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A. B. DE VILLIERS & Co.,Afslagers.
Publieke Vk:' Departement JaD' Publieke Werien.er oopmg "

VAN ' , AAN BOUWMEESTERS.

J. S. MARAIS & Co., AtSlagel's.

Departement nn Publieie Werien
Onderwijzer of Onderwijzeres AAN BOUWMEESTERS.--"

BE~OODIGD
VIER Onderwijzers voor Wijk-

Scholen van twee tot vier uur
van het dorp, tegen Salanssen
varieerende van £ï2 tot £135 's
jaars, en alles vrij. 'Applicatien
met de noodige bewijzen ,van
bekwaa.mheid (naar eisch va.n de
Schoolwet), goed gedrag en lidmaat- SCHOOL KINDEREN.
IChap, zullen onivangen worden JONGENS of Meisjes die te Wel.
door den ondergeteekende tot op lington willen school gaan kun.
10 Augustus. Werk te beginn~n nen aan Logies geholpen. worden

niet later ~ :. ~~~~R, V.u .._'.,.door 'f't. I:>•.J. O~IEBS, Fontein·
, "~'

DEEL 68.-No 6,,400.1

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

EEN QE"VVBNSOHTB

-ZAAI- EN VEEPLAATS,
PUBLIEKE YERKOOPING
DE Heer LEOPOLOTUROK,die van

: plan is zijn Bezigheid te ver-
grooten en plaats moet mak~n voor
een geheel nieuwen voorraad goe-
deren, heeft den ondergeteekende
gelast om per Publieke Veiling te
verkoop en en wel op ,

ruBDAG, 2 AUGUSTUS, 1897,
IN HET DISTRIKT

·,S~".r"E:~~,~x»~
:1- Op de Stoep van de Koopmans Beurs,
, TE

~ .I!L..K.. ~ &iJ ".r ..K..X» .,
OP ZATERDAG, 31 JULI, aanst.,

TE 12 UUR PRECIES.

-TB-

GROOTFONTEIN,
SALDANHABAAI,

HET VOLGEl'fOE :

Levende Have, Losse Goederen
....en een groot assortiment van
Winkelgoederen.
Levende Have :-2

(Ruins.)

Losse Goederen :-1 Kapkar,
1 Bakkar, 2 paar Achtertuigen, 1
lot Kaf.

Winkel Goederen :-.')0 Pakken
gemaakte Mans Kleedoren, voor
klein en groot, 25 stukken Chitz, 25
stukken Linnen, 10 stukken Flanel,
12 doz. allerlei soorten van Voor-
schoten, 10 doz. Kousen, 10 doz.
Mans So kjes, Mantels en Jassen voor
V rouwen on Mans, Broeken, Baat jes
Onderbuatjes, allerlei soorten van
Band en 'l'rimmings. Hoeden, Hem-
den, Frocks, Onderbroeken, 75, paar
Schoenen en Steveis, Borden,
Schotels, Kopjes en Pierings, Mes.
sen, Vorken en Lepels, Potten,
Pannen, Roosters, Lavendel van
alle soorten, 6 Horloges, Borstspel-
den en andere Fancy Goederen, 6
Stoelen, 1 IJ zersn Ledikant, Wasch
tafel, enz., enz., enz.

10 Kisten Zeep
10 Blikken Vet
] Zak Rozijnen

Blikken Beschuit
Kazen en Chicory
3 Zakken Meel

25 Rollen Tabak
2 Zadels
3 Zakken Koffij

20 Zakjes Suiker
5 Zakken Rijst
1. Zak Gort
1 Zak Erwten
5 Kisten Lamp Olie
1 Kist Grease
1 Kaf Snijder

Zagen en Hamers
Zweepen en Garen
Hemdegoed on Tjalies
Kombaarzen en Wol
Vuurhoutjes en Medicijnen
Kaarsen en Sigaren
Koffij Ketels en Molen
Specerijen van allerlei soort,
en verscheidene andere goederen

te veel om te melden.

DE ondergeteekenden, daartoe gelast door den heer JAN A. DUPLJ<;SSIS
z u llr-n alsdan verkoopen:

De welbekende plaats "Beerenfontein," -1, uren van 't Dorp
. Sutberland, groot circa 7500 morgen, erkend als oen der beste in het
distrikt.. De Fonteinen geven goed water. Er is land voor mudden
graan. Do Gebouwen behelzen Woonhuis Stal, enz. '

40 Slacht en . ,
20 do ! do

Paarden L' !
'T']'- "

OP WOENSD~G, 28 D~,
,../ AL gemeld ;g,eta.l Vee ,Jlubliek
IJ worden ,vey'~ocht te Kla.pmuts-
s~ti~ , .'

TobieDeViut' l, BeDJ~ JOOl.

A. B. De VILLIJJJS,t'Co. ~en.

J. .T. IIoFlIEYR & ZOON,Afslagers.

SPOORWEG ONGELUK~

ASSURANTIE KAARTJES.
100 Extra Vette' Ka.P&ter &~en,
100 " ,,' Me-linoen&8ta&rd

Schapen.

Op Woensdag, 28 dezer,

ZULLEN worden verkooht te
KLAPMUTS STATION, voor

rekening van den Heer C. J.
CLAA8SE~S.

'--
"Ocean I, Ongeluk en Waarborg Corporatie

(GEMACHTIGD DOOR SPECULE AGTE VAN H]T IMPERIALE PARLEl£E.NT).

SPOORWEG ÁBsurantie Kaartjes kunnen aan al de voornaamste
Spoflrweg Staties aan de Kaapsche Gouvernements Spoorwegen

verkregen worden.
De "Ocean" Corporatie's Ordinaire Polissen sluiten ALLE

soorten van persoonlijke ongelukken in.-Doe aanzoek om Prospectus en
Aanzoek Vormen aan het Tak Kantoor, 28 St. Georgesstraat, Kaapstad.

, H. E. R. GRAHAM,
Tak Bestuurder,

" Ocean " Ongeluk en Waarborg Corporatie (Beperkt),
en Atlas Brand Assurantie Maatachappij. Yaatwerk'l!~aad eJll'J

"' ..~ 1DE WAAL & CO., KLEIN DRAKENSTEIN.

Het Goedkoopste Handelshuis voor DE ondergeteekende, hare plaats
, uit de hand verkocht hebbende

zal op

Donderdag, 29 Jutt, a.s.,
'1'01' plaatse doen verkoepen hare

Losse Goederen als:

7 St.ukvaten (6 Leggers) 8 Kuipen,
3 Druivenbalies, Hogsheads, Pijpen,
Trechters, Kranen, Emmers, Man-
den, Graven, Pikken, 1 Brandewijn-
ketel, 1 Comfijtketel, Grubber, 1
Cultivator, 1 Kap- eft 1 Openkar. 2
Trekpaarden, 2 paar Tuigen, als-
mede 25 mudden Patatas, 10 mud-
den Akers, eene hoeveelheid Kaf,
en wat meer zal worden aangeboden
Voorts de gowone verscheidenheid
Huisraad (waaronder een Piano,)
Keukengereedschap enz. '

De Wed. J. T. DE VILLIERS.

HEINING
DOorn Dra.a.c:l~

IJzeren Sta.ndaard B,

Gladde Galva.:niaeerde J:'raad.

MATERIAAL

IJZERWAAR voor HUISELIJK GEBRUIK
Ledikanten,

Kook Kachels~
Olie Kook Kachels.:

De Verkooping precies om 10 uur v.m,

RUIM CREDIET ZAL CECEVEN
WORDEN,

J. W. STJGLING, Afslager.
Vend u-Kantoo-, Hopefield,

1 Juli, ]8~7.

I

OUDERS EN VOOGD,EN,..
RlJ1NE PLU TS voor Boarders (Kostleerlingen) aan de "Noorder

, Paarl School," Paarl. Goede behandeling. grondig en goed
onderwijs voor £28 per jaar (alles ingesloten). Prachtige ruime slaap-
vert~kken en achcolkamera. Doe aanzoek om prospectus of verdere
informatio bij den heer M. J. VAN DJ!:R SrL'Y, Hoofdonderwijzer of

Ds. A. MOORREES,
Voorzitter Schoolbestuur.

Paarlsche Executeurskamer, (Bept.)

Publieke Verkooping
APPLICATIES vergezeld van

de noodige certificaten van
bekwaamheid en goed zedelijk ge-
drag, ook lidmaatschap eener Pro-
testantscha Kerk, worden hiermede
gevraagd voor de betrekking van
Assistent of Assistento aan de
Gesubsidieerdo School to Schweizer
Reneke, Z.A.R.

Kennis van de Hollandsche Taal
eene vereischte .

Muziek eene aanbeveling ; tevens
is er ook iets bij te maken met
privaat Muziek lossen en als
Orgelist in de Kerk.

APplicaties te worden gezonden
aan 'aen ondergetoekende niet later
dan 20 Augustus, ]897.

Werkzaamheden te beginnen 1
September.

balaris £] 20 p.a.
De gelukkige applicant zal opge-

haald worden bij Vrij burg-Statie.
Het dorp is zes uur van den trein.

G. F. C. FAUSTMANN, V.D.M.

VAN

KOSTBAAR

VASTGOED
TE

WELLINGTON.De Standard Bank van Zuid Afrika, Beperkt.

KENNISGEVTNG geschiedt mits deze dat een TAK van deze In
.BANK geopend id te PEARSTON, KAAi' KU!A:lNlr:.

L. L. MlCIiELL.

den Insol ven ten Boedel van
DANIEL J,ICOUUS JOUBERT, 'rui.
genmaker.

Algemeeno 13 estuurder. OPZATERDAG, 31 JULI, 1897
precies 's morgens ten la ure,

VAN REDE EN DUSSE.AU, ZJ\L do underg-ete8kende pl,lhliek
J uoell vcrkoepon 'op do plaats

zel Yl' :

Zehr ERF gemerkt No. -1, ~e-
legen aan de l\lalherbe-:,;traat vlak
tegenover dl' ~, G. Kerk Pastorie,
waarop :,;taan een net woonhuis en
werkwinkels dio ook in twee kleine
woningen k linncn veranderd wor-
den, alles onder IJzerAn daken ,en
in goede staat van reparatie.

J. J, DE VILLIJ<;ltSA. P. ZOON,
Eenig Curator.

J. FRED PE_Y'l'Z ~. Cv., Afslagers

! K.AAPSTAD.
Zijn'~angesteld als Generaal-Agenten voor den verkoop van

, BLOO~ER'8 COCOA, ,
Dl' lW'dtó, fijnste ell geuri~te Cocoa der Wereld. Beter da.n alle andere
merkl;,I; 7.ijn ook...a.'lllgesteld ulti Generaal-Agenten VOOl" den verkoop
Tan I(AHLEME~SJS, door do fabr-iek te HAAHLEM. Alle- andere
ILtrlemellsis is namaak; 1.:>00 verkoophuizen, be~taat 290 jaren. Deze
alleen ii! ECHT,

TE HUUR!
GEMEUBILEERD, Dr. Fords

welbekend, ruim en aangenaam
gelegen Woonhuis te 'Worcester,
voor zes maanden van af 18 Sep-
tember.

Doe aanzoek per brief bij
Mej. G. W. FORD,

Worce~ter.

DE: ATLANTISC:EIE VISCEI:ERIJEN.
WADNER & ERIKS.EN, BOSTBUS 355, 1UJ .PSTAD.

Ingélegd Visch. Visch FTikkadellen, MootJes In Pekel met ,SJ J6cerijen, MootJes,Geh,-
droogd 811 Ge1iouten,Gerookt V1sc.h,Gevlekt Snoek. Geelbeek Bill .ong, en andere Vtso
I!OOrU:lnll8(U' het Seizoen, ,

'vvA.DN EB. &; EB.J:K.&; BN.

~ :.JIll .Puuele leltea. Der Boeren Vriend inNood
',KaapSChe ~té Wegen. mE1tfAND BEHOORT ZONDER

Vet1éJ1mna-., I,' DR'! LA VE, LLS
TBND.as. i. BEROEMDE

! uIer en Bloed Pillen
- TE ZIJN.
Ala ~ pil 1'001'. he:t hu~~ ..in ~ ze do

beet. 1ll de markt. Getutgschriften tot
ltaring van hMr groot nut en, genezingen
~a r.,... en maagkwalen sijn in groote

WO.IP.(J;I.~ oJ1t1'Mg'ep,door
a~~J~,~ll$V~ .AJM['EJ~'" AD~S
~DliI~~er1.'Ililtt'~ '-, ,....: 1f11itlJrGE ,AGUT, .'

moeten Wl:lrd",Ken . C hl "-~;aimat~"KUPát&d:
Prij~ 11. i pel' poat 1/8, 4 DOO8jaa POltvtrij,Landsqowne Weg,'van de Duit-

sche Scl).ool Phillpri tot aan de
Holhmdsc4e Schoo Philippi, om-
trent 198Q yards in lengte iIi een
rechte lijn. ,

2. Duinefontein Weg, van den te~
genwoordigen terminus te Z '~
Dam tot aan een punt, •
Vijgekra.a.l's Rivier, omtrent ,1),'I",I."'l:II9!'.:'"

[~~ meer of min, in een rechte

~pecificatiesJ Voorwaarden van
Kontrakt ens., .kiinnen op aan~
bij het DiG:rten;tent van Publieke'
Werken" pstad, gedurende Kan-
toor uren gezien worden. , , ~

Tenderaars moeten, den kortsten
tijd nemen waarin z~ ondernemen
het ,werk, waarvoor zij terigElfen, te
voltoo~.~n,;ploeten tw~ ,!~d?Bnde
bor~ ve~lIden voor- d~~Ultvoe~
ringfván het K,ontra.kt, en ,WOda.nige
h9,~1l- ''¥loeten den ingez9nden
'fe~~l' dJ)de~enen. .
betJaagste vf eenige Tender .niet

noOdwendig te worden aangenomen.

W. WESTHOFEN,
pro. Hoofd-Inspekteur P.W.

Departement van Publieke ,Werken,
,Kaapstad, 21 Juli, 1897,

TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen van Nieuwe Ver-

bHjfplekiken - voor" ,de. - Politie en
" Lock np " .te Kalkbaai.

Plannen, Specificatie en V oor-
waarden van kontrakt kunnen gezien
en verdere informatie verkregen
worden ten kantore van- den onder-
geteekende. \

Tenders duidelijk gemerkt" Ten-
der voor Publieke Kwartieren en
Lock up te Kalkbaai," zullen door
den Controleur en Auditeur- Gene-
raal, Kaapstad, ontvangen worden
tot WOENSDAGmidda.g, 28 Juli, 1897.

Tanderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffen voor de
behoorlijke uitvoering van het kon-
trakt, en zoodanige Borgen moeten
de Tenderso nderteekenên.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GltEAVES,
pro. Hoofd-Inspekteur.

Departement van Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapstad,

14 Juli, 1897.

TENDERS
TEN gevolge van zekere. verand~:

ringen en toevoegingen bl]
het plan, worden nieuwe tenders
gevraagd voor het bouwen va,n
Publieke Kantoreu en Gevangenis
te Somerset West.

Plannen, Specificatien en Voor-
waarden van Kontrakt kunnen ge-
zien en de Vormen voor Tender en
alle verdere informatie verkregen
worden ten kantore van den onder-
geteekende, of ten Magistraat's
Kantore, Somerset West.

Verzegelde Tenders duidelijk ge-
merkt, "Tenders voor Publieke
Kantoren en Gevangenis, Somerset
West," zullen ontvangen worden
door den Controleur en Auditeur-
Goneraal, Kaapstad, tot op W OENS-
DAr. midlJag, 28 Juli, 1897.

Tenderaars moeten twoe voldoen-
de Borgen bezolgen voor de uit-
voering van het kontrakt, en
zoodangie Borgen moeten de Ten~
del'S onderteekeuen.

De laagste of eenigé Tend~r niet
nood wendig t~ worden aangeIiomen.

li. S. GREA VES,
pro. Hoofd-Inspekteur.

Departement van Publieke Werken,
Ka.a.pst&d, 7 Juli, 1897.

Barity East, DiJisiouai Conncll ~
Notices.

NO~ICE ,is hereby,'given, ~a.t it iii t1i~
, mtention of this CounciJ~to pj)ly

to .His Excellency the GOvernor, to
chum tbat the undermentioned '
New England, in this DlBtrict, shall
to be a Divisional Road,

ROAD,
Tbe Bsad, hown aS the Old

Engla.ndRoad, comment.-Ï.ngfrom &

where it lea'Yll1!the present New 1!i~rh.m{lJ'
Bosd, on the Farm ol Sandha.m" to
it joins the latter again, on thll
"AlIhton," tra.v6l'8ingthe Farma "Rosslynri,
"'Olea.rw..ter" "Quee,n,berrY," uLaurist.oll.'".-4 t, M:unnt Newton," a JiSt&Jloeof a.bIf~
'one hom- or su miles distanCe. .
'Any objections to the closing of tho 11<00\"&

Roe.d, &8 intended, mll8t be made in wri~:
ing to tho undersigned, w,ithin 90 d y-
£rom this date,

By Order,
S. E, SRAWE, ,

SearetMy, D.O.Divisional Councils Office,
-Barkl s ElIBt,

July 8th, 1&97,-DEVIATION AND CLOSING OF ROAD

P.A..A.RD}iN ! PliRDEN f
HEBT a een PlIald lijdende Mn de 8ch1ll'ft

Ziekte, zooja, maak het dier gesond met
ADAM'S II X-O" DRESSING.

Zie.
.......!Ii' ..._ ~liiEN.

