.), Een roode merrie Ezel, gemerkt
, J. L. op bout, manen ongelijV
geknipt.

(4.) Een bruin Ezel, gemerkt .F
linkerkant van den nek.

(5.) Een donkervaal merrie Ezel.
(6 en .7) Twea zwartbruin Ezela.
(8.), Een zwart Ezel, gemerkt F. op

linkerkant van nek.
(9.) Een blauwschimmel merrie

Ezel.
(lOl Een vaal merrie Ezel.

Degenen bij wie gemelde Ezels
mogen aankomen worden vrieude-
lijk verzocht dadelijk kennis te
geven aan de " ondergeteekenden
door wio alle billijke kosten betaald
zullen worden,

S. J, v. D. SPUY.
Oak Dale.

(en)
J. G. LOUW Sr.,

Phisantekraal.
P.K. D'Urbanville.

M, nE VILLIERS,
Sec. Schoolcom.

Vredefort, O.V.S.,
10 Juli, 1897.

" ".-

Hoofdonderwijzer Benoodigd
VOORDE

(touvts. School, te Vredefort, .o.V.S.

APPLICATIES zullen door den
oDdergeteekendo worden in-

gewacht niet later dan 31 Augustue,
e.k., Voor do betrekking van Hoofd
der School te V redefort. Wer haam-
heden te beginnen op den 12den
October H197. Salaris £140 per
jaar benevens do Schoc;lgel~en, als
ook een ~oot en gerieflijk onderwij-
zers wonmg.

Applicaties worden verwacht ver-
gozeld te zijn (I) van de bij de wet
vereischte getuigschriften van be-
kwaamheid als onderwijzer (II) van
Lidmaatscbap van een Pr'otestantsch
Kerkgenootschap en (III) van goed,
zedelijk gedrag. •

Een gehuwd Persoon zal de voor.
keur hebben, terwijl de kennis van
muziek eene sterke aanbeveling
zijn zal.

Billijke Reiskosten worden toe.
gestaan.

M. DE VILLIERS,
Sec. Sch. Com.

Vredefort, O.V.S.,
10 Juli, 1897.

Assistente Benoodigd .
voon 11~

(ffluvts. School, te Reddersburg, O,V,S

WORDT gevraagd eene Assis-
tente bekwaam om in het

Engelsch en Hollandsch onderwijs
te geven. Geschiktheid om goed 1

degelijk Muziek onderwijs, Zang-!
kunst en Vrouwelijk H~ndwerk te'
geven zal do voorkeur hebben. '

Vereischte stukken met bewijs
van Lidl'Daatsohap eener Protestan~
sche Kerk in te zenden niet later
dan 31 Augustus aan den onderge-
teekende. '

Salaris £1 % per jaar.
Billijke reiskosten zullen vergoed

worden.
Betrekking te aanvaarllf:n op 13

Sept'3mber 189i.

R. J. VENTER,
Vool'zitter Schoolcomrnissie.

Reddersburg, O.V.~.
12 Juli 18~i.

- --_ - --- -------~-~ -_ ---~--

TE HUUR I
GEMEUBILEERD, Dr. Fords

welbekend, ruim c:naangenaam
gelegen Woonh uis ' to Worcester,
voor zes maanden van af 18 Sep-
tember.
Doe 'aanzoek per brief bij

Mej. G. W. FORD,
Woreeiter.



V8Jl aanzoek om geregistreerd te worden.
GEMENGD NIEUWS. HET SOOIALE EUVELeeu

op 00 ouden, de kmdimn
WIjZers uitoefent, aehten WIJ onge-

wetlJlCht .00 ver te ~ lIet kwaad aan
dit examen verbonden baechter, volgens
onze Oyertlugmg, gt'09telilks, indien wet
geheel en al, wElS'genomen worden, lndien
aan onzen wenk gehoor wordt gegeven,
door eene bepalmg te maken, dat geen
kind andel' 13 Jaar oud voor het alemen-
tail' achoolexamen ~xammeerd zal wor-
den, en dat al de kandli1aten voor de
matrieulatie minstens 16 Jaaroud moesten
ZIJn

De Ultllag van het elementaire school.
examen van dit Jaar 18 ZÓO onrust wek
kend dat men niet genoeg aandacht aan
deze zaak kan wlJdeD WIJ verwachten
het gevoelen van anderen er over te
hooren Totaal 85 M

llUIlhU'IULU.NBCHE II£PUBLJEK
Boksburg 5 2GeTIDlI!ton 7 Ó

4 4
Jeppestown 111 10
Johaimesburg 88 40KlerklMlorp 6 ÓPo~heutroom 13 !!Pretoria 23 11Vruheld 8 2

Totaal 172 93
NATAJ..

Durban 8 3Grey town I) 6Oakford 7 4
Maritzburg 6 Ó

Totaal 27 18

KMpstad 19 Juli 1817KlESAFDEELING DR. A E J KRAUSE vroeger 8t:J,at;gproou.reur
fan den Oranje VqJ.slMt, h ft f<ic.bweer te
Btoemfoateia gevostcigd nis dvokaat ens,

Gll.ANIll~ '-De beer WHOpie vun de Paarl
geeft ken ru' dat hij bereid IS het pubhek te voor
men van granietsteen voor ills doeieinden -Zie
adv

HOOGER SCHOOLE'XAlIEN - De geslnagde
kandlda.á.t Il 0 3u9 Anetto SUSalI!l1I Botba IS
nIet mt de &w6OUVllle publieke school sooale
door de universiteit lepubliooerd wlllr UIt de
Ebeneaer school G01l1iim

SPOOltW£J1 O!.iiUELUKA.S SUlL\N'I'IE KAA.I!TJE
!I1D te nrkrogen aan tU ae voornaamste spoor
Wegrl&tiollll Ian de Kaapsehe gouvernements
spoorwegeD\ uitgereikt door dil Ocean onge-
luk en WlUlJ'IJOrg-oorporatie ZIe ad.,

KBNNll!OEVINO geschiedt door den direkteur
g.neraal van, spoorwegen dat van Bf 17 Angus
tw! de vermindeeda vrachtprjjs voor tr'aDsport
dieren Yt!rzonden ten noorden van de QI'llIl)e
rIner Statie niet meer YIUl Icracht w .tun

HE'!' WOO~Aurs van wuien dr Falkiner vlak
tegenover het gou rernementshuis, w6rd Dinsdaa
ochtend pullick opgevelld door de afslagers
firma H J( nes & 00 en toegll&lagen op den
heer Elw Hams q q roor de som van £4 000

KEJlNlSOEVINU geschledt aan de aaedeelbeb-
bers ID de Eqmtahle Brand ÁsIIurantie Maat
schappu dat de gewone Ja&rlukliChe vergadenng
zal plaats hebben ten kantore der maatsehappj]
St Goorgelil>traat, en wel op Dinsdag 27 dezer
om 12 uur 8 mlddags Zie Adv

AANGE KOll! EN - Onder de pa8i8glers die
alhier Dina<L~ met de Scat arn veerden komen
de namen voor van de heeren Van Al~hen
(postmeester generaal der Z ARepubhek) T
R I nee van bet Koloruale apoorweg-departe
ment en J B Moffat van bet Kolomale
Kantoor

RwF.N llE<~N - Gedurende de paar laatste
dagen beeft het weer veel geregend ID Kaapstad
en omstreken voorn) op fafelberg WII8 de regen
val groot zunde er aldaar binnen 24 uur 287
duim water r.:evallen III Het uitloop-water UIt

het nieuwe reservoir op genoemdan berg w(jrd
op eergisteren berekend tegen 109 milhoen gal
lons ID 24 uur tuds

KUI'STADS Bl'lRF'TECIJHU-Ult het joagste
rapport van den gezondheids beamte voor de
stad bl!Jki dat bet 8terftecllfer voor blanken
over bet Iaatste InvartaaJ WIlS 19 9 per !Ot) I en
voor gekleurd en 3..'13 per 1000 of tG 9 per WOO
voor alle klassen Er waren 67 ge, allen van
typheuse koorts en 20 gevallen ..an diptheria
en croup

G ~I DVERDljISTF.R1NC- GIllteren werd de
J0ll&'ebeer Ch rllltlan John faylor weer voor
voorlooptg .erhoor voor den a.sSlJ!t-entreiudent
m&gll!traat opgebracbt (p een Illlnklacbt van
geld verdUl8t<lMng uoor de lnna E ,ton RobIlls
en CO In 'II It<r dlellSt beklaagde goourende
eer Ige Jaren als Im.~gler bad geageerd De !lOm
waarvoor gee rekensohap werd ge(l"e,en be
dnuo.gt voo zoo,-er uItgevonden L' reeds
£1~14

ZEEl! \ERlllrlDF. ...O-Van den et! l Ql "an
Rh JU bet g!Y.l<hl;) hd \ am het hoogtrbUl>l -heb
ben wIJ eQn telegrafisch bencbt out a 1gen dat
dcordnn"ende la.ndsregens n die su eken z ,n
gevallen eu d at alle I' VIeren ol z ,n woal.1n
18~8 het ge al wa. De li Lkoru.t • zoo groot na
de erlllltige dr >egte "'-Il dr e n.cblerccnvolgende
Jareu dat we Ulet aoders dan uitroepen kan
loof deu Heer eo vergeet gaene 'al zllne "el

dadon

• ifall dn! Redakteur
!fIJnheer -In nwe laatste unga.ve Zie ik canon

brlof.an Z gericht tegen dien 'l"an Oud
Inwoner \'fa&nll ik Diets VJDd o'er de zaak
maar w= hij sleehts zune persoonioke ge
voelens tegen den seluiiver aan het licht liet
komen Nil, het zon mu verblIJd heblJen n
dien z" liever mad aan de hand bad foge
ven hoe om het sociale euvel tet nee •
drukken instede van zune harde ge'<xlen.
tegen Oud Inwon r op deze .,UEe te too
nen, Wat Z mt den brief van Oud In
wener trekt ~egt hU komt hierop neer
Ach wat bekommer u met over de zaak In

de voortreffelijkste steden van Europa die Ik
bezocht heb l,S bet veel el'iu De t.a:J.klil de
raoerte met waard dat lW er over schriJft
Dank God maar dat het Diet erger is en laat
uwe handen slap hangen

Wel nu I elke onpartIJdIge lezer ui toeh
kunnen Zien dat Ond Inwoner geheel lets
anders bedoelde Ik versta rut zun schrii~n
dat hIJ de stad wel verdedigde en DIet de
onzedelijkheid zooals Z' schijnt te vermoe
tien. Als Ond Inwoner dezelfde persoon
15 die altyd gereed UI zlJIlC stad te verdedIgen
dan moot ik hem WlLIlrl!Jkbewonderen Z
.iChrjjft IlLwf hg precies weet lfIe dat Oud
Inwoner li! Waarom dan DIet Zl)Il1lll&ID ge-
noemd zoodat W1J ook weten?

MU UI het dUldeijjk dat Ond Inwoner
bedoelt dat door te veel te aohfijven over dele
Jt&ak (a) zal onze stad al, een Sodom In de
oogen van vreemden ge teld worden ( b) U.I
het buitenlieden er toe brengen hnnne Jonga
hogen te verbieden betrekkingen III de stad te
beldeeden (c) zal het diegenen die UI de stad
met wonen daartoe brengen om een voorge
voel tegen de Ka.apsche jongelingen te heb
ben Neem .un eIgene woorden Iemand
die veraf woont vooral UI de nabunge .ts:ten
en kolonies die dezen brief leest en met Teel \ an
Kaapl!tad weet sou denken dat de hoofdlltad
van deze Kolonie een Sodom moet wez.n en
dat ieder Jongmensch of aanZlenl.u1r man 1Fle
li1.i ook Z!J door pl'Olltltuten ID den avond op
de straten wordt aangevallen en a.lroo door
hei, verleid wordt Als lk de tegenwoor
tltge Keapstad moet vergeijjken bU w.t'U:tij
Jaar geleden \y88 dan moet ik CD een leder
met mu die de 8tD.~ toen gekend heeft bet
erkennen dat alhoewel de r,pulatte bjjna ver
dubbeld I!! men nl) vee minder publieks
presrituten en bordeeien ZIet dan rroeger Het
u! dus klaarbllJkolUk dat Oud In..oaer alechta
de it.ad verdedigde en &angetoond beeft dat
de onzedeljjkheid niet erger dan noeger maar
wel veel minder LS

Terwui de prosrituten er zun~at zeer te
bejammeren IJ!--moet Salomo 8 wll~e vermanmg
meer tot de ..erleldenden gencht worden
Maak uwen weg verre van haar en tmder DIet

tot de deur Val haar hillS, maar laat Uwe
ooge.n rechtUIt zien en uwe oogleden ZIch recht
\ oor U be<>n hooden W Uk met ter rechter
of t"r hokerhaud

Ecn m:l.ll van karakter laat zlcn met vangen
on wordt ook DIet verleid en dIe .,erleld wil
"n l Jn worden zoowel op dorpen al. In steden
verleId

DONDERDAG, 22 JULI, UI97
Woonplaau
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Nenng beroep
of

andere beschrjj vlDg 0
Kwali.6katJe t HET ELE,'1IfENTAlRE SCHOOL

EXAMEN
WA4R GAAT HET HEEN?

DE Uitslag van het Jongste school examen
werpt een belangnjk licht op ons onder
WlJsstelsel, een zaak van het grootste be
lang' en daarom wensehen "'-U nog eens
de aandacht erbi] te bepalen De CiJfers
voor het elementaire school examen zIJn
als volgt

ORANJE VIUJ!!TUT
Ing Gap

10 6
27 19
8 7
5 2
7

11
Z
2
4
3
6

Bethlehem
Bloemfontem
Bo.hof
Clocelan
FaurellIllth
Ha.rri.sauth
Heilbron
Jacobsdal
ReItz
Senekal
SauthlieldGeregistreerd

Afweaiz

Getal kaadldaten
2,464

40

dag vao

Geëxamineerd 2,424
Speciaal geëxamineerd (Latijn) 3
Geëxamineerd (alle onderw) 2421
Gedropen 1,02;)
Het getal der kandidaten die filet ge

slaagd zijn 18 dit Jaar grooter dan OOit te
VOlen en bedraagt niet minder dan 42 3
pCt.~n Uitslag wel berekend om allen
die belangstellen III de opleiding der
jeugd van ZUJd Afrika te verontrusten
Er moet ergens een radikale fout wezen,
een fout die nauwkeung gezocht en ID

dien mogelijk, dadelijk verholpen behoort
te worden
"De wortel van hilt kwaad moet zeker

ALLERLE~.

"VORM v AN OBJECTIE OM GEREGISTREERD TE WORDE"

Hekken over hoofdwegen
Elders pubhceeren W1J een belangri]

ken bnef van den heer D G Malan, lid
van den afdeebngsraad van de Paarl Hoe.
wel hij met de bespreking van een speer-
aal geval begint, maakt hij later zIJn argu
ment algemeen over de wenschelijkhaid
om aan afdeehngsraden, die erom vragen,
de macht te geven het plaatsen van een
zwaai hek over een hoofd. of afdeelings.
weg te beletten Men zal zich herinneren
dat Oudtshoorn gedurende dil afgeloopen
sessie een wet op wt punt door het parle-
ment heeft gekregen en dat het grootste
argument der tegenstanders van genoemde

gezocht worden III de examen manie, (he hill was dat het t dunne eind van de
filet alleen vele ondérwlJzers en kinderen, wIg zou ZIJn, en dat andere dist rikts
maar ook vele ouders SChlJót bevangen te raden spoedig om de toepassing van deze
hebben In de meesten onzer scholen wet zouden komen vragen Werd dit
hoort men v m bijna Illets anders dan een toegestaan, zoo redeneerde men, dan zou

het omheinen der plaatsen dat zeel wenzenu wacht 19 BUeven om kand.idaten voor hik dan __1 te h d
BC e IJ IS ruoor genge ou en

het eeue of ander e examen voor te be- worden Men moet aan den anderen kant
reiden Het doelwit dezer scholen sehfjnt Ide belangen van het reisend pubhek filet
ontaardt te zIJn van de ware opleiding en UIt het oog verbezen
outwikkeilng der Jeugd tot een vel del f De hoofdinhoud der Oudtahoornsohs
IIJke examen woede die het vuur der wet 18 dat filemand In de toekomst het
Jeugdige harten veel veel te vroeg UIt recht zal hebben een hek over eea hoofd

weg te plaatsen '1 en tweede dat de af
dooft de gezondherd der kInderen In vele uee!lQgHraad de bestaande hekken wet
gevallen kreukt en benadeelt en de ondel tIg opgericht ovel hoofdwegen kan laten
wijzers aan eeu voorgeschr e\en nauwe -wegnemen door kenniS te ge'fen aan den
oopel kte rIchtmg bllldt Hoe Jonger het eigenaar met UitbetalIng van de waarde
kllld IS als het zIJn eerste exameD aflegt van !lel hek eD de onlnsLeu aan t weg
hoe grooter eer hoe meel kInuereD Uit nemen verbomlen lmlten de eIgenaar

weigert hpt hek weg te nemen bmnen
een school slagen hoe hooger staat die deu bepaalden tIJd d Hl kan de afdee
~chool aangeschlevenyot De oude!1l onder Img"Al""oIad.ulks p eigen kosten doen
elkaar sPlckeu gaarne V III hunne klnde De rpden wallom Oudtl:ihoolD deze
len uie examen gemaakt hebben en het ....et vroeg W\,H OudtilhoOln IS een vugel
trolsche oudelhart klopt W lrlll als het ~tl Ol· llstl d{t en 1" n kleIm plaatsJe"
I "licht komt ge8laa~u geslaagd W en 1\ lIDpen pger aken I Ildlen men o"eral

J hekken zou !JIlItsen W lill de hemlllgen
\\onBeheu de bet.lOkkencn geen~Zln8 van over eie h')( fdwegen gam uan zou het
hunne blIJdschap on geoorloofden trots te verkeel zee, belemmerd WOlden ut glOot
berooven of den kinderen en ondflrwlJ ongerief 'LIl het reizend pul hek Ma Ir
zers den gewnden spoorslag tot LoewIJdlIlg dit al gument g"ldt ook Voor de gehel le
dat eeu ex.amen geeft te ontnemen maal \\ estellJke plOV1OClt' zooall:i door dt n heel
als men tut uItel sten over.,aat dan loo t Malall wurdt aangetoond Wat" IJ ver

!J kiezen zouden IS oen ~)elmlS8le\ e \\ et
men gevaar ~oor ecu ontmoedIgend felt waalOn iel le afdeelmgsl aden lhe OlD d"
al he. \ ulgend te staan 42 j I ercent wet vragen gemachtIgd worden hGt
de kand uaten \ OOI het elementaIre plaatsen van een h¥: over eelligen pu
oei u I .. x Imen Jn gedr p~n I I heken \\eg te We gPlen Men ~eve het
~ F n al~ hlJt elementall ouden w J8 gebl ek I ehe"l Ut I \\ egen en hekken lan den
klg ~ lan kun men Lo<:h met verwachten afdeelmg~ra Id - eeu plaatselijk I ct tam

door het pu I !Jek gl k zen dat goed be
uat h t met t huogel onden\ J8 I eier zal ken I 18 met de omsl<lIldwheden v ID elk
gaan jlaar Indleu men elaan denkt datde ge" d, of een onuel zoek kan Intitellen
ovelgl uaott! met!rder helu del klnuelen
noo t \ rUI'l komt dan
onuerw uan valt het ge,aal 'all ons
u\ el UI e\ ~L II sbrUlkt examen 8tel~el _
dat kJ amp lchug Jagen en t hhen om JO(H
l'en examén te komen zontler den ouder
uum degezondheidofhe"telllllllllg del kIn
dOlen n acht te ne uen - nog \eel bcl er
!Jer III hE't oog Het knd \\or'tlt van zJn
I J Il Jeugd <lf aan opge leid \ oor du L X I
j ua en n <Jt om Z ch te vOImen \001 'Jn
beroep In zIJn \elder leven ~lell le
hodt ZIch dan ook nIeL te vel wonde en
dat vele J nge menschen met eertllik iten
m den zak geen kenillB In het houfd
hebben I-

