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Zeer Kostbare Vaste Goederen, Levende
Have en Losse Goederen,

TE

~~TE:~~IVIm:~9
AFDEELING BREDASDORP.

DE ondergeteekende, behoorlijk daartoe gelast door de "Ratel River
Estate Company, tt zal publiek verkoopen te

IBATELBlVlEB-'
'OP •

WOENSDAG EN, DONDERDAG,
22 EN 23 BEiPTEI~BBR.. 1897.
De volgende Kostbare Vaste- en Losse Goderen :

1. De Fraaie en ui~untende ~laats " ~TELRIVIER ti groot 2343
morgen en 425 kw. Roeden. Op dit fraaie eigendem staan een zeer fraai
groot Woonhnis- al het Houtwerk van "Kajatenhout," - Wagen-
huizon, Stallen, Schuren, Buitengebouwen, Werkwinkels, Kralen enz.
enz. Ei' ~ijn ook fraaie Tuinen en Boomgaarden. "

II. De Fraaie Plaats" BUFFELJAGT " groot 2000 morgen met
Gebouwen enz. er op.

III. De Fraaie Plaats Cl KOKSRIVIER tt groot 1289 morgen 174
kw. Roeden, met fraai Woonhuis, Stallen, Schuren, enz. Deze Plaats
beeft ook fraaie Tuinen en Boomgaarden.

IV. De Fraaie Plaats. "DIRKUIJSKRAAL" groot 4057 morgen
212 kw. Roeden, met fraaie Gebouwen er op. Deze plaats kan in twee
plaatsen verdeeld worden.

V. De Fraaie Plaats "RIETFONTEIN" groot 8t:l58 morgen 491
Kw. ~~n, m~t al de fraaie Gebouwen er op. Deze plaats ka~ ge-
makkelIJk ID drie of meer Plaatsen verdeeld worden. Er zijn ook twee
fraaie Zoutpannen op dit eigendom die jaarlijks een menigte zout op-'
brengen.

VI. Zeker stuk grond annex, groot 1322 Morgen, 87 kw. Roeden.
VII. Zeker drie stukken grond annex, metende tezamen 1373

morgen, 300 kw. Roeden, origineel uitgehouden voor" Publiebe Vis-
scherijen." .

De voornoemde zeven fraaie aan elkander grenzende Plaatsen be-
helzen de 7JOO wel en alombekende" RATELRIVIER ESTATE" be-
slaande een gros area van 21,245 morgen of 44,966 akkers, met een zee-
grens van ongeveer 20 mijlen. Het weiv:eld is uitermate geschikt voor
Paarden, Beesten, Schapen en Vogelstruisen, en er zijn prachtige Zaai-
landen, Tuinen, en de reeds gemelde twee fraaie zoutpannen. Er is ook
een uitstekende voorraad heerlijk Water loopende door de eigendommen,
en een overvloed van allerlei soorten wild, insluitende: Grauwe en Rood
vlerk Patrijzen, Fizanten, Snippen, Eenden, met een woord Watervogels
van alle soorten, terwijl van Veldwild men er vindt Vale Reebokken,
Klipspringers, Grijsbokken, Duikers en Vlakbokken, ens.

Woonbuizen, Buitengebouwen, Schuren, enz., ájn allen van de beste
soort. Als een Winstgevende Plaats, Besigheids Plek, en een aange-
naam verblijf voor de gezondheid, met al de voordeeien en genoegens die

, Wild en Vermaak te Land en te Water aanbieden kunnen verschaffen is
bet Eigendom ongeëvenaard in de Kolonie, en zal het in perceelen wor-
den opgeveild ten einde kleine koopers te gerieven of m een geheel. De
spoorweg naar Caledon, welke Bill aanstaande jaar stellig door 't Parle-
ment zal gepasseerd worden, zal de waarde van dit Eigendom grootelijks
vermeerderen.

Sohapen. _
2000 Fraaie Eersteklasse Merino Ooien met Lammeren.
600 do do Slacht Hamels, geschikt voor den slachter.
500 do do Oude Ooien, do do

1600 do do Jonge Schapen van 2 en 4 Tanden.
1000 do do Lammeren van 1896.
140 do ,/ do Rammen uit Ercildoune Ooien, bij Tasmanische

Rammen.
1ij do do Ooien uit Ingevoerde stock.
60 do do do uit Koloniaal geteelde Ercildoune Ooien

geteeld door de Heeren Albert Vigne en Co., te Middelburg.
35 Fraaie Eersteklasse Lammeren uit bovengemelde 60 Ooien bij

Tasmaniscbe Rammen. .
2 do do Tasmanische Rammen, Een waarvan ingevoerd.
2 do do do Ooien, ingevoerd met Lammeren ..

lOQ do do bokken, enz., enz.
De Schapen morden allen met hun Wol oerkodu.

Paarclen en Ezel ••
60 Fraaie Eersteklaase .Aanteel Merries.
28 do do Jonge do.
16 do do Jonge Hengsten.
4 do do Rij -en Trekpaarden:
1 do do Paarden Hengst.
2 do do en groote Ezel Hengsten.

30 do do Muil Ezels, (Jong}.
Bee.ten.

30 Fraaie Eersteklasse Melkkoeien en Vaarzen. :

/,

15
26
5
1

do do Jonge Beesten.
do do Trekossen.
do do Sla.chtossen.
do do" Friesland Bul " oprechtgeteeld.

Strui.",oatel ••
60 Fraaie Eersteklasse Struisvogels.

Boe:rclerijatereed.ohap.
1 Eersteklasse Johnstone's Zelfbinder
2 do 3 Voor Ploegen

2 Eersteklasse Bokwagens
2. do Span Jukken

Kompleet
1 do Kap Kar 2
1 do Open Kar 3
1 do Bohotecbe Kar 2
3 do .paar Acbter Tuigen 1
1 do _Span do 1

do
do
do
do
do

2 do
1 do
Ijzeren Eggen
Win Machine
Groote Bohaal met Ge-
wichten

Rollers, ens., enz.Zadels en Toornen 2 do
-, VERDER

Timmerman' s- en- Smidsgereedschap, Damschrapers, Kruiwagens, Leeren,
Graven, Pikken" Vorken, Beenderen Crushers, enz., ene., 500 ZakkeD
Zout, 14 Varkena, enz., enz.

5 do

enz., enz. ..,
Eri een menigte an~ere goederen die ten da~

worden aangeboden..· .
ReI).ieder nu die Ft1We P~tsen,· Fraaie en

Schapen, en Boosten n~ig. hEieft'kome en ..
.als reeds' gezegd, de .Scfulpen zull,en niet g~.~IJPl
bun wol worden verkocht., . i.····

B8 Áj~lage:r_AtS6t,e~ ieder~ze~t'~efklnil'~~

W. H" F. KLEYN, A......._
Caledon, 2 Lste Juli, 189~.

. .. -te· zijn.
Oonditie, en de.aandacht zoowel van
slachters als boeren waardig.,

JAN-DE VILLIERS.

PUBLIEKE VERKOOPING
f~~ TE

WELLINGTON.

Zaterdag, 14 Aug., 1897.

\

J. .r. HOF1IEYR & ZOON, Af8)AgoerS.
,~1

I. Zeker Fraaie Erf zijnde Lot No.
. 2i, te Hermanuapietersfontein,
met de Gebouwen er op.

IT. Zeker Fraaie Erf zijnd~ Lot No.
3 Blok D, te "Pooles Bay.'

Publieke Verkooping 14 Extra TreV::~!;,: Extra Bok-
, ,

In den Boedel van wijlen den Heer wagen, enz., enz.
EDWARDEDJroNDWILLlAliS. W. H. F. KLEYN,

Executeur Datief.
Caledon, 26 Juli, 1897.
W. H. F. KLEYN, Afslager.

P A.A.RD}jN !
PUBLIEKE VERKOOlfxNG WellingOOn, 27 Juli, 1897. ;

M. L. SlUTH & Co•• Afslagers. REBT n cen Paard lijdende ".:UI de Scllluit
Ziekte, sooje, IIltUck het dier gesorid met ,

ADAM'S "X-O" DRESSING•.
Een zeker gen miMel binnen 8 dagen doof

dezelver gebruik, Hel is even good voor di~
ziekte in Schapen.

Man., probeer en Zie.
Eeu zegen voor HOEREN.
Prijs: ó., en 2& M.
Medicijn voor andere eiekien kunnen op.aannug

verkregen worden.
Adres ;-

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

'111 LANGESTRA.A.T, Ka.a.pst&d. ;

VAN' KOSTBARE, li
) ~;;

VASTE EIGENDUMMEN.
1 . . • ~~ , ~

'Ii' '1 r
-: \ DE ondergeteekende zal publiek

doen verkoopen ten dorpe

! HERIAKUSPIETERSFOBTEIN

PUBLIEKE VERG4DERIN.O;

DE ondergeteekende zal publiek doen verkoepen iltitet de groote
verkooping van Vaste- en Lossegoederen, te ~ .

BATELBIV~
. mUtING BREDA.SDOBP, (

Op Woensdag 22 en Donderdag, Z3 Septe~ber, 1897.
i

1. Dat Fraaie Eigendom genaamd "BUFFELFONTEIN,"gelegen in het
Distrikt Swellendam, en annex de alombekende ,laats Potberg,
groot 2063 morgen en 516 kw. roeden. Deze Pl~'ts beeft volop
fraai, loopend water' en het weiveld is uitnemend ~geschikt voor
eenige soort Klein- en Groot Vee. ; ...

II. De fraaie plaats" RHl:NOSTERKOP,"met de gebouwen et op, gelegen in
afdeeling Bredasdorp, groot 355 morgen en 222 kw'. :foeden.

. H6t weiveld van dit fraaie Eigendom is mede ~xtra gesehikt
voor eenige 800rt Groot- en Klein-Vee. ~\

ZElOoT HEIT VOOR.T •. 1
WILLIAM FLll\rCHER.

W. H. F. KLEYN, Afsla~er. ~ f

Caledon, 10 Juli, 1897.

OP

ZATERDAG, 14 Augu,tu8 1897.
.. Alle de Losse Goederen tot' den
Boedel behoorende, insluitende
Paarden, Karren, Huisraad, enz.
60k zal de Huur van bet vastgoed
worden opgeveild, . •

WJ!lD.E. E. WILLIAMS,
Executrice Testamentaire.

Caledón, 26 Juli, 1897.
W, l!. F. ,KLiIN, Aialager.

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

TE40 Slacht en Jonge Ossen,
20 do do Koeien, RAWSONVILLE.

EEN Publieke Vergadering zal .
geLouden worden te Raw80P- . ""

ville, op DIN:SDAG, 3 AUGUSTUS,
ten 2 ure, in de Zaal van de Jonge-
lings Vereeniging ten einde te over-: -.
wegen.

TEN EERSTE :- W at gedaan kan
worden dat totnut van de eel'St
komende Electie kan dienen.

TEN TWEEDE :-Wat gedaan kan..
worden tot wering van de Runder.· ."" .
pest, en ter bespreking van ande~ .~
publieke zaken. .

D, E. DU TOIT,
P. P. BOTHA.
N. J. DE1!.:TLÉFS,
D. P. H. JORDAAN

Op VRIJDAG, 30 dezer,
ZAL gemeld getal Vee Publiek

worpen verkocht uit de Vendu-
KraaI van de heeren VANDER SPUI,
IM1rI:ELK.AN& Co., Malmesbury.

Tobie de Villiers, I. BeDj. ZOOD.

A..•B. De Villiers & Co., A1slagers.

!IJ!£
Publieke Verkooping Publieke Verkooping

vA.."i
KO.TB.AAJI,

Pa.a.:rlsche Exe~uteur8kamer, (Bept.)

~;- j

W,'... ~~,,,,,- In den Boedel van HE&.IAN'
G EDALJOWTTZ. VASTGOED Studenten Christelijke

Jan Znid Afrika.DE ondergeteekende, als eenig
Curator in bovengenoemden

Boedel, zal publiek doen verkoope n
ter plaatse In den Insolventen Boedel van

"OUDEKRAAL," DANIELJACOBUS JOUBERT, Tui-
OP genmaker.

Woensdag 4 Aug. 1897. OPZATERDAg, 31 JULI, 1897
, , precies 's mergens ten lO ure.

Den geheelen voorraad Negotie-
goederen, Karren, Paarden, enz.,
Huisraad, Staande Oogst, enz., enz.
Ook zal worden opgeveild de Huur
van de plaats" Oude Kraal."

H. R. D [J PREEZ,

VAN

OE Tweede Jaarlijksohe Oon- "'I.

Ierentie vad de Studenten"·
Chr~stelijke Vereeniging van ~uid
Afrika heeft phats te Stellenbqsco
alwaar die reeds GISTERA VÓlfD
7 uur in de Bloemhof Zaal ··een
aanvang nam. .

De Conferentie zal voortgezet'
worden tot Zondag avond, 1 A~~,.
tUB,.zunen~e al de verdere ver~ ,
deringen m de .. College Hall 'tt
gehouden worden. r

Sprekers zijn :-De Professoren _.
Hofmeyr, de Vos en Marais, en Di.
A. Murray, D. Russell, J. M. Rosaell, ~.•
Baker, Litch6.eld, McLure .en '.
Deintree.

IN HET DISTRIKT

ei"I:T"r JH[ :E:~~~:E»~
Op de Stoep van de Koopmans Beu~,'

TE ~.~,

ZAL de ondergeteekende publiek
doen verkoopen op de plaats

zelre :
Zeker ERF gemerkt No. 4, ge-

legen aan de Malberbe-straat vlak
tegenover de N. G. Kt!rk Pastorie,
waarop staan een net woonhuis en
werkwinkels die ook in twee kleine
woningen kunnen veranderd wor-
den, alles onder IJzeren <laken en
in goede staat van reparatie.

J. J. DEVILLIERSA. P. ZOON,
Eenig Curator.

J. FRED PENTZ 9' Co., Afslager8

~ ...A...A.. ~ I!i 'r ~D 9~._.

OP ZATERDAG, 31 JULI, ,taanst.,
Eenig Curator.

Bredasdorp, 26 Juli, 1897.
W. H. F. KLEIN, Afslager.

TE 12 UUR PRECIES.
't '

lJ E ondergeteekend~n, daartoe gelast door den heer J~ A. DU PLESSIS
zullen alsdan verkoepen : '

De welbekende plaats "Beerenfontein," 4 eren .van 't Dorp
Sutherland, groot circa 7500 morgen, erkend als een deë! beste in het
distrikt. De Fonteinen geven goed water. Er is land troor mudden
graan. De Gebouwen behelzen Woonhuis Stal, enz.

PUBLIEKE VERKOOPING

DE WAAL & co.
! - OP

ZATERDAG, 14Augustus, 1897
I.-De volgende twee Erven gelegen

te Hermanuspietersfontein, te
weten:

A.-Zeker Fraaie Erf zijnde .Lot
No. 44, groot 66 kw. roeden en
96 dito voeten met de Ge-
bouwen er op.

B.-Zeker Fraaie Erf zijnde Lot
No. 33, groot 58 kw. roeden en
18 dito voeten met de .Ge-
bouwen er op.

IL-De volgende "Drie" Erven
gelegen te " Poole's Bay."

A.-Zekef erf zijnde No. 13 blok
D, groot 62 kw. roeden 72 dito
voeten.

B.-Zeker erf zijnde No. 14 blok
D, groot 62 kw. roeden 72 dito
voeten.

C.-Zeker erf zijnde-No. 16 blok
lJ, groot 62 kw. roeden en .72
dito voeten.

Het is zeer moeielijk om Erven te
Hsrmanuspietersfontein te krijgen,
en zij die begeerig zijn een
Erf aldaar te bezitten komen en
koopen hetzelve op deze vendutie.

C. J. F. THERON,
Ee~ CUrator.

\)31eQ~ 21' Juli, la~7~f,'. '
... .,;

Het Goedkoopste Handelshuis voor

MÁTERIAA.LHEINING
Doorn D:ra.a.d., . ,;,'t -..

IJzeren Sta.:ndá.a.pd.,
Gla.d.de Ga.l'Va.ni.ee:rd~L D:ra.a.cl..,

PUBLIEKE VE,RGA.DElUNG.
IJZERWAARvQor HUISELIJI{ GtBRUIK F EN Publieke Vergadering zal

j gehouden worden op VRlJDAO,
10 September, 1897, te 10 ure v.m.
in het Stadhuis, Malmesbury, met
het volgende doel :-
I. Om het verslag van de tegen-

woordige Commissie te vernemen
alsmede bet financieële verslag BEN00 DIGD,
van de Scholen voor de laatste
drie jaren. EEN ~erlijk Man als knecht op ~

II. Te beslissen .of de Scholen ~ mijne plaats, een die Tuin-.,
voortgezet zullen worden of Groenten-K,yeekerij verstaat; een,
anderszins, voor nog drie jaren, ongehuwd persoon zal de voorkeur
en indien besloten ze aan te hebben. Doe aanzoek persoonIi,ik
honden: .tot 8 Augru:tus. Geen wijnvfie$ ,
(a) Om te openen en te doen behoeft aanzoek te doen. . '.

teëkenen de vereischte Waar- FRED HUGO.
borglijst, Simonsstad,

(b) Om een Schoolbestuur te ~7 Juli, 1897.
kiezen. __ .__ _ __._.

FRED WERDMULLER, VAN D. SVUr_ t~:!~ËLi~Ntim:
Hon. Secretaris, ~·r.:i;,_j

, Malmesbury Scholen. ,
2i'.1uli,.1897. ITel mt x,~::::~;Th~~en .L~..!;r.;;:~km.',",.. , -. ',_~_' ., .. 1:... !J~

" : :J'. - _~.v·_.~",:: r' -

.'

Ledika.:nten,
Kook Kachels,

Olie Kook Kaqhels.

.) .

----~~.....--------
b'

PUB.LIE·KE VERKO,OPING
. .. . -Vj..N- t,lcir~C:»_~ GRQZEliDE AA.lipT DORP
,'. , , TULBAG,l-H.

OP ',i

VRIJqAG, 13 AUGUSTU$,~J897~
K ENNISGEVING ges~hiedt hiermede dat 'de . '"

Tnlbaghsche Municipaliteit publiek zullen doen vel't~l)neln
UUR V.M., C1pbovengenoemden dat-um en ter plaatss, ,

42 ~rveD. o~ Bou.:W'Pe..t04Ml.e-.
Groot van 86 hij 160 vt. en daarboven,

I op
" I . '. ~,
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Het elementaire school-
examen.