, Prij. : .. tld.
Herlicljll ~Q(lI' ~ liektcn kunnen opI18.nvraag

'l'erlm.'gCu ~.'
Adrea:-

r~JOTICE is hereby given, tha.t it is the
J ~ intention of the Divisional Council. _
of Barkly Eaat, to a.pply to His E.rO'elJeney
the Governor, in terms of Section ...52 of
Act 40 of 1889, to C80ll86 80 Proclamation to
be issued diverting and closing the SectiOnEl
of Road described below, vie. , '
Ist. To open the Deviation leaving tho _

present Proclaimed Main Road (PI"OC. 291,'
of 31, 7,93,) From Dordrecht to Barkly to
Barkly Eaat, oot the point where it cros,se~
the boqndary between the Fa.rm" ~'"
foutein,&Ilithe Ontspan on WaterklOOF, 8.l1d -
tra"eraing the said Ont«pan in-& W '
direction, on South side of pre ent
cr~ the present Road, near Bint- _,
mHlo&l' Drift, ..nd continuing, in a. W88teJ:,ly
dirootioii; on the North side of tho pre'"ll!:t;
Roed, !\ondjoinmg it ..t a, pqiQi, 'a.llput,SM} _
yards of the North Weetern Be&oonottbo ,
outspan. ToW distance, 1 mile 708 yM"dá. '
~n!i To close that Section of tho }lain

Road from Dordrecht l.o Barkly Et,.
procla.imed by (ProolAma.tionNo. 291 >of.:'
31st July; 1893) £rom the póiut, where ~t ,
er08888 tho Boundary between Schsde, ,
fontein and the Outepa.n on Wa.terkloof,
traversing the ta.id Outepau to the jlUlotion
with the Deviation, at a point about 850
yards E8lItof the North ~We8tern Dea.oou
of the Outspen. Total diljtance, 1 mile'
673 yards,

Any objectiona to the closing and.,
deviating of above Sections of Road, ~.* '
be made in writiug to the underaignodt
within 90 days from thi8 date. , .,

By order,
8, E, SRAWE, .. i;.

Secretary. D,e.
Divisional Council's Office,
' Barkly East,

June 10th, 1897.

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

111 LAJGESTB.liT, K&&pstad.

E. H. 'E;ILERS & CO.,
Kaapstad, Londen, Melbourne
Heerenveen en Copenhagen.

Beate Deensche Boter
, ", ·4u8t~che ..
'" 'Oanada JO

Heerlijkste Zoete Melk Kaas
Jl Edam ..
" Canada ..

Beste Engelsche Spek
Hammen
Reuzel." "

"
CJ Milk Can" gecondenseerde Melk
"New Hay" ..
"OpIIl" Margarine
" Ruby" Mengset

Nieuw Zeeland en Australisohe
Vleesoh-Soorten -in Blikjes.

"

Verloren ofGestoJenOheques
1. Op de Bank van Afrika, Kaapstad

No, B668725, betaalbaar gemaakt
2 Juni, 1897, op M. Boboil door
M. Dommisse VOOr£70, ~

II. Standard Bank, Kaapstad, No.
Y 61946, betaalbaar gemaakt door
A. W. Baker, voor kontant, wer-
den verzonden door het Post-
Kantoor door M. Soboil aan G.
Wyner, Malmesbury, en zijn ver-
loren geraakt of gestolen. Uitbe-
taling gestopt. Eenigeen in
bezit van deze Cheques moet
dadelijk kennis geven (geregis-
tree~) aan de uitschrijvers er van

M. SOBOIL.
Piketberg, 13 Juli; 1897,•

KENNISGEVING
DAAR. de mondelinge overeen-

komst verbroken is, dat da
firma van VAN DERSPUY, hua:UlAll
& Co., niet in het Paarlsche Distrikt,
en de firma van A. B. DE V TLYERS
& CO., niet in het Ma.lmesbwfy
Distrikt Venduties houden zulle~.
zoo geven de ondergeteekend~
hiermede kennis dat zij nu voortaaa,
zoo wel in het Paarlsche alsook m
hot Malmesbury Distrikt en ook fu
Koeberg Venduties houden zulle.a.
Wegens hunne bekendheid ,alom is
verdere aanbeveling overtollig. .:

A. B. DE VILLIERS & Co.
Paarl, 8 Juni, 18tl7.Het Genas Hen Allen

M'IJ'NHEER,-Negen maanden geledon
betuigde ik in een brief aan u VI\Il

le goede uitwerking van RHEUMATJ.
CURO in mijn gevaL Ik ben 60 jaren oud
en heb ~ jaren lang geleden aan OHRON.
[SCHE A8THAM eu RHEUMATIEIC en
soohte verlichting van vele beroemdo ge
neeskundigen, en probeerde alles zonder
baat te vinden en had in mijn geval alle
geloof in menschelijke bekwaamheid ver-
loren, tot dat ik RHEU!1ATICURO pro-
beerde en in eens zijn mijn Neuralgia,
Rheumo.tiek en pijnen in hoofd en aange-
zicht verdwenen en het nieuws is ver en
wijd rerepreid dat "oa.meester VAN Roer
amper heellemaal gezond was van
wonderlijke Medicijn," en dit was werke
vet gevaal ; elkeen die het probeerde b
heet het aan,
De heer JA.COBVAN Zrn van Vlalrfontei

(8 uur van Steijnsburg), is genezen V80IJ

een schijnbaar ongeneeslijkgeva.lvan Rheu-
matiek en Jicht, Nooit, zei sijn moede,
Mevr. VAN ZIJLaan mij, W8oI! er eenerger ge_
val van "Koorte Ziekte", zooala zij het noe-
men, De eeste dosis RHEUMATlCURO
deed de lijdende jonge man matig slapen en
medecijn werd voortdurend toegediend
hoewal.d a buren en vrienden zeiden dat
nij niet verwachten dat hij leven son, !V(U

IIV tmee·maal hier, en getuigde van de ge.
heeskracht van de RHEUMATICURO en
PILLEN,

JONES RHEUMATCURO.
De oude heer VAN DERWELT,va.nRed.

dersburg, werd genezen door een bottel.
De beer A, COETZEE,Bra.ndvlei, Middel.

bllrg, C, C, vond dadelijk verlicting. Mijn
z<»onJil en zijn schoonvader, de heer J. A.
SlUT, van wonderboom,Burgersdorp, wer.
den ook ".oenezenmaar ik moet nn sluiten-
Ik: blijf mv dankbare vriend, J. C, van EN 0 d ' d
Hot gr001e Zuid.Afrikaanschogeneesmiddel Enerwijzeres voor e'
voorJicht, Rheurutitk, RheulDliotischeJicht V rijburg :Eerate-Klaa PublUiko
Lende Jicht, Heup Jicht, Aa.n.gez:ich. School, bevoegd om toezicht t-e
pijnen, enz" en heeft vele dnaenden ge- nemen over het Kindergartenvallen, veel erger da,n bovengen noemdet .
genezen. Is verkrijgbaar van alleApothe- Departement. ~alaris ~ 1::!0 per par.
kerB en Win..keliers door geheel Zuid-Afrika Applicaties vergezeld van getuig-
---'----------- schriften zuilen ontvangen worden
YAB D. SPUY, IIIELIAJf &, CO. tot op 2:3 Augustus, e.k.
II f K. D. McKENZIE, ,,andIl 4 sla~t'fs en AJTellten. Hon. Secreta rij. ,

TeL Id. )[~~.:~ ea Purl: (V1:'J.fu, 1897•.

KENNISGEVING·

IK, de ondergeteekende, geef
hiermede kennis dat bij mij is

komen aanleopen op 1 Mei, 1897,
of mijn plaats 'l'ARlRIES, een Blauw-
scrummei Ruinpaard, omtrent !) ,of
10 jaren oud, gebrandmerkt P.B.
op den nek, ooren ongemerkt) linker
achtervoet schimmel. ' '

De eigenaar zal het recht hebben
bovengenoemd Paard te eenigen
tijd te komen ontvangen, bij uitbe-
taling van billijke kosten.

A. W. P. NEL.
Fariries, dist, Calvinia,

18 Juni, 1897.

KENNISGEVING:

DE ondergeteckende geeft hier-
mede kennis dat hij de Olifants-

rivier Warm baden nu onder zijn
bestier heeft, en dat alles gedaan
zal worden door hem voor het ge_
mak van degenen die de baden
wenschen te gebruiken. De badeno~_'"
en woon vertrekken zijn in goede
orde van reparatie gemaakt.

A. P. BURGER.

BENOODIGD



Zake De Kaavscbe ColoDlsatie Compagnie Beperkt Een Jonge Zwarte Vwa,
f , MET 3 WItte boenen en WItte

IN LIQUIDATIE. kwast, ongemerkt, is bij den
ondergeteekende aangeloepen, DeND'YTTIE EIgenaar kan haar terug hebben

~ nuts betalende kosten van edrer-
VAN

Kostbaar Vastgoed}
Levende Have,

Vaatwerk}
enz.enz.,

Ondergeteekende, daartoe behoorbJk gemachtigd
Officieeien Liquidateur, zal op de plek zelve, op

door

RIJDAG, 30sten Juli, 1897,
Te 10 uur des voormIddags, verkoopen _

welbekende plaats, gelegen IU de Aideelmg Tulbagh, deel
van de plaatsen AI Lo18 en ZevenfonLem (vroeger Orffer's),

orntr ent ti ~1 mal gen De grond IS bijzonder geschIkt voor
ten kweeken. zoowel als voor graan, on zon met een weInIg kapitaal

zeer kostbaar e.geu Jom kunnen worden Er IS kostbaar water-
op de plaats, daar Je Boontjes Rn Ier er doorheen loopt, en er

VIII V.lO 2u tot uU voet te maken zou Zljll

Tegtll]k!-'rtl]d zal er eene hoeveelheid Vaatwerk, Levende Have,
V8\., II t1hhoudeltJk Meublement, Zcildosk Tenten, Pikken en

, Tlmluel mansciereedllch.lp, enz., verkocht worden, alsmede
machine voor luO Eieren, een Fostermother, en een Houten

VERKOOPING ZAL

OP

MET HET VASTGOED BEGINNEN

LET DEN DAG,

aOsten Juli, 1897.
• BA T L,
Officl~d LI [u iduteur
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Afslager,
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SCHUTBERICHT.

alen mo...;t1IJk
EK. dud
October t K

BilliJk£' fL hko~tt n
goed

1I1t.:lt

&:hutmeester
JOJ[ -\\ C KOLBb

VoorzIttel ::lebaal Comllll~SIE'
Sterkfootul
P K. l'n Jl s ~t lIlUIL li \ ~,

lv JulI, l" ,

Appelen
Boler
Kool
Bloemkool
Eieren
HoendCl'l
GuavCR
II IrlemoencD
" Ilrt)c.
Uien
Lemoenen
Aardappelen
Pa tatas
Kalven
Kallwenen
Peren
.&ellden

32 Extra Vette Slachtossen.
Tweede-. Klas Onsectanscbe School,

CLANWILLIAM. Op WOl, \ ~DJ.G,

ZAL opgeroeId getal
publiek verkocht

KbplJl uts-titatle ZIJ
II1ESL:'il zIJn

28 dezer,
~ lach to:ssen,
\\ orden <l.an
zullen ZEKER

APPLIl-\IIES wOIduIl!nC geY! a<.Lg'd

1. \jl.Ior bLn OndtrlllJU" mN
kennzs van lIoll lnd'ch, tegen et:D

Salans van £ 1 rlU bt ne,ens £-1,0 \ oor
Huishu'Ur of plaatblllJ~ l toelage pLr
Jaar ,

2 Voor E. n -\"htlnt Olldf'rI\JJ.
zer tegen eln SHIIrb \all £lul) per
Jaar.

Appltc8nt. n
verZlK:he hl! III
told van [lt( UI

ontler Jcteekl I I III tl
14 AUi-.'1IStU" 1" I

"\-VerkZ81l1l10uJ. Il te bcgolLlncn Inet
het beg-1U "all Olt lit r C'IHSU" ek

VerderOlllturml Il klU op aln.
"raag \ erkr( ......, n \1 (Jl dlll \ In UCll
ondergeteok{ I le

l' \LB-.. Dj{ \\ n,

mlt:;

C ~ tiWART
J

2~ JLLI -(Per t.~egTau() -Il l de koloDl"Ie \lol
vetltnl(t'n WIlS korte """.re .etwol td lager en gc
wU8Cben I rl L~gcr

Slachterij te Huur.

tentie.
ESAU AFRICA.

Hopefield, 21 JWI, 1897,

GETROUWD.
den GErrROUWD met Speciale LICen.

tie op den 20sten Juli, ten
huize van den broeder der bruid,
den heer A Van RIet, door
Wel Erm. Heer A. 1. Steytler,
August Alexander Grader, van
Bloemfontein, O.V.S., met Anna
Mana, Jongste dochter van wijlen
den Heer A. C. Van RIet, van
Kaapstad.

~
In de Regenbui ...
werd de man druipend nat Het nat
worden bezorgde hem eene verkoud-
held Door verwaarlozing der ver.
koudheid ontstond een hoest De
hoest wierp hem op het ziekbed.
Eene dosIS Ayer'. Kersen Bontnud.
del terstond mgenomen, zou de
verkoudheid 10 den aanvang ge5tult
hebben. en zou zickte, hJden en kos·
ten bespaard hebben Het hUIsmid
del voor verkoudheid, hoest en alle
longkwalen IS

Ayer's
Kersen
Borstmiddel.

GEPREPAREERD DOOR

DR. J. c. AVER & CO.,
Lo_II, Mas •• , u.s A.

~ ... w ... _w
Goud. ..dam.. op d. Voornaam.'.

W.reld re"Ioo".,.lIInllll

It.r Wacht II VOOT g'lJICdkoope namultaelll De
ba4lm - Ay.r I Cberr,. Pectoral - SlUt dui
del Jk op den omalag CD lJ lo het &Ju va.a o.e
6uch gebl.uen

NI EU"W"E

Hol/andsche Boeken,
Smit M ZJnul11JnI!"1l
Emants M, v III Hilildl ln 'lirl
AlJramsz S \\ dskl tcltt
Ons Boek '" hnh n VOrt d jeul.'d
LlCftlllek Br J W (. d",lt. n-tlg

\. IkshOt k VOOI I 1~1lU utj(
Spurgeon Mevrouw CR\'I Ije

/,it nad. (n st. I v. IIde I • fJl
Mys Schoolwoordenboek dt I } II

)l: I"h. 1111

Mys Schuol woordenboek lt r I I lllRCh"
la,,1

My, Schoolwoordenboek JL! ])UltsC!rt
lid

Van Woude, Johanna I 11 "I" tlt
Gra.m Johan'" OOI I.d, I \I at
Mea.de. L J fronw. vrJllJlltll
Agatha., De K tr l\ "'!Jl

YEHKHlJ(.1l \. \.H HJJ

J. C. JUT A & CO.,
BOE K VER K OOP E R SJ

~AAPSTAD.

M.A.RKTPRIJZE~ .
KAAPSTAD.

o 4 0
o 1 6
o 0 06
o 0 1
o 8 6
JJ 2 I
o 0 ij

o 0 6
o 2 10
o I I II
o 1 0
o 4 U
o 1 8
o 12 6
o ~ 0
I!I ~ II
o 3 8

23 JulJ 1197
.Ii • d
o 4 0
o I 7
o 0 2
o 0 lf
o 13 0
o 3 2
o 3 Il
o 2 3
o 8 I
o 17 -
o 8 U
o 13 II
o 5 Ó

o 14 0
U 9 0
o 3 Il
o 4 3

LONDEN

paRr ELIZAlIETH

DE rtillne WIlJstgevende bezIgheid
met Zout- W orst- Cll ~toom-

kam€rs, bijna ~ J Jaren gedlev£'D
dour II IJlell dl Tl hoer PAl [ VtlN
B \ ", I I u Il l Tl th,llls geoccupeerd als
SlachthuIs door W \IJJI R &; CO IS

te huur Vau 1 Septembcr, 1897.'
Doe aanzoek bIJ

Wed P \u'\ BACKi-iTROM,
Stellenbosch

22 Ir:LI-(ler telet;raaf)-h:r IS IJ Ina n~18 te
doen op dc IIs&t.!eliJke \Volmarkt dMr de knopen
got!n betere pt/lzen willen geTeu en le velkoopen
met tegen looperuJe I MlZCll Willen verknopen Op
de publieke m"rkt werd"u 126 balen 'It 200 v"n
d~ hand l(ezet Er Wlil'en bijna geene ZA,kenIn
bokhaar daar ,eie orders of herroepen of beperkt
• ln ge" 0 deu 'oor goede eerste werd ló I 1 I aall
gebodelI IDnar wet aangenomen Op de I' hlJeke
markt "erden 21 balen eli 100 7.akken verkoel teil
7 balen 40 lakken wrug-getrokken

De nMI! naar hIlIden 'vr 1 goed
Een vnl goede hoeveelheid yogcl.trul •• eeren "erd

.erkocht tegen prllaen u plil'l wet die der Iur/ge
weeJt

"cll \ I Ill' Het Normaal College. 23 J uIt. - (Per t"legraaf) - Pruzen
produkten op heden

• d
~AA.PSTAD.

KAAPSCHE

GOUVERNEMENTS <)POORWEGEN. .EE \ 'plLlalt' Kla.., staat geopend
- te wurden Voor :stuJenten dIe

Tenders rOOI ('Oll\Pl'Ilemellh het ]'hlilculatle(of Hooger) examen
}lal'We hSlIlltlltle gl'p lS,tE'IJ bebben, en die begeer1g

- ZIJII zIch ,oor te bereiden voor do
r 1lTS dlL.e iJ'f'''chledt h nIllS 2de KII~ onderwIJzers-examen ID
.L germ; ti lt dt ultnOI)I!JgII1...' OVl\;mbu
om Tenders \ OUI l"}UI llllLIl1l1lt, Du "1!11ermt€Lldeut-Gencraal biedt
ManTle .A.s:-illldDtll, i-('{Iatccld 1 ecne blur-:; aan t.er waarde van £30
Jul}, 1N9i,:tenI g-g' tlokklll I' per Jaar

W "l~ CLAIR, _hnzoek moet zonder Vel ZUlm
Hoofd poOl'1\ eg llagaziJnmeester. gedaa.n worden bl; den ondergetee.

Kaur"'M ~"u ~(Il Kende, die alle verdere mliohQII8
Hoofd ~Lijnmt'e8Ierl teven zal.

Kaap 22 Juli, 1897.

lIeel
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In een open brief dien wij
andere kolom publieeersn, ma'lkt
ScHBEINJtR, lid voor '''rIIK wasauu
lI:ijn besluit bekend zich met ver-
kle8Nar Toor die kieaafdeehng W zullen
stellen. Onlangs bespraken WIJ de aange-
legenheden der Afrikanerpartij in die
klesafdeehng, waarin gezegd werd dat
het nog wet bekend was of de beer
ScHREINER mch weder verkiesbaar ZOU

stellen, en dat zIJn terugtreding een be-
langl'lJken Invloed zou hebben (lP de
toestanden aldaar. WIJ juichen het daar-
om toe dat de heer ScHREINER vroeg-
tiJdig zijn besluit publiek gemaakt heeft,
zoodat andero ~hikkingen gemaakt
kunnen worden.