Dat een ~elandenng noodzakeIJk IS
wordt door \len leder gevoelt doch het I..
geene gemakkeltJke taak den rechten weg
aan te Loonen \V IJ \\ aren altlJ d van ge

dat een ouderdom vastgeBteld
il c~t \\ Olurn dIen olk kInd bereIkt
III eL hebl en VOor dat het ZIch aanmeldt
Oul gel xalll neeru te worden Dit beginbeI
18 U or souder \'f Jsstelsel IJ eL onbekend
dlUlr el \ r oeger een bepahng bestond dat
al le kandidaten voor het maLnculatle

KI rZEIl A~ Z 0 A~ft" - f;edert c~n e
dage, zwerf ID den omtrek v"n het ilO ern';,
men ts gebo I v r nd 001 zekere ( erhard I W il

dle zlCb verbeeldae op een ge" SSen dag In deZl
mllaod tot kc ze 'an Zu d AfTika Te zuIl
worden u tgener-m In Ctr u nocnge II ss \e
bad !:JU bereid. v,,"ndeze. Inu oop ng do r"!ice
rlUg ID kennl'! ges eld GISterer III deze J>t:rsOOI
een DUltscber van geboorte d e reeds zes J LTel
bwr ID hot 1aIl I was naar hH kranknClDlgell
gest eht o,erl'ebIDcht -. LA'BI

18

veldkornetschap VIW

(Geteckend) AB
"an (vul bier ID de woouplaata ) De Nederlandsche en Engelscha talen

staan In het elementaire school examen
als vak op gelijken voet. De kandidaat
kan kiezen tU8Bchen Hellandach en En
gelsch als hoofd taal w aarrn het verplieh
tend 18 te slagea Neemt hij Engelach
als hoofd taal dan kan hIJ Hollandech als
bijvak nemen en omgekeerd De pun
ten vel kregen ID het bijvak, indlen meer
dan 5 percent, worden bijgeteld om den
kandidaat een betere postne op de lijst
te~ geven en behaalt hij 50 pereent of
meer der punten dan wordt dit feit ape
Claal genoemd De meeste ldnderen lut
de Kololllaie scholen nemen Engelsch als
hoofdvak en Hollandllch als bijvak ter
wIJl de kIDderen Uit de republIeken
Engelsch en Hollandsch net van plaatsen
laten verwisselen Vandaar 'imdt men
onder anderen dat slechts éen Dit de veel
lien geslaagde kandIdaten III de eerste
klas vau den VrIjstaat gezegd wordt meer
dan JO percent III Hollanasch te hebben
De anderen hebben Hollandt;ch waar.
schlJnllJk als hun hoofdvak genomen
Het IS noodlg uezen uItleg te geven an
ders zou lIJ en kunnen denken dat
het onderWIjS III Hollandsch III de Kolo
nie beter IS d III ID de republIeken -\.Is
medIUm waalln het e~amen wordt af
oenomen staan Hullandsch en Engelsch
nog DIet gelrJk daar het eXl!rnen III al de
onder \\ erpen behalve Hollandsch Hl het
Engelsch wor lt afgenomen

Waar"flcJlJJnlIJk pu bhceeren WIJ later 'el
uere bijzondeiheden omtrent lht school
examen

Kolommen beboe ...en DIet Doodw., dig deor den ap~hkant ngevuld te "ordel
Kolommen moeten door den appli kant persoonlijk Illgevuld wordel

-Pef'llOoen die op 1 JannaI'l lR93 ID deze fiskale afdeehng ILL. parlementaire
waren en die sedert ID de se afdeehng gewoond hebben behoeven DIet

DCl>Ocfw~\\dlil!'bovenstaand IUnr.oek persoonlijk III te vullen of le teakon"n Het aanzoek kan door~=~t!er;ten hunner behoeve ngeoulJ en geteeken<l worden ILd en Z J b In merk behoorlijk
• er achter plaatsen n zulke gevallen m >gen de doelen U e betrekklng hebben op de
peoJ~óiil~ik:e teekecu g en .nvull ng door den al pi kant II de verklaring' an deo applikant .oowel

w r len weggul ten
moet een vrederechter veldkornet reg strut e beambte of emand die n dezelfde

analM!Iu:1.!!al~ de appl kant woont 11.. een parlomenta re le ezer geregJ,treerrl l Jn In
vredenochter veldkornet of TegIstral e beambte • L" het we Kcheluk dit feit onder

atiDeJ~D~.m te meWen

ASSURANTIEf f~

~

Opn " Ungeluk en 'VaarlJorg Corporatie
(I11f!CHTIGD DOOR.SPECULE ACTE VAS liET IMPERIALE PARLEMXNT)
"

Sp(fOR'VEG As"urtl.ntle KaartJ(''; kUflfll la 1 al de VOOI naam"te
:iIlpP<'r" q~ Statu"'" aan Je K aap:>che Go Hl nemenb Spoorwegen

verb.egen wordpn
De Ocean Corporatie ~ OIJ nUIt: jJ 11~"ln 811 ttn ALLE

soorten van pusoanI\jI e on,;tlukken IU -[) IC III zotlk om I'ro~pectus en
Aanzoek Vormen mn het 'rak KaJltoor, _" St (JCorglsstl lat, Kaapstad

II E H GRAB Dl

KAARTJES.
I~WI)l'(Eli

SZQ

CA.LEDON
VIERI~G vAC'; HARER MAJESTElTS

JCBCLELM

rt")", uk'<I )----

De nominatie in het westen
:\aru aanleI tlllg van il t karakt.erlst uke

DagUl ut LrLlkel \an olsteleu behol!Vtn
WIJ slechts eeu paal I UJme klllgeu te
makon Eelsteut! lar het I eeds lang ue
I end was dat de ultra Rhode, mannen te
lie apstad beZIg walt'n aan plmnen om de
Btem der Paarlsche en Stt llenbo"Bche wIJn
iJuel en ID (,e palmen \ oor een uf meel
huunel kalldHluten WeId dIt \erkregull
d LU wudt n ZlJ nL lflOi V "an de elektie
kunnen u lloupEln ZIU nn 18 het tu<:h
dUluelIJk gebleken dat zelfs de Holillld
schl' I,J Ikanel8 VOUI ht!t \\e~ten bijna
zonder u tzondellng \ OOI den hoOI lUlOded
Z In

] Wl!( Jens dat zoo r et ]>[1.1.1bclIe d b

tllktsbeRtuul z eh laat heweg\lll WD i
te nomlueel en al" 1301dskanlldaat li ~
I IJ elke voorkomende geleg~nhelu b"
slIst pu tIJ tlOk en tr ekl , UI den he~
~houeB en u e III het hoogelhUls tegen
de vredesfllotle ~telllde het memgen
H ndsman III een Valgche pos (le zou
stellen hiJ ue stembus Dat d Bond als
lichaam daar door geenszlIls b, VOOIueelll
zou worden spreekt van zelf

Derdens dat Indien zulk oen regel! Bch t
Inloopen tegen ue antI Hh Kies relSolutJe
van het Bond8congIes en zulk eeue \ el
I >ochenmg \ an natIOnale begll1selen ge
schleuen om zoo lis I e\\ eerd \\ Oldt den
wIJuboer te I evooldeelen, deze laatste ge
V lal loopt erg bedlogen nIt t.e komen ED
VOOI de eene stern UlO hll 1l1OgeltJk uaal
uoor meent te behuuden wal e hiJ t t zulk
een natIOnale vel louchellIng lil s aut zou
hJ d e van onderscheldeu andel e ledtln
\an den laLd ovel accIJns eJ.).dlankwet
vel hezen

Zien du wpst€l J k, Bondsmanllen \ I
st! ekt geen kan~ een kaudldaat d le het
met hen IU hoofdzaak eens IS JU te Ireu
gen dau kunnt'n ZIJ weIgeren el tjeD te
nom neerelJ ~I lar een eelltJke neJplla.'ig
18 nug alt Jd beter dan een vellledli ende
eom VIomIs - dIe op dAn kuop Loe \ I !lcb te
1008 zo 1 zIJn WIJ zullen later gelegenheid
hebben op dit ontlerwel p terug te komen

Occm
I ak B!j::itu IJll,

Ongduk eli 1\ a Il UOI,.{ CorporatIE (KLperkt)
en Atla" Br wJ A,:; Ir lntlC ~1wt"ehapPlJ

Het Bondsadr.es
ERIKSEN, IdI e" doot deu \Jl kanel lonu

J gel ...geuh~ d \:.ln bet Jul le lln adn
har e lliaJ e~te 1 gIIgeven heeft lil Enge
I lUU eell gOf fe ont val glSt geh IU De Na
I t il Jl een 'ln le eel "ltl tiJd
Behr ften vRn Louden zegt d.aalover

lP.~. BUS 366,

Do Hall, d8ch "prekende t ebb€1I kolen
vuu... p hel I oof-i hu ner belasteraars gelegd

hubben Je handen hunner vnenden 10 Enge
la d zeer ge"terh waaronder gerekend k \Il wor
de 11 de nuchl..,r vera lt 0 )rdel ke pers Ilen
Onze lezers hebbel UI du Uhode'laanoclte pen
n London mRand&t lang een .ystematlSChen
strUd tegen den Afr kaner bond opgemerkt
Toen de oond den boer Rhodes mot Z Jne stem
men ondersteun:le word hUa.ls een zeer lOJaal
I chaam beschouwd en artikelen o<'er de groo'e
daden van den hoer Hofmo)T 'oor bet ruk wa
ren n et onbekend ID de T MS KMert de heer
Rhodo. blootgelegd ISuls de hoofdsamenzwccl
der tegen een n ~buTlge Hollandsch8 repubhek
18 de hond van hem at gevalleu en de tu.schen
eielct e8 10 de KIlJlpk010n 0 bebben getoond dat
hJ daardoor Z'Jn macht Diet heeft verloren daar
zune kandIdaten overal slaagden Daarop begon
nen de Rbodes gezwdeo - die naar het un. voor
komt a.ltUd gerood zun le eer en de welvaart
van het ruk voor de persoonlUke belaugen 'an
b un afgod op te offeren - een geschreeu w tegen
don bond over zune dlsloJahtelt en een gek
Itomplot OlD bet Bfltsche gezag D ZUid Afrika
om ver te goOlo;o en een rep!lbhele IlAIIde Kaap
te stlch ten werd den bond toegeschrevou De
Rhodcsmnen hebben geen I:;evoel voor t belacbe
luite en zoo "erd Sir H de \ ilhers hoofd
recbter der Kaapkolome olDdtilUk door de T. ne.
beschuldigd ID het komplot te ZJn DIt ga.f bet
komplot den doodsleek. De bond beeft bet se
dert begraven W!lnt lO plaats val het oorbeelu
der lerscbe natlOnall!!ten te volgen door een
anh Jublle demonstratw op touw te zetten be!
geen van een d18JoyaaJ lichaam met de bedoe
hIlg het gezag der komngm weg te gOOIen Uit
Zu d Afflka kon worden 'erwacbt hooren wu
pf.'r kabel dat bet .,olgende adres aan Sif Alfred
Mdner voor de konmglD werd overhandigd

HIer volgt het geheele ldrea en dan gaat
de Natl!Jllal Reil v voort De heel Hof.
men en de leden van den Alilkaner
hond kunnen de verzekeflng hebben
dat onder de dUIzenden gclukwenschen
n de afgeloopen maand aan de KOlllnglIl
gege~en geene door hare illaJestelt meel
\\ erd gewaaI deel cl. en geene aan hare
Hntsche ondeldanen meel welkom 18

VEH.K:OOPINGEN

GE fR()L \\ D III t sr c
tIe op lt Il "tel

hmze Van Illl I lOL Ier del
den heer r\ Van Hll t,
We1.Erm Het:'r A I
August- Alexaudll GI
Bloemfqntelll, 0 Iv S,
1r!ana, Jongste Jocl tt. r
den Hear A t
Kaapstad:

o Ar L \ (:;

en JO oe ossen en

koc en

\ all

vau en
III t Anna
\an wlJIln
H,18t,

ko lbare

De ~acbl w rJt It H'stlf( I
."..

paar

SCHOOlKAART VAN AFRIKA
I

IN 9 BLADEN

Appelen
Boter
Kool
Jlloemkool
~
Boenden
GM.'"
IIIlITt ,moenel)
NartJ""
UIeO
Lemoenen
'" "~",,IenPuat ...
KalkOEnen

pxarneD len uuuel uom 'an J b Jaren be
-.\1alm .bu, otr. 0 k ..., :zei, il Jongw reJirt moeSlen hel I en eene bepallDg dIe

later echIe I ) \\ Ize van uItzondering' en
n .ot n g later gehf'!'l pgeheven werd \Vaar

I et om nIet \leut! I Cl I ug g waakt dat geen
kind \ or het eiernenta !lch ol examen

teer kan geêxammeerd WOldeu \oor het B
Jaar oud lA en gev!:, dan U e Jaar voor ue

cL. r >;t l\ ersdaJ kost matrIc ulatIe zood at de l nge 1 of het
meISIe Il> Jaar uuu III ~t Z Jll 0 Jl Zich voor
de I latflcnl Ltle aan te meI lell

WOldt deze bepallilg IOgevuelu lan
zullen ue onden\ J zers meel r J I lloeten
n<)illen hct onderw JS zal luet alleen veel
grondiger en degellJk<lr JU I ti ook \ eel
breeder gemaak-t worden De gezondheid
der kluderen zal daardoor Ulet zoo veel
lIJden en hOlme! de kllldereu neg eeu

De btler :\o~o tanden dokter He)l.oet!Matbews spoorslag ID het leeren zullen hebbengebouwen Adderley.tr ....t Kaapstad wel.ll!Cbt ,
aan het pubhek van ZUId Afr ka bekend te zullen wlJ voO! komen dat kieme bloedjes
maken Jat te ende le voorzIen In de aanvraag van tIen en elf Jaar ID stede 'fan Jeugu g
naar ce... !" klas.,e lJJn>ih<klkunde t~gen IlliltIge f h d I bl
pru.en hJ here d s te verschaffen Het allerbes en r sc on er eD auwen bemel op dt
te ",,,erk daar h JU st eon nieuw d phcaat Bl eell> tan gezIen te worden
Loeat"I net tJ bet n euw"tQ toebeh )Oren beeft krumpe. van \ roeg u den mor gen Lot
Dgev~r I IS h u de VOSltJede grootste vol I d
dO~1 19 t geven aan elke patient bIDnen aat D eD avonu achter een l.,uwlJks
de kortst nlOgellJke kcnlllsgevlllg De beer kunde of Bntsche ge"chledelllS Zitten te
~ulan • een SjXl<:UlIJ.t li het trekken van 'rersuffen Ondel zulk een ",teleel zullen
ta. de z oder PI n t I gebruIkt geen ga.s d h I
~""n hlorofurm of een g ets <lat bewuste WIJ mill el sc 00. ossen en modepop
lvo.he U \ eroorzaakt t en let tanden kan pen Vourtbrengen en !Deer mannt'n en
gemwt e gepa,t worden b nnen 24 uren vrouwen 'an kamkter en beteekeDI8
m Is dat men vooraf)4 ren keunis geeft Door \~ h
uuddd va bet erbt.tcrde 'u bugstelsel UI bet J 'rer "ac ten dat bommlgell een deel
il et nood g de wortel. of "cruge gezonde tanden Ier schuld biJ de onbekwaamheid der
u t te trekken eo later kUnDtl tanden toege- underwIJzers zullen gaan zoeken en hoe
voegd worden &al de pl">!t tegen gennge kos "el W IJ nIe I \ !lIen J e" eren dat onze ODH lu w den kun en govuld worden

allu. cl 'Oaar gema,kt won.len Het IerwIJzers al een kJal:!Se on\erbeterl Jk
.oor ..,md w rk ,,,,,dt ge\\aarb< r~d het beste te Z J I toch gelouven WIJ niet dal ZIJ met
l "lat lu t \fr ka V~ la gen kan worden re~ht beach Ild gEi kunnen W rden Hete '<""rvO( r n len r H I tI< eemaal zoovee I
elle • OelaaJd moel worden Oe beer 1\olan s m nerH een oDtegenzeggeltJk f(' t dH
hcelt en '\"-'( ale .tod e gemaakt van kun.t on/.., ullderw j 7.er8 In de Ifgeloopcn J l cn
ru t ge IIlIJ"n en p nl lOze u ttr~kkn~ eu beeft \ed verbeterd zIJn Er wOldt v pj lT ter~ I m er la.n I;) Jaren onden udlDg lO Europa eo
nit land en h\ Wli bet publ ~k doeD "er Ol g I"r of p! n kandidaat d e
• aau dat boewel 'l ne priJzen blllUk ,un bet UP t, trekk ng 'an oDden\ IJze
on", jlell k • "eU heter kwaliteit werk te VIn I
dun COWlultatJe vrI) Let op bet adres Den t'lau<'rlJke scho Jl ual meldt on ler\ tn
beer "olan Heynes Mathews gebouwlUl, Kaap dmg als ou terwIJzer gehad heeft en of h J
.tad -(ADv] een certltikaat kau toonen Men" eet

lllJ [,OUDE zleu "[!TooRD _ Na alle l~ dat UI ~C IR zeel gestelJ IS op een cer ti
genaan de varleT[~blUe middel. tegetl. likdoorn: fikaat, en dat hiJ Boms wel te veel op dlt
t;I hebben gebru kt, zonder eenIge baat te nn punt aandringt De vakantIe cnrsus
den !lboo ecbrUft de hoer W DalllDg van
Butterwonh Tl1I.IlS.IJ.eJgevooWe ii: mu natuur Ben voor onderwlJze1'8 door dr :MuIn In
!l!l<erwllze gestool'd toen een YTlend mu rled gevoerd begtnnen reeds hunne vruchten

I~ ~c Cern Salve te probeenm Echter te dragen zoodat men met te veel Bchulddeed " snltl en beYClIlddat ze mijn likdoorn. b j d
t.oJ.,gTU[) - De <eed. j V'Ollromen beeft wegienomen Verkocht door I e ondel"WlJzers moet gaan zoeken
,,,,,p rl t J .... r <al,.. allo handelun, of een d0CleJ_6 ~vrV toege- Velen hebben in de afschaffi.Jtg van het
J1ill~4e !lJ.1 PP11 IOIlden "oor le 6d., door" T F~ tWo., elementaire achooleutnen lltD.e op~

Ku.plac1.-(Gd.) \.VQ do motWjkheic:l ~I ClOQA erN.