WelhngtoD. 25 Juli 1897
Aa" dm Ralaktewr
• M!Jnh".,r - ID uwe lllt~ave van 'C2 dezer las
ik met anndacht liet 101,,"dln~".artlk,,1 omtrent

_ "Het elementnlru school exurneu Hat k. "aar
liJk veronetIg den Ultollag van bet examen tu
ZIeD Ja "'M1'I"k.waar g",.t het hee«? Het '"
eenige Jaren gtlleden dat over het .. e lfde onder
werp geschreven werd ~u moeten Wij voor
waart~ koroen en u-t het VIi ltJ!!n van f)n~ kroost
opt re ...Ien Zullen "li het lanuer !{eJuooeo L1.lt
hnnno ]"mL{f:l har t en l( Il prll1l1 t;~J.:t:\ell lullen
worden? I)\! U11!'lla..{ Let'lt eeu ht:hlE::! LI Id nu
op ~J.g on1t~rWl'~)itp.I!t(·1 gCWUfpt'"ll Ik delik ,lat
Oll.zt) 6ogeo na 01H:.'U ~f>f1nt~\! zqu BH vor won
dorde Wil le zre n Jat uit 1~2' kaudrdutc n lt).!-I
gL"(lropen zqn I~t:n ra drkulc f"ut moet er gewIs
we seu. die «f lJIj Ju onder w ne ers IIf 10 J~ exa-
men man I , moet gez')cht wor-den Ouders en
onde rwij ee re tteuben zrch zeker ven' ouderd du.r.
zoovele gedropen "Ill ~I !Johecr. u hedt wel til

tereebt er op Kewezcn, Jilt. men hedendaags
In onse scholen 'ran bIJna mets anders boort dan
van een !-8ouwaehtlg streven 0111 kandidaten
voor bet een <Jf andere examen voor te bereide u
en dat bot doelwit dezer ocholen ontaard ""hlln\
te Zl)D van de ware Opl~ldlDg en ontwlkkehng
der jeugd tot een verderfehjke examen-"oede,
die bet vuur der JeDgdlge barten yeel, veel te
vroeg uitdooft lJ e ."."rtel ran bet k ....aad bv-
hoeft Diet ver ge.ocht te worden .A rme Jonge
barten "orden jaar UIt Jaar IU gekweld met
examea en cr smuung Het. IS voor bet Joo~e
onbedreven hart, "en al te groote eer alo bet .un
of baar naam hOOI( op de l".t <Id urtblinkeu.
en de ou-I-rs zun er t rotsch up als Iq z ren dat
bunne klwl.ren door zlln maar'lI denken niet
dat be t ]OO!l6 hart er ouder lljot en llin g:~teJ
ondermuud wordt ZIJ llJl! on te vreden &18het
kind Kt:dropt'u If' Het L! voor de kruderen en
ook voor Je ouders een al te grooto eer als ZII
met malkander kunnen spreken over het getal
certltiC'nten Jat hunne kmderen bez it ten JVlu~e
kinderen Tan II) ~J\ 12 JaaT zun en denken Zich
gN}n kinderen maar m ..\l1I1Cn )a al te manne
lUk en mant af tig .1. III eiementalr eo wat later
honeurs of mat rrcula u e gepasseerd hebbeu
'}1allr W1t EUD I.!I meer Jan examina kinderen?
Er I_ me ts In hel hoofd clan een opgehoopte
~'cranHnlng !Jet "kmd heeft oOg' niet eeD!\ de
manneluke Jaron bereikt of bet lO gekro"ld en
uitgeteerd. Ja •• rbloekt cu ZiekelIJk t:en ver
anJeru4{ IS n,}(K17.:1\kellik en boe eerder W!I m~t
de.aak belrnllcn Je. t. ooter Ik donk dat do
ouJ~N h~t mt.'L OilS teM 1.1)0. wat bt:treh den
ouderdom Jes kinds did moet vR.At'{e!lluld wor
d,nl v r JJt hét r;lch aanmeldt pm gtH"x,lml
Deerd le "or(!.en -\ 1. het kInd I I Jaar Dud IS

en ht:t wordt clan u-et xamlIletrd ..oor bet eJem, 11
truie en hel krllg't dra jaar '('(Jr malncllJntle
dan lal ht,t kwJ Ct'll ,cel t;rl/!loIlg'pr kCnnl!5 tl'1l
degelqlc'l:!r qnJep IIldlllg' Jfl het ~ crk ~ rlj.{eu I)~
onderwlJzer durt:lJk,;cll kJIl o\Jk bet werk gr!lrl
dlger UJ'UJl,fIRI 1.:11 lJt'bnt:ft 1:lchlllctte()\~r
werken !le killderen zullell \Ct:lJ getonder lP
groclen ell g-et:1l [l]OdeV\lppCn en s.choul \ Ul"" dn
ldln geiijle III uw !4(;l!rq,ell <"tn~thaald le \Is
ourler l.lch langt:r trlJlb,-b ~e\o~len dat htt\f 'f

ultzH'bt np ~ell t>:lUnh"'n Ct n ~[t~loIldeo a..allll lt.~
Ch!;{(':lldtHlII1\ J'I'.I 'lP hU/lilt: londcn:Il zal Uitul f~
Ut.JU zulit.:11 lJ I..L( r de '*' J'(lIl;l'4tc ,rudltcll t.:f in
plukkeIl. \\ II h"pt-'n dat du OIlJtir.l neh lU ,;.n
laten hourt.·11 t:ll IJlen \\11 UIJ l.t.lk goeJ L~I b -te
nemt'tl

Heer edtrcur tllt"rmede ho"p Ik nl,tt te \ ff"1
rUIwte III uw ge"cru blaJ Hl~éU(HlI~n Ir. ~lt·h un

D J hl J

h LJ r: "I \ \ I l I. \ lt U li0 IlC ER?

...1'lIt r/ Jl f / .1/'"

.\tlflhf'l.r J.I\ Ik l:\"" dl! u van \)r
nl'tIh.llIi W,L." l', Il ,utlkt'It]I' te !IIlhnr'en \lp Jil"
onrl(:!rWII~ Sld"'t I (}( nlf Il\rdu ht"'t mil lU r ...:Ik
!H,a.nJpulIt glJ z;nudt nllt'mt r 'YI,I Judlt Ik Illd

zal rIllUr lAecr dlt:ol 'lP tll:'ll ,lrmt Il nJlshruI kil

onJef Wijlt. I Ilct."'II..1)IUeU Witnt Ill!\ pr fuUI ge
,"!loden ~ ort! t dan TIlnl;:'t de oll4lt r\\ H'cr tor (IIIr

hOt·lt:!J. J(l(_h d"f'rlt (ol prillt 11~".L.lrdlj.{~"l;t'l( dl
dtn ,*,urdt hel f \)lIl)p~t.!I)~ rkt voutlJII}lt ,UIn

I.f 11t'~ .. nfl\ ndl'!} .. lil .Jt: et'r worJell doo Ifl'
ulkant ,'11 dt'n 1t.·.·r!III!.,'en tllt·1.:'t:"Z\l+Qdld en I lp!.

ter ulll ft 1111 fJUIIt'll td l hf"t ft t'f' tt'I

TeT"!lltandl~pr II\l'r \.!"t'"chrevcn nllpdu.·er t'd 'ilr

fn Ik JLok II d,Lan'u,r lIlt 1140 tJtl'tcr Cl!n
oordeel te \~,11en dMl om dt'n vcrkeenjen ,"=lr
800n [to \f"·'J~\rdtl't'lcn r~lII fout I~ er ,·ker
bl) t ~t h')(jl clt:mwnlulr examen doch \lf l'lr ?

.Ja W1l.lr J "u mllnhet:r Ik zal tracht.en lOp
Oet sp()Or tu brtm~t.'11 \\ eCK ZUi.I goed en \ I aJ1"{
den I HaJll~tr}lr 11 IIp tc ~C\ en het n ntal
undl(laten ID de vange tw~e ;aren op~ew I~n
en hoeveel Jaan an ID de eerste, tweed~ of
derde k!3A,e g-.paM6erd ZlIn en hoeveel 8' dra
I"'n \ er!o(ellik .Ian dIe getallen met dill ... " dit
Jaar en Zl~ nf 42 ~ I~~nL geJropcn lS 11 tltm
Olt't, "duo 1\.1/1 u1.t.lven Jan dtl 'r::UUl l tllen
hel.cwrulIt:1 ol)flt'rwlrl.~nI dIe do ondcr\"lI}(jln~ vno
Vtlrlge jolrl:fl ~lt.'bht..:n zlt.:h dan toozeer veq.~~Iif,~en
met rle bt:kwaaJTlh~'IJ hunner ka.!JuIJatt.: Pil
cl.i- nIet In "n ~,h(w)1 ma.ar 0\ er heL gt. :t'elu
land J h hl. t Ql!)lldJlk nat ~hf)I(,D waar. r 10

vonge jaren niet I' Il ~\"ijrf)pt_'n l~ nu [Jl IkC'f1
met 't'Crllg I,f \ dIlL; on\{elukkl:{cn uit t·lke
bonJeru k llilliJatt:n J Illdiell dlt zoo 1" drul
hehc)Urt hut lalld ...{Clul'·urd te wtlrdt:l\ ',I.n ,l:ulk
een d" 11.,11 I...f' 1 die zOO I)I1!J' k",aam tr' ZIIIl

werk: IS Ih~h Illdh n tie fout J1ltt
bIl dou rlndtr\\lI/er IIL,:-I \\.Hr il lil ",",C

• )4.;ht J J" t-o{ (JJ\)~f l11k Ont tit.:! !Hand,lal 1 \'UI
t t:XLllr,~1l nil hOIl~tr I~ g('''llfil~u J \tl ........hl~u

w~l In,Lar Jol ht>t d UI Io(c~d)It-',j zonder k IfIJi'

gt"'rq ann ,I ..· k tndldat~ll J fit·, r edit, I t Ik
wd hope/l d,lt 11 In oItlat 1::\1"J)n lwht tt' \1+ [I}t'n
up "OJlIIIlI1{t;! dier dtll"l{t r ....dlflj;;:t'n ('IJ nlool11 Ilf'"

,erd ...r Ill!\ l11dt pub!!1 t'\J1 Jil J.J.1l tzy h Jp'" lt Jl
werelJ t mll..{l' "('ten

l" lt I vourhut d'lrlkpnd~

l \V Jlt.'!l~t'A Jlen:1.lr
Hr lf{(lllllF.€ I rt

O'iDI-_nWlhlL\'i'iL'\ _\LS 1'\\\11\\
rllHr.~
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A.fdeelingsraad hopetown.

merrie

Een Onderwijzer Benoodigd. Ba1tl1 But,
loti~a.

VERGADERING GEHOUDEN 13 JULI
1897

. ,

NOTICE is bereby giveh'Ii.hat it is the
intention of thb CI)~ilcil, to apply

to His Excellency the Goy~or, to pro-
olaim tb at tbe undernlentiq~ed Road in
Nllw England, in this Di8trlqt" shall cease
to be a Divisional Road. ; , .

ROAD. ';
Tbe Road, kuown as ,tbie Old New

England Road, commencing )trom & point,
wbere it leaves the present l'Iew England
Rood, on tbe Farm" Sand;_hflljn" to where
it joins tbe latter again,_ op the Farm.
..Ashton," traveI"lliDg tpe Farlfllil"Rosslyun,"
"Clearwater" "Qu8ensberry,I'~ "Laurisloll,"
and " Mount Newt~n," a dlll.~nce of about
one hour or six miles dist&noo;

Any objections to the olOllh't of the above
Road, as intended, must be 1nadt! in writ-
lDg to tbe undersigned, within 90 days
from this date. ' .

EEN Onderwijzer wordt vereischt
voor de 3de Klas Publieke

School, te Antjeskraal, die in staat
is onderwijs te geven in Hollandsch,
Engelsch en Muziek.

Certificaten, zoowel van goed
zedelijk gedrag als van lidmaatschap
eener Protestantsche .Kerk, zullen
ingewacht worden door den onder-
geteekende tot 15 September, a.s.

Salaris £.j0 per jaar en vrij logies.

A. J. ERASMU~.

Tegenwoordig de heeren P J van Colier, A.
M I)uhard t, Ir. Pretortus, D Higgs, P J Baden-
bo""t en C Badenhorst.

De heer van Colier werd iot voorzitter ge-
koten

Balansen kontant .£26 Ss, l Id., in bank
.£Ui lOs 6

Rap I'.11 t van deu inspecteur gelezoDomtren t
den Hopetown ()J"tllj{ iv ier staue-weg, donrel-
veu gpt.-dkeure[]d\

Happort van deo mspect eur g~lt'zen omtrent
den "eg Krankuil sta ue naar Phrlipsto .. " IUD.
d ien ~qt)dkeureoJe

lle~l"tcn k"ntlo,kteurs van bo,engenoelllde
weg(!n uit te betalen

Ra pport over de "egen van Kamphek Daar de
Hoek go'"zen

Beslo teu dat de kontrakteur dezelve weder
re parce r t 11 zal en verlof kr\lgen T;LD den rnagis-
t raa t om den weg, afge.neden door de runder-
pes ; heirnng , open te maken en dien le repa-
recren De inspecteur daarna er over te rap-
porteeren

Rapporten van wegen onder kontrakteur P
Gddenhu," gel~zen A lien waren ongunotlg

Besie ten tenders 'oor de ~olge[lde wegen t.
v rage Il I Weg van Hopetown naar Or .. nje-
flVler-,toItle II Weg van Krnnkuol naar Philips-
town IIJR

Tender van P J Bndeuhorst om hondeabe-
lasting te collecteeren 11\ wijk 'De Hoek, werd
8AnKen{~meD

Heslo te n dat de munICIpalotelt gevraagd
wordt' wat ~('d,L:ln I~ DIn he' \,'nt/ilum .Spt.TJV/HHIl
\..lp Jd dur ps ruceu t UIt te roeren

Hrref gulezen \1111 PA(_' Pretonus klagende
over het toenemen van \ fwthlUIIl ~/)/"(JBUm In de
lle"r Bdt en den raad vragende bet Uil te

roete n
H".lolen Jat ,lpze eerie zna k IS voor het gou

vernerneu t en III",l8 te doen heeft met den raad
Oe "eCrt.ltllrl~ rn.p~)rteel de dat de heer G D

Le Roux nog DIet de noodige declaratie gown
den had om UIt te betalen het bedrag van 2
p""r'len verkoch t te Kalkdnrn Schut

Heslo een dat deze raad legen een wielbelasting
op rIJtuigen rs

U, ereenkernsttg kennisgeving van eeue motie
op de \ orrge vergadering stelde de beer A
~I vrihard teen belast ing voor van een farthlog
( ,<1) In het pood sterlIng op te leggeo
up .11" nldte eIgendom til bet dlstnkt ell dat
d"zelve betaalbaar wordt op 26 Augustus lR9ï
l,e.ccunJe.rd d.)or Jen heer U Hlggs en alge-
meen a.ang-fOoowen

\ uorge"teld duor den heer P Badenbo .. t, ge
,,,,onJeerd door dOD beer C Badeubo""t. dat de
"1,,.1110 'an zoket stuk grond beboorende ..an
L \ Isagte \erwll1dertl ,"orde

rwee leden ~temclel1 er voor en VIer er tegen
Dlp t r t ..'~ell ""temden" l wH.;h ten het geuotuJeerd
tf> bebb~n dat ZI) tegen tle motie zun omdat ze
Old \ ()1~t::'11~wd was

Brte\~I1.=:,·Il!7.en \'an de heeren 0 F du TOlt
.\: I" en \ ,n Je ~andt de \ III Iers & Co. met
tlt.'trt. kklllg' tot het pul)h(;t;~ereu Vall de notulen
v:ln \er~a~lenngetl 'an den raad

H~",Inlen In de tneklllO!'It de notuleu en ad
\ ertt ntu'", 1'1 fJ1liJ LfW,J tu plu.aLgen In plaats
\ an jJ/ jj 1(/ t

DI:! Olillh \ 10 de htjell"\n P Ba.Jcllho~t. C
B.tdt nhnr ....1 t)!lI Jl'[] secrt::L:l1IS huur lt! betalen
\'(JtJr hel houden' au Jc )'ratluka. ...t enz. werd
Tllt.d aangellIlmen

Oe \ ()h;unde kenlllsg-e' Illgen nUl motJes wer
d~n ln~tlt!\""t:'rJ

l)e he\!r Il q;!.!~ nm hij a \n~taande vergade-
rlllg te 'r l~t'U dnt t Ik land €'I!jen "ar t.oe_gelaLen
z,d wordell t" cc h(Jndl'n te buuden zonder be-
t.. !IIl~ , lil hr\nde!lheLl~llng

I le he~1 I' I\"denhor" dat In de toekOlTI3t
dt' lIlool!l'k: IU'l \ UI \Vl'gen gcd!ll111 worden door
ledt~n , lil dt:1l I lad op tt;:rmclI hierna Lo worden
))I!'o\]olt:'fl

He'll ren ti lt de "t..'cretnrJ~ f'en \el~LH; op I'lfel

1.li It"ggtm 1111aa.mltR.<lnde \cr:;,lClerlng van hOIl
dL'" !Jt.:IL:ollIll~ gt}(lJll~dterJ \oor l,lol~~h

llrod ~el~un "an den auJ,teur gener..,1 :lan
.jl'll \por1./ltur 'Jagende Olll uitleg umtr\lIt het
tl/llt-'\ lt(~rt IJ 'an bBla~tJngcn te StrllJonburg

Bt".ll)tell deu heer ~lelrTlIg te vragen naar
lIo[k·to ....1I te komen en een Uitleg te geven en
J.Ul lan dl Il rlUiJ te r,lpporteeren

T ....cC i'f"tlueM geit"zlJll \ an land eIgenaren In
,,"kon lJe 1I,",p .n Ile lloek, vragende om do
omhclTIlllgl'\wct III die Wil ken Le proclameerel&