De reden, die de heer SCHREINER voor
dit besluit noemt, IS dat hIJ ZIch niet ge-
reed gevoelt het strgdperk met den heer
RHODES In dezelfde klesafdecling In te
treden, daar hU de vorige elektie Diet
hem streed om een zetel ID het parItment
t-El verwerven, toen de invloed vap den
heer RHODES hem hielp om dien wtel te
wmnen Met andeI't\ woorden zegt hg
om oolitieke en pnblleke redenen ~ ik
den • heer RHODES onmogelijk onder-
steuneu, en om een persoonlijk g!lvoel
wenach Ik DIet te Barkly West tegen hem
te staan. Hij oppert self het beswaar, dat
dese reden toegeschreven kan wórde~ aan
een overdreven gevoeligheid, dat geliJk
staat met zwakheid, doch indien de heer
SCIlRE INER In dit opzlcht al een fout
begaat, dan IS he' zeker een fout aan de
rechte Zijde DOOl dit besluit ontneemt
hiJ den RHODEs-aanblddel'8 allen grond
hem te beschuldigen V'dD den heer RHO.
DES slechts Uit persoonlijke wr,}ak te be.
striJden.

Neen, de heer SCHRE1~ ER verklaart
rondborstig en manmoedIg, /lat hij de
puhtlek en tien invloed van den peer
!:tHODES cp onze natIOnale belangen met
al zIJn kracht l.ul heseI'uden. "Overtuigd
zijnde van den el ust van het k,\a,Ld, on.
d"l vunden en dreigende, voortvloelen-
dtl Uit dIJIl vooltdUJenden mvloed
VUil den heer liHODF.!'l op de ID.
i!'telllllgen en de pohtlek dezCl Kolome,
kan Ik DIet anders dan zijn kandldatuUl en
die van eemg een the hem up polltltlk
gIJblOd zal ondel'stel1nen, met ullt kZ'lICht
tegenwerken

D,lt de pollt18k tm de ID vloed "an deu
heer HHODKS en zijne aanIJltlJel8 een
tlrelgentl geHLHI IS voor geheel ZUld
Hnk"l, 18 eene gevolgtrekklllg wa trtotl
allen gekomen ZIJn, dIe met (enlgt wa te
van onp Irtw!Jgheul de gel.enrteDl8seu en
den loop dOl publieke zaken lL1tle afge.
loopen maantIen hebben liadege81 'gen, dit
18 d~ overtulgmg 'an allen die gelet heb
ben op den lagen tuon welke In Rommlge
knngen heertlcht, alsof geld uwt alleen III
Dl Ichtlg maar ook alleen uegeell\)k 18, dit
gevoelen dien tile gelooven dat geen
pulitlek t'Jt waarachtig welZIjn 'au een
llOd of \olk kan zIJn mdien z~ tntgnat
van v~ i Iaad en ge\\ old Uit \ eistaMI allen
dl~ de belangen 'an ZUid Afl Ik! op het
hal t d rag" Il ell lOllen dit de OplOSRlllg oei
IllaatRchappelljku en natlOllale vraagstuk
ken ViD ZUId :Hllka ligt III ,\euerkeetlge
Vll tlraagzaalilhel I en lespekt :\ let ln
"lO \\ eld, maal lings lIe wegen van e~n
Iln..;zallle gewnJe, natuurlijke ontwIkke
111l" ligt !Jet welzIJIl 'un ZUlU Afrika

Ve heer I{HODE~ heeft ZICh dIJ ekt tegen
tleze natuurlijke ontwIkkellIlg onzel toe
,;wndell V~lkla<lId ZIJn loul.>I,aan begon
eer"t, zelde hU, na den J AME~ON lDval,
en "edert heeft hiJ hp.rhaaldel\)k verkld.ard
dat hiJ op den mgeslagen weg zou voort-
gaan Dit dreigement IReen voortd'lrend,
bl ~ vend ge, aar voor den , I ede 'an
ZUId Afrika. de Illvloed dien tle kapitaliS-
ten Zich In ZUId tV IIka wtllen verwerven,
Hl strekken om alle zelfstandigheid eo
politieke eerhjkheld, alle Idealen en be
gIllseIen UIt onze samenleVIng te ver.
bannen De ware patnot, de wpre vad el.
lander kan dUB lllet andel s, gedrongen
door een onweerst.aallbaal phchts.gevoel.
dan ZICh met alle krdCht verzetten
tegen de politiek en den Illvloed van den
heir RHODES

De heel SCfIRE!~ KR gevoelt zoo sterk
Over deze zaak, dat hIJ ZIch lllet kan te
VIeden stellen met de zoetsappige, er.
klal'lng, die men gewoon IS te hooren mt
den mond dergenen die den heel HHODES
nog gaarue zouden wdlen ondersteunen,
doch door de omstandighe::len gedrongen
zIJn lets auders te zeggen dan hetgeen
III hun hart omgaat, tw' Ik kan
tIen heer RHODE!; met langer vol.
gen" De heer SCHReiN ER zegt met
alleen dat h\) den heer RHODES met meer
kan ondersteunen, maar ook dat hIJ den
Illvloed en de polItiek van RaoDES met
alle kracht zal bestr\) den. Zulk eene
verklarmg kon men van Iemand die het
eerluk en oprecht meent met zlJn land en
volk verwachten, en WIJ behoeven onze
lezers het met te zeggen, dat eene fraaie,
:nondehnge verklaring van den heer
RHODE!; nIet meer te zulleu 8tenneu, nIets
beteekent, Ja, meer uog, zeel gevaa~IJk
I~, naaI men altoos zulken vllldt dIe
Zich door die fraaIe woorden lat-en mls-
leltlen, die achter den schJJn aId het ware
heht a..ngaan

WIJ vertron\'ilJn dat de AfIlkaner.partlJ
t .....oo st8lke kandIdaten voor Barkly West
~l kIezen en dat de plaats zuo willirdig.
lIJk duul den heer SCHREr~ER bekleed.
door een niet mmder waal'digen man ge-
vuld zal worden De heer SCHRKrNER
zal Zich waarsch\)nliJk VOOI een andere
kiesafdeehng verkiesbaar stellen HIJ
zal een sterke kandidaat wezen om den een
of ander RHODEs-man mt den zadel te
lichten, en daar er ID zulk een geval geen
persoonlijk gevoel ID 't spel zal ZIJn, hopen
"Ij dat hij ZIch daartoe geredelijk zal
lateu Vllluen

;die te WlttedMf~, Welbngton,
drle~ Jonge mêJu!chen aan eeu

tNIllr:igen ~ood moesten komén, meer dan
gen~ sou zijn geweest om alle ouders en
1oDlf8 menschen te waarschuwen toch
met te veel te wagen Maar dit schijn.t
geenSZllUl het geval te zlJn geweest, WlLllt
sedert hebben wij van alle kanten van
ernstIge ongelukken gehoord, ongelukken
Ja, maar toch ongelukken die w&"ll!'schJJn.
lIJk met een beetle meer vool'Zlchugheld
en een wemlg mmder waaghalzerij ver-
hoed konden zijn geworden. Wij zullen
Illechts een paar gevallen noemen waar
oorgkUmmel'fl van kransen zIJn gevallen-
deze gevallen zIJn nog versch ID het ge
heugen van een leder dledemeuw8bladen
leest WIe hennnert ZICh wet het gev.al
te Franschhwk, waar een Jonge man
alleen naar den berg gIng en dood werd
Ingedragen? Wat later had men een
soortgelijk ongeluk m den Helderberg,
Stellenbosch. De ongelukken te Oeres.
en Vllhersdorp staan ons nog helder voor
oogen, daar de ongeluklugen In belde ge-
vallen verbrijzeld werden Een paar
dagen releden meldde onze correspondent
VUIl PIketberg hoe een JOl18e man van een
krans was gevallen, waardoor zIJn been
gebroken werd en hlJ andere zware
kwetsuren bekwam. Heden pubhceeren
WIJ weder de bQzonderheden van een ge-
val te Ladismlth, Kaapkolome Twee
Jonge dames grugen naar den berg, klom.
men op eeu hoegen krans, doch toen ZIJ
weder wilden afkhmmen, gleed de eene
UIt met het zeer droeVig gevolg dat zg In
den afgrond stortte en verbrijzeld werd

ZUn deze wet ernstIge waarschuwmgen?
ZIJ komen UIt alle dooIen des lands en
worden In de meu1VI!bladen gepublIceerd,
zoodat wemand zeggen kan dat hIJ Wets
van dese ongelukken heeft geweten Berg-
khmmen lS goed voor longe menscben,
doch men kan een berg beklimmen zonder
ZICh ounoodig op gevaarlijke plaatsen te
bogeven W IJ vertrou wen dat men deze
waarschUWIng met onopgemerkt zal laten
voorbijgaan

ILtVENBES:rUOR-Du de gIsterun g houden
v!lTglldermg van het bn, enbestnur werd gera!>"
porteerd dat er 17 zeilschepen en t,,1X' Sl. 'L

hepen JU de baal op 1(8)Jlaalseu In trel cl k
Wllchtwu, en er wa I ï74 ton vrndllgOt:J up
de kaden en 10 de mag:l~unen

IR <k>1!lXIN" OUIIAJG!I.'lCHIl-Bet h""l Ja
&bodes en Belt gewillig ZI)Ueen mLlhoel p<, d
te betalen voor sir Gordon s oorloll>IIiChI "
bet iJ'.'rl ment alhier SQI1lS strulkolblokket rn
dell weg mocht leggen Dut /JIlIJ ook 'Wrt "c t

een VIUl dio plantjes Llln dio dienen m""l. I [IJ

op de nandeelenmsrkt wat beweglOg Le i.JrLIIgto
HET LAND ~A!'é "EI OFTE -De beer ( C

Scaer vroeger van Orahamsstad scbrlJft aan de
Jourrial ru t Bula wayo een en ande r omtn nt de
rers daarheen en het leven aldaar waaru I LI kt
dat het er MIes onbetaalbaar duur IR eli waunn
hu verzoekt jougelieden ronder gold k "aar
schuwen thans Diet lll1&l' bet beloofde land toe
te komen

WEEn IE"PS ,~'" DEN PBOF E&."'OR -!le c: l"
.Mercury zegt 'Hoe meer men van den hotr" eCl
hoe meer men overtuigd wordt van de U"",I
zakeljjkheld om een schildwacht to bebl"'D bl
iedere hoofdstad der boeren en een sterke
troepenmacht zoo dicht mogelUk bil bun gru
zen Men moot zooals de professo- vnd"r d

t
boeren an van hen geleefd hebben om zoo te
leunoen schrijven I!'

TOI rEDEN VA!:lHEl DO Rl'SU t:RT{; l lt 11InDa
nielskuil Barkly West '!lU gekozen de beeren
W Barker H B Wllh'l.ms en P J Gerl>tr
Voor het bestuur van Saleru de heen:n J W
Thompson J Gush en R A AttweL \ oor dat
van J[lw~town de heeren A J KIdweIl A_ E
Roberts en 1 H Hood I'e Barr)dalu de h_
ren M Venfeld J H Burger eu (I 0 (;rrc" se l
sen en te \'\'arrenton de heeren P U du Preet,
J Dundas en C (I Vorster

EEN POLITIEKE BAROMETERIS voor-Je J urnal
te Grahamsstad de Afrikaner Bond .. tik
lichaam dat blad aanwjjst ....elke I>ugelsdo
staa tslieden ZUId Ainkn het meest te '!'Ce'cn
heeft Het besluit '!UI den Klmberleyschen
tak van den Bond om sU' Wilham Hllrcourt le
danken voor bet door hem bU het lIIuIPt.ocht
comité r.e Londen verrichta, wekt de I erom,
waardlgmg van der heiligen blad op t I. "el
een bewus van verregaande, erachtenug al. men
zun verontw aardiging durft Dltspreken omdal
Iemand genoeg zedeljjken moed had onrecht
onrecht te noemen

Hl w f LI lt; -Heneu IS m Kaapst.ad III het
huwelijk getreden de heer .Jacoi.Jue .Kt! lau
der Mor"e sen mn de Drift CUlVlllla een oud
ouderling van Je 1\ euerdultscbe Gereformeerde
kerk en lid I an den afdeehng'sraad met J ohar na
MarIa M Ildr geboren WllJter[,ach en docbler
'an wlllen d"n heer ~lnterb .."b Iroe~er
tIlagtstrllal 'nu I ulbagh De heer \ an de-
Men.o IS "'lil V!ln de oudste Ingez!ltcnen 'all bet
dlStnkt CalV1111n en door z"n 'uorbe<lJ In
zake HUl de op'oedlllg zunda alreeds t" '"'
Z[JDer zollen praktISeel ende In het dokt"rs
ambt heeft hij bel, rlJ.pekt en lertrou"~!l 'an
hei Pllbhok ver,,'or.eu

DJ:: \IIOI<.IlN\\OOILJIGIH\A:\ DUI'tU \\1
1 ~ f 1 li IU I -lIJden. I.ct Jubtleum w"rj 'vi
geus 1ru/Ir de ,ertegenwoortltger van !Jun.""l
laud berhaaldellJk door d~ 'olk..merugte bel".
dlgd "Il llltgeJI1u"d ter" !II d~ processIe 'OOM
gwg UHha:t1dcluk werd hIJ Ocgroel meI dt-n
uitroep Waar IS hel JJaliStBtt !.tlep1laf kal
t.oor .clHmpcnde of! het t<:legr-..m J. or dcn
keizer rulJl PI "sldelJt Kruger gezondttJ Ila dCll
Jamc'ollln'al De \CILegemHJOrdlger Uil
"oordde du [,eloodtglIlgen UI' "uardl!f"" uze
door op Zijn helm ell plUIDl Le "IIzeil \ <rgcij k
dil gedr~g eln. !lid d lt vali IUltenal t Eloff en
I"" hoh "'I dal er Over gemaakt werd IUdc
Engel.clle ['latlen

K'AI "'lJA\' n CIIE, -B~l \las I? lO

\ erras~mg 'OOt de \ de \ 1wnd{ II 'aJi dl! t;f..;.;J.clh;
elJ aam <lIJlike )ulJge wedu\Ve IIJ,,)utfr M Iler
(geboren '.\ I tt.cr[,ich) \'oet gISttr I Ullludag ou
der heu t JJleu"s ZIch 'cr'prclddc JH dl ...=
Jige ,adar Je h"er Ja<,vbu.:'>it! I lIJ dlt Mcrwc,
J;Cn V.:lU Calvnua 0p "lIn 'Wcg naar Knapstad
lwt had recllt !(cklt1gelJ haar !rart te" Innen
en h..ar hedell (\\ oen...Jag) naar Kaar.I>JtaJ zou
neWen OllJ d l.al III delJ uamlddag ID hel I U" e
lUk JJUI,slJod le "ordelJ ledH nep Uit Jal
I> knap gcJa III 1 I I mand clJc 'rr \Iu.e.
}!Io. dood Jill l,--n III t:JJ kt: za lk ledJI II;! kr
g. z, II l"cU II 1 " I Je h Iriel k te .c
IUKI\L1lsch"" lal hUlJne Iel" Incnden -Jl",,,I d

I I' LJ
sd r 1ft al, v, lp 'r~,!:
\\ 11t:1l d cl a.. lJ ~ ru ....1..: (Jlrc.~pul1der kl iD

uw ge'clcl I liJ zo I\el "I, RUJ lelJ edlllur Ilr
bel lUIOJesulad d" Lul \ en elm.;_ t.o cr up
'kkelelJ Jat dt hec:relJ \.n 1 "dtn \ au
Rhljn \ atl den littler en Locbner Ol o~n
Zond 19 met CCI IrclJl geredtn I cl I I
f IJll !run W I ill kIel barte gUlt Jal die maJ

neH zulk cu '"' I Jtt f JU t ! egn...~Il hC'bl>t r f jil.

l I I ClIjl I I z dal die heerpIl zulk. gedaal
hcLbcu om hen bij hUl1nt ëUIlstnUtIlltl 1 (cf
.Iccht JJl"ltc.b1 Ic 'lelle n
"eder naar hel I l..rlemel I t~ Zt udm maar an
deren el 1\.1 Rh ,des aalJllldJel." Jle I JCl 0111

bod nodi om zu" gtbuJ Ids I:!'CHn

PI I Z) "''' '\1 I I -De spoortr"" dl~\\ LI..
dagochte tI 0(11 G !Jur IJl de haapsl.atl III e't
a.rrl\ ecren "t nl wegt'J1iol de J(Jngste z\\ al (: r
geus 1(.)() zeef t( Plkt::tlJerg st.atlc opgch( ulu
dat die ce!'bt DOlJderJagn Kht urn :l Ullr allller
"lIlkwam Up dien trelll "areu ook een~e
rne"Je. dlO na hUllr I "canllC t[)d thUIS of eld"""
le he[,J.,en Jourgebracht naar de resP<'kUt' e
scholen teruJke, rJcn Sommlgen harer a
hier In don lIicht tlllngelanJ Wisten Ulet ""'Ir
heen toen eenige ondt.:r\\ fzere!S8CCl 'Hl ht:L
(Jood Hope ;:; mlcar) dIU aan bet 'l.&tlOll

\Varen om centJe I ln dle lcerllO~n af Le halcl
zoo \"TlondellJk ware u ° k Jle 't'ecmdehngt'"n
naar hel :"CllJlJlá.!) le llenten al" aar 1 j n ct.
al het noodrgc werJen 100rzIOn totdal zu den
volgenden dug naar hare n'"l:>ekue,e scboleD
konden gaan Dil IS ura li gedaan

hsol '!;'TI!;){ '-I den boedel 'an Charl".
Store) ""lU de dude ,eIgaderIng 8ebouJei'erderu 6chuld\ordenngen tell l>e<lra 0 \a I
£26U\)8 tid "erdeu lIlgeleI ,rd L t bet ~ r I' rt
van nen kurat~ I leek dal btl" w ....chljl II k goad L

"erd dal kredlfcuren geell dllld""d ZOUdell kr,
gen llJaa.r uljdragen lIluc,ten I JOr de kO-ltl der
hkllldaue !Je lIl.ohulltle "ru, OnL'Laan do r heL
lecneu 'all geld L<.:gelJhouge llltGrest Uet lal
port werd aangcllUm( n er Let \ erzoek \ a dt.:l1
1O.0Iven. lm op p g~n oaam t~ handeltr w<rei
Ulel toegesLaan In den IIl80hentei buejel I III
Pel pr Arnoldu. Mar(. Iroe!;er klerk lan dtn al
deellng"raad van AberJeeo thans op hCI I,r~~k
\later "egen. hel SLeIen 'Iln .1:1'.J 'rau !;ClIO<;[D

eell ra.ad "erd door ad ,okaat (. rahllm een under
zoek gehouden Dllllr l"'t 'erkoofX'n van C~I J.g
vee en het koopen van 'l"astgoed dat gedoelteluk.
betaald was me~ het ontl reemde geld

el:ooihl schul deed overhellen en w\Jne ~er
kleung "el1;tik.et'd.1l
Ik 1I'eQscb door middel van U IV veel gelezen

blad al mnDe constituenten te danken voor de
¥OOdguD&ilge oudersteuning mu gedcrende de
IMhlte Jaren verleend, en Ik wenseh WID hen on
inderdaad ook u.n de kieeers van Kimberley -
lJll)n eerste lIeveJllig, do vcrzck rLng te gCV(lIJ,
dat indien Ik lid van het parlement moge bIll-"eA lw!;. wIJ steeds aaDgena:u:a T.W ?iJJn,eo zal Ik
het steeds ali plicht beschouwen, de belaugen
van (.r:ik"ahmd W tlIIt te tnu:ht.en te bevorderen
en b8J'6 behoeften voor oogen te houden, al
hoewel Ik alsdan geen vertegenwoordiger der
eelve lOop ,un

Uw ""led dIenst", dienaar,
W P 8cUllEJNEll

GEHENGD NIEUWS.
AANOKLOOIEN ~ 1:A.fri1m, Hopefield,

een Jonge swarte vaan-Zie adv
KEN1HsoEvn;o geschiedt dIIt er een tak van

de Standard Bank te Peanton geopend 18
PAARDENZIEKT~ - Eon Ranter telegr&1D rut

Bloemfontein (0 VS) meldt dat paardeuriekte
daar seer beerscht

l'E !lUUR do slachterIJ gedurende zb jaren ge
-4reYeDdoor wuIen Paul von Backstrom te Stel
leebosch -Zie adv

DE DEEltEN \A..'J REDf & DUSilEAU zon aan
gesteld als generale agenten voor Blooker s
cocoa un Harlemensis. Zie ad ..

