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KAAPSTAD. ZATERD

TENDERS.

50 EXTRA VETTE SLACHTOSSEN EN KOEIEN.
Op ,\rOENSDAG, -1 Augustus,
'j .-\L de ondergeteekende Publiek dOfn verkoepen op het
I J Dorp HOPE FI E LD, bovengemeld !,ctal Ossen, die zeker
Ildkn zijn.

J. G. TRUTER.

VAN DER SPUY, IM:MEL:M.A.N & Co., Afslagers.
~dl;tal'ldaats, ~(~Juli, 1~9ï.

DE WAAL & CO.,
Het Goedkoopste Handelshuis voor

HEININ,G M AT .ffiRIAAL
Doorn. Draad..,

IJ zeren Standaard s,
Gladde Galvaniseerde Draad

Departement van J1nblieke Werken. Onderwijzer of Onderwijzeres
AAN BOUWMEESTERS. BENODDlGDR. M./ROSS & C 50 Groote Slachtossen,

20 Jon~eOssen,
20 Koelen: , TENDERS worden gevraagd

voor het bouwen van een
Nieuw Politiestation en Verblijf-
plaats te Muizenberg.

Plannen, Specificaties en Voor-
waarden van Kontrakt kunnen ge-
zien en verdere informatieverkregen
worden ten kantore van den onder-
geteekende.

Tenders duidelijk gemerkt "Ten-
der v.,oor. £O~~ .f$p__Ver-
blijfplaatsen te Mui~enberg, zullen
door den Controleur en Auditeur·
Generaal, Kaapstad, ontvangen
worden tot "\VO~;NSDA(lmiddag, Il
Augustus, 189ï.

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffen voor de uit-
voering van het Kontrakt, en

GOUVERNEMENTS SCHOOL ~~~~l~~~:r~~~~~~n~oeten de Ten·

H. S. GREAVES,
pro Hoofd-Inspekteur.

Departement va.n Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapstad,
27 Juti, 1897.

Invoerders van Landbouwgereedschap, 11
;-;,

Op DINSDAG, 3 August~,

ZULLEN bovenstaande uit de
Markt-Kraal alhier verkocht

worden. _ De beesten zijn geëxami-
neerd. door twee Koloniale Veéarteen,
en verklaard geheel vrij van run~
derpest te zijn. Zij zijn in goede
Conditie, en de aandacht zoowel van
slachters als boeren waardig.

JAN DE VILLIERS.

Wellington, 27 Juli, 1897.

M. L. SMITH & Co.. Afsla.gers.

BIEDEN BOEREN EN ANDEREN THANS AAN :- .

Landrollers, Heiningdraad, doorn en ~ewone, Standliaards
(Rail-patroon), Draadrekkers en trekkers- Trekpalen voor

VAN

Land- en Wijnbo,uw,
STELLENBOSCH.

- -- -- ----- midden en hoeken, speciale Wingerdgra ven, Winger~Culti~
LJZ;': ! '. \ v \.\ lt voor H ULSELIJ I( GEBRUIK vators,Spitvorken, Sproeipompen, Roomafscheiders, J!arns

Ledika.n ten,
Kook Ka.ohels,

Olie Kook Kachels.

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

De studie-cursus sluit in Land-
bouw, Veeboerderij, Zuivelboerderij,
Wijnbouw, het maken van Wijn,
Vruchten Kweekerij, Veeartsenij-
kunde, Scheikunde, Batanie, Boek-
houden, Cijferkunst, Engelsch, Hol-
landsch en Timmermanswerk.

V rije passen op de Kaapsche
Gou vernements Spoorwegen worden
uitgereikt aan Studonton bij het
komen naar en verlaten van de
School.

Voor prospectus doe aanzoek bij
den heel' F. BLERSCH,Principaal der
School.

Departement van Publieke Werk~n
AAN SCH ILDERS.

T H:NDERS worden gevraagd
YO or liet Schilderen en het

Re-decoreeren van een gedeelte van
de Par-lomeuts Gebouwen.

Specificatie en Voorwaarden vnn
Kontrakt kunnen gezien en verdere
infoi-matie verkregen worden ten
kantore van don Ondergeteekende.

'l'enders duidelijk gemerkt," Ten-
ders voor het Schilderen van de
Purletnenta Gebou wen," zullen door
den Controlour en Auditeur- Gene-
raal, Kaapstad, ontvangen worden,
tot op V rijdag middag, 1:)
Atlgw,tus, 1897.

'l\mderaars moeten twee voldoen-
de Borgen verschaffen voor de
uitvoering van het Kontrakt, en
zoodanige borgen moeten de Ten-
del's onderteekenen.

Dl' laagste of eenige ten der niet
nood weudig te wor-den aangenomen.

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

Departement van Publieke Werken,
Caledon plein,

Kaapstad, 27 Juli, ld0ï.

Te koop tegen de laagste prijzen,
I'

PROBEER

C:::c:». Het Zuid Afrikaansche Levende Have GeneesID.tddel;
, ,

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

250,000 BLIKKE'"
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJG BAAR BIJ :-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.

, J. D. OARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en 00.
en bij andere Pakh uizen.

_~U.HmTHE ~..... ._.... ....~..._
ZUk.I Afrikaansche V'ertegefiwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.·

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johaooesburg, Pretoria
en andere plaatset- in de Transvaal. \

Dag'elijksche personendienst van Lourenco
MarQUe~(Delagobaai) in 24 uren Raar Johannesbu rg
en 21 uur naar Pretoria.

'II1II MOl' R_ BW' Jobmeabarg !4 t7s.--en .£3 11s
Pretoria g, Is. 6d.-en.£3 4s

II II " "
Dage#fksche personendienst van Durban (Natal)

Nlar Johannesburg, Pretoria' en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje yrijstaajt.

• Het CIa remont Genees- en ~
H' Jelknndige' Sanitarinm, .

QE eeniJ {e inr ichting vr.n deun ....rd in Zuid
Afr" Jo. 1. nu open ~r Zieken en voor

II die n ,st en herstelling ~oeken.
Geleg .. "Op eeue 1oogw in de sohooue

Clo.remol.t Yallei, op korten _stand van het
Ne ... lan~, Station waar altijd h rrau-karren staan.

Het Ehnit.al'ium is eene inrichting W8.&r al
de hl HLi.elen, Methoden en Benoodigdheden
1'"",' d. U,h{llld~liTlg der: Zie}r('u, worden

geL".t .1" .' i:.,I·)l .. i - I"'e:kllnde er kor ri WUI-iffiL liet heeft ookaccommadatievoor
persUl . ,,'lf' "'11"i, I 11"1It·,,, t'c!whouwen, m lAr d ie moe zijn eo rust Doorlig hebben .•

• ."1' r , ,\1". > . Il' > >-" ", I >.. ~O' n, ':;E~, z';'l1l" •...,·/",,"'/;(u1nl, TtDTkscheIJa.dMI,
Ein;, ", .. i-rn t • ", F ,All." i, {',I.</,III"lifJ,,"Hillr Hlld. ni. Bad heeft zich bewezen de
mee ...t ;, el t • t·ff t·I'.!,· \ ')1 1'\ \ ,rl r)"'II1'\JH:lf"lin~ 't e zijn voor' IUH-'UDlfLtiek, H.beumatieke jicht,
)(&I ..n., '''7. J, •. ''''1,,''. ".,/ I.' u+mdr . '''ik. Bij~ond.'r werk won:lt van M(U&ag~
r"'"a\", FO'" n" u: (,."" .rcrum (met ol ", .. le-ide Directec rs ) ; Dieet lU!(tn-icht naar de
behocft.· ,i,", 1'"'·'''· ,-: , I: ,,, 'ooP T"f e l, l"" Itt-kende Riool ,ring, Flioke Kamers voor de
beba.ndp! ill .: ,:t'! I.,~ ..~, ~l! ITl \T1j "all 1~metting, 6n~ ens. ...

• I-:le"!11 ,I, I"" • oor het g~be..,le ~ ",bouw, eu een "lift" voor da-veiligheid en hei
gcmu ,''" z~~k"'I ... 1 ••• I.~ •

Pe I",,· ! .. ,c I· .... , .: al de g"I' ."kkell nm een ""cste kllil! ,Hotel, en alle .mu•.
delen en l~e nwl' .....~! •. 1.'1 I!" ''llt'lt nUIT' de Hchru,deliDK en Gent"i.lug vaD ChroDJBCbe
2h.,kt~n. J,e .'1 ..·· ""l I·", ,,,·!.I,·,, {'Ii Il.> hlind ..hng nOLl<lig hebbeu, die oergen! Illlden te
krtJg.n Z'J~ C.I:. I·"" .• 1' .".f (·!>lI;elcide Yerpl~'S en llehlll'ldeIa.ars, In een
iowvDer.J~ dtJ~1 " l n ,UUll!,.. ""l.It-r.

• \"UlJI 'it'lJ~n: l !JZOUJll !.t"tlen tHr..,pJ'UF'l'tctps a.dreGfeeI'

CLAREMONT GE~EES·RN H'&ELKUNDIGE . SANlTARIUMJ) Claremont.
•

HET

Grootste dat de \Verehl heeft opgeleverd
VOOR

Blauwtong
Lintworm
Blindheid

Galziekte
Knoop Darmen
Keelziekte

Draadworm
Bloedpens'
Longziekte. BENOODIGD

Zeker, veilig geneesmiddel tegen alle Parasieten, Ziekten. onder
Schapen, Bokken, Hoesten, Paarden, Muilen, Donkies, enz., enz. li"EN Onderwijzeres voor de

:.J Vrijburg Eerste-Klas Publieke
School, bevoegd om toezicht te
nemen over het Kindergarten
Departement. Salaris £120 per jaar.

Applicaties vergezeld van getuig-
schriften zullen ontvangen worden
tot op 23 Augustus, e.k.

K. D. McKENZIE,
Hon. Secretaris.

Volkomen veilig !
Xict·Y('I'!_!'ifti!.!_· ~ !

(;eIllHkkelijk toe te dienen ! I!
To verkrijgen bij alle Winkeliers:

Bijzonderbeden te bekomen bij

GEllHOEDERS 11'RIED1A~DER, De Aar. Vrijburg,
14 Juli, 1897.

OUDERS EN VOOGDEN. Departement van Publieke Werken.BENOODlGD .
EEN Onderwijzer of Onder-

wijzeres voor eene Private
Boerenschool van 4 kinderen.
Kennis van muziek eene vcreischte.
Salaris £36 per jaar, logies vrij.
Applicaties met getuigschriften te
worden gezonden aan den onderge-
teekende niet later dan 23 Aug. a.s.

B. F. v. D. MERWE.
Ka reeboschpoort,

Britstown.

Kaapscha Vlakte Wegen-
Verlenging.[

) eDtE PLA..:\T~ voor Hoarders (Kostleerlingen) aan de "Noor-der
l, Paarl School," Paarl. Goede behandeling. grondig en goed

onder« ijs voor £:28 per jaar (alles ingesloten). Prachtige ruime slaap-
vertrekken en schoolkamors. Doe aanzoek om prospectus of verdere
informatie bij den heer M. J. VAN !JEll SJ'ur, Hoofdonderwijzer of,

Ds. A. MOORREES,
Voorzitter Schoolbestuur.,

'"{TERZEGELDE < Tonders voor
V bovenegnoemd werk duidelijk

gemerkt" Tender, Kaapsche Vlakte
Wegen" zullen door den Controleur
en Auditeur-Generaal, Kaapstad,
ontvangen worden tot W OEN"UA(;
middag, 4 Augustus, 1897.

DI) volgende zijn de secties van
wegon die gemaakt en begruist
moeten worden :-
1. Landsdowne Weg, van de Duit-

sche School Philippi tot aan de
Hollandsclio School Philippi, om-
trout 1980 yards in lengte in ecu
rechte lijn.

2. Duinefontein Weg, van den te-
genwoordigen terminus te Zwart
Dam tot aan een pu ut nabij
Vijgekraal's Rivier, omtrent J 250
yards meer of min, in een rechte
lijn.
Specificaties, Voorwaarden van

Kont rakt enz., kun nnn op aanvraag
bij het Departement van Publieke
W erken, Kaapstad, gedurende Kan-
toor uren gezien worden.

Tenjeraars moeten den kortsten
tijd nemen waarin zij ondernemen
het werk, waarvoor zij tenderen, te
voltooien, en moeten twee voldoende
borgen verschaffen voor de uitvoe-
ringivan het Kontrakt, en zoodanige
borgen moeten' Jen ingezonden
Tender onderteekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aang-enomen.

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

Deparu-ment van l 'n hl iek ...Werken.
Kaapstad, :!1 Juli. [lIn,

DE NATIONALE

Onderlinge Leyensassnrantie Maat·
scbappij ian Anstralazie, Beperkt.

OPGERICHT 1869.~ t-
~ t

Voor gebruik met Een of Twee Disselboomen, htra. Sterk voor Zuid''4frika. Het Eerste Kantoor in deWereld
om de Overgaaf Waarde in werking te
brengen om Achterstallige Polissen van
kracht te lw rden.

SCHRIJF

Sir GORD01' SPRIGG, K.C.M.G.,
Voorzi tter.

De H oeren ADRIAN VAN OEH BIJL., Koopman
A. W. SI'ILIIAUS, Koopman, Kaapstad;

WHITE'
RYAN

& CO;.
VUUII

Hoofd Kardoor voor Zuid Afrik«:

St. George's-straat, Kaapstad.
Bedrag aan Assuranties van

kracht gaat te boven £10,000,000
Belegd Fonds gaat te boven £:!,5oo,OOO
Jaarlijksch inkomen over £440,OOO

CATALOGUSSEN.
DIREKTEUREN IN ZUID AFRIKA :

DOKTER'S RIJTUIG.

14. 16. 18. BURGSTRAAT. KAAPSTAD
JOHN W. RAIL,

Bestuurder voor Zuid Afrika..

PUBLIEKE VERGADERING
TE

RAWSONVILLE.

EEN Publieke Vergadering zal
gehouden worden te Ra wson-

ville, op DINSDAG, 3 AOGDs'I'1;S,
ten 2 ure, in de Zaal van de Jonge-
lings Vereeniging ten einde te over-
wegen.

TEN EERSTE:- Wat gedaan kan
worden dat totnut van de eerst
komende Electie kan dienen.

TEN TWEEDE:"":""Wat gedaaa kan
worden tot wering van de Runder-
pest, en ter bedpreking van andere
publieke zaken.

D. E. DU TOIT,
P. P. BOTHA, .
N. J. DEETLEFS,
D. P. H.JOBDAAN

GEEN TE

VRUCHTBOOMEN.
DE liigena.ar van de Pioneer boomkwee-

kerij biedt te koop aa.n: 172 van de
beste uitgezochte Californie, Australische
en Koloniale vruchtsoorten. Verder 9
soorten geeeculeerde Limoen. 2 do. Naa.rtje
en 5 do. Zuurlimoen. De limoen boomen
zijn allen schoon, vrij van "Scale " of
Limoen schurft, Ten laatste 12 Nieuwe
Soorten tafel·druiven die geschikt in beta·
lend zullen zijn voor Prieel' uitplanting. De
druif soorten zijn breënt op Rupestris en
Montpellier. Doe aaDzoek bij

S. W. JOUBER1' .
BoYenva.llei, WeUiugton.

H"Catalogus gra.ti!I op:aa.nvraag.

\'()OIl. DJ<:

Roudg~.alltle ~cho?l. te Ber~punt
WIJk Ihval'~rIYIeI' dist,

I'Iulippolis,

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking vergezeld

van de bij de wet vereischte certi-
ficaten en getuigschriften van be.-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag
van de laatste Schoolcommissie en
den Predikant waar applicant werk-
zaam was alsook lidmaatschap
Protestantsclie Kerk, worden doo
den ondergeteehnde ingewacht tot
4 September, 1:S9ï.

Salaris £120 per jaar met vrij
logies,

Wcrkxaamhcdon te beginnen op
12 October, ] 13~17.

Billijke reiskosten zullen worden
vergoeJ.

Muziek en handwerk eene aanbe-
veling.

J. D. DE VILLIERS,
Soc. Schoolcom.

Tuinplaats, Philippolis,
~.j. ,Juli, 1.'30;..

--------
TVVEEl

Rondgaande Onderwijzers Benoodigd
n:

Zuid Oost Hoek en Mnidsttone
"'ijk '''epeller.

APPLICATIES voor bovenge-
melde betrek kingen ve.rgezeld

van dl' bij de \\T et vereiselite cer-
tificaten en getuigschriften van
bekwaamheid goed zedelijk gedrag
van de laatste Schcolcommisaie en
den Predikant waar applicant
werkzaam was, alsook lidmaatschap
cener Protestanechc Kerk, worden
door den ondergeteekeude inge-
wacht tot 3]stt.'!l Augustus 1897.

Sahrii'l £1~(j per jaar en de
schoolgelden.

Werkzaamheden U; beginnen zoo
spoed ig mogelijk.

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden.

L..rOCBERT,
\' oorz. Sch. Com,

Fairvdalc,
Wepener, 2~ Juli, 18~1;,

'Iweede - Klas Gnsectansohe School,
CLANWILLIAM.

APPLICATIES worden mits
deze gevraagd:

1. Vaal' Een Onderwijzer met
kernris van Hollandsch, tegen een
Salaris "nu .t 11;0 herrevens £40 voor
H nishuur of plaat ..;elijh~ toelage per
par;

2. Voor Een Assistent Onderwij-
~er t.egeu een Salaris van £100 per
Jaar.

Applicanten worden vrindelijk
verzocht hunne applicaties, verge-
zeld van getuigschriften, aan den
ondergeteekelldc in te zcnden vóór.
14 Angustus, 1897.

\\T erk.zaamheden te beginnen met
het begin van October cursus e.k.

Verdere informatie kan op aan- .
vraag verkregen worden van den
ondergeteekende.

P. ALBS. BRAND,
Secretaris.

Clauwi l l iam.
li .l uI i. I ,"'~Ii.

Der Boeren Vriend in Noed
:\'IElI!AND BEHOORT ZONDER

..--...
"E !)R. LA VELLS
Q::>

""!:: BEROEMDE
'" Lever en Bloed Pillen

TE ZIJN
Als ",.n ptl vonr: het hnisgezin is lie de

beste rn de ma rk t CJ ctu i)iSchrif ten tot
staving van baal' !-'1'Ool nut eli I!cnez;ngen
van lever en ruaa.l!kwalen z ijn in groote
getallen ontvangen door

SA.:ft'IUEL A.DA.l.'W:S
EENIGEiGENT,

111 Langestra , Kaapstad.
Prijs I ' ; pel' po'l I :1. '~Dou"jes Posterij.

P.A..A.RD1N! ~ RDEN ,

ADAM'S .. X~O" DRESSING.
Een 7_!·j,,·r :':1'n('t'~fI!,II,I,: !o!'ln, rl .. ria~f';J dNlT

d#·"..Jh~·r ,C",·1Jr11'h. JL,! - I·',·~l ~"H...-~j \\)I!r diezeilde
"lckt!- In :--ch:qwlI.

Mar!. I,rpl~'r I II Z""
E..rl Z"~PTl \''''1 I:'JJ:HL\
PnJ;" .~,,,. "Il :!.... I~,I
M'''!'I''jfl ,'()Ill un.b-r. 1 ,·L:':l hllflll"n nI' ,1..1.!1VrtL..>lg

verkre;':('11 \\"111",\l-n.

Adres :-

SAMl'EL AD.AM~, L.C.P.
Eenige Eigenaar,

111 LANGESTR!AT, Kaapstad.

YAN D. SPUY, IMMELMAN ti CO.
Vandu .4(5!u'!!'-rS en A;renten

TeL ad. JIu.Jm(·;-,bury en Paarl:
ol UNITY.'



DE ZUID-AFRIKa.A!f VEBEENlGD MET ONS
WEOOflLOOPEN -Van de plaat!! Stikl&nd, drie

boerbokken -Zie adv

KE:t~-N ISG-EVIN'"G-.

GEMENGD NIEUWS.