Beslolen luik. t. do.u IIldlCn p~tltle. ln
orrie 'IIn

Hnu! !(elezen 'an den I".pektour van publieke
werl.:"n vragelJdrl om den web' naar Pnes,kR. lijn
(p eene IOges'otene knart aan te toonen. Zulk.
werd geJa.in en dell secret.arul gelast to ~eggen
dat het oen be"taande weg IS

r",e~ bneven gelezon '-an <len heer Mem"!!
dc·n r..L..1.d vrQ.~tHlJi' hem 3.an te stellen als be
I".tln~".,ardor tu ~trudenburg en uok aan den
mad bekend m.,kendo dat het dorp.lIe.tuur "an
"troldenhllrK een helll..tong ,nn een penny (Id)
In het ol h"uft op~clegd op 'a.te eIgendommen
bInnen het dorp -

BC:oIlotcn up (len eenlt:n hnef dat "line aJln"
Rtelhfl~ bllJ~e uver~t.a._1n tOL ecne andere vor
gllderon!( en op den twoe<len hnef dat kennl'
ge."Hn wurJe aan lIen heer ~Iulflng dat de raad
de locla.tltlg mue, 01"011(011 eli Jat hll bV den
IU\'} mpt~!'o\t applIcatie OM_ko:l

De ~olgende rekenln!(etl wer<lcn goedgekeurd:
.£ • cl

r ~ J ~L"a," I) III IJ

Rlchllr<ls on lUOII" li ï II
/"'I Thorn 7 4 t)

Do v"ll(l'nd. hneven werJen J(olezen en gc
nOlUlcerd ~Bnef '"11 Karl RIel. ochutmueotur
Karn'ekltH)f

BrIef ',ln .J l RO(H "lhutrrlP.c:'\ter '"ro lW

pan
He~If)Iell rl Lt deze ra \.J elke rnaunci Zit LIng 7.,,,1

!t(JI1tlt n III pla,LL~ ,,uI "Ik·, 1\\ ,,w maanden
Brit f KL'!l7.Cn \ lil Jpn olldel kO\Oilla!en

~HClet.lrl~ om'reni het publlceeren van 5chut
't·rk~)()plngt.!rl In riu 1,1/111'lfIf'/flf'l/l~ 110:1011"

Ht"J,)t€n aat dele r<L1.dnlet en'oor 18

line( !(e"·7.en nn R LIebenberg .Int de weg
K Ilpfnnteln H"lp:'1I tne!(eKalflpt W!~~ en de kIlITIp
helrllnl.{ zonder hek \\ as

no~ll)tcn den eq{f"naar Viln Brak\'lel kenniS
cn all le ge\ erJ om l'cn hek In Ju kampheInIng
te plaat~cn

BII"t gc'k'zen --an W J ~choomhlo verlof
vr,l~ellde ~lm dell \\cg :-o,trud,nburv PretorlU!
IMkt'n te \ rrlf'jS'{cn

Bt·:-.I(lt~n dat II"Hhen de Clgenaar van den '{fond,
\\.\ar de \\t'g O\·Clga.at, tc'reucn l8 geeft de raad
hem \ erluf

U"ar"a _I')ot de .ergnderong

Antjeskraal,
P .K. Grootfontein.Statie.

By Qfder,
S- E. SHAWE,

Socretary, D.C.
Rondgaande Onderwijzer Benoodigd

TE

Slsch tkrsal aan Modderrivier.

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

BLIKKE':.J~50,OOO
TE VERSCHEP~N.

VERKRIJGBAAR BIJ
B. G. LENNON en 00.
HEYNES, MATHEW en 00.
J.D. CARTWRIGHT en 00.
B. LAWRENCE en 00,
STEPHAN KcPHERSON en 00.
en bij andere Pakh uizen,

:-

Diviaional Councils Office,
Barkly Ello8t,

July 8th, 11197.

DEVIATION AND CLOSilfG OF ROAD

eu~~_!t!2!~" 8I.DOGI
""'....... a.-. _ ....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzburg.

••• _.i:!.
Nederlandsche Zuid-áfrikaansche

SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ.'

APPLICATIES zullen worden
ingewacht door den enderge-

teekende, tot 31 Augustus, e.k.,
met gecertificeerde getuigschrifttln
van bekwaamheid en goed zedelijk
gedrag van de Schoolcommissie en
Predikant waar applicant laatst
werkzaam WM, en lidmaatschap
van een Protestantach Kerkgenoot-
schap.

Salaris £120 en Schoolgelden.
Billijke reiskosten zullen vergoed

worden.
Alleen ongehuwde personen ko-

men in aanmerking; personen van
ondervinding hebben de voorkeur.

F. W. C. VAN NIEKERK,
Sec. Schoolcom.

'\.1 OTICE is hereby 19iv~n. th.t it is the
J '"\ intention of the Divisional Council,
of Barkly Ello8t,to apply to ais Exoellency
the Governor, in terms of Section ..52 of
Act 40 of 1889, to cause a Proclamation to
be issued diverting and clntiDg tbe Sections
of Road described below, vÏ1..

1st. To open the Deviation leaving the
preFent Proclaimed Main RQII.d (Proc. 291,
of 31. 7,93.) From DOI'dJiclit to Barkly to
Barkly East, at the point ",liers it erosses
tbe bonndary between the F,.rm "Schade-
fontein, and the Outspan 0",Waterkloof, and
t;ra,enting the said OutSpt11 in a Westerly
direction, on South side óf 'present Road,
crossing the present hd, Dear Bint-
makaar Drift, and continnipg. in IlWesterly
direction, on the North si<le'Qf the present
Road, and joining it at a J>9int, abont 350
yards ()f the North We8ter,n Beacon of the
ontspan. Total distance, 1 *ule 708 yards.

2nd. To close that Section of the Main
Road from Dordrecht 00 Barkly East,
proclaimed by' (Proclama.tion No. 291 of
31st July, 1893) frotn the' {i<lint, where it
erosses the Bonndary b,tween Schade-
fontein and the Ontspan Qn Waterkloof,
traversing the laid Ontsp&p io the junction
With the Deviation, at a 'p(lint .abont 350
yards East of the North Western Beacon
of the Outspan. Total iiitlt&nce, 1 mile
673 yards.

Any objections to the' cl08ing and
deviating of abo, e Sections of Road, mnst
be made III wnting to the undersigned,
wIthIll 90 daYRfrom tht8 date.

By order,
S E I'lHAWE,

, Seoretary. DC.
Divi8ion,~1Conncil's Office,

Barkly East,
J Dlle 10th, 1897 .

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

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

P·K. OsfontelD,
DlRt. B08hof, O,V.S.,

l~ Juh, 18~)7.

GOUVERNEMENTS SCHOOL

•

VAN
Tuil loor Reisigers nm Johannesburg n 17L--en .£3 Ha

Pretoria .« 5s. &1.~D.£3 4sII ti ti " I

Dagelljksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg. Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Voorgebruik met Een of Twee Disselboomen, Inn Sterk voor zuid Atrika.

Land- en 'Vijnbouw,
STELLENBOSC~.

DE volgende cursus zal een aan-
valig nemen op 2 Augustus.

De studie-cursus slUIt In Land·
bouw, Veeboerderij, ZUlvelboerderij,
WIJnbouw, het maken van Wijn,
. ruchten 'Kweekenj, Veeartsemj-
kunde, ScheIkunde, .HatanlO, Boek-
houden, Cijferkunst, Engelsch, Hol·
landsch en TImmermanswerk.

V rIJe passen op de Kaapsche
Gouvernements Spoorwt'gen worden
uitgereikt aan t::ltudenten bij het
komen naar en verlaten van de
~chooL

Voor prospectus Joe aanzoek bij
uen heer F. BLERSCH, Prlllcipaal der
::lchool.

SCHUTBERICHTEN.

A_-\.XGEHOUDEN in bet ~ehut te
K.,mU3I1lf' over dep' 'Veroorloofden

tijd PU te worden vel'koch~op 2X AUgURtUR,
lli:17, IndIen niet bevoren~ llel(J~t :-
l. Een Wit MerJ'le ougemtlrkt, Iwandm<'rk
op de linkt-r bout onduiUehjk, oDltreut
III par oud.

2. Een nwl Hchlll1rtJd MfrlTll' m!'t t'l'll
bIe". I'echter Wtt a<;hter V,lt't, ll'chtt'l
wit voor voet, omtrent" jaar otlli.

3. Een Licht Bnlin Ml'l'ne ",it BtippeiB op
de kruis, RtaUI·t en rnl\lluh,IaI' gt'top~,
rechter OOI'halfmaan V,tJ) voor, omtrent
X jaren ond.

4. Een bont kruis I'nin }<)zel, ongemerkt,
omtrent 8 jaren oud.

5. Een wit ruin Ezel omtrent 1-1 jaren
oud, brandmerk rech ter lion tonduideliJ k

6. Een 8chimmeL rUlIl Hr,el, OUl trenl X
Juren ond.

7. Een lr.wart merrie Ezel toet een \VItbek
EefIenr schimmel !!taart; 'Vit pIekJe!! in
het ma.mhaar, omtrent 4 jaar oud.

P,'. A. NEL,
Schut Meester.

AANGEHOUDEN III :hct schut It~
Klipbak, ov~r ,len. yeroorloofut'n

tIjd 6n to worclen Vet·kocht ~I 2t! Angul5tuH,
)''i~7 IDdien met bevol·ens golo!!t :-
1 Een rood hruin ruin EzeJ, omtrent 4 of
5 jaren ond, met zwart strepeu OVl'r
Ut' beenen. onduidelijk ~l1lndm()rk op
de n'chter bouL, lUkt naat H.

~' J V.\.N D.ERcMERWE.
$dhut Meester

AfdeellOgRraads- 1\:,1111001', ~alvinia.

18.
DOKTER'S RIJTUIG.

BURGSTRAAT. KAAPSTAD

LLOYDS'
H AB.MOTO-."

'8T:I.~dll ....c»I.eIa.&.
GERIEL YD STIlLI GALYDIZURD JA YOLTOOIKGI YOLKOIKR BESCHUT T!GEI aOBSt

8 Jt.1 12 1t.1 en SO rt. Wielen. liet GEBALUCEKRD BKWKKGBlRK OP
VASTE TOWS. JID 20 tot tOO loet hoog,

9
GELlE'VE TE LETTEN OP ONS NIUEW t.N EENI3 ADRES:

':"'lL~ ~.][»!!i elt1 ~c»
40 BURQSTRAAT, KAAPSTAD. .,

SC~R.J:JF'

Ád" ,/ Jj I ,f {" /I

'IIIrdit:!, r - liet 1IlJClilll1C''i :t.rtlkt-I '"J.11(hl./;tlml
cl d .!.; J 1111 k ,n Ik ,: ... ',Ill, rW IJ" r 'UI j.Ht.1l
lalllo(é olldt'r\ 111d1l1-': ti.!t (I t" I"~ aIrll I \ .lll e~1l

kruit hf~' h'lll\\~1 kil Ill)! Il \\l ~)Il~ \\ rh(·u1;t.·1J d,.t
er lt)()'t Illl ~ ,I 'pt I I. II Ill' l lrldt!IC \\(,urd~n
Jar Illlt,.ul k,llldid Lf'.l dit, .:rollJlg (IIldf'/ Wl!1.cll
Yt'L'rdt n "'!.l~l!5dt n !)\' \ Illlt rI 1Il,111It' ltdllCl~(;ht.
(ju (ludt.r~ Lil OI,~ IHf<)!illflllillool·qt l'lI d,! ()Udlr~IJ
.tcr~ -\\llltll I I III !JI€I,,,I'erdlt"nooltfll Idll\t"Il-
mnt tt'n h~' II !tril, \\ I dl' kllldt:n'll 'uur Jil

I. ~x:h! t·'i:f.nl1 Il \ nnrlJt" rt ld~n \ tien onzer
onder\\ jlt'r"i \\ \ rk, Tl "fl dIr t'X Hllf'!l I(J~ eli 'er
l\'a.arIIlZt Il hlill ..( tI J , "l k II hl t werk 'por
de "'t'lIld t,Udt __"1 \ til \ I \\'Jrrit ,j.J!'I !Hlza.ak ue
8Chpu\\d Ik 1(llthd 'llun der J.!edropt!llcn Ziln
IlIl:t III .lt'lt· ..I llJd,l<u'dt'll Ilt~ll..a.l(d J(X;h \,.erJt:'fJ

mol \,d..:,·; [Uplt\ (cr,uI1Ult::d) houfder! t t''{;:unt<Tl

lnt.;l':l11!lL{t'f'1 I)e 't'rt'l"t :lt('11 '\lor t elt.mull
taJr\.' r\ Inlt..lI z'n dezt'lfd, !ll~ 'oor de V t[l \"1

4 sfdn,!.unlt·f1 l'U .j ,: d~,t'cr III t et·r~q.{cnoemde
glo, 'er I' kM, I. Ill.. t lIillcll Ik teIl winste De heer :'iolan tanden dokter, Heyuel! Mathews
ht:t ht lolO dt' t: X Imt'l\~ d''klf (Inz.' ~h')(" In!ll.pek gt"oouwen, AdJerley straat. KaapHtad., wenscht
teur"'t \(_'l • 1\ 1 mu r ":.Llrd~ dali die Joor dl! aan het puhliek van ZUid Afnka bekend te
J~ \ Iii t.:n \1 \ .. t'\ li Il li' ttor, Il J t.' \\I'll:(pleerd maken dat ten elTlde te ,·oorzlen ill de aanvraag
1. 11 !'Jr!l III ktl nl" \ 1'1 ~1"II1'~llt'\lr',nder naar eftNte klas.."e taoaheelkunde tf'geu matige
\\ Il lt'l'\ 1. ... ') ,,) f" re, IIr'" l n \ \k pqp.en hIJ here III IH toe verschaffen, Het allerbes
ID Ildl!..' I I II 1, \ t 1 ...1 \II<JI1. ,:,' .. 1, I,!.... Itl '" ~rk (Ll,lr hl) JUl:olt pen nH:lUW duplicaat
vrl_t II I' ! \ ,1 ,I \\ ,,,:o.dllL., \Jn lr II t I tl)(.·..tf·! rIH t id het IlletlW"Itu wehehooren beeft
h!l": ~ lt-' 11J~\_ \t)t. rd 11ÓI hll III du pt)~'tle du ~roolOite \01

I' n 1. I 1'\ 1. , \ ~rl!Jl dl~l. 'Jill.! lt; gl' t!ll ..1.111 elke patlellt lHnnen
n ...n , I 1 \1 ,14 1 fJ Il_tll dit.. Jt' k Jrt ...t l1lo~t.lll!k," kCfllll:04.~t.."1ll1l J)tj heer
ftt I II I ».j. '- otl I d~ "'1.Jall l~ tHII ~(,<dll\t III het trtlkken lan
\ rtl, ~I r II]' Il rt llo..tIl tarl.dell ZOlldl rpIJIl bl[ gebruikt geen l{a.8,
Ji, 1 [ lil' 'lldtr"ll ~eeo lbll)rof~l!m (\f uCnI~ IcLM dat oewu:olte

lf' l'" ,1 I" n 'p",~ li ;I)ltlln groll loo"held \""erourz.l\kt Eeu 'fOt tanden kan
d1-l tt" , " geml\.akt en gep lOlt worUt.n l.Hnnen :l4 uren

I)h _. I .I J 1 <Jl. I""" n..,:' 1I1t'IJC' "Iantla.1nle miLS dat men \ ouraf 2-' uren kenn18 geeft" Door
m •.'t :. .• I I;\; \, 1_. l,a""'.4 t / l~"l ,I J\ II III t deinen Illlddt'1 \'an het verbetenle 1.JUlg1ugstelsel, 18 het
talrl' I" Inll f1 dr'I~~11 klif} IU"'!! fllt:t. ,bl.lUJtWrt:n. uwt !ltJ()dlg de "orteh~ of 6CJllKe gezonde t.aodtn
nt..Jo(Ij!l rllldtr-'I'Ll.r" JI ....~. d,. wHuld he IJlt le trekken en later kunnon tanden t-ooge
"lk",I'11 [ t'X,UIllnal'lr1 ti ~,h\~ "uen de \"oeg-d \'n,dt:f1 aan de pl~t tegen gennge kos
, 1 I': (Il Il! dlll,J I :.. 'II r'nd"clm.ltl~ tt'iO Hedor\"eo uUHlen kunnen gevuld worden
dl! 1 '1I1,fl'" }I IJ 'I.{ kIllIIt- .... llhtJt .... t'n illdll"l dlt:'n ...thruu gemaakt worden Bet
\ 'I , r I, Il rt"(;htt>lI \\t>g \"( .. 'rn(~fTlil 'Al'rk \o\ordl ge\\llarborgd het beste te
\" \. '~l I" ". !\l1 n de \rK.4;{t"T1 lll'l d.lt In Ztlld .\fflka verkregen kan worden
'I~. ~"I III In airlqlkskunJt:: en "aar..-por Inrlenregeltweema.aJzooveeI
kfl...! \ ,'t'\1 \ lt~ I kl ht t h,,,,f Idt." I l'n dll l'idt-'f1oj, h~t.Lah~ mutt wordon De beer Nolan
0 ....t.1 t \ I \_, I, !lt'J" II (l't.r .. lldl"Tl liet waro heeft CCII ~1~Jalc Mtudl. gemaakt van kunst~
lA'{~'r .:' \'f ', .. I III td" ih \ lil hlj/(ln,ler~ lHeur alg" Ullltlge lanJen tm PlIllJoozo ulttrekkio~ en beeft
UlUClh I ti !' 1"'''!...Ulj,IIL:t. \ fl~t ft Ic stellen Ou"," lIloor rlan 15 Juren ondervlndmg In Europa en
Cl"::t'n kl J ! Ill. \ f! 1Kl t .... tal Ic) Ih_w,mt het 10 dIt land, en hll WIJ het publiek doen '{'er
··Ihrk \frH' I III ~ .. I \"')lir "Ille Kmdt,_'r@fl meer !ltaan dat, hoowel lHlle prllz.en billiJk IUD het
ret htt'1l h~,I,1 t II fIt ~II ~lf't '\ ank", land :\fenlg ot1mog~ll1k IS een beter kwaliteit werk te' VlD
~(>~'Lfl:.ldt' W: I',' ,tiL l.at, III ,~rll~lr \,ln lIenlge den Coul'IoUlt.atIe vq) Let op het adre8 DeD
Jartll \ III d_ "t.nt" I\rdr k"kundc ma.ar "A Cl het"r ~nlf.l.n, Uernes ~ia.thewsgebou ...en,Ka.3_
IHjlllt lJ h·, Il I r\:11 l.,d h, I lJ.( h,.,,1 dt-'lUellt!\lr~ f,tarl-(A[)y 1 p
e ...\ tlo !.t I 'Il _, I ht knlu(>[I, dl&T1 mOe ,bt \ -
C\ ....IU.· ! "r,nlt'" ,..'uallft:uafq.nnn!t!nw"r 11, "A"]'f\.II'I.-I>~hef>rZ.l n (icHee'"
d,·' tll'l 11,\1- ....1.1 .. n\.1t1 hCl.'11 !~cJl dill .Jr "Ul Pr:ll~ \!tl('rt Kaapkni(')nle,.\fnk:l1.e~t
uwl(r'll!d!l:" 1'" d.l\~ }er~ (Jl'..!"ldaall beU. 'Ik k.an (. hltmb..r:llll" 1'\ Il Bal~olll a.anbe'eloll
bun tLo.lt l~ ...... liU al~ t:! d..ll1lnalA,r~n optr~en ,\I~ ZljIlJ~ lIlll!rt:1 t cl bt~I ....mt'dlcqn lUde kt
Verkrn~~n Wil tlu nIet dan ~eg Ik hve meer Laat et:nlge~1l tile aun rht.;ulUsrlck, 1.eere ;::81 of
k:>mlt<laten 'D t \ ervul" drUipen de te beter andere punen ID de 'pltl~n lIJdt, te een :;''''f
\ .I"n dl" dIt .....nOO80 gep"""""rd bebben 'nn ala ge~.o en hIJ •.nl niet "art,·leo te verklaren dnt
lOU da' nog eflm van t ~ren moet g~elden bet de be.[" ..~l{ IS die hIJ OOit beeh gebrtrlki
worden. Da .poed'ge verhebtmg die ze nanbren!!'t beeft

0. U"'., dalZenden Iliden met blUdllGhap verTuIdP J
C.LU. Pet~18ea li Co., ~ten, Kupel&d.-<Ad~.) .

BENOODIGD
VOOR

EEN Gecertificeerde Gouvernante
op een Boerenplaats, ongeveer

9 mijlen van Hanover, voor School
Hooger Onderwerpen 111 Engelsch
en Hollandsch, om twee kinderen
tcl onderrichten. Muziek eene ver·
olschte. Salaris £50 per jaar, logies
en wassehon vrij. Werkzaamheden
te beginnen zoo spoedig mogelijk.