DEAO.rORT WEST -Onze oorrespondent somde
ona Donderdag dIIt den vorigen dag prachtige re
gen. t4> Beaufort gevallen waren

TENDERS worden door het departement van
publieke werken gevraagd voor het maken en
begruizen van zekere wegen w de Kaapscha
"lakte

GoEI>E OSSEN-Twee ossen, die prlJzon trok-
ken op de Durbanschs, tentoonstelling wer
dell door slachters aldaar gekocht voor iLl
en £28

KEN~ISGE,fNG geschiedt door den hoofd ma
gaz[)nmeelter dat de uitnoodigiug om tenders
voor gouvernements manne assurnntie terugge
trokken IS

Nauw!!. llULLA'JDSClIll nOEKEN -WI:) verwu
sen onse lezers naar een lust van rueuwe Hol
landsche boeken verkrijgbaar b!l de hesren J
C J uta & Co Kaapstad

Dl> I REBIlJENl '\N t IHNKltlJI> 18 druk besig
Russisch te leeren ten einde 1"1zijn aanstaand
bezoek aan Rusland den keizer en de ruk..
groeten In hUD taal te kunnen toespreken

W A I ZEe r HURAK' - Eon tudgenoot zegt
dat terwui ccn kaffer met een donkey door
fl!CDdir Vier nabu M.unuburg (Natal) reed cen
krokodil deu donkey en zadel onder hom weg

els bd
'8 (id
I~ f d
15 lid

Registratie-koorts onder de
jingoes.

Van alle kanten hOOI t men dat tie
JlL1goes zIch beijveren om hun p:utlj te
vel'flterken met de rRg!!!tl atle, en men
hoort ze reeds JUIchen Jat ze 'cel hebben
gewonnen Uit een pl'lvaten brief nemen
wlJ het volgende 'De Jlllgobond IS dl uk
beZIg ge\\ eellt ID ons dIstrIkt met de re
gistratIe van stemgerechtigden VOUI par-
lementsleden. Een men Igle van porlio.
nen, tIJdeltJk geemplo) eel d aan den spoor
weg, z\)n mede door toedoen van den
Jlllgobond geregIstreerd Ook lO het dorp
I~ er een reglstratIe·koorts onder onze
Engelsche bevolkIDg Zelfs kUlergasten
bIJ hotels; enz, z\)n op de voolloojJlge IJJst
geplaat.st." Men ziet het dus dat zIJ geen
ollddel sparen om stemmen te Wlnllen
Wat wIJ hebben wllJen IS dat el uok onder
de Aillkanel8 een reglRtratw·kOQrtH moet
ontlStaan Dan alleen kunuen \VU hopen
un ze partij naaI evenredigheId vel Legen
woordlgtl te kllJgen

Een ,milel cal rE'spondent \ ra 19t of el
tijd z Li gege, en 'vorden om ubJoctle te
maken tegen de aanzoeken dw thanA In
komen-geduI ende de 21 da.,,'en nu de
pubhk ttle "LU tle voorlooplge liJst" L1 (lP
14 dezer Het antl\oold IS Ja, ue veld
kOl netten moeten IllInstens 14 dageu
geven om tegen deze aanzoekeu te olJJec
teeren

Men mod de Z lak II al IU huu len en
DIet on\el"Schtlli,; ZIJIl OliltlellL eell enkele
Btem YelgecL nieL de "e~lls~ende "Lem
\ an den voo I zitt-el tot>l1 de motie van
\\antIOU\\ en III de lage~lll1'l' Voor het hUle
was Van E'en stem hmg alles af

B~ IV] F ROE Ol LDVfl!Dcr'rEJUNG - De beer
Cradock vroeger kIer k In dell dienst VUil den
afdeolmgsraad te Port Elizabeth !Jj Uit Johan
neeburg terug~ebl1lcht op oen" be& huIdiglIlg
van verdu18t.enug 'an gelden 'an den mad
Ol 4 At ( t:'llS uI er ee~ Bond.s'crglldermg

gehouden worden t.e Houtkraalstutle Olll leden
voor het hoogerhUi8 te kiezen en tcgclllkerltJd
de heelun lheron eo Du fOlt te lInt.UlOoton
wanneer zll verslag zullen doen ~an bunue vcr
nchtmg( 0 o;edurenlle de afgeloopeJt se~le

D~ B, ~lJ8U\S van de Ca/Hl UelCuril Wilweten
"lJ.arom de 1 rll.DJ!vaalschc regaenn.g ruet Je Uit
levenng van Rbodes geclBCht heeft Omd it
zegt d. E~ï'r'H< zl) verwachl dat do Blltsche
rageenng zoo fntsoenlnk zal z'ln hem te stra.ffen
ooals Jamesoo en llnOonn ge.trait zlln d,e lIlet
half zoo .cbaJdig zUn

EI ~ ~ lJl Til \ 111, - LI l.aterd"g
werd de f 2 )tUlge HOUW \Jin Jen "1""1 \I cg
wachter De Lange le DUlISleJeur Lenl "I le

beZig WIS eelugo kUikeuH 'un den SpoOl" ag 1..,
Jagen dOJr een lOKvmuLlcf aanger"Jcn Zu wurd
zoo Mn beL hoofd gc" olld dat zq oenige dagen
laLer ovelleed

DE AH\lE Kll\~KZI~jI;H f DI II.-tUIl1 die te
PretoTla u [,c\Vllnng geuomon "erd omdal h"
zich ~CJb eldd" de ke"er van ZUid \inka te
ZljC! wur'l.lt door lIet /}o,I/"d umg,t,uo,crd 1/1
een beschollken Holllu<lel die ploLJ;CIlJJ6\\/lln

'lOmg "ccd U lt" I cel vernuftig mtl."lr I I.
/lIet \I anr zel(t do l:,} '"

Ds S J Dl f I I \I erd eeu Il lal <.lagen
geledeu Le Krugcr!!dorp gezleo UN I cnnv<
den IS d t hij Do, rIllop gtng bezoeken urn
bdlOorluk op de hooo I( I II] "ke" Ic kumeu
en ZICh tE- tJtkwarrlt!l Lul lIt.:L UILSl fl.:keu Tan
bet 'gc"IBse oorJeel OHr Je .lulpt.o<.:ht
affulre \V( Ik oordeel 'anzelewc door hem lan
gckondlgd werd en /l g sleed. op ZIch laai
wueh ten - 1 'pr! ••

j) { RUA\ heeft <lell b IzollJer g(ft d
lauduou\I tCl/toon.teling gebouJen lIJ eCll

wbtenuldt 19 wareu t:r rUUll , IVU r 4..:zot:kcrs
In I el baud lIlel de show bad meJJ lO cdrenn( ti

Ol cr hlnJtrJJJ •• eu Eel I UI Je platen WilS v 'Or
dames Drro schoooe rl dsttr. vleIeu, an hUlloe
pUlrden lt Een bunner won toch uOJ Jell
t" eedoll IJJlj8 Het aantal bezoekcl'I< I uor de il
dagen bedlot;;; 1':' 6~U

CH\IHIE LI )~\Ir heeft ZIn grIelen gcpu
bhcéord een veertien pa~Jna lang got)".lJk \\,
wenschen lo (.r,lu g"luk dul IJ ) bet kontl akt
Voor dat drukwerk gekregen beeft on In dele
lUoelllJke 1uden IS de 'erko"p ,an scheur
papier zelf. tegen I (Is te honderd pond een
broll Vlln mkomsten die met door kr lJJ
ten elgenlJ.als veracht behoeft te worden
l,~8(Jn ~l,E'oI-Nadat SIT Gordon ~pngg con

pllntserschll nail do Impenale manne heefl
present gedaan behoorde bet Brttsche parle
ment als t.egenbeleefdhelJ oen pa.1r stoowboot)e.
aan de K "'1 kolonl{> present Le ge'ren t.ell. Itld"
de dienst te ondel ht uden tu"schen Kaapstad ell
de (Juano e!landen \\0 at In Hr[,and wet de
S", I "I aan het It~ht '" gekomen maakt een
allertreungs~en Illdruk - I lks.tell'

OF liEf P. T W EEllKES VIce co sul der
:'\ ederlanden en vertegenwoordiger In KliapMfut
der N Z A ~ muat8chapp, vertrekt heden m,,!
de Paragudy een} ransclle bout, an de cvm
p"gme ehalgeu .... RénDl- naar Europa HII
denkt ongeveer ze. maa.nden weg te I I j 'tn
en ill ZI)ne afweZigheId zal de heer L KIU'u
ol ,nn ,une plaats uls 'ertegeu" oordlger der
N Z A M S waarnemeo zoodat d" ge" ( ne werk
zaumheden ollgehlOderd zullen 'oortga.1.11 ~ j

wenscben del heer Eerke. een gelukkig rel")e
en een blude terugkom8t

f,f S H \CW E~t f I"' IIM\~ zag laatst een van
Ftlhs ohfao wn een VaI! de lllacbtnes voor het
electnscb hcltt op den Wunderer!! grond te
Joha.npesburg v, ortstooten Het bleek ult een
\ raag die bU vol opgewondenheid aan een
ander toescbouwer deed, dat hll nog nooit een
ohfant gezien of er 'an gehoord had De ge
vraagde merkte dIt en antwoordde hem dat bet
een os was, die aan runderpest leed Op dIt
benebt haastt., de geleerde Engelschman ZICh
blutcn zichzeh en van verha~mg van het t.errelD
te komen

Sn I I "'n(l~ Il -In mIJn VOT/g schruven '"
een fout IDga'Iopen l\Ien leze tWee zwagers
waar stoed h eo Meyel'1! Ik 16rneem dat de
laak ouderling geselikt IS Recht zoo Vele
muren on scbool'llteellcn 'Iln lDgestort cn lUI
dele staao te vbllen 0 a III ook de .IIUJgubouwJo
school'1!teen van bet beroomde markdlUll! lUge
vallen M.en z gt eeo zekere Jonge dame iJJ Y3.n
plan een TehUIS voor oude arme dames te laten
bouwen Wu JUichen dit plan van harte toe
mocht het m&.U' Waar zIJn en zu onderst-eUlltng
kTJ.jgen Er iJJ li U een kans '<'001' de voof!lt.anders
van een bospitaal om met deze dame tIIllllen te
werken ( enrr. .p'J...ae,1I. )

DR VIWOE' V\!'é STELLEl\BOs(H die bU den
onderwIJzet'1I curms te Oudtshoorn lessen ill t
Holland!!Cb gaf hield aldaar een voorlezmg
waaromtrenl de OWb~(JOT'1 G.luffiJ/1 het vol
gen de mededeelt - De voorlenug lan dr
Vlijoen ZaLerdtlgavonJ ID de zaal der christe
I!lke )orrgeh.ngsvt,reenlgmg gebou~m "erd door
eeu groote vergl<.denng van bUlt-enheden ZOOwel
als het publJek van Oudtshoorn bogewoond
Het ouderlVerp I De taal en taal ~tudie,
werd door den dokter op zeer bekwame be
vatt~l!Jke wuze ~oorgedrageo en wU vertrou
wen dat meer dan een toehoorder een beter
begrip van den ta.albond zal 'erkregeu 'hehben
dat het doel vaa dien hond geen POlitiek oog
m('rl, IH maur alleen ter bevordenng van de
Holland8Che taal luder Ziud Afrikanen III onzen
bUlscluken omg3n g en godsdi.enstage v6rncht.m
gen Dit knnnen WIJlleglten, dat de Afrilruncrs
er hoogmoedig op mogen "!Jn oen Kapenaar III
hllD IDJdden te h{ hben die de HoIlandsclie
taal Jt{)() Zluver SI reekt en tlch dJw.nn lIyen
goed als een gebot en Hollandscbe geleerde weet
U1t te drukken en dit. moet IQ dit bIJ ultetek
Hollandach sprekead d18trikt ecu 8j>OO1'Slag wor
den, dJlt ouders Imnno kinderen grondiger on
derwus li.: hun moedertaal laten geven Wo
bopen op 4it onder'tl'e~~er terug t-e komen
Dr VilJoen werd her ellJk ~{u:lcb.t, eD
door den preaident, da. M~,~ iphoorbarWUkoia daU ~ ,

De heer W. P. SCHREINER
Is OJ ZAL ZICH .KIET WEDER

VERKlli;-;BAAR SlELLEN VUOR (.RI
KWALA\U WE~l

KaapHtaJ 24 Juh l~ 17
Aall d " R,d",/' leur

Wel edole Iocr - UJeIlIC'Ull. lJekolllt ued
oene koplo vun cellen bnef JOOl miJ "'lJt 'IJ
IJ, " /( If, II. I IV,rl., gench t welke blief
wll.arschlJnlllk aanstaandeu Z..tcnlag t.eIl:Hlluerlc)
zal veMlChI) nen

M"g Ik de \rliheld Demon U te \fagen zoo
vnendel"k te wlllelJ zIJn oen Hollandscbe le'
ta!tug \ LIl loormelJe korre tezamen met J~zc
10 Uw blad op Lenemen

Volen mijner 'nonJen In Grrkwuland West
lezen Un. Lan I eu de voor heli en anderen be
la8~IJke lllformat'ie: lil deze i.JrJe\eo ven at zal
dlls vru algemeen verspreid worden

Uit een van de longste Ultga'en ,liin (J" Laud
bemerkte Ik dat de ver!.tgelJw>ordlglllg van
Barkl) West bU de volgende klOzwg wrg' ul
dlge belangstelll1lg 'erwekt, en Ik meeo derbal \ e
dat de kiezers aldaar gaarne zoo spoedig doen
lUk nJune beslll!8lDg om mu niet" eder verkies
htlllr te stellen .r;ouden willan weten

Ik heb de eer te zun
lJ w dw dienllllr

W p S( III{EI~ER

TEGEN RHODES EN Db RHODES KA1\
DWATEN

Aan den Re.dakt ur 0011 jh" D,amol?£1 F,eld. Id
ve, I der 11. .m&erlp!J

Weled beer -Ik ben zoo \rIl rUlm(.e te vra
gen In uwe I nendschappclljk gCZ:IlIdekolotJJmen
'oor eene korie mededeellIlg aang1lande ol ,ne
po~ltle ,,18een vau de parlementaire vertegen
woordljfel'll van Barkly West
Het IS miJ zeer aangenaam geweest om Uit

ver8Chillende bronnen Ultdl ukklDgen \ au ver
trouweu en verukerlD~en van ondersteuning
te ontvangen mocht tk mil weder al. kandidaat
voor de vertegenwoordlglllg van dIe afdeehng
In de wetgev~nde vergadortog verkIesbaar stel
len tevens ~n Ik vorzooht geworden mune be
doehng dienaangaande bekend te 8tellen

Ik ben ten zeel'l<te bewuat van de rUlme mate
..an toegeefelukheld en welW1lJendheld mu te
beurt ge\llllen Diet nIleen '1lD den kant Vlln
oude vnenden an vool'llta.nders maar ook VaD
velen die wel III 18'l4 mune verkte&lDg beftrg
hebben bestreden en de kandidatuur van den
beer Stlghngh hebben bevorderd maar dIe
schunen te hebben mge1.Jen de eerJUkheid moner
bedoelingen ell pogmgon Om de Kolollle en
mIJne contitItuontell llaar mUil vermogen t.e
dienen

Docb alhoewel er de gegronde hoop bij mll
lOU zun dat Ik bil de 'olgende elektie weder
herkozen zou worden ben Ik na beraad tot de
0e8lisswg geraakt 1II!1 niet weder aldaar vor
lriesbaar te .tellen en bet Is paIls"nd mune be
ij)i.sslUgpubltek te melden zoodat de kJe.el'll de
volle gelegenheid zouden hebben andere schik
kmgen te maken

Onder de vel'llch!llende redenen dlO t-ot dl t
beslnlt IULOleldinghebbeu gegevon IS het ge
rwegzuam hier van één ",lleen te lIewagen

Hoe zeer het ook eene zaak 'an Rentlmentali
telt en derhalve ook van zwakh'3ld bescbou"d
worden moge moet Ik nogLhans erkenuen dat Ik
mIJ nlwt gereed ge, oei de--w lt miJ zeIV"n aao
gáUt blttere-taak op do ""houders te nemen
om ID Burkl) West Hay en Heru.rt eene warm
béstreden elektie tegen den be,'r Rhodf'!8 te
vQereo, met en ten behoevQ van Wlen Ik met
good gevolg gestreden heh 'roor on"Zezetels als
collegas 10 de wetgevende vergadermg

Sedert dJen tud heb III:mIJna polItieke Z1CWJ
wu,e en Ide&len DIet veranderd lmmel'8 bet UI
DIet noodig bier Dlreen te zetten op boe fireu
ng!'l ·ure onze politleke toestanden verwuJseld
z[jO an aan welke beklagenawaardlge banael
"'i~e en geheimhouding znl)cs te wuten zq
lIet zU genoeg te zeggeIl dat de heer Rbode'!

niet Ik %leb aan de besclruldlgrng van, er,,"de
nng beeft blo~tgesteld 0, ertuJgd zlInde van
de ernstige óm nadeehge govolgen, ondervon
den en gedretgd die Uit den voortdurenden III
vlo~ van deu heer Rhodes op de mstQlllOgeo
van deze Kolome zouden voortvloeien, zou Ik
wu gedwongen gevoelen met al mIJne krachten
de Itandidatuor tegen te gaan en van hem en van

die hem op 't gebied van polItiek III 't
zouden ondenteanen
}UlIt OlDdie reden moet ill w.elaeren tot
te kiaea d. ki~ "waar lUDe
.. bayJotd ol ~ ......