GORDON slecht8 gebruik mukte,al& een Een motie van vertrouwen
vijgeblad zou bet ncodeloes wesen hem er De hewen Memman en Molteno heb-
op te wijsen, dat sir GORDON met de beu hunne klezers te Port Nolloth op eene
Kaapkolonie, om niet eens van de Hol. publieke vergaderlllg ontmoet, en volgens
landsehe Afrikanel'll te spreken, vertegen- een Speciaal telegram werd een molle vanvertrouwen met algi}meene steruweu aan-
woordlgt De heer CHAMBERLAIN weet genomen. Bet schijnt aus dat de petitie
dit alles. Maar de toekomstige elekties die eemge maanden geleden tegen die
moeten toonen ot de Afrikaners hun heeren gepubliceerd werd slechts een
kracht weten te gebruiken, Verdeeldheld deel der klezel'll vertegenwoOrdigde De
op kleine onderlinge punten kan onza veorUllllmste vergadl.'llDg ~I st.Pll!! te
krachten verdeelen en verbrokkelen Ookiel' gebonden worden, eu h,,( be-

meuwt ons hoe bet daar zal gaan Dat
waardoor W lj veel veld znllen ku TIL en kde tegeupartiJ, indien er eenige ans Hl,
verhezen De regl8tratle gaat nog voort eon poging sal aanwenden die twee
en WIJ veltrouwen, dat men dl' gel('gen heerert te on' zetelen kan men verwachten,
beid DIet zal laten voorbijgaan en men hoort ook van verschlllende kan

V60r su GORDON SPRIGG uaar Enge. ten dat voorbereIdselen daartoe ~maakt
worden De andere partij zal dus haar

land ging hebben wIJ er op gewezen, best moeten doen, want allen erkennen
dat hij ons DIet vertegenwoordIgt dat de heer MerlIman m het huis nocdig
WIj hebben gevreesd, dat hij het 18
werk van den heer SCHREINER voor het
select-comité grootendeels zou kunnen
venjdelen WIJ beginnen nu te zreu wat
SIr GORDON gedaan heeft en zullen later
nog meer hocren en meer vruchten moe-
ten plukken

MARKTPRIJZD. HET aOEDlWOI'!!TE
stad voor aardwerk,
Wedgwood House

adv

RANDEUiH1.:ts ID Kaap
messen en glas waren lO

Tbeater gebouwen Zie
KAAPSTAD

DE oudergeter kende Hl gereed OID orders te ontvangen voor de
vol rende" Merken" van de beste "Margarme" immer III deze

KoJonltl mgo"oerd, vervaardigd ill de Fabneken van

LoGIESlllJlS E~ CAI'r -Een diamanten lnbl~
lenm café en 10gleshu18 "tln In Houtatraat Ka.,p·
stad, goopend ZIe advertentie elders ~elllCbU
nende

HAVESJlE8T{;C'R - Op eene vergadering 'an
da~ lichaam gIsteren werd gerapporteerd dat er
1,731 tou .. racbtgoed onder huur "M en dat I
vaart.\lIg.n In de baai op IofIplaats ill bet dok
wachtten

lNSOL' E ~"TIEHOF-In den insolventen boedel
VlIJ)WillIam 1homas Birch .. erd een speciale ver
g/ldenng gisteren gebou-:len waarop een schuld
1'Ordenng V3n £24 voor huuiliuur bewe.en .. erd
door den beer C r A Pfeiffer

HOE RnoI'F.SIA TE lIE\ OLKE I -De Trunsranl
4d~t,ttiu:r deelt mede dat bet mogeljjk ,. dat
de heer Rbodes boeren mt de Iransvaal .. I
llItnoodigen llCb ID Rhodesia neder te wlten
en dat hU daartoe plaatsen Villi 1 bOO morg "U
£al aanbIeden togen een betahng an .0 per
Jaar en ~ruen grondbnef Ill\ verloop VB.n tien

Jaar
BET SIEL" E Ft)STKANTOORzal DIet op 1

Augustu"" zooals In een vang nummer vermeld
betrokken worden omdat wegens het ongun
sbge wsl!r LO den laatsten tIJd alle werl< er aau
niet kon afgedaan worden Het oude poot
Imntoor wordt du. nog gebruikt en bet num
mer van de postbos V&Il de maatschappjj Vau de
Sandt de Vllliel"l!& Co beperkt I. dUI al. van
ouds tot nadere kennllgovlng

MAKI ARISE ENZ -De aandacht .. ordt g.
vestlgd op de advertentie ID onse Ultga' e V1l1

beden van den beer Emile H van "oord, n
eemg agent In deze Kolonie voor de Holland
sche firlJ1llJ! Hagerman & Co K van den Briel
en de Confederatie fabneken die no gereed 18

orden te ontvangen voor de beate m&rgann ..
boter gepreserveerde vleescbsoor\en en dei'e
ljjke linnen waren ill gemelde fabneken ver
vaardigd, manaten waar'l1\Il aan 'Un vend u
kantoor te bezlcbtlgen zIJn en wel de moeue
...... rd er een "uk)e un te nemen

PORT :"l0l-LOTU 1.2 JUNI - V"n laatatleden
Zondag (IB dezer) tot gIsteren (Woen8dag)
hadden "'IJ .tormaclttlgen noord" etI·ellJl.::enw nd
met regenwolken en een .. etnli' regen Mun
dagocbtend G<edurel!de denzelfden tud t. t
gISternamIddag had men prachtige regen. op
het hooge veld d .. t 'an Anenollll ooot .. aart..
eO ZUid af tot lUUl bet buland NMr den Door
derlc.aDt moet het ook veel ger6gend bebben
Zoo ver mu beliiend 18 detft nOl( de ll11erbeote
regen ,oor ~am ..k .. a.la.nd maar alleen op het
hoogeveld Onze la.mmeroo~t alb"ewel nAtour
lUk ACb~l UI :!,oor goed UItgevallen en met
deren regen scheppen wu wederom Den wen
moed voor de toekomst De Engeloeben bler
!!CbUnBDden beer Mamman niM meer tn I par
lement te Willen bebben en zIJn bard beug hem
UIt te werken -Cnrr~llpOll(ln![

DE 8MORWEG OIEYSTAI ZAAK - WIlltam
Budd, een spoo""eg kOlllltabel en Mlch~1
Sbortle ale op les aanUacbten be!lcbuldlgd
ataan van dIefstal DAn den spoorweg werden
gISteren weder voor den re",deut mag18traa t .1
bIer gebracbt Verdere getulgel1lS toonde dM
Sbortle laat&tleden J ODI eentge Ililten met :I<~}
of 400 bemden te LaUll!borg braeht en dur
wllde laten v~Jroopen toen Illllpeltteur Moore
de goederen Ir_m ope18chen 'William Henry
Draper Pe~roe, eeD bande laar Claremont
,erklaarde dat bil In Maart een kUIt met .te, .1.
Olt Port IElizabeth ontVIng Toen de I<,.t
aan bare b63t.emmillg kwam wt:rden er vau de
..tevels vonnist De .tevel. die bU aan bet
politie statIOn zag .. aren dezelfde al" dle hll
ontVing Verscbeldeue andere getutgen !eilGen
verklanngen nl waarUit bleek dnt !., goOOe""o
door ben verzonden ( f tn ge ....eel ruet hnnne be
8temmlIlg berelkts>..n (f tekert w&ren , an
de goeder,.n werd LO bet beZit der gevllngeneo
ge,onden
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AardAppelen
PatAln8
Lemoenen
I:la.erhooi
I!:leren

DES SPEAKERS PREMI

SIR GORDON SPRIGG, premier
me Op de beslissende stem van
KER, schijnt to Engeland eeu
naam verbltJf gehad te hebben IJ had
toegang tot de hoogste kil ngtlcU, \\ erd
overal feestelijk onthaald samen met de
premleI"B der andere kolonies, eu g!3voelde
zich ouder die zalige indrukkeu gedron-
gen een grootsche belofte te dóên-een
belofte die waarschijnlIjk bctaalc.:t~,1 moe-
ten worden UIt de zakken der li&astlng.
betalers der Kolonie, want het ltl heel on-
wa,U'schijnhJk, dat 81r GORDON een sur-
plus zal hebben bij de volgende ,~88le· en
ZlJll posttie als SPEAKERS I'r$ler te
late. gelden Maar de heer CU;AMBER-
LAIN heeft ons ID ZIJU speech to het
komplot-debat een inzicht gepven m
den toon en den inhoud der pthate ge-
sprekken van sir GORDON

WIJ hebben natnurllJk nog maar de
gekabelde opecmmmgen van dElf! heeren
CHAMllERLAIN8 speech en dlff;rom zijn
de aanmerkmgen die WIJ galiQ maken
onderworpen aan de bevesti}JIBg die
bet volle verslag ons zal brengen Men
heeft dne berichten omtrent hei debat ID

het huis del gemeenten het eel'lite i8 dat
van Beuter waarin mets van sIr GORDON
wordt gezegd, het tweede ia van de
Slaruiard and Dtugrr~ NeIL/I, W:llarm ge-
zegd wordt dat de heer CHA1411ERLAIN
als een reden voor het besluit om den
heer HHODE8 niet te vervolgen uf te
su aften gaf ' dut Sir GORDON SPlt.fGG hem
« H U1BERLAIN) gezegd had, dat s heeren
[{HODES landgenooten In Zlud·Afnka
het ten sterkste zonden afkeuren' het
derde rapport IB een speciaal kabelgram
aau de Gape A IUti"." waann tie heer
l HAMBERLAIN gerappOlteeld wordt ge·
zegd te hebben -

ZIJ zouden den heer !tHQUEH Diet
,ervolgen, noch hem UIt den geheImen
raad zetlel1 De beel HHODI£i& werd een
pn V) councillor gemaakt vOdr dleIl5ten
dw door DIetiI dat I!edert Irnbeurd IS
bezoedeld zIJn De heer CHA~BERLAIN'
las eene verklallng van 81r GORj.>ON
SPRIGG waarlD hiJ verklaarde dat de heer
I{HODEs ZIJue \ orIge popularit.élt heeft
hel wounen' en dat nIet weer clap de helft
del A[llkanIJrs (Dutch) tegen hOlm zIJn

\ olgen!! dIt bericht ging s'u GORDON
dus zoo ver om een gescbrev,,,n verkla.
IIUg te ge\en die door den li~er CHAM·
BERLADi werd voorgelezen nIJ schiJnt
dus alle behuedmlddelen ID acht genomen
te hel hen om zIJn oplDle, de oplDle van
LIes SPEAKERS piemier, voor hi~t hUlS de!
gemeenten te brengen. Maar SY' GOflDON
wIerp ZIch op DIet allten om IU naam del
En.;elsche kolOlll"tt 11 te sprllj\E n Illaar
om ook Illeer d ID dIJ helft d!lr Dutch
voor zIJn held RHODEi'I neder tc. tlcbllJ\en
\\ IJ geluoveu Illd d lt ti ue>l heel en
j{1J(Jj)E::> landgenooten lIJ ZUlU~\tllka het
wet Ril l.ORD07\ eeus zIJn ti lt tlet Il( ug"C
I(Jern le Blltsche f uqJla) ell hd rellil
'1illtl cllóheld ,oor zoo welllig beho )rell te
gellen ll1 het ge, ti van deu he~1 I{HODJ<:S
Maal als IIIr GORj)O~ \oor ~~el dan de
helft del llollal1dsche Aillkaufl'll' komt
te spreken en ze bestempelt ala RHODES
gezlDd, uan ma:tkt hlJ Zich bepaald be
spotteIIJk-z()o belachelijk dat het nau'\\e
ltJst de m~lte waal cl ge\\ eest liOn zIJn er
lets van te zeggen, ,vas het niet dat het
\ m des SPEAKEfl8 piemier kwam en de
heel CH'\MBEflL~I:'i het titi (fun tIcheim
gebrUikte om ZIch en de Impel 1.. le regee
rIng achtel te verschUIlen

Sir (.ORDO~ heeft of oprolettehJk ge
dwaald of o,er een onbegllJPeluk kort ge
heugen te beschikken Hoe jS hiJ nallr
}< ngeland gegaau' Met een motie 'an
"antrouwen achter zIJn rug....,..een !DotJe
\\ all! voor al de tillkllners III het hUIS,
met eenige ultwndellugen, stemden doe b
werd op ue kusllens ~ehouden dOOl de offi
CIceie stem \ an den SP~AKER en Ja, noem
heL maar eene gl enslooze onbesqnaamdheld
"ant eeDlg' mlUl~t<>lle met zelfre~pekt zou
onder wlke, Illstandlghedeu 'Iedankt heb
ben :-; lettegeIlBt:l~nde dit alles wordt
tilr (,ORDO:-i gezegd het B'ltache pubhek
'\\ IJ~ te maken dat meel d~ de helft
der HoliaIld~che iHllkaners ,. uen heer
}{lfOOEi'I nog ondersteul1en I

1\[aal Wist de heC! CHAMBlinLA1N dan
DIet wien hiJ voor' Zich had Vlln de vele
verlrcldenngen die m 't begill :van dit Jaar
door bet geheeie land werde!'!i gehouden
van het beslUIt in Maart op 'het Bonds
cougre8 te Malmeshury gehouden en \ an
de elektles te WodehouEHl en Heaufol t
West eu zelfs KIilIberle)? 0 Ja hIJ
moest v \il dlt alles geweten h'tlbben doch
zIet u hl] ruoest een vlJgeblad heb hen om
het 0' g van de beschaafde wereld te IlllS
leillen De houdlUg dOOl html lU naam
der lmpenale I egeel1ng III dezen ,Lange
nomen dl uischt zoo zeer IR tegen alleB
\\ Lt Ulaur naai fairpla) eo; rechtv Lal
dl.,(helll lIJkt, dit hIJ Zich genoodzaakt zag

v lU dit metlg 'lJgeblad hep! door Blr
GOIlDON gege\en te bedlenelli. De wereld
zal de "ual held echter ontdekken, al ge
blulkt de hl'el CHA~fl:IERLAl'N ook nog
llle \ ljge h ladet-en ter zIJnel beschlkkmg

Hl (.ORDO:-i sjJleel,t vau de "vorige'
p' pulal telt van deu hcel HHODES ID

ZUId A.fnka doeh ook dit lf' een geheel
onJutste VOOIstelhng WIe JUichen den
heer RHODEI'! thans to~f ZIJn het
de Hollanc.lsche Afnkaners (\Ie hem \oor
dt'n J AMEFIOS Inval ondersteunden ZIJn

lf !lngoes die \r@egPI op hem
cl ~ lH 1hans' emf

r.CVT!lagt! -Rondgaande ondurwll""rl! 'oor J
!leb >I"n le Stet.nkamptlkrual en Holpa.n w k
SOOp6t.s.d. O"\l!'\ I!lll:.na £ ltll en de schoul
gelden Twee dIto te~en betzdfdo ""LLrU< k
ZUld OOtitboek en Mald8t<>ne wllk W~.er
Een onderwijzer of onderWIlzeres te ne.!!'Punt
wIJk Door:trI'O'ler dlStnkt Phtllppolle i I ~,
salan.s en vrll logies

HAGERWIAN &
HOLLAND,

CO., LTD.,
VIZ-

Bakkers Llevelmgs
"Het Koemerk , Drie Kroonmerk •

merk

KERK EN SCHOOL
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ED'IILE H. VAN NOORDEN.

EENIG AGENT,
, , r v. r rn IdI' ti r rns III de KA \P K')I OSI~ K~AP:'\rAD

Hoek van LOOP en KASTE.EL STRAAT

liUB ves
z.uurlcmocnco
NMl)""
Uien
Lemoenen
AardaPVC1en
Patat ..
J!;rwten (groea )
Pompoeru.u
Kalkoenen
!Cr" ten

Eindelijk
De troepen bij den Langberg werden

toch !nndellJk 10 bewegmg gezet en heb-
ben le stad van Lukas Jantje "zonder
veel Oppo81tle' Ingenomen Gamasiep 18
ook lllgenomen, en volgens de berichten
séhlJnt men daar wat meer tegen8tand
gehad te bebben Geen gevecht van
erstlgen aard heeft echter plaata gehad en
men zon denken dat er niet vele opstac-
delingen ZIJn, of anders zIJn ze reeds ge
vlucht Dat de naturellen van al de
voort ereldselen geweten hebben, schIJnt
ons zeer wuarschjjnlljk, en dat ZlJ Diet
zoudt1n wachten om doodgeschoten te
worden toen ze tutvonden dat ze DIet
bestand' zouden zIJn, spreekt van zelf Nu
men etndeluk aan t vechten IS gegaan sul-
len WIJ wel spoedIg meer van de werk-
zaamhedsu vernemen

VA~ REDE EN DUSSEAU,
( I atl d, ll eeren Ball &; CO )

29 Jnli 1897
VDi f I S1 RI IS\ EI RES - Onze markt III deze

week tamelllk VOOTZlen er werd ~ 027 IbA te
koop aangeboden Op de verkooping van heden
.. aren de prlJzen wat ",l1tger daar bot ....age
bodene nog al zOO tn!!80hen boom en baAt WaA
ru~ bU hervattillg op morgen verwacbten wc
vaster pru.en daar betere goederen Mn geboden
worden

Uitvoer voor de week I o8B IbA ge .. aardeerd
op i2 UOO

W lj noteeren de volgende a~ marktpruzen
W ltte or-dinaire prml& £ 7 D. od tot £8 ott od

eerste £4 lO.od tot £0 ID. Od tweede t3 IliA Od
tot £4 ". od derde i2 5. od tot £3 Os Od
,nfeneure tot bard £ I lO. Od tot £2 5. od
wufje8 .. itte eerste tot .upeneure."4 5. od tot
£50.Od tweede £3 5s0d tot £315.Od derde
£2 OB od tot £3 0. od infer-ieur tot hard £1 Os
tot £ 2 O. Od donker £2 15. od tot
£4 0. od fancy byocks £4 5s Od tot
.tA I""od _taart witte .LI 12 Od tot £1 1". od
lichte £1 12. od tot £113. od donker.W lB. Od
tot.liII.Od zwartlange£45sOd tot £415.0d
lang tot mlddeimatIg £ 3 15. od tot £4 O. Od mld
delmatlg £1 15. <'cl tot £2 10. Od kort mlddel
matig £0 15s Od tot £1 5. Od vale lang
£l 158 od tot £3 O. Od lang mIddel
matlg £ 2 5. od tot n lO. od Ollddel
matIg £1 DB Od tot iiI 15. od kort mIddelmatig
£0 7. (jd tot £0 U. bd .padon... "Itte
£ 1 15. od tot £2 5. od donker £0 lOs od tot
LO I.'is Od mlddelmatlg en kort £0 10. Od tot
£0 lo. Od lang vlo! £1 0. Od tot £1 6. od
kort vlos £0 58 Od tot 1i. 6d kort gewoon
£0 5. Od tot £0 10. Od lang vlOll £ 1 0. Od
tot £ 1 5. od kart vlos £0 5. od to t
10 103 Od hcbte £1 7. (jd tot £1 I.'is od
lonker clllck8 t, Od tot 5. Od

\\ OL-De Londensche velhngen zUn gesloten
.onder verdere verandertng en onUl markt ,.
std zoudpr dat er beZlgbmd lil W lJ notoo
nm -

~u"cr lang karoo 'ctte 4td tut 41d mlddel
matig 4d tut 4-jd ordllHme lid !.ot 4d
Zware en ,ufeneure do 21d tot 'Id

\ ~I LES -De markt ,. va.:!t Wu noteeren -
Bokvellen Il td zondrooge (jd angoras

4J Kaap.che 2. Od lang wol ~~d korte wo I
3d brand .. eke 3d ba8!.aard. 3td

Bescbadigde vellen volgens kwalltelt

A.LLElRLElJ:.
~AAPSTAD.

Zijn aangesteld als Generaal-Agenten voor den verkoop van
BLOO~ER'S COCOA,

De bl ,lI ft]n~tl CoIn geung,,(R Cocoa der Wel eld Bl ter dan alle andere
merkill ZIJll ook il mgestelJ als Generaal A..(t:llten voor den Terkoop
van HAlU r \IE\:::;I:::; door de labriek te HAAHLE\! Alle andere

Har lemUIRI' I" namaak. isoo vel koophuizen. bestaat 200 Jaren Deze

alleen 1; El H1

Inenting
De runderpest verspreidt ZIch nog da-

gehJks verder en verder en hoe" el men
meer ervarmg met de inenung opdoet,
zIJn de mislukkingen noz zeer talrijk
Deze mislukklugen schijnen OIl5 hoofd za
kelijk te wiJten te Zijll aan twee oorzaken
slechte gal en slechte enters Op dit laatste
punt vooral wordt, geleoven WIJ, niet ge·
noeg gelet Dat alle mensehen Diet met
goed gevolg kunnen enten leert de erva-
rmg dageliJks, daar zelfs de Jonge vee-
artsen niet altijd goed Blagen, en som-
migen denken dat velen onzer bekwame
boeren voorzichtiger zIJn met de men
tmg dan de veedokters Maar hoe het
ook "'IJ, de grootste nauwgezetheid moet
In acht genomen worden OUI de runderpest
niet over te dragen van de beesten waaruit
men de gal haalt, en d lt de meeete misluk.
klngen met de mentIllg aan onverf!chll·
hgheJd op dit punt kunnen worden toege·
schreven. lIjdt geen tWiJfel Op Maandag
aanstaanden vergadert de ZUld Alnkaan.
sche runderpeHt-conferentle te PretorIa
DIt zal de tweede conferentie van dien
aald zIJn De eelste werd gehouden op
ultnoodlgmg van onze regeenng en werd
te VllJburg gehouden, deze gaat Uit van
de regeermg te Pretona Sedert de eerste
conferentIe ongeveer een Jaar geleden
gehouden werd, hebben WIJ de ontdek·
klUg \all dr Koch en de Fransche ex·
pel ten, behalve de ervarlDg der boersu
gehad en, het li! te verwachten dat men
op de volgende conferl.'ntle \ eel meel
hcht op de z t.ak zal hebben

De heel S Bekker geeft ons In een
andere kolom een nauwkeUrig en breed
voeflg verslag van ZIJnf1 enaI!Dg met de
meotmg Men zal uen dat hiJ dl Koch s·
methode van menting t;terk aanbeveelt,
hoe" el men el Olet veel meer van kan
zeggen dan dat het een behoedmlddel IS
De man die ziJne beesten DIet laat enten
kan (r op rekt nen, dat hIJ op eemge mt-
zolll}enngen n,\ al Zijne beesten zal ver
hezen Hoe de pest Zich ,erapl eldt IS
ou' e",taanh 1:11 en dat er \\emlg kans lB

de pt'st zelf" Uit een stieng bewaakten stal
te houden toon t de el v Lr! ng van den heel
Bekker

Uit Mont 19n klaagt Iemand dat de run
der)3est-cullllUl'HIIJ van I{.nbel t,_~on IIIet
nllll\\geze gen tg IS, eli II] noelDt ebn
guv.Li d lt d ld~ II]k onder de ,J.lllldllcht der
lUtuntelten gebmcht moest worden

Ayer's
Sarsaparilla

AnnleopenKOlnrn
'BIJ AASGEU)OPE~ op BolICbplaat8 Hermon

.tlltle een donkerbruill paard ongeteekend
Zle adv

TE GRA\ft' REISfT lS dr Keegan voor den
magl~traat geweest beschllldIgd van me) S
Naudé onbeboorlUk ungemnd te bebben

TnnERB worden nameo~ de regeenng \le
vraagd voor bet bouwen van een Dleu" statIOn
en k '!futteren voor de pohtlc te MUlzenberg -
Zle adv

KI "NIWE\ INt gl!8Cbled t door den heer C
H Brumm van Hanover Road dat er aldllllr
op 1K Augu.tus ello scbllfschleteru zal plaat!!
b"bben Zie lid v

DI AA!'iSTEILISt van den beer W H M.llten
tot waarnemend lldmlnlStrateur van Rbode6ta
gedurende de afwezIgbeid van earl Grey 18W

de G a:vJJ.e nangekondt.gd
Bl EllEN EN ANIlEREN geheven te letten op

de a.&Ilkondtgmg van de heeren R M Ros en
Co elden! ID deze ultgave venebunende Zy
mogen er lets belangrub Vlnden

H~r ZUIIJAkRIKA''''8<:IIE ClE"f.HlIIOnI!!L
l.egen vee "ekten '" lie verl<rugen bl) alle ww
keht n en buzonderheden dlenaangaande bU de
gebroeden! F nedJander De Aar Zie ad \