Doe aanzoek enkel in geschnfte
en zend AfIJchl-iften van GetUig-
schriften enz., aan·.F RED J. CENT-
!.lYRES, 1'. K. 45, Kaapstad .

CATALOGUSSEN.

16.14.

BENOODIGD.
L'" EN Onderwijzer of Onder.
l2J wIjzeres voor eene Private
Boerenschool van 4 kinderen.
Kennis van muziek eene verelschte.
SaicIrIS £;36 per Jaar, logies vrij.
..\.pphcatlOs met getuigschrIften te
worden gezonden aan den ondp,rge-
toekende IllOt later dan ~:3 Aug. as.

B. F. v. D, .MERWE.

, ) PG Jo;RLOTEN-·in het Schut te Hope
\ Town 10 deze afdee}ltl.g over den
geoorloofden tijd pn tt' \VOl1d"1l verkocht
alda.al' op Z'lter<lag, :! I A UgustU8 IRa7, om
10 uur's voormidwlg's, IUdlt!n niet tevoren
j.(,·loRt,het vol"!'l'nde Vee .__J

1 Bruill MeiTIe pa"nl, eC!jl oog 8chpel,
olUtrent ~ Jaal' oud.

P. GELDENHUlS,
Scbut Mecster.
l,

Kareebosch poort,
Bntstown.

OPOEHLOTEN in het SolIUt te Karree-
boschpan in de afdeeliJlg HopeTown

den geoorloofdeD tiJd en té worden over
verkocht op Karreeboschpail op Zaterdag,
21 August Ii)~7, om 10 uur's voormiddags,
IDdlen niet tevoren gelost, het volgende
Vee :-
1brulll paard (Merrie) met kul en twee

Wltte achter voeten, beJw;j-d.
l' J. DE VfLLIERS

~htlt Mee8ter.

l\ENNISGEVING
('1 ESCHIEDT hiermede dat nie-

_. mand zal toegelaten word'en
overtredlIlg te makpn, of te jagen
of te trekken over de plaatsen ge-
naamd Groot RIvier, Zooverbij,

, Slmgersfontein, .Noods Hulp en
MIddelkraai, ID het distrikt Calvlma,
eigendom van den heer H. W, J.
V1SACI t:_ Overtreders zullen volgens
wet vervolgd worden.

Een zegen voor liJders aan
slechte spljsverteering.
1 ~~DES I TANDEN 1 TANDEN I - l -_--

WEGGELOCDPEN

VAN de plaatsen d~r onderge-
teekendt:ln ;- '

(1.) Een vaal merrie E~el, 6 jaren
ond, lang manen, g~randmerkt
met hoefijzer linkerkflint van nek.

(2.) Een donkerbruin ~érrie Ezel,
4 jaren oud, gebrandiberkt hoef-
ijzer lIDkerkant van nJlk.

(3.) Een roode merrie E$el, gemerkt
J. L. op bout, man~n ongelij}
geknipt. .

(4.) .ERn bruin Ewl, gemerkt E
linkerkant van den nck.

(5.) Een donkervaal merrie Ezel.
(6 en _7) Twee zwartbrUlll Ezels.
(8.) Een zwart Ezel, gerPerkt F. op

linkerkant van nek. '
(0.) Een blauwschillllnd

EZfll.
( 101 Een mal merrie Erie).

Degenen bIj wie geTllelde Ezels
mogen aankomen wordQn vriende-
lijk verzocht dadelijk ~~ennis te

lAl H ~--~ te geven aan Jo onder'geteekenden
YV. • 0 PIE ~~'~'~~:~htdnlt)ek~~d (,PH door wie alle billijke ko~ten betaald
1," ILlt»1 KnJl !.!(,o[l<'lIUheeft op dell gronu zullen worden. . :
'''IJ .1"11 het.'t C. rY~. ::-;"order PlUl)'I, el1 S. J. \. D. $POY,
h'-Ield I~ hl'l pul>lH k tu voorv.it'1I met (i)ak Dale.
\' t'l anu.dl hl"li kt·n. DI·eIllV..Js, \' mlsl.,I'-
kClZl) nen, "1\ "l'llIg Ipt", til (, J<IIlHlt i-heen (en) ':
ver"I,;{'ht. Ook heeft ht) een hoeve~lhcld J. G. LOU\V Sr.,
Bouwkhppen te koop. Ph~~antekraa1.

TeL.Aures: "Opie," Paarl. P.K. D'Urbanville.

G;. E. HERTOG,
Procureur vuor Il. \"1. J. Vli:lAGIE.

1',oIVtlllll, :!3 Juh, l.';:I7.

------~-- -----,

Somerset West Strand.
MEJLJFV. BENFIELD wenscht
ill het publiek bekend te maken
dat ZIJ cen Eerste-klas' Lo,gies Huis
op bovengenoemde plaati:l heeft
geopend.

De:;I'llcn UlO voornemens zijn het
~tl'anr1 te bez leken geheven te
schl"~ven of ID porf;oon aanzoek te
doen-" ::ll'.( Vlt'W Hou::>c." Tarmen
bIllIJk.

Bouwklip en Graniet Werken

WHITE
RYAN

&- CO.

De eenlae WIndmolens aernaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer water pompen dan eenlg ander.
Molens In de markt.

De hoolISte prIjs werd behaald door
deze" Motors" op de Chlca,aoWereld
Tentoonstelling, 1893.

LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK IN
ZUID Ai.'·RlKA GETROKKEN

Gou den Medaille van de Landbouw Vereenig-
ing te Port EliEabeth ... .•• 189.
Gouden Medallle en Eersten Prije, Johannetl-
burg Tentoonstelhng... ... ... 189b
Speclalen PnJII, Westebjke ProvinOle, Ten-
tooDstellinR:' Rosebank ... ... .., 1895.
EeNt.~n PnJ8, Westelijke Provincie, Tentoon.
steIllOg, Rosebank ... .. .. 1896
EerHten .PriJS, Port Ehzabeth, Landbouw
Verdemg:mg ... ... ... ... 1896.
Aanbevolen door het Besproeiing!! Depart-

ement der Kaap Kolome, als het best geschild
om water te pompen, gevonden door de
Go.vernements Duunant Boren te gebrniken,
of in opene putten. .,

De Lompe houten Windmolen wordt nu
IInel vervangen door het Stalen Gal vawzeerde
.A.ERMOTOR.

Lloyds' St.'\len AERMOT01!.S Loopen met
deu zaclttsten wlOd, InJo geheel zelf-reguloo-
rend, en werken met een lllngen, vasten sLag.

Het !.ERMOTOR is de goedkoopste en meest-
economlsche Beweegende Kncht ter wereld
een Pomp Toestel K08t.ende eeu welmg mee;
dan een goede paard, ter"ljl het da.g en Illlcbt
EonJer eeulJ{_tooraoht of ko.ten werkt.

Het !.ERJLOTOB. neemt ook spoedig de

~
a.atB 10 van de logge en kostbare "N .

<_" f n-LIc ono.~ ? v..... le~ Pompen.
ZIJ die voornemen zijn Windmolentoestellen

te koo~en moeten wel ondel'8Cheidlln tl1llscheD
Lloyds GaIvallIseerde St.&Len!.ERMOTORS, en
andere mfeneUl"9 en wa&rdelooze nabootzin en

Het echte, LloydII' !.ER.l.OTOR zal bat ,Joo~
koopst en betlte bevonden worden, en beef.
den toets reede doorgestaa.n_

Wanneer verelSCht, worden geschik te r.
sonen gezonden om het toesteL opter:etkn
tegen enkel ge~eeltelijke re18koaten, of volgen~
speCl&leschi.kkIng.

Schrijf om prijslijst en getrugtlchri!ten
of und bijzonderheden omtrent d t '1 lep evan
, CIl put of hoeveelheld w"tcr enz waa t
OeielemD d k te . . , rul eene

d
g W" us ti pol volg~ude post zal

toegf~oa ell worden.

BENOODIGD
L1EN Onderwijzeres VOOr d
t~ Vrijburg Eerste-Klas Publieke
Scbool, bevoegd om toezicht ~
nemen over het Kindergarten
Depar~me~t. Salaris £120 per Jaar,

ApplIcatIes vergezeld van ~f>tUlg.
schriften zullen ontvangen worden
tot op 28 AllgustUI', e.k,

K. D. McKENZIE
Hon. Secrt'l~n&.

Vrijburg,
14 Juli, 1897 .

Aan Bouwmeesters, Kontrakteurs, em
KAJATENHOUT.

EEN Groote Verzending Blokkf:'ll
juist te Port Elizabeth ge.

arriveerd Parquee V10erplanken en
Spoorweg Dwarsleggers worden
verwacht.
Doo aanzoek bij Jac.
Postbus 436, Kaapstad.

Loop1lvt. ,

WEGGt~LOOPEN

VAN de plaats de Hoop, Ylag~r-
berg, op 22 dezer een donker

Schimmel Ruin Ezel, met grijs kop
bejaard Heeren Schut-meesters bl]
wie genoemde Eeel moge komen
aanloopen, geheven dadelijk kennis
te geven aan -den ondergeteekende
door wien alle billijke kosten zuUe~
worden betaald.

J. G. CARIKrS,
P.O. Lynedoch Station.

SOMERSET STRAND.
EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS,

DE
G. BLA.~E,

BESTE STANDPLA.AT8~
BILLIJKE PRIJZEN

1 K KAM EiN I EDER RECOIn!AHDEEREI.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

LACTIFER
V... hei grootmaken van Ka.lveren

ZonderMelk
EenIge Agenten,

R. WIlSON, ZOON &. CO.
ST. GEORGESSTRAAT.

ZULD-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST
De .. CASTLE MAIL " MaatsohapplJ.

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekken
van Kaap8tad nl\&l' Londen om de

..nderen WO81l8dag, te 4 uur n.m., nUl
Madeira en Plymouth, te Sbit HeLena en
AsceDllion IIAnleggende op de bepaa.lde tu·
IIChentijden.
Juli 7-HAW ARDEN CASTLJl., X.pt. Rwn

" 91-TANTALLION CASTLE, Kapt. Dt::'Nc....
Aug 4- NO RH AM CASTLE, Kapt. llARB1SOli

" 18-DUNOTTAR CASTLE, K.pt. HAY
Sept. I-DUNVEGAN CASTLE, K.pl. ROBlli8011

&ltra Booten loor Engeland. Jil Las Pllmu
WARWICK CASTLE, K&pt. ---, omtrent 10

Juni, via St. HelenA en A.socMion.
AVON DALK CASTLE Knpt.. BBOWli, omtrent 10

Juni.
GARTH CASTLK, K&pt W ARDE.N, omtrent

JODI
TINTAGEL CALTLE, K&pt. RENDALL, omtrent

Joh
RAGLAN CAfiTLE, K"pt. BBYII, omtrent 8 JulI,

VUl St. Helena en Al!CelUUOn
ARUNDEL CA8TLE, KlIpt. \\ INDER omtrent 21

Juli. '

Voor Vra.oht of Pa.ssage V'lrVoege men
lioh bij de Agenten van dl' CABTL.l1'
MAILBOOT MA1T80HAPPIJ, (Beperkt
~------ --- -------

UNJ:ON LJ:JN
KONINKLIJKR MAILDIENST

UJIDI STOOMBOOTMilTSCHAPrT)
(:aEPEla~TJ.

DE MailbooteD der Ma.a.techappij ver-
trekken van Kaapstad n&&r Engeland

via Madeira, om dt>nanderen Woe~ teD
4 nur e.m., ale onder aa.nleggende

VOOR ENGELAND.
" Z8-MOOR, K&pt. GBlFI"KJ'.

Aug. 11-8COT (Twill Screw) Kapt LA.BIIIIJ:IL
," 25-MKXICA.N, Kapt. REYbiOl ..D8. ~
Se!>t. 8-NORMAN (TwlD Screw), Kal't MOLon

" 22-TA.RTAR, Kapt MORTON.

EXTRA BOOTEN 'O\)I\ K!\Gl!.LA!<ID
ATII~~lA:S, Kapt. CHOPK. omtrent 1'-, JUli.

GliEEK (lwlO &re,,), K"pl. A!UI>TI<OH, omtr('nl
omtrent 19 Jul>

GASCON (TWlIl Here,,), Kapl. MABTI" omtrenl
12 AUgustUS.

GEGLPH (TwID &rc,,), Kapt. TY80N omtrcnt ~6
Aogusttlfi. '

GOTH (TW1n Screw), Kapt. BB&.IIIItIEB omtrent ~
t:lept.ember. '

GAIKA (TWIn Srre",), Kal,t. [.opp omtrent 73
September '

Een van de MsatschappiJ's ooole Stoom
booten zal SOUTHAM PTON verlaten voor
HAMBURG, kort na de o.ankoIllBt vaIl
deze MruLstoombooten.

RETOURKAARTJESn&a.rENGELANO
gangbaar voor Z88 Maanden, worden Dlt~-
relict ~n een vermwdenng van 10 pen:e~'
op den DDbbelen PB.8!iagepnJs
1 R1!:TOURKliRTJES naar HA VD'S
lWg8 de KUST worden ti:tgere1kt voor de
terugrelS bInnen One Maanden perde l:DIOD
of the Castle MaatschapPlJ SU:Jombootcn

Voor Vracht of Pas!!8.ge uoe Inen aanzllt>k
aan de Kantoren van de UDlon Stoomboot
M&IltschapplJ, Addel-leystraat

OedJul.:t en Uitgegeycn Door de Drok.ken M.-
ICbaPPI) Van de 8alldt de rlUIeT!! .It co. !le
perkt, r.a.n ban Kantoor boek 1'&0 Brug eD"''"'
81n1.1., &apltad.
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Publieke vergadering te
Philipstown.

Een voorlezing over taal en
- taal-studie.