HANDEL EN NIJVERHEID.
I"SOLVENTE BOED.tLS

!lEKIL'ISGEN TEl< DI8TRIBt'TlK GEOllOI!ND

1 n de Il HOIve I I..c..: t)ocdd.s van r tt..-"t tV Barend
Botha, 18RlJtlla (ltllpLcIl h 1I1.obelh I erkl/l8. Alfrt_-d
:SaD iI:oaeh 1\ lIlcw ~ ,ud -,ek 'cJ ubl"n Jaoobn_
\rnnlj". iu T Ill, IJ"" Jan AILert van dcr \\ lit
Uendr k JacobWi Weirual ("rl C(llnellw; lan ZyL

, EnGADElllSGE'
He I mtn. rcn""hc r leder ka AlI\ra Magdalena

(_~tu.: I.ldJtJl;1 h lik voor deu r(!~Udcllt rnagt:.
~raa' AI"'aI 'I lOrI VI 4 en II \ ut:;uJrtu.. Ic
wlJleo Allgt14 JoLaODCi- Gcrtncr voor il!O r~
dp!!' magJ>;traat C lI",Ion 0l lj Augustu, H
Matthy. Andn"" Zl\Ch&rIWlJVDalln"" de &...el y,,"r
dcn rcsidL'Tllmagl.trnal Sorner""t OOSlop 20 Au
)!1lStus. Re Herman (juJaJJOWIU OLdekraaJ HlOI
d:m resident maglslmll.t Caledon op 30Jul 1..
llct.er Johaunes Jacobus PIenaar I'lenaarskloot;~r den Ta:ldeut magu,t,raat \\ urCCSlc:r ol' tT
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DE ONLUSTEN IN INDIE

Wellington 20 Jali, 1&97.
Aa.. den Redaktror

Mflnheer - Waar Zijn nu die twee edele
heeren vertegenwoordigers V'IUI de Paarl, dia
hU de laat..to kie'lOg toch beloofd hadden "cor
de belangen hnnnor kiezers te cullen waken 6n
ben gedurig op de hoogte van wen to hou
den' Nu zu gek<nen qJO vergeten ~j hunQ&
beloften en kIezers TICdenk dat het toch ho
plicht ~ na zulk een bob.ngruke Ilittmg _
publieke vergadorlng te beleggen om rekenachIlp
te geven van hunne handelingen en de gevoe_
van bunne kielers te vernemen Of sullen
• I w-a.ehten tot kort voor de zitting IIt'lIJlIWe!'
'II dan weder de ondel"!lt-eumng eli .tem der
Inezerw nocdig hebben ? Om op die ~Ii&
a.fgescbeep' te worden .ou scband IIJlt IqJn

De leden van de Paarlsche mUDlClpaliteit.
Deze heeren die roem dragen vlUI nette en
getitelde at:td8vaderw (lIOO dacht ik toen ~
laatstleden Zaterdag van Welhngton bet p.d
nergens wo monug aantrof als hunne stntln)
kunDen wel een ",00 schoen paradU. ale do Pall'!
met een beter boofdatraat (begrsiad lIMIt klip
of gr'UIJ!) venueren Vooral als men de af-
grur.cIUke en gevaarluke sloot langa het e~!l
dom van den boor Booysen Lady Greyatra.&t,
beacbouwt Inderdaad l!I het een schande voor
een plaata aL; de Paarl om sulk een ~nd.
waarlangs dutzenden gaan te hebben die al.
de hel ga&l;ltDaar het verderf en den dood Villi
mensch en dier ZOO bad dan ook de heerGldoon
Hugo van dele plaats bIJna .Un leren verloren
toen hIJ de vortge week langs die straat reed
en ID den afgrond t-e land kW1UD Het IS ZOOl'
kang van de mUDlClpahtelt om VOOrdie sloot
met grond !lIeL £ I 00 te Willen geven daar grond
III d,e buurt 'an deze groo~te tocb nn van £400
tot .£ 1\10 tuu.lt De heer Booyllen kan ook bil
IlJker Z In daar de verkoop .un eigendom Al
verbetoren

No m!lnheer Ik hoop op een olgende keer
W<UloeurIk daarheen vlieg wat beter t.., :nen en
te hooren

rELEGRAMMEN
OVERZEESCH

RHODESIA OPROERIGE KA.FFERS.
Wanneer cal het 0 LChg.._n?

( Va" een Om espondc I)

Kururnan 14 Jul 18
SAIISU Hl ttJL l-(Netle> )-Dcpr~ooe."

aan do l:Iu yun cl 'lill gev iuger gcuomei lel
getale van ever de 5()() zUn VTjJgelat-enell op
do Chinmbas reserve zes mjjlen vun hier ge
vcst gd onder toesicht van naturellen comma
sarts Campbell Zu verklaren dat. I zeer tevro-
den zon en bou wen hutton Geen moordenaar
word vrugelaten
?Ilashl.llgom bl zal morgen aangevallen wor

den en als h!) ten obder IS gebracht zal de e:x
peditie tegeD K ukube den tooverdokter 10 Msa
nuland gaan WlUlrIla de autoriteiten bier ver
wncbten dat er vrede In het Salisbury diatrikt
zal zun

Gutse mlshlUlddde don afiezant naar Mgwendl
ge.onden ende regeenng heefteen anderen bood
scbapper gezonden De kolonne l.al binnenkort
daarbeen gaall

C oswes zonen 10 het Mltrendelia distrike zun
allen mgekomen en de kaffers leggen de .. ape
nen neder

Het hoofd van Hunyam zond boodschappers
In om bevelen te ontvangen Het IlIltwoord
was Zend ons uw volk ID met hunne gewe
ren ,6vr indaba

1a de Ilulul.:tcu
Ml)llheer -10 Dl dden van een onoo.tendig

kamp leven well8Cb ik u DOKihans het een en
ander mede te deelen van bet oorloglt<errem
Geen meuws dan dat hier een mll8ll&troepen
aangekomen 18 en op groote schaal toebereid
selen gemaakt worden om Langberg :aan te
\ allen Mocbt het dan maar een succes wIlLen
en de reeds geleden sohsde aan tIJd en geld ver
gooden I

Verder menws 18 dat hier een g6rucht In OlD
loop 18 dat de naturellen te Genesa en Maro
kween ook n opstand %Ur maar dit 18 nog met
offic cel bekend gesteld

Dan III er de selfmoord VItO een eckeren Thon
nerfalt, een Kaapsehen politieman HU was
sedert ?t14art IJU tmeester en was SlOts meestal
aan den Lang berg HU was op 10 dezer hierheen
gekomen om rekenschap ven z In rentmeester
schnp te geven en zune zaken waren misseli en
DIet heelemaal lD order '1 erwjjl bU onder den
nvloed van drank was nam Lt!) een geweor met
den loop u zI)n mond trok bet schot )1f en ver
brjieelda sich het hoofd Het was voorwaar een
afgrIJSeliJk gezich! zuu verpletterd hoofd te
ZIen ODhet wonderlukate was dal boewel zun
hoofd verpletterd was en da hersenen tot aan de
muren zaten hU nog een uur en 10 minuten
leefde HIJ werd hedenmorgen met milJtlllre
eer begra VeD

Er tB een gerucbt m omloop dat de heer
RhoJes overal zIJne agenten beeft aaDgesteld
om 'oor hem en .un partU te werken b) de
reg18tratle van klesen Maar daarvan later

I J I -( Il .te ) -D", e:ypeddle
Ier hevel • In generaaJ BITu om

ra r dit oul u "lj OCH aanval deed
ek e ex pod ue- YUlI de heer Gee

I r boofddorpeu Kbeoraur en Matga8
• nd beset Delde plekken zul

t wordeu

LO rf ......
lh ÁL t-"dJ a!:l l.Il..Uijtl,::, u 1 voor o Ué

dUIg naar Kaapstad opgezondell Na lang ",ucL
ten en velerlei verschoomugen dat !IDleltoveDl! EeD correspondenlschrjjftonJi.; MIJllheer _
niet ID orde waren kwam ten lange laatste bet Ik ben verhliJd dat gij de u.ndacht bebt bepaald
antwoord 'NIet een van de monstorw be'at II) de pogmgeD die wordeD aangewend om de
aeruge bewuzen vau goud bU bet. smolt.oven stem der westeluke Bon!1sm&nnen voor OOD
onderzoek Daarna werden eenige van de mou Jlllgo-iralldu:laat ID te palmeD Maar Ik Vt'OO8
aten - volgeDJl het oordeel van de redakt18 van dat gv alhoewel dllldelnk genoog voor velen,
minder goudgehalte dan die Daar Kaaps_tad op- toch met dUldelUk genoeg voor anderen hebt
gezondeD werden - door een vr'end nur ;T{) geschreven Denk eens aan de Purl !lIJner
hannesburg genomen voor onderz'()Ck met het werkel:jjk goede DondlUl&llllen die rich verbeel
volgllnd resultaat. per ton van 2000 Ibs den dat de depotatie ~ ons dlStrikt..'-tnur

0. dwts g;s werd 84Dgesteld om onze JItO te KW1p8tad to
Iste Monster I 3 Il.! g UlD raadplegen Zeg hun toch ronduit dat de
2de 0 16 0 draadtrekker lil de zaak D et.. verder mt zlIno
Ter uLformatte van regeenIlg, landbou 'II' do- I1'daehten beeft dan een kOllSultatie met onze

partement en publiek en ter ooveshgmg VaD Jan De man dien b!J wil raadplegen en inder
'un herhaaldeluk beweren dat Prieska rIJk l!! aan daad reeds beeft geraadplellJll} ~D met WIeDhIJ
mineralen geeft onse tudgelloot ondervolgende het gebeeie sohemn beeft belclonk~ IS niemand
vertrouwbare ontledingen var een l~ tal men anders dan de beer 1 E Fuller lid der wei-
sters goudkwarts m bovengemeld distnkt geven ge zende vcrgadermg en hoofd band langer V3n

den en op verscblllende tjjden en plaatsen ~ den heer Rhodes Het plan komt hierop neder
proerd Z! I:eggen aan dell boer Klik ons III sterk gc

Resultaat van elke proefr emmg per ton van Ilo~g hier m de Kaap eo Hl die Kaapsche dis
2 000 Ibs trikt om al dne die loden van die raad III te

No oz dwts gr8 br ng maar 0 s het Julle zoo lief dat ons graag
1 ) 9 III ee van die drie door Julle wil laat kies
2 7 U 11 Meo zou deoken dat dit heel mooi van de
il 0 6 I } Ka penaars Il! Maar hier komt de achterste
4 16 19 7 draai, Onze Kaapstadsehe vrienden willen 008
5 3 l4 10 wel toelaten één lid te kiesen onder één voor
6 ~ II U wlllJ.l'de dat 18 te .eggen dat onze boeren de
7 1 19 6 keuze van dat lid lilt eigen handen geven eo
8 I J I Il overlaten aan de Rhodes mannen van Kaapstad
9 7 3 15 En Wiemoet IIUd e man zIn? JAN FALRE en

ID 3 2 :l mernaud anders geen MartiDlllI Necthhng geen
II I 12 I Da, Id Gra.a1I' geen dr Holfman Onze rrlJheid
I 17 5 van keuze nl daarin be!ltaan dat WIJ cnvoor
I I ) v waa rdol Ik do orders van I'ouuny [ uller eli non
!4 I I ~ frat ltS aanncruen
I I 14 D I IS bet fr "I e 'ortjol,k of oomprom18
I f (I 2 WI\.1 an het Dayi" l zoo hoog opgeeft. Ik be
17 t dank er hartd k 'OOr eu dat boop ik zulLen
I H I ook 0 r.e andoro Paarlsche DolldalllAnnen en
14 fJ I Af k ln ~Lc.:lle ,boseb en dell geboeien

Met deze res l!taten voor ZICh z" bot, "mIlo I I e clrk I i en "J Ulel r lIId "lUl 1111)bebbeo dan
ree'lden onzer ti 1geooot te booren pla te, z~g k Stem vo r M lrLlm Il. N ecthhng dlO Il

eeu SI 00. weg tqr outwikkch g va de ul errue al 10 Jaar I, 0 lw ft Ve togellwuordi)<d el uver
rukdolllmeu III Het noorden VlD de Kolome cl I geloei op loffel Ike w IZC
te'em W erldaren met allo eo bled voor bet N g op oeu punt wc I.,eb k te w zen CDwel
laldbouwdepartement z ,n IJ echler vau e lom d wonk to ge ou dat ee volgende dlBLnkts
voelen unI de onderr.ockers f on bek W la lit, b""t urs ergadormg tocb Ol een gelegener tHd
fn et de ,er"18ehte benon I dh ;Jou ter I unller gclo <len I " urdon 16, c vorgadcrn gaan

I escblkk ng bebben ID elk
0

gc I '1 moete de 1 "11"1Ol ) U u ru 'llen I ueu WlDter
II et zooal. • n doe" de gtlvurdu de belal ng betockel t 10 kl Jk dat de bUIton leden DIet op

Oor Welk ct lt IJ' et kUDne cr eI e Clga,d!>nng <or v lchl worden l,en uur
ou eel veel gcscJ kLer t Id ZUD

El

De Paarl, hare parlementsleden
leden der munioipaliteit.

De sul tan geeft toe

IJL -( lUuler) -De sultan beeft
at tl u tgevaardlgd waarbIJ hU de

an de gruos kw".ta, overeenkomstig
lur umba.'<Sadeurs goedkeurt
heer A J Mundella l! overlodeD

Allerlei uit Bulawayo

Direotie der Geoharterde
-+---

J • - (Ryutpr) -Bet wordt
J dat J~ heer Ruben Herberts een

iu zal z in d e door do regeenng ml
oerud al. I d van de directie der Ge

Het rapport over Rhodesia

BULAW\YO 22 JCL! -(Reuter )-Honderd
wagen. beladen met mUD machineria bouw
matenaal en proV1!!1CzUn op den 60 muIen weg
tll8l!Cben Mangwe pas en Bnlawayo onder weg
hierbeen

Up eer e publieke vergadering hedennamid
dag hier gehouden verklaarde de waarnellIenee
ndmi istrateur dat de booge commissaris de UIt
oood.i,?u Il' Daar Hull .. ayo b I g~lege[lheld van
de openlIlg van den spoorweg op 4 November
had aangenomen

Dr Jameson IS bedennanuddag tlangekoruen
Een a.antal oudo bekenden reden Uit naar
Khanwr >IT m I cm LO( outrno ter en een
Ichar" 0' tm ><ltto I ern I I' " a£8t 1.(01 aan de
kantoren VIlI de COl s I dated Gold f cId.

( Reuter telegrammen )

K IU\IA~ }}JL -Borcht 18 per helio
gl"lLl>f 0 tVIlI geil dat een patrouille van de
Kaapscbe polit 0 or eter kapitein lIlanh eon
welgelllaagd gevecht bnd met de rebollte n den
Korann Iberg er 5 doodende en 10 wondeDde
De rebelIon werdeu u toe gc,'irevel e
alU1tal paarden bUitgemaakt w.aronder
J.laard gewooullJk door (,,,hsllIVe gereden
Kal tew \Voila I 18 met lUO Inanschappe

eon maxlm el'trokken om de rebellen
acb tcrvolgeu

FEN WELGESLAAGD GEVECHT

RUNDERPEST,
kAAPKOLONIE

HET .tINGO BOND PROGRAM
(at Itr tri yru et)

11:\1(£

W\llJIJGA\1 DUE"
l'\U( EE~ (EVl:CHl

De uwe
"\ I< ILO 3 JL -Uer cl tut Kurumnn

n cId dat Pr nglu e" beft g oe'ecbt to Lum
I ut. hoeft gebad en 6 rebellel doo !de en 5 ge
Ta gon" Hl maakt" ook ec groot getal
gestole vee bn t Onze Afrikaner phcht.