Opg!'pl'akt I Itnnpll e;eHrnlllt
rolfen 00l op Lt h Ingt'U

tt ~ID

De Guano eilanden
Eluers publtceereD W J epn belangrtJken

bn ef van Boerenvnend WaaJ III hIJ de
i.landncll.t bepaalt hij de adIDlDlstratle d9J
gn mo eilanden een onden, erp dat gedu
r endt! de afgelo ven se~dle door een select
comtte vOOigeBleld dUOI den heel T m
Louw LW V \\erd onderzocht De
secret uls van landbouw heeft advokaat
Gr aham ab een comIDlssar s a Ingetiteld
om de I ewerIngen dIe onlaugs geillaakt
werden aangaande het beStlel del gou vel
nements guano-eIla.nden te onderzoeken
Htlt nuelzoek zal Dletpubhek zJn doch
het doel zal ztJIl een rapport "Jor het
gou, el'Tlement op t€ stellen hetwelk later
gepublIceeld zal wOle'en Hel (mdclzoek
zal In het landbonw departement ge
houden worden te oeglDnen om 10 nur
v m op 22 dezel wanLeer de CODUn1SSllrIS
gereed zal zIJn eenlg pel soon te z en dIe
wenscht getuIgenIs af te leggen of docu
menten te ovel handlgen WIJ hupeu
later aan het vel boek \ an Boerenvnend
)111 de LIpporten van het select com L~ te
pttbhceclen le voldoeu

HANDEL EN NIJVERHEID
GOCDCITVOER

.!.eren VCl\lf" >er I Tan II.lJnn C... t!e 3(1 J2'J
u v i(OtId "l~e\ucr I geschat 0iJ e.;n ~"-'_.£3~ 329 ' __

PRIJS
UltgaV1l 'Snn II !JE 1-iu~,,\

Amstenlam ér Il">'t na tnt J d
:naamste libel!: hallplaan! IU le
Afrlk:aarulche hqJUI I ,k I lt'
kolonIe ui &..ku II Il I;.: I d ..
g611Lelde J1fAljfb

f

Een zegen voor lijdara aan
slach te aplJsverteermg

Registratie in t westen
De kll~zer8 VlD Stelhmbo8ch moeten

op hunne hoede ZIJn andeis VleeZBn WIJ
zullen velen ultvmden tlat hUDne uamen
\ lil de reglstratleltjSlen geflt.:hr apt
w rden Een ag! nt IS III dat dlstllkt eb
andel e wtjstehJ ke tllRtllkten rond ge
weest lO belang' onzer tegel1par tI] en
heeft de namen op de \oorlooplge ItJsten
IJ J ell n ldkO!netu Il gekregen en men
kan ver",achteu dat geen moeite gespaatd
z I \\ Olden DIn .Ie IIJ~ten te be~noelen
en de namen van Afrikaner B el van aI t.e
k Jgen Onuer de >Dlstandl"hedeu IS het
de pi l:ht vall eiken AfnkaneI om zIJn
og ut> I ( Iloren Le houden DIet alleen
n rp Z en dat 7 Jn el~en naam elop

II Jft ill lal dat ook ue llalJlen zIjner be
ke lIen elol komet en 111]\ en K Lpltem
I ral :.I Il zelde onlallg8 op epne verglde

/! dal hij IllUI( waR lonr een ontbm
d ng van het parlement vo I lI.e herZIe
n ng der kIezertil J"ten De JlDg) partij
s aapt niet ~n WIJ moeten ook waken

Verzwegen getuigenis
\ I Jl leden HW hel Bntsche hUIH del

gemeentell zIJn g. ensz us te' reden met
het JajJpOlt van het vallemenr31Ie COflllU'.
De speaker heeft gelegeld dut men d n
heer Hawksley nu illet meer kIn dWlUgell
de kabelgrammen :lp te ge1 en De beer
Balfour had geweigerd een dag ter bespl'e.
kmg van het rapport te geven Reuter
Bellltden Inhoud van een warme dISCUSSIe
over deze zaak die III het hnls. der ge
meenten heeft plaats gehad Een half
hartige belofte werd gegeven, dat een dag
afgezonderd ZOII worden voor de beapre.
kmg TaU tell dv&.itie.e motie gm hot
PPOrt.

STADSRAAD_I EEX X E~ -I> IJsdag I de
8te nm ng plaats Vii 1 Mei gerecbhgden III de
slau over de oort<tellen a den ,tOld.raad mat
betr'ekl<JDg tot er lere lecn n~en voor een men w
rescrvolf op faielberg (£ Il. (J(lO) voor >load wa
ter rlOolen (£135 000) 'oor een lee prt.monade
e I boofd (£.ta DOO)ell "oor nooleermg en repa
rat e van straten (£35 DOO) De 8temmrng
duurde van 9 uur ft morgens tot 6 uur ~avonda,
en de ultslag was al. vo~ No 1 rueuw reser
VOir voor 1255 tegen 340 no 2 vloed wat~r
noolen voor 1194 tegen 380 no 3 promenad~
en boofd voor 1066 tegen 444 no 4 straten
voor }274, \eilIJl 288 Do vooratellen V&ll den
rud wwen CUl bOmeeniubeid VIA ~temmoApeqtblri.

TA:\DE:-l

III~t1Wm MAaKT
21 JuU 1897
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Registratie vormen
In eeu ander ekolom vmden OlJze lezers

den ,orm VlD aanzoek om gele,psteerd te
worden en den vorm van obJecue tegen
de registratie 'O'an Iemand op de hJst Men
I ehuort dadel)11 aar zoek te luen en kau
den \ orm ti t ue li ran kDlvpen l n ge
hr ulken

Zemen ~
&t&r(ve~l
JUf
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Dool' roover
LoNDEN Iq J

ca.a.lrle afdeeling d
J'()(jYerbena" np te 'l~
vertrek aangevallen
officwren tw..e oud r
tWUl tig Spahis

TERUGG

Lo~"EN 21) J
SPrlig UI naar Lond u

WEER EE
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Lo"IlE" )1 J

gt8t.era voud op toe

Anglo Afrio n '" I
Rose-Inne~ de >orn
met Ioetr,,1rle I.l( t
Charlea Ber sf rJ
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'TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

S11 Herbert Kitchner
I 1 J ~ I -( Re."," )- MIlJoor reno-

Il " rt K ichner bevelhebber van het
he leger ; p 13 dezer te Me.ratl a.:mge-
e bel be el over de veltmacht &aD

~ KInd l{undel la toi hoofd TlUI zUn
~ ..wgu.teIJ

6RlEKENLAND EN TURKIJE.
1()T HOE LA.NO?

J I - (&uter )- Onwb de
-o de port" van d. vredesvool'lllagen

~r f< b.-Uull beeft 1 ewfik Pub&, Turbche
111'1 -ot bu senlandsche saken op een ver
pd. • • eren gebolld.m een IJreDa]lJn voor
~ Jd" d or de amhssadcun met kOD wOr
ik" n ,,0 die daarop een geechreven
,;~ e" ln de gr"nslun zooals door bell&ehen
f#, e J schten

ur r WURDT GEVAARLIJK

JCLI. - (R~) -TenanolJre
et a.Lnnemen door de porte VlUl de
er am bassadears ziln ft vredes-coa

~I I t, " K nstantinopel gestIlakt en u de
.tiilile lhal s IU banden V1LlI de kabinetten

EEN TRACTAAT

Jl LI - (R"""",) - De boor
l u tenlandsche seuretarlll kon

nd In bet lagerbola aan dat een
teu WIlS tu "",ben ~ .ge.l&nd en
vvegd" er bU dat bet DIet WUB

" klaringen omtrent den Inboud

Door roovers aangevallen
lt ' I J I I -( Ilrola) - De Fransehe

1....J ., .Idedwg d", I\mbu 00 verhet om een
",,,,,rb.: nJe p te sporen werd k rt na baar
'"iNk I.1n~eV1l11cn en verloor twee blanke

"..., onder officIereD eD negen en

PaL •
TERUGGEKEERD

l.ordoD

WEER EEN DINER

';Of EE" BELOFTE

I ~IW' ~ J LI -(Rt~) - De wel ed
hkr s.r ( ..rdon "pTlgg t.3z.amen met deD pr&-
cr '\ V" lanada den wel ed heer Wtlfred
-' Mqr len" el od boor W ( R.e.d pre

\e .. " utb \\.lies werdeD IP.tern'ond
I .oe duur uOthaal I d or de Brt tache
ko< hanelel "r ( ordOIJ Kpngg be
,,,.. d op uen to""t op 'Iln gerontl
K lal r d. PariJsche uh.blLle van
, e<c aarJe "rLOonlng r.al maken

- ( R~u'er) - ~prek6ndc
I u.,.- f!""evun door de

< r' club waarof de heer
r :..I. lmstc ga.q,t. Wa,.!, zelde h

le sugge,tt.e van lort!
ILt het ut!:ov '"' n

ur de v rde I g ng ~ao
lo "R' al. h I be.tedeu
III de kulome" cn het
h, I ben

KAAPKOLONIE
Spoorwegzaken

,,,) -Dr
c s hOl t v{)( r arn e

k h I le gev eIen dat
I t II Id ood.akel Uk

Plotseling sterfgeval

) - D.. leer
alh er • hedell

U~ overledeoe

Dank be tUIgmg

OaANJE VRIJSTAAT

Z A REPUBLIEK
De nleuwe mUIlIcipalo v.

NATAL.
OPPOSitie leden

PIErERJUlIITZIIU1!G. ~1 JULl - (lletmr)-
Kolonel Bune en de heer Moroom spraken een
f:oote Yergadeting toe te:r ondersteurung van
unne kandidatulU' voor de wetge'lende verga

denng tie vertegenwoordigers TlUI Maribburg
Belden 'Ilu tegenstanders van bet tegenwoor
<lige mma1.ent3, en beweerden dat bet mlD18terie
met voornamens wu de havenwarkoo UIt te
voeren &OO&la aanbe'lolen door de hoeren Hart-
ley en Barry ZIJ renoten een goede out
YUg8t.

RHODESIA.
Een &arts-rebel gevangen

DULAWAYO 20 J~eu~,.)-('p 4 deser
l1lUD da naturellen-oom1DlSllar18 van GlelJ{elld de
aarts rebel Mpot:l'rana gevangen 30 moleu van
de Junctie van de Gwaal en ZambeetrlVleren

Vele wagen. komen eindeljjk aan lOat de zeer
noodlgtl proviaie

Naar het oorlogsveld
SolL.BU1lY_z20 JULI -(Reu~ ..) -Str Richard

Martin en ge'lolg zuo beden naar MasJllDgombl
vortrokkeo Men verwacht dat de aanY111 Don
derdag zal plaata Vlnden

De -Jesuieten pnesters saggen dat da Imffers
In groote get&l.len bjjeenkoman te M8&Dall8 16
lOulen noord west van CbUlhawasha, om Kukube
den toorerdokter te raadplegen

ZW ARE REGENS
OPO?HHOUD VAN TREINEN

De .ware rogeD8 die gedurende de IaatAte
paar dagen on vooral DUllIdag Vleien hebben
.poo.-..eg yru-keer met de hoofdl In feIteluk af
ge.nedeo tUl!SChenWellington en Plk"tbergweg
en dna treinen wMronder de JobaIll 68bur~ snel
trem .un g....topt De trew an de stad naar IVel
lIngtou welke d..., plaats om 7 uur eergisteravond
bereikt moest hebben werd door de ovel1!troo
mIngon opgeh ndcn er kwam \Voensdagmorgen
l m I Bur eorst Jaar aan Ook de tremen naar
heL n >Oldon d e om ) en I)uur DlIlsdagav Id
van hlsr vertJokken werden opgeboud ..n Het
spoorweg departement ontving glsterenmoqren
e.", bencbt ~an Piketberg-.tatlOn meldellde dat
de IUn eemge ml)ten van Welhngtoll oyeratroomd
wa~ en de maJltreln en de KImberley trelO ge
ltopt waren Het .poor was onder water maar
men dacht dat het ID eeDJGe ureo zon afvloeIen
.uO<lat de treinen III staat zouden .un voort te
gaan

TE PIKETBERG

PIKETIlERG /1 JLII -(Spe<: vd )-Praeht.ge
regen. Z In bier godnre'ltle de laaf.l!te ::I dageD
ge' allen De post van Kaap"tad dIe gU!teravo!)d
I",,, geweest moc.t Z I ,eerst bedennam.Jdag
OUl I 1111" aangekome De nwrenzunontoe
.,rankeluk Een uude I" Ier van het dlStr.ct
zegt dat er ot zulk een wede •• s ge" eest so
dert Li Juren

TE WURcL:::sl ER

W R I J -(!euer) -\wrkeer
all de Breedert ,er JM

VROEGERE OVER:s1ROOMI~GE~

De uu tengewone "egens , Lnde laatste dagen
berIDDeren ons aan 'yru.:lgerc ovorstroomulgen
meL m f meer lezel?XgC,Olgen al. de tegeo
"oord.!(e 1 1).( I had e eeD bu terLge" oon
.waren W nt.,r en werd 0 beel Wat schade door
oven<lroomlJ gel aangerjCbL .n de ornl ggeode
J stnktel \Iln de I aarl 0 eNtnon de de Berg
r Y' cf hare uevcnI en W~IrlCO de w ngerden en
tu neo ' de onm ddell )ke nabuhetd van het
Lad) ('<i statIou 'crspoeld Het .tatlUllge
bouw wa. beelero.a.~1umr ngd dour een .ee van
wawr ~ er !iedeelte 'an I et 'poor aan du
andere zIJde 'an I et swtlon tusschen Lady Grey
en Welhngton was overstroomd en een tre.n
he er oveThee wide p&l8eer<J1 ZOIk IJ de
.pourdjlk, en het kostte heel wat moeite de IUr
...aJer In orde te breBoeD

ZOO"at lIJ Jaar geleden baL er ook een ern
.tlg (ngeluk naon Weil ngton pl ....t. veroor
zaakt door de vel1!topp ng , ..n een riool ...aar
door het zand onder de ra.ls wegspoelde B I d.e
gelegenhe.d bad de beer Durbam de"tlld. te
Cer"" WOOUB<:ht'gbet ongewk Z!JI been te bre
ken waan >or bern door de spoorweglIl1Ult
.chapPIi 111 w'Qr banden de "po<'rweg de8tllds
w,._, eCD" wm 'all 121)1)0 ultbet.'U1ld werd ook
werd bU d,e gelegenhe d een zeker moordenaar
die naar Kllap.tad werd opgubracht gedood

Transvaalsche Volksraden.

STDrRECUl F ~ PRJ:;siDE~Tt\CilAI

Inn J L I n den eersten ra.ad
.. ert! met eene muorderbe d vaL (n ste Il be
si (..,n le \ r h I pet l.es , het .tAmrecbt te
verwerpen el d" zaak 0 eranderd te laten

Jo er lang debat 'on I jlaal<! <er petlt",.
<"rU>6kelld .. d lt k lOd datel lOr t pr"" dent
schap verplicht zouden worden hunne ol!imoele
belreklnngen ned"r te lel;:gen < or til genoml
noord werdeD De commISsie rapporte Ide togoo
de pet t.e.- De heeren Loveday en 108en wa
ren het met de memo rieM eon. docb aodere
leden ware" er .terk op legen Geen betilult
was nog genomen toen de raad verdallgde

SOHEEPV AARTBERIOHTEN

KUf~r.iD

Jul

Ju

10 Jul --(rer tcle~"'!llLf)-0" G "th (Wltle lJ
Zon lagm rkI..g ~ PI 10 ,tl ","gekon en

Dc GauJ ondtU' ~ IUlr ~oKdand lJ Zondag
uond om 6 ar lA r.uurttle &rulgekomo.o.

AANDEELENMARKT

JvHA""lojllLUfI
21 Jul -(I cl telel(Tllli!)-De markt, zwakker

\ eriwOVCtl -AJ~sanJm ~., AlljIllanl IUI !Id Uan
l«rtI lit lld Banl JC4 23. 6d lJrickop. l~ BlUt
Band POit l"reoch RailIds 82.!ld GeldC[lhuJ8Est
8".. MolY W t!fl 21 lOt) I!1ortda. U, lld, Raud :Iiticl.t
U. U, VoplI XIWP lu W.

STELLEN BOSCH.
Hiervan en daarvan

(~ t£!FOl'(TfllI{ltll )

LABOUOHERE EN RHODES

DE GElOHARTERDE MAATSCHAP"I.T

LoM DEN, 19 JULI -De hOllrLabouchere )leeft
kellJUB gegeveo VllII een motie ID het hula der
pmeenten de k~ llUMkeDde deu heer
Rbodea van den geheunen raad te Yfl'WO
deren en het Zuid·A.frikaau.cbe comit4 van
olldenoek veroordeelende ..... het mei tal!'"
porteereo van den heer Hawkeuey ~ he~ bl1ll
'1oor z[Jn wet indienen TlUI de geYraatrde iele-
arammen

De Da,IU NI!WI zegt dat bet reden beeft te
lIelooven ot bet koloniale kant09r op de alge-
heele reconstructie van bet beat'lur van dll'ek
teuren del' iecbarterde maat&cha~ zal un
dringen en versche~eTle nIeuwe I en UI roor
stellen w&&rOnder baron Alfred de Rothlqhilcl

NIET VOOR AUGUST

LONDEN, 20 JULI -Jn het hnie der ,e~
ten bedenavond eeide de heer Balfour In allt-
woord op een vraag dllt de notulen van be'
ZUId Afrikaanache comité van onderzoek JII.t
bell(lhikbaar souden tO0 vóór AlIfUlItua, doch
hIJ &00 navraag doen of het mogeluk wu die
...at te verhaasten met hei oog op het mogeluke
dehai op M.aand&i

EEN HEFTIGE AAN' VAL

BALFQUR EN HARCOUBT

Veel werd geschreven o'ler de o'lertreding der
vier parlementeleden die op Zondag gennad bad
don. doch die IIOhruve:rsmDel"ten lieyer de hand
10 eigen boezem steken De ed heer Neethling
UI zeker niet de man om den centen ,teen te
werpen

Men 18 hier flub bez.1i' requl8ltiea te teekenen
voor de ed heeren Faure en Neethling Beiden
nnden goede ondersteuning De beer FaDre
wordt veilig geacht Het UI Jammer WIINn ala
de ed heer Neetbliog wtvalt doch ct.n bftJft
hU bet aan zichselven te danken HO beeft het
land voor wowat 30 laar gediend geloof ik en
het zou niet recht wezen bern nu te &eggen
Vat JOu goed en trek MartInns
Het regent hier gew.ldiIr IIn de gluen ZIJIl

zce' laag Men gaat bier twee of drie steen VOl'
meruen oprichten waardoor de banden op de
boerenplaatsen zeer IIChaarsch zullen worden Ik
verneem dat de mutllchapPU nu al TlUI 3/6 tot
41 per dag betaalt
Ik boor dat Philip Rontgen die verleden wcek

roor het hooggerechtahof 11'l1li en door 8811 Kaap
s~he Jone vr!)gesproken werd op de beechul
dIglDg van luimInceIe aanrnndlDi, ZaterdaQ' we
der werd oJ)Sepakt voor verkracbting, itlp1eegd
op een klein bruin mel8Je TlUI twaalf laren op
dezelfde plaat2 Wat zegt de Jane nu ble"&n,
indien de beschuldigIDi waar IS? Mocbt bU nu
maar ""hoIdIg bevonden worden Naar i.k ver
neem ...erd bet kind 'Ire_Ink miahandeld

Men heeft besloteu de Braak ID een park te
veranderen MOOI zoo maar waar zal bet geld
vandaan komeu? Zooals de Braak er thans UIt-
ZIet 18 het eeu schande voor bet dorp Ook ZaJ
het goed wezen als de OOmml8l1l0heLoude markt
huU<, dat meer naar een scbuur geltJkt ...at zal
laten sehoonmak ..n De onde kanonn.tJ68 Iigien
daar verstroOid - hIer legt een ...Iel eu daar een
ander Er wordt DIet naar gezleu en als men ze
gebrn kt beeft dau worden .udaar neder gewor
pen Het schIJnt dat de gellloederen nu wat be
daart! geworden zUn doeb meJJ ...11 een stadhUIS
hebben maar waar? De kontrakteor en archl
tekt wHlen hun geld bebben - arme belaatiDg
betaler I MeD IS hlOr zoodaDli gesteld op oud
heden zooals gezegd wordt .....arom dan DIet
naar de kanonoetJes geZIen ?