ID de Kaapkolonie O'fer bet fei~ dal beide taIea,
naar hei heet, gelJjke recbten be&it\eD. II Dat
men aich dan ook un die ,.lij.kJaeid, 0"_1
waar het pu geelt, bediene l " m.rkte .preker
op. ZU, die &00 g81'eed &jin bun .lien taal
tegen een ander in te reilen. doen hUll "oor-
ouders groote oneer en hun nekl'OOllt groot OD-
gel!lk aan ; WlUltde gevolgen 'f1Ul

en die"pile.!bJl.;WMeD ~ harteliJk ua-
bevelen kan, namel{ik: Gelijke rechten l'oor, ...
groJidig onderricht ID beide landatalell.
Met een 'Ifllrm woord yan aanbeveling voor

dit liehaam, det loo1l'el door 't Ilitei:hrjj"en YaII
examellll in de Hollandacbe taal en de KUp8Cbe
pachiedenja, 't uit10vtID YIUl prijzen bij de, open-
bare examen! aan kandidaten, die sich ouder-
sche~en door hun unnil "an 't Hollandsch, 't
oprichten "an dorps- en sebcol-bibliotbeken, 't
verkrijgen van zekere voorrechten bIJ 't depar-
tement 'ran onderwiJ. der Zuid-Afrikaanache
Republiek, enz., enz., reed. goede vruchten un
ZIch bad geworpen, besloot dr. Viljoen Illn
voorleaing

I lt de Oudu}tfk,rtl COtfraJI1 nemen WIJ over het
.olg~ YeraJa,;c der voor leaing door dr Viljoen ge-
geven op 17 full voor de C J ..erl'8D1iIng van
Óudtahoorn, op ullnoodJgtng 't1l11 deo heer
Jacob Hoek, an ~chouden De:e voorleaing I.

bet t-~ antwooru op de beschouwiugen wtge-
sproken door kapItem Brabant te Klngwllliams-
k>WU. om van de mOOIe a.o.nm~riungen van de
CaP' I/<TTurv daarover DIet eens le spreken Het
UI ocbt"r opmerkelijk dat ~U die mot de C£lJM
JIN' "COl beL IUld.1 verklaren, dat de Holland-
sche t.aal op ~l"'rven "" dood IS In ZUld·AfTlka,
zich het meest, erover ongeruat maken en ~OO
t",.roe8<l .un dat de laatste smk le gau ... zal ko-
meu lndien lIJ In der walU heid zoo zeker van
bun geloof zun dail behoeven ou tlch met meer
over Je Hoi landeche taa l te bekommeren lU
kunnen dan zeker hunne krachten aan een beter
ouderwerp ~ zet;;iSe t instandhouden van dell
)Ulgobond - ",,,dt'n

Dr \ iljoen bc!(on met den preaident der C
J \'"ree'''~llIg d , (,eu )Iurray, har teljjk daok
te z~~en voor de 'rlcndel!Jke "'uze, waarop
Je.", hem anu de verl(11dermg had voorgesteld.
lu korte. K"p",''''o t",w')ordmgeu gaf spreker
1.IJn ge eoegen Lt:t kenn-en over de beuscha en
1I'.lwdldnde ""l'e w aarup hU van ...ege de ver
g&ddrtng w:u on t v tUigen Aanzenaam W(l,8 het
heru van de beJ.1(cnbe.d gebruik le rnaken
voor zou u groot geboor te mogen optreden,
,,11 hll kon deze gelegenhe,d niet lawn voor.
bqgaaJI ronder zijn dunk UIt le spreken voor
de .ele bhjk en ea;, vriendschap welwdlendheld
e n g,...tvrllbeld. die hem "Jl deft anderen lee-
tor-en van den c rcan ueeu rsus gedurende hun
kor-t doch uiterst aangenaam verbljjf te Oudta-
boorn waren Id Leu r t gevallen \let deze leort"
mleideride woorden zou bij overgaan tot het
be hanciele n van he t «nderw erp WaaroVf"T hIJ
l!C.rnoellJ had t'~nl'{e ~edachttn te moeten uit-
-pr ek e o

I en na uw ~te met dit t hetnn verbonden, tel
~prtlk:er WJ.!!. het begrJ!>

TAAI.\' &K\V AA JlLOOZl NG

zllo meestal uoodlottig, altlJd geyurlilk Door
de valklItui te verwurloosen wordt de eenheid
tussoben overheid en onderdaan, beatuurder eu
bestuurde, JgRandeweg verbroken, en V&ll Iie"er-
lee ontstaat er een kloof tusschen de hOOIere en
lagere standen of klassen "&0 he~lfêe volk.
Door deze verontachtzaming van de rechten dor
volkstaal wordt do burger dJkwllt. geheel on-
nocdig en overbodig genoopt 'IJn overbeid door
solken toe ee spreken De land3l1OOnmoet, WIl
bil de eene of undere stadsbetrekking beklee-
don, over een gJondige kennis der officieeie taal
beschikken terwjjl de vreemdehng, die van
overzeescha strnnden tot ons komt, om, lot wel,
011''-'' .111"/ /, dmln •. de boogste betrekking in '8
lands besluur kan vervullen zonder over eeue
nog zoo gennge kennis der eigenlijke ~andstaaJ
te beschikken

Alzoo UIt de re~eermgwkringen verbannen en
doo. de overheid geminacht, verkrUgt deze
langzamerhand een

, e r ..

Publteke vergadering gehouden te Philips-
town op Zaterdag 24 luli H~\)7,onder presidium
van den beer.M. M. VeIlter, L. W. V., met den
heer Abr.lulm Coeuce ala secretaris.

De voorauter. den .toel innemende, maakte
bet doel der, orgadering bekond, nameliJk da'
men over runderpest zou spreken, daar de run-
derpest aan or.z e grensen uirgebroken waa. HU
hoopte dat de "e' !J"dermg voersichng EOU
wezen, en Illet oen beslUlt vandaag nemen die
de banden der COmml8111ezou vo•..mppen.

De boer Jan Potgieter zeI hlJ was een hd der
runde~t-oomrnlsslll nihier. Spreker en .une
coUe!:.. 8 hadden bet goed geducht, vandaag een
vergadering te bepalen om de opinie vnn bet
publiek ID zake runderpest te booren. De cow-
nnasre bad een plaats uitgesocht en W&8 met den
elg"llaar (den beer Herold) overeengekomen
heui £40 per maand te betalen, om de "oor-
noemde plaats te gebruiken voor een inentings-
stat iou De regoljTlng was echter niot no
plan £40 per maand op te dokken "oor 11'8_
noemd ''',;endom. Zij konden de plaat.. voor
£:!lJ g~ad hebben, lIlaU er "&ron twee .. pennea
ossen grazende '<an den eigenaar en bU wilde
hebben dat de regeerIng die ossen nn hem koo-
pen moest Spreker en zune collega's hadden
Rietfontein uitgeeecht omdat ZlJ de meest cen-
t, ale plaats was. en omdat het moeilijk was op
el~e plaats grond te kIJJgen, die diep genoeg
zou ZIJn om ,Je beeston te beg' aveu

De heer Ch us :\lara .. vroeg 'V,e ,un de per-
sonen lila enten moeten?

De heer Potgieter De mentmg za] j(eschledon
onder toericht van do runderpest-commissie en
den veearts Er zu llen ook personen benoemd
worden om te leeren menten.

De beer PJCt du TOIt zeide h!J dacht da t men
blor ,an,Lu.g tot een goede .erstandboudwlr
moest Kome" De COIDIDlo.'leatlller vel wachtte
natuurlIJk van bet pnbltek een heslUIt, doch
ah·oren. dat beslUit genomen ,~ordt, dl\cht hU
zou het goed wezen de regulaties te laten lezen.
(Regu I""eo werden gelezen)

[Je beer H du Ple!.,s l\ IIde weten of Inge-
ento b,'etiten 'OIhg wa,en, "n Llok welk <oordeel
er l'it III ~H~teaten

[)c heer Z B Jansel! (lid der runderpest-
comrlll,.'tl) ZUI hl) wilde gaaroe ook lots zeggen
H" w,,. th,lO" du eenlg8te p()r1'oon op de (·om·
ml:MHe die tegen lDentlng wa8 De Comml8~le
had nl l'en hesluIt goo,)men RletfontelTl "nn te
00\ eltu aall de rege"nng al. een Inefltlngs-
stat!IHI nIrlt\r de regeerlflg ba.d bet afge~eurd
U" k"ll InentIng nwt ,,,,nbevelen HIJ ("preker)
l<l!';cc'n bnef \ an den heer .\ucamp Uit (JUri !.aNd
aantoHl1tnde dat went Ing eene IDl'dukklng v. as,
en .~afILt.H)Dellde ZIJDe ondernr.ding als lid eener
rundef pe~~ <:urnm!g8H~ voor negen rnaanden lang
Sp,ehr ze,de dlllt 'line oolltg>1 8 het goed dachl
tell eel! proefstatIon op te nchten
IlIJ "dde menscben nIet verphchten lil te
entt!lI omdat \VU nog Illet WlsLen {)f Jnentmg
eon prolmat nllddel Wd~l en omdat Wfl·.lr men
nog In~c[.nt bad, mOll de runderpest daar bracht
en anJere gezollde hceaten besmette .\I~ zIJn
buurma" '!Ine beesten cilte dan W,tS het na-
tuuTIIJk Jat runderpest d.Ulr gebracht werd en
de gevolgen zoudeu ZlIll dat zIJne bee.ten aan·
gestoken werden. Hem werd gelnformeerd
dat beesteIl dlo mge<,ni waren veertJen dagen
staan zooder lets te nuttIgen H!] dacht dat
"!lll geweten bern "9u aanklagen om zune d,eren
zoo te lalen lilden Boor runderpes' onder hen
le brengen, en vooral terwui er nng sterke
feIlen waren dat lDentmg eene mlslokklDg ID

somlDlge gevallen wa. M"Dschen van Vr!Jburg
vertelden "pmker dat er nog lf"0ote troepen
beesten In Bechuanaland .un, ruetlegeDlltaande
de pest ook daar woedde. Men Imeest sprekel'
wel 'l"6f'1!taan, hU beweerde DIet dat runderpest
g'een gevaarluke zIelrte W&3, maar b" beweerde
Jat ZIJ ook veel rondgebracht werd. HU las
~eruer een onderhoud van een rapporteur ..an
ue I "li... tem (overgenomon door (j".' Lalld),
wanrIn voorge.'chreven wurdt boe do Fran8cb~
doktoren huolle proeven uemen lil ~erODr
deelden Bterk de mHbode \all dr Kocb. En'
ZIlO _tand punt nu wa. dat men nog een WCIJllg
w,lchten moe~t a)vurellM men O\'erglog tot l[]-

entmg HIJ bennJ1erde zlcb nog wel dat IJiJ
Zate"lag een voor8tel maakl.<l aall de rupder
pest commISSIe Bn het kreeg geco ondersteuner
lJe result.lten door InentIng bekomen waren 10

()m e..!I1 L-l:.d grondIg ::Lan tt· leerenlom pen lIel geheel fllet bt.:l\redlgtlUU eu sI.Jreker dacht
I(rondlge k.'nll" .,,,, et'n tad te onderhoude" dut 'l III ve Ic opZIchten .Iechts een grooto spe
fivet men volJlcns den oorof'rnden professor (ulatlt: "ag

CobeL r UJr JJn~t'n hebhen 9f'>l/ui rtrl>lta,,,1 ",,- Ue he(lr L .T ('t)t tsee zei dar deze eene
,luLJ :r'I''Jt!lIhl'l<{ (JIlL dr to II I I/Illt te 1('~r'JI en geWIchtige zaak W lS, t.:rl bl) Jacht lat men de
I..id, 7-aak dUldell]k "",eot uespruken III] \\Ist dat
'!-ll)e .ta.at het met on. teil opZIchte vnn het du Dlee,Je, beid cI"1 rUllderpe;t "omml" .. e eell

onden. IJ. Irl de moedertaal ' IJl~lltIUli"·.t,"IOJl hubh,." wdde, en hil dacbt dat
. De unveNchdlIgheld wa.armede Wil \ fn men tJierm n1(:t Je h,Uldcll Jer cornrnl~Slll moe:et

kaner ... 007." \Hgen ta.aJ hehandelen,' zei !Sprckr·r \ cnilalJr~o n!1 m"'o[ldl~ Jat Dleu lliet t~ '{eel
l~ I.elf:-l den "reemdellng' QPIl T01)r'Werp tnt vY,lA.rdu moe~t het ht-en ..lan I'ItukJel'l Uit kranten.

\cr'\\ondcnng \"ele \'rcemdelJnge[] WUllell \llf De statl!itJcken "<Hl df"1 \ rJj!Haat warell zeer
tlOO Vllftlt~u )fUel! under (J1l~ zonder ecP ~I\ gU(1~tl!s l:rwareno"t'rde~I)OU()a ~JO,UOl)bee~t~n
p"''''e H"lland""h Mu;;elt'erd te heLben ZII 11lI5e,"tellO\Ur J,' \\OIJ\} ()\urgehoudeu UI]
ontzIen ZICh d(, moeite, aangclH'n Wil Holland~, lJ dl~( hl JaL deze !lIet nJt.;(·r een zaak ran weken
"prekende A fr Ikane~ ZuO lj'flcd en ged\l:.n wa"i, lUa,lr het "lat; oell l. lak van dUJ.{en lorw1]1
!HI'S Zlln le In 1I1Je~ en, \nnr,tI In dezen meer mea "'pr.lk kon de rU'lderpc~t mU!:-;dllen nl bil
dan h:\lfwf>'{ tt' '{emoet to komen Hl) \ont t'dll \an htll ult.§cLJr()kctl ZIPI ~prektr dacht
Zi( h gt'!dnfde !llct dat de \rtf mdcllnJ:; PIlW!'JI:.:' ,lat mell Ilil I)(~hol)rdll ttctl('f te v.czeu en dade.
lOU Wt'1.0n nnz{' taal M\ll te le~rell ul~ \\ ij t !JPIll I Ik ti' ueglllllcn LIl) ba.d Ourl lmar dagen
d,· JnileJte \\:l..lrd rnukten luIk"! re doen, m ,1 \ lS.....1fdlll fen l'llt'f \,111 ZlllJ v,lder (!ol l'oetsee
d ... lJ 1\1)\.1.11" JJ.t \~an l{udder~LJur.!.( t~en \Qr.trotlwlmrctl mun oot.

Ir I \\ .. 'I' ...' \, !i' lt II vangen III ",t:lken l)fl{'f ZIjl} \ader melde dat de
_0( I' I Il Jt Tik Id'lH I II r'!'IuJralt'l1 der Inentlil!.!' le~r gewcnscLt WIlI'en
Il ...,IJ !lll~ O"k l,lrt- l.nUI.{)f"id~tn(.·u"'('\t.'h\dhndel .."ll.icl~,I, /111) had ln dllt <.}J"llJkt v.uarZ!lfI\adurthans

I ) mail () 1 h~1 Id, l k()fII('TJ (Jld t I1lJlluIIJ!'!ch WI)lI WOo I,\( bUK WLU" Uttl Ilrqed4jr eli twee zwagers.
Ir. tt I J I Il" lf! I dl~ ,1111 ,. [Pt lt rt ,d~ ltll cr gt:t n I,ehnette UlU

I ~I. 1J.{"IlfI' Illlddt·lt·Il dit' bt't-'f! Ilf'MI hUI!f'f) kan ZIIJe Z~d,~er:"\ l'lIltt_'[j lJUTIno hoe~tl'n m,lar

1'[ ,'" -I,I.n 'lo(l \lllll~UJ' t:1'lltll /.uj"l)fth:lr [J'Hih! del't'll Iz)n!lrotdt.:r wjl~tldc zulk!'! te dnen Illetb~t
'~;-" u.~ j ... I ~,Jl tIL t v"lk I ~Ig I 1 19..., .:eHdt.:;' dat dll b\.'cstull ZIPIS brDt;·dcrs die zoo

I heIl !lItH ft· "Ilil! qla t: \ lrl I CII \IlU Ul!l{ nil!'" I t t tt 'j t lJ
.., l'\i.l;l" 1 II" Jl'4 \.1 I It ......' )lllll'rl il\t r lj, 1'!<l,lt~ J't Itt't HulLI.IIJI\ch Oi' I IJ , ... tllll.l >-!' \Jetf'''' \\ l~' hj IJ WIJ (-n Oil ~n, (l en

Ilti r I. I'; \\ 1" dood ZIJII CII Jle I!jCll:1 lW 1ger!'! In tIeven he-
11tH '" It'JIJ[ lTlfl!'l;lIlt IL hj!,~kt~f\ Deze \ll I Ittludel/ ZIIO, ;-.IPf' ker \rl)e~ uf Jele nlUt nili'll
lekerd, Ilt"lll daf lit t \lld,iJ ,1..:111 dcuuJer~ Zl'hl:ll I fl'ltell Willtjn lJl ("ijlltkur) l5uloofde ~a[o(t dat
tI' .\ lIe J "L!oI daL liet l!leL h~t 'lliJerllcht III tit j ii t as I J
l!,lll'!'" 11:l!tl I .. ttr c~t(:IJ"a.1'\ Terl!it.l\lll' 11lt..:llLlIl1{ I I t.! 'Il t'" luweZeIl gC\'*ó'oren

V\' "11ft L gii I I I ' II '! lt Ilt·t'~t(·Il dIt.: dllt IlLlal mgu'nt "aren ze~
lil"\.' PI''': 'UI \\1i /.1 Z( I \, rrl~ \.e t l' (IJ,!..!tflce. een )1 IJl I i
I 7. "\ert I ol, lt t;lt I. 'Ill t '. Ikk 1 II Efl -cl .., he damtj het '!Jl j lIJ l,l!ll en on l.'r {til' t'! e wt ~tt:n !{rll.1.enl e waren

, Ik" Z k . I I Pil fllJg Il]t·t duor runder PI st .Llngtt l ...t ZIJD ge-
t >ll ~"[l J ... 'Illr)l I a' t.t· l'1l! ..t t;!rt;:OU! t: lt h.;. I I ,,!)rllt'TI .....pn,k. r lll;d Jc \("r!;(.ld(fJng' tUD een

I !llll" U ...... )'t;S!:..4111.n.Jd hlllL,t,lrZlll1l tl:!l1lged(,.htt'[ 1\lll ;.l.(I~lIIIL [, nl til I.:l't_ll dl.' IH..:r"'Olltn
l'I!.r"l

111/. \1']k~t ..U11 dtt !5cl.Jr~cJl! \ "rlJl),ldt~IIJk ~~!,l~t' \1;: 1);ll~l~~~~~~I1:J:,!'lt"ldlt_ ('l1t\1\ \\dlt.:ll t:'ll 'érlJl1ld de anderen
L"'lal .. J •. j"()r Ju 0\t!r tary tt., \lll.,;."17 .l ~! 1 t IIJPt )1,; f .... "It lt! Il I.qUdt~ll ~p(Jedl'; louncn wat

'I .. \I,jk I;t'JiprUKen er al zu() gel!.:\ I,] \\ 1\ ~.".J]U~IlIUe d~ \'''If Il/, .....t \\ "" ""ptlkt:r \elkJa.lrJt nog CCI1S Jat bil
'0" I u~~n uI .. .tt' "'.Ut' 1.evende naamOl.tt! \·akklll \\ t,llll'ldt I ~I,.f}t~ 1~1 , ,rtlll",l '" l.~ ti lt IW'lltlfll' hl.,lp •

~IJ:') ' .... ...,'-
[naai \, T Il al. men gt (W'Jk hd Hldll,HJ ... lt I) Zt'l d\ 'Judt hef~r. 'nr'I '!. .. V\I,r~tt-"1 L .r Cot tZcd J) .1 \ enter Dat

.\ llrh ... I ,an JH 8tt.llillK de t.a.aJ zolf g-een \\o()!d r !lgeJ~lh kt_, de, Ll':lt} J,H I a.:.tll ({ I '"ISle ,l~lldH~\( !lll wIJrde dat mell
• 1 d mur Frant.<:ll lt t:f\.'fJ - ~ d

la. r r l. Il er &c Jter aD eren. dadcJ,tl< met ITI('tlUng: r)t~gUlTl ~n ,.lartoe een
,j .. I. r_ \"'/1 dat I~ntralumtlehct" HI!JJ\'I'''',II J.\:"'lf \\\ /IJ~ ID(nt!n},'S""'td.tll)llz,d\{:-,tIgE'n nl.! datnlemand