Kg"NI!<GEVIN( gescbledt nIlmen. bet spoor
weg departement dat geen le' ende ba' e of ru
tUig n voor vervoer !'laar stallOnt! henoorden
Mochudl zullen ont-angen worden vó6r lB A u
gU8tUS

KI AI'1IOTS.' \ fl " - De heeren J A Bnen
en J W War<! geven kennlJ! dat geen vee bIJ
bon vendok:ra1l1 Klapmutsstatloll lru worden
toegelaten tenzIJ ZU Ikll gead verteerd 18 Zle de
a.ankondlg'lng

M~L:IIE.IHJH\~(UF. 'ERTf8>S\\00IWIUErut-
De heeren Rynn on Louw zullen tegen bet ewde
van ~UgU8tu8 op nader te bepalcn dagen bunne
kwzers t'l Malmesbury RIebeek Da.rling Moor
re""burg en de Baal ontmoeten

BEI I' NIEl WAAR dat een rapporteur van
bet Ua [J1l,d n \Sr Rbodesll gezonden L' om
onderzoek to doen of de goudert kugels waa.r
mei de oproerlmgen daar onlangs geschoten
.ou len bebben ult de 'I rInsvaal berkom.ttg
zun

De guano-ellanden E~s KIHST \0 'l! KI EUIlLI"GFS "al billnen
WIJ pultltceeren heden de rapporten van kon te Klmberley Ull,gegeven word.en alleenvol"en. het prospektu8, In bet bolang van

het select-comlte aaogesteld gedurende de loyale geklenrde Bntscbe onderdanen dle
afgeloopen BeBBle om het be8tllur dezer .on en van ZUId A.fnl<llllDSchen grond z lu liet
ellI11,le11 te ondi'IZOekel1 Het COlJllte talm het Engelseb m tgege Vel worden
WCI 1 a lUgeRtdd te bez!taan UIt ) leden } ~, AAISIlOO-De beer Sa.m MArks, vlln Pre
uoch nadat het met 7.IJne werkzaamheden tona scbrIJft aan de E./Jpru. dat !tun firma een
beZig '\\ as werden de heer J C Molteno aa.nt.al plaat.sen groot HiO000 a.cres, ill bet <i18
I.'n dl Hmartt blJ het eomlt.e gevoegd op trikt Licbtenburg be,,}t, waarop ·U bereid 18
voorstel vlln den heer Innes Het voor arme mell8Chen te laten wonen tegen hillLJke

d h I d h
voorwaarden I'iommtge ..8.11 die plaatsen beb-

~tel wer aangenomen oewe e eeren ben overvloed van water Dlb het eerat aan
J S MaraiS en T Louw leden van t roek doet wordt bet eent gebolpen
cOffiltR, obJec!.eerden Toen het rapport TOT WI!!O~R()IEN~T REREID-Een van de
van bet comité IDgebl'acht werd bleek het leden v&n den edltorialen staf van de Holland
dat 61 dne r"dpporten \\ aren Bet meer sebA editIe 1'&nd~ Tw,u zal grat18 onderwIJS ID

del heJds rapport was geteekend door den aardrukakunde en geschiedenIS geven aan On,
commissariS' lil o~nbare werken en de I and. staf Ult dankbaarbeId ..oor dit a&nbod
twee blJge\oegde leden-dUB zou de com· bel ben we besloten eenli" oren van on1JCnkast
1ll18BarIS ID de 1I11nderheid ge'\\eest zIJn balen tud af te staan voor bet lez.en van proeven
mdlen de blJvoegmg met was gedaan vo<r genoemd 1'001 blaadJe bovendIen zullen

we onzen voorman .enden om ondelTlcbt te
Het tweelle rappol t was geteekand door ge' en ill bet opmaken van kranten lets waf mon
de heel'en Louw en Mar-us, dIe tegen de a.k blukens bet nummer van gISteren met al te
\erllleerderlDg van het ledental hadden good V61'!1taat
geobjecteerd en het derde was ondertee· .1ALHTSTORIES- De Reg ••""r van Cradock
kend door den heer ]< 106t, den vel baalt dat de paarden 'OQll den beer 0 J
'l"Ollgen IlllUlster van I \ndbouw, onder Coetzee van KaptelO.kop, ill genoemd distrikt
"'len8 bestuur de overeenkomst met kapt de manter beoben steenbokken V8l!t to keeren
JackBon "el d gesloten en kapltelD Brd op delelfde wUze ah! de koelen met een duiker
bant UIt de getUlgeD18 door bet comIté deden op een plaat!! tu het d18trikt Ultenbage

1 d Op een plaats Oudekop ill bet dlstrtkt Cradock
Illge\\onnen b IJkt at illlDIBter Flost een zag de heer Alfred Petel"!! Woensdag Il een
vOOl"Btel aan kapltelU Jackson, den bestier Iwilde kat acb ter een haa. aan Jagen De kat
del del eilanden deed dat Diet door VUig de btUlJ!werkelIJk binnen eeDlge yard" van
dezen langenomen werd en toen het bern af HU egde nan en !!Cboot belde dleren
vonge millistene achttien maanden ge lD één scbot dood
leden hedankte glDg het depal tement ElLS ON(VI tK liET EES GI':WEEI!- Te Klip-
ovel In de hanuen van den ed heer dnft In bet Oudl.8boorn!!Che .., de vange week
r ,'lUre Sedert heeft men lllets wedol aan een oogeluk voorgevallen dat aan zorgelooobeld
het voorstel f rost gedaan en kapltelD toe t.. schruven II Zekere knaap Fredrik
Jackson tlok zIJn commiSSIe als voolheen Jl.< bertson geheeten bad een geladen geweer IDbanden dat afscboot en twec mannen John

Het onderzoek IDgesteld door de le Wel~ een blanke en DaVid Hooper een
geen ng dat thans llItgevoel d wordt, heeft kl, urhng ver .. ondde De elboog vlln WeL.b
betrekklDg op het bestIer der elianden Wtrt! ..orbrIJwld en Hooper kreei een pur
Dat k ~pltelU Jackflon en kapltelD Hpence lo, pere door den arm en 10 zIJn hal,; Het werd
een prachtig zaakJe op zeer IO~8en voet noodlg geacbt door den dokter om Wlen ge
c.lrIJ\llD IS zeer dUIdelIJk De overeen wnden werd. om \\-eLlh.:lI'm af te zetton
komst met la Itstgenocmde IS nIet eens An~ lElIlF 'AN BEIJt RES z.al bet vool"!!tuk
geschleven-tllt IS' olgens de getuIgeU18 lIJn dat door lJver bloeIt de Knnst bil ge
van Spen"e zelf De commiSSie ,an Jack leij'enbeld vlln komngw WllbelmmaM ver:Jaar
sou ID het afgeloopen Jaar WUB £1517 His dag (31 Angustus) ten tooneele gevoed .ruw rden DIt 1. een zeer schoon stuk be
,d en die van Spence thU 13s lld De halve dat er een pracbt\g kIDderballet ID voor
verschlilende rapporten verdienen zeer de komt Het Il&itul<Je IS bet lachwekkende
aandacht MIJn beer MeJer van Amaterd.am Het gewl

achap sooals altOd zal zun tlltertlte best doen
om ook dItmaal een sncces te behalen en
WIJ ..ertrou ....en dat bet publiek ook .. eder dit-
maal 'ZAl toonen dat het dll,e pogmg op pTl}ti
stelt

HET 'IRA~8VAA.L80H RECHT .egt een
I:!:ogelsche schrnver LO de Ill)()(kpoorl Jla I kan
gunsttg vergeleken .. orden met bet dubIeuse
IIrtlkel dil! door d~ magIstraten 'an Engeland
Uitgedeeld wordt en zonder dIt land te "Illen
vHhecrhlken ten kost .. van een IInder moet lk er
kInnen dat een arm mlln hIer veel grooter kana
b~eft om recb t te erlangen dan 10 Engeland
Ult zeg lk Dlet m overbawltlog daar Ik al.
Journll.!tst het ongeluk had om li< kan b Ina teg
g' n dUIZenden Clln zaken 111 eie lagere gbroohts
b ven aan te hooren De rIJke oobawde 10 de
meeste ge,allen de ce W1UllUlgen een werk
lf an 1eeft .tker lf\ Ilder loans om tegen een
"el kgever of grond olgenaar bet te "lOnen dan
d kaffer onder d'lZclfde omstandlgheden ill de
Tran~' aal

HIt PIIII.,llSIIIS I'~ tF.~ UI!'(IIAI-Op de
maandelilksehe vergadenug van dit genoot..chap
pr"'!Idcol'de dr MUlr Ull .. &ren er 1', Jed.m
It gcnwoortl..g ZCHII lllClI'VC luden werd.cl!
'JOrgesteld "Ulrondcr dr J }< Maralll van
St.eUenboscb [Jd ledental h~raagt thans lOO
Dr F PureelI 'ertoonde eelHge par,untl.8Cb..
lf o•• el. geol men Uit de twee walvlSChen ';;:O' ... II!t.
Mn deze klIsIen gedood E,,,, \l6l1lf la_la
bad zlch hlelemaal tn -L...mud 'an dil V1~cb ge
dro'Jnaon 0", neer Sc~"I'IlI''' laa!Woll opstel over
Il nd oppe.n-Lak1.e•er UI' "'IJwndo dat de opper
,lakte 'Ier:l.' \~ gudung van posllle 'Brandert
I le~e ¥e,a.llJc ,ogen • In vooral ",erklmar ln
t n;;c1uIIJ el "\oorwogon waar III eerstgenoemd
lwd '" ,elo ,,1a.alMen bO!!8Chen onder de zee
gevonden wor len cl I'd land JUli l..lnkt In de
zO{' en III haw.t;;er."!Il land ZlI I I'r dUlde4Jke
bewlJL.m d.t I,d laud ulL de "-,,e rl]'<t Eenlgb
kaarten aantoonende den regenval 111 de KoloDlil
gedurvude de laat.te 10 J.ren-werdeu vertooDd

Jh ltUJc J B ~ Il RIXI scbrllft ll..Jct d I U I
2'i Juli &l)00 mede landgenooten 'WIr'porel i
WH l,.je te zijn ID dezen mtlek dn tIJd TO< ra I
milt het oog op de klezmg V9.a leden voor let
boogerbut!! [J IJ dringt .ter" aan 0 l.,eoll,l(t
1..lodheld en beveelt aan ..nannen te {;,ezen d
bet gouden snoer ..an wijn graan en veel_".
mllen bewaren Verder herhaalt de huer ,
grtDl zune ult.daglnll omtrent bt:t brand"ektr
IOscct waarop bU kegt de Lr" dZlektewel ~e
grond.... V~r beveelt schrIJver den k "Ur'

"'li den W\l3 t"ken cirkel de beeren \ all Rb I

Locbnor en J J J oub&rl al ... cnschel ke
kaudldatCIl aa' Hij w"arborgI dat die I ""ren
goed werk zull"n da.en ID belaIllf. van and eo
volk en "poort aan tot II&menwerlnng om bunne
verkieung te ven.ekereJl..

ReIn gt uw blved met Ayer s Sarsa
parIlla _ het meest ,.rtrouwba.re a.f
,o<:,.oJc middel d..t 00 t tezamen
gesteld "erd \ oor scrofula pu sten
z' eren zee re plekken .teenpu sten
pu slJes Ult,lag en alle bulen d e uit
beJOT\en bloed ,oortspru ten IS deze
meJ le Jn een SpeCiaal mlddel Ayer'.
Suupanlla s n eneens goed als een
m ddel .gen catarrhe rheumatlek en
rheumatltke jlehL Als een ,erster
kend In ddel bewrdert het de SP'JS
"rter ng pr kkelt de trage le,er ver
sterkt de zenu\\en en knapt het ge-
stel 00 ,,,,nneer het .erl\\Ukt IS door
o e ermo< n' of u tputtende Ziekte
LJ eral t e~chou \ en ge 1ec~ileeren
A cr s S ",apar Il.! als de beste Het
IS een kunstig toebereId mengsel ,an
de sterkste af oer (n \Crsterkende
nddden Geen anJer LlocdreInI
g ngsm dJel gedt ZOO ,eel voldoenm&
of IS zoo algemeen In vraag

den ond. ~eteekenue eeu
on retLekend donkerbr\llll
Ik !O'tnlar kan hetzelve

'"k r Igell nuts het demle de
JcZt.1 ~(hettentll, lnz

Paard
terug
kO::!tl ti

J \ L URESl ER
BObChplllt

/ P 0 HUIlI n "t tllun,
27 Juli 1"'}1

KENNISGEVING

EE~ r~ Slit Jr"CllictcIIJ zal gl I
hOtl lt n II)! le n ~te Hanover

Road op J I \ 16lhtll::! 1'" li \ OOI Il
waarde I l[l £J li}::, I u loot It, I
9 dUIm kul al"tanu ~IJI) )ar ' I
Allen Jl kotn.-'n ZIJll \\ llkolU !Joe I
aanZOL k I IJ I

l li Brn :\DI
11 lDuver 1\0 td

\feel 1 I~ 0
Mleltes 0 17 0
'dlehemeel CJ 1 ~ 0
.lo.aflerkoorn 0 )) I}

femelcl 0 7 IJ
Uavor 1 II I)
\ oer I) III ()
Klif 0 1 0
Ulen 0 1 I 0
t\ardappe len 0 lo 0
Boter per lb 0 2 0
Eleren 0 1 {;
Hoen den 0 0 0
Markt kl"lD VoolTtl&d zwaar

'oor goed witte kafferkoren

Ayer's
Sarsaparilla.

Eenlg bedrag va" £1 tot £5000 te
leen allIn een ge fatsoenlIjke por
son~n In eenlg deel van Zu d-
Afrika tegen

BILLIJKE RE NTE.
TERUGBETALING BIJ PAAIEMENT N

KIMBERI EY

( ] ,jO, d, /curen Ja", •• Law, .nce tI: Co )

GEPaEPAAEERD DOOR 30 J lIh - (Per telegraaf) - Pr I"en van
prodnkten op hedenDR. J. C. AVER « CO.,

LoweII, M45~ , U S A

! • d
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
() () 0
o () 0
I) I) 0
I) I) 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
Aanvraag

It 8 d PREEKBEURTEN
\'ht.UI,1 dot t II lilt ,_ tOt

SChrijf In t Engelsch) Inslultercde I
franco enveloppe geadresseerd aan I
'BULLION Kantoor van (Jn, / l ~ l

ZONDAG 1 AUGt:STUB 1897
Goud. .edallies op dl Voornaamste

Wereld Te.toonstelh nge" Groot", Kerk - 'Morgen. (Hollandsch) dr
Kot,é 8llTvlld. (EngPlscb) ds Steytler

Zeepunt - s Morge"", ds Stertler
Papendorp - • Morgena en ! avonds dJ.

De Beer
Hanovertltraat KapeL- ..Morgena en eavond.)

d. Roome
ROjgebaru - SA \"ondsb eerw Knobel
?Ii .IS -Maandelijbcbe Ichtond Maandagavond

ten 7 nre 10 de COIlIIlstonekamer d"r Groote
Kerk

Nleu .. e Kerk Breestraat (Tudens de repa
ratlen worden de dIensten lD de W",btUULI ge
houden.) - sMorgeM 9 30 en 8Il.vonda 6 30
ds C F J Muller

NB-Collecte t.en behoeve van hel ACbooi
tonch Maandelnksche bIduur Maandagavond
te 7 nur ID de Wlcbtual
Ned Geref Kerk, Bultcnkantstrnatzaal-

(~ngelscbe diensten) 8Morgell8 10-30 en
sllvonds 630 ds 0 Bosman
Rondeboscb - SMorgens en s avond. ru

Marchand
St Stepbens - • Morgen. 9 30 en • a~ond.,

6 30 nre ds Charles Morgan
Evang Lutb Kerk SY1lndstraat - SMOT

lIena 10 ure (Hollandscb) dr Zab.n I namid-
dags, 3 ure .. elee"" J Astrup (Soor.cb).
Zcndagascbool ten 3 ure ID het Lutbencbe
AChoolgebouw en savond8 630 our (Engelscb).
weleerw J Astrup Woent!dagavond 730,
(Engel.scb)
Groenepnnt - Holl&ndsch 9 45 T m Eo

gelscb 11 1" v m en 6 30 ure • avond8 En
gelsch ds Becker van Krogersdvrp ZAR

Ebener;er Zendlogkerk R02'estraat - li MOl'
geM 930 en • avond. 630 eerw Dreyer

WlJoberg - s Morgens 1030 ure( Holla.ndscb)
en .avond. 630 ure (Engelseb) ds A J
L Hofmeyr B A

Srmonastad - s Morgen. (Hollaildscb) eo
savond. (Engelsch) ds. Van LLOgen
Vrne Protostantscbe Kerk Hoot!!\n:rt -

Avonddlenst (Engel.sch) te 6 30 onderwerp
Tbe Jl.evelatlOn of Natnre and tbe Reyelatlan

of Man weleerw Ra.mellen Balraforth

DIAMAN1EN JUBILEUM CJZ Ayer's PilieR genezen galachtigbeId.
Maatschappij Van de Sandt de VUllen

BEPERKT

f-:.J ET zal ons aangenaam zIJn
j_ JnJlen tie Afslagers, wier

verkooplngen door ons geadverteerd
worden, OIlS de pllJzen dlO zulke
verkoopmgen opb! engen, Willen

melden
l l' SCHlJLTZ,

SecletariS

I '\

LOGIESHUI 13
40 Hout Straat, Kaapstad,

tl::UIE'\D I) lO li

B. MILLIN. PORT ELIZABETH

NABIJ HET STATION

GOEDE KOST I REINE BEDDEN I I
EN DE BESTe. BEHANDELING

A

VEl<..l(OOPINGENVOOR AARDE'W'ERK
MESSEN'W'AAR EN

GLAS'W' AAR_

De volgende vergadcTlllg 'an den Mlddel
land..chen nng der j'I; ed Geref zendlllgkerk
tal op 20 September en volgende dagen te
Vlctona \Veilt gebouden won:l ..n De welItellIke
nng d,er kerk vcrgadert op 13 October te W[)n
berg

Goedc\oopste HandelshuIs
WEES OP UWE HOEDE

TEGEN DE
~L} eSTE EN SCHA.DELIJKE NAM.A.A.K

SELS VAN
CLEMEN rs TONIC

'. ERKOCKT DOOR \ELE HA~DELAARS
CLEME:"ITS TO"iIC lS HET BEsr
ORiGINEEL EN ALLEEN ECHT

Prof8Sl!Or 1.1ara18 beeft met den weleerw
beer Da Vld Rus8Il1i ,oor morgen geruild Laatst
genoemde zal te ~llenboscb rroeken 10 vcr
band met de studenten vereerugut.g aldaar

"WEDGWOOD HOOSE
THEATER CEBOUWEN

KAAPSTAD.DARLING - STRAAT,
\ illlt 00 pe Il

Laat u nlet bedriegen of m...lelden om lOts
alld~r. te kooptJn .. ant alsdan zUn al uwe momte
t d en geld wegg".met.,n

Jonge

KOlflPll sla hl i'S( 11 enli ex ra ve CLDIES 1:-; TU'iIC
GE"EEST POSITIJ:<;I Al LE l,E"\IALLEN

VUORTSPRL: ITENUE UIT
ANCEMH LE VER KWAAL

E"i IN DIG E~1 lE Het eXIlmen v..n bndidat.ell tot den hei1tg'!tJ
diemit lO de ~ ed heNt kerk zal Ilelw,.den
.. orden op :l8 t-\ept..mber en volgende dagen

OP de 1 1, tt-
1 rk II I I II

Een zegen voor hj ders aan
slechte spl.)sverteermg.

Rilt vernieuwde kerkgebouw te WO~
"ordt op 7 A l!~u8tU. tngewlld

1\"lH'il TA"DE:'III

'( lt Gra.ha.msl;tad bencbtt~ /{ UI' gL~terc
dit" e_lag"' on I eer.. " Hramlev rbct r
'an &thu!.t tlldnar rl{Jt1!ellD~ overleden IJl

De heer" IRn tanden luk ter Heylle. Mathe ...
gel 0" e A \ I~rle) .traAt Kaap.tnd wenscbt
""n h t p" I ek 'an ZUll Afl ka l.ekend te
maken J lt len ~ln l~ t I.)( num Il le Ull1Vra.ag
laa.r et~t.t:l k:la~tl wl ,,0 C...IK lo tt-~cn luatl.ge
pr lzell hJ} erel I " te .""",hatIel Het .llerhe.
te ....erk dil hiJ '1 re I-r cuw duplwaat
toc",el 111 t al I N nIe lW.t. toebebooren beeft
n~e.oer j lO I I I Je po"1 c de grool.!lte vol
ti en g le Ke'e ""n elke pat ellt hll nen
\ kortOl ;.:e ke keI ll,~e nl5 De heer
\ I. al st u I t lrekken van
!.<inden lJ I gehru kt geel gas
~een chlo ofurm f cCDlI( lets dat bewuste

II .beld 'elO naak I Ee 1 let tauden kan
~em'Uikt au gepa<t worden blnnen 24 uren

I m LI< j.t mer vooraf .j uren kctllliS geeft Door
b Dll 1 <Imldel .a I I et ,,,rbeterde z , Il' nl(lltel!llll lJ! bet

I • I Rajo( i DIet n "xl g Jc ,( rtel. of """,ge gewnde lAndea
u t te trekken en later kunnen tanden toege
• ogJ w rJen aal Jc plaat tegen germge kOl!
ten Bed )rVel tal den kunnen gevuld worden
en aldu. dlen.tl>lUU' bemaakt worden Het
voornoemd wprk won:lt ge .. aarborgd het beate te
lil" dat III ZlIlJ !\.fnka verkregen kan worden
ell walnOot r In ico rt!gcl twetmaaJ z.ooyccI
ullef' l>ctaal lOod ,,"orJoll De ..eer Nolan
b""ft eell <''''''lale <tud le gemaakt Vlln kUMt
matige tan I.n en plluloozc mtl.rekkmg en beeft
mt.,<,r dnn l~ Ja.ren oodt::rVlndmg ln E.l1ropa en
tu dlt lanJ en bil wll het pubhek doen ver
.taau dat hoowel lune prll"eu btllijk .tln het
onmogelI" IS een bet.,r kwa.htelt werk te Vln

"an de Sandt de Y1Jhers & Co., Bpk!. den Consullatle vrn Let op bet adre! D"nI h""r "olan Re) ue. Matbews gebou .. en KLap-
I .!.ad -( ADv_l~_~ .......~ .... _

BIl< 1,\11 IJl \\Lldt klll111~ rz:e· •~ ~ ALLf I H.STE E~ ui r.>GTE GROENE ZI:O<KI'IG

,.fl \, Il dl' \ III ,d 1 :\ugU8tUS sSC'u -J)e~e lilt lIQutcnde en welbekende
Oll:&l! l'u::>lUu.3 "0 -lt za.l ZlJO .nud ... overal beroemd b"ter te ,un dM wntglla.odere soort voor unk1.ngll, boofdpIJn, DOrfoUll,

C. P SCHULTZ, ..erll:oodheld, ook voor zeere oogen J1ija op
UIlvn&ll Alleen ge~ door Hermaa 811

Secretana. ouard, ~dclaani uJllad.-4".