Het wordt gezegd dai er bIDDeukort een zw
voor het booggerechtshof za.l dienen tU88Cben
twee Meyors alb.er Voor laster van klll1lkter Zal
bet spreekwo.rd h.er DIet gelden dat bet beter
III de zakeD bUiten bet bof te IIChikken

SOMERSET WEST

LONDP.N 2U JIJI I --Gednronde eert dl801l8ll1e
gtsteravond ID het bUls der gemeeoten o'ler de
tooIaag voor het koloniale kantoor deed de
heer Átnold Forster liberw nllloDlst lid '1oor
West Belwt een heftlgeu aan val ol? den heer
Bhode. en veroordeelde de onvollodlgheld van
het rapport Villi het ZUId Afrikaanscbe comIté
van olderzoek alsmede de ruwdelwuze der re
geerIng u. verband er mede

De heer Balfour ontkende onder toeJulcblUg
en cootra tooJulchmgen met verontwaardLglDg
dat de r"geerlUg een IlJlmen.wenng had Mn
gegaan om een dlJ!CU88ICover ZUId Afrika te
voorkomen en zelde dat eeD gelegenheId lOO
gegevon ZUn om deze zaak te besprekeo ala
de Ieldel1! der OppoSitie er om gevraagd bad
den H J kon deu heftlgen aan val vau den
beer Arnold Foster Diet verstaan en beweerde
Terder dat de heer Ithodes wIens misslaa
erkend werd tocb veel belallgrUke dleDstun
aao het ruk bewezen had

Sir William Hareourt vo.lgde on vroei om
een d3.ll om het rapport TW!~t ZUId Afrikaan
sche comité te bespreken De heer Balfour
wlillgde tu met dleu "erstande dat oon Specl
tieke resolutte werd I11gedlend

( ran onum carn.poruMlI/)

Y \8 fljOED

lom Jn VOrtg scbruveu meldde ik dat de heer
liluller zIJne plaat .. nabl Iet dorp verkocht had
voor £13000 B eromtrent bleek later dat ge
noemde verkoop.ug werkeluk had plaat. ge
, der doch nd rekt door een makelaar d.e
toen de noodlge documen ten In de zaak mOe8ten
getcekend wordeD zlIue pnnc.palen n.et kOD
producwren en de vel koop g dus n et dourglng

RnA KI \0

RUNDERPEST.
[Reuter tdegrammen ]

DI pr ~ r JE Bl RGERSDORP

Mo J llAN"ESII fiG 2U Jl -Runderpest IS UIt
gebroken onder con kudde beestcn te Burgors
dorp I abU Ford.burg Op de pj U1U van don
heer \ ln ZIJl Waterval zu" '3 IJlt een kudde
v n 41 ge. ton en Dc 0 enge uec.tel z JD
allen ziek

PORf I LrZAHETH~Cl-m \OORZORGS
M'&_AlHEfJEI EN

\)Ff ICIEE! IH VES1IGD

f TEIOI R TZI IJJ - Dc ,el'lóCbll
nIng van runde pesL te L LJ sm tt vordt off.
e cel bekr-..cht gd alsook dl., op fmnsva:tlscLe
plaa t" aau de Buffelsn Vler

BESME1 I E ARE ~S

dnt tot no" tue reel t
I eelen lal venodcrd Roeds sederL een ge
dagen "hut wgcnachl ge, I J l3.g (D •• dag)
regent I et naar h.rteluHt zo dat de landman
'00roe8t h eromtrcnt u.et klagen kan

, f f R '" HDE !(f liK

Ds P ~oaar de plaatsel Jkc leeraar 'voor
ee ge" eken ru.t d e h zoo leer noodig heeft
opuandru gc va Z null kerkeraa.d gaan genIeteo
en aller wc. seh lS dat h I veer sterk en vol
komen "eJ moge te ugkueren Ds C F J
Muller van de Kaapstad nam II Zondag de
dlell"t vao J8 P op bet dorp waar en st chtte
de velen de ter kerke gekomel 'aren ton
zeerste

De volge [lde pla.atse, In het W odebouse
d stnct , 1 be.mel verklaard Abbots Ann
~choor.teeum mtel G rout.e Kru LI D lefo. tetn
Pretonuskr1l.a1 \ aal bank Wntershoek on Strud
fonte.n D tet d sir t Hope low de pltat...
Elandsd "'1' en de ,lt,t eter St Marks E 19
cobo ButLerworth l mtata en Ngqalon

KERK EN SCHOOL
Ds S J Per ld v In f ranschbook heeft ook

voor het t vcede beroep llr CalvInu bedankt

Een schoolkaart va 1 Afrika In 9 bmden en
u.tge!(eVel doo. dell I eer J 111 de BuSIly 18
te >crkr gen b I de oor aamste tlOekhandelanrtl
n de Ka Ipkolon e en n de Z u d Afnkaausche
Rcpul>lIek tegen il -Z 0 adv

Fr .. IL\'D
SC[ ru er dozes waK oog en oorgot u go van

eel en Iukd.en.t door eerw Dempers van de
Paarl I tgesproken o,er het .toff'" ke over
sci ot 'an eer" P I eske au Be;.Jufort \\ o,t
deden adem u Ibl es te Jol unnesburg De
treffende rede g ng III I oor merg eli bee"
allen zaten n traner (od "paro ZIJnen kneobt
I og vele Jurel en k 111 I eL z n H lJ brellge
helll tot J obanpcHburg 0' er Dncmnlon hoor
de k ben lO Fordsburg gemeente "tar d.
lf er n beroepen IS Veleu getuIgdeo "an eeneo
merkbaron zegen onder z Ino prediking Do
gomee. te 'l'an de Paall bflhoort dltln kDecht
(I >d8 III waardo te bouden

Heden was er n OlS nlldden eene bueen
kom.t vao de Chr .tel Ike werkers vereeDlIPr g
1 espraken werden'iebouden door de 'Ber" hae
ren Knel Therou en Dempcrs bene,ells
eenlgc leden der gemeente t\_Jle. hep zeel
ordelok af Wat meer zegt ,,,Ien sehunen
e"nan zegen onh angen te hehbell De op
k Jm8t vau de leder der gemeonte
bemoe<hgend God zegolIe onzen
Iemaar ds Knel en sp tre hem nog
de gemeeote

Umverslt81t van de Kaap de
Goede Hoop

De , I~ende 18 em I ,.t van de ge,laagde
kuud d llc 'oor de Ic~pekt e'c ex une 8

PRELDU" UR LL B EX,ulE~

"athan 111 "nfred R merset Oost
2 S veor ey freocge W lIfantzuulg
1 ~.e Lou", il Mantzburg
4 \_.hbur barn Laurence P G .. hamf!8tad

CIViELE DIE~:-If HOOGER WETS
t XA_ML::N

DIAKEN

I Schumwn J
2 !:l0)0. G F
3 Davlisu I W
4 Slater \. G

Professor Hofms) r IS .n dezen va.cantle tlid
nog steeds werkz lam geweest In de voorllll,t
stu w""k hIeld bid ta.'ioo Ultgenoodigd yan
Donderdag tot Z ldag elkeo a' ond twee spo
Clale d eo"ten te Malmesbury eel ID het kerk
iebouw eu een n het zcndl0ggesilcht teJ-WUI
hJ des Zondag. 1lI0'l:en~ de preekbtlurt voor d.
RabIe waarnam en de, llvonds ID de zendU1!(
kork preekte J n de afgelvopcne week lneld
h I le W Inber~ van Dunderdag tot ZOI dag
avom.! specHl.le d en.ten 'oor de gemeente 'an
"el W JouheJt e • nail dda!f8 een BIbeIklas
voor Jonge menscheD' ID de blmke gemeente)
waar hU ook op IllJlt.Uooen Zondag morgen de
preekbeurt verr chtte Op beide plaatsen wer
den de d enster good b Jgewoond en wa.ren lU
gozegend In de zendlOggemeente te WiJnberg
werden een ge avonden te voron voorberCldlOgs
d eDiton lrehot den met het oog op dit spocluJe
verk H IOrb I werd dd leem&!' der gemeente
geholpen door d~ A J L Hofmeyr eu eerw
\ckermann

\'1 Kaapstad
Mafekmg
J Kaapstad
Ka 'p"lad

WE fS CEH1 II IC AA 1 EXAMEN

1 I w W II.am Il K""pst.ad
2 H ".ct M Irray 1\ Ulp"tad
JCLuIer Joh L K. ober! )
4 I a vr ncc I re )el k J Il e 19 c
5 \\ 'le meyer Cln .de J KLapstad
t; Dl rOtt Pw ter J Worcester
7 Van Z Jl G deon B Kaap.tad
8 Re tz ( IJsbeI t J Kaapstad
I Jtossou w Gabnel Kaapstad

1) Fnedlnnder Chl\r1es Port Eltzabcth
Il Rood lIlaunee E K U1pstaJ
l~ Louw BI!marck V M Kaapstad
13 D r ng Abram A K""i'.tud
14 II eks Frank J Kaapstad

cn IELE DIE~:Sl WETS EXilIE~
SPORT.

SCHIETEN
1 "Lalldol F rode ek (j
2 Cow e HerbtJn il
I ( tdH Frank B
~ P • gle I,_rchtbaJd D

[) I rOlt A .dr.e. E
Il 1 al e> Pere nl S
7 Roos Johani eM
~ H ngle EUKtllCc"
o RU<,man 1\ alter '"
10 Penh Corneh. A
Il LQgg Arlhnr P 0 B
li L.llett Jobu L
li:! Van Alph6D Jobannes G
14 Faure VlOoent
16 De Wet Johannes 8

•
VOETBAL

KUIU,RI EV 21 JULI--(Pc Ide~rllA )-Eene
verb'Sder nA' VlLn lo Ur ek ulm 1 \\ CJlt "",~lmJ
&8!OCII<t ~ beeft oo.loten een t< ICIlTIU! lAl zenden
....n don heer I arkcr 00.1 oumer V~ de,t.; '!ielticb,
Ipun I et bet eure de d t du llMOC atlo moet we
ieren lOllen de En~cI.cto span t. 8pclen 0l Tol
flOO lcn Zaterdtlg on \\ oeul!ldllglo plaat. \'till op lI$
Aagu.t •• Cl I "oplem her---~--£

IIll 1111 I\IYII IJIE\8[ W~1'1! .XUH~
Waal'Vlln WIJ bot IO!UltllBt hede I p Ibhce<Jren
werden 40 k.nndldaten gwxJlDlIneerd Slechte
15 p<Wellrdlln tcrwul 81 of b[ln 1 76 poro&nt
dropen Dit 18 eeo leer hOOie percentage Zou
bet Jublleum ml IlOhlen verantwoordelijk lUll
voor bet druipon ,...0 Ioonl. kaudidaltu iu de,.~.~?

J..OL( ~ I I .f 110I~11f" ~,,\ "_CH IPr IJ-
Onze oorr"~pondeot 801Od" JjlJ!temvolld van
Woroe.t r Het tcbcma. door ilirCOteUl611'an ae
KoloDiuJe brnudewliu maalllChflppll voorgebracht
om de werlcnamfuxien dor mantllcbap,Pu Ult te
brtllden tob deu wijn cu i!pll"ltuabandlllll dool'
Ife'lallen op do 'drgadOfUli 'Ian u',Ib~
JatcltA laier rGllllriIA

( Voor dtn kter- IV R PUl~' ruideJrt
nmg.,,-lraat )

ZATERDAG, 17 JULI

haak TabelelJ& a.l1(U WJllWn. ten bJfel' had
den dieIlIt TlUI -un m_ter den heer 1C
~ Groen.fontelll,.IODder verlet 'I8rlaten en
• .-cf pyonnilid tot _ boete 'VaD 2oa. ef éen
lIII&Dd bUden arbeid
BeIch.1dipe werd felder veorgebracht door

IDDe 1'I'OuwV'OOI' ~~ Na de getulplUa
van de 1'I'Ouwphoord te hebben werd te lMk
Ultpatekl

MAANDAG 19 JULI

CIVIELE ROL.

D HOLTZv. IUTTHYB ADUIS
Deze wu een zaa.k voor een eUlCb van

161 2d op een goed voor De beer Van Eyk
'l8l'J1()been1'oor eilJeher Verweerder In penoon
ontkende de JUUltheid TlUI de menw, Pre-
V1IlOneel '1on018met kosten voor eUlCher

• 0 LEIflION& co "8 } Le KEVER
Eueb voor £7 lOa 7d &oederon 'l6rkoeht en

gele'l6rd. De beer Van Eyk voor e_her
Venreenier afwezli Provwolleele nltspraak
met kOliten Toor eiseher

8. C WOOD liS A ij H LOUB8EB
Deze was een eiseh Yoor £10 1& 9d op een

_ .. I met renten van laf den llden JUDI., 1897
De heer Van Eyk voor euroher De heer Perold
voor verweerder

De heer Perold obJecteerde teren de .ag
vaardlOg op grond dat er geen koPU van het
dokument waarop gedag'llLard werd aangehecht
WII8.

De heer Van Eyk 'oor eL'lCher erkende de
grondIgheid an de objectile en de exceptIe werd
toeg6ltaan met koeten

KRIMINEELE ROL

Adam Tltle8 was beschonkeu 10 de pubhcke
straat eo moest 68 opdokkeu of 7 dagen harde
pad maken

Jack DoOI bad den dienst van IIJIl meester
deo heer J D Cilhel1! verlaten Vonn18.t:1 of
eene maand barden arbetd

Izaak Gabnels had beleedtgend taat gebruikt
tegen den beer D du T Marat8 en moest 08
storten of 7 d'lgcn brommen
G A Decker ...erd be80huldlgd zIJn klUltien

open gehouden te hebben na 8 n m ~n ge ...elg.rd
te hebben den hoofdkolUltabel toen dIe er op
afkwam Ingang te verleenen HIJ pleitte on
schuldill'

A M Groeneveldt verklaarde dat bU '1erge
leid Vil'! Jon ... Alexanden op den avond van
deD lOden naar de kantien gflilULn WIUI en om
een bottel ...uo gevraagd nad De denr werO"
dlcbt gedaan, en na dat de WIlO getapt was
boorde hl) lemlnd aaukloppeD De barman
plaatste den bottel onder de toonbank deed de
lUIken dlclit deed het heht u.t en verzocht
ons stil te bluven en mocht er Iemand IDkomen
dat "'11 bU een ander deur moesten ontvluchten

J F Hun t boofd konstabe~ verklaarde dat
hU te 830 op dlOn avond op mformatJe 'Van
konstabel Kn ghton Dallt de kantleo VllObe
schuidlgde gegttan was cn zag er IIcbt hranden
HU klopto aao do du II De b:u'DlJU] k"am
later Uit b I ccn ander dem Hierop I.:wl\m de
heer Decker u.t en gelaste den barman de
kantien deur te openen HJ glng 10 ..n vond
Grocneveldten Jen ... daar

De beer G A Docker de hes h Id ;;de ver
klaarde dat z ,n b mnnn hem ce. e gebeel

1 lere ,00I1!t.1I no van de Toa Lk gegeven h ,d
H I bad hem gezegd dat I ) de ka.ntwn te acht
ure oosloto I d on dit hl (rocneTcJdt en
Jona "uI nrd had om de 1 ,loer to scrout on
derhalve h LclhJ onschuld gepl t

Z In eel aa rr e I nf: n .co le
overtred ng Il'crlec~d ,,~, bu ten z n
Jogde bern een o,.)et.eop 'a .lu I I. _

DIN SO t\(, :W Jl LI

WO~NSDAG )1 JLLI

'tV lIem Brandt w.. beschnldlgd van dronkcn
schIp e I oproerig ell onzeie) Ik gedrag n do
publieke straat H I wtrd beboet met lOs of
10 dagen bardeo arbmd
Andr cs Swarts stond bescbuld.gd vlln hn S

braak en d ci8tal Doze zaak werd venvezen
naar den lD&.glstmnt 'oor afhandeling
H I pleitte sch Ildlg on werd gevonn ••d tot
I maanden lalde mbctd BeschuldIgde wetd
e ~ler voorgebracht door dat hJ UILdeu lr'on~

brak terw II L bechlen s .fwacbtende torecbt
.telllOg wegens bu, enstrumae misdaad Vonn"
6 maanden barjea IlI"beld te bcgrnnen na afloop
van gemelde straf

Overstrooming aan de Paarl
Woensdag 21 lul

Het uelron b er bard lo regenen I I Zo I.g
avond en het I cJd aal met regen"" j.ot DlOsdag
gal ht tel gevolge" a LrVaDoene soort van over
Mtrooml g Ilh er pj Lats 'ond Meu m(eJt dat
de schade aan plar tages geoot ven en, groo
ter I" dan n et den aanhoudellden regen ID I ,,!j
om redeo d tic cl de regen lU vaD korter
du Ir was dan tocn er veel meer water," geval
len n de e paal dagen dan ged urende den des
tuds aanhoudendOl regen waardoor Ifroote ver
spoel ngell ont.to ..der N I6t alleen ID hct dorp
maar ook van bu.ten I oort men vaR groote ver
spoeIJngen Van \Vllksr \ler WIlS onpassabel en
onze post commuDlcat.c met ll1Ln!IChhoek afge
sJoten De D" ars rt Vier s brug lil Groot Dra
kenstt:lII s geh.el eli al 'wegge.poeld

De Bet gr! 'Ier s zoo boog gezwollen dat zU
hare oe vere ep meer dnn eene plaat... ovel1!troomd
heeft tengo' olge waarvaD de gansche omgevmg
bJ Lad, Grey stat'OD op een lee van water
geleek H er werd dan ook de grootste vcr
woestIlIg aangerIcht De IJzerwmkel van de
heeren gebroeders VOlgt alsmede bUDpILSop
gericht wooubUls bU I ady Grey statJOD zlln
lOecngestort AndGre gebou wen &Idaar gelegen
wnren om81Ogeid met water zooals die van den
beer L Weu trob I heseo Co. pakhUIS hot
lo Inpakt.UL'l Hi de Paarlocbe spmtu. maat
schappu en het oerpakhu'l van den heer DaVId
I bom DlnsQagnam dd 19 omstreejcs 5 unr was
het eeu anrd1gheld het gedrang van mensch eo te
lien III de Lady Grel straat alleo op weg naar
Lady Grey statIOn om de ()vol1!troomlDg aldaar
t<lbeZlcbttg<lcn 1 ~n sPllte van regen en mod
der ...areu er een memgte dames op de been
z Ir de sommlgen hunue' van loover als bet Huge
noten semlDanum gekcmen

Het wedor schUnt nu een koonog te heb
ben genomen en w J hopeo d IS dat t geva.a.r ,an
verderó !!Cb.de ,oorloop g lige" end IS
\V I \Brnelllen JUIst n I dllt de heer PlOl'lI

reSIdent mag.straat 'oorzltter en de beer J F
P Perold "ecretar, vnn deo afdeehog.raad
e~n Dauwe ontkomIOb hadd~n ZIl waren ultge
reden ell kwamon bU Van WUksrl VlOr CDwaag
den bet den koet. el te gebieden door te rudeo
met het gevollf dat de kar omsloeg en belde
beeren onderglnl?en een geduchte 'ducklDg -
gelukkIg dat b! t o1geluk mot erustJollr ge'ol
geo had,

MUNICIPALITEIT

Do ge vone vergader ng dlo D nsdag ZO J uit
mo-est ~I"",ti' nden •• uItgesteld omdat er ~een
quurul1l was wegens den zwaren onol,houdenden
Nlg6U

OFFICIEELE KENNISGEVINGEN

De eever" Jdert ",sw.t lA Vlln k.racht verklaArd
n 1e Bf Icdmg I r ""k ,
Dc Geluk en VI1Juurg vflJWlUl!llJl"S zijn ontii"

gen v..n Rf 7 Jun -'
1 homn.s JLlm·. tlw L1n en Willla_rurood Prophet

"l" t.oegclaWn als apolheker1i te praktliCeJ'en In
de Kolonie

):<;"ntelc~f geldorder en Sptaal'bankoutoor
1. !;"JOpcTHj te ~11 ..nduli Tembuland

Tlc' !ubi ob guondllcid ... et .an 1897 wordt
geproe ameerd!,!!,!,!,!!!!~!!!!!!~~!,!!!!!!!!!!!