(.1 '/1'11 [dl'; \ d':{ells dezen In dat \all7.(lfk()rn~1\ Tln}.rHvll,l.Ud ..t:l g,dvollgenzd"llfd<"'1ZIPl~J)t'estelll~ten
..., I 'f ,> Il ,.·dert..!.aJ umdat "11 ge \ I J A \. P " ~: ~

WI :iprekcr lIgt ho..;: L;r00tt: ';t.: lt.:1ITl \ all IJ! L ()')r'"'l~ .'1. ellttr BUI)' Rtl! Dat m~ "
j;rl .....~", klJj,Jt lt:; III palS eo ra.a,d"el qpg'{....:l\tt.:l lItt \\crd tliJ neell het ('t'r~t (en t()mflll~~]I' z'll kJl:zf'1l "f>tl die zenden .........
j, r l.;t J~t h, \ Ut~ :---'prcker KlJ I

i.l~t'I""t.'n ..(.;lrteJa.nde \l'a!'l reed.,( nl,erdUI'J"! d.i.lnHnmetdll\rr IIIlr IlTIwrt:), OIJi nlille mfolmauClIJ te
ket:rde denK.htf>ld \('llrg()t'd III tk l;t.:ell t.l,.! I WIlloen 10 flke rllnd{q,ust ell dali harf> (,'Pllllt'
l'trl'ulgde ....pn>ker kan \arLl.llf komen, f)),llr Uit te "preken
Olef..,. I~ gemakk.') kt r \(.)Vr etll ta.li d,lll t}(Jl I \ ()I,r'>lotcl P du rOlt- l'ha.'oI. "\frlrah Du T'er
v3lllt·lf te gaan Dat hl t (Jrl,ler\\~"lln onze I ~,lriennr:- I~ \ao OplnJP (a) dIt ,ih()rcn~ de rUIl
ruoed, ..:rtaul op ue mt~é~te 5lh(JleIll zelt!'!! In Uvl lo..;rpest ultgf'hrnkell IS III JC' afdf""IJlJg Ph!llp~
la_nd~ch!ol.sprekeIld(' dhtnl.: tUil, \ er\\ .1urlo(J3d t41W11 U'cen mentillg tlJl!,t t pLt.'lt.'1 hpblK'n (h)
wtlrdt d,lt ht'tf! ..preker al ... ('XJmloutor dt I fll:lLlf z(~virn de zJPkte h lrc vC'r'O('bllrllng gema.akt

\, ,)..("11 dt_' .~ fnkaner K.Ul pst: he UIlJ\Pf'Jtelt reed~ lan~ Illtge\ ondel! Id hehben Je phatcof'lllk j 'lmmliSlC handelen
j 1.1 t '.;tm en orug!:' d.lt beeft r mn elt'ze \,lkantle·cur~us opolcun I ti "1)1t.:'t"tJ:-! lladrllt:II('.,. t~r ltlf'!ltllJ"t (r) en In

,IJt( f! bUI f"r "prake llJU doen Z!Pfl Trou\\en", het HolLll1ci~h wordt (lP dlon mo~el!Jk meer d;;,n u'rle plaats te kfllgen
de meeste ~<.:bolen al.i et'n doode ()fop~ter\'en [Il t1" Inalltln~:-. !'!.tatlon
doode taal ondt>n\ezell Fn d,lt. ZCI"prehr V00rstcl clr L W Louw Y DM -[)e Beet\Ii,. nlct de "chuld lan het departement vall (I) Dc ve'l;adennlZ bé.lult dat vÓ"r de ultbrc
onderw!I., n'el de .(huld der Unl\Cf'lI'te,t, niet king vnn runderpc,t geen Illent'.g zal plant.
ue .cbulrl der scho .. ! ·",k Olet de ,chuld 'an den \ Inden (:?) de pl" ..tg "aar runuerpest t eer.t
onuerwllzer die ,ank zelf geen llollalld.ch IlItbreekt zal als Inenhng,·stauon <ileuen , (3)
keilt dat l.'l en blIJft ol lt een commIssIe afg-evaard'gd worde om de

Ol'" II,,!, ,( Itt LI'. methode van dr Kneu en d,e vau de Faanscbe
d"kturerJ te u,';tudecren en mpporl In te

want WIJ hehhen. naar bet be.-t, gelUkt' rech leveren
ten [)och, wat beteekenen dIe als te slecllts [)e beer Coetzee tr"k '!Jl) ~oorstel lerug ten
op papIer of In naam bestaan 0 gunste "ID des benen Du TOlta voorstel

(,elukk'g z'ln er nog dezulken IJl ons land A me.nd~ment~1 \. Venter ook terug gc-
d,e een WHrlD hMt ~n een wakend oog hebben trokken
voor de belangen der oude laai mannen. dIe Dr L. W Louw en de beer Du TOIt na
'wat 'V welen mn de, aderen afkomstIg to hUllne voorstellen OeJllg,zln. gewvztgd te heb-
llin. nl"t hcbt achten of al. een oud, versleten ben, vereenigden ,Je vool'1llellen
Ieleed "an Zlcb afwerpen Doch Wllt betecke· Dr Loow het woord nemende 'el bU stelde
nen de eerluke pogtngen van enk"len als er geen groot belang 1ll deze zaak HU bad de nieu'Ws.-
bestendlge oondracbt en troowe sam"nwerkmg bbden getruuw gelezen over deze kwestIe.
onder on. tlchtbaar neen, voelbaar Il!? Da.ar "'preker geloofde DIet dat bIJ den balllUMlQeg
om achtte "prek~r bet de phcbt .,.,.n .eder recht- W,LDlleer hIJ rol dat menting wel degelUk hielp:
g"zmden Afrikaner om deo Taalbolld te steuoell, DIt Wllll m den Vrustaat klaarljjk bewO.lleo
die reedl! .-eel goed8 len bate van ooze taal had SprekPr zei dat mentlDg Ilenmaa[ me' baatte'
tot .t&nd ~ebracbt en nog .teede met onver maar bet .moest berhaald worden in drie lDaande~
JW)8ib'ren u,.er ID die nchting werksaam 18. t!J~- .HU dacht da~' hei een hulpmiddel w....
Volgens IIOmuugen, dle DJet beier WUIten (}f Hit ng werkeluk Dlet ID de comm~ie
wiJdIIn ".\eD, beoogde de Taalbond pohtieke DU~ de plaata uitgezocht een inentiliga-
doel.inden, doch spreker kOIl de vergadering d. station, en dacht dat de self doór l'DIIQer-
YWHbring gel'eD, dat de eeJlige politiek, die pest lOU ungewezen Hij ml'ellde dAt
d. Taalboad l'oontut, Mn l'entandiKe iaal· men rnannên moeai de metllode r...
politiek il, die .... &llemaaI broodnoodir T.ebbeD~. dr. KOCh en der ~ _ta..

rWi:EVy. PLAATS

n ..,! alleen In den staat, maar gaandew ..g ook op
de school, III de kerk. ID bet bUl~go.. n, In het
bart, om per slot vnn rekerung al. all ee nheer-
scheres te troonen in de koeabuis.

Dat bet Hoilaudseh In de laat3te jaren ten
ouzent dien gevaarhjkan weg LO oplte!1'RaIl,m~,
zei spreker, door niemand worden ontkend :he
eemgsZIWI op de boogte van zaken IS. en een
open oog en eea warm bart voor de belaogen
der oude landstaal heeft. H lj EOU wel willen

, AD£llLASD

vragen

IJtJ ve rhe v e u wuarherd lOQ schoon door den
1>t_"r"tIJJdl:'n dr eh ter D~ (,eni'Htet 111 liJD "Elk
he~tt een plekje op allrde hem d rerbaaj- bo-
\ en li f,'ljz.uDg~ll, IS up t re rfende wuze Ult.g~.
"pr, keil J,}(Jr e e n "an ou ze .-\ fr rkaanscha dich

Er L11" velen, die voorgeven. dat dezo "ver.
achtJug" aan de taal zelve te wuten IS. dat de
Engel.ebe taal alleen daarom de gehefkoosde '"
geworden, omdat ze lil alle opzicbten van hare
lustertaal wint Spreker zou zlln geb,>')r en
l1em de moeite be. paren. een uitspraak, die op
onkunde en vooroordeel berust, to weerleg",en

Anderen rueenen. en zeker niet heelcmnn l
ten onrechte, dat het groote onderscheid dnt
bestaat tuaschen ooze spreektaal en schriftan l
hiervan de ooreaak fs Het lean niet ontkend
wordeu dat de afatand tnsschen sp",ektaal en
ochnJftaal III bet Nederlnud.cb grootN '" da"
met andere taielI eo bU nume met t Engelsch
bet I{s.,,1 IS ~og grooter I. de kloof tu,"chell
AfnkaanHCh en :-;ederlandsch Er 'iln "ele
regel" IU Je Hotlnnd.che grammattca, "'Ilanoor
zelf. de anI" Ikkelde Afnkaner geen oor :;een
gevoel heeft Slechts eeDlge dagen gei ,Ien
moest spreker t UIt den mond van een dt~l on
derWIJze,.,. dIe den VacIlnlJe·cursu. Uilwool den,
hooren. dat bet woord baard van het manllelijke
geslacht IS 'omdal alleen de man. er b""rden
op na hIdden Bl".,,, was volgens dézeD
g~\'o~h'olltjl' onderwuzer da.n zeker '\ r(lllWe

1111<.omdat de daw". vrouwelvk zlln' Het doet
deuken "Uil het alltwoord van den kielnon )00

gen aan den .choolopzlener, dat bet woord f'

onzndlg L' omdat men n'et voorUIt weet of er
een haanl)e of een hennetje u,t zon komen In

:'preker .el dat de klacht over den grooten
afstand tUSlIcben den hoorbaren en den ",lcht
bareu vorm uer tanl VriJ algemeen '111'&8 Daarom
"'as bet de pitcht -.an een leder, dIe het wel
meeut met zHn moedertaal de poiPngen, dIe
fller en In Xederland aangewend werden ter
ver"e'Houdlgmg der scbr!lftaal van harte te
onuersteunen Aan.taande maanu ~al lil de
J{utlue. oude otau Dordrecht b~t KederlIlndsche

ren iede r llatlt: b\.·t.d, ZI)n land
I )!l:04 w)()n op .\fnkaaIUJ(..:he st rand
\ er HII~ I~ er g~~lI lttter grond
, 'i' he,·1 die wlIue wereld rond
I rU[."k.:h IS vu ... {lm Jltj lllUll1l t~ dra
\ III k, liler' ,"an ZUI.! A!nk"

I 'lit-'r 1J1t Il'" h I'" met Jell .,-rofld Zl)ner ge
r'. ll'll Wlt>g~"Led,· <11.. \ e.reenzch 19J lm·

fll'~" III t .. ( htiTJt J('!! mel)"'l:h een behoefte der
, • I lt-' l III III ft!e lo ht~hl",efl \ \)Or ZIJD land
~ , 1t",It'1fh,tftt"t;:u 111:tlludelc \oorlJefde voor

! wd 'A aar hU t lt: ....~n8!Jcht htj.eft gezIen,
/\..1: t \ \,~k WJl..1.rt"t" hl! h(~ho()rt voor de

r'\JII! n \'111 ! l' \nlk, ) ",nrt leder rechtg68Jlrd
Ifl. '1~ h net1fl flallvnal\ Il !rott!

fl r '" Lft' 1,.UrlOt!:")rTIt I" tt;n ~a\t: (~()(.i~ eeu
,,!, \ uur II fl ~I' hr~' ba-nd Jit harten Ulfldt

mUrll) rpkt Il Ile rt !fit \ lderlandshefde
t', k~t,)I~ I,t-' Uh kE-'tt-'nt neen, dla OilS

\.... !t'l k ~r t"rt ll.n llUh en haarJ, ,Uln \ DIk
\ ..iJt rl \nJ I Il J \l Zt:l .. pr~k('r L~ Ilatuur

bt h.;! \ dk"U1t'U III h...r wezt"n der, k
III..,"

1 t dl I ~ rl,. tI n \\arkJnlIlp Jlen chaos vaD

\.'-.d.rTl:·~ \\ "it d, \1""11.t.~ Ilurz.ar~k aller dID
~. ' .. 'I rutin' 1I)0I( h J.;l h, t"l, k()~mo~ orde
re;.'\ dlHut ho \lJ·JT"S{ hlln te rOt'"pt.'ll Doch te mld
II r; \ J.1I tit' ,..'Toutste eenbeid bestaat ter
''t vrt'.]I~ln~ \ 10 da ,L1.ugt::l,nn·n zucht tot ,ifwl~

*j1[l....' ('f)k .!~ !.:rOO!3tr \ur~( h( Id~uheld leJer
het'ft l n, I tik t ,,,k zlln r,tll'

\Ál fftlJ.'I' E~ 1I11}::1'''1.1 \\L

I AAL ES I ~ I rFJU,l "lJII,. l():SI,U.l::S

gehDuden worden Op dat congres zul
leo de KaapkolonJe, de l ru.taai én de
ZUId .-\fnkaar.sche RepuhlIek vertegenwoor.
d,gd worden Aall bet oordeel "an de
~ ederlandscbe taalgeleerden zullen de voorstel-
len ter vereen> OUU.gIUg, die op de taal·coo-
fe,",>otle van I I J auuafl door aIllcvaurd.gden
der drie ZUId Afrikaansche commlllSlen werden
a&lIgenomeu. wordea onderworpen. D,e .oor-
• tellen. die ~olkomen In den geest ..an d_eYoor-
stellen van KoJiewun werden opgesteld, be-
oogan nteta mInder of meel' dan b.t IlIv'lllll<lren
VlUl alle onnoodtg geworden regelJ on on:ler-
scheldlll,en, dlo met voordeol Uil de gMlIWJl1>t1oa
konden verwiJderd ,",ordC.l1.

Werden, wat opreker VIlSt verwachtle, deze
gemattgde 'roorstellen door dd ~ederlandsche
taalgeleerden III hun gehed of ged""lteluk
goedgekeurd, dan zou ten mJn;te du he~wu."
Tan de Jlluelelukbeld Jtr ta li aL. van7.df 'er·
~allen

! Ird.l.l( dt' I 'I/Hl t. IJ de () '/f'JfI h~! begIn eli bet
dDut "ran elke 9" 11I4f natIOnalIteit

"an elke g"zonde' uatlonaltte,t, ..ervolgd~
'preker WHcl er bef<raat OOK ""n ="ktlljk, natw
."hklt Tegenover den wanDen .. der!ander
,laaI d. iJ:aode wereldburger' tegenover deo
lt'uen beid dl" alle. ,etl heeft voor God en
I vwerland staat de tiaowe fortutnweker,
"'lens leuze lS '"l,. bnu ,bl pltr1a,'" waal" ik
t w61 beb 18 mnn vaderland Als tegenvO<lt<lr
V1Ul den vUl'lgen pat.rJot staat de "z"aarbeladen;;
DJ.atAlnahst. wIen. eentge zucht I. gold en goed,
goud 60 ,iJ.er, te verknJgen Docb wat betee-
kent "'Jkdom. wat '" eer. als er ID onl geeD
'prank ''1ln .&d"r!:;u"l.IJefde ov~r lO" We kunnen
d. n Mammon aanbIlIder "el bepmm ren nooIt
)l("wuod reu!

"., 0\ er dit puut e€nll{'\ll'" In den breede ie-
·urok.n te be],I,.,,, gIn!! Jr \ ,J)"en ve .. olg~n"
Il,er tot d~ bes<.!Jou1411Lg \MI het twe~de pUilt Er l.J)U et.:uter ueg anJcre rNenen waarom t

met de "'ederland.ehe tanl ten onzent UI"t naa,
beb,Y>ren ,"pug Op de 'raag Aan w,cn de
.chulu ' wu spreker mtt de mee.te H!Jmoedlg
held anLwourdcn

02 T.... t.

D~l.i lt'l "'prt\..t r Jol. hl':'! nllJJtd waarooor
mtjo~h t'n me!lj' li .....;t"Jalbtt..n eli gl:jwaarwl)!"tllll

i{t~n ge\pel t'n f;(p\'jtdt'll:,,\ .l.ln \.Ika.ar ~k:end
maM_f'1l 1>a.1.r h J gt:1 t1t'II[.ilal Deze IS hl)
ulL'H(_k I ,(I"lar nr ln0 Tilt Il \\d ,hll)fulr ""el
'''klr Ht t \t.:ftIJf" \ re'''~ d.l \"llll'lt,' zegt De
(''Ine~tet De j.;t-'h...il,lt: \{jlk "'pn--okt ooBkJeelen
\ )c)raJ al:!! dl~ VV ul11a~ ht,· .....{1/."' op onzen kup te
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ONS LAND, 29 .JULI. 1897

. "
DE GUANO-EILANDEN. CALEDON.

Adderley, 20 Juli, 18U7. HET S,OCIALE EUVEL.
Aan .un Redakuur.