Industrieeie oommissie
Het rapport van de IDdustrlt\ele com·

1ll1S11te, langesteld door de Transvaalsche
regeenng U! tb lUS In de banden van den
u It voel enden Ia ld en hoewel het nog
niet geJlubllceud IS heeft meu toch reeds
eene opSOmmIUg \ ID den IOhoud In
t hebt gegeven Een speciaal telegram lIlt
PI et,( Ila zegt d ~t het rappol tonder lUde
lCD de vol.;ende punt~n bevat (1) VII]
In \ oei 'llJ lh n UUlet, met een billlChel
mmgs bela~llllg ~an 2Us pel kl.t (2)Aan
btwellngen om betere YOOrZlenlllg te ma
ken ter verkrIjgIng van natul-ellen al bel
ders (3) Verlagtng van de spoorweg ta

Ile\en e1l IlldIen de ~ Z \. K ?II wel
,.iel t zulks te lo('n, ti Lt de BlJOOl\\ eg zou
\\OIdtll OHlló!'e " 11 Il €n (4) De velmln
ti 1111_ ,1PI hell~tlll~en "p lenqu'Cn Dm
\ Oldt h, trIpport ook gCll;egd a,,~1 te he, e·
lt n ,lat ,II' K I.iIpkulonle on Natal gevl"a.'lI{,1
z )U len W ti dell t't Il dl el van h unun sp'JOr
\HI" wInsfeIl te 1,ten \ dl~n Ve a .. nuevellD
.;en 0mt Ieu t' le '\ t derlantL,;ehe Illalltsch 'PPIJ
.oud II e€Il( \(fu!llrln"r van ±:>OO,IHl()
pI'l J llr tt 11 i/,nllHl lt r wlJoeU b pnl:en
Bd d, nal1uet J mOl.wllt uwe! \ermetlgd
wmdt'l1 doch lr schijnen lechtp!llike he
7.\\lI~n tegfn te ZIJII Indlt'nl}e;tltPlh.·
{le,e aanb, \eltng' l' lit pUilt \\OIUt LlU

~en 'l1le I Jlll zalde lld, tIl"t \ II dell ~t.llt
li mePl dellm \ 111 :. J I J(lq tut ~21iO (UI

pel Jaal t"l WIJ! ti\;: II ltli}m lustIlu el door
\ b P r .l~t 2al :ip II U

Het lapport li! IltlilLilem en "uldt gf'
zeg i me,ilr ten gunste van de g(lUulUdus-
trill te lJ,ln dau verwacht werd.

1>e eerw A Lu... lr zendehng der
Ned <,eref kerk lO Masbonaland 18 op een
korte rel8 !laar Europa vertrokken HU denkt
dne maanden weg te blijvenon

RICHT

BRIEVENBUS

l I "'( III

Gru. nh f ) I I'

RDI S\C~lt
\V \ L 1 t!il \ eie andel eB dill \\ lj zouden
kunnc I 1I(l(,1ll~1l

Daar het zeel dUIdelijk
CJlAlIBEI.tJ,Al1'O vaIl de vel:ItJiU"lIUi

•
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PJETEIUIAruTZJ~UBG
runderpest IS op
Dundee afdeeling
van een verdere
LadpmJth 18
landbouw en de V(4)rtIl&altDIIltl! .",,,,,,,.u-,, .. m
afgenardlgden gew_t
te Pretona maar wegens
lutsigenoomde met ID
tem llaalam van het
reel ondereinding nn rUIDUlerl_,Inn
opgedaan ral de vaonture

Jacolms ~ 0 dts had eer lawa..1lopgeschqpt
de publ eke straat eo moest 5a bet.alen
dage brommen achter de tralies

Albert I ksteen Jr stond beschuldigd
nes Bruintjee aangers d Lehebben door
eeu k errie op f In hoofd en arm geslagau
hen HU pie Lteonschuldig" a erhoor van
gerus lOaaru b bleek dut klnger Utl'SCflUnU17ae

eerst had aangers.I d werd hU ontslagen

De heer Rhodes en de :Afri-
kaners.

OPROERIGE KAFFERS.TELEGRAMMEN de IDlRllllLïteit a.(neemt steken zu dlUl ook weer
eJkauder aan, of Eon 'Fa.t~ voor de r-~

Ml)Jlbeer mIJn bnef II wat Iaog maar ik
maalt &eel UIlden Ulbnmk op uw veel gelezeD
blad, en 1fil echter nog Ieta zeggen over men
~at bet iaspmten a.anbetreft dIt II zeer ge
mak:kelijk en kan een ieder verstandig mensch
ID een pu.r oogecblikken geleerd worden. doch
bet geheUll ligt opgesloten ID de kennis van ga
[k heb eemge muoor vrienden gesegd dat deze
ook eeuvoudig '11''''' maar ik moet muoe WOUT
den bU latere ondervmdiag terugtrekken Ik
ben o1'ertwgJ da, gal genomen van twee ver
schillende beesten en die op een haar net een
d8B lukt niet deselfde wtablg geeft, eu daar
men zoovele soorten van verschillende gallen
IJIDtr.fe kan Ik tot geen andere conclusie
komen dan cUt IlOmmlge DIet do vereischte be
b-ta.nddeelen bezitten en gevolgelijk als ru"
daarmede ent, en de beestou kouren In aanra
king met runderpest dl 18 het gevolg
zooals of .u noon geënt 11' rren Ook
vorooruakt sommige gal IIngetwufeJcl bloedver
giftlgIDg waaraan vele beesten stenel eu wd
ook eenige ala het ware souten En zUt d ëe
toogenaamde gesou ten beeseen dan misschien
DIet de gazou ten beesten die naderhand IUUI
rllnderpest bezwuken walmeer z!J er mede
Iii aanraking komen? En wat lB bet ge
TOIg wanneer de gal ({enomen wordt van bee ten
die aa.n bloedvergiftlglDg Iuden om mede te en
ten? Dur er nu galstaf..1es opgericht worden
""&al' de gal verkregen wordt ISdis gevaar ten
deele Uit den weg qerUlmd all! men de rechte
mannen heeft en dat de mentang met behoor
I Jke remheld 6II voorxichugheid gepaard gru t

Bjjna oDS gebeele distrikt lB nu klaar met 10
eating Diege en die not gee nt bebben hebben
met eene kleine uitsondering allen de pest ouder
de beesten en 'U sterven buna allen houtgen
hebben 001< groote schade gebad door lf entu g
maar 0.18 deze ergeleken vordt bj] de meerdel
beid dan ZUil 'U uiteouderiog eu en wanneer de
11 t81ag van inenung 16t h er toe vergelekei wordt
bJ onge nte beesten dan. kan k u 1.118 undo ...
• ggen dan dat dr Kocb. methode een voor
behoedmlddel 18 Eemge me schen hebber voor
do tweede maal gaent en Ioewel Ik het goed
beschouw moeten wu nug eon tudJe wachten om
d 0 UIt!!1agte • e

U Ed bU voorbaat dankende en vertrou "ende
d t mune brief eeo gen uwer leoers \ao cl eust
.al zun

\ UI JDAt ~ JC II 1897

LUOAS J4.NTJES BTAD INGENOMENOVERZEEBOH Am. tkN lidI/tW'

Mijnheer -Daar due zeer gevfeeede ziekte
emdelIJk bare nnchlJlUIli ook ~t heeft.
In de K!fo&Pkolonle en snel aanga4t baren weg
met verwa.tinr te hanen en aanrenen ona
dlStnkt !let eel"llte llhegroet door dezen onver
model~eh of onafkeerbaren vjjand, fljjn er ge-
W18 "fileD uwer lesers, en YnOral bieé8t boeren
die wer lparne het een en ander van 008
lullen wUIen weten hoe het 0111 hier t0E.-
gaat

Vergun mo dan een pluiaJe IQ uw hoog
gewaardllllrd blad en veroorloof mij tege1jjker
tIJd deze f!e laten dienen als een antwoord op
de vele "'1Ji1ln die mu ge1'~ worden eoowel
Uit pnva~ als ooit publieke bronnen

Voom 'Ploet ik leggen mijn doel II bepaald
DIet om lMlDlg pel'lOOn tegen te Ipreke.n of te
IUf te gaan.. Neen, monheer hoege~d DIet
want door elien ondernnding bell Ik er van
verzekord dat deze ziekte o.Ilerwonderldkst Ja
om hur ~ hare geheUllElnnlge eigenaardigheden
op ta volpn Ook wil ik In t IJ1IIIIt DIet be
weren dat betgeen Ik aanlw.len UJ bet aller
beat II of aat Ik een deakundIge bell of beter
weet dan anderen
Ten eerste weDtlCb Ik (te vraag hoe gaat

bet met U" beeaten? letterlok te beant"oor
den door een yolledlg mUrebei mt mun dag
boek Toor to leggen

Op den 4den Junllaatetledl'n entten wo twee
troepen beeateo Lot no 1 S!'> beetten eo lot
no 2: 66 JWV8J'l Op den 16den, lot nb 3
94 beesten en op den 17den lot. 147 beet!
ten lot 5 30 beesten en een klein lot no 6
40_n

Den volgenden dag nadat Zij geent waren
hadden zo een goed gezwel aan .e: borat-de
plaats waal' Il) geënt w&ren-hetwe~ verdween
nil verloop ~dn vier tot acht dagen Behalve
do IiwelllDg on dat a!) mln of meer een weiDlg
stuf waren kon men nooit bespeuren dat "'U
eene ope~tle ondergaan hadden en IljJ bleven
frisch tot op den 24sten J UDl toen werden zu
Ziek als volgt -
Juql Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6

MAL'\'DAG 26 JGLL

De heeren Merriman en Molteno
ontmoeten hunne kiezers

E 3() J I -Rundtlrpeat :wordt gezegd
Ol ~e a do e plaat41 Il dit dlStrilltHe zuu u tga
IJrokeu Dr Huteheon wordt hieP verwacht eo
do cu nm 88 c hoeft voorzIen I g !(lH;Jlaakt voor de
" tI Il der beesten De regeenog !.tt go, raagd het
d .tr kt \ lOr beesten vervoer te 61ulten geen~
beesten ZIn nog geunt cu de .tq.dllraad en de
boeren vereen gmg hebben een tttgadermg be
legd om rIDderpest zaken te bet<pr~ken.

MEER GEVALLEN

GEVAAH VOOR SWAZIELAND

[RNJer UlegrGlIl ]

DE BAAlBCHE JINGOES VERHEUGD

GELUKWENSCLilNG EN D \NK

De onlusten in Indië
(lUukr tdeg.ra1l1men )

KI.MBERLEY 30 JULl-Dc na o-iteiten alt> ~r
hebben hedennamIddag I... al gen dui
de kolonne hedenm III • JantJe.
stad afging en ze mn n ppositre
Gamssiep werd toen ti k ie troe
pen Vleien met de baj LI t verlies
aan. onze IUde 18 nog

( Voor Mll hur IV R Piere,
ma11area t )OO~T LoNDfN 2!) JULI

pIstatle voor hot menten
heden geopend worden Dr
bet IItatIon dat 7 ID!Jlen van
dadelok begmnen met de
Edington methode

VER8PREID}NG IN

LoSPEN 28 JULI - (&utm-) - De In
d ers bebben bet kamp van de .traf-expecbtle
OJlng<nJlen maar .. erden teruggedreven In een
kort gevecht waarm een officier gedood en vier
gewood werden De rebellen trekken terng en
.. orden acb t.e rvolgd.

P I r ELI~ ~DETU 2 r LI -'De grootsche (?)
toes, raak von den heer cl unberlain bjj het
debat 0 er hot rapport yan htll elllLpt.JCbklomlte
werd met zeer groote tevredenbeid "eleaen en
een gevoel var} booge waardeering door de
eerderbe I van de ngeseteneu van Port

"I zabeth De toesprnak drukte ten dJ,lldel!Jk
ste lilt bet gevoel dat dele plaat!! altpos had
met betrekking tot de rutapraak van bet comité
en het III aan de hand gegeven dat pet een
kloeke daad van Port Elizabetb Wil ,un den
heer Ohambertain een kabelgram van seluk
wenllCbmg en dank te eenden Ten einde dat
de kabel meer speelBal de stad UJ vertegen
woordigen werd IfI8teren op een kleine verga
den ng vali stedelingen besloten een ahillmg
subscriptiel Ist te openen om het noodige geld
tor bekost glDg van het kabelgram te koliek
teeren
P JRT E IZAIlE1H 29 JUl I -De rcquisttie

van belast ngbetalere wordt hier talrulc; getee
kend om den burgemeester te vragen eene
publieke vergadering volgenden Maaudlt4rRvond
alh er te belegger met het duel de .. publiek.
tevredenheid te kennen te geven over de stern
mlO!:, over bet ropport v lil het aluiptocht
comité r het Engelsche lagerbuie en bet zen
den van cell ka belgram aan den heer Cl arn
berlain be 1 dankende voor z!Jne handelwjjse
n deze zaak
Pour E IZ' E fil 10 Jl I -Eene publieke

vergader ng zal morgenavond Igebouden wor
den met het doel eo I kabelgram van gelukwen
sob ng lAII den heer Cbam oorlam en een tele
gram aan den heer Rhodes te zonden

Van Rh!) iorp, 24 J I 1897

Editeur
Marine begrooting

A.DMI~ISTRATLE VA...~ RHODESIA

I S EN 2'.l hL! - (Reuter) - De heer
Gus< ben seide hedenavond 10 het lagerbuis bIJ
het voorstellen van de supplementaire manne
hegroetlng dat een oom van £200 000 besteed
.. "" om een heg n te maken DIet bet bouwen
van 'er snelle -orlogabooten en eeu aautal
Lorpedo verarelers

I Il bet hoogerhu s vroeg lord Loch of de re
~eertng van plan was de ndrmn siratle van Rho-
d... ~ I<' veranderel en terw II hll Z I e waar
d -er ng te hnn .. n gaf an de d ensten dor Ge-
bar nie cl ~ h aan op de aanstoll ng VaD
ee0 adm n 'trilt e heelemaal onafhankeljjk van
plaatsel ken vloed

Lord sal sburj' ant .. oordende ze dat bet
bans el de rechte t d was OD de zaak te
be.pre1<eo naar men zou de belangen van de
nw ners de beginselen d e de P' lit ek van
~ n~e d met betrekk ng tot dat land beheer
'" he g I ,I ernen

DU" nsnu \G "l Jl LI•

PIETER¥ARI.zaURG 30 JU!;! - Het wordt
~ezegd dat de runderpest ultge]jr.Qken IS op een
rransvaal8Cbe plaats op ZIllIlI$d grens De
Tran8vaalsche regeermg heeft lieltet d gesteld
dat UI geen hoornvee mt deze Kb~Dle komende
UIt een besmette area eal toelatelI ..

VRIJBURG NOG NIElT!VRIJ
--- r

VRIJnUnG 30 Juh -Een M1'Itai beesten hier
ingevoerd UIt de Kolome onder ~n indruk dat
ruuderpest 10 dit district ultge'lfQed wae werd
eemge weken geleden verkocht~ ~r de zIekte
II nu onder hen lutgebroken en J~ stenen over
het gebeeie diIItnct

VOORZORGSMAA TBtb~LEN

KAA PKOLO};IE

Imperiale troepen

ELEKTlES.
PORT ELIZADEfII 30 Juh -ne runderpest-

comml88le be.loot hedennamldd6@ een plaats te
bnren voor een mentmgl!8tatJon en verder ODI
de regeenng te vragen een 1'e<l1ll!W our het diS
tnct te zenden om ooderncht be !!lIven lo de be
bandehn! vnn runderpe.t vee

STELLE~ BOSCH.

~EETIlLING-BOND:sKANDIDAA r Ziek zIek zIek zJek alek zwk
)4 1 0 0 0 0 0
tD 0 10 1 3 0 0
'6 0 0 U 14 Q 0
'/.7 0 0 0 6 I 0
2i1 0 0 0 1 0 0
~9 0 ) 0 2 Q 0
30 0 U 0 0 U

Jul
I 0 I) ) 0 0
2 U ) l ) U
3 J ) ) 0 )
4 1 U 0 I ) )

5 1 0 0 I 0 ()
fi ~ 1 3 0 U
7 0 U 0 3 ) 0
8 2 U U ;! I 0
1 1 0 1 3 I 0

1 0 1 U 1 U
Il 1 J ) ;! U J
l' ) 0 0 U 0
n 0 2 2 U
14 1 1 0 0
15 0 U U 0 J J
lG 1 1 U 1 ( 0
17 1 2 U 1 0
18 0 2 1 0 0
19 0 t 0 U U
20 1 0 0 0 0 0
ti U 0 0 2 0 0
2 0 0 0 J 0 0
:lj ) 0 0 U 0
:14 U I 1 U
:2 1 1 ) I U J

J G 1 I ) 0

IU 3U 5 5'1.

l Eds dw denlar
S BfKldl

UITGEBROKEN O~DER SO~APEN EN
BOKKEN

Dra.amspru L (iston J uh III 7

KAAPRcm RCNDI RI ji;"T C()~nUMU HET EEN EN ANDER
K !tnER lY {O J I -( [(cul l)1-H~t wordt

lu ru d rpost op tl"!Jo plaatson IU
o dUI s<:h 'I en en bpflkcll e mLgo

Eone vergauu g van do Ilaatgc! )ko ruoder
p'SkOmml&!16 werd 11 Dondtrdag Uln bet kan
toor van deu Clvlolet cumm """rL~ gehouden
m~t den beer C M titeven. tu den .to.1 Er
waren ook teger woordig de heeren J C Mocke
F langerman E MeJlish dr Smuts LW V
eo kt: p teID Jc nor

De secreta". las eeo bnof 'a" de Paarlsche
runderpest COlllmlSSle "'Ln de baod gevende dat
de Paarl.cI e Stellenbolllche 1 ulbaghscbe
Malmesburysch en Ka.: j)Iltaclsol e cummlOS uO
note .amenwerke met h~t duel alle oe te
P ketberg te laten 1D8pecteeren voor het verder
tel:>.ten gaan Besloten den IJrlef later te ovor
w gen

Dr Smnts .telde voor al. een onbestreden
m te dat de kwest e van lO~ntlng n bet rrudden
ge laten worde tot na de bernadslng>ngen van de
ru nderpest coofureot e te Pretor a ZUn doe
w 0 £el h J on ti d te \\ nne om te Uesh!ll!en
w lke bet beste stelsel \\88

N a een~e dl!<Cnsge gaf de " or. ttcr an de
hand de resolut 0 zóó te wlJzIgeo n de k"es. e
van nenLlDg ID bet mIdden te laten tot..dat de
doeltreffendheid van dr EdIngto 0 metlode of
een~e andere metbode bewezen s tenzi de
pest zoo snel ,ur1lpreldt naaI Iel "est~ dllt
mun dadel[ k 8tappen moet uemen D t werd
aa genomel

Besloten op voorstel MeU sb Langerman Dat
den secret.a.r1S voor landbouw verwehL worde
zoo goed to vr Hun zun bot con té de Jongste
formalle omtrent ru derpest te verschaffen

Besloten daL geene westen bokkeu of .ci a
pen n de ,,£deel ng zullen ,orden nge ",r I
dan met eeo rlofbnef toonende d lt • J n et
u een be8meLte rea komen e dat de "poor
"~g authonLeJten z eb b er au moeten .erzeke
re ILlvorens te per tre n te ververe en da t
alle vee m de aIJeellDg gebrncl t bn e 4';
Ur n geslacht moet worden

Bes oten werd et> cop
de _I eLI..,... t ,e le e
vam'd gden Le beuoeme! on
ga Ier g on du 0 nm "' " te" en en I e
co nIt te 00 z lD "cr op maf an hct getal
ve per uag vo u",cl t voor gel ru k Ook lOerd
bexlotell een c reulalre aan lie .Iachten te zeo
de bet geud e" aange ende dat hun zal Loc
gc aten worden gedu rel de 4~ urel lA) bren
ge en dat de k rk3.l!8e an V~C bu ten het d s
tn t geslacbt 0 ct zullen worden toegelate d"n
op een certilikaat jat bet vee DIet UIt een be
8mette area komL

1)0 heer Langeman stelde voor dat paarden
mu iJe en ezel. n het d strlct toegel Lten worde
na ontsmeltmg n ts 'U u teel 0 be.met c area
ko nen

]) t werd aangono nen
De heer Mell sf sLelde oor IJ de reg er g

aan te dr ngen dadel k stappe te eren ter I
r cht ng der lO d ge .Iad tt zen eI de pil Ls
Harde KruJlltJ" te laten 0011e en

) l werd aang nomen c heLcon k
tot volgenden D nsdag

1E ALICE

voor

o ••
h "el .. ar, dal de twee namen

\\ en z J genuemd n een EngelJ!oh
.uwslJlaJ n de TranHaal al8 buboet lIj)nde

o et .£ AI elk oor ~ekere 0 ertreding van de
IH de t w~ leeren z [ deonlangs van iel 1-
lu lJusch veri u .de om z eb te Johannesbarg
LOvesllgen Ik ka bet bUna DIet gelooven.