BRIEVENBUS.
Ooie OOD'Dond.man Villi Spnngkloof maakt

een }leI'MOIJlijlico aanval op lelDlll1dseell dabeod
mIJIt»nt\ hUl1.l ,,~lIt1i, dieu "ij IUOt ku'
IMIt~

19 Jllir 1897
Na de ul!!lOudende droogte, badden WIJt'BU

pl'1lOhtlgen regen gedurende kn nacht .n er lUn
alle '1oorteekenen da~ het den gebeeleD dae
Dlet tu.cbenpooull sal aanhouden Uwe lesers
inJIJcn beW nonen be£riipen hoe '1... bJijd onse
landbou'lóera .IijlI o'ler- au ~enden repll
dan dat mIJn pen het Iwl beachiijTen

On .. ollde 'lTMU de heer Dun~J8 J de Wet
an BrIUIdvlel, en ecbtpnoote, die op MD reISJe
Ill&!' !lunlle 'I'l'ieMen ID den Vrustaat waren
&Un na een afwezigheid TlUI een -cl, terug
gekeerd elllllen .. goed UIt

Met bei werk w ftl'haod met bet 'l8J'gfeoten
der N 0 kerk, gut het anel naar de voltooung
Het 18 nu 1&11 het publiek bekend pmaakt dat
de IDlf1lding op 7 Angatua sal plaat. viaden
Hen yerwacht een IfOOte o:pkollllt

Ds :McGl'efOr nam Zondaa I L de dieuten
alhter wllar ZUn UItspraak Ja wat oodUldelijk
voor dJegenen die er nlet aan gewoon &[Jn

ZOOaU mo verbuld werdt zal de vergrootlD(
van de kerk met mbegnp van het orgel onge-
veer £5000 kosten Voor dit werk Ja ~
;£ 1ïOO gecollecteerd
V6l'8Ch8ldene van on .. veeboeren In de wIJk

Acllter Hexrrrier bebben nog wo te zeggen
metA er aan kunnen doen wegens de droogte
WIJ hopen het beste

Het weuwe rebouw In 'Ierband met het
Doofstommen 108titUUt JIILI op Donderdag 29
dezer lOgeW!d worden Het lijdt _geell twUfel
dat dit een groot en ruim gebouw 18 Het be
riaat UIt 18 groote vertrekken Het gebonw
zal ongel oor £2000 kosten W uwenachen
onzen vnend den heer C J C G le die bet be
stour YJlD dIt :iepartemen t op £Icll gellomen
beeft lUc( es ID zIJn meuwen werkkralg
Op laaliJtledeu W<><lnsdagwerd eene vergadering
belegd door dv hoeren (; H Beck:, D Bland en
Jd.8per J Sout met het oogmerk om een ge
aellige Ve1'eentgJD!( te stlcfhten ])e beer Beclc
werd als voorzttter gekozen en de heer SmIt
ageerde als seerebrlJ Er WartlU ongeveer 60
Jongeheden tegeowoordtg waarvan de m_teo
hunoe gewilhgbeld te kennen gaveo om leden
te worden RegnlatlCl! ...erdell epgetrokken en
goodgekeu:rd en de volgende bestunrsleden ge
kOlen voorzItter C H Beck vlee YOOfZlttel1J
D Bland <lnuaac van H6I1rden MetrlIlg secre-
tllns J Smit theilauncr P de Koek en ala
leden de heeren J Perklns W HarrlA B
Frankhn J McLoed en de .. eleerw J Murray
en A Olver Na de gewone bedanking van den
veorzltter b'lllg meu uLteen

De beer Dtrk de Vos Rablf~ een van de kan
d,daten voor bet hoogerhuIA, hIeld .erleden
week een "ergadermg te Vool1!ie Dos]eneld en
nRllr men zegt zlll hU door den Bond ondersteund
worden.

Het wOldt alb.er verhaald dat de runderpest
te 'Ilhersdorp -(utgebrokeu IS De oorr.aak 18
dat men O8ScnUIt het b'"l1enland per treIn het
komen \\ J hopen echter dat dIt bericht on
)Ulst III 1ndlen het ....aarbe d 18 1ia.n bejammer
Ik ODSdorp cn dIstrikt

Ik bell ~een recht.JIgeleerde DIJW' de krIm.
oeele aanralldml;sza.ak 'an Stellenbosch 10 Yer
band met Pbihp Rontgen cen bastaard op
een hla.nke mUZiek onderwu~eres te Stellenbosch
,el1!ta Ik eo velen met m I geheelOlet Moet
de zaak d l1\rb I rusten of kan de d lrne of hare
ouders hot weder opnemen? De uitspraak H'"
de June L'leell 1\ onder .n lOune oogen

[Ph.lIp ,toDd beschuldlgll van poglDg tot
vc. krnchtlog AI wa. li J dus sehuldtg "'u
aanrandwg dao kon de J Ir e hem OIet schuldig
"Ilden RIln pOl,;ng tot \ I krnchtUlg ED U.
LAud]

Op Ullnoodtgwg vau boveugemeldou tak woon
de de heer Dtrk Rabie eone vergad<lt~D( bij i>p
Dollderdag 15 Juli Na bet 'fOOl'le.&ender DI)-

tulen van de vonge bU8eo.kolDllt, 'II'08g de VOOf-
litter den beer Rabie de leden met ZIJD gevoelena
bekend te maken.
De heer &abte Kaf zIJn b1jjd.chap te kenlleD

de gel~nbiU'd te bebben de leden van den &ml
toe te .preken en ben met zune geToelens be-
kelld te atellen HiJ meldde dat hO voornem_
wu bij den Bond te .taan of te vallen en &iOIt
wet ala Iwldidaa.t te stellen lndien hU m"
door den Bond genommeerd werd Hij wees er
op dat hU .Is boee alles II'Ondoen tel bevonie-
nng van den Iandbonw Wit betreft opvoodmg,
dnlkte hU de leden ol' bet hart de noodzallelillt
heid van bnune kinieren ID de gelegenheid te
stellen lIeb meer ID den Iandbonw te o.f~en ell
wel door gebrui.k te maken "'..Jl de landbonw
IIObooI

Het ~ "u. stre.en IIUn lndien gekozen, rár:h
.ooov661 mogeiok t. be~en bij &aken betref
feilde he~ Iandboow-dep&rtement, ...ant IlO
meende dat met een be'lOll!lden Iandboaw
mUl.Ister aan het hoofd. dit Yak OOi grooteljjD
bevorderd kon worden Daar de handel 811
boerderjj band aan band moeatu lf.1&ll lIOn bj
ten alIell tijde de be1an«en van handelun, die
het ...el !neenen met ae boeren trachten te
handhl'len doch zu die ten doel hebbeo de
protectie die wu tbalUl reweteIl te 'I'8MlI.etlgen,
wow bIJvoorbetlId de leden der I:OOdlr:oop
kOllt "iltatie, moeiten TlUI hem geen ondenteu
nIDg verwachten
Wilt de brand ~Iektewet betroft kon bU Dlet

lIlStemmen dat de distri.kten ID het noordwlll~
waar zooal!l meo bewer.en beeft, de wet nlet tIl
warmr kon lebraeht wordeo over dentelfdea
kam gCIICbllr6n moesten worden ala!L.. ....ar d.
GlD8tandlgheden bU bet. uItvoeren er van geen
buwur ge ..en

Mot betrekkmg tot de spoorweg ultllreidlD(
£ou hIJ hever .Ien dat de regeenng ZIch toeleade
op vorbet6rtngen en wibreidlnJlln 10 de Kolorue
zeh e en vrnchtbare distri.kt<m In spoorweg
communicatie te st.ellen, yoordat tt] hare aan
dacbt wijde aan lunen bDlten de grenaen en
uoemde als een Toorbeeld van rege.rmp
plicbtAven;ullll bet opscven Tan de Caledon
IUD Spmer beweerde verder dat de regeerwg
meer behoort te doon elD Koloniale koleumunen
te ontwIkkelen

DilL 4e beer Rabie een SUllBtige Indruk ge-
maakt hellft op de verpdenni blUkt UIt d.
volgende NI8Olutl68 dIe unanIem aangenomen
werden

(1) Voorgesteld door den heer W H !til
PleSSIS en gesooondeerd door den beer P J
du TOIt

Dat deze ve"iadertlll! haar dank betnlg6 aan
den heer D1l'k RabIe 1'oor .une o..erkomat, en
ZIJO gevoelen gehoord bebbende belooft dat
mdlen bIJ door den Rond genemlDeerd word'
"U bern met de heeren Loebnor en Van RhUJl
ondersl.f!nnen zal
(2) Voorstel E C do TOlt--P P Van ZUI
De~e vergadermg dringt bU hare d18tri.kW

bestuursleden aan bun IDvloed te gebruiken om
den heer RabiC genomu.eerd te krjjgen ala
kandidaat VOO"het hoogerhUlB
De heer Rabie bedankte de ledell tn een pur

gopaste ...oorden en de VOOl"!ltter bedankte hem
uameus de vergadering en sloot mpt gebed

J P H~IIJdAN

SecretarIS

OOM DAA~ [JE VERDEDIGD

MAILNIEUWS BruNcr..bank Aliwal !\ oord
16 Juli 1~17

Il unu,\
lOltten d bl de e;;~ lik n et veel n euw.

)Cl aJ e dot rec-d. door de kabel
gmmlflP n ""lege leell "lar 1 )d~r lIegre!"",n 18

le gctu Jeu s vnn I lor3 :-Ibav 'oor het slu.p
toel t L'UIl.JI( en de u crgelegde tel,,!,"lrnmen
tUfiSchen h Lr eLI "oJd. 11en (de codex naam
'all den 11}cr Rhode.) "eroer worden bIJ
~ondorbeden gege,en vun bet 1ntbaal der Ko
Ion ale iro~pell ""11 '" r dsor kllSteeJ op een
tOI part) b~ de kon ng.n wnar al de mllnsebap
pCI dIe op den Jub.I.I,,~ g""n kans hadden bare
majesteit t zien !tun lJe!;eerte ver"ezonl Ikt
zageD

erdedl&er van Oom Daa.ntjfl
""g tStom t JD elgcf e r lt

tlUl te ~enleJ gel '" I krill, rlend Locb lets
zegge 'or I cru daar bJl het", nard" M Lar Ik
ben n et In dw soort YrlCnden dlh 00111DrutOtJ6
altoos w Ilen bolasteren woals hoL stuk getl
teld \\ tte Kraal III de I I I mn ~ Juli
\\ lt de .. h Jver oodo"limct WItte knuu weetik
Diet Bedoel th Idaarmede Oom Da.antJe dan beeft
bU ,olkomen gelIJk w lOt dan 18 Oum DlUlIltJe
zonder vek lledoelt hll z.chelf dan moet i.k
onzen vn.nd zeggon dat b I nu maar Zwarte
K raaJ ka.t geuoemd worden want IU won
Oom DaanlJe zwart smeren ma.ar nu 18 hU to
de mkt ocvl gen Dan zrlgt onze -,-nond 00111
Daant)e moeL !IUl.IU' opbonden met de politiek
en he, er gaao .andboopJ"" maken nat WIJlt
toch welk soort '-110 Afnkaner bU 18 B U ""Irt
hn moest hever om z!ln doodleB denken
\ rlCnd mlJ!llChlen swt u lf dOl donader dan
b) Oom Daa t)C En ais gU net zoo mln voor
uwe .,el gezorgd bebt rill 'oor uw taal ell volk,
dan vrees tk 'oor uw wtelDde WIloI t zulk BOOrt
lJ! alt.oos 10 het donker Vanda~r zIJn boo.
aam al op anderen HIJ III van Klelll Joggom
Z)II Boort die DIets dan lq'maa weet van onl.
Bond.leden 10 het parlement Maar lk boop
de kioz\>l'!! zuUen ..an znlk" lw geen nOtltl.
nemen

Ben dmg hoop Ik dat Oom DaautJ8 met
cell groote meerderheld r.al berkozen worden,
dat de klezeu tocb DIet zulleD IU18teren nllll'
d.e 800rt VILOeehr Iver! want ais Oom Da.antJe
moet UltvruleD dan zal het e..n verh .... well80
voor ODze Afrikaner partU End) t r.&l OIlA
barten mteD zeer voeJen wILnt Oom Daa.nt)e
beeft reed. berllaa.h.ellJlI getoond dat hU DIet
VIlO Rbode! zU0 partU IS

D, u ....e

l: \( ~ \SI

L'l I et voornaamste llIaDW. de groote co Il'root
scbc ruvue 'an de zeeUlacbt te, ~1i.Lhead door
den I rms lU Walles d.e 1118u LersLhrlillant
beschreven worat ()e re' ue w.:>rdt gekenmerkt
als de sch tt renste mnr nc vt:rtooomg vau deze
eeuw mdercaad ongeeve laard lO dcgeschlooenlA
d.1 geheele wereld Er wIlren millen van oor
logsb00tel 'an n.lle kla88en 10 ru"n geschaard
Al tezn.rnell I< areu H lliu booten die dO! <laags
prachtig gedecoreerd en des nllChts 8chltt.ercnd
ge Ilummeerd waren

Ann het J bilé-dmer ant de armen van Londen
nameu ~IU)()\) lOensche I deel DIt oDthanl
werd bek06ttg I u t eeo fond. doe r dr prlllses
van Walles bJlee 1geul acl tOndor de gaswn
walel I ~)OI reupeie ktuderen

Op poll ti k geb.ed 'alt er Dlet veel te 'er
meld,m lJe Jub Ic fe8lltel Ikheden 8Ohllnoo
alle flTldere l-akell voor bet oogenbllk ,ormn!(en
te hebben Het hUIS der lords beeft het wets
Olltwerp ter wett ging van bet geven van euter
tainments en voorlezmgen tegen bot:wn.g op
Zondageo verworpeIl met ,Ij tegen H Iltemmeu
In het lagerhUIS wa. men bezig aan de be
grootulg

Eeo bu wngewone hag"lstorrn heeft veel
.chade 10 E ....ex aanl!enol t t Gezruude werd
heelemanl 'er woest en vele boomen kielllere
dIeren en hn UlU vermeld

Een Schotsche en Iel'l!cbe deputatie heeft b I
de Engelscbe regeerlDg aanwek gedaan om bulp
voor bet Instellen van een onderzoek met bet
oog op b~t maken van een j uonel onder de we
door tu.scbel de t wee landen

Een oorr6.'lpondent (een dame) schrUft ona,
beneb tende van een zeer aaugen&DI.. onder
vmdmg dIe zIJ iebad heeft en haar brIef be-
hoort met genot gelezen te wordeu door alle
d<1ffie8 Mej le Roux ru Kameeldam Hope
10wn d" correspondent 10 """tIe zegt Mei
genoegen geef Ik getulgeDI8 II.8Dgaand. de doel
treffendheid 'an dr WIUwn I PlOk Pills N001'
kan Ik. dankbaar gelloog 'UO Toor het nut dat i.k
ervan gelrokkeo heb Voor eeruge Jarell werd
ik geplaagd door een UItbrelring van p" 18ten op
mun gezicht en DletA dat Lkgebrulk1 .. deel
mIJ eentg goed lie had al aUe boop opgege.en
er' Iln te worden ontslilgen totdat Ik elDdelUI:
dr Willtam • PlOk PLUSgebrDlkte Nauwelijb
bad Ik een bottel gebrutkt of de diep gewortelde
kwaal begon af te Demen en de pUll!ten te .,..,.
dwunen lie koo bet D&OwelIJDgelooven had
Ik ue p.ll.m DIet gebruikt en bare goede hoed&-
Dlghooen porsooulljk ondervonden Ik geloof
dat u ...e dr WIlltam s PlOk Pills behoeven i!lecbtl
bekend te tun om ID algemeelIJ' aanvraag te zlJn.
Ik ben dankbaar de uwe Judith le Roux Ala
een ~"eemllddel tegen vlekken 'putSten ft
derge ke mlll111akingen van het geZIcht, tn'en-
zeer 8 yoor alle hUidZiekten 'un dr Willi&1JI1
Prnk PIlls yoor bleelte meDscben onfeilbaar Zb
.un wn poSItief goneesmlddel tegen rhen~
tlek SCIatICa Jumbago eu nlluralgta, en geneUlIl
ook gedeelteluke verlammIng bt Vltna dana,
rIcket.. tenng en de &Chadelllke gevolgen "llII
lDtluenZil en koortf.zlekteD Haar wonderlu.ke
doeJ'l'etteodbeld als een specifiek voor Illlll"mta,
ongeregeldbe"pn en alle k ...alen eli'en aan de
vrouwelukc .oue heeft 'OOr baar deo l1U.JJI
verworven ...an de mediCIJn der vrou.. en ala
pon geneesmiddel tegen dylpepm8. chroDlICM
tDdlge8ue ...euwakkmg boofdpUn slapelOOJlo
held 'crIte. 'a.o eetlW!t enl "lln til onorer-
troff on \ erkoch t door alle handelil8.rs of hall
dozlIO bottel. toegezonden poet"l'1l voor 17, of
een bottel voor 35 3d dOOTdr Wtlhllm 8 m~1
CUrl maat8cb&pPII Kaapate.d De ocbte pillen
worden alleen 10 be teil yerkoch t ID purseb
papIer opgorold mot den '-ollen naam UI rooct.
letierij er op gedrukt -(Ad.:)

J A BUED

Een aangename
vIndIng.

onder-

D~ 11 BCH LAN D,

'( t DUItschIand DIet veel da.n dat baron ltar
seh III wegens slechte gezondheId Ilfgetreden lA
als secretaf'U! van bUltenlan<:t.ebe zaken eD ver
\angen 15 door den heer Von Bulow vroeger
ambessadeur ID !tome In den Prnlsll!Cben ruks
dag werd heVlg g""treden 0' er de l>ill Legen SOC18
list.lJ!Checo a larcblllttsche bewegUIgen

tRANKRI K

President Faure heeft de formeeie ultoood.
gIng van den Czaa.r om Rusland t<lbeweken
ontvangen De pre81dellt ....I de U1tnoodlgmg
aannemen 61 Rusland wnarscbUulUk tegen het
einde van An.gustu. be.oekcn
In voracbllendo deelen 'an Frankl'1lk bebben

bot81llgen plaat. gehad tn_heo de Kathoheke
proces.nes el de noutJe die ze UlteeO wilde
druven

TI RI; lE!' 11n f KE' L" IJ

Me' de vreics onderha.ndobn!(en wordt tra"en
'oortgang gemaakt en de f urksche regeer ng
,;chllDt geneigd de taAk, an dag tot dag u.' te
stellen IntU&llCbeD bebben moord en root bun
vruen gaog Ook op Creta ts de t-ocstsnd Diet
erg rustIg

lTALI&

De sooaat 11 Romc heeft ~ 00) 000 ltrc ge
stemd voor} et herbou we van )orlo!:"""hepcn
Bene' en~ de 80m van 2JO JOOf JM) lire op de ge
\Voile t~erh< ~oot Uil' zonder tI seU"lO. gepIl.
.oerd werd I ~ 51) UOO hrc gestemd 'oor bet
aankoopeD v'o Dleuwo ge veren voor het leger

NEO. fiLA'D
! Is resulta; t \ a 1 de erk eZlnll'en z. Ide kamer

be.taal UIt 4 IIberal ..n ~) kat blieken I
orthodoxe prvtcstunten 4 b ~"on8Cho ch"Mtenen
4 radtkalen ell 4 !lOCl:tI",t~n Dc ltberaJen heh
bell eeD m~r -d~rheld van De heer Van Hou
ten hl!llltlOlandscbe mInISter hep! zUn zatel ver
loren

I~OI[ E~ DLI'
T tIntIl" wordt Dlet 'eel m"6r omtrent de

oclu3teo ver oeld daJJ rueJ. bt:keud I~ UIt tele
grailt!Che ber:cbten De droogtt. tin ge~olll'elIJke
hongersnood d uron nog t oort hoewel bet lil
sommlge deelen del s lands goed geregeud heoft

DI' eerlte bel-cndlng koper UIt t!.~liJob Colurn
bIO ttaJll" Engeland 18 afguoheept Het lDf.!ta.a.11S
rIJk aan Zilver en roud en wordt gewaardeerd
op £100 por t.m

Senor 81ojJIJII1.& de SpaallllCbe liberale Imder
beeft oen mJlIlltCit ultg"vaa.rdigd waann de
politiek der regeenng Heftig aangevallen wordt
en gelegd wordt dit de liberale politiek 11 eeD
bename generaal naar Cuba te &end~n WlelUl
sendin, beperkt. ui .~ Il tot hei onderdrukken
fan deD opit&nd tenrpl een .b~'ier moet wor
do u.npt~ld om de ~ll'LflIOJi' oleamkJI.,~~..,~,

VERBANDLIJBTEN.
2 JHI, 189

H!Jpvtl.áet<
vi .. deWalt
Coo JIOOelUll
II: B&l'Il.. ..,
r RtuhardllOll
W Gllchr ••t
J 8"'''n
Dr F.bl'Mtl
l' GOrdUll1R Attwoll
KolW_kar
J Hot_".
1 RathfeJder
DetnpenAco
StOlT •
DdIWTwe_'.