Aa .. ,un !VA.!akleur

Munheer -I. bet n et ID eenhmd waanD de
kracht dor HTikaners hgt ZOO wordt bet dan
oute pitcht oon8ieZlnd te .un onder elkander
en niet op kleIDtgbedeu te letten met hard
kopp'gbeld
M lubeer bet 18 DIet nit scbrlJflust dat lk

IIChr"t maar Ik gevoel Dl J r;oo verontwaardigd
dMronder stil te bl JveD wanneer zulke ver
decldhmd heerscht oDder mlln mede Afrikaner
broeders

DU de stembus voor een hd 'an de Kaapache
afdeeJmgsruud stonden twee kand,datuD- éen
Il< bte Afnkllner Uit belang de ander eeD Jwgo,
OU oen polt tlOk doel te bereiken

E ZIO sommIge van on.e A {"nb,Dors. die
o et lang geleden zoo lUid r epen OlD "tine' er
IluJcnng lA l afkeurrng <ar de Rhed,," ,era00r
I k I( hebben d treed. ergetc " I or IIvor
den 1.1 n een RI odes ge. nde ab hun \ertegOl
Ifo n.l ~ r Le kr I!~en lelDanu d.e et I t eere
• rek t II de I r wd. Wo, otl LU Idor tot die d"r '
\frkalH'
Jl D nerl ,k ,anneer men z I dot de v .. ld

kor et""l van Koeberg Ilo I cu } CD lliaowberg
alle 'oor de I..,oc, parI I "temde

\ I Af k e IJmoocr., laat u loch lIIet too
lar ')ot J J4 1-uur J IlOCUC uf Z t( Jets om

Z C <alr g a LJ den oe lell kaot zoo
" ordt 0111 de !thod"" erboo 'lik ng te Vcr
oordoclcn daar ladorc de J (l'0e. roOORua.n
d a doron kaut OUl Iuu doel met u to he-
re k n

A tr kane ... Iet op de regIstratIe I )sten Helll&!l
te velon Z I' n g n cl gerogl!ltrucrd -en oose
,dtlkon et ten z I' te, oei gernst

11oor ed tell.r w rl zoo goed 'nn d wo brtef t..
pul hCGeron welken Ik met een Jammer hart
"chr"f Z Il boe lacht de te;ronp3rtU ov"r ons
de ~tTJkanell'

DIep teleurgesteld In den heer
Vente~wv

tO J h 18

KERK EN ~CHOOL
PREEKBEURTEN

MAGISTRAATSHOF

(lor den I eer W Jl r < 8 r.e. dent
ag ,I 'S )ZU~DAC :.? JLLl 1807

18 7

EI ~ I I> T I\EL ~EENT

Het merk" aardIge geval
VA~

hoofd-konstabel Hudson.
DIE VREESELIJK 1 EED AA:o\ RH~ { MA

I lEK I ~ BE" VA" HARE KltO-STE
(RADE,:o\ OP{,EOttAX 1ERWIJL HIJ
DIE1'\Sl DEED 1:-< GRIKWALAND
OOST DOCH TH A.l'\~ ALGEHEEL
UEl'\ I:;ZEl'\ ISREGCLA.TIE:-i OP( EUE\E\

K I FI LE\ ~j J -De I laa t..e I ke run
derpt;st comrn ss e besloot beden ua t de egu
lat es n ei ootrekk Dg tot "SlIenwagen verkeer

deze afdeelu g an af ! Augustus berroe
pe zullen wurden ook n het geval nn wa
geus U t den "\r staat ko nende

Do bevest glng an d. W
berder en leeraar der :'0\ ed Geref gen eente ID

Namakwaland zal jla.at. vlUde I te Onr es op
Zaterdag ~ Sept.em ber e k

Een van de meest bec 'SChende CD tevens do
meest P ,nllJke kwalen d e ~ ch n dit land ver
toone ,. onget 'Ufeld rheumat ek. Haro ver
\I oest ngen .un met beperkt slecbts tot een deel
van Itet land mltar haar ge:reesdo naam l!I be
kend van KaaJ.lStad tot ~u de Zambe I Doord
ZUId oost en ,. esl W J houden staande dat dr
W,lhams PlUk PIlls voor bleeke DlelU;chon een
I ,,.,t. i ye '''" Id~l tegen rheum IUek "I)n en
om d~ ww.rhCld van onze bewerlllg te hewozen
verwuzeD "II naar bet Jrrnot IlJlntal (letulg
schr iten van velbekeude en boogot aw:ll<IOnll)ke
personen woollae! ttg I nlie deelen van het hnd
dew I het voolTQcht hadden lo ,eder DteUW!
blad van BelIIge bet.etlk"IllM door geheel ZUId
Afr ka to I ublrceerer De heer E W Hudson
boofd konstabel V&ll Tsolo Gnkwalalld Oost,
,~ een van het groote aan tal I'jden; dl" door dr
WIIftamg PI lk Pills genezen ZII" De volgende
a zI)nc atln voudige rondbo".tlge verklaring &all
gaande de"" zaak Hl) zegt _

Verledon 'II' nter ter .. ul Ik op dienst Uit
was werd Ik overvIllleD door een bengen
We6uwst<>orm lil Je bergen en kon geen schuIl
plaats van eerngen aard VlOden 11,,' gevolg
W!lJl dat Ik rbeumat,ek opd.....! D mUil goheele
Iwker ZiJde Ik oo,.,.!; ...uw bet tbans mIJD pitcht
om u te cb"..!.",nvo<r de baat die Ik h I dr Wil

np l.,.~ l'IDk Pills gevonden beb De PIJII In
IllIiD !SCbouder en henp was met een woord
Hooscl)k Ik kon mIJ [ et bewegen nocb kon
ik euu lange ademhalIng doen zonder p Jn MUn
werk s mee~tal te paard en Ik kan DIet beschrg
veD wat lk I!()UlS e luden had als ik op dienat-
werk moest uItgaan Ik werd :to, verzwakt,
, aar ge""t en hcbaam dat ik bevr6esd Walldat
Ik mIJDdieIIst zou mocten opge, en Ik pro
beerde allerlei middel smeergoed enz, Sem
mlgen gaveD mJ t Ideluk verltehtwg doch goon
permanelIte Ëemge muner vnendell raadden
mIJ aan met dr WIlhams PlOk Pllli een proef
te nemen Eeu t!)d veri ep 'oordat k d en raad
aannam Wlllirover Ik thaUJ' "Pilt beb i=...r mil
had ti, er naar geluusterd. om I :len van maan
de zou oospa'U'd 'Iln Tl;. nad bet Idee dJi.t deze
medl lillen wert. dil g..luk eeu "poor op een af
g"matk paard bet voor een oogenbl k '!>rlaven
dJgende en het al. dan ellendIger dan tevoren
latende Do hit wao n et bel eoval met Ir
W,lll1lm. PlUk. lis ik kocht le en r;1Ii LO een
bebourluk .. proef D I Wa.:!bIJna dr" maallO"O
geleden ik Uloet ~l/g" cla.t k reed. ur baat bjJ
vond toen Ik deo eerdl.e" bottel ii-bru kt Iw.d
Het IS een maand ,.".jel t Ik den hal. eu b~b ge-
hild em tk weerhield mu ra" u eerder te ~hrj!
von ten ernd" ocrst t~ Ziel Qf de e'IDC"Ln .. van
duur "a Ik ben ui Jaar euj 6 IJ t ,..Jt mij
DUOlet llIoe II Ik 50 Dl II~r per d i< le 'II leo lie
gevoel UIU weer aL! ~"n J "10 I!; K~vo~1mil
Lev ns ti li( t I~ • flJ J"-r le'~ I, n

D. h er tleds h dl u'" I >0 I, I stl" 'erlot
8"'~~ 11 d t g~tuI ...""br IL te I I I C\.'\!reu ahwk
au plw (era ti ,., , jn ben.Lef

D, WltlH'ru. PI Ik P 16 'oor 1 coko men
s<:hvu ge I,,~ r alfe kwal u 1.ooIL, rhetlmau.,k,
neurul .. ':L Il<!<leuileluh 'erl." "ti nl1 ~ Vltn~
da & hoo{Jp z.nuw """ ... k ~g CWalOIl
te I,[evolge 'au IC , kwaai. ~"t 11_..,t1 lOOaJ.
schurft cbr" t..cbe ro... enl lJ cr.te len
Woo"e en g~la..,b ~'t< li laa -kleur n I"t dell
I I " 'an geWildheid en l' <Je "ptlCt.fiekvoor
al de k"altm PI eJl aa, J~ \rol .. "l kc lIeiC&e,

terWIJl wat ma. spersonun "'iD ..""t be verken &lJ
een rndikale !leoe~g lu gevallen ntsta'l.Ild.
door geeste8 kwelling o.er .. ~rk of bw.tea
sporrgheid Var \I eIkelI ""rd ook Veml}gbur
van alle bandellla.rs of bal f -dOZlJnbotteL! ~e-
zonden 'i'O"'tvr I door dr W.1Ili&mll medieiJ"o
IIlUtlCbltPPl1 Kaapstad op orJ.tvaupt 1'aJ'l nL
IDdlpe5tl8., d~pep!!l&, verliet! nn eetluP.., ~
'll'oraen lpoedIg door ~lelyet;.p-'IIik i~
[.Adv) "

; fa .MfI~{"

IL \ nSE~JBEt-S~O I \ ERKLAAHD
lIet "nodale flH d•• Iu tit

een batIg. lido van .l:HIRks ~d

Il

\A~ Ell WUT

LADISMITH (K.K)

Op den ee,."te Zo dag n \ugu.tu. zal ds
V lJoeu z n b".lu t nzaku het beroep naar
S .. ellendam aaD le gemeente Relt. ! ekond
maken

H I r: SEr IJ K )" G

(R )-Do heer
raai va de" atal bank
LJ" begraf Jl, Lal morg.JU

w

VENTERSTAD
Z A REPUBLIEK

De indttBtrie€le oommissie

BrandzIekte wet
Cal a Ju

(1RO~DWET CUll:'lIl::'SIE
PIU II \ J LI -Advokaat ESlWlcn dr

Co,t r (ex staat.procureur) en dr Van I eeuwou
(w mrnemOl de staatsptocureur) Z Jil b, de
~rondlVet commISSIe 'ge oegd ale ndvl~eerende
leUen

CF flEnIE DIE:\i'lTE:\
PH"T()R A J3 Jt LJ -De tweed" mad 18 lIog

lJ geheime zlttmg
In den eemcn road werd bet debat voort-

gezet over de k,. ostle van bet bonden eeoer
J=rl!)ksche gehmme uttlng ter o~ef\\ egJng van
<le geite me dleI.ten 0 tga>en De heere I
Lovooa, De Jager De Klerk er Van ~Iekerk
ondel'1!ttmndeD bot 'erzoek der memorUlhsteD
ten sterk •.!c manr eerstgenoemde kon de nood
weiIJkheId 'ltD een g~lJDe dieDat. fODda DIet
lIliaon

Toe.ti do ru.ad verdufc1. nA IDIA XIOJ Aiet kit
tG belllIlt INoIIIOl1



,_"c»a'lR'S ,',.0"

Noodig hebbende Ploegen of BGe~erijp~hap, be-
hooren,' ',,-a!vorel18 die te )toope11 het groote voorra •.

I"'"' EEN Groote Vorzending Blokkenvan de heeren , ' - , _J juist te Port Elizabeth ge-~,' ....:.'" ....,~-=II!!!I CII:I C::::e»'.B .arriveerd Parquee Vloerplanken en~ • .&WAt. ~""S::: . '~- - Spoorweg Dwarsloggers worden
' Ploegen en! ,Gêreedscht\p te inspekteeren. verwacht.

H ~T 'S') Jr l!~'t' Doe aanzoek bij Jac. LoOPll}t,et J.. ameson • aap.laJRer,· ~ ...De "Verity" Dubbele-voor Ploeg -~:-~:-;~~~;-2~enoOdigd,
(ONS EIGEN MAAKSEL),

IN 'GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,;

TERUGBETALING BIJ PAA IEMEN TEN,

Het Claremont Genees· en .1
Heelk1md~e Sanitarinm.

DE KAAPSTADSCHE LEVE:RAN
VAN, MEUBELEN,DE~nige im ichti ng, van doseDaard in Za

Afrika. 1. nu OpeDvoor Zi.k.n _ -voor
hen die rDBt en herstelling _ken.
Gelegen op eene hoogte in d. ~

Claremont Vallei, op korten afatand nil b_
Nowland!! Sta.tion w&&r altijd h,onrbr:reo ......

Hot S&njta.nnm ill eeue in:rieMiDg __ al
de Middelen, Mtthvdon en BeDoodigdhedea
voor de urhar,deli1lg der Ziekm, waaien

u ik t dl" iu HilIiOlw.,." I ibell<nnde uk.,nd worden, Her hoeft ooi: aooommadatie TOOl'

.. ie ,wh n iet ,i..k hlJl4'hoowen, m_r clie moe zijn en rust noodig hebben. •
ALI.f: ;\1'.;<l.IHl S' .."'':'[N VAli BDRN, zoo. Is Stoombaden, Tu,.IttIcAebadMl,

1ï~,'I,,·II(/,/ ..n , r:;,h' r: ,.. ;, C,I .•t-alende-Hit! .. Bud. Ih. Bad heeft sieb beWeND d.
ll'el tn·!I,·"d,· "0, Hl <>t" ",'hund ..ling- re ti jn voor Rh,'urnll,ti..k, Rheumatieke jicht,

la tllZ, J'" "'!II ,·,'1 ''':I '8 usmdertrjk . Hijr oudcr werk worot V&D M~ag.
t E<'11 11:,'." (;.' ",/,"",'1111 (rnet opg eleide Directeu+s}: Diiiet ingericht naar d.
der P'I"dl""', 1:1I,lIle Tr.f .. I, Uu stekcnde Riooleeri ng, Flinlte Kamera voor de

uudelllll!' der 'I. re """ c:ehe"l "rij V&n Beellleu;og. ens., ens.
Elect ri ,·It 11l'I" .j, '.. ,' het gebeolo gt'oouw, ell een "lift" voor de ,.eiligheid.n bet
van z.. al;o. pntlel/len, .
De IlIndlt'lljó ""'rellilCt III do gemllkke" van ee~ eerste klu Hotel, en alle _uu4.
en de rur-n w s te nir<inrlin~n voor de lleh&l,d..llDg en Genes.IDS van ChrolllllCb.
, die Sp,·"" ..le ven i.enten en Behandeliug no .dig hebben. die nergene and.en ..
L'Jn, Ecn y,)lIedip-e staf Op"....leide Verplegers en Behandelaara, ea _

'_ .... "n"ntl~ dokter en ds mes-dokt e r.
.. Voor verdore bijzonderheden en pro"pi ct ns adresseer

EtONT GHEES- RN HEELKUNDhE SANITARIUI, Claremont

BTHLLEN NU TEN TOON HUN LAATBTB UGlI~

£8 1s;;,"LBie :La..
BEYATTENDE 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

~>
~,~

~f,f
, :,

. ':1 BESTE TUINGEREEDSCHAP,
~:rdertJgereodlM)h .. py Rlchel-y Goo~n- eD
, Dek- Matil.rleél, V• ...,..,OU. en Kwraatien.
.oARBOLINEU¥, delf.rootie 1N"olbe'llll'aa1"Cl.:r.

:, TroD L.A.GEPlpJZEN BIJ

KOCH & DIXIE, KaaDstad.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

2150,000 HANGKAST,3 voet 4 Dui~ wij~ en G Voet [) Duim hoog, met Spiegelglas
48 DUIm bIJ 14 Duim. es 5s.BLIKKEN

TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAARBIJ:-
B. G. LENNON en Co.
KEYNES, MATHEW en Co.
J, D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McP!-IERSON en 00.
en bij and6re Pakh utzen,

K.OOaII
.............. .w ....
d Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzburg......-.

~ ederlandscho Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

8 VOB'! l{uIUBJIN Top W ASOHTAFEJ, met 'richel Rug, met Klem KastJe,
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. ~2 1.4.. "

-------------------
" Kortste en Goedkoopste Route Voor Reizigers en

'~ederen van de Zee naar JOhannesburg, Pretoria
.'l~ndere plaatse!" in de Transvaal. '\

, .~Pag2_.lijksche personendienst van Lourenco
M~r,ques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
erijaJ uur naar Pretoria.

-; ¥;;

;' Tarief Joor Heiligen naar Johannesburg£~J1s.--en £3 11a
• Ii " " "Pretoria £4 Bs.6d.~n£3 45
,. Dagelijksche personendi_enst van Durban (Na~al)

n~r Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
d~ Transvaal en Oranje Vrijstaat.

ZUID ·AEHII\:A'S SPA.
DE GAYE ALI E~ GAVEN DER NATUUR. '~- ....

De. Caledon NatuurlijkW;;;;CVzerhOUdend)
Baden, en

SAN A TOR I U M.
Minerale I -.e:lT'-KLnnTli'EL voorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op

patente wieletjos,£2 78.I ,

B<wengtm~mde is aanmer~~lijk beneden in prij.s dan de inferieure inge-
~oerde ~elen en daar W1J slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
an de Kolome lullen Koopers het voordeel hebben van onse wBal'borgd M
... 1] rt ... de hitte van het klimaat zullen staan.

,'ó

f!'~ET "~ ",rll,::';:' . I,' 'II meetil kO"1hare h('sta"lI,dde('1 dier W ateren ia
, IJ, T,\( I '; 1,,·,,1:, IfUIIII, nL11\\CZICf IU f'f'1l IIt'L'Yl".lllell ''ll.tli., ' ' , ,-., , (van VIer.