o 0
c

dezer t .d dr Theo Haho In bet
hu cl k fUet ltJ Wolf! Z werden ID bet

~81 gd door d. Neethhng &an de
d I u degum te Bll1&uwklip,

D \"KHE [C lG [~G
Een ongeluk op den spoorweg

H"\ II "ffT-\-\l " ODl<
" Albe t l J

lota.al zloken 1)7 en twee ongeente-IOV
H rvan ,un dood 51 gezout 46 en 12 nog
Z flk

Ouk was h er verteld geworden door de n
eters al.ook door veeartsen dat hel gevur van
Inent ng voorbU lO op den veert eoden dag
Dat m"g zoo wezen en vooral m gevallen waar
gal gebruikt wordt d e bloedvergJftlgln{{ veroor
znikt of de pes tt of millsoblen be de bloed ver
g ft g ug e run(jer~st

De beesten WIlren o.Ilen ge nt door don beer
D "on gonvernements \ eearts on de gal ook
door bern genomen van beesten d e reed. dood
waren of 10 den laatsten graad der z ekte Reeds
voor dat de pest bIer ww! bad Ik de beesten n
de ,erscb lIende lotton afgedeeld en k kan m )
u et thuuden zolk. an elolol uok on de
k.lvcrs te speen en dan hebt Je r et dl elk
n lot éen twee gem:lakt rruw.rI et gevaar dat

de koe het kalf aansteekt of r "" a woal.
bet ult!!IUlteluk het geval III met ongeerlte
bee.ten 18 dan ook afgewend

Zooals de cufer. aandlllden had k ar Do
derdag :lI Jun tot Z ItCldlga\O d 2fi JUOl zoo
wat ~) z ekc beeMten Deze" erden naar hUlB
gebracht en al dIen t!Jd tot den ochtend van de
27sten III Acn klem land geplaatst lD1Ulrdaar ZIJ

voor deze te veel en ook te na aan t huIS waren
werden zu dien dag verplaatst De kalve ... (lot
10 t) werden elken naoht 10 ee .. schuur ge
bracht waar ZIJ 8 a.ondA en 8 ochtend. rut een
eo de.elfde knbbe ge\oerd werdcn Op Maan
dag den 288tell toen Ik van bet veld terug
kwam bevond Ik tot mun IIChnk dat nl de kal
vers ID bet land waren dat Ik oog dAn vOrlger
och te Id gebruIk had o.Is een h08p taal voor
runderpe¥tbeosten Daar Ik toen dacbt dat
ndlen zu konden lumteken het te laat was om
het af te keeren heb Ik ze daar gelaten en tot
op he<len eiken dag vrue toegang gegeven Ik haal
d t I\8.n urn te bewIJzen (Ik moet stadIg over de
kl ppcn) boe dat de mentIng volgens dr Kocb ij

metbode H l'vanng of unmuDltelt geven Maa~
voor Ik vcrder ga moot lk nog eens bewIJzen hoe
besmet vaD runderpest mun werf landeD kralen
of stallen moeten zUD Eene koe met kalf Olet
geent had k op stal en mettegen.taande al de
pOgiugen d e ik aanwende kreeg dat kalf de
pest op 9 J ui en acht dag~n daarna ook de koe
Nog eel ge,al om te bewiJzen boe gemakkelIJk
en op ee !(..hellnxlDlllge wIJ<Ode ZIekte aan
steek :\1 n l,evoerde bn had Ik op stal
rn ... Je oordat de pest In deze bnurt was De
stald,,"r en ve stcrs zUn alln den kant vah een
tamel)k groote kraal Het hek zoowel als het
'euster en deur waren geMloten \ao de andere
z Jdo vao het gebouw z!Jo twee kamers met de
deuren 0 et aan de zUde van de kraal Ee] an
deze werd gebru k door den Jong om z ch , te
verkleeden el ook te ontsmetten met J cy.
tlu d v I waar h J naar de tweede kamer komen
kOIl zooIl.I. I IS en UIt deze werd de bul slecht.
eeoDll.lll per dag ge, oerd eo w Iter gegeven do r
een gat I del nuur omtrent IR du m n ~et v e
kant N ettoger staande ..I de voorz rgsm Ill.

regelen kroeg de bul de pest
"\ u k geloof deze fl! ten "uile oldoeL den

te be.. zen dat al8 de bul c kalf I
de .tallen kr< gc I welk en groot

geva Lr de k il eN waren d e d gel k. or het
"erf en n bet besmette land ru d dw 1 Ide en
vlllrondOl 0 k oollgc van t Id tot tijd aan de
1. ekle u tbraken Volgens d t dnn ka een
ed r g "sen dat Ik beweert dat nentmg vol
gelUl dr Kocl 8 methode ongetwufeld een voor
behoadm ddel 18 en wordt Ik gevraagd hoe 18

Iei dat geente beesten nog dageluk. zeI.
worden dan zeg Ic 10 de eerste plaa ts let op
het woordje on erstaanbaar en dm ga k
verder

le ecrste
.tekellJkbeld JCt lal gar duurt dan J 4 dagen
H armede stem Ik 10 volger s a gene ondervIn
d ng 1e twe~de WIl Ik bewlJZCU door alleen
I k .Iech tB ce paar gevallen (k kan eeD andc r
dot n l.lnOcm"r) an II un buren op te I oe

boe.ten dode pest kregen en den t
cn e k m el opmerkzaam maken

g.e geval de z ekt", ce IT ",.nd duurde
M urlIltln N de" et kreeg do pest ou

der K~ 1ee~wn op den J"te J u I Up den
:Ilsten r n er r.il d ud G 1. ek clog 7 ge
wnd Een lOde buurman IJ Ue n ug kreel(
do pc nd r ,.<[ beeston bIOI e eer maand
a Ic lo I bebal c ~ d e ge zo t had len M)n
buurvrouw m vr Naude van R5 bee.t~n b nncn
:I dagen loopt er [Jog éé van rOLd om nRlr de
erm"~ trocp te zoeken Een ander buurm Ln

\V N auda van 27 koelen \\ erd een koe gezond
en de anderen I1l1endood V ilO de kal "erS krege I
'lG beeste allen de .. ekte 11 n nacb t

Deze penwnen hebbeo n:>g vcn;chetdcne
troept'o beesten die gcent werden voordat de
pest onder hen Uitbrak en hoewel l 1 mot
percent verloren hebben door de lDentlDg
8 he~ bil 80mmJge van ben meer da~
dlln ZO dagen d:>.t het laatste beest Ziek werd
H erom vertronw Ik dat een Leder voor ZIcb
1.elven ,,al oorde<>len boe de pest maakt met on
geente beesten vergelek ..n bU geente Volgens
deze feiten kan Ik tot geen andere conclUSIe
komen dan dat de mentmg een pa5l!1e?e vorm
neemt van zeer veJ'llChllleDden II&I"d MU do.nkt
bepaald dat de enting hoewel op een eD dezelfde
wuze gedaan ten eerste nlet o.Ile ~8teU vl"J)
wanng geeft ten tweede IIODllIlIg6Dkru gen
Immurutell Yoor aIeChta een pur dagell anderen
voor een w,,", ~n YOOr een maand en mm-
IIChieU ~ ook YOOr ItYellllauf l1li naar dat

ru n
28 Jul -(P r

D l1!ltÏlll(m rida/.! I W! I
Dc ROSIn r,,,,,tle verlu:

lIUddag (IlO 1 UDr

Noodlijdenden te Fordsburg

Beweerde geld verd uistering

POR EL A • ~ J (R'Ule )
Het verh >or de zaak tegen Henl] Craddo k
VToeger klerk b don heer 0 Bnen d e secretar",
...... 'an den afd""l ng.raad I he lenm rgen ge
<!'lDdigd toen Cra.ddock ter .rraf. tL ng ver
wuen werd Borgtochl" gesteld p i 00 per
"",nl)1< en Iwee borgeo voor i ~ elk De
t""1!'en .un nog n et gevonden ( rnddock
lot.dt • n verded glng terug

( Rwter tel 7

Dl I \l rOl ,\

Z A REPUBLIEK

net den k rkrllad over de conierentia
h gev eien an de groote meerder
k r...w"leden dat ik er -geen deel a:an

II erol IICI reef Ik MIl da
de conferentie deel z-ou
kerkeraad meendo dat
ontl dUB Deze 18
twe"d~ conferentie

- (lv
n t find
H

DB IndustrieeIe commissie

Jacobs stem-Ezaus hand
k lJ erg Jul " 7

DE 1'4

SOHEEPV AART BERIOHTEN

KAAP"TAD

AAN EKOIllE~

2A-Lang D ( ra ~. VIUl Ilucn"" Ayre,
t J-~~ DaruA~ II van Astral

VERTnOKK&S
28-Mn. lbo", Moor naar En ",lan
2!)--S," 0 reek. Ma ~ n~",I"Dd
29-88 Ar 1.1 CM le nrult k O!

29-Langtnn Granjl naa lu
10" VE"

SPORT

De grondwet commissie Neem ik ml)

WiJgerbosch 26 J nli 1897
PS Nog heb ik vergeten te

weet vno een .eker J>Cl'IIOOn
ruoderptllt kregen die
geven aan zon buurman,
kOD daar de veedokter bet we.' l!!*l~"

De ('umn ui

"le g dcr !Ir I "..,'t L ro
Lil ngen verdaagd l t -\ugu.tu. m d~ uf>.
("omll.é. n II'Laatte _",lien hun werk te d ",n
Hamen met de dne red te.... zUn cr lban8 ..".
recb I8gelt"erduD op de COWlJll8llle



,.

VRUGJITBnO:lEN. ,Harkly
I " , 'Doo,n ,, .1:taOUJ

DUIZE~DEN geënte Vrucht-
bocmen van de keurigste

soorten overeenkomstig naam i
Prijs ~iet ~engaa1u1e 1/- !

2,000 Drsgende Guavas en Loqua~
, Prijs Pd.
500 Limoen (Seedlings) vrij van

insekten. Prijs 1/- .
Doe aanzoek bij

C. M. NEETHLlt\G,
E ver Green, Stellenbosch.

ST. GEORGESS·TRAAT.

. 'Een fnteressant onderhoud.iRondgaande OnderwijselS Benoodigd

c .

II
')

ALo nieu een JUllgffil1ll. \'00r 't onLloijt. langs
de straat u, !>!.,.,.J ziet rijdeu, of vlug heen en
\Vei'r warule len, on It..lilkt..""r goede g~w"dbeld
geuier, kan hU terecht versohooud worden
als hll 'l~;.u gedachte l~ dat het overtotlig l.d ge-
roepen lo wvruell hem up tlat,. pUUL te gRall
onder \.ragt'u. T.,qo-lau1!il' w a rcu de f{edll.Chtou
die llch van d..c n rappurt~ ur vuu de l,hU'rIlJC·

llite" Fr- .. f'n 'A rut't:~l~r mnak t eu toen hl! up
een zekcr--u ()(.'hh·IJJ ~ln~ ~HII de-n beer T. E.
Liefeldt I...p t~ zoeken. lJcLeli mnllbeer voud
LU ltt,llg' rue t l!)" wer k lJP 't k..llltoor van de
Wblbekelldt: afsb.e;t.:r!; Ii r uru. du hoeren J. Brem-
ner & l·tI.

., l.j.)t;:Jell IUfitl"~Cfl,1l1ljllhtt!f 1,It.'ft:;d!, zei ouzo
rapport. ...ur. ..:\ It"t~ ~:ht:dt LI toe-li "

BUil g;ulIlad..l en eeu hane I!Ik !-{t!lach atrekten
ten lJe"W III.''; qHI Jeo Le v rl'L11r:uoJCtl toeljt.aJ~d
ViJ.U des ·OIJJttf\'ra.a,'tl~n !StaaL 'van gezondheld.

.. Om l'P J=~co neér te komen," gin!!
On7.6 rappor tour voor-t. "ik varsta dat ook gU,
een meu:'cflt!l[jk weztJtlliJntlt.'. in zekere mate weet
wat bet r;e~t. 'MJ! the eu \""t1I.!§tt:: l!Jden waaraan
bet v lecsch onder w orpen IS. ut woor-den ta dien
etfekw I • "

"JaweL "-,,,wat twaalf maanden geleden
InOC!!t Ik, t.vIHlu\"ol~tl vun r heuma ttek , het bed
houd-u. I.. Il d:.tt wd zea weke» tHong duurde."

., Uct L'" l1Ilj aIl11j;{t.·Ul1UW Le z ien dat. u die 011-

der\ïlldl/l!..(' tt:'! ho\"ell lIJt l5t'kUIII"D.··
.. Ja .. k l.cn I 1l.111~ ~l'bccl r-Il al wel. doch t.egen

hêl CiJI'!t.- v.vu t:lt'!l Llld w as IK zeer verzwakt,
en Jc rin-untat te k r.l!lUC uiune boenen eu voeten
(13...11 ..... 1rl ~I\.t·!l'~r dl: ijlill zrch lilt tot bo\'61J dtt
kille. Jl .\1 ,.,. '(It'kll en bee nc n wur'ën lOO

ittl1f. t.1 f." P .L!.·1. w .1-"1 de ..:cntl~Hte b(·weginjlf,
dat IJ.. I. i' .....1·1 nu-t .. k 'I! d,' v u , t'l! d ..iar ik niet
gaull h.' 1:1"j··.I Ik 1, bil!'" lJi!)'·t;ll. '

"(".' "elt.: l,,',alJ .. u w l'IL{CJl hUlt',nlet waat ?
IIdJt g' ,;\\ I d"11 rDd tiJ'J.lldi"t:btl unfit_'r\\,C[-

pIU;'; ~"I: '_:L> lj ..f lJ"I,{ ti lel!i lJr:letlM:h g'tJ-

dann
. Ik r,l.~,lplt.·o.:..;d" 1i~f1c~hC\!rCH en nam medi ..

CjJllet!. dC/f Il li' dc,!t Jr Ill!! 1.;~'Jl g-ucd. LJez.e We-
etand van l:J,kl'll dilllrd.· l'IJUIl ,'elld maand lAn~,
mulat Ik' kl,ort.~ IILI had vurlut ë n, un clOdclUk
b,,:~I)f1 Ik 1 ('(1 pr-'Ie! ·.u nernen met dr \·\ïlliam,;
lJIIIb: Pdl"i

, Z,~l I Eli It.·ilt IJ d!larJ'll l'enige baat ge,
voudt Ir •

.. TI" Il d·' p,·r .. t o Lot t e i gt'brud" w aa, wa.- de
l'!)U ~lllfh'I KI..1!)1.: :lfl.{clluflu.'n. t'11 na flug ee n

pa;.lT lJl"LkL" ~., tlt'!,b~'!J !;~I)rulkt. Wl~ de rheuma ..
t iek ,.J ~t""t1"I·1 lilt mu n gu .... l(:! vur hanne n."

" T'ult·J.:k lOf pcrtnune n t ?

r , U...rdt.T! \p.·r u/,I·I\'I·I\. ,,",•.Jtlrt JIOIi tHd gp-
1"ot..d Ik III I I\l!t :I:I~ \"t.!k"IJlt.:J1 Kt:RtlZHfl. en nt)~
een UIPil'r\· :-,.,1.'1) ,Le Ill) d'lvt d~llkeB dat Ik
vvlkl'lUt"1 ...:' 1.1" I ),"/1 I'" ,'llld ..il Ik guen de
mlU5~~...J..I:l:II.1'J,1 _' I III .j". kW,lal .tnot:r\·oudcl1
ht.:h. I,,; k~'1 I, fl, I \<ft'I"'1J d,lt de ptllt!t1 IrJU

Uld :d), ~ [J 'jn " .. rtH·uUl.ttl"k lJcbllCll gene-ll'n,
d"ch ,t .. : !IJ ·11 _ 'lt,l d.H ,J.,;ullncrkdqk door ,llc
f.h,K_tt,\\l'" ',·rf.\lkt. dl/.,r derl(·l\"l'r golJrll\K

'bt:ntl~ld .....t:!d r ,t !.<JII "lrll:;t.·[J lt{t'L.,udt.'1l :;t;J·\t,

zoo.Lit la :!I' 1'" .lt·rt dit'!! tiJd t;t.·r~ttj lo. la!
gt\·.,,1 /"" ,1.1·lkIJ.ur .!e·,'H,ldt' Ik [1'11 ,"(}or t
fllil ol " ,,_, ·I'd ..k·l. h.·/' dat Ik Dr. \\'Jh~)ln!l
l':llh: l',;:~ d..!d I, ,,'fl ll';lll' r " rlt:llllt.·n hch a ~n'

lJ..:\",rI\.·I'
Ild I'" I' \ r :II:'!' I k ll.C~t de Fr'''' "'''11:4 ':an

het ...~"r I .' lt 'J:\' dl jl lIk \.'0.:11 Lt:kt:r gCll( "M-

Jlll,jdl I !,....:. Il r ,·Uln.l:h:k ,of\ l:11'K1e,.1"l van d.~n
a..:tr.J \l~i~, "':.,1, n ~("l·lIi. \'till\: )o("~!llrel1dc dl' p.'\'lr
h.d.( ...te ","hltl!. IJ r ......"t.· ill,·rk\\a.ardll.:{e gcvn,lel1

\':I..il ..:~:h·ll:·~ [,. t!!le~·n.'H4Iwll dvnr b~t gebrIlIK
\7:tn Ur \\' '.,:tln" Pltdc'4. Pill:ot rtall bt·t Jicht
gt'!lr:l"r,r lht lJr \\·dll:Ull ... PInk I)db, '>lOf

I'kd",' \f, ...../"h'··l t/'\"II'" wonderl!Jke 'ltaa~rlc
).~l:tl'·11 .1;'" .. ,·",·.· ...1111.1 I.·] lr'~"ll In<ijge~<I ...,

dy ..!A.!I.....l h",,"li ir. \'t·rlWilkk!tI'...'. i\nft'mla. tt.·
rt(J~. l"',J< ·I!t:l )..:t· \,·rhmml!;..:' t.·U :"'oL. V,LO"

d.lIl .. ,:;1 .. I,,' 11 1t~1"r, 1\\ "fel t~wt.·l.en I Jok I
.1.11l: l.f· ,"!l ~!,t'I";'l··k \,,,'r "llr'·g-t:'!lna.llllhclIl. f'fl

al .1" k" " " i, r "",,":,.; ". ,,·b.· 1>",." i,ll· A'\ \1 :~:II()\ ])1-:\ ill Iwl I'llhliek,'
11..'0 l'l" \ ·:\:\.I ..:.,.L·U t, ~ h \il'it'J.l;lr~ 'l\"tT r a' ~•.
!!lo.,IL;1 I"~ :' \\·.lltllll" .\I •..,L\·!)II .\1J..,~i. ...dlq' ' ~1·1!!!t It' 1<!'i'ilt,Jll'l'!r..:.klIHIf. lJi)\'t'll
PU. K.l1!I!"'-·! I ~t'_"'n ",.. .;d f>t.!r ~Jud, of i :;0.'11 dt'l) Lt'pa;ddt'n tijd. Z4)O uit·t It' \,qrt'll
}J'dr h ..dr !"!" ~l (,.. ttd.:'. t>O:,t"rll PiL"\ op \ lur gr,t,..;-;L z'lll!:'ll zIj lilt het I'3chut verkocht
uamaak~cl" .\,,1 ,. ,,"I'd"n "I' \'rljd"g deu 1:; Altl.(u~llt~ 1,,,~lï,

OITl III \lilt" :-"!J!()1'!.(1'11 ....

I\LIII\\ I",anl. UWI wit gezigl. ;\ jaar
(Iud •. i.,'"t-'t'll 1l1tT~.

DES HEERE~ LIEFELDT'S PROEF
:-<EMI'NU,

VERBAZE:"iDJ:: H~:;CLTATE~.

C I

!

l'

!

BEACONSFIELD.

r· ,,

IJ,,: ,-\ink,\I!\.:r .. ' lil Be1LC"tHl.....field. hlt:~ldcD (ene
Terga.dcrlll!r.' "11 \'nj.Jrl...:a"und :.!:~Jult Jl. met bet
d()t).j ~Cn uk 'l"'all deu ,-\ fnkaDt:r Hund tt!
s(!euten

Oe npk'l!!l .. t Wil;ol fllt--1. lOO goed a.l~ \'crw;1rnr
wt:rd 1':1 \.r ,dl... ~""J •. Jrll!!("n kuml'n lallg'

l...:L;LIJI) i),· \,~ _"'11·1" !*,r ...11rJl·n waren I) i\.

t.-_,\.·:;w" r.!:. ·1- )r""r"n ,/ Klt·rok. P.'1. nll~h:.l.
(' !! ~ll ('. ,- :1. I It·d'·1l V'lIl het dl.~tnkt."ht·
~tllUI"\.J \ .'". \ l-:rlllJdc P H'~hl .• l lf
HlIó)~. I) .\r··,,,_; f': \11 1('1' .1 \·.l.rl der H.lct .• J
\ï~""'t·r .. l l\_ ..... ,.1 (;"rlUe:;hlllll'll, P. :\'a.ihtrl,e.
11.1.11,<.1, ..... _. 'r .\1 I~:,,,n, ~1. !lUi(", J ~[elJl'r,
J) l~·" '''' I' 'Ill t 'rt't.·' .

I Ju bt" t.'·, .1 }-\ :t';"'k ,'rl (, ...:. }I.1I1ptlif,.~h
w,:r\!"n r·· .. J" .. 11,·\"j k Yt'TI.I)··hr aJ!"i \'I't1J[llrlel en
1'11':1"'1;" :\",,_:, 1,:L~·...t"':,"ll",·llIdf' !laC 1,)t'n

t'\'jl ',,,-.\01"1" '1 IJl!",,,;: \ III h, I \I,,~,I ,'1\ '''·t'rkt.:larn
he·I,'1l ,,'I ,1,·]. 1:'\11'1. , .... d., \·,,"'tJlutlt.' \'11 hl·t
"ro..:ruu , '1 lW.!I:I",c!t-:l t.lIl.!\· vl'rL;adt'rJlIfo: ,·,,.lr.
".·a';\I .. ;J ':' \'h'!'!">!..:! 1,ln .11..' bt'l·n·n 1'. :\ft.:!ier
J. H" .... '11 - d.:t'lIl"~·!lI' "'l!'lIlfll,·n r,e ...!t.!('n "erd
C\..'!Wl! ti.,: I .. : "'" [. H4 :1.,·Qn .. lielrl ')IJ te rJchkn

I>l' \ .,,,", . ',.1' l.~.'" \ ,'fI', IJ1.!t111."1el'nPlI hn.·' aan
dt' "":';l,1 ~ * '·'·',r ,':1:1 ,1"11 he,·r.J .J .. \fW'lflU.
waar' I ,;. :,':- /.,111 h····lwrl,·fl k kl·rUlt·1l I{af
d.tl lt j" : ... ",.J k 'll\\,·II.·)f1d.· tl't 7.!in lJJnl~er:
~ql tll!'1 r ._, ,\ '''I,I:_.. !.'Ill . .\"1 Il dt., ", : ..;a· !