Eltner JJ
Chetty \
C""tvn CA
TOit do F I' J
"'",,""rt J P'
B..",bcrn A II
G....n,,11t A
-Abba"- J \v
EDrq M
Oha tay A
Hotter A T
M." •." A
GOllA... rd, B J
SUDNnt JJ
iCopa A
Ike_ O.&_

}lo"" To,",
pt tI .. bew.
Well "I(tOIl
Wolseley
(_alnnla
Kaap8OlI. AN

Do
Gr&bs_t.e_4
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Assessment of. Special Rate.

TWEE IDEeWE ('..EMEE~TEX
GESTICHT. Een speciale vergadering 'fan den tuinbouw- •

raad werd I..hruodagmorgen m een com ité·kamer
van den wetg:o~eoden raad ~ehouden. Er ~aren
t-egenIVoordig de heeren J. X. Merrmmn
(voorzitter), D. de V. Rabie en MallillOn (Wor-
008te.r), E. J de Wet (Bobertsoa), M. L. Neetb-
hog, L.W.&. (St.ellenbosch), L. ·CIOIIte (Con-
stantia), C. W. H. Kobler (paarl), Lounsbury
(regeerlDIl'! entomologiBt), en de aeoriltaril (de
heer Penile)

De notulen der vonie vergadering werden ge-
lo.. n en goedgelteurd

ROOI1E-SCIlURF1BI( ~·U.llIOA.Tlll.

'APPLICA'l'IES ver~ezeld "an I

de noodige certlficaten v
~kwaamh~id en goed ZE'dt'lljk:
urag, ook lIdmaatschap eener Pro.
teetantsoho Kerk, word€'ll bll'rrn~
gevraagd voor de betrpkkln(' ,..

derwii fOd '" 4UOn erwIJzpr 0 n erWIJzer,,~ 'OOr
de Derde-klas PublIeke ~('hool te
Buffelskloof, dist. Ladismith, K~
Kolonie .

Kennis van beide BoUand.sc1u
en Engelsche Talen, een ver('lSChte
Muziek een aanbeveling. '

Applicaties te word<:_n gezonden
aan den ondergeteekollcte niet later
dan 15 Augu.stUil, 189'?, ~chool te
beginnen 11 October, 1897. SaIana
£50 per jaar en vrij logies. OUg&.
huwde applicanten zullen de VOOr.
keur).ebben.

J. M. VAN TONDER,
Seers. Schoolcolll.

( Van tCl Corrupo1UWu.)
13 -Juli, IR97.

De aangekondigde speciale nngovergadermg
, i v u deu nng van Potcbefotroom ondar voor-

zltlerachap van ds. Memng, lileld r.i~ting aiRIer
op :/3 J um I I., ten einde het ""rroek van den
kerken:ul eo gemeente, D.I.. om do tbans 00.

. ' "staand.. gemeente ILl tlr le te rerdeelen, te over-
'1 ; wegen en daaromt.relJt te besluuen Na do zaak",'IL I goOO besproken te hebben, het-geen deu jleheelan
' J .ai duurde be loot de ring om san bet vwzoek
.;: te voldoon.' Voorts dat d.. rmg.-comlDlg'!le ten
~ "poedlgste zal vergaderen om de zaak "'n uit-
t VOOIrte brengen Daarop .. erd "an den kaD1W1
,. .ter gemeente bekend gemaakt. dat de n1lt(8-

,-lcoruml1\5lc op den Bst"" dezer EOu tlttlllg hebbe.
~IOlD de twee nieu we geween teil te .tleh ten, eg
:i!~dal de gemf'eute den a vond te voren IU het1 ~;llkerqcbouw om 7 uur versocbr wordt bijeen te

:~~\~kolDcn ten ciade d. zaak te ""spreken eu er'l" -kvor Ie bes luiten,
-~ De Ilemccntt> W:lSdien avond loed vertegen.
; 'WOQrdlgdeo men bealoor 1" drleé" te verdeelen,
dq meuwa gemeentoD te .'I~blon eu de kerk.
eIgendommen gol!J~el!Jk te vcrdeelen. Den
v"I¥'lUdcD dltg WCrdtlll de twee gem"entel1 ge.
.ticbt door de rl0g'!!'OO.llDlS810en dien avond
'''I'¥aden:!~ d<\ I(cme6DW Jobanoe8bur~ Oost ID
bet k.rkgel'>ul]" "Dl kerkernad1l1eden te locum
foor die !l"me"m.,. De g~meente l_tAat BIt
~i.lhJlllo""l,,'-r!( (loot, loge.lot.,11 Ophirton en
.tl~O) ."DO ten lu,\l"lI, on bUltonwuk Uit K hp-
~~Ior tou lUIJ WO·~H~11

.; De IWu..Jc ~cm""ntc bestaat uit -Jcppes Town
~b TllrffOllte,n ten 'Olden, ODLlllt""Wllk t-en

~1Ibl!1 UUtlteu tOI aan de IPOllll1UlJ van hleldulbe'1l
.~e oude moeder gemeeo le J obanoc8burg lo
~.I;),,,n urt Joh:1n.""bW-K West en Braam-
ntein.

. i ,'I)u ,,,llIellde broeders werd,," tot kerkeraads
l~l,," ~eko.en 'U<I" Jo IJIOtOeclI!cJohaollel!lt>urg

- (bt. n I lot "1I\.JerlID!I~1lJe broeders C L
1(~"thltng P :'\·.ud,. P lI.rt.",!. ell H Plstonu.,
tdt ,hak"IlPII d~ broe-Iers I) .1 J "au 'V!lk L
Gel<l"nIIl1l8 H J Hofm"yr r ran 0 a. J "')
ID I"!?"" W A .1uuL.,rt G.n. J FLSChe, Pw
en ,J Ic I(ou \

Op U'JIJ \ulg' ndt,,, ."'nttd I dL'1.Cr werJen op
t'OJlt.' \ cr~ddcnflK \ "Il tip ~('nH't'ntll .1cppt'~tO\\ n

Je: \olg"'hlo k\ '·k.~rJ\.d~JtJt·ll ~t·kl_).lLn t.ot
Ol.ljJwrli;l~lll d(· Ilrf)~I"_'r", ,lr \\'t'lIlI .J \ .\.J.t II
wI~t F II "lIml'Jr "n \ ',Ill 1-1", !J,,". tol dmKe
nt.'lf dtJ J'fut-.dt rs .1 .\ Theron P H.etlt.f Jl
P.41>tz. ~r"lhcrl,,-, l"uJ,,~(juk de Klo,k. J Ham
..ng Fourlc
; ~p ""u" 'cfglldLlJUg dor nlOL-Jergelll<leutc
gtooudun ,,~ ~r.'and Iga\ond, 12 d"z~r !n d~
StJt8 Humt '1,IHtOJ, Braam ~nlltulfl werden dev,,;; 0 [J(],. I,roed." ~cko.eu tot kprkera.'UI.It'dcll
tc:il "ooderllflgen d't.: IJfOt'<fer'S Pnns. jf nlJaar
'B~on ('Cl \\~ J.1I1tcnl>urg. t.t Jlak~nt.tfl de IH It-den
K'l' H' :'[ar" ... de Jool(h. du Preez. Br' Ik d"
'V .'Iddt Otl J "'"uhert

- ~¥ "' :p Z"lId.lg' II dClt"r zqndc XachtmaaJ \'unJ
; ~ iI~i;!pJe"hIIgu "oon;t<-Iltnq Vn" k ..rker,ta, .1",It'n
,.,1' ~tf: gt:rut'Plllt: .Ioh~nnC"riLlJr\.{ i )o"t IlJ d~, \f,or

_Aj "' M4«ag plaat .. Juordt'o C'Ou.!tuJent 4Iu.·r gel ,t1ellt~
:£ ~ a". Ftofbcrl{ Bok-.bur'{ en In Jell a"ond iJp d(..
, - MlnJe I'lnn I. 'all de kcrkcr.",d8lc-J~n er ""
/. fht:1f,fl.tu .}epI,t'ilUWll Turffunrl'1l1 d(){Jr d~ Kn~J
: )con.8.lJle!lt dJcr gernce-ott' t)p dtm \ 0/ clIJ€'n
I ~ ZOlldJ1i,? u'prdt'n dt' k('rkeraad.JiJt=Jen Jor r: I)cder

".J _Rt:o!t t'IJtl \,)orb'"e.."Iteld £Ivor cl=, Bn5Ulan j'OJ)su
.' ltD' UhJ 116ntl'('nre

" I·',u g"""mblllcerue kcrkeraad,v"r~ denng
VaJ] tx.·,Jc nIeuwe ~llrnt.-enl.·n zal gehoudt I W(Jr

N .(fen up lt; dez8r, ten €'lIJde voor elke gt netHJtt'
... eeu LcrJ~r t"n lt'enl1l1' ut ooroepen

) "-I~~~~~-
De Guano-eilanden.

WHITE
IYAN

NOTICE is bereby given, in ternis of
,the 209th Section of the A:ct No.

40 of 1&19, and in accordance WIth t~e
~visions of the Act No. 4 of 1883,

toallY caned, tho Public Ht>"I".1 .A~
that at a meeting of the 1." V~610

Council of Barkly East, to be held in the
Court &Om on Tuesday the lOt.h day .of
August 1897, at 10 o'clock a.m, a Special
Road Rate will be levied and a&Je.ssed, o,n
all Immoveable propt'l'ty within this
Division liable I therero, to. moot ~d
defray expenditure incurred in t e
aoppression of 8mall- Pox.

By Order,
8. E. SHAWE,

Secretary, D.O.
Divisional Oennell's Office,

Barkly East.
Iii July, lA97_

ASSESSMENT OF RATE VILLAGE
MANAGEMENT BOARD OF RHODES.

r-nHE Oha.irnul.t1 of the Village Manage-
.l_ ment Board qf Rhodes having a~plied
in writing to the Divisicnal ~OunC1~ of
Barkly Eut, in terms of Secbon 16 .Act
NQ. 28. of 1881, to lovy a Rate on all the
Ratea.ble Property in tbe Vi1la.ge of Rhodes,
váthin the juriedierion of the .Rhodes
Vill~ Board of Mallag'ement, for tho year
1897;98. .
• Notice i8 hereby given in terms o~ Sect~on
6.5 .f Act 40 of 1889, that it is the lDtenti~n
of this Council in a meeting to be holden ID

the Oourt Room, Barkly RMt on Tuesday
the 10th day of Au.guat, 1897, to levy a
R~te of ltd. in the £, on aJl Ra.tea.ble
Property within the jurisdiction of the
Rhodes Villago Board of Management, for
the services of the Board.

By Order,

S. E. SRAWE,
Secretary, D.C.

VER-ZEGELI;>E Tenden gemerkt op't
adres:

: ." Waardeering,'" lullen doer den onder-
r-eande.'lontvaag.n worden tot 1~ ure
lil mid~!p op M&alIdag SI A~tua'"_:1.. t 'P_ 01"'-';' 'N__ ,,,,--_ '-'--.'CUe t....-.... slid aana'-.vt'n per8Qnen bevoe.gd en g\1wtlhg omfoor gewua. me..DaU ...ww ~.__, .....1i3Jnft.![IW; ....uao.:f at '"Tl1A8cIien Waard~l'i~!" VIU' het vu~

, cÓ; l· 'eigendom billn8ll h.t-" Dorfl VR.1l J('hodea
te ondlll'.J!cm8n en te ,"oltouh:-u.

TendeJ'ILJW'8 moeten "W á&rd~ogd en
&I voltooien binillll veerLil:D dagen V&ll
aanneming nB t&nder ; Kennisgeving
schrifteliJk te dienen op alle eigen~ en
ooc..petl1ler& van eigendom en de ~ell
van tw. ~de bo~ tot goedkeuring
van dep veI'8ChtJfen Toor de be-
hocrlijke llitvoeP.ing nn de werk&aamheden.

Voor y8ldere bijálderhedb doe aauoek
bij,

De VOOUJeter zei liat hU dese apeciale ~erga.
dering bolegd had, om lie kwestie van funllgahe
van hmoooboomcn te~en roede-sesurn te be-
spreken Op de laa!.ate vergaderrng ~an du
raad werd £200 gestemd om dllDlOB.tratles te,
Keven in de oostelUIle provmois, Men vond
dat £200 ontoereikend was en meende dat een
beter plan zou '!Jn te belpen In de .tlchtmi ~an
oo·opernheve verOOlllgJng"D voor het behaode.
Jen van booolgaarden Op die ",uze sou msn
meer kunnen doen. De raad sond een cireulaire
o..er de zaak aan ledea 'an den naad, hun
opsuie van bet plan vragende (De voorzitter
111..de 0PlDI"" "un de ve~clllllenae leden over
Iwt schema, de meerderbeid waacvl1'll bet goed.
keurde) Deze vergader,ng "Illl belegd op aaa-
drlDgell van verscheidens leden. BU ....ilde nu
weten of de mad van gevoelen "sa !!lat lIIen
mt" het plan zoo voortgaan

De heer RabIe JOl bU was ten gunste ..an "
'ChOCUll. maar dach t dill de raad niet meer dan
£i5 moe.st geve. roer het .tlChten van luike
InrI<,btllJgeH

Oe vooranter zei dat de raad Illet meer dan
£25 kon gevue om te balpen In hot 8tlcbtea van
wodamge 'ereenlgillgen, daar zUno fondien to
klein waren

De boer Cloete was met tevreden met bet
vroeger genomen bealuit om demonatrati~ te
houden, maar keurde dit IIChelllJl val! harte
lloed

Oe heer LOUJl8hury zei dat hIJ ook niet met
het vroeger geDom.n besluit eens WBB HU had
met de veretJBlglDgen UI de oOIltellJke 418tnk.
ten !j'icorre.pondeerd en ZIJ wIlren er tegen
demon.tralles te bebben en wlIden hever een
.chemn "Is het voorgesteldo u'tge~oerd zien.
lllJ bud een telellTllm VIIU Bntburet ontvangen,
\\ aar eCll co~operntleye veroenlgwg geyormd
"Il' lJ,o verL-eOlglng beeft be.Joten bet noo-
J 'lie !.oc'lul voor fumIgatie aan te koopon.
ZIJ \fUtlg £ï~ V!I.ll deD rlUld om hur te hel.
peu

lJe voorzJtter zeI dat meu £[,(J zou ku.nnen
geven <iMr deze de eerste veroomgmg Wal! op
de'e ba.<,,, go.lIeh t. AI. de mad bet .cbemn
gO\ldkvunJa "JU bet nood!1; zun d" voniO rll!lO.'-'J tl~ tt! herroepen

n" od heer !'-ieetbhng slalde voor dat de re.
."lutJe beLletrénde fUm!!(3Iic door d~ regeeflojl
ot'rroepell worde

lJe htd Cluete secoodeerd"
II!t werd """reDomen
Ilet 'ch~ma werd toeu go"dg~kellrd, en werd er

'erd~r'L.,,,lutan datde raad £2.~ zal budrngen tot de
c, f'te ultgav~n (wdlen Illut mInder dnn £5() 'n
\ 'Jrhnll'! met hL't lIIilll'JJLen van co-operatIeve
\f'rtCIII~lngl:u vour flHJ1Igatic vnn J1IUOC1!OOO-
IIlt"l u[ d" b~lft der kr'Btw" Lwdlcn m,ndtlr daD
!.2 I nltJ;t"'gc\ en wurdt, aac de 6enste tlen
\ t.:rt:crllglub\ Il thtj van het aanboJ georulk Dla-
kt'lI ~ll LOCdt.cm.rDt.:11 tot de ,olgende vuorwaar-
den -

(I) Dat bet gellootl!thap ot vereenlgl~g lal
o~t=n Uit nIet tOwJ"r uan vllf leden die DIet
IUlIlder d"n I.(I(),) boomeD vour behnlldebog ver.
tCKen \\ oura 1gen ,

ill Da[ met het oog <lp het aanmoedigen
\-an alg-emeene fUmJg"'.itle) de I egel. van Iedere
\ t!r~eJugUlg of genoot~hap zODdt\Ulg zullen WOf-

den opge.tcJd d.t and~re ktveekers kuone ..
wurden toegel.leQ al" leden bV betalmg van de
rlOoJlge contrtbutlle

( I) Oat de .ereemgtDr of genoQtschap er 'n
toestemt een IIJllllang te mnken met bet Clien
IlJke werk van fUl1llglltw 'an DIet mwder d"n
I iXIIIblX'DJ.n bInDen II) waanden Da lUlDname
Hn het aanbod

(.jJ Oat bel we.rk Uitgevoerd worde UDdor
tocZK:ht van ~eD ""'"Hé d"r Voreemgulg, dat,
wanueer daartOtl verzcx:bt door den "lad, rap.
port ml Joon over uen 'oortgang van het
werk en de kusteu In verb:Uld daarmed. ,
!Jo raad behoudt bd r""ht bulp te welge.

ren waar meel dan eeo vere~nllPng In bet.elfde
dIStrikt zUD

voon

CATALOGUSSEN.
S, E. tUU WE,

J &cretane A.R.
Afdeelinga Raad& Kantoor,

Barkly OOllt, 13 J~i, 1897.
DOKT~§" ,RIJTUIG.

16. 18. BURGt5TRA'AT. KAAP8T.AD

TERUGBETALING BIJ PAA IEMEN TEN.

14.

ZUID -AIrRI~A'S SP.A.
- -- .

DE GA.VE A.LLEN GA.TEN DER NATUUR.,

AFWIJKING EN SLUITING VAN
WEG,

Buffelskloof,
29 Juni, 1897.
-------_
Victoria College,

STELLENBOSCH,

De CaJedon

HIERMEDE geechiedt kenni8geving,
dat het het voornemen van den

Afdeelinga Raad VIUl Barkly 008t is
overeenkomstig sectie, 152 van Wet No . .6()
van 1889, zijne Excellentie, den Go a ver-
neur, te vragen een proclamatie uit te
vaardigen, de l'olgende sectie8 van den weg
te verleggen en te .luiten, naznelijk: .

1. De afwijkinA', welb de tegenwoordige,
geproclameerde hooftlweg (proclamatie No.
291 van 31 Juli. 1e93) van Dordrecht
naar ~&rk:Jl Ooet verlaat bij een pant,
waar het aan de grell88Cheiding tuaohen
Schadefontein en de aitspanning op Water.
kloof, kruiBt in de gezegde nit8panning,
in een Westelijke richting ol' de Zuid zijde
van den t.egeuwoordigen Weg, ubij Bint-
muaar Drift KR,inn en vortgaat in een
W9Itelijke richSing op de noordelijke zijde
V&Il delJ 8egODwool'di~n Weg, en op een
pnnt om trooi 530 yards OOl!t van het Noord
Westelijk" Baken van dil uitllpa.nning aan-
dnitende.

To~le afstand 1 mijl, 708 yards te openen.
2. Ilit gedeelte V&Il den tegen"oordigen

Weg van .oordrecht naar Barkly Ooet ge_
proclameerd door Proclamatie (No. 291, van
31 Jnli 1893,) van een punt. waar het de
grenll8Cheuling tuuchen Schadefontein, en
de uitspllnnÏng of Waterldoof kruist en de
gezegde nitepanning, doorkruist tot bij de
aansluiting met de afwijking bij een punt
omarent aso yard. van he, Noord We.te-
lijb Baken nm elo nitepa.nning. Totale
Ms-tend 1 mijl ~7:J yard •.

Allen die objecties hebben tegen de
bovengemelde slIiting, en afwijking V&Il de
secties van weg moeten zulh objecties,
schriftelijk imenden bij den ondergeteeken_
de, binnen 90 dagen vap dezen datum.

Op Lut,

8. 13, SRA.WE,
Secretaris, A.R.