ID,: .r'(" ,,' . " ' .;, (."" '_'-I' alHlerl' I)('kende 1:1"01111"11 ('[1 oud 'I'
dÉil 'I' , " .. ' I ) I' , . C voorwaar·

, " ,'.."" I', I " I r' 'II r gt'l Ila I.. k('dJk f.!"H_';''''IJlltI~rd lyonlt)' ,
c ~~,liI~ IIlI't (','11 I. 11:1" '·:.[111Ir van l~u~' FallI' on\\'euerlerl ,I~ 'er·
zuv~i('.rll1!:"t, ;.,'1 'il a: .,. d"'lr,te!t. 'g laar unne

,: J ' 11,1':, :,' ll'~' :.' 11l1:!)1 n gemak h I':~ "1 nf' I 1\
lAJi'H' '.~ l'a3 I:' ':l,'tl·L:"l:-.I' "I"LlJ,,(' 111'1'j':!. ~',: -,::r.( '~:tn. il

l
<1l:sw(I-Sir

1:.tk;:11I1,'· \' , I" I r- .1.""," ',·"·I\IC;_;·,,1;J1111(II:lI'hcen.
} ':1 '. I _", I l'U 'IC'\I , .. !,- Ilil ti,,!" ht'~tCll Ir! Z 'tl-Af 'k
lI.~!'t~ 1-' ,,\,,1. Il.' :-'ll,a!,·rt:llli ('n dl' I~..,I"II Z'j'll I ,Ill rl a

. ' .. , .. ,'(' "!!('n op een h I
1Dt\d':" ,'l l'",.",~, 1"'Il'I, Je oppervh" lt' ,kr Z('(',:'II I,'ililll'n 7 minut!uv:

bcv~:' ,III de ;)Wil; l'lke ,lOl gen gcril·f worden voor krauken en b kn e
~f;;d, ewe ers

, }il't :;:el'rl:ik dier Wateren (zoo\\'t'1 "-OOr 't n 'k 1 h
wordt YOl!ral \"uoruP,.:chrl'ven Y()~r I 'n I' l' I rll1 'en a s_ ct Baden)
Z ' " ' '" \ r-, lt I IC IJ' ,'n aan Urllle Kw I
el)lJ",ICIICI~ . .{,aut!U('IIIT'i·cn' Dj'~Jll\II"I"l \ 'J' I . a en,

L b· :, ..'" r'" " 1::t'UiI:l, f(' lt Hh t" k
UW <.Jg'O, ::Suatlca, .\t'uralgla, en H'rW,Ullt' zi~'kte!J. 11e' k I. eum.a le ,

;a,r aanwezl~het'ft t't'n prikkt·I'·lldtl 1l1t\Yt!rking op" ~~tuurlln hnei
. ~rl'n Y( l"schafft'n ("en Tonic I'ij IWI'~kllln()' \'an I~ _ ve. e

Zh:l>ttim L'i~ \,I<ll" zwak hi'ld 1\"tardnOl' li: lf. t ,., ,. ,_snel ,erloopende
' ,. '" .. , I"" :1:Jll ' ZIJ ZII •

YVOf;"Ul'1l MI:;] .. :" eli Ljt_;tJL'1l TH ft!! W'lt '(' ""11 \" J' l., . II k1AJjJeraangenaam'.p ,'''' ~. .(ll t: uesLe 'as
,amficttt'n, (JntleJmg, GeUl'et'klindigl' eli undere run rt T

en verdere blJzonderhtlden en lllllcLtiug ziJD Le I"-k rpo en, ennelIbij '. . utl Owen op aanzoek

MEJ. HALLS, E~

'_01l11l110le Lererucler aall ne!UOSeFm 0: , ,
«iT- :El.~X».

Eenig- bedrag van £1 tot .£5,000 te leen Ban
ee-nlge fatsoenlijke personén In eenlg
deel van Zuid-Afrika .

fMjg"§W§.) ,
A. SPOLANDER & CD.

GEVi'.'STIGD S3 JAREN '
chro 'nometer-, lI0r0loge_ ,en K.lolaJlAkers

IlfllwllG,__ Darli1lgslraal,

Gouden en Zilvere.il HOl'OleoocsY00ftIICl ,'. -0,

BILLIJKE RENTE.

ADMISSIE Examen voor Tweede
, en Eerste Matriculatie Klassen,
en Examen 'Voor Queen's Scholar.
ships, zullen een aanvang nemen op De" CASTLE MAIL" MaatschapPIJ .
26 Juli aanst.
Het Admissie Examen voo DE Stoombooten dezer Lijn vertrekken

r van Kaapstad naar Londen om den
Mijn·Studente1J (Mathesis, Cijfer- saderen- Woensdag, te 4 uur n.m., lUI.Iil'

kunde en Algebra, Engelsch en een Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
andere Moderne Taal, allen Matn- &oenllÏon a.&nleggende op de bepa.eJde tu-
culatie Standard) zal beuinnen aohentijden.
27 J li 0- op ren 7-HA WARDEN CASTLE, Kapt. RIGBY

U I. " 91-TANTALLION CASTLE, Kapt. DVNC-UI
Klassen beginnen op 27 Juli, op Aug.i-NORHAM CASTLE, Mpl, HARRlSO:N
Ik: d " 18-0UNOTTAR CASTL.E,Kap~, RH

we en ag de Senaat zal vergade- Sept. I-DUNVEGAN CASTLE, Kapt. RoBINSOlI

ren om 9.30 v.m. om Studenten lil

te schrijven. EItra Booten foor KBgeland. Jia LAs Palm18
Bijzonderheden en Kalendar van

'~ College kunnen verkregen wor-
nen van

DE ,MAATSCHAPPIJ reikt Polissea
Uit a:1e Waarborg voor de Eerlijkheid, UNION LIJN

Oprechtheid en Getrouwheid van KONINKLIJKR MAILDIElIJ~T
Trustees, Likwida.teurs en Administrateurs J.,

Exe~utem:s en Voogden Datief, Curatort: UlIOI STOODOOTU 1 'TSCn, npYJ
Boni, BalJllWII, Landmeterel Belltierders en J.U.AA .Q..AI \

~ecretariBBeD van Banken, Loges, A88uran_ CBEPERKT).
tie en andere !-laatschappijen, AIdeelings DE Mailbooten d M
raden en MunicipaliteitA>!:, Klerken en trekk.en van er . aa.tscbappij ver-
ande:e Beam?ten iu dienst van ]<'innll8 e Kaapstad Daar Engeland
Publieke Inrlohtingen op voordeelige tern via Madeira, om den anderen Woe~ ~
men. - 4 uur n.m., als onder a.a.nleggende

Deze Polissen worden in ontvangst ~no- VOOR ENGELAND.
men door de Impsriulo Koloniale, Trans ,. 28-JltOOR, Kapt. GUIPYllN.
vaalscbe en Vl t tscl l1~-' Aug, 11-8COT (Twin I'cr~w) Kar.L I.A.RJlEJL11 E lo 'IJ6 ,H.l. se II' """,OOI'mgen en ,,2j-M.EXICA!\, K"I,t. llF.VNOLlJtl,
a e. mp yeerdci-a dour "tJbcul ZUl'd Sept. /l-NOb:.~lA~' {Twin j-, ) KAI klO" , "crow, apt, MOLoliY.

n 11.. " 22--TARTAll, Kapl, MOUTON.
bi .Vo'rmen VUlI Al1Ozoek, enz" op lUlll ""Bag -
IJ EXTRA ROOTli~ YOOR ENGELAND.

G ,\Tl-IgNIAN, Kapt.CHnr·~o'"lr:nt I,; Juli.
, vV. STEYTLEIt, GlU:EK cr ..';n N;n:'W), K"I't. A ;<MhTuu!<U, omlrent

SecrtJtal"i!l. omtrent IU Jill!.
OA.8CON (Twin &r.,w), Kapt, MA.I<T1N, omtrent

12 AugUlitU'.

OE l' !.PH cr"1" Screw), Kapt, T1'80l<,~mtrcol :-;;
AOgtlAtU"

OOTI! (Twin Saew), Klll,t, B!.;'l'.lIUIEli, Omtrent li
'tJtember.

QAIKA (Twin &row), Kapt. CoPP, omtrent ~J
September

Een van de Maatscbappij's mooie Stoom
booten zal SOUTHilfPTON verlaten 'foor
HAMBURG, kort na de aankolJlllt van
deze Mailstoombooten,

RETOURK.A.ARTJESnaarENGELAND
gangbaa,r voor Zes Maanden, worden uiti""
reikt teW:lneen ve:rmindering vali 10 percent
op den Dubbelen P8&~,eprij8,

RH'rOURKliRTJES !laar HAVENS
la.ngs de KUST worden u;t!l'eroikt \'001' do
terugreis binnen Drie M.'1anden perde UniOD

of the Castle 1rf.aAtschappij St.ooruboou.n,
Voor Vrn.cht o( PIl.~lSa.ged06 men aal,zook

lI&Il de Kantoren va.n de Uuion l'3t.oornWct
Maatschappij, Adderleystrnat

BovengenoemU Ploeg iJ nn· Staal gemMkt ten geYOlge~
W; Lëcht en sterk is,

Kan verkl'epn worden met Stalen of Gegoten scharen.
&nea.aee, Howard&, Zweed&che en 'AmeribaDaohe Ploegen..
Raaao.ee en &wards ligen, Dam.80hrapers, Grond. Bollers.

ne-Iassay Harris Oultivato~·
liet of IODUr Zaaijer. Dese is de beete Cultiva.tor nog iOm..&t.

en geeft aBe voldoening.

R. M. ROSS &,CO.,
SorB.ANDSor::ai.A..A.or. ~AA.P.T A.D.

.1"

Voor gebruik met Een of Twee Di88elboomen, htra Sterk voor zuid A.frik&.

BCHR.J:JF' WHITE
RYAN

& CO.

VOOR

CATALOGUSSEN.

14.
DOKTE:R'S RIJTUIG.
BURGSTRAAT. KAAPSTAD16.

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

Bouwklip en Graniet Werken Zuid Afrikaansche College.
K.A.APSor .A.D.W H OPIE Wenscht bekend te

'. maken dat hij een
Graniet Kuil geopend heeft op den grond
van den heer C, Uys, Noorder Paarl, en
bereid is het publiek te voorzien met.
Verandah blokken, Dreun.els, Venster.
kozijnen, en eenig iet-a in Graniet Rt.een
vereisebt. Ook heeft hij een hoeveelheid
Bouwklippen te koop,

Tel. Adres: "Opie," Paarl.
_.__ --- -------------------

Onderwijzer of.Onderwijzeres
APPLICATIES vergezeld van

de noodige certificaten van
bekwaamheid en goed zedelijk ge-
grag, ook lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, worden hiermede
gevraagd voor de betrekking van
Onderwijzer of Onderwijzeres voor
de Derde-klas Publieke School, te
Buffelskloof, dist, Ladismith, Kaap
Kolonie. .

Kennis van beide Hollandsche
, en Engelsohe Talen, een vereisohte,

Muziek een aanbeveling.
Applicaties te worden gezonden

aan den ondergeteekende niet later
dan 15 Augustus, 1897, School te
beginnen 11 October, 1897. Salaris
£50 per jaar en vrij logies. Onge.
.huwde applicanten zullen de voor-

.hebben.

J. M. VAN TONDER,
• Seors .. Schoolcom.

Buffelskloof,
29 Juni, 1897.

C. E. LEWIS,
Hecretaris, van den Senaat.

KOLONIALEWEESKAlER en TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No. 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

Kapitaal, £20,000. Beserve fonds, £60,000

WAARBORG TAK VAN EERLUKHEID •

, . Somerset West Strand.
MEJUFV. BENFIELD wenscht

het PIlbliek bekend te maken
qat zij r-en Eerste-klas Logies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
geopend.

Degenen uie voomemens zijn het
Strand te bezoeken gelieven te
$chrijven of in persoon an,nzol'k te
doen-U Sea View House." -rformen
billijk.

PO!>'TBU,~ N(,. 14,

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

LACTIFER DUffffi'S KACHELS
lUI de BW. om té Stotell met

KOOL OF' HOUT.
lea ba er 'eed mad&'Billen.

B«4TZGJI!I PRJ:oJ'ZBZV.

foor het grootma!:"n nLl' K"J.""(.'.n

Zonder Melk
Eenige Agt>IILen.

lt WIl SON, ZOON & Co.
; , ST. GEORGESST.RAAT.

28 BURG.JTRMT~ KMStI'AO,. .. .

lAan BonlDlee£ters, Kontrakteurs, enL
KAJATENHOUT.

f~"ENE Onderwijzeres Wordt
_J gevraagd om Onderwijs te

geven, aan zeven kinderen, in eeus
go~e B(1e:~n Familie, distrikt
Britstown, m de gewone Elemen_
taire vakken en muziek. (Piano).

~alaris £36 per jaar en alles vrij.
Billijke r~iskosten worden vergoed.
Applicaties, vergezeld van Certifi.
eaten van bekwaamheid, te worden
ingezonden tot 15 Augustus a.s.,
aan den ondergeteekende.

J. E. IIITCHCOCK.
Elandsfontein, 17 Juli, 1897.
---------

GEENTE

VR UCHT,BOOMEN.
DE eigenaar van,.de Pioneer boom kwee.

kerij biedt te koop aan: 172 van de "
besta -qitgezochte Californie, A.ustralische
en Koloniale vrnohtaoorten. Verder 9
soorten geecoaleerde Limoen, 2 do. NaartJ6
en 5 do, Zuuriimoen. De limoen boornen
zijn allen schoon, vrij van "Scale" of
Limoen schurft, Ten Iaatste 12 Nieuwe
Soorten tafel-druiven die ~8Cbikt in beta.
lend zullen zijn voor Prieel uitpl&nting, De
druif soorten zijn Ilel!nt op ltupestns en
Montpellier. Vue aanzoek bij

S. W. JOUBERT,
Bovenvallei, Wellington .

~Catalogns gratis op !!4uvraag,

DE NATIONALE
Onderlinge, LeYensassnrantie Maat·
schappij UD AustraIazie, Beperkt.

OPGERICHT [1869.

Het Eerste Kantoorinde Wereld
om de Overgaaf Waarde in werking to
brengen om A.chterstalhgo Polissen van
Icrafht te houden.

Hoofd Kantoor voor Zuid Afrika:
St. George's-straat, Kaapstad.
Bedrag aan Assuranties van

kracht gaat te boven £ 10,000,000
Belegd Fonds gaat te boven £2,500,000
Jasrlijksch inkomen over £440,000

DIR£KTEUREN IN lUID AFRIKA :
Sir GORDON SPRlGG, K,C.M.G.,

Voorzitter.
De Heeren ADRlANVAN DImBUL" Koopman

A. W, SPILHAUS,Koopman, Kaapstad.;
JOHN W. RAIL,

Bestuurder voor Zuid Afrika.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST

WARWlCK C.~STLE,Kapt, -, omtrent 10
Juni, ,.Ia St. Helena en Al!CCru!ion,

AVONDALE CASTLE, Kapt. BROWN, omtrent la
Juni.

GARTH CASTLE, Kapt. WARDIIN, .amt.rent
Ju.nl.

TINTAGEL CALTLE, Kap!. RRNDA..LL, omtrent
Juli.

RAGLAN CASTLE,Kapt. BnY1", omtrent 8 Juli,
via St. He'eua en AsccnHlon,

ARUNDEL CASTLE, Kapt. WIND&" omtrent 21
Juli, ..,

Voor Vracht of PMsage vervoege men
lIioh bij de Agenten van dl) OASTIE
MAILBOOT MA.!. TSOHAPPIJ • (Beperkt

Gcd.rnkt en Uit"égeven door de lJrukkcno 11••
scllappij Van de Sa.ndt de \"illt" ... k Co" Be
perkt, &&0 hm Kantoor boelt V&n BIDg eli w ..
8t.rv.4.~
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Xaapstad80lle Jta~aad.
JlWDELLJKiOBE 'VERGADERING.

De maandeljjbcbe nrpderin,r.an de~ raad
"erd DonderdAq geboucMn onder pre.idiUID ... n
d~o burgerll~ler (sir ,JobD Woodbud). Er
.. aren ook t...genwoon:h, rudAleden: Carter,
Fuck. SUL'lrt. Eayrs, Boaleh, Mocke, Cunning·
barn. Bali. Kitcb. J. C. en T. Hofmeyr, 801>6rl'
..Jn. Mc.Kenaie. Brown en de stadllklerk.

Hel g"wlldbeid.<amitél rapporteerde dat bet
...erk un reiniging van de stad. ondanke de
...... re regen •. benedigenden vooruitpDi maakt,
en het W:lA verbljjdend te weten. dot bet alge.
rueen publiek tevred ..n WM, Het werk wordt
"I' departementeel sselsel gedaan en dit ill, hoe-
...~I oog niet heeleraaal in orde, geblellen beter
te beantwoorden dan bet conrrsctste lsel.

0" beer Eayrs bevestjgde dat de 8I."d tban.
reiner "'M dan (.)(~I( te voren.

Oe heer J. (\ Hofmeyr lei dot gedeelten Jer
""tad LO een mte rst morsigen toestand waren.
H" wns het niet eens met het rapport dat dv
..wd re tn wus ,

De heer Boaleb zei het comité deed "!in
I..,...

Ud pubhok ....werken-comité rapporteerde dat
LIt" totale leugt~ van nieuwe riolen in verband
met bet nieuw rioolstelsel gemaakt aan bet
e iude <an J om ~ii mlJlell IJ.'l q yard .. wll8 verge-
lek"" met H mijlen 94bi yards aan bet einde
,'~1I :\161. :-"-og 15 mijlen moes'en gemaakt
wv.rde n.

Hvt zelfde comi,,; rapporteerde dat een sloot
,,, J~1I li: k",f"'l1B Jt~.poeld W!UI en beval aan de
",lvdt tip h:' vullen ell een voor te maken .,oor
h"t .d"\'Pt':-t"'U van dve-iwater, £500 zou noodig

: "111 hd werk UI! te voeren, waarmede dade-
I ;., t't':1 :l:1I1\ :l1.g rJt.·maakt IDOdlll-t worden,

1I,·!l"lfd,· ""!IJ,t-- rapj orreerde verder, dat
1r'!I.Ir-r", :lln,!"-:l"Tllt-::rl waren voor het oprichten
\ l1l t"rll wvn!rl~ \'I)~'r Jo ondertuiniers in de
1,·t!,:Jt·k., Iur ne n

IJe h~,,,F "k \'f'jeg of "enig plan ovenrogen
~~, lo(~worJt'n om het water van Sir Lowryweg
.t~ t~ ler Ieu.

I'e iltlr6~lllee''''r zeidt Jat het publieke-
'" t'r~l."n-{"~)lDiL": lit.' l:uak in tJY'erweging bad,

IJ~ heer Fock gewaagde van deu oubevredi-
_\t">:r~~ toes tn nd van Buitengracht en andere
-t rr t e u . Zu waren "of gaten,
! )t' heer :'"I1Uart z.ei dat er da jaar meer ann

'J' .. tra t e n ~,.'J,L31l werd dali ooit te voren, Die
< - I "'n znu,ler' hun beurt krijgen,

I" heer J L' Hofmeyr zei de stads-ingenieur
Lruc ht liJD ttld (lP kantoor door en wist niet wat

vaaud e was. \' eel geld werd uitgegeven,
'L Li" kree·: rneu waarde voor dat geld? 8 U
tlll't"!I!t." \'3Il nve n

Ild tinallc,eelc cuun te beval aan de a.ans!.elliog
v-c.. .tcn ltee r lJt:rnng al. boekbouder in bet
,!':'pf1rtt"'lllt:"nt Va11 den stads-ingenieur, in de
pl....", "an den heer Scott, di" bedankt bad.