Ul'll1t.' l ,,·\\"I, ..,IIf'· .

H)O~ DE

Gouvis. Scholen te Steenkampkr:&&l
en Holpan Wijk Hoopstad.

:;;.,
~;',
.~~

ATLANT%SCU. V:J:SOHElRZ'''.-.
WAnIER &; ERIKSEH, BOSTBU8855, KllPSTAn.jj

, ~!!
" '~[,

BENOODlGD,
EEN Eerlijk Man a.ls knecht op

. mijne plaats, een die Tuin-,
Groente.n-Kweekerij .verstaat; een
ongehuwd persoon sal de voorkeur
hebben. Doo aanzoek persoonlijk
tot 8 Augustus. 'Geen wijnvlieg
behoeft aanzoek te doen.

FRED HUGO.

.'

LEES

Zijn bezig

PL

\' e,'ha
thans het I

Dit is (

Ma.teria.len

do.

do.

5

leder ArUle

DAr
M

• f \\,:.J \ ,·r ~.. l':l'lI" '.!.·"Pf'!1·j t'll 11·lt·

, '. ~ l' I lol " I'" f""11 Il!" r J t ~'t: k t' I I< I(,1\
, .... :,··j'·11 ,':.:1 tlt'll nICU"I\'t:1lhll!!!'"

Boud":.l' ..
)Yt'L 1.."1'" \""\, l ....\·fj .. '!~'Il h",·r.J k:l.'rf'k :lI ...

voorll':t't 'i! ,1"'1 II' I ~.l \'l':ltf'r al~ -"t·n ...t.ul ....

Olel ','Il \ "ld'''''pl__' I" ·[illir ~,:...t;l:lndt: lilt de
·htcr,·! .r ... :11 d,:r !{id. I' .\Ialherb~, I,:. 'lt'iler,
H. 1~lj,t'l [Jt '~' r ' 'I " 'I·,· r-

lill t'. "t' .l.tlJ .. ;,rak,··! \\rrdt:fl "t'nnlg~ll'" L:"C
ltl'-t" Id,"! ,I, fWt r"IJ H.l.llJtlfl,·!',,":l!. Botha.
Klep k. \1 .. '''' \ t 1:\' r. Wflat"!' I'I..'fl~ hartelllKe
dankht:tr:i;'!I-' :._:.·!'.r.....twrd wt·rd IHlfl dl' hl.·t."rt'[l
Botha ,., ~I t"J,-:!!t'I~' Il '"'''lr d(' hldp ver!t:cnJ
met hf'! l';"! h 'dt.!1 ,. III dt'lI Hl)lId~tak. ell de
v~rg'l-dt'f"lll: ..",tl{ Ind .I.. :.;t:WII11" .jankUetulglIJ~
aan dtn \I"';-I...tt,:,

Lallg- It.'\t: ti, J~t·,ll·"ll="tlt:'l.j H,'nd!'ltak.

A PPLICA TIES ~ voor boven-
gemelde betrekkingen. ver-

gez.eld van bij de ~ et ,:er81schte
CtJrtifica.ten en getUigschnften van
bekwaamheirl goed zedelijk gedrag
van de laatste SCh00! commi!'lsie en
deu Predikant waar applicant. werk-
zaam was alsook lidmaatschap eener
Protcstantsche Kerk, worden door
den ondergeteekende iogewacht tot
den l sten September 1897.

Salaris £ 120 per jaar en de
~cJlOolgeldeD. .

,Yerkzaamheden te begmnen zoo
spoedig mogolijk: Ke[l~is van
muziek een sterke aanbevelIng.

Billijke reiskosten zullen worden
vergoed.

DE

IDJelegd Vl80h, Vtsch FrtJ!kadellen~ )!I00tJ~1I in Pe~el met BpeQertjell, .~tJ.I. Ge-
dl"oog<l en ~ut.en, Gerookt Vlsch, Gevlekt Snoek, Gee1beek Biltong, ell ~4fP'e Vleoh
soorten naar het Se11.oeIl. ( il

-,w'A.DNER & EB.X~SElN •. il

D.. ISAACS & O~'J
" !<

DE KAAPSTADSCH£ LEVERANCIERS
VAN MEUBELEN, Ii

~

K r::NIN ISGEVI NG·
[ )

. E ondergeteekende wenscht
aan het geeerd publiek in de

omstreken van Moorreesburg, bekend
te maken, dat hij de Bezigheid van
den heer J. T. A. LoOBNEB. over-
genomen heeft van af den 1sten
Augustus, 1897, en waagt vrien-
delijk de verdere ondersteuning van
het publiek, .

Dool' stiptheid en oplettendheid
hoopt hij zijne elienten wel waardig
te mogen ~ijn.

Een Groote Voorraad van Boeren-
benoodigdheden zal altijd vel'krijg-
baarzijp tegen l~ Prijzen, ook
koopt hij alle soorten Producten
tegen de hoogste markt prijzen.

J. HERMANN.

Oost, .Afdeelings,
KennlsgeviBg~

AI~WIJKIIW EN SLillTING VAN
WEG,

E lERMEDE gesclj.iedt kenni8gevin~,
dat het het voornemen van d".u

Afdeelings Raad van' Barkly Ot's!, IS

overeenkomstig sectie, liS2 vlW W "'~ _,(t. 40
van 1889, zijne ExceLlen.tie, den Go?-ver.
nenr, te vragim een proclaMatie rut te
vsardigen, de 'l'ol3'6nde .seceies va?- den weg
te verleggen en te sluiten, namelijk : .
, 1. De afwijlring, welke de tegenwoord,tge,

geproclameerde boofdweg (procl&maliie No.
291 van 31 Juli, 1893) V&Il Dordrecht
naar Barkly Oost ve:daat bij een punt,
waar het Mn de gt'6n'sscbeiding tussehen
Schudefontein en de uitspanning. op Water·
kloof, kruist in de gezegde ultsp';Wn~~,
in eeu Westelijke richting op de Zu~~ Zijde
van den tegenwoordigen Weg, nab'J. BIDt·
ID&kaa.r Drift Kruisen en vortgaat LD een
We8telijlce richting op de JlOOrdelijke zijde
van den tegen'llVOOrd~ Weg, en op een
punt omtrent 530 yards Oost van b~t Noord
Westelijke Baken van de nitspanmng aan-
sluitende,

Totale afstand 1 mijl, 708 yards te ope,nen.
2. Het gedeelte van den tegenwoordlgen

Well: van Dordrecht naar BarkJy Oost ge·
proclameerd door Proclamatie (No. 291, van
31 J u li 1893.) van een punt W8.Q.r ~et de
grensscheiding tusschen Scha.defontem, en
de uit-spanning of Waterkloof kruist e? de
geze~e uitspanuing, doorkruist tot bij de
oamlniting met de afwijking bij een punt
omtrent 350 yards van het Noord Weste·
lijke Baken \"II,n de uitapanuing. Tot&le
afstand 1 mijl 673 yardll.

Allen die objectiee hebben Legen de
bovengemelde slniting, en afwijking- ~nde
secties van weg moeten zulke objecties,
schriftelijk inzenden bij den ond.ergeteeken.
de, binnen 00 dagen van dezen datum.

Op Last,
S, E. SHAWE,

Secretaris, A.R.
Afdeelings Rnads Kantoor,

Barkly Oost, Juni 10 1897.

Simonsstad,
27 Juli, 1897.

WEGOELOOPEN

VAN de plaats de Hoop, Vlagge-
berg, op 22 dezer een donker

Schimmel Ruin Ezel, met grijs kop,
bejaard Heeren Schut-meesters bij
wie genoemde Eeel moge komen
aanloopen, gelieven dadelijk kennis
.te geven aan den ondergeteekendc,
door wien alle billijke kostau zullen
worden betaald.

J. G. CARINUS.
P.O. Lynedoch Station.

Het Genas Hen Allen
MIJ NHEER,_:_Negen maanden geleden

betuigde ik in een brief aan u va.n
le l{Oede n.itwerlring van RHEUMATJ.
CURO in mijn geval. Ik ben 60 jaren oud
en heb 23 jaren lang geleden aan CHRON.
[SCRE ASTHAM en RHEUMATIEK en
zochte verlicbting van vele beroemde ge
neesknndigen, en probeerde alles ronder
baat te vinden en had in mijn geval alle
geloof in menschehjke bekwaamheid ver-
loren, tot. da.t ik RHEUMATICURO pro-
beerde en in eens zijn mijn N ellI'111gi...
Rhenmatiek en pijuen in hoofd en aange·
zicbt verdwenen en het nieuws is ver en
wijd 'Verspreid dat "onmeester V AN RoUT

amper heellemaal gezond wns van
wonderlijke Medicijn," en dit W8.11 werke
vet gevaal ; elkeen die bet probeerde b
heet het aan.

De heer JaCOB VANZIJL van Vlakfontei
(3 nur van Steijn.sbnrg), is genezen van
een schijnbaar ongeneeslijkgeval van Rheu·
matiek en Jicht, Nooit, zei r;ijn moede,
Mevr. VAN ZIJL aan mij, ...&os er een erger ge.
val van "Koorts Ziekte", zooals ziJ het noe·
men. De eeste dosis RHEU MATICtJRO
deed de lijdende jonge man l'll8tig slapen en
medecijn werd voortdurend toegediend
hoewel da buren en vrienden Eeiden dat
nij niet verwacbten dat hij leven zon, ID<U

zij tmee-m.aal hier, en getuigde va.n de ge·
hee8kracbt van de H.HEUMA TICURO en
PILLEN.

JONES RHEUMATCURO.

G

LA

Ong
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dU!lOOnden IlIdel'8 met blildl!C.b&p..auuld_ P. J,
l'etvsen st Co., age.oten, Kupelad.-(AIk.}

'.' ~
STELLENNU TEN TOON BDN LAATSn ZEGBPI"~ ; i

Het JJameson' Slaapkam6r'~A. H. THERON,
Voort. Soh. Com.

Buestk raal,
Dist. Hoopstad,

P. K. Hoopstad.

I·

(ONS EIGEN ~IAAK8EL), ' ~

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,, ,

£S 1s;:PLBie 1Gs.
BEVATTENDE 3 ART/KELEN ALS HIERONDE,:j .

. t KENNISGEVING

-~ -----~---------
SCHUTBERICHTEN.

01'(; I·:SLOTE\' in het schut te
'Irudou w en zal le Barrydale op

Z.alerda~:ll .\U~ll,·<lll" verkocht worden,
inrl i--n niet vooraf gelost, namelijk:-
l Doukerl'o"de Os, vlukhoorns, omtrent ;')

jaren uud, gemerkt li uker oor half-
uraan van achter.
Witte ()~, roede wangen, bles voor Jen
kop. roede kol voor Uil rechter heup,
roede kol ouder d.e staart ·1jaren oud,
l iu k er "or zwaluw staart, rechter oor
:->towp.
Zwarte 0". I'Iat kop. :, jaren (Jud,
rechter oor half maan van achter.
z.warte OH, "I' hoorns, j jaar oud, linker
oor h"lf'IIJa;Il' vali achter.
meek roods Ol<, vlak hoorns, ;-)jaar oud
linker "or half ID<I<m van :lchlt'r.
\\"il- ....·hinllllel ()8 roodf1 wangen, roode
<>orplI. :\ jaar oud. linker oor half ma;lll
,all "dHI"!'.
/.wart IJ )Ill I,nl. k,,1 voOr J.'n kop. vlak
11I,,,nl~. ,It' 1'Il1l1ell afgezaagd, ·1 jaar
"ud. lluk.'r u"r zwaluw ~taart rechter
1)(')1' !:ltol11p.

I,,,,,d,' Bill I'irl'fJ' "chilli",,'1 pens. :!
""I)' '.nd, vl~k hoorn,",. Jl'1'lllerkt tw,','

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

DAAR de mondelinge overeen-
komst verbroken is, dat de

firma van 'VAN DER SPUY, hfMELMAN
& 00., niet in het Paarlsche Distrikt,
en de firma van A. B. DE VILLIERS
& Co., niet in het Malmesbury
Distrikt Venduties houden zullen,
zoo geven de ondergeteekenden
hiermede kennis dat zij nu voortaan,
zoo wel in het Paarlsche alsook in
hot Malmesbury Distrikt eu qok te
Koeberg Venduties houden zullen.
Wegens hlmne bekendheid alom is
verdere aanbeveling overtollig.

A. B. DE VILLIERS & Co.
Paarl, 8 Juni, 1897.

!{llIld- ....\·hilllll1l·1 P(·!l:-l. ft)Oi dt.l kul \'001'

'[,.11 kUl'. vlak ""urn". :, jaar oud. linker
4)111' I,W;t!IlW :-lLlart l't·chLt.·r oOI' ~t()IUP,

I;"'t'~-rtuf(ll' ,",CH.'. t)1' h.~orll:-l. .. ,-I jiial' oud.
lillk,'r ""I' half Illa<lO vali ,,("hkr.
IIll"ek-r'oOd,' V~al'l'. vlak hooru,"" ;\ jaar
"",I. lillk"r "or half Ulaan vall achter.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUN DVEE~,
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

(; ,I. \'.\\' ZI.JL,

()p dt· Tr,ltÏ()u\\,

1:,"'1'\ ,],d,·
I li:",{ 1'1 hl :-'\\ ,'llt'ntLllJ!.

:.',~"I., .1III i. I ,~~I~. LACTIFER
Vaar het grootm ..ken van K,dnren

Zondel :r:..1elk
Eenige AgelIten,

R. WIl SON, ZOON & Co.
I,;:td) .J :-;.\TII.DI.

:-:'<:hIl lIllt·t_>r-ter.

H, H ,ti" I ""'I:i<k I,,, lf. ~atlla k ",al«I1'1.
III .Jllli. j,~9ï.

HAXl;KAST,3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Spiegelglas
48Duim bij 14Duim. ~5 5a.

Kennisgeving! Kennisgeving!

TANDEN!

DE ondergeteekenden geven hier-
med'.) kennis dat zij van nu

yo.rta.an, niemand op hl/Jl I·e/d, of ill
of lidO':! hun \'('ndl! Kraal tu
Klapmuts Sta.tion zullen gedoogl'[1
mN Vet' van welk('n <Lard ook,
lel/j; ·.1/II't ~/' ,l.l"PI,/"I,,,1 /.<; alle
()\"l'rtJ'L'den; zuliL'll zondL'r onder-
scheid !laar dL' Wet behandeld
wllrdt·n.

J. A. mn f) RS, Gronfontein.
.IOH\' \YARD, Klapmllts.

Klul'll111tS, ~~I JIlII, 1,"~lï.

OUFFETT'S KACHELS
Zijl ft BIllet om te Stob. met

K.OOL OF HOUT.
.. MI er goed mede Billen.

aGtA.T:lG ••• ,':lJ ZEN.

28 BUROSTRAAT. KAASTA[

I/v~GGé_LOOP£N 3 Von MABIlEaEN Top W ASCHTAFELmet Tichel B.u~, met Klem KastJb
beneden, en een F"..apstok aan elke Zijde. £2 ..14:••VA \ ril' I'Ltats STIKLA~D Op

~:\ deze!', d!'ie boeren bokken.
HU wiL'n genol'llide bokken mogen
komen aanloopell gelieve dadelijk
kl'1I1l1il tt: geven aan den onder-
gl'teekelldp, JOOl' wieu alle I,illijke
kosten ZIlllen betaald worden.

~1. M. LOU\V,
P.O. Durban Road Station.

TANDEN!!
TANDEN!!!

LONDENSCHE TANDEN IKSTlTUUT
Ulster Kamers, Gronfeplein,

HEEFT de eer aan het pv.bliek
. in de Buitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN ID EEN DAG kan
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven. ~,

•All, COfl8ultatiea ieheel Grati.

ALGEMEENE AGENT,
A. NEWMARK ,

31, KASTEELSTRAAT
Postbus 389.

LOOPENDE De Heer WALKER,,A LHIER op de Plaê\~ Bitterfon-
tein, Hardeveld.

1 vaal blauw Ruinezel, omtrent
~ jaren oud, ongemerkt.
Indien bovengemeld dier niet weg

gehaIlld wo!'dt tloor den eigenaar
\'an g(,zegd die!', voor den ·klen
:-ieptl'mber, 1i'\~lï, zal zulkti be-
~l' hon wd wordell aJs
deu 1'Iaatsbezitter
l\lopende is.

lI. J. :-iCHREl'DER
Bitterfonte'io,

Di~t. \" an Bhijnsdorp,
Hardeveld.

DIREKTlilUB. VAN HET

eigendom van
waar du Ezel

28 Juli, 1,"~lï.
B VORTKLEEDTil'EL voorzien van l'en Spie~elg'las 18 duim bij 14 duim op

'Patente wieletjes. £2 78.KAAPS('HE

COUVERNEMEN1S SPOORWECEN·
Bovengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieur~ inge-
voerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat gocd ge~oogd is
in de Kolonie zullen Koopers het voordeel hebben van onze waar))orgd at
de 1I1iiEe1en de hitte. van het klimaat zullen staan. <

Het niet Ontvang<on van Levende Have en
RIJtu'.gcn voor Stat'.es iJenoorden Mo.
chud'.

DAAR de Heel' Newmark groote
ondervinding in produktcn

hooft opgedaan en speciale gelegen-
heden heeft voor het koopQn of
verscheping, zoo vraagt hij om
pro~f bestelJingen en orders' ,oor
verscheping, die a.ls·dan voor zich
zelven zullen spreken. Geld voor-
geschoLen op produkten. :

Vertrouwbare correspondeD~en ~

KE\~rS(~E\l~,G gE_Jschiedtmits
Jcze dat \'1,or I., AU~lstus

aan"t, gef'1l \"l,!,zcmlmgen van Leven-
de Have of Hijtuigen ontnmgl'11 zul-
II'Tl worden voor vervoer naar Sta-
ties bl'llOorden Moclllldi.

('. H. !<;LLIOTT
Direk teur-G~nera.al.

IIIIIK-WIlmABRJU. I
a.A.ltBA.O~- &TRAA. T.00.·-STRAAT.:Kaapstad,

29 Juli, 189f.

.
HIERMEDg gescbiedt kennisgeving,
~ dat het bet voornemen van dezen
Raad is zijn Excellentie den Gouverneur te
veIT.oeken om te verklaren dat de onderge.
melde Weg in Wijk Ni.enw Engela.nd, in
dit Distrikt, ophouden zal te bestaan als een
Afdeelings Weg,

De Weg, bekend als de Oude Nieuw
Eng-eland "Veg, beginnende van een pnnt,
WlUlr de Weg in den tbans bestaanden
Nieaw Engeland weg uit elkander gaat
op de plaats "Sandham," tot waar hij
wed er met la.atst genoemden Weg aansl ui t
op de pla.ats u Asbton." de plaatRen
Roslyn, "Cleal"\vater'" Queel~8berr'y .. Laun·
stolI" en "Mount Newton" doorkrnisen de.
een afstand van omtrent een uur, of ti
mijlen,

.A lien die objecties hebben tegen. boven·
I{cmelde 81niting nwoten zulke objecties
8chl-iftelijk in,-;cudcn bij den onder'getee-
kende bluuen !JO dagen "an dezen datum.

Op lart,
S. E SUAWE,

Secretaris A, R.
Kantoor,

De ollde heer VAN DER WELT, van Red·
dersburg, werd geRezen door een bottRL

De heer A. CO~TZKE, Bmndvlei, Middel·
bar'g, C, C. vond dadelijk verlicting, Mijn
zoon JA:>i en zijn scboonvader, de heer J. A,
SMIT. van wonder·boom. Burgel'8dorp, wer·
den ook genezen maar ik moet nu slniten-
I k blijf uw dankbare vriend, J, C. van
Het groote Zuid·A frikaansche ~neet!middel
voor Jicht, Rbenmtiek, Rhenma.tiscbe Jicht
Lende Jicht, Heup Jicht, Aangezich.
pijnen, enz., eu beeft vele duizenden ge.
vallen, veel erger dan bovengen noemdet
'genezen. Is verkrijgbaar VIUl SoIleApotbe.
kers en Winkeliers door geheel Znid·Afrika

Afdaeling-s Ra.a.Jb
Barkly Oost,

Juli 8, 1897.

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

Degenen die voornemens zijn het
Strand te hezoeken gelieven te
schrijven of in persoon aanzoek te
doen-" Sea View House." T~rmen
billijk.

~\~~
I~
• t "

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST
De "CASTLE MAl L" Maat.schappIJ.

Bonwklip en Graniet Werken DE Stoom booten dezer Lijn vertrekken
vau KAapstad nllAI' Londen om dfilIl

&nderen Woensdag, te 4 uur n.m., naar
Mad.eire. en Plymonth, te Bid HeleIl& en
Ascension aanleggende op de bepaalde tu.-
schentijden.
Juli 7-HAWARDK!'I C.AtlTLK. Kapt. RJORY

" 9J-TANTALLIOl'i CASTLE. Kapt, DUNC.U
Allg.!-!'IO RH AM CASTLE, KApt. HARRI!!ON

" 18-DCNOTTAR CASTLE, Kapt. HAT
Se!>t. J-DCN\'EG.L" CAtiTLE, Kapt.. RoBINSON

W H OPIE Wenscht bekend t4"
•• maken dat bij een

GrHoiet Kuil g('opend heeft op den grond
van den h ..er C. V ys, ~ oorder Paarl, to n
b"r,·id is bt't puhlit'k Le voorzien lIle!
Verdndah hlokken. Drempels, V enR!~·r·
kozijnen, ..n ..enig ieLt! in Graniet tlteen
ver.·iache. Ook heeft bij eeu hoeveelheid
Bouwklippt'n t.' koop.

Tel. Adrl's: "Opie," Paarl.