Munbeer,-Ik ZIO In nW uitgave van Zaterdag' 24 Juli, 1897.
24 Juli, een brief onderteekend "Een die 't wel D8. F. X Roome beeft den bal aan bet lOOpeD
m~nt." Ik moet u .eggen dat Ik mallr mlO gezQt in 'Mn bnef 'i'enlChenen lO uw bb.d van
notlbe neem van een m"-Odie een bnef schr!lft lU Juh. ·'eu oude in..-oncr heeft Iletracht deu
en OIet met 1.IInwaren naam \'oor dell da~ komt. bal In zun rollende ,aart. te stuiten, terwui een
Hn schrIJft van )Jtlgo. ma,lr l~. geloof IIlot dat under 1J1\lOOt'r dcu bal weder een schop na.ar
er een grooter J))l:(" k"n wezell rlau hll. omdat hll \';,ren beel t wdlen g'evell op den Ioobhohgen weg.
met 6tHl ,·,d~cheJl naan! voor komt. IJ Il ~ er In ne't '\ u komt de ,'ru4g W;lt nUL doen al die jere-
zooal. Rhode" v,dschcl!lk I~ geb,f h:1 .. eet mu,den v"or dllt zoogenaarud Sociale Euvel.
Dlet wat tell JlJIgo l~. If I R<.:Il! qft dat t.r Afd- Men kltla~t cr uVt'r alsof het een ne~enhende
kanel'li waren dIe T.oa lUid , If~per; om eell \erga ecuwscht:: Illt'U'\"IgUt=ld uI UIt\'lndlng 18, terwi!1
denng t.er afkeutinR Yall de, !{bodc. 'crheer dat klla.11 UesLLaIl heef: '.m de Hoeg_te
1!lklIlg. Ik moet li f.cgg,'n d,lt Ik geen ,cr~"d". eeuwen ,un. III (.ene' .. :'.~ ,., 1:'-1\1 wordt ot: DHCKKERS·DtïVEL.
!"lng 'beroepcli hei,. ""l"r d.lt Ik llJiln hUI. h(.h Id erv~.n <""proken. De gesdlletlenls van bel Uw drukkersduIvel beeft een fout begaan
afgestuall "O(JI de \'erga,!v' '"~, want Ik \I ", ook I.mehue" he "olk lOer vol velO En de Spreu. met te zeggen dat de ed. beer J. D. Hugo £iJ()
tegen de Rhode. verheell'lkll]g. H'I "('hrllft ken nil :-"doulO 1>C'UII nU\.tlg~ leb.en daartegen \'oor den speelgrond gaf. De gever W8J\ de beer
•. Jammer ,ht de vckikoilict lell ,o('r' de ""'en --en ZO(J bc~ft Je proslltutle be3ta&D alle J. D. Logan, L W.V.
partij stemden Ik bes<'I","w bet ong,.llIkk]~ e~uwen d ,or tot op dezell dag ltecbtn ....rdlgt Het sPJ,t mu te ~eggen d ..t oaze geacbte oude
uls een m.w I'l.t bll "l"millen \'onr Wlell hli de dULlr der IJldell Jan de prostitutie: 0 Vriend, e beer J. ·W. H. MelTIng, sen., nIet
WlL Dan ""brlJft hl) ,lllt mell Zich heeft Illt.ell lIeen. rna31' liet IS leil mln. te etln }x,WII"dat de beel wel IS, en derhalve de vergad..nng op gIster·

I 1
'"1 I ~ ,"eIgenlIll' ollJer :llle ""Iken cn u:~.. ~n on. avolld DIet kon buwonen.

omp"" .en "001 v' lil UI Cllloelll'lI het 'Pleek· f ~U uwoord zugt zoek 111emal.d achter de d~ur of gil Ill.ac)1115"'lO die 1\1"t vrucht !.e be8truden B1U~D·A8SI·RANTIE·}IAAT8(;IIAl'rl.J.
hebt er wlf geS\lllln Ik heb Illd 1lIl1rlemoem'n Wat I' J" oorzaJ\k Jer pro •• It.utH', dat zuQge· G18teravond werd een pnbheke vergadenng III

Van den hAer St.ark gc.kocht ell hul, belli er :1. lI,camd "'Cillie cu"cl ~ W..I rn.n mog" het htel .ladbUl8 geboud en met bet doel de wen&he·
voorbetu!lI,1. II') kaTlZlIIJ,tem "erkoop(,Tl voor ~i. wtllen wet"ll of n~c't. Hot IS '""cwty", de maat· lukbeid te bespreken van een brand llJ!8Uranti'
maar J ,lU Van der Spu \ 111~1 ,ch.lpPU z ,If \ ,.....,.g de oltoaelukklge wezens maatscbappu ,.,." d cl . voor • oroes~er pn dlstnct or Ic

Verder komt bil th,,;. op d. yeldkornett('Il. le wet en n....m 'an prostituteD bestempeld ncbten.
dat ZIIbun plicht 1l1etdeden ;'oor <le regl,tl'klle. \\orden. Wal braebt " tot dum val ~ en ',li Tusseben de 40 en J(I per.onen woondcn d,·
l!Jsten. Daarop moet Ik zeggen dat ,. !':en dlO zullen li "11·ell op die maatscllapP!l dle ben t,,~ vergadeTIng bU en op voorstel "an Jen he",
het vals, h m.ent· er ook geheel on al geeu vlll bracbt Dw maatsch:LpP!l die heu 111bunne llarns, ge.econdecrd door den be<'r "'. A !lall
keuIll" ""n beeft, want de "eldkorTlctten maken armoeJe en ellend" vlln hare deur wees. lhe bun nam d h J J J
de parlements "Ist op en Illet de afdcehngsraadi' zweet ~n bloed aip~r.,c door zwu.ren arbeid en stoel in.

e
eer . . oubert den '·oorUlIcr·

I!lsten. bell lUet ecns ZOOIeul lletaalde \'oor dat zw"et D k .

H
en bloed ·)01 hU'"ICII I,ollger te stiliell, en L. ,rerd

e
telee~nenI~.geVing.de 'i'ergaacring Jx,leggende,

et schl)nt ml) of "Een die het val.ch meent" U<J" ~

gra.ug "el,lkomet "'d '''''I den. Ik zol \.ljJde boorl!lk d, ks,'; V,'or hUil ilcb:U'fD te hebben--en [)e il Id, "u hiJ epr lirn' \\] e wet~n wie de opricbtcfM
wezen nl. hl.1er bekwu.:lm toc 'u. Ik za! d"d6- OCT~en 1,1 le mallL",," lPPU ZI.J"~r niet, die In d r t h II..:" ..... ltd I e man ~{np}" "111' I·n z!ln, maar kreeg gecn
Ink mlifi post ueerleggen. wallt bet 18 Ill(~t IJ a..-1. to:! vali e onge uklilge mei~]eS lliet onder, Ut' red '7'!lJ I TjJ \\ ". 1"

honorabelnolh \\lll'tge\'encl, want eerl reldkot' _ st.and leg"nwet te kUlllen, JUISl ,lte armoede D I I' 1 I_ ,_ 11 d ] e 'p" . , • ".', ,I,,,r-:. ""ent V(\(lr de
net kTlJgt maar 11i t;d ~r uur relSkoiitel1 en e en egt' ,rilJken om ben tCIi ,·al te brengeu Guar-l~' I! -0L lil I 7 en ben 1.00 \Odr ,dt'IJ h('ha.a.m en Ziel te ,'er~ '.. ,:1 lI/ta I 1'0. "II:' I J. ,.II I Jen het w~rd, ('n
ees ICla vcrs;, Ein d!Jk .chf!ift bIJ uit SjJIak ,'Il ):UI1,..te',Il, <I" ,html( .,

een Jammer hart.. mn.ar" h!! moest Iicl\'er ge·zegd ~'oestenl ('n rill \\ll llJu;I ~le rege~rIng te hulp scha~l' HIJ "I·.·~ "1\ Id laat
baboon UIt een val:;C'h har't. roepen. (~m "",ll te J'I"m _J De prC)~tltuten Olel Paarl \, \1,111\ ..,'of I \ )tOe van df·

H4ICr editeur,. Ik hoop u Olet weer "",tig te wortel eu tak lI,t te r"Cler!. I·"/gr". 1.. '1 ed,·lr goede z k '! lnaau<cb".pPJlen
Tallen tenZIJ "I',en dIe t wel meent' met "Ill 1'001'/,.-1<1 f'"" d,'" 1"",",xwlxrl"" t'u/Á""",,'! ter ouk Il, I . "lLarum "vrecs·
waren naam 'oorden dag komt. Ik hoop datde Ik onder,chmp Ik "il nu nieL troden In het lJe IHcr I' 'J
andere veldkornotlen Zich ooh zullen verant. ontnogél!lke onbestaallbnre, (n he! Onn Us. . ',,, I, \'onl.- ',"11 krachtige
.. oorden. Ik ben gee li .IlugO mallr geenge ':l~ dien gtap Want dat dc prostltuue :IC';" Ir 1"" "]JII.te 'an eie "1"

S. J,w 'A' "Ell SI'I'Y, VK, met uIlg"'oeld IS Jl\ de Trannaal en nOOll zal Ir In li'" I 'I'I'i 11,1'''11 niel IIIzien
Koeberg ?\u ult.gero"ld worden. dat vlDdt 'en IlVort men hebo, ',1 ... \. I 1ll,lal'chaPP!1 kOll

P.S.--D,lar bet bij"a (I .. t!lcj 1. \'oor de JO'lf' dllgd!lk-d· lIladar Iwd men de prv,tltuue Ult· Ziet' ;'11'''' ,," I)"u I.!·d "'1\·r'·;·'!IH.... ..... roelen ()O)r e )ordeden van recht5we~.. I ..,. tiJ I I" I jl'

lUkscbe vergadering allllt!r zoo maak Ik het po MIUlten dan doet z1Ch dad r k d _ ~ \'OOlL • atl!'\ .L.1PP.llt·T! IJd 1<], t ~ I, I 'ng Ut-' 'L

bhC'k bekend dat Ik 'an 11\1 \00rt:l:lll flf'en YtT "'at mn('l fir ann Y't d . e!1 e ,':_-t -5 \·oor· 80rnnlH.....l:' )..'t\a!lt!l '; rt I!Jlt .. }I-"I J •
gadcTlugen 111 m!JD hUI.!o( za.1 laten houden, n <uit w rde ~ Z. I i .n ~ O~UkK,l"(' Wl'ZClJtl ger g('!ll;ulkt
zoo;-d~ hei ouuo ~prepk\\oord zegt, kr:Jgt Illttn ze

u
cE.'r~t ~;:&>:~J.~a.t~hapPIJ ze opDerlleo na JJc tHt:! \,~ iI.ILI" 1<01. \:w t_-. lt

maar stunk voor dank Ook b<-n Ik gene"cll tl~ ti ~ ~ ,,'" urpen te beh~n. of zullen Wil wik, "" "',1.. 1 .. I :'1 i" ,,',: I" 1..1, '

t I I d
e> ... ~l~.f dJ')alsrlc Tran!'n-,\al gedaan beeft. tra.cht~~ .Unouen .an a (J\-e:-gadeIJngcnteo,erb< d- l "'- Iflt'JllJwtL "U,\tZ'llJf !lI.L.tJt-g;-" Il

dlgen. ....,. .JIIII''' onze I,UlIl ~('huon te Vt gen en on!'! vuil te drllVeJl land~ht' lll~at~dl<t},11i t'IL lt! ("neUTII"

.J :-;J ~ !lUl Ein Y. op de,~ ,toep eill ~okor de Jeur "an onze buren. Elndel!lk 'lelJc Je J,""r ,) ( W,,,,, , " , "".
,...,.._ _ waar 1 lt.' oll~e Uh: 'l~en han l.K!~Laan kuuncil ~eR('~C' 'IIaP"! d dr'lIr ,l I Lt f"r.J L dl.; ( hg, d:11

" _ ~ voort5 epen ~ 1h dat l hnst.e1nk tegenu.er onze de l"( r~,lIjl r .:lg h, I \\, ...,!. t!lk acht l UJ uT".lnd

~

' ./' :-\U(; ['E~ A:-\TWUIlRL>. burell el tegolll)\'cr J1C ongelukkJO'e 'rouwen' I. Ik k el< a~ura, liL Ilhl:lt-., : Jl 1, 'Yurcestl:f Of' te
meen vene 'erd ~ zIJn wanDeer cr bebulp- rh'ht, II

Aa" rle" Redo"/",r zame l.anden door edule cbrbten -begIns~1s lJ. I ""r,! IJlcl . r " ....
Mllnbeer,-lk zag In uw blad nm lat-erdaa beZielt ."udcn uttgesl ,kun en aangeboden wor. mer ',;_, er ""1]'11. __ ', 'Nierb"11 ']'(n~, '10·

14 dez.er een SLuk door ·Etu (lie het wel meellt~' den, ze'i"en-nCbt8t~ nw die mm!'Jt!s het gletlg he(~n 'I .J .J .lr'lI \" ·Jell tOt'IL -,: ... I,·', de

M d I h t I h
.. Jl'! i: Je Jo," .1 .1 <l ..

aar In leU 'U ~ we meent, zou et "an nlet zou en aannemen, yerh I.Jd zullen ll.ln mn dIe \'dilel~ .f (' II h'

I
L.. ,_ b kkc I f 'lit' I' j, P J. ~1a .., W .\.

vee ""ter .un geen t\Ye"",ac t te Terwe n' ee W!IZt "erlost te worden. en gewonnen Huil. ,. Il
Z h II I

arrJ:-lfiF !.lTHlenb,"'-_: II, I-Ial ...···('-
uU et met \-ee )eter ZJID zw I met, ZIJn Clgeu terug rewonuen ,our een beter leveo. Het 1 i 1 -

zaken te bemoeLCn" Wordclt z!Jne andere gaat niet die armeu te veroordeel"n, Zll hebben n"em, e ,ne leeren b,'danktu, ,b ',,', ,. d,;"J
saktn er nl{:~t door verwaarloosd? Z!ln i:!J Olet all.een gt-etl schuld, eo ik zou ds F, X. R~~me I!) a.r.selltt'Jl ZIIll voor a.ndere maat" hal'" . ,

b I
' Ik IJ b d Il 'TV De \c'rgadermg werd toen \, ,rina"il I,·, ',.,,1

allll et ac lIerultga.all! e voor e tegen· "'I en "!lzell op bet voorbeeld dat J elUS ge· Id"..... I k b b t I b ft en "II e cornmlS8lC een Pro"I"" tu' b If.', II",
P'" 'ij gestem,. maar I' e mIJ nie a~en (Ill' geven ee, tOen de ITOUW die overs""l
koopen voor "en honderd zuurhmoencn', maar gepleegd had bil bem gebracht werd. .-- w0!'J)en.
b

. d k d b h d IV I d De heeren J. D. Hu<"o, P Bn'nl.·IIJ ~n f'
et 18 om at I' mlln wuor aan em a ge· . I men e prostitutIe door welge"ing unge· Rab " .

geven, eli dat 'S op l\lllII..,Jen "w een der latere roeld hel ,ben ., Dat Is een reuzenwerk en geeu leJ'!ln \'elhg teruggekterd Val! hnl> Ult.LIl]'"
t-te agenten 'au "Echte Afrikaner." weIgenrig der wereld zal het met vrucht en daar obannesburg, na eene afwezlglwI,J "", I ~

En 'erder omtrent "de r"gl~tratle." Zou het goed gevolg kunnen doen. En hoe dan met de agen. Zu klagen dat 'I erg kuud wa. t.' ,J ,,j"1l1

t d 1
. dIk b' nesburg Den algemecnt'lI ha~d.I"lda,"r ",11,1· Il

me goe Z!IO a 8 Ill!!" vnen \\'1 á"cr omen, g' eltIle pros!ltutie" Zal de mtroeiïeng der u ~" ,

(het;" maur ecn kielli" dl"L<w(18) om mu aao te pubheke prostitutie de g~heime pr".tltutle lllet ~I~~ac::~:':.:.;;:-:met d~ IIl!1fllIldu.ln~ g':l:lt I:L~
wllzen .Iechts éen ellkelen naam van een :be· versterk~n? "'llt gII het buileoste des drink· ~
voegd persoon !D UlIiD "!Ik dIe Olet op mlln bekers !'<!IDlgen, en het hlnnenste vol Teolln Hedenmorgen \'ld bll'I een doordnr2el,d,
registratle.llJsL 18gepl:utl,st" laten bl! \'en. Ja door de schoonhe,d detl hok";'.. regen .
. Da.'Hom 'beu Ik n,et bescbroomd muo' naam bet zoo\'eel te aanlokkelJiker DI:Lken? Dit z!Jn Het erf 10 do HIgb8trnal, IJl ']"lJ I·, ,,'. I \;11,

bIer te teckenell. zaken dIe wel der eru.tlge ooerweging waurd w!llen de wod. Jac. du TOIt "tl': hr<!e""",,"'"
J. J. :MOSTERT, V.K. Z!ln. D,· allerheihg.te h"...;n_-len dl'e eene per puhheke velling door den h"el J .l 'J 1,,;.',

