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,WAARSCHUWING
DC' wonderbare populariteit van Steama'

(Jl/II! i,/,/,.hjl-t, Hoofdpijn Geneesmiddel heeft vele
na maak sels van dit kostelijk middel in het leven
I!PI"O"IH'll en die worden te koe' aangoboden.
Tt'll l'illde zeker tt' wezen altoos ko rechte te I
k rijgl'll mod men toezien dat de naamteekening I
(In roede inkt) over het biljet op elk en ieder
doosje i". Steams' Onmiddelijke Hoofdpijn
Gent't'8111iddel is te bekomen bij uw Apotheker
tegen lj:~per doosje.

I

I,
I Of iJl alle goe.. l1eu .IW' het gest.el
er nieta pl,"'taaude JDe&
.......... ·WIJISv .... LI•• ·al.. 1I!IIIiI

--EEN ZELDZAME

Belangrijke Publieke Verkooping
VAN

~,LItkomst ,. nabij Hottentots Kloof,
Ix HE'." DISTRIKT CERES,

Op "r eensdag, 3 November, 1897 :
1.

Die welbekende plaat s " Uitkomst," gelegen nabij Hottentots Kloof,
in het dist rikt Cpn'... De 1'1aatiS is ongeveer :3,240 morgen groot en
hehalve hare zeer goede graan produceerende kwaliteiten, is zij welbe-
kend voor liurc uitstekende weide voor schapen, bokken, beesten en
paarden. zoowel als voor struisvogels. Zij heeft een goede en stand-
houdende watervoorraad voor besproeiing, is boschrijk. en grootendeels
ingesloten met een klip-muur. Het woonhuis, buiten-gehouwen,
stallen, schuren, kralen, cuz , voorzien in al de behoeften van een plaats
als ])(lH'llL!"CnOl'IIllIL',en Cl" is ook een kooru-rnolen. Koopluseigen zullen
wel do. Il dl' l,!aal:; \'0')1' di-u dag der verkooping te gaan bezien .

II .
Dill wclbl'kende Karoo plaatsen, ook gelegPIl in de afdccling Ceres,

n.l. "f)oOrIlI1VIL'r," groot ;),30!) morgen en ;3~ vierkante roeden, "Groot
land," groot 0,--l-li:3 morgen ;>uO vierkante roeden, "Zoutpan Kopjes"
an "Ot'I'SODS Kolk," groot .j,~7:3 morgen en .J.,j:3 vierkante roeden, en
" Bloedrivier " groot 4,~i'4 morgen en 6~ vierkante roeden. Op Doorn-
rivier is er l'en woonhuis.

III, LOSSEGOEDEREN. In goede conditie.
201) Slacht Huruels.
:!IIO Merino (gus) Ooien.
luu Bokken,
1110 Kaapsche Schapen.
WO Merino Aantcd Ooien.
2uO do. Lammers.
2-, Goedgcteelde Merino Iiarnrnen.

Span Ossen.
20 Aanteel Beesten.

Bul (mof).
ï Muilen (gedresseord).
1 Donkey Hengst
2 I'aar Karpaarden.
:2 do. Jonge l' aardvn

do. " IIeng,;t.
n Ruinpaardeu (gcdressocrd ),

Merries.
Struisvogels. '
Varkens.

(

___~_B
30

1 Hokwagen. 1 Veerwagen met tent, 1 Kapkar, 1 Buggy, 1
Scotschc kar, 1 'I'eerzeil, I Veldtent, tuigen, zadels", ploegen, eggen, en
smids- en timmermans- gereedschap, 2 ~elfbinder maaimachines, een
dorschmachine, 2 Brandewijn ketels en vaatwerk, boerderij-gereed-
schap, enz.; Huisraad, hestaande uit stoelen, tafels, ledekanten, wasch-
tafels, kleed- tafels, met inbegrip van een z~pr ouderwetsche Kleederkast
en huisklok, keukengereedschap, enz., enz .
DE rE~I)UTIE TE BEtHNNE~ 0)[ !) [FU YJL PRECIES.

A. BERGMANN, Afslager.
Ceres, 2;j September, 1:-.97.

N.H.-Op ZATEfW'AG G NOVEMBER a.s. om 10 uur v.m. zal
pel' publieke veiling te CERE:; worden verkocht, voor rekening van
bovengenoemden boedel, zekere twee erven gelegen in het centrum var
het dorp Ceres, gemerkt ol' het algemeen plan Nos. 2 en ;32, met twee!
gtlrieflijke woonhuizen daarop, beide met front naar de Hoofdstraat,
thans bewoond door den heer O. M. BEILtiH, en den heerJ. W. \"ANZIJL.

A. BERGMANN, AFSLAGER.

Paarlsche Tentoonstelling, 1898.
D11 Inteckcnings Lij~ten voor (le Tentoonstelling van

.laJllwri 1S':,H, gaan nu rond, on zoodra de lijsten
ingel':l"enl zij Il zal een vergadering van inschrijvers
gpbOWJL'11worden tot kieziug van een Comité.

DI' welwillende z.unenwerking van het publiek wordt
up ui-uw verwacht als in vorige jaren.

C. C. A DE VILLIERS,
Secretaris.

Publieke Yerkooping! Publieke Yerkooping!!

DE Olld('l').;!'!t'(·kende, hchoorl ijk gelast door den Heel' JACOBU~ il.
KOUH~«:\ zal puhlu-k vcr koopen, voor lijn Kantoor, Grikwastad,

distrikt lIay. up .

DONDEHIL~G, ~~ October lSD7
Il\! 11 UiH v M.

Zekere Plaats, bekend als "Bakenkop " O. No. 367, met het
aangrenzend stllk grond ])CkeBd als I' Kkin Kalkf.>ntein," deel uit-
makendt' vali de plaats "Kalkfontein," O. No. 374, gele~en in het
diiltrJkt Hay, Grikwaland We.'t. De eigondommen zijn 4,9;17 morgen
groot, ('Il zijn gelegpn in het beste gedeelte van het Distrikt, nabij de
Oranje H.i\·il'r, omtrent ~i nur van Prieska en 7 uur van Grikwastad, en
grenzen aan Zandfonteill pn Har~castle. Er is een Klipkraat alsmede
cen put met ~oria (bakkies) Pomp op het eigendom. 'Het eigendom is
in de nabijheid van dl' "Nitrate" Maatschappij., ·7

aEO.a. alE, Af~lager.
Grikwastad,

3 l:>eptewbtJr 1897.

he~ algemeeu is het een ioliaal ..... '...t..lrlrn.idrla
kc»t81lJ~e beetauddeeltlD \'IlD Cod-ViJch Olie

'1. opgal_. eeD daJicaten wijn "D ee.n seer
p~ Yerkropgendie Eminlaiooa of.oot

I. Terre o...ertreft, terwijl het al de kraehUlp eG

I bOOtanddeelftiiiin de olie self bevat, IOnder
TaD hare sleChten 9D&'ngeaamen ...uchachtipD

KAAPSCHE

Schrijn om prijzeD eD btJloD4erlledel.-Beste luWa Blld-,