Kitra Booten Joor Engeland, Jla Lu Palmu
WARWICK CASTLE. Kapt. ---. omtrent 10

Juni, via St, Helena en A.BoL~ion.
A VON DALE CASTLE. Kapt. BROWN, omtrent 10

JunI.
GARTH CASTLE, Ks.pt. W ARDEN. omtrent

Juni.
TlNTAGEL CALTLE, Kapt. RKNDALL, omtrent

Juh,
RAGLAN CASTLE, KRpt. fllt\");, omtrent 8 JIlII,

via St, Helena en A~nslOn.
ARUN DEL CASTLE, Ka!>t. WlJWEa. omtrent 21

Juli.

Voor Vracht of Passa.ge vcrvoege mer!
rioh bij de Agenten van d,' C.ABTL,E
MAiLBOOT MA.!.TSCHAPP1.l, (Beperkt

Aan Bouwmeesters, Kontrakteurs, enz
KAJATENHOUT.

EEN Groote Verzending Blokken
juist te Port Elizabeth ge-

arrJveerd Parquee Vloerplanken en
Spoorweg Dwarsleggers worden
verwacht.
DOti aanwek bij Jac. Loopuyt,
Postbus 436, Kaapstad.

UN:J:ON L:J:JN
KONINKLIJ KR MAILDIENST

UlIOH STOODOOTMliTSCliPrU
CBEPE:a.~T).

DE Mailbooten der MllAtschappij ver-
trekken van Kaapstad naar Engel&nd

Vla Madeira, om dt'n a.nd.eren W ~ t.en
4 uur r;.m" &l8 onder e.a..nleggende

VOOR ENGELAND.
" 28-MOOR, Kapt. GRJVVlI:N .

Aug. J l---SCOT (Twin &r~w) KApt LA-RJlER.
" 2;,_M I£XICAN, Kapt. R&fNOLDI!.

Set,!. 8-NORM.Á.."I (Twiu Screw), Kapt Mown.
" 22-1ARTAR, Kapt. MORTON.

EXTRA BOOTEN VOOR &lHtlKLAND
ATIIE~J..S. Kapt. CHOP!:, omtr~nl 1.; ,Juli.'
Gli.,;!;K (f,,"lo Screw), Kapt. "llM~TUO:>iv, orntttnl

omtrent III J uh.
G.. SCON (1·...in Screw), Kapt. MABT!N, omt.rent

12 .. ugw;tus.
GEULPH (Twin Sere,,'). Kapt. TY80N,omt.rcUI 26

A Dj,'llSt IJS.

GOT~ (Twin Screw), KlI.l't. BaE1lll4ER, omtrent 9
&:ptem Ix.'L

GAI KA ('rwin &orew), Kapt. CoPP, omtrent 23
September

Een van de MIUl.t.schappij'e oooie Stoom
booten zal SOUTHAMPTON verlaten voor
HAMBU RG, kort no. de aankomst van
deze Mailstoomboothn.

RETOU RK.AARTJESnaa.rENG ELAND
gangbaa.r voor Zes Maa.nden, worden ui"i'e-
reikt tegen een vermindering van 10 percent
op den Dubbelen PlIol!8ageprijs .

~}<]TOURKA.A.Rl'JES na&l' HA YENS
lanf,1"8de KUST worden uitgereikt voor da
terugrel8 binnen Dne Maanden perde Union
of the Castle M.a.a.tschappij Stoombooten.

Yoor Vracht of Pas8ll.ge doe men Mnzoek
aan de Kantoren van d.e Union Stoomboot
Maatschappij, AdderleY8traa.t

GEH~EL F.N ALONCEEVENAARD.
GEHEEL EN AL ONCEEVENAARD
GEliEEL EN AL ONCEt::VENAARD:
K~:01".II" "fillgh 1 I'.&cngl". hef ongttrenaardc ,~nceurtiddcl

leV"" Hucl4. HrC'N,.nhC'ld C"OK.cclll ... a.!cn, WOJ"ckn tD bllkJf!I •
lIIOt.I..da Iioor IIUC ap..{bc~d" yc.Rocht.

nk! 'j~eLeverancIer ~n netObsermcm IL

~...~ ~~
~~"'~.J

f\. SrOLANDER & CO.,
(;i~T1~'8TIGDsa JAREN

C1JfOnometer·, Horologc. en Klokll'.akers
JfI<lU41 G .bowun DurlinJPlraal,

Gouden en Zilveren Horol.oges iD
Voommd ~oud~ "

Ge<lrc.kL en l:itl!'"gcven Iloor de Drukken Ma.-
8Chappij VIUI de "'andt de VUllen & Co., Be
perkt, 1IAll1um Kantoor boelt YO Brug en Wu
tltl1lal-, Kar.pNd.

, '
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Tor DE

DE GUANO-EILANDEN.
, .:ol RAPPORT \AS HET GEIWzt;S co arre,

benoemd op h"t van de wetgevende vergadering
op den !,,.ten !'del en .>dan JUOl, 18~7, OlD Oll-
der soek te .l .en naar en te rapporteeren op de
ez plouat ie v IQ de Guano-eilanden, bet comue
macht ttl heboen getuigenis ID te wInnen en om
pap'''r'''' I. vragen en te bestaan UIt de heeren
J S )1"rllL' Frost kapitein Brab ..nt den COlD-
mk"lSart~ vu n openbare werken, de heereu Louw,
J t' ""tpn,) en dr Smartt

t w ~()/Il!t. l.('erUlgenl~Ingewonnen en dedoor
de !;etull(en IIqdle"erde stukken overwogen heb-
be u.le ra.pr .rt,ecrt als volqt.

I lIJ '"Hlen dat vr.. n het overnemen mn het
b~ ...Luur dt!r t;'U1.nl.) eilanden ZIJ bewerkt werdun
door bp.klll J.ckson, onder eend m -udehnge
OVl n.·t'tlkIHn .. t aangegaan met den heer Mac
:"a:.J_;hll)(1 ,roeg-er :iSStstent comrmssarts van
kroou lau len eu openbare werken, voor een tijd
purk '<It, t w ee ):lren Op den 11"!.en ~hart,
I ~ '2 "te I ce n oLbnfLd"i< kontrakt ""ng~ga.an,
"I' .ie te r 11 n va n welk kouerakt de erlandeu tot
fll.....ie n I' ...werkt zun

2 I) I I '«1 Je regcermg ID Maar«, I~!'~,den
PIll' , i I t ; I L lt) \ erruinderde van £7 1..!!3 wt fil
11.... l"l I \ 'I hd van optuie on t s to hi r u cschen
J~ rl"~' c- 11~ e n kapite in J3.ck:~()n bewerende de
r c ~l~11 I • ti t lTJIll' coru rïnaste behoorde berekend
r- ""I ,,(,I l~1\ 'r den \icrmlOderden vsrkoopsprus
'LiJlrl'P I~\ Il:~l(.;nn!;{ kapitein .Isckson t wualf
Il!.llllilt Il b; 1I1l1S g:lf van het elOJIgeIJ \ au ZUil
kontnkr

U,l ,<)(I~rt deu afloop van kapitein .Inck
...on ol k Hltll~ hu het best u ur Jer t iuu no
cdJ.lldc I b~ \ oe rd heeft. zouder eenige o v er een
kllm~1

I) I[ h. t bestu ur dor Guano e ilnnden g~
voe rd I" ~...worden np econouu« ..he bpzlghelds
bt"~III~( le n l n de gqeJkeunng hooft w\.oggudra
~~ n vu n 0;)\ olgende nurusrers binnen WIer
bcheer ,II \\l'Kmg van het departement Viel

{ \ti (\I(Ultt" beveelt uan (u) e-ene voortzet
~l!Ig 'u 1 d. Lestaande SCblkklllg. dl') zoo goed
1(' \"M'h f",·dt (I,) tu., de rege.:nng ~_'fl{)
lc ve rt t •• !. Il Jenzelfden prll~ aan al d e have os

van dt..: KI)I~!I11C
11[ I ... 1.1,[ \\

\ ()I .rz u ter

I f I," t HAf'pIH<r III H \11""I[lF:RII[ lP

DC' 'H!\ ~eleek8ndt'n gl'tUlb~f1I~ mgewonnen
.'11 tit' door de l;~tulgcn wgc!<'verJe s tu k keu
\)\ {rw\Ig"t.'n hebbende, rapportt:'ere~ a.b \ "dgt

I Z \ lilden Jat, vau bet eCN{(: over-ncmen
..JIkIr d, rugeertn~ lan bet bestuur tIlL8tJgC on
I-:t rt~t !dhedl'n helJb4in plaat'" [Te\Ondln In 'cr
llafld lULt de exploItatie vaD de (,uallu ed.lndcu

Z I kUllIa.:n filet vt.:rmljden het felt te l.,ken
~Ii dL rt'~pn\\I)ordq5c gou\erlJf'Inf'lIts agent
k l"ltt III .Lllk.~on In IA'jr) et'f1 'Ildud. lw£! kl)f}
ti Ih;.t ~111':: Ill, t \, I( II den heer :\1a.c\"Llugh
! 'l 1....·q ...,t.:!1· \ Ullillll:-.S.irI:'I van kroonl.l.lIden

f, \\ ~ rk~ I ~)p V. t Ik mlHldulill~ kon
Irl' \llkt \\lld \ H'rct:ll tIJdperk \an t\\ee
JL! lt lit I '" Ill! ftdqk kuntrakt lSedag
1 • k I I ~I \1 i.,lrl 1,... I: \\erd .taflgegaall U!{\}etl

I. II, I Jr I ll.·rlll~ Il \\ larun de g'IJu\ernuments
,\ ,Il ~ rt. htl_;J \\ \" I)ml! ISSIC te t:lscheo De
t"l 1\"" ,-' \all dit kOlltr\kt later !laf Lanle\lltng
[,I II 1\ \.'~"" ltd \ ill' plfllt tuS~( hen de rege'L"--
rll!_ I Il L.,\.!t tit T lt. Tl Je regtenng III het
Il I I.... .lt II.",ttt. Ilt dt gU:\.I11) \ erkocht ZOU

\\ I \ tI 1\ l,dl tk~ n rr1!~ t\f1 dldl p'll~ op
.l l ...l"'\'.:: J.jL d .. \ t:rgdt'kell met .L7 12~
.1, Il \ I I_' II I'fli" o,.:'ln~,ju g0U\ern~rn(.'nls igent

Il Ill .... I.llne ) I.larlllh>t.:he rckcIlllIgen lIJue
~ 1,'11 lt tlk'lll I ~,p de.!., 12s ba.,q~ In

\ III dl.: [Jf ti I W In"lt'n te rH meJJ (lP de
I ... I, L..,[... t li II I Ililldha ...fdl die put;ltle tot

J tiLl'"

I)t. I 'I !l[llall~t 1Il1llhL~r 'cUl laIlJI)t)uw !lIet
I I I' III It: !',[ t't.:llt! hc\redlgendt: ~hlkkillg'

I' I lIH··r dtfl l_;lll! Ill' t bt-tn:kkillg t.ot
I'l IIIIJlI' ....tt- '_;-lt Il 111 I [' d"n 2 '~tell Juni
! '" Ill'" lit L 11 k, d!r,tkt [\~~t\\'a~df mu..aIl

I II...!'l·ll /.(Hl \ r, ....fll 1 te I.egg-en of ~l hw In
.., I•• f lllLtlld II \L!I"'lfkll zIJn Z In dl'

,11 I)... I \ PI kipir, (I .Ja. k'llfl ht-!Illlhltll en
7 I, I' "'1 , I' HJt,t:' .. ll't Ht t ~'i. ook llpnu:rkl'
1 ~ I k ll'l!t!l1 ......pt rHI Illm dd.l~ \\f'rJ illlgt'

..r,II., 1..", ..1.1..-111\ 1j-,j(ngoU"l'rlHlllellt",Lgt'llt
, Il, I III1lIlLI~ ....lc \)(.,k geba)'jct.:rd "V de i.
fl. ¥ \" I~I nde !~ (f IIi npssaaf 'I.n do \ ')111
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t'l dr ii{ d~ liltt-l nl t_' \~ lt IJ \ a...tf.{el'l cid, t n niet
'" t. fI dtnkl~tldl~t.: YtIJ. ...t ~eIJa~cerJ \lp Jd uuJt:
....\ha\1 van t~ I.!....

lj Z I znn n~.11 Vi\n ..,e\' ....Il fI dat, (Iclde met
txtlLh.klll'; t!t de IJ\t!tx In.,)m~t '1i.ll den ..!I)l,len
'{lar! 1"'i't_' t'1J rh ()\t n;ellkom,;,;,t \an dt'!l
ll ..rtll "ll~U"'tlJ~ 1....·, In,t kapltllll ~Itfn(c
dl ~ ,,,r ti \crh-I' IdI I <lan d~' t""l'e iJl tit kkl!1
jolt"'Il \,...,~l II [I"""; lilll t'lLlliJ\.:\el"ld~rtgl·e
rJlIl.( I ~II ~td."l)' n IC n lilt II , l4)f I t !II) llll['l!.':l"r

~,hlkk 1114 til ft..) dVlJf ,If' .. fl t,tl der (011l!lIIS:-.lt

lf 11th ndl'crt'n Id d,)vr ,~[\ \ J..... t ",'darl~ te oe
t dr I
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\1 IIh" II ll\\t: III 'PI \-lll 2'1dezer ZIC Ik
I \, Irlil' ,~,'lt:dl_.III:.: .... ' 'Ó!r ,Ien ht:t.:r \ an Jer

.... f 1\ t'tfllilkl \\,-L.<l dt ", ..('lllg et n \\elnl~
ti -I li ~ iI....I·'1 I ....t 'I: \Il Lr \\;.1. Irvm JaJI
/. I 1~ , 'I '0\ lrlll li \\ "1I I ti...Je ..,chu~n u rllljt
pi.... Jlllllh r .. 111'1 I" j'J( III.!.{ 'r"a."1 !.{leUMlIUI'I

h. 11 111 \ lf nl d lt I~ ..11... \ li.....h \fJorgt:":-.teld
" ....1 III >t'1 I~ III 11\ r I'~t'lllddl)k \l:rJedlllen

\1 n)l< I \ il .... Jl. Itl ...pt;"'(_'r hOti~eDa.amd III

nl III d 1\ I I;et Il r,l \1 Ih I. luehllg WIl>-"" slocht!5
\!rl"c.;.J.r)l.;r~ .1.L It·· \\ ui.kt.:rtl1 up U!I!'Szvt:1k

pll~~J 111 lItt" r • r' r 1. II":"~ /.fgt g'l) glJ hebl
.!., Il \ 1 r ~ ld. II I...! • I• .! I tut "fkullrlll.!: \ an de
HII'"'l ..... ,~rh ... -) I n~ \I Llf \\"el W L.:.irtgII tegen

d't: \\ rh, rtl ~ I..! t;11 11\111(11 hebt g'11 uw hUlS
rll'l Jt \tl\.!wl'rll! J.f.;' ....t.idll i)lI~ldl)kthet
tw IJ illl lt·llik ti \1 ~ \. r ,_t\,k lOUr "'aar[ til daar
[1'1\ '*' dlt II !dlilie tll {l,lO zegt gil J.W \ Indt
)It' 111ll!tlukkll.'; lit IfLQllnd nlét kali t;tom
InCllll'0tl"l bq ",il IltUl ,(,nr Afnkaner of
)HI!{' f},'\rt I I~ d \. .tall IIh..:L t~gen~trl)Jlg met

tlo4\\Cn"tlh!ld, }-11 ht'tlt '-('I) nl~l If! de tl~gen

w "Ir Ii~h, Id '.lll d, hlt.'rcn \ UtS- ren },(IUW uwe
hull) dl ..tcrn h, 1,,\ fd l ,n 1~1l heer L()llb~~r J

I, I fI" pL tIt ,\ I l!d.~lrl~ \IH h" -;- 'eN ~-
\,rtr,)u"'" uW' l"l .... l1 vn~nt nlt.:t -maar ~r

~t~L.l1 .. k j Idt r - Wt,:\" getrouv.: -en oen
mUl \.l11l.!'rq,Jt \tr tlnt \\llloft-.t11

Ik pt:lu,Jf !lIl t lUt dt: h~trckkrng van \lpId
k0r til t- l1l I tl t,' l.Udnkkdllk \o(dkomt dat Ik
t~r ,~r li' Il LH £"u \t.'~laugen a..'1ngcllen het niet
h.~!7,nl-:' I Ill}( h \\ lu ..r~eVCtld I!!I \\" tJui daarva..n
,er~e~erd."11 IUljllhl'l'r êJltcllr. uw ulad heeft work
lolt Ill/\.\(, dat IK I' \erder LOU last~ 'allen MUil
n utili tt' nllblL\ l'eftl'n, ZIt_'lk gt.l611 OhJ~tlO tegen
u1 L3.r lK ~le onk fieen n<l~)lI1.a..kelllk.h~ld er \'OOr
~" vol~eIl- "1 alieyrnnd 8 advle. - 'a.I. gU
twqfclt een une! te ""brt!, cn -schrIIf Illet.

BhJf Ik nog.
, EE'I DIE 'T WEL lH.t.NT."

r S -Ik h..b bea dle voor de jmgo-p&rtlJ'
stemJen, noolt bescbaldlgd JIDgoe:s te zIJn.
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Doofstommen en bundem:n-
stituut.

T~WIJDING VAN EEN NIEUW GEBOUW
VOOR BLINDEN.

(Per uWjraaj ""'" o"~,, rapporuur )

WORCESTER, 30 JULI - Dondeedagnamiddag
vond de plechtige tDwUdmg alhier plaats van
een nieuw gebouw voor blinden in verband met
bet lDlItltunt voor blinden en doofstommen.
Het weder was alles wat men wenscben
kon voor zulk eeue gelegenbeid. maar
de opkomst het veel te wenscben over.
Onder de aanwezIgen waren de volgende
leeraren van andere plaatsen : Dl Luckhol!', De
Villiere (Darhng) en Pi enaar (Somerset West)
Bl) bet oude gebouw ID Adderleystraat vormde
sich een processIe ill de vol~nde volgorde
Oudleerhugeu doofstommen, die een banier
droegen waarop bet motto te lez e n was, .. U I~
duisternis tot hebt." Dan volgden de onder-
Wllzet'l!en matronen van het doofstommen m
sutuut, do onderwijzers en verwrgen! der hili!
den, de blinde kinderen, de leden der comm 18816,

vrienden waaronder de tegenwoordige en vorige
magU!traa~ en de edele beer JOHugo Bq
de aankomst van de processie b'J

n zr '1IEëWE GEII<lUW

werd een Iied door de bhnden gezongen, waarop
ds Alheit psalm 146 voorlas en een ernstIl:
woord sprak naar aanleiding V,\Q vers acht Ot)
Heere opent de oGgen der blinden Spreker
wees daarbij vooral op het edele en beerhjke
werk dezor inrichting. W IUIrdoor UIen het lot
dezer zwaar besochten poogde te ver lich ten
Het eerste vel. van psalm 146 werd daarop door
alle aaowetlgon met harteljjke insternmiug ge
zongen Door den kontrakteur werd toen rle
• leute] van het gebonw eerst aan den plaatse
Iu~en leomar overhandigd, en door dezen ven ol
gen. aan ds Luckboff, Jie op gevoelvolle '\Il"e
bet gebouw voor geopend verklaarde. Het ge
bed Jer ID\VUdmg _erd door ds. Pienaar opge-
zonden, wu.arna ds Luckhoff een indrukwek
kende toespraak hield, dl" met de grootste
aandacht door de tegeu"oon.ltgen aangehoord
werd De spreker wees op het nut der iurich
tlng en herinnerde er aan boe twee leer-lingen
UIt deze inr icb ting beter loon verdienden dan
hunne andere broeders Ook wenschte ht} de
twee blinden geluk .Iie met goed gevolg het
e lemeutair examen d it jaar hadden afgelegd

IHT }{\I'PORT

w erd d~Lr(lp door dun secretarre. ds Dc \ tI
henl Yourgt:llezcll dte een bulflIlgwekkenJ \ pr
haal dUL'd I a1l hut Ic I en 'a I ,)uoepb (.;"1111'1,,,11
prlnclpaal vali het Norwood College \,'0' 1.1111
den Het ole.'k UIt bet rnppolt dat h, t ~'cul\e
gebouw .£2 ~82 knstte en d,.t er OOit sdluld \,11t

"Iechts .I: I ï~J ol' w ....
Tvesprakelt werden ook geleverd do", .ten

tegeu\\'oorJlgetl en \ ungcn magl1~tr,lat R,lInler
eU De Vtlher8 en dour JCII beer B.",,·I. •.tr
uuderwuzer der lJhnden Het IlleU\\e geiJIlU\'
19 doelmattg IngerH..:ht eJl kan zoudL'1 tI\t..rdrll
vIng een sIeraad vuor het Jorp genoemJ \lo,den

Dokte!" en patIent.
UEW ELH.Ut-.: (! ',"TELR[','"(.

De G raaII Rcmet""bu uladeu bev.lt Let!
\erltoor ID d~ zaak t.egen dr K(~t_"~all teil gt.:

nu~sheer aldaar praktlsuel eude III Jt: pl.UH" \ all
dr Te Water, dw "e"ch,tldl!(d "t.,ut '"n kl II Il I
necle aanlanding gepluegd te bel,J}cn op .....u
~ ..nua KataJ'lua :\-audc, vrouw van ~irel Ja(llbUloI
'""aude elt de getulgclIll'i 'oor de \enulgillg
bleek dat meH ','".ude op 2 ~ule11lber II DID

dr Ket"!gan zond daar 1.1] zich Iliel \\cl g'i'\oeldc,
lilndd .11 en" ",Ir M maanden Toen de dok kr
arnveerde lag \lIevr :"óaUtlegekleed np haar "eJ
III de slaapkamer lJe dokter glrlg In de k,lfner,
vutlje h,Lar puls un zei <.lat hel I100dl~ fOU

Wt.,!lell haar te onJerzocken Zu prot,c ...teerde
d~lt IH t IIlOt 1l00dlg ".id, maar de Joktel Ijleef
\olhouden dat bIJ haal' muetit onderzotken ZIJ
I~Lg toen op het GcJ, mnar III pln.at~ vnrl b.wr tf.'