AfdeelingB R-aada Kantoor,
Barkly OOl!t, Juni 10 1897 .

HIERMEDE gellChtedt hDllisgeving,
dat het het voornemen van dezen

Raad is zijn Exosllentie den Gonverneur te
VIII·zoeken om te veridaren dat de onderge_
melde Weg in Wijk Ni-ea" Engeland, in
dit D18trikt, ophouden zal te bestaan als een
Afdoslingli Weg.

De Weg, bekend als de Oude Nieu"
Engaland Weg, beginnende van eeo punt,
waar de Weg in den thans bestaanden
Nieuw Engeland weg uit elkllDdtw ga.n;t
op de plaats .. Sandham," tot waar hij
weder met laats~ genoemden Weg aanslaU
"p de plaau .. Ashton,'; de plaatsen
Koslyn, "Olea.rwater" QU8ehliberry "Lauri.
ston" en "Mount Nell'ton" doorkruisen de,
een afstand Viln omtrent een uur, of 6
mijlen.
....lIee die objecties heeben te~n boven.

cemelde sluitini" moeten zulke objectii!l!l
IIchriftelijlr inzenden hij den .ndllrgetee.
kende binnen 90 dagen van dezen datum.

Op lan,
S. E. SRAWE,

Secreta.ris A. R.
AfdeeHngs BaadB Itantoor,

Bukly OOllt,
Juli 8, 189',

DE S'toombooten dezer Lijn vertrekken
van Kaapstad naar Londen om den

anderen Woensdag, te 4 nur n.m., n&&r
Madeira en Plymouth, te Sint Relena en
A.cension aanJeggende op de bepaalde ta.
schentijden.

Jnli 7-HA WARDEN CASTLE, Kapt. Rrasr
" 91-TANTALLlON CASTLlIi, Kapt. DUl<CAN

Allg. 4-NO RHAM CASTLE, KApt. lLutruSOl<
" 18-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. HA.T

Sept. I-DUNVEGAN OASTLE, Kapt. ROSIl<60N

,---"'r""'!",---~~
Natuurlijk Wa,.me (Yzerhoudend)' Mtnel'ale

Baden, en

SANA·TORI UM., . .
.. , 'c. HET Admissie Examen voor toe.

latlUg tot de Senio; Matncn.
latie Klas, zal een aanvang
op 28 dezer, om 8 v.m.
klassen zullen beginnen op
Augustus.

ApplIcatIeS VOor Beurzen moeten
gericht worden aan den Sf'Cretaris
va.n den Senaat onmiddellIjk na da
publicatie van do resultaten der
Universiteits Examens.

J. H. NEE'fHLING,
Sec. Victoria College Raad.

H.lT voornaamste en meest- kostbare beetaaaddeel dier Wateren il
IJzerachtig Koo}..oUr~~, aanwe~:ip een hooTeeTheid ~ vier.

mM! zooveel &Js in eenige'an~re ~k,llde -.Bronnen (en onder ..voprwaar~
dén'waar.door het IJzer zeer 'gemak·~ijk g41a8simileerd wórdt1'in -ver-
eeniging niet een temperatUtlr van 120e Fahr, onw'ederJegbaar hunne
zonderlinge reputa.tie daarstelt. '

De lnrichtin~ is binnen gemakkelij~en afstand van Ka"Pstad-Sir
Lowry's ~as is de tegenwoordige u_'r:millus Spoorweg-Statie clKarheen.

Het klimaat van CaledDn wOI'dt·als een der besten in Z'uid-Afrika
beschouwd. Hot Sanlltorui-m en de Baden zijn gelegen op een heuvel
meer dan I {)()()vt. hovel! de eppervlakte uer zee, en binnen 7' minuten te
,<>:_et van de Stad; elke ZOIg en gurief worden VOOrlcranken en bewe kers
bewrgd. ,

Het geeruik dier Wateren (zooweJ Voor 't Drinken als het B
a
dtll1)

wordt Vool'al voor'geschreven voor .hen die lIjden aan Urine Kwalen,
ZenuwachtIge Aandbenin~en, DyspepSia, Ana;mia, Jicht, .Rheumatiek,
LUtnbago, Sciatica, Neuralgia, en verwante ziekt'en. Het Kolzuur in hei
water aánwezlg heeft een pnkkeleude uitwerking op. het vel. .ne
W..ateren verschaffen een TOIlIC bi.] hc'r'stelling \au snel verloopende
ziek:ten en Voor zwakhcjd, waardoor lIok unt."taan; zij zijn zeer aangenaam
VOOr den smaak en bieden 'rafel \-\':H.t:raan van de beste klas.

Pamfletten, Ontledi'ng, Gence"kundlge en andere rapp,orleQ, Terme
en alle recdere bijz;onderhtlden en rullCLtlng zijn t~ bekomen op aaruoo.kbij "..

Dlvisi-on&1 Councils Offios,
Barkly Eut, 13th luly, 1897.

ASSESSMENT OF ROAD RA TE.

NOTIOE is hereby given in terms of
Section 265, of Act No. 40, of 1889,

that at a l-1eeting of tho DivÏIli.onal Council,
of Barkly Eut, to be held in the Court
HOlae on Tuesday the 10th day of August
1897, at 10 a.m. Il> Road Rate will be IL88eS8-

ed, for the serVlce of the year, 1897-1898.
By Order

S. E. SHAWE.
Sooretary D.C.

-------~
Somerset West Strand.

DIvisional Council Office.
Barkly Eut, Jnly 14, 1897.-TBNDERS FOH REPAIR AND MAIN.

TENANCE OF ROADS.

UEJUFV. BEN:FIELD wenscht
Il het publiek bekend te maken
dat zij een Eer;8te-klas Logios Hui!
op bóvengenoemde plaats heeft
geopend,

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

Tele&'rammen ;-" HALLS,(I Caledon. !f'EJ. HALLS, Eigenares. Tl<iNDERS will be received by the
, undersigned up till 9 a.m., on

Tuesday the 10th day of .Au~t 1897, for
tho remaking and bringing lllto thorough
and proper order, and after completion,
m&intaining in 8uch thorough and pr-oper
order. to the satisfllCtion of the Road
In8pector the undermentioned Roads, for a
term or space of one year from date of
notification of acceptan~ of Tender.

Tenderers can tender for one or more
SectiOU8, each tenderer mtU!t stat-e in hiB
tender, the names of two efficient sureties,
to be approved of by the Council, for the
due fulfilment of the Co~ to be entered
into. ,

Proposed surotiElR must either sigu their
names on the Tender, or write to the
under'lli,gned, that they are willing to
beOOme 8uretlt~B, and enter into the
Oontract.

Tenders to be ma.rked, "Tenders for
Roada,"

Th. lowest or any Tender, not necessarily
accepted.
Proper Catch Water a.nd Cross Drain8

must bo made and maintained along the
whole length of each Section.
Fot further particulars apply to the

'IlndBtl!gned at whOlle office forms of
Contract to be signed can· also be 8een.

LONG KLOOF MAIN ROAD, SECTION
4.

~1Il the low wa~ mark, (Percivalo
Bid.) ot the Drift between Peroivale and
RaV'8Ji8fell, to the low water mark (Din or-
bin side) of the Drift between u Dyneover
Pal'k" .nd .. Dinorbin," all Drifts, pro-
tectibn .and retaining walls, and culverts
included. JThe BedS of the New Sections
made bl {h)Ternment to be mawtamed to
their 011!inl.I level.

STFJEPStDE DEVIATION.

A{~fidn{ IAIII"lIr
- ': 'Xjnbt:'er - Mt"o \ ITJdt ,aak tlJf'r I I nnZt!I

K61~flle 1.,"t·Jet.:'.IIh~ld firn (lP de I'nl1 \ aal Le
seb~ki~n £l)(I\1o tI f,IIlIlt:n .d~hUlten L. fll'lrlt'