I'd w,'nl !\ .. edgekeurd.
I "'el' de kw",",ie "an bekrachtiging van reke-

II Ifl,< II door Je" burgemetlllter en venMlhillende
""",t .., gep"-",,,,,rd vond eon levendige diacu1!1lie
I",...'t-. die d1L1rnp uitliep dat de beer J. C. Hof-
111<'1 I' l,edankte als v(}()rsit!.er ~1Ul bet financieele
"uIlIIt· "<>or welke verlo&lling de andere leden
I"", dank betUigden.

I)e heer Hofmeyr meende dat bet comité een
KIU"lJ.t"ilClW:L0 al. de burgemeester 100 maar np
"",en houtje rekenLDgeo kon goe<ik.aren.

De Ir"..r Kitcn gewaagde van bet verhuren
,Ier HtJelders-kalerne II:"" bet Heilsleger, eo
'·rl~:.! om meer ~Iif'"ln:llahe,

, lJ~ h""r J. C. Hofmeyr zei dat meD meende
Ll' het beil leger de beAte ruetL'!Cben waren om
h~t O"er te o~men. Al de leden VlLn bet comité
""'.l'en teo gun~te ervan_ Er WIUI geen andere
ltmdt:'r

I.t he..r ~lIlart dacbt £4:,11 een redelijken
prl·...

'I)e '\~"r T. lI"fmen sLelde voor dat bet beih-
d':"r le afd""ll1lg.;""d8- en andere bel .. tiD-
:l.,-tl l. ti UlOt!tell betalen,

r hl iIo'erd aangenomeo,
I. L'ma ",mt.."gJe Je raad.

GEEN WENKEN NOODlG,
Caledon, I~ J uh, 1897.

~(!'"heer.-In uwe uitgave van 13 Jnli tie
." ,,,.Jer and "re alweer een hrief geteekend
J .. ,r _\ndrie. Lotter. Yilliendorp. Ik ben in
,jell regel geen conruut·scbriiyer daar ik min
tIJd eD I"" er ,oor beb. docb ik de'nll bet nn
trtd bet eeu ell auder er nver!.e zeggen, daar
'(enoemde heer uogegmnde bellcbuld~ &aD
penoon"n er In h""ft npge.nomen. Voono.nrt
t.nu:ht de beer Lotter dllD edelen heer Van Eeden
en de ander" lane.,vaders !.e verontac:h~
van den blaam die op hen rWlt nn d. _~.
"ion,! mn den :'<abt.t: dit beb ik .erw ... ht,
"",n' "n wllrt:n ten JUnsLe "an de YraD8ebhoell:
verlenging -en legen de Innet!-dr&nll:bill.

,. drd"r gaat d... heer Lutter "oort •.ir Thomu
l' plll~toD uit te schelde. aI5 een .. ~olelaren
jIngo. die d" a1deeling van Swellendam en ILIle
Afrikaner!! door den modder beeft gebaald."
Kao de beer L';lter tulk. met feiten .ta ..en?
Z"o Iemand zoo te kleineeren, die 100 ..er al"
lk w"et met de boeren zamen ging en D&ar
wien. naam de brui t-e Villiendorp gedoopt
b<. Dlln W"'" eien beer Geldenhuis nil Heidel-
\"'rg ook te IVf t.. & .... n door !.e &eggen dat
"''I ollsochien ~en Iweeden beer Venter aan bem
•ullen oebt",n. enl Welke bntaliteit Uil den
phdusoof van Yilliel'lldorp. HO wil Ilog dell.
laa1Jltco .teen .. erpen op heeren zoocola &ir
Tbomas r.;pmgton en ,~e plaat8elijke parlemeWl-
led eu omda, .ji niet '-oor het Fraracbhoek

rilliendorp spoor wilden 8tem~en, en telf.

Op 26 Juni gingen wii met nne drieën een
uitstapje nemen ~lllr Tulbagb om onze vakantie
aldaar door te Jorengen. Daar ik er nog uiet
geweest ww!, w"'" ik "ertlt hui"erig mede w gaan.
docb werd door twee miiner vrienden, n, I. E.
van Wlik en F. Badenhorst, overgehaald hen
daarbeen !.e vergezellen. Wij kwamen in dell
D&IIliddag daar aan en gingelI tJoui. bU de~. heer
JllO Richter, die on" zeer vnerulelii" onthaalde.
Daar de onde he"r twee vriendeliike dochter.
heeft, gevoelden wU on. dan ook .poedig thui •.
Gedorende oos verblijf aldaar hadden wij \'"t:! I :-..-,\REt d" H·\)
pieuIer . WIJ Ware!! 'an plan er ~Jecbt8 een '" t~k _
te bJu"en, maar daar wiJ bet z()() goet1 a.a11~t:- Pnbheke ht)nd~o\Ver~"d{, rn~ ~,:h()udc!l te Na •
troffeu ba?dAn be.~~oten Wil er nog een ,Vt,."k Ic , reg"". dlatrtkt H.ly, UI-' ~) JUli' 1~ I,
bl~ven. Zondag _I Juni ware~. Wil onder het Vergadenng geope"d dour den voorzitter.
ge_ oor van den leeraar var .1 ulbagh, d•. J. Notnlen der .ongu "orgaderillg gelezen etl
BlIcbner. dte een zeer plechil:: woord .prak. geteekend.
Den volgenden ZlJudag was er ~achtmaal. en Besloten Aen commi!lSie .:10 te stellen van
een aanzienl[jk "antal·ovolldlU~,,16anger .• tegen- 2 leden om du zallk van regi.tratie te onder-

Notulen eerier pwon • ...-pit ria, ,.boud.a GBOoTFONTEIS',
op DiJllClag, J3 JuU, 181J7." --.

TepDwoordig: de heefeD F. E. WoDuton, l<AIJ4Ic:owit6.vel'lJllderiDI ,eboud0fl to n'·oot·
C,C. (VOOTS!tter), D, N. Dunor, O. P. KJoPl"!!1 fvnr.ein, d.tnlet f'ruerbul'll'. op 29 Jlini JIl:!j,
H. C. V&II ZUI. J. F, W_lt, F. J, nn ZI) TelCcnwoordiJ: de h__ a A. f.. le Rf)6",
[Dudekraal}, 0-. 8, Wolfaardt, F. J.•• n ~ilJ L.W.V .. C. T, O. Krupr, W. F. Stofberg. P. H•
(Harmonie) on B. B. Joubert. du 'toi' en J. J. le Bou (_etaris),

De notulen der vorige "ergaderinlJ ....eNeJJ De ed. beer Á. 8.le Qoo:x opende de ..el'Jl8·
gelezen, goedgekeurd en geteekend, eloring met j'ebeC en berineerde de vergadermg

VeMllag van inkomsten en uitgaven voor de er aan, dat het nu regiatratietiid i8 en deze
maand Juni werd ter tafel gelegd, aantoonende vergadoring net voor dat doel bij elk&u~er Will!
een batig saldo van £óOi! 13•. 8d. . geroepen en dat bij hoopte dat men eenparig

Drie petities, ouderteekend door bel1U!tlnl' samen zon werkelJ. om al onze mensehen te
bataler!! en anderen, werden gelesen deo raad laten registreeren ; 'beLwelk do geheele vergade-
varaoekende den tol te Victoria Brug afteschaf- ring beaamde, .
fen. alsmede twco petitjes CV<lIl,""18 getee' De notulen werden t-oon geleaon, goedgekeurd
kendo verzoekende om de afscbaffmg vnu den en geteekend.
tol t" \\'olvtludrift. Do voorzitter las een brief, w~rin de heer

Beslcteu bierop te antwoorden dat. daar be- J. H. Hough bedankt alMlid van dezen tak daar
boorlilk kenuisgeviug werd gedaan van de. bil bet distrikt beeft verlaten. .
raads voornemen uw aldaar tollen op te r ieh- Voorgest<lld door den beer 'V. F. Stofberg-
t en. dese poti ues nu al. te laat ingezonden P, H. du Toit, dat de bedanking zal aangenomen
worden beschouwd. en do raad gevolielijk Mn wordcn.-Aallgellomen .
bct verzoek ran petitionarissen niet kan vol- Do heer H. de Vries werd in plaats van deu
doen, heer Hough gekozen t-oi lid van het comité.

Oe volgende t euders voor de huur der drie De heer Kruger werd in de plaats vun den heer
lollen in het distrikt voor één jaar, narnoltik Hough gekoz~1I ab secundus van den heer A. ~
"an af 1 September 18~ï lot :·ll ,\.UgU1!tUII,le Roex naar het dist riktsbevtuur
1~~'II.werden ter tIlfel gelegd: vali L. Sibber+,
"oor Cogruans Kl""f tol "oor £ 14UHs.. voor
Victoria Un'g tol voor £~I:! Illa.. voor Wol ve-
drift tol voor i,)jJ 58.. wet de heeren A. (i.
H. Teubes en I' .J. Dempers ,ds burgen: van
J. Winterba.ch. vo-ir Coguiau's Kloof tol voor
.£ I.) I l."'. ell \' ,,·torin Brug tol voor .1: 100 5s.;
\'UJI J. P .. \lam,.. I::.zo.• voor Victoria Brug
tol voor £11;'. IIIu I de heeren W. R. van As
en Frans R Bruwer. H.w .. "I. borgen: van P.
VV. Marais, J::.lrL. voor W,o!"tldrift tol voor £::I:!
108., met J.""I,us P. lil IU ai. en Gabriel J.
Mara.iJ! al. borg"!!.

De voJgondt:" tenden werdon vervolgens aan-
genomen, die van den heer J, P. -'Tarn is voor
Victoria brug. <'11 dtt van den beer L. Silobert
voor Cogmun·. Kloof en \Vol"edrift.

Xa du keuuisge\ Illg v ct·~bt!lltm in de G'(u.eUr
en Uns La",1 III tOlke de heffing van een be-
(""tinI:( voor 11'i~1, ten dienste "un het dorpsbe-
.tuur van Lady l;rey in die afdeeling gelezen
te hebben, al.,-,uk een brief van gezegd dorps-
best uur deu ru.nl verzoekende een belast ing
van é,:n,baln~ ~wtln) in 11~l .t: ster ling te heffen,
werd een beslu u te dieu effekte genomen ell
de belaaring va.,~",r.tld op ~én·halve penny in
bet £. betaalbaar "P I ~epte!llber e.k.

Een brief van dell heer J. Kriel, tun stal aan
deu raad ·Legen ;Je. per maand sanbiedende,
werd genotuleerd. alsook een brief van den
seeretaris van (JU bliek" werken in lake zwaai-
bekken voor de aidóeling Robertson. en een
van deo kolouiulen secretaris in zake de voor-
gestelde bijdrage door deo afdeelingaraad ten
behoeve van de jubileum-bibliotheek en klok-
toren.

Een brief werd gelezen "van .ten beer G. P.
Nel. namens den beer \Vou1er 1. de Wet en 38
andere gere~.tr""rde kiezer!! in de veldkornet-
scbappen Middel Bu.cbjesveld en gedeelte van
Robertson. begeleid \'an twee petities, de eene
gericbt aan deo afdeehngsraad van Worcester.
en de IUldere gcri"ht lUUJ dien vun Swellendam.
in zake de verandering vao de grenslijn tu.-
scben de kiesafdeelingen Worcester en Swellen-
daw op zoodauige wd"e dat gezegde veldllor-
netscbappen binnen de kie.afJeeling Swellen·
dam zullen vallen instede vaa binneD WorOO8-
t..,r Zoo&8 tot blertoe. en den raad verzoekende
,ezegde petities le "erzenden aJln de twee voor-
noemde afdeelingsraden vergezeld van een gun-
stige aanbeveling I-lUl dezen raad. Dit werd
beslo!.en,

Een brief werd '(elezen van auditenr Marcus
in we bet audi teeren vau de boeken en reke-
ningeu d"" raud. v!>or bet balfjaar eindigende
30 Juni. 1897. Besluten aan den Iweeden au·
diteur. den beer Helm, te scbTljveo eu hem te
vragen of bij bereid i" lOet het auditeeren
dezer boeken blUn,·" 4,~ I1reo een aanvang te
maken, zoo [Iiel. moet lid in gescbrifte er van
kenn;" geven.

Be.loten den be"r Knipe te verzoeken eeJJ
opheldering te geveil van zUn voorgegevene
overt.reding op de lion tag u uitapa.nning met
betreldring tot het. zaaiell van graao aldaar.

Op eeu klachte van den heer G. F. Malherbe
o ..er den !Iechten .taal van rlen well' over de
1I100t op bet eigendom "IUJ mej. GildenbuJl!
werd de heer Vau Z.ljI (Ondekraal) benoemd
om die voor in behoorlijke orde te doen .!.ellen.

~ULBAGH.
E~ liITSTAP.JE.

Daarna verdaagde het comité en een alge
rneene vervadering volgde, waarop ~I leden
tegenwoordig waren,

De vergader ing g11lg dadelijk over tot het
kiezen vau een nieuw comitélid in plaats "an
den heer J. 'H. Hough. De beer H. de Vries
werd toen gekozen ln plaats van deu heer
Hough.

Besloten werd een comi té aan te stellen om
met den heer T, J. 'I'ownsend, veldkornet, wUk
No.I: mede te werken om de namen op te nemen.
De heeren G. du Toit .en C. Marai. werden
geko.en ennden heer Townsend te bel pen en de
heeren C. T, ty, Kruger Uil J. M.mlls om den
beer H, de Vries, ass istent-veldkornet, Le helpen.

Voorgesteld door den beer W. F. Stofberg eli
ge.econdeerd door don heer P. du Toit: dat
deze verg adering van gevoelen is dut hot wen-
schelijk is eeu schjjfschieteri] up te r ichteq en
ieder boudsmnn die lJegoerig is Illede : e sch ieteu
Zil't eigen patrollen eli gbwerllu zal medebren-
gett, Dit voorstel werd met acclamatie algemeeu
aun"euomen,

Daarna werd do vergader ing g".lolI:n met
gebod door den heer C, Kruger.

De voorzitter bedankte den beer en mevrouw
Kruger voor hun gastvrijbeid waarup de verga-
dering uiteen ging.

MIDDELKRAAL.

Publieke vergadering gehouden te Middol-
kraai op 7 Juli 1i!97.

Tegenwoordig GO stemgerecbtigden.
Als voorairter werd gekozon de beer G. :'ITei;

Ill! secretaris r;. S. de Klerk,
De secretaris las de kenDi.geving van de

klezing van impekteurt!.
De voorzitter mankte aan de vergadering

duideliik wat het gevolg zal wezeo van bet
kiezeu van iilllpektaurt!, De voorzitLer .eide dat
z[jn eert!te besluit bleef om geen inspekteur te
kiezeu. De vergadering ging tot stemmen over.
Voor de kiezing stewden .Iecb Is de beeren
JacobIls Louw en Willem vali de.r Merwe.Tegen
kiezing de gebeele vergadering. Nu il de ver·
gadering er zeker van da.t de in.pekteun ni.t
door bet publiek zullp,n g..kL:en woreen. maar
slecbta door een panr personen die geen eigen
opinie bebbeo. De vergadering ..e.rda.agde.

N. S. DE KLERJt,
Secre~.

HARTEBEESTKt..:!L.

• Ver.lag vao een boudsver:,:adering gehuudeu
!.e HaTtebee.tkuiJ op J~. JUlii 1897. ten huize
van den heer J an ~1iller: De vergadering werd
geopend met gebed.

Tegen"'oordig; de voorzitter en 16 ledin.
:Sotulen der vorige verl;'"dcring gelezen en

goedgekeurd.
De ..olgende beeren werden voorgesteld eo

toegela!.en al. nieuwe leden ~1. Schuin, H.
Schuin. Hans Scbuin, Jan ~wl1nepoel, Blauw-
kop, Cbristian Swao~poel, Frank Taylor, All·
drie. van VuureQ. Sell., Andl'i~8 fRn Vuuren Jr.,
Lukas van Vuuren, Cbarle:; Burocef!I!, Andriea
Greeff, Barend van Niekerk, .1bel Oostbuiaell,
Paul SDtiman.

Toen .eide de .oonittcr dat de vergadering
belegd was Olll de registrDLiclij8t na ~e z.iiUl .n
om di~ llist ~p le UlIlker•.

De beer Hans Greeff stelde \'oor en de beer
Piet 008tbuizen lecondeen:Je, dat een rapport
van de vergadering naar I)u. La"d gennde.D
zou worden.

Toen vroeg de voorzitter aan de leden wat zo
dacbten van de brandZlektewet, of de brand-
7.iekte ~erminderd of ..ermeerderd was. Toen
w; de beer Ja'J lruller ,ht de h"tlndziokle veel
verminderd W;U'I in bet lloh.t:-oLC ja:,,>.

De verg1.U.ienng werJ me(, gehad gedlot.en.

C. 'CII.\I WtS",
se _ret ,rt •.
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(irq hebt lJiW6lI vnlgeful!feQ' gueden mad ~-
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BRITSTOWN_
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&~1I ..~ -~ ..:m den Britatowusclren
&n.i:r.ak heeft ~ ~ten 1'0011' den we'-
pnMen raad ge~ de heee.D J. J. W.
nn Z@. ~ &r~ MUl'ft~
eu Focrie, t1tn Beaafnri WIS ...,'. CLANWILLL\l!, CALvrsts,VAl.... BID.f!{

DORP vi N AHAXW A.l...L"U. OYER
DE AAJiST AANDE ~.
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SPORT.

. IU5L£Y _ HIETWEDST&IJD.
IAn>D. :t1 Jvu."4_re telegru.:t}-K~

Sldd.e on wrgea.t>t O.. en (~at&l Cub""",).. priTUt
C~ (Dw:!lau ligte :.clan <ene). en dr l>eCnIn
~ ... ea Fp1.t' T:>'Q d.. l'i...aoap en 5clrm:it .._
K berlo-y Rj" <mder CI.r een<te ~ in de>
s::iljet....ucnjd "<>Or de k:Ol:lJ.n~j,; te ~.

I.o!roD, ::3 JnL-(f'H' t~~
U". MnlToly Smith, nIl dr n.at.n ~ dB-
S~ bereden ""ba-pseh..uea., is r.ie emi;&le
~ lJOIi: ""'~leYen in lH!t: laat:Se iQdj,1DIl
'fOOfden~'
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