"ndecz,,.,ken. verkracbt~e Je dokter h 1<u lil
tlg met haar armen over b~r oogen en zag eenH
lllet wat cl gebeul,j(' loen ZIJ gewaar werd
\\ at bil deed "lOt lil hem af HII zelde
d lt lIJ 8tlt moest ZI!I! 11 lal man kwam
luE:Jn blllnen l Jl zei dat h!l d,ljlr een gat In

Jt deur ~ezJen had \\,lt de dllku r deed
eu ~tlct den dokter t.OCtl Uit het hu~.., I>,.. Ket.!
gan Z~I dat hIJ b:\H 1'\le.....Lt!:! olldt.:lz )tht hid
!Il,la r hlar man zelde Ik lo~lg li 1""1\ \\L~e~l
Jen ulJktcr hot ~at waarJoor hll gt1kt._'k~Jl had
Hét gat ,,"as IloK In jc d~ur Dl ,;etlil_;e loOI

dat zq aall Jr Kl'eg.LIl geze:id tud d,lt ZII \er

\\ ai..:htt~ op ti Uecember te h~\ lllcn
De uoktt. r zei ueen hPt lOU eer!'lft 0\ ('r ~ rn;tJIIl
dt.:n \\tzt:n ZIJ allt'ftourddc Ik \\" t llcler
Z'] .. erd op 17 LJnem"cr 1>" .Iall
raIldIng \unJ pla.lLs vInJer hart tuc .. t'''mrnltlJ
Ilr Hud",," werd dIenzelfdeu Jag III~erOt PC II
en onderzochl haar dIen avoud lq II ru> Il Ja
ren (jud t"'ll bet kInd In December geboren v.. a."
bet negende III 1<rUlsverhoor verklaarde ge
tUig" d<1t dr Keegau 'an het bed sproltg tocn
Il>lar malt btnnenk"am D. Joktel bleld haar
mt'! geweld maal zll nep lIIet Ont hulp omdat
zl! IIlet 'l\13t uf cr Iemand n.lblJ \\a..'ii\ \ oor ZI1 om
I/Ulp kon rt"'pelt kwam haar nt,,,, Immen .\ I.
lH lUide geruep-.m had lqtl dr KeégaIl!"4 kl)etslf'r
haar gebllord kunne!l hehben (_Jetulg~ lHltk:Clldu
,jat h.Uir m.lIl gCZl:~J. 11td hU zuu dt, dokter lakl!
"etalelt ZII d leht u,et d,lt er IScld Ill! de za<1k
tt! maken W lM Jh· kl~dt!n'll \ lil J~n doktt:r
\\ Irl 11 !Log I,,!'\ toen haKr [lIan hl1lt1el1k \\ am
.......arcl Jacl)l)u~ \ IUtle edlt~clll)ot tit.'! \IIIJJt ge
IUI~e Lt:ve",ugde Je gt'tlllgC[II~ \ UI /lIne' rou\\
m.Lar ontkl.:nde dat hl1 L;'etllt.:(~nd h ~d I.{eld Ijlt dt._:
Jll..lk tt~ ruJ.k~[1 tJIl dit te kt Il lit.: Il had !-St·
!5C\t!n IJl) Werkte Ifl derl tu lil t')CII ril dokld
IUn\Ct.·rrle Hq ging n.t:u hUl~ O!ll ZI11} piJp t n

lilt:". te balen 1 oen hl1 III hPt hUI:-i k\"i'am !Joprell:
htl ZljTl ~rouw ll:-'g'g-cn I)lt I~ nit. n man.eT om
Il \ruu\\' te ~hallJcl Ik IS I'lt gewoon H..1I1

zulke dl!i~1.: \hg' UI ml] tIll I!lng !IJel} ll,loLt

i~ deur k~k: dn0r het g "t un g111!.{toen IJlnllen
Ilet bleek I erd,'r Jat getuIge eer.t cen cllleie
actie \OOr L 11~1 ~Ch,lde\ergoodillg had wdlcfl
1I1stcll~n maar wegen~ een fout III Je rlLl~\alLr

Jlng werd Je r.~lk ter!I~~etrokktjll {'Il epfl krlJlIl

Ih:de \Cf\Ulllllig Ing-e~ttld Dr Hud~(ln \er
kl.t..ardf' dat hll geen "poor \all t"t:.1\ a.1IIrlndlllL:'
had KUflllen \IIlJeT1 \ oor de \'(:ldl~dlg'\ll'; \er
kla.arde To,\ ll!il.cnd. de hoofc-i kun\oi't.t1 Jel dat
" luJe kgen hem Ilclegd b,ld J lt hll dr K,'egan
i lf~K) lOU laten hetdlell \oor het LLrlktcr \all
l.l)IlC \ rou\\ Or Keegall gaf nuk t!;t'tUlgelll~ en
'Jntkendc Ill~f nadruk fLlt hrr Zil Il had St hul
dIg ge,n.l.akt alln \liallgedrag Ut._' \!Jrkbuingell
\ UI kl.ll>{er elI lilIlO \'rOIlW \Ir, ,iron ",Lis( h lt Il hld
nOI)lt de za~lk \\tllell cowpronll-kl'rt'n '\'og'.w
.-iere getuI~cu "erJcll geroept:'ll pill te IWWII7.en
dat Ct:n strIk ,onr dr Keeg.lfl ..;vlegd werdl
\\ H,lrn,l bet \ edH)Or UI LgCfoI.tf Id werJ

EEN REISVERHAAL.
'\(1 t-en ze..:r alll~ellamc \acant e doorgebrach

Le he"beu venr.,kken II 'I op lJoUJ"rd,'g I~ .1u
I ....I; \all hu!~ eli rt:lsden dien \\oud Zt.)()V
lll~ CaJeJoll rot onze verwPIlJenng en e
deplt~llIke b1lld;;chap ,ouden \\11 het gel eie
dllrp \Crllcht th, ~ero lan h,Lre maJC~t.elt
t.on.l \:ad ..t \\ 11 met eenlge moelIe (Jns I ~1t>R
be,teld hadden waren ook wq 'poudlg ge.c aard
ouder honderden "an toe&:houwers 'an
nou dH"Il a\ond In \Uurt\erk I'nz
Wt.'~tl Zt)l).d~ Ik UIt de gesprt_kkell , \.
venotond, ,"",1:-4 h~t de moeite ".lard g! \lo t:>l'Itom
dle1\ dal: d!lar ,ertoefd tu hl bhcn Ik, lnei
het Ju' bJfIl.l nutt.el()(_)~ te zCb"gt Il d het Jorp
hUZt)Tlder l\ucllg was vanwege dt:
~tharc Jaar tt.gtlll\\QOrdlg Ter"'l)
\urmoeid ~aren gIngen VI. U omtren
bed, 0il1 bl] htJt ont\\ aken af~cb
van Je d,el bareu die ous tot Jus
hadden

\ rl)uagmorgen nadat wlJ de n
taak 'all af!'S(.tH''lU numen ,",ulb
I er<prcldde zIch dan ook elk 1!1

nchll!1g
Terw' II IK nog een paar dag

Ik ,,111 Caledon met Jen heer d
plll1lt.Q. iJd-l\ paar uur \110 het d
\C rtndde da.ar van • rqdag- tot
\ .lnJ uH nam een andere ht_..>fjr e Kut ~ mu meI
n:lar \' tlllCrsJorp, een af.ta d \ ,ln meel d lil
dne t>ur rudens Wu hadd~1I d lal 0"'1 w~r
vnendelqkB onlvangllt door der hl'er \\ du rOll
en de lilllen en overnachtten ~aar

lJ~n Iolgenden dag (londa!:; glIlgeIl \\ II naar
kerk waar OUS een ze~r aaJlgellame preek ge
le-erd werd door ds RetIef, 'ooral drukk~udc
op de woorden u1 Jeremla 44 \. ra.j Uoet toch
deze gruwellIke l.aak met. diC j. k haal

:-;. kerk, om I uur, v~rvoer.l!e genoemde beer
du TOIt ml) met de kar naar \tv orcesLt;r een ,If
stand van omtrent vUf nur \~'at Ik op "eg bet
meest bewonderde wW! de grooïe Brand, Iel, met
dnuenden van wille vogels ove'fctekt, en de ont
zaggeljjI.e groot<3 brug over Blreeden Vler Ik
nam mun horloge ID de hand, tetwlJl de purdfn
eli overheen draafden, en OOvo,\d dat het DIet
minder dan vJer nunuten a&DbI4d. Wu arn-

I

nr ONS JULI,LAND 31

"eerden te Wo~ omtrent zet! uur in den
avond, oveMl3Chtt<la In des heeren Morkel's
hotel, en Maaodarmorgen OlD h..lf drie verliet Ik
WOreellter met den trein.

Op weg voud met mu niets buzctndel'8 plaats
dan dat Ik voor het eer!t deelen vali de Karoo
overtrokkon lt.'Lg met bloemen, eft het aldus be
wonderde. BIJ De Aar waohtte ik op den trem
dill nMI OOllt Louden gaat, ell toell kon I~ van
daar eorgelooe voortgaan.

Dinsdagavond OlD 5 uur bereikte ik mjjne be-
stemrmng, maar tot m!ln groote. prwondermg en
teleursteiling VO'I(J Ik den bestelden man niet
daar om mu af te halen. Ik was dus verplicht
m een bo Lel te gann logeereu Deu yolgonden
morgen kon Ik met groote moeite een kar met
één paard te buur kr!JlJen, en die kon mil niet
verder vervoeren dan een uur van het statrou.
J a, met'groote moel t.e kregen" ti het paard ZO,)-

ver, want telkees keerde het terug on weigerde
verder te gllan Om dun voort re giIan, moest
ik den drjjver (ecu kaIIer) laten leiden Wanneer
het paard dail weder tegonzlIlIllg begon koe".
te nemen, moest de k"ffer Ztln gang verhaasten
met een sjarubok, eu dan UI volle vaart opklim
men

Vandaar moest Ik toeu V,1Il plaats tot pillat"
rondzwerven om iemand te huren die ml] verder
kon vervoeren ~ a bq vier boeren tevergeefs
aangeklopt le hebben, vond ik "ell vjjfde die
besloot mil slechts een eind wcg le brengen, ell
JU1~t toen Ik up zqn k.u was, kwam lcmand om
mij te halen. WegelI' bd zoor ongunstig»
weder vertoefden Wlj daar nog e(Jnlgen tjjd eo
kwam ik UIOt voor Donderdag om I uur op rnune
bestemming uau

Ik wil bil doze gelegenheId die vrienden eo
betrekkingen die mq eenige hulp bellezon heb-
ben, bartoiIIk Janken voor hunne bewijzen van
ach ung en "} mputhie Moge ook Ik eens III

staat. ZIJUbun Culi klip lilt den weg te rollen'
S. C.

De brandziek.tewet.

• [ au ., UOfll I huw/Jr' '

Waarde heer. -I W brief gelicht aan onze
Wijnboeren en versebenen In (Jn,; Laml van
lautate week, hebben "II gelezen Het .pqt on.
zeer dat Wl) uau het \ CJ zoek daarin vervat,
namelijk, om personen te kiezen voor het
hoogerbuis dw tegen de hrnndxiekt ewet z'in,
rne t kunnen voldoen De meesten onzer ZIJD

o.,k: schaapboeren ell hebben e veu vee] last "'lLU

brand riekte, eli d lar het al ten duidelijk-ae 00-
wezen IS III zoovele ge\allcn dat Lmndz iek te,
IIIdien op Je rt;t.:htc wIJze behandeld "el Liege
!lIk kan llltgtHOOld wl)nfl. II IS IJl.:l biJ UlIS ernst

gi!wurdell 0111 Jc ol,llJdllekll.:lU1s h'Je cel hoe
"e,er naar Jt_; J.IIJutc \\ I.: I eld Lu dOl..ll verhul
zeIl

WIl hebbell dd wel ,ekllur nagegaan Joch
het L.'" ()n~ IIlet gelukt t\ n OIlLllt\UérlJaar punt
er 10 te \ Ifld..:H "u,(h.ude 1..'1 \OUI zIefllng ge-

mankt Vaal het llekkclt 1'3n sdMp~n lil lljd"n
\ .UI dloogtc, met \ t [Linde, mg 'lil \\ t:ldc1 ent,
eO hoc gIJ JIl~ de wet ah~ ()IIUIt \t1('r!."aaJ t) rau-
Ill!ol.cli ell wat dies lUtje I ZlIl UILkl ut I~ on:) Deo
r:wd,el
"q zoudClI 11 IH g te ~(,TlInct kunnen komtm,

\\ l~ het mt..:t ti lt Jt.: ~t.,;" Lill'hut'It..;11 zehell op dIt
pilIlt \crdecld ZI11! en \\ li!! bt!l !J1~t d.at de wet
!tj~d~ ln den kortl.·Ll tqd dal z1J III \\elklI1~ lS,
\)lld~llks den hc\ 19""'l\:11 tegellstalld v(u .. u 7,oowel
als uwe mede agltct.:ltlcr", zulkt) UILNtekllllue re-
sulta!.elt heeft gulcleld

De wet drukt f(.:llelqk liet Hl-> ult'gt:ncn dIe O()-
\erlioChdhg ZIJlI ullltrt.:lJt hunne ~~h:J.pell! en die
nu.ar hartelu~t rUlldtlckkCI1 mut besmet.te dIe-
ren, zonJer helilIlIIst lu dcnkën l~ln do pertio-
nen over wier pla,.llsDn Z!l ! lekken

Zilt gIJ da.u te Z\\.l.k um uwe 8<.:h.I}l!3!1 !St.:hoou
te maken ,;

Zou het IIwL bt ler \\t.:z('n om al het uwe bil
Le dragen om hl.t I wd ti vorll)M,Sen \Itn Ben
1a.....llL'{C ell 8' Illchdllke pIllg, 111 pltats \ .Ul al tl'lt
:.lgitcerell tt'gen !..!CII kl)~tI)are!l llJa,atregci van
tlld tut tlld '

Zou bijt nld Ol Lel \\l'H II n!!1 IltalldZlekte,
zoowel ..tig dt..: I'r llldZlt;ktl:wl, l ht:té'1 l~ h~·
...tudeercn III pIlth. \:1/1 11111.c \.fl!h.:lllt.:r he vol-
kina In dezell knllt.:kell tIJd III t\\et:: Le ver-
deelen'

Neen, mquht.:ll \ lJl Ikll Hcc\cr, WIJ S)rupa·
thl!'!eerell teo 1.t:( r:-Ltt: I1I!..!t dl.' SCIW,lpbocren,
maar waar ZIJ hlllH! zIJn vO·lr hUil eIgene be-
Llng-ell IS het ul!~ UIJllll)ót.'llJk Ill\...t ht'll mede te
ga.all.

'\'ugthalJ8 Ilh.~Uegl:Il:it.a.alldl..J tht lLll~:"\,zqn Wil
'l;olkomen gcnc,,;clI ZdO gIJ ,)n~ tl Il Ollull\oer-
baar punt In du IH'lllb:wk{Ij\\t:t kunt ~wlJzen
ulU ollze vcrtegiJlI\\IH)tdlgQ'8 te gebieden om de
wet herroepen te kr1J~en, of ht:l unult\OtH bare-
UIL\ oerlm,ar te maken

Do uwe
,r, 1\- ~, _, II l\1'1I0f:R_

'I Il \V'I bl'l'en u dankl:inar \oor de dIenstes
tot hiertoe aan onze" uubocrcn bewezen.

MIJNBERICHTEN .

WI'~II.:-':
JOHÁ""EMDURO, 29 Jul, -(Per tele!;faal)-Ile

Bunllnl...a g-OlldrulJtI J)'IULhr!tH.I'1 J nl!'!K1rt V(lor Juni
LOont een \\ln!3t \'<XlI dt: rnnanJ 'lil £1"Ju~.

VIA\H\rr."
KlllBf:llLE\, 29 JUlI -(I'cl ItI'':''''lf)-Dc

JH.af\CJ!;!a.d~nDg vnn de \I~lll.\~ H1IJtt Jll(elQ VU1-

m llllmx.at!ol.CllapplJ '\( tI tl1...'1kll gUltJu It n Het
vf'l~la.g toollde een tutn.al )11 11:l~ VI! kll"d ct vsa
\11IOS1 en verllt..3reh.t.:DIIl~ \.ul Ll:4),lloS InF-llll!. nde
j!;l i +U2 oVl'rgeor I( ht v ill hd \ I ~I..! J \ li UI.!~
d.1nd~n Lt Il bedrag~ \RIl .t.:;(1 2 >() liJn [ t 11 Decem-
lief LLfilstc JIl~Lr bo'! Lal I, 111 1.<11 ti II,:' 'iolf:.."lv ln eeDe
Ill",t 'Ilillg \1\n L.{r,m, I III JUllll trJ \\:1.nduor IJ( t.. op ..
hllt:n \illl bl1U\\hrt!1I11 \i·1 \.,hlll,11 w\rd.l>t'-
...Iukn dl: ,llrn t. lIreLL UIr/I{" III I": .. III ol >'1.lenden
vo.tr i maanden 1111te !'I!, Il, Il ZIJ h'}I'ptl Tl \olC'lod
la.J:1.1 Illslaat te ZIJll bthaht: ~... 1(11\ lllLd ookeen
I.M.mil" lt: 'l:rklRrl!1 ht r!.:l'\ Il ,...lI 1)ll11llktTl >,(lor de
t.tb..ulth.lfIl!lIg VLO diL JI&":lr IJ., "II'lztltrZtldat

lt Ilpl;rt.ll~~t \.lII dlllLH1Il\l II !'IJIlft. I 'I" ll\ nt meer
\'/1\..."1 111I.\\'t..l mell 1!("11111tll [, Itll _I l,e) ~ .. III het
J:..L.a.1 lt.llllC !{rond I)\:w. I k!t. wtlk! 1\11 Illl",' I lit I~.

HIJ isdn fat de rna.ar.,t..llij l'lj N L !tUt lilt! \oor ..
UitZit hten had

H~t rappnrt [for dm,''( ti UH I \'t ri, t"lll)~rl1!; aan-
~(n nJt:lI ell hun LtJ,l) al.., rilnIllI! l lil' ItI\ t!t..:kt..:ud

HOLrHlb'lI Il'IIl\lll"l"
I hl TOI.! \ iO }1I11-( I til I T l:lf )~p( J~ar-

\l:l~lltnl1g vun t4 \\ )011'11..,1...JUIJnIJIl 111!l.:.i.t-

... c II LPPIJ \\crJ heden h'l: _, II 11I li LILtla I.lpport
\, l'rd voorge)egrl \lo aal III \ t ri, I ~U li \\il ti rl.\t cle
voorllltzlC~l nier mn.a1I'ldi\l'! J Zll r l}l ~ r(,(Il~end
\\R.ren md PO !IWtl ...}, (hl", 'lddVt:lldt..: ka!Jlta.~l had
\(k.,>r \'fRu..: t n anlh rl "'.hl.: III lI.'"

, IU r 11. I,ll II'" II I"
Inll.A" .. ,HHO \11 Iltl-(I,r td.,"'''''f)-

Benlflt hlf'r \fin J,ldtlltl!tlll 'H1\\111,.!C'fl 7..cgt d.lt
bf! nf ..!drurlen h In \\ ..It l1]k~ ril htln~ gaande
lIP .It: \Iertle k\t:l In rll1-t '\1 !.JI~n~~t geelt.

OFFIOIEELE KENNISGEVINGEN

l)( i"o( hut Le .r~lt.:lJat.. tt nil.kclJlI~ :"utlL. dand, I~
upg~hl \( n

Ik bulluf\\et zal \all k!:l ....hl liJn bl] dl.' \crkle~
zing \aa leden \OOr deu III liJ t.:ql.dt..:11 maJ van Mafe-
kmg

t..rkcnd L~ al:>; VIel' k'lfb!d "Ut)1 Z\\L'den en ~oor ..
wcgt.:n tt K.a.ap ...twi dl II' I r U \ ()Id!'>! IJ

Tot k'(ilfl va.n II. I h...II1Ur \tlll flt't h.lmbc.rley
IOf.:Jlltn.al liJn &8.D~t......ll1d dt.: ht'l:ren J H Lange en
H II !{ob.,rI<

'\.anr:esleld Hl tol ()Illl\ r rt !ll ...tral( ur \.liD ~cboor ...
t~n I'IIZ voor '10:-;St](1l.:1I \\ (, \ lal}l.ard voor
"'wllltnda.m t~ I)tTI!l~11 '\o..'rt attl:.nrl J DD'~lalt! •

f-iL:! tdcgraafk'\lltuor le j,la\lloltl IS upgt'hcven.

CRA lJ\)C b:

Het runderpesL-comtl. te I r,ldock heeft be-
slolen om \ee op de '"elllln;;spl.wt, luetfontem
t.e ontvangen voor HHlIlmg Oil um de methode-
~~d\llg({)n too te pass ..n

EE' '''J'Df HtJAlll II \f/l", -H E Jooste
\ erdnctfontelll onJ.,ng~ Sd1f1I\cIIJe ,lJln H ~.
"mde. apotheker a.•n de P!lMI ll'gt 'Onze
menp,chen staan' t'll.m"l:ilJ 0\ rr de wOllden'ol1e en
spoedlge gesezIng ,olgcllde "p het gebruIk door
),mgu)uf,r J, Hu~o 1.\11 .JawIJ!tnk. \an dIen
bottel ··Cbarnberl:lln. C,,"gh Remedy, the eeOl-
gen tri<! geleden \ an Il olltbooon werd lIJ had
gedurende >cs maandelI 'lan een hcvlge ver~oud-
held geleden, dIe baar ked en longen aantastte.
Zu leed a.ln le:" gcl,!k aan ,ufluenza ell Wal! ge-
durende al d,en tIJd bee""h Alboe"el het den
dokter niel gelukte IUllr te genezen, bleek
"Cbaruberlluns Cougb Remed]" alles te zilll
"aarop het .ulllspraak m.lJlb:t, en genas haar blD-
nen 4s nren. Sedert dpzc wunderbare ienezlllg
heb lk verscheldene order\! \'oor dlt genoolllxlId-
del ontvangen." Alle handelaars III Afrika ver-
koopen "CMlIJberlams Cough Remedy." p,J.
PeteneD &: 00:, apnten, Kupstad.-(.ddt1.)
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