b l k
~~~ -, verkocbt aan den beer ,t· . H II .-

Koeberg, no.:l c riste U e maatschappij ten gronru.lag heeft en 0 '. ..... il,.' t o. • ,
... _"""!!""''''!''''''!''''''!''''''!''''''!'''~~ waaraan memand mag tQrnen, III Dlet ons onze be p 4 Augu.tu8 zal de verklCzlIJg I'!:.;-I~ I""

gevallen broeden en Zl15t-ersmet verachtin!l van n "an leden der munlClpahteit I le k"'1<I"!.,, I.
ons af te toot b ~ 'Iln de beeren JeW mterb ..· It.' L'

S en maar Om en le belpen nit de V H . - , c nO' I, "
nnkput V:I.11 wanhoop en geene m.ddelen onbe. Oiiff alrl1!. en, al. auditenren ,J" lw. ""\ .1
proefd te laten om hen op te ricbten totdat ziJ atrud. en M. S. Falk. Men verwa, h 1 ,...~ ha ' . ].

weder recbt op hunne voeten staan, en ben
de maat:.cbappij terug te geveil als gelout:::
door het vuur der beproeving. Wil men de
bordlelen . VlUl recbtswege !lt:lit-, l&org dan SCHIETEN.
eenrt dat. die onaelukkite wezeD&, wanneer ver.
dreven Uit bunne bllizea ot Uil hun belau Lol\'l)EN. '27 JulL-(Per telelml&f)--I '. I ..',
gelukkig audGel nn "-taan. eeu.middel~: :~:~~hMarTa] Smith v"n de~alBl",!,'-~.'.
_.?mhn.nlenoawijateTerbeteren,euopeen. ~I'-- utters b(....ft een beker te Blólcy g ~.,:,
~ljjb "'u .. hlUl brood t.e terdieaeu, elL brood.
met alleen _ an. ln,t.tMk,eu :ba hUD bei ÁI.LmUJ

!~~~~~~~!~~~~~~!__.t.e '~l':'J!,ao'.~ ,ft RITE ~ OPllEGTE GROENE ZI"""',~,.ie ~"~ dat II1iibu.W.'.aiI""::·:-.Dae wtIDuntende en welbeh.de':l"t.~~.",~~, __ ,__ . ~.OYeraJ:Du~be-rmte zUn..d3ll eenige,,,,,...,_.~~..~,__,..,'........=: ~L 1liulr:iDgs, hoofdPIjn, oorrun.aW4 a1 ..... .bUIl du aoe4 doen. _ .._ --ooren- priio op
--..-,,-..:...- ...... ;._.. \ _ •. .' 'T .. Bo. ~.::.'!:'. A.Ueea ,.......\i door Herman en'. , ....' ~ KMJII*ad. Alk. ~ ~

. ,
\ ) ~

dM~h8ddeD: _ol;.lIIe~ ~!k.X~·~*
IIpnJter, moeIi \I!t.ent voorzichtig ~$',
tiordeo. Enkele I,.,?Pen waren dan ook "
door .' _r' o~ltiildir pw_t, door pe
die met· PI nie~ beieDd waren. De _ibbele
d~r t-wee Fr,ziacbe .doktDren wu een aDdllre.
Dae wu eeD inepu1tiue Tln bloed. I
,0. heer, Potfiet.er sei de commiAie hael' de

pJa.ta pkol~n, . ~t men niet grond, di'pip"
ooer Toor t ~ven ....n beeateu, op 4illte
piUte kon kriieen, en dan kOilt bet de regeerinr
eeD boel, ..en (le vlj.nden 'wiaten dat hij een tPaD
Toor belniuiJin, .. lUI. i

De heer Obaa. lliraia aeide hij ging nie' I"m
met den heer Po~iet.er, HJi daêbt hei nu niet
den ~ over bezuiniging te .preken. Men mQe.t
den ~genaar roed betalen. Hij il ook niet v~r
lDenttng op 't OOfOnblik. Hii weende dat de
pett rondgedngel1 werd door rondleopere. Ver·
voer 't'lI.II beesten juoeat geatopt worden, al. 'dit
~et I{edaan .:werd sou men niet de runderP,_ieat
uItroeIen. HIJ daêbt ook deze verpdorinz lI'iet
Tolledle. In ztin veidkornetlMlhap werd geen kpn.
nia gegeven. Hii wu t.egen het plan w'u t
iemand die miAchien twee bee.ten bad kon Pie
laten enten, en, dan wu de afldere man
die ~iuc~ien een drie bonderd beesten h.. tt;
T~licM ~lJn beeeteu ook te e~teD (&ls zij bu~n
zon). Hu daebt ~en moest Ultertst voorzid.tir
we&en. .

De beer Frana JOOt!te sei dat bij niet mkr
een der geluklcige1boeren wu, W&ot runderpelt
~ ... twaalf mjjleu van bem uitgebroken. Bij
riod de vergadering' ten seerste aan met inen·
~i .onmiddellijk ~ beginnen. Spreker gaf in-
lichting boe men te werk gelllUln wu en <!en
beelllit genomen bad te Oolesberg. HU daebt
da~ runderpest in zekere gevallen elechts een
groote speculatie was, want het Wll8 bewe~en'
dat "bittergoed" en nadere mengsels verkoeht
werden al. gal. De groote ..kwestie, zei spre-
ker, ~U waar om gill te krUllen, en voor die
doeleinden wordt het tnentmgs8tation opgericbt.
Spreker 11'88 overtuigd dat inenting bepaald goed
w!I", en achtte bet zeer wenllCbe[jlk dat men
n~et de handeu der pla.ataeli}ke oommissie moest
binden. HU Wilde de vergadering niet tnf1ulIll'
eeeren, maar als hJi morgen een bekwamen
~aD kreeg sou bij men ton. Hij was wo e... n
11\ bezit .gekomen van een brief van ZIjn schoon-
moeder 10 Grikwalund West, waarin gemeld
werd dat van hunne hoosten nabij de drie hon-
derd. dood waren. ZlI waren met geput. en
h.~t LIl opmerkelijk, waar de brief eindigde lei
sIJn (aprekera) schoonruoeder : ~'badden Wij toch
IIlIL8.rgeënt!" Men kon daaruit ook al l~tJj
Jeeren.

De heer Du TOIt pleitte bard voor "Iin voor-
stel en vereenigde zich met dut van d'r. Louw
als Iljj (dr. Louw) het derde punt wilde schrr aP'
pen. HU dacht ook dutde avondprlIl\tjes vun den
heer J aasen met overeenkwamen ",et zUne
morgenpraat]es.

[Hier werd uw secretano door lomand toege-
"proken. zoodI,t hij niet verder kon n"orllcbrljvfll
...at de boor Du TOlt zelde. ] .

De heer lI. :M. \'0ntcl zelde hij d!lcbt d ..t het
een zeol' WilSvoorstel wa. \':ln dell heer Coel,ce.
HU kOIl l11et zien hoe men d. pest verhoed<ln
kon, en du. Wil.!! .preker er r110t\'oor de hand"n
der oommlM8ie te b,ndell. Spreke~ e"kende dGt
het nu Leer mOeljuk zou gaan Yee te ellten aan-
geZien de droogte tot du. ver nog on. du,tnk:t
te18terde. De groole I",eOLJe,meende "preker, \\ al!
bot vervoer vac I,oe~ten. nlell m01j8t de trek,
paden laten .rUlten

De Leer Jobanne' van der Walt <iacht d"t
men dadel!lk de piaals [l]oe,t krlJliCn Ilullder·
pest )lOll wellIcht hure veI1!.ch!)l1mg makl'u en
dan WilS cr IlO~ i'8tm plua t.!'I. en veeu rt.I'

Het gtlwjp':lgde voorst,·1 dat i\.angenor.en werd
lUIdt lils \'olgt -I' du 'j"'It-ManUM

Doze \'cr:;adeflug' l~ vall OpllJle -(11) D:it.t
alvorens Je runderpest uitgeurt)kell Jl' In de
llfdee!ing Plllhp.towli. ge"'l inentlng-z.tI plaat.,
bebben. (I,) lIlaar zoodra de z]('kl.<? hare ver·
SCb!)lllng g..maakt ~nl bc~hen, de plaatseliJke
Commll!810 band eien ml volgen" lIlstructies ~Ilfl
lUcntIng. (c.) Dat een COmml"Sle afgevaardigd
worde om de methode vaa dr Koch en dIe van
de twee Frt>nscbe doktoren te bestudce~n 8n
rapport te doen. ..

Daarop verdaagde de vergadering:'
ÁIJHAIlAMJ. COETSEE,

tiecretans.

BET PRIVATE GOUVERNEllENT8-
ONDERZOEK. .

•.1

Aan de» Redakteur.
Mijnheer, - Zooala uit het rapport nn bet

.eleci comité omtrent het bestier der guano--
eit.nd.n eedW'eDde de laatat.e _it blokt, wor·
den de dieuIlieu van kapitein Jaclulon a4I1gil'
boud en lIOnder dat er een nieuw kontrakt
tuuchen hem en 't gouvernemeot galoten is,
w&nt van &f 2<J Juni, 1896, toen hem namens
deo heer FrOl$ kenl1ia gegeven werd dat "une
diensten op 00 Juni, 189(;, ophouden zouden,
blUlJt hij aI dien tiid aan een draad, die to
eemger tijd breken kaD, soo slech-1:8het linul
bealuit d~nde door den teg:onwoordigcn
mioiater vaD landbouw k&u genomG worden.
Besluit gesegde minister een niouw kontrakt
voor een reeks van jaren met gemelden beer
Jac Don opnieuw te .Iuiten. &al ~t oude kon·
mirt ..oker groote vel'lUldering.n moeten onder-
ga;an. zooa.la het thana ill, &&l bet pulelDen t
bi} de volgende sessie door petitiea ilO &Dde1"8-
1108 gedwongen worden ..un ¥Dd.ebt aan deze
taak te wijdeo, WIW' een man totaal doet wat hU
WIJ, en ..un eigen ik, en die van de zunen ell
familie bevordert.

In een AUb-leeder in de Tune. van 26 deser
komt iet.< leer eigenaardigs te voorsohjjn om:
trent de tegenwoordige gebeime commissie
waarop .. hokaat Gn.bam 'presideert. WMJ'Om
moot dit onderzoek geheim en met gesloten
deuren gehouden worden? la bet om het ge
drag van den heer J ack.eon en de zijnen te
dekken? Is het. om de pers jfe<;ne gelegen beid
te geven de prominente houding van den beer
Jackson te kririeeeren ? le in dezen eeraten
stap in het onderzoek niet reeds een verzwak·
klllg van den arm die aterk weeen moet?
~Dan_, verbeeld u, dat kapitein BIll'T, va.n de
Seo Bird, zelf niet alleen de ziine maar ook de
onkosten van atle de getuigen die bij ncodig
'I'!DJ; III deze uak te roepen moet betalen.
Waar ID de wijde wereld beeft men ooit van
zoo lets gehoord? Uok door deze handel-
Wijze bliJkt bet alsof het gouvernement trach-
ten wil moeilJjkheden in den weg te wer·
pen om hebt te verschaffen, en daardoor
den beer Jackson en de zunen beschermen
wii.

Verdor zegt kapitein Burr dat de heer
J ackson, al~ raadgever van den commissaris, ad
vOkWlt CJ rahnm, ageert. DIt II toch nl te dol
\-Vat kUil men dan van dit private onder z x-k
verwachten 't

Dan klaagt kapitein Burr er over dat de
beer JackROn toe ~"llLten werd bern te onder .
\Tugen, maar aan b(lm Iliet toegelaten werd
coutra·vragen te doen, Indien zoo, is bet
mIJn8 lr.116no Illet mooI. Het bemeu\Vt m!).
heer editeur, WICde regulaties, wa"rbu de com·
mll<SarlSZlCUte beJll'leli beeft. heeft opgetrok·
keIL Int.hen het gedaan IS door ""n of anJer
departem"nt. hetzli dat van deD prokureur gell~'
raai of deu landbou .. ""cretans, van ,n·lko uuk.
het 18 eell scballdaal.

Het IS te ,.enschen dal de ed. Il~er Faure
dw llU "ene scl!oone gelegellhelJ heeft b,.;
gebede guano depa,rtelllcJJt. ~cht)ou te vegC:IL
zlcb wel bedenken zal "oor hll eenlg nIeUW
kontrakt '"et den beer .fack.ull .Iult. \'oor Je
helft 'foor een kw-awl 'an Je M,daJï8~eD nu lJl'

taald. kan lUBsr dan "'~llhevoegd. lId "LJ] den
(ï neJt:u dIeIIst gevonden wvrden dat bet heJloo-
dlgJe kan doen. De b"er Jack.on Imlllers duel
sle"hts Jll 1l!J laai Je guallo schra pe Il. laaI 1.c

!'Otadwuart", '-el ,oefeu\ l.ll lU ZIIU kuutool', dtj
hOertHl kurn~lI, kuupt'n ht!L produkt, ell betalen
el kontant ,'uur. \Va.ar Jill 18 h.-t ;;:;vore ne'
hCllll. nlsof alleen kal>""":: JucKY)U deu boel C~.
stit.;r(·u k~:; ~

,,;'!I hadJell te vor"" den h..", l~llllg nl,
commlS~aTlS ~onder Wh:m ·t gurUlt ~-dep;u tClIH:!Jl

80rteerde. Na bern kwam de boor Frosl-belden
mannell van bet oosten--die geen benul bel-.-
ben van de J.,eboeften van deu wostelUken
I~ndman, en dus kapitein Jacksou vol "pel gaf.
N U hebben wu den zoon yan een westelijken
wunboer, ,[10 ook met de koren·boerderiJ be·
kend lS. H!i sta op zUn eigen beenen, en handel
<onder gel nfluenceerd le worden uit eeDlg ander
milllsterie"! departement.

De nwe
, BOF.IlF.XI·RIE!I'Il.~~~=

,,,
, !

I,

Een warme verdediging.

)'

;

DE WEERDE FA.LSITEIT.

Voor den r~"nt'lDagiatl"ll.&t alhier (Kaar>-
.tad) Htond (Il.teren "eleere Andrietl Pel.rus
mit, een klerk, z3 jur oud, in voorloopig 'er.

boor, beschuldigd np falsiteit.
Barold M.emis Quigley, boekbonder bij de

Shodard bank, Adderleytitmat. vcrkl"nrde dat
prisonier Maandagnamiddag nur de bank !rwaa
en een eheq UlO "OOT £2{,() aanbood. nitg~tIlJLalc;
ten gUU&te van W. A. Tberon, en l'erondenoteJd
geteekend ~e tjin door dell heer J. de Vilhen
De heer De Villiel'!! WH eou klant der bank en
woonacbtil{ te Caledon, en !jct.uige kende "'1'
han lteok ning. . '

De lnagt~tr"at: II de beer de \'ilhertl de oude.
man?

Getuige: Ja., een ex-lid der wetgevende ver-
gadering, naar ik meen.

Do magistraat: HU was vroeger lid "oor Cale·
don.

Voortgaande mi getuige dat hjj bemerkte dut
de haudteekenine niet o ....I"6eokwam met die van
d-u beer de Yillier«, waarvan bl; eenige "oor
b"dJen had. AaIS bet nummer v&n de cheque
mild h:1 ,j",lelnk uit dat het chequebeek ultge
r"lj( t WWl a,,,, Jen heer G, D. Peffers, botel bou
der te C..JeJOD. Getuige ondervroeg prisonier III
tegenwoordliheid va.n den onder bestuurder. en
zei dat de naamteekening niet bevredigend was
en de;mak enderee ebt moest worden. De prisonier
lel dut hU paarden a&Dden heer de Villiers haJ
v"rko.:.d en de cheque in betaling kreeg. Priso
nu-r J,.",J aan te betalen voor een telegram om
n'" rll.," I" (' .ledon t<l doen, maar getUige kon
zlvli I... I ill" .uneren of hij of de onder-be-
st. urd I ,1.,1< de band gaf een telegram te
z.,,,Jeli. I', ,·"uwr betaalde 'li. voor het
telugru.m. 1', isonier werd om zIJn adres
I(evraagd en zei dat 2!Jn nuam was W. A. Theron.
zorg van bet Royal Hotel, of zorg van de heereu
Van Zijl en Buissine. prokureurs, Kerkpleur
Prisonier verliet toen de bank en de cheque
WCJ-d achtergebouden. Nanaag werd gedaan
bjj het Royal Hotel en bevonden dat de naam
van W. A Theron daar onbekend Wall. De
heeren Vila Z,il en Buiesine kenden ook niet
den naam eo getUt". gaf toen de zaak aan du
politie over Getni;e vond e,'r"i.terfnno.middag
dat prl!!Olller bU het \\'ittebuls t hu is was onder
den naam V!LnSmit. Een kaart hem door den
eigenaar vun het botel overhand 19d droeg een
handschr ift geltikeuJe op dat ujJ de cb"'juu. eu
6"stcr3\()I)(] om 8 nUT was h!1 1~ ~trllndstraat
met speurder Wa!ker toen hiJ dell pnsomer op
het voetpad zag staan voor bet (; rund Hotel en
hem tuespraak al. ' mr Therun. n nueg hcm
waarom "U niet rl'1\r de o=k gek ncn" u.s ow
treilt ziJu cht<!ue :)rlSOOler S\.:U6l..il \·tlr&Chld.a
te zijn en oDtkencl~ ,'I~ kerHllS ",ll: Jc dlHl.ue of
g~tU10'C HIJ ontke"l· ook "'Ill Jc bank
gcw<!L'Mtte ,un Sl'euI,Jc.r "",tlk"J' s[->rak tOéll
mct getUige en "ertelde hein wie hU wa~.
eli zeI d:1t h;1 hem ZOIl muctcn un·CSLf-tjIcll Wt)-
!!,CIB fal'lIcit. J1!J uilt keilde \\'~-der alle kenul!>
':111 OtjChl·qIJe. Gl'fu1ue 'ergezcldc \\'aJker ell pn.
!'4LIFller lIaal 11(·t polltle-slat..lun HIer Wee-s\' .li
ki r Jen prIsonIer Jc chtque. \Ta.arop pn~)!ller
(l' I :1 IlJc rt' ill,rl!..; \illl de l.a.ak waf. tell effc\..'!t:

cl It hq d(: cht.:tjue \ an cell n IcnJ In Jc ~traat
hnJ ll!lt\allgt'!l \\'.dk~·r Wee:' bt'nl de ka.a.rt O,j
hl'! I!<llt<l \·trkrt>gl'll ('1\ '-rill'\.' of dat ZIJlI hi\IlJ

\\ a~, en pr I!'\UIl Il'r ..lilt w\.'urdJe· beH~~tl-

p'j'-( nier W~ Id g~'Taa~d (,If h;i -;ï3.it:n
\\ dj(_' d1)l'fl en H'I dat Il:; ioi"<.;L-t';;d huJ dat hj' Jc
dlC'i1h In O.,~! trein tan 1IH.'[In ecu St.r:ul uut-
\ !!!';'_-II nnd

l}t' g('r u Ige ZEI L!j v. l.~ 7.ekl r d,l t pnsoIuer \ :1.:J

et';l ..tl.lnt ..prak. t II er Iii! \ol'g-d ...· dat dt pt-r:o-"ur..:.
die Iwt lit-Ill gegt' '-ell il.id Il~ar het bllJUcnbuJ
V. ,l''' ~t ?-,'ictll

I).l:lfll,t "erd hêt vcrhCk_)r \'nor een \Vl'ek lilt

gt:!"t\..,Jd

WORCESTER.
( l"Cln on;;e1I CUrTUpOll£lNlt.)

:.!7 Juli, IRn.
Dc beer H. Hill, hoofdonderwuzer van de

J<ll1gellSl.\cbool albler, die met t!Jn zoon '!;::
eeu u~t8tupJe was naar Oudtshr>-'~., Ï8 Zondag·
morgen jL teruggekep"":. HU "et er goed DIt
en wu bop,,::; .lat de verandering bem goed ge-
d"",.." necft.

, A_S I'l>OLD_

Gednrende de laat.t., week 'IIn albier vcr·
"cbeldene erven verkocht. De heer P. K uhn
verkocbt een doel "an .un erf III Stockenstrom·
.traat voor. £900. De beer J. W, H. Jrleu-ing,
sen., beeft 'ITn erf nan den heer Paul du Plessi~
,'oor £750 verkocbt; de beer W. A.. full .ijn
erf, dat bU onlangs in den boedel "an wl1l~n
meH. Rossouw kocht ""n den beer J F Ohtf

f"l~' 0 d h ' . .voor _ "" ; en e eer \V. Louw wordt eIgenaar
"'an bet erf \'an den beer Booysen in FalrbaLrn·
straat Toor de som VlLD £GóO.
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