' ~l1il·bi\ lll~ Let Jan-} "',lar C('HIl:l·g.""~Sm~ r UJnlt'
'·ht.flJ \\'UNéfl UUg-NetJtJ Ja, IUen gut 110 r Yel der
;eb wd tltWt'rltu dM adller al die clln~ 'eli om

~~~)~riJ cU wat dleri m~ef'zll lit ,\Lt'u 'In dn
~zj('bt al te l.et!f ilen~lgd den :cpiI:)!, i (Jl bet'iK \'lUI lI/li brveder te llt-n. maar fIltH! lJ haik

'l.UIl t--Il;t"n Huobel! Ir,) dan geen Cl' Ice8SJ~8
' r i~ h t'll~ ~lrJt::mcnt dUIT J;U]\er ' Hl diena~nt· Zit at.:hkr do CIl(lCt:S ..ICS LI~r, rltitmJ
'JO:;.ál~ II \ tit:' ,·It!ktn.'4cJl~ tram. thu uu 1)lJna III

¥"~t ZW.Uil{ 1111 JtkJ\\'d In Kaapstad. Is ln Je

otfj(efln,!. Dit 1!iO J I1ehhufJ Wil J1let In het 'Yl'r

ltént CUllce1'i"I'~ \'erl",cuu aan spcKJrw~", n zo.-
~u V WUl dIt,! \3n Uraham88tad, XOWJ} Wor
~r-Roberlwn. (jrOtlu'"D ZeepuDt-ll oen. en
~IU nug UI'! meer nIeOwen ?
-it" rjO kom ,k Dlldc· lot mIJn doel Is het
t~~n,l)I )nh~ ~)lJteem waarop Jo (j WUJO-. ilauUtlu
ef{f.. hGt \ prkc'u~n Jljr gU:.J.no gt.~rlJve.! wurut,
~ e~nt; ltl\lt'''ll~",c;''e ('(>rl{ etUilO J

~, Uil tir V1>vr het t.genw"ord,!..;u dlt.taan
~t.:rut_·rJ ware btt nu:) dat 1II1111 1 ~Dd.l~ ht
l'lI \\erJ tIlt Ctfl~ (_'Orrt:~J-M.)ndt;n le Hl du

ï 111.4 fllt:t 1)t.,trekklOg tor d~ hall IelwJjztl
dtillZ-..t'rklltJt>F! ('I' b~tt:d~lJlc_f Wil1geti •.Lan uur den
BÓal-ern,·DltHH ....il:'..'ent
lUi IxtHj \Icl de 6tJrste grvep ed,indel III han

dtJtl vall het gOU~'enlenH:Jnt l'll k3.pltelll ra.ck~()n
".~l'd ungel'ltoJd UlS bc,tltrÓef op lt r \ nOr
di!e11"e ttrrn.ell tun Id (/" 1'1./'111111'11 dIt! rapsge
Wp,Ul;"'lIl (le h.lIiJt'1l "an her [{....u 'f'CrneUH" t l'al1en
r.qp_dtll Ill' oVt'reenkurw(t ,l5e~rotft-'p wa.~ al~
v~ J -I rCr Hp het l>cdr,l15 \an L,'"U.1I10 'er.kocht
tó~j:ij>t:)..:II(' If,fr tlJ~"fhf"tfl!.."'IJ!HIL'n l"I)tHJ

eo
F1i lilr :U' ....._!ll IJ 1, t:fl lil dU!f.,;·I'! ~~ Hi ~ter

1~~ fi)\;It eeu cxtr.i \ au ~_~i(,) pe! .ar Voor
k~ldb()rlk :/I'I~ft(,1l

.....~"! .l!Jr'__' {fir Zl)(I\1 r '~Il~d t'n I)f", h. 'n k.lpJ
teiij5{1Ack""tI.1 1''1''\\1 r'/u d,Jo! hl ~Ul/r ( • e~rs{e
t "" .iI,,, :;t'.! ''''''nl''", kr,'" r~ libllikl
h ::';Il III Jlarll1t\~dJt, 'f)'IlIU["i'\Jt' eun

.'l.HIIII1I" 1 ,.,!rll':£ XI! t"'n\ld al dl
e \1\Jllr II,' ~'HJ\~lfllllltrr: J..hl..'qj,nl Wflr

df'~rj 'Ir. III,' ) lj' j Il.:..\ h. JI,k"rll"L\.n nIet olld, r

rt7~ "al,\;, "IJ I: :\'111"'11 lJ JJt: l't Jll l'lfLt-'o Ik

mU titer \ll!!' .. , )"'VIII d l( \ IJl t"\.'n lliJlll'l.t-lIr stelt
en 1 plJbq ti It \ III dl Il hllt'fdtl'( htl'r I1~U·e(..rt lil

dab \ft I 'uur ~t_'!Jt' IJE [rt.:kk;lI~ WaJ.r !{l'Ul~

bUft9ftg' \">11' r dc ,,;./J \/)~tr \erel~\('h~ word~n
K3Pll\~HJ .J ...(k~jJ[I /... b'flaL-s dL' l__ut:n 11U l'I.taa~

de ~It_ r \:HI t~nt- nt t 1>eW'('r ktlc ('lnee:-.;~lC. hem
dO-1r.ht.-! !t1J11\t'flt'rntlil '·rf.·t.'fjll tn tVfh, nat
te'~1 d,!annt'!t \\('rd d<ll'C\lnC(':O!l'I.fedo(tr

een ~~[lkkL' IIIUlI ..tt r "rtf,l!...! lJ' -r.:llfi deu dl'
o\·e~O!(h.t ,. ri,rtJh:tll \\ l.qnlf)l_)j k.1fJl[CITI

Jn.e~'" d~ ~it",rlt'r>lf'lIrl dl' l"'tk(Jm~t "'UI Il! r/'
r;l..ir'lI~~ I'., I "t'f,J l.óti I !;!' "te!.J ,loer. r",'n dt'
lchatw:( Lr lo p tl I k'lpJrt.'J'l ....rt>aet" l .....n1(er
V3.ll 'C;~" Ir I., Io"!l lilJ t.f' .. [1 lien 1l1~ ht"!itlt r
der \1: ~I' 1(·'Jal'1.)~' :":""t._I' ,'n W( I IcJ.tcn pf>n ~IlLl

MfoS, f#.!'f'" I up Peilt· IIllJl<:ere t"'\HllI111Jo1.Sh.: .,In
OVt'r l~ ~I Il! p, f Jaar

Jhe"~, ~ <jf"c'n\'urktc k.lplk'lll Ja"k~on dIe
In tH_-i~!o_;dlll dJ" Iwuf!,.lu\\ trIJIl "t(_'l~. 1.(o(I\\d

ala an~J nl!t1I!'4ft'N (Ind, r \\ If" 1 ! ...ort.t:'l'rde
don-r *i~ houdlll~' Il!t'~ .1..UJjl)P!l lOO1jat men
zqnt' ~~ nWII-<,nh.;h('l.f lfl~)\· ....~ I I:1n~{'Iqk \'cr
met..~j, J1j..r ZIJ IJ rl k,l1.ftt._·/I LJ li :.!'DCJ te s,}Jf"Jen
dAt t~h'l I. t-,'" I) lt 7 ,'1411 (Omnll~"'I.~ rlU tel! (..op

pta1~ W'~ _:"~', :t:'1 .!.\ I ,1.11 JJ" Ill. een roodtj
&Om ~r} -.. I :"I~"l I.d f>t.f"t.:tU t'nhl1
voI!..: t"TlS I "'I""' I' " "''')''IIt'I~IIt..'n
Lt1I.t~~. I H,r: 1'''I.,d,r\~u'ht'l
~Q'l t(1"~.IA1, \ r~-. _;'(') \\ ,r,I, Ir dl' l"flI

m'..._· .. · Irt lot,,' .q I:, Il ZI/lJ \ an
!17.,11 ~{I .j... \ f j't;.' lU"\8th.~n
dv t" ''e ii~'i.• , '1 ....l'tr:' l.'

•\ In (rt \ ". "'" t' t~ III het
!-aa",.- J....l ',', 01,·, le'~r Ih.J
1.,4\ 1 ~ • tii" .. 'ti \ • IJ d.J Ir de !«O(:~/<o1IC

,rn-~ rt.t:~'1 - .. tflj IJll ralll~,rl. ~,larln
de I· !...r<t~l I "II II" ..." '!"r ..( Il'ldt 'I nl~t be
ban,lt It~1_l •• \1\ >i !lt I I. !t'tl\\ ..H'rdlg~ llithanl'l.
aO I ,,"k ~,,~f.i.ll ti ""Tfl<lt \v rl s.:-t u't

'L II ~'skt.r. (!,~ 11'1.ft'n Jil h~t \\(' ...fl.P\ loor \\ le
lie 'l ~~tJl ti" 11'\, "\kl\t' ..lh I~ (Ik UWen rit!

kor,·~. ;lf:~"-t'"a lld..lllp~ J', )~rt:'11 t bliFllJe IloL~Jtle
te .11~. '" :::~i.1) ...·;\.ln l, Il Lt, WI11IS.(_h.'IIJk we7.t'll

hp('-.. tn-1it 1,1,...' .~ II, Pt III ht~ Il "",,jt In

U tT' " .. i,H')' I j, Ill. --,eli van !Jd

S:rh.' I~ft \.\ jj I. "~IlJt'll \\itllf

b(,t t~ ~ I '" I I t I 'ril •.: He~lt. ph/]
t().<·. .. \~b.I.1 11,( ,!,.:, 11,'m. n \o\ertlt-n \,nl dtlll

bo.:r '''''' -1/'1-' I.', , t, "'I' '''',yl')lo. te <'.,r r" II "~t,, f<BAllF. l;! \E1.I~(. -H E JOoste
zi"·I. ,<II~fl. I ',n, I. ,C~ loor hd te~",nwl)ordlge Vtrnrtdfontelll. onlangs schfl)'onde "an R S.
gou, ~r''''lllf r ,,, ;:r."re,·rd wnrdt, "Mar dal het Sm Li"•. 'potháer aan de Pllarl. zegt "Onze
~tr",.ll ~ J', t J." I 'aIl dL'/! '.... t'~ruHr karlL,m, m""!<Cben '[aaD "erbaasd u'erde wonder volle eg
Jack ...,,,.,,jg u. LLtk "p hundd. en 'wr zich sl" ....·tI'Ke ~eM"Uó \f.I!I~llde op het gebruik door
"oord""~i -'l'e' lwUr'''.n· '''n eonc"'''''I'' du. )ullgt:)ufrr J. llu:;o <an JaoobIJnko, van dIeD
ten <I,uen:.\'wrtlcdt·. ru.lar tCIl uad""l. vali d"ll bolt~1 'Chal!il",r!alll' Cough Remedy." dlO eelll.
bo..". ,~ Il"" I'JJ ~cl~-J.u V:lJI u olltlJOJen werd liJ bnd

l>e p('PlK,1'Il e.k, II , Il """ "~t ,1.'''''''11 (lf onzc g",llIr~",!" ze. maanden .~'tll een be"lge v~rk"ud_
te!t"I1""o" - !II'IiI<t.er li' h f. rill ';P,,,-,,-'!( tOODen hel.! gdoden. dl. haar keel en I" ..gen aant.a.uc
L-.1. ,,"'eU k lIJd I, ,." II Tot !""l"r ZIJ I""J a.'lll lc:" !!elilk """ }finnen eli ....... gc

1:", '. \\ Ul> ", Idllr'<I,k al dlln [lJd hee.eh .\Ih" el hét ueD
1 ' • dokll•r D'et gelukt ... hAAr te l<en8zen oleek

Al I L"n~t " ,,1'~E(.rt '-1('" \,: ZI"KI,\'O;_ . (·hamb.>rlaltl. l'"ugh ){emeuy' aUe. 'te '!In
uItmuntende eD welhekend.. wa,,,,,,> bat """.pruk rnllakt. en l?eD"-~ haar bm-
~d. beter tt! "ID dan eenlg"l nen 4>! -ren ",edert d..,., ,<,und;rbare genezlOg

.oor ••nlcing,., boofdPlJn. oorpIJn. beb Ik v"r-.cheld~De orders "Oor dIL ll"nee.mLd.
ook "<lQr were oogen. Pr!)'! op dol ontvangen' All" b~Ddd"a ... 'D AfrIka Ver.
een iemaalri door Herman IlD koopen "Cbamberla.iWl Cougb Remedy" B J

' ' de.lun KaaJll~-...tdv. Pet~n &: Co.. lI-genten, lUápst4ld.-(Adt' ) (.

.L~OYDS'
AzaMO''!'O.R'"
"V'"iI: ...a•••~Ie:a1&.

GEHllb IfU truL, PALYDIZURD Jj YOLTOOIIG, VOLKÓIEI BESCHUr TEGEl ROESt
8 rL, 1i~rt., 8D 20 rt. ~je~D, met G'EB!LUCEE.lW BBWKEGB~RB_OP

TORDS, rli 20 ,tot fOG ,o~ hoog.

• Gr:E:x...x»~
Een1g bedrag van £1 ·tot £~,OOOte lean aan

eenige fatsoenlijke per80nen in eeniB
deel van ZUld.A.frika

BILLIJKE RENTE.

A.fstal!d uoet er niets toe.
Schrijf (tu 't Engelsch) In8lultende franco

onveloppe g-eadre8Seerd aan "rBULLION,"
Kantoor van OM LandDe eenige Wlndrn.ol~ns ~aakt met

Wlljllen Beweei'Qare 1'orena. Zullen
meer w~t,r pompen dah eenlg ander.
Molensin áemarkt., •

, ,
De hoogste prils w~rd behaald dOQ(

deËe...·''''()~r8·..?p~áe Chlcagp Wereid
Tentoo"st~lng, I B9:3. ' •

4 ZUID-APRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST

De 'uorl! tt"r tel Ja t de beer Lounsbury veel
Jank Viirdlende voor de "uze WlUlJ'Op htJ de
oostelIJke pro, mete boergn had W'Il.lckergC8C.lmd
Ou vraag nu WK> of mon Jc BalbuflIt ..ereenl
gIn!; l.I:en lHJllr-die ValJ £50 z.uu ge, eu

lJe heer K"blor dacb! dat men ZIch aan de
reg-ulatlc:i m{Je!t bosdt:.n t!!n lUet meer ei,ill £25
KtI\en

D~ \ 001'1.Itltr 7.el dat de circulaIre flOg nI\J'

uJtgt!zuoden \\a.. .. en Intlll kOll 10 da gevdl eon
ultzondtrHlg- maken Er waren groote boom.
Il' lUrden UIe zeer '-met war"n door roode
.;churft. en Je boeren dlláI klaagden reeds tlat
men .lIp. dOt:t Toor d. westelpke pro\'Jnel€

Be.lo[eu w('rd dat. met het oog er op dat
er groote o. ...ml,," 'n ue O<><telukeprovmcle zIJn
Hn d...lr d"le de ee",te P<)g'lIlg IS Om de boo

lDenle zuIveren vau lIek", de raad sen speciale bIJ
dragt..' \ an Lj!} SS., en lOll om rde uUHlscb,fD to
brlDel1 lTlet het aHnko()pen V<lIl een t.oestel

r"r "'pr,tkt: l~Wam Wat muil met het oude toe.
!'ltd znu d(,en

D.· t,eer I\ ..hl,'r dacht dat men het onder de
\ erf ~ '!lgmg'en m_eat l"crdeelt;:o

IJc 'oorz!tter d,leht dat de heer Loun.bury
h<:t Illoe~t "duêeren en dan tenden; vro.lgen.

Jh: hrer LlIUlljtJurr) l~1 dat hU ~alJ bet toe
~lt-l IlUudlR' !.ou hebbt-n '''oor (JroefDemlllg~iIO
liJ JU<.:ht dut rIJelI \ar1 de téoten naar de OoetB~
I lkt prO\ dL1.-;:kUil zenJen VlIJ Jc uoerco te
hl., f}C'l

n\_~I(lLl:d de z.aak In h.nJ~n "an dell heer
Lc ... u.bu, \ tu lateu

LLOYQS' AErufOTQRS HEBBEN OOK IN
Z'(]lD Al"RlKA. GETROKKEN:r·. ,,' ~

Gouden Medaille van de Landbouw V 8I'8enig.
ing te ~órt Er~abeth ~ •.• ,'... 1894
Gouden Méldaille en Ellnten .Prij., Johaunll8_
burg 'I'entQdl1)~ling.... '" _.. I~96
Bpecla19ll Prijs, ,Westelijke Provincie, T,pn-
toonstelling; .Bosebaak .I.. . ~ ... ., 1$5.
ÉêrsJlen Prijs, Wa,te1tjke' Pravillcie, T8Il~.
stelling, ~br.nk t896
Eersten Pbjs, Port Filizabeth, LandboUw
Vel-eeniging _.. .~. 1896.
Aan~olenfloor he* BellProe:iiDgII :Qepan-.

ament der Kaap Kolonie, als het },est geeoljiltt
fJm. water te P,Olnpén, gevond,1l dqor de

. l)ove.rnement8 «amant ~rea te gebruiken,
' of iD ope né puttf'l. • .

De Lompe nouten Windmolen wordt 'nu
sne) vervlMlgeq door- hes Sta.l~ GaIYanizebl-de
A.ERll'O_TOB.. .

Lloyds' Stalen A.ElUlOTQiS loopprJ lJlet
don z'Jchtaten wmd, "jjn geheel zelf-regnle,.
rend, en w:erkoll P~\een ~n, vásten slag.'
. Het unOTOB. is de. gOedkoopste en ni!1ll~t-

economische'&weegenJ!e ~t ~r wereld,
eeR POlOlt Toestel lt08teóde ten w.~_
dan eon gbed. pa.ard~tennjl hes dag\n nacht
fIOnder oonfg:_toezic]it of kOllten wlrlri,. .

Het )UllqFOB. neemt Cl9lc 8J11&(iig de
plaats ID van.rle I~I en· kostbare "Noria
Lifts'''.of Bakkie~ POlllpon,

Zij die,voornem.ep zijn W~molentoest4lllln,
te koopen moeten wel ortdtn-scheiden i~heu
Lloyds' Galvauiseerde Stalen illIl;MOTO~, en
andere inferietae en waardelooze.nabOotzingen.,
.He.t. echte,' :(.loyq&~'A.EB.ll.OTOB.ml hat gQêd.

koopst en best&> bevtlnfl~ worden, ea beeft
del) toei8 reeds ~~rgeB5I1:1\n. '

Wanne:er .vere~ht, worde,i geschikt-e per.
sonen !!'8lPionde'n om het toestel 9ptczt:ttenI tegen enkel gede~ltelrjke reisk08tenrófvplgen~
spec'ale scihij:lring. •

Sc!u'Ïj£ .?~ pr,jslij8t en ji'e'tnigscllr-if~,
of zend blJ.zoqderheden omtrent diepte Vlln
den put of ht;l,ev;eélbeld wllt:r enz., \Va~nHt oon~
bel ekeuing aer kosten por volgende post za!
toege&onden worden.

De "CASTLE MAlL" MaatschappiJ.

APPLICATIES VOOR WEG"'OP_
ZICHTER.

V ERZEGEL-DE applicaties, met de
woorden :

" Weg opzichter," duidelijk geschreven
op het adres, zullen door den onder-
geteekende ontvangen worden tot 10
.Augustus aanst. voor de betrekking van
Weg opriohter vQOr bovengemelden raad.

Applicante. moeben zeg6en hoeveel
salane zij willen hebben, en gereed zijn
dienst te áanvaarden wann_. vereischt,

Op L8l!t,
S. E. SRA.WE.

Secretaris A. R.
Afdeelings Ra.ads Kantoor,

Barkly Oost, Juli 13, lS97

Schut YeJ:9kOOPlnifen,

Extra Booten roor Engeland, rll LIS Palmu
WARWICK CASTLE, Kapt. _, omtrent 10

Juni, via St. Helena en Ásoell8ion.
AVONDALE CABTLE. Kapt. BROWN,omLI'cnl 10

~u.n1.

GARTH CASTLE, Kapt. vi'ARDRN, omtren.Ju ru
TINTAGEL CALTLE, Kapt. ROllALL, omtrentJult.
RAGLAN CASTLE, Kapt. BRYN, omtrent 8 Jnl~

VUl SL. Helena en A.sccll8ion.
ARUNDEL CASTLE, Kapt. WINDER, omtrent 21Jnli.

Voor Vracht of Pus &ge Yervoege men
zich bij de Agenten van d" CAST[ lf
MAILBOOT .MA.!.TSOllAPPIJ, (Beperkt

Tenders flore ~180 invited as above to
construct a Deviation, at the second Drift
of Section 4 of the Bell River Main Road
on the Fano 8teep8ide, to be pointed out
to Tenderen either hy MeBBrS. C. J. Van
Pletzen,' J. F. De Wet, ol' the Road
Inspector, either of whom will also furnish
part~cular8 as to construction .

• BOK SPRUIT, .BRANCH ROAD,
SEOTIONS 1 AND 2.

From the parting of the.Road from the
Stbrk Sp'mit Branch Road, 0.0 the Farm
Jennervllle, to the part:inao of the Road
from the Ride Spruit Branch Road, on the
Farm Hillbnry,

STERK SPBU1T, BRANOH ROAD,
SECTION 1.

l<'rom the J::ing of the Road from the
Bell Rivier . Road, to the Drift on the
Farm Broadlord Section 2. From the
Farm Broadford to the dividin~ line of
Wws 4 and 5, the Proposed deVl.B.tion on
the Farm Glen Garry inclnded,

Information to be obtained from the
Road Inspector, Section 3. From the
boundary line of the Farms " Knighton,"
&Ild "JohDBtone Leap" to the boandary lIne
of the FIlnD8 " OulIenswood. ': aIId " Athol"
a.ll Drifts included.

Section 4. From thence to the junction
of the Road with the Long Kloof Mam
Road on the Farm "Fetcaires Pass," all
Drifts included.

RIFLE SPRUIT, BRANCH ROAD.
.From the parting of the Bok Spruit, and

RIfle SpruIt Row, on the Farm Hillbury,
to the EuteJ-u boundary of the Farm
Borestone, all Drif ta included,

BOK SPRUIT BRANCH ROAD,
SECTIQ.N 3

From the partin!,j" of the Rille Sprnit
Branch Road on the Farm "Hillbury" to
the Ea£tern boundary of the Fann,
"Birnam," all Drifts included.

BELL RIVER, MAIN ROAD, SECTION

••From the Jow water mark Sterk Spruit
Drift 011 tbe Farm "BelrnOl:'tl" to the
Eastern boundary of the F'arm '. Glaas
Nevin." The Vrifta on tbe Bell River
included

NEW ENGLAND, BRANCH ROAD,
ÁP'PROACHTO BRIDGE.

From the parting of the AlrwaJ North
~~ Ro~, on the Farm .. TymedaJe," to
lte Junction Qf the New England }lain
Road, on the Fanu" Holbrooke."

lJy Order, ....
S. E. BRA.WE, = 2

Secretary, D.C. 6éd'Mlkt en U't~""'D door de DruU.".. Ma-
DiviaiOO&.! Council's Office, I achappij Van d(l Bandt de Villiers Il: Co .. Be

BvJdy, Eut, Julyl" lB97. Q,x::.::tantoor.hoek ~an, Bmg en W..

IlV \\11~rl::\j11Jlf'~rfll!\(.

lJ \ uurZJtlf'f ZOI dnt tif i)r(lte\Tedenheld W~

0\ er de WII111tolliroewJteJ1ll1g' 00 \'ortoooef":ol
UU.lOr!t.:1\ dllt Je bct;ordetlnars te str~ng waren
Hp dt: WII.J!J',erIllIl. en dacbtell dat het was omd:ft
nlen dali Illeer \ Oor do wuocrJ moest bet-uen
the pr'I.lt:ll tr(Jkktn

lJe he"r CJ"tte meende daL de tentoon.telhn
'ren lil il, t ',n ulg aan ..Je Kaapsta.d gehouden
m,}C',ten wordell

li; worden verkocht uit het schnt te
Morten op den 31 Juli 1897, indi~n

niet !I'Oeger gelost.
1...6eel Merrie, .wart maan-haar en staart

omtrent 4 jaar ond met,
1 Gtlel Merrie Veelen. Bruin &nt en

mot kol.

I Rooi Os Linker Oor ZWaJuwBtert,
sneetje V&Il Voor en achter omtrent 7 jaar
ond.

Merton,
JunI 6, 1897,

n'e 'onr7.,tter zer dat meu deze z!lak nJet op
een -lpeCl L}(. \ crgadenog kon bel'\.preken. Ve
b~onrdLcb.l"" hadd"n de tcntooD,telhng zem
hard b.."orueeld cu dIt gaf een zeker lI'eu ...,.
hind gelegenbeid de wIJllboeren te veroordet
leu HU mue't zeggen al. een onbevoor.
.>ordCtluc Illao dat koloulale "[JU ZCCr veel
\ erbelerd w ..... en gedronken werd waar men
d,en v[jltlg ).lJ'en geleJ ..n DOOIt ZOu ¥evondenbcbb.>n

LJe beor (_loetl' meende ook dat hct verkeerd
wa_, wlJnkoopc,.,. /\all te sleUen al. beoordselllaIs,
daar lil bo la11'( badde" er!D den Pi'lJ' van WIJnaf to
blt'01!en

Ile- heer J.\ ,hier 7.~! dal ue \\ !Inkoopcrs getn
!~t. lt..:re pnj7.l11 ..,.dden ~l.!Ven voor "IJn die prU
lUl l<{drnkict_'u h.ld dan l' lor gewone wIJn

\ 1 II ol{ \\at Jl"'('lI~~le Hf_llP1l! men "au deze
zaak af t Il /la .~::.·t hehrualelen van eunlge pn-
\'3!\: zakril. ~11l15de f.lld U1Lten

_j 't7_~O_ LZJN
KlONINKLIJKB MAILDIENST-unOI STOOMBQpT1tLUTSCHlPPIJ

(lEI:ElPB.R.s. Tl.
G. F. HENNlNG,

Schutmeester.

DE MaiJbooten der Maatechappij ver.
trekken VIUl Kaapstad Baar Engeland

via Madeira., om dt>n anderen Woetllldajf iel!
• !lUl' D.m., &la onder aanleggende

VOOR ENGELAND.
II 28-MOOR, Kapt. GRIFFEN.

Aug. ll-SCOT (Tw'n Screw) Kapt LAIlJl.8R.
" 25-MEXlCAN, Kapl. REYNOLDS.

Sept,-8-110RMAN (T""D &Tew), Ko-pL,MOLolll' •
" 22-TARTA.R, Kapt. MORroN.

TE worde. verkocht Rit hel Schut te
YaJstone op den 3bten Juli· 1897

indien niet Vl'OegIer gelo&t.
1 Donker Bruin MelTÏoe, beaud.
1 Bruin Merri., klein kol, omtren. 2 jaar

oud.

1 Bruin Merri., ornb-ent 18 maanden oud,
klein kol, rechtet- lIChter voet wit.

1 Licht Bruin Merrie, Kol, regter achter
foot wit Linker voor voet wië, merk
van zoor mg, omtrent 5 jaar ond,

J. C. DUFFEY,
Schutmeester.

--------,.._
GELlE'VE TE LETTEN OP ONS NIUEW EN EENIG ADRES:

Lx..~~~S e~ <=4D ...
40 BURGS'flRAAT. KAAPS'T'An .J

~.I \ ~"'l!fIU i\l: -De beer Z J H deneer
.Jr valJ l'nll" .\Ibcrt, Kaapk,duliie. Afrtka, zegt
Ik k lil ,'hjlIlberlalllg P!ln I.lal.em 'aanberelen

,till: llJ1lde omtrent de best.e 8J6dlC!lll Inde walkt
L...1.at eellJ!;{t·t'n JIC 3..1.!1 rhaumatlek, leere rug of

an·I,'re Plln"1J 'n ,j" 'pleten liJdt. ze een proef
qe ...en en hll z.al niet aarzeleu te verklaren dat
hel de I,,·,te z.,lf lHd,e h'j OOIt hoeft gebrUIkt
I ),. ~I'(H""-(", \ tlrJI<:'htmg die le aanLreogt heeft
"""',·,,-Ien Ill""" met ollfd'Chap ven'uld P J
I\t"rstll -': ((l. a;;cnten. Kaapstad -(.ldv.)

"ONS UNO'~AAN DE f!>AARL
V

EXTRA. BOOTEN 'i"OOR ENGELAND
ATHENIAN, Kapt, CROPE,omt",nt 15 Juli.'
GREEK (Tw'n 8crcw), Kal,t. A.IUI8TH.Ol<U,=tren,omtrenl 19 Jolt.
GA.SOON (TwlD Screw), Kapt. MARTIN.~:;;'l"I!Dt12 A ngtlSt08.
GEULPH (TwUl Screw), KA;:•. TT80N, omtrent 26Aogustu.s.
GOTH (TwlD S<--..l'ew), Kapt. B1l.EIUl EH, omtreDt 9SepteIDber.
GAIKA. (Twin IXorew), Kapt. COPP, omtrent JaSeptember

EeD van 'ae Maat.!!chappij's mooie Stoom
booten zaJ SOUTHAMP'J.'ON verlaten voor
HAMBURG, kort 00. de a.ankoIDBt van
deze MaiJstoomboot6n.

RETOURKAARTJESnaarENGELANiJ
ga,ngba.a.r voor Zes Maanden, wortien nll.re-relkt tegen een vennindenug van 10 perceut
op den DnbbeIen P8.IIBagepl'IJ8.
,Rl<;TOU.RKAAR1'JES naar HAVENS

llIoDgtide -KUST worden ui4rereikt VOOr de
terugreis binnen Dne Maandon perde U won
of tbe eMUe MaatscbappiJ Stoombooten.

Voor v-l"dCht of Pas!!3ge doe men ll.anzoek
aan de Kantoren van de Union Stoomboot
MaatschapPIj, Adderleystraat

JlIalBtonB,
Jali, 9, 1897.

TE WOJ-den verkocht nit het schat te
Krpmdraai indien niet vroeger gelost,op 31 Juli 1897.

1 Bt<uin Meme, zere schoft, Gebrandt, L.H
olIttrent nt"gen jaar oud

J. A. VAN ZYL,
Schntmeester.

HER~.AALDELIJK Qnngend verzocht m-jade door e~ ot:tdel_'-
• S~uDers aan de Pao.rl onze zaak verder in die Afdeeling uit~

brmqen, hebben wij heslotell ~n Plaatstij!t tcau;tQor aan de Baar! te
opep6n, en de heer D. F. Márais, Jr 1500., " .Afi;eaa Billiking Cor:poration "
gebou ....en.is aangesteld als onze plaats~lijke vertegenwoo~r., De
bedoe~ is em meer plaatselijk nieuws op te Demat en Qiu 'LaK4 •.dus in
alle opsichten aann61t!elijk te nlMen ~oor de inwo~ers ger F~Q.e
AIdeeting. De rapporten van q.en Paarlsc4e Afdëelin~, 1fun~t,
~f, Publieke Vergaderingen, Concerten, enz. r;nllen 'geregeld~publioeerd worden. •

De heer Marais ·zal ten allen tijd~ gereed zijn de n!,men van ni811we
l~enaren, Advertenties af ander D.rukwerlt, Bestellingen, Ni-euwsbe-
nchieD~.enz. te ontvaq.gen en op te ze~. I ,

'\V.irrek~nen op de ondel'8te,9-QÏDg van allen die ~e belangen 1'&D ODJ
land en Tolk op het hart·~n. Men vervoege zich Oij

niN auan.- F. lUi!AlS, J. Zoo,
~African JW#, OórJoratioa j, sebOuwen, ~.uLo

KJIOmdr;I'IIÏ,
Juh T, 189;-

'-r E worden vel'ktld,t uit het .Bcbut te
lIert6n indIen niet vroeger gelo~t

31 Jnli, 1897.

1 Rooi v&ars, ongeme.rkt, een jaar oud.
l Blauw Schimm,,! Pony, merk van knie

halter op bnker VOOI' been, omtrent
.) JM!' oud.

G F. HEMML.'\'G,
Sehutmeeeter.Merf,or.,

29JwlBf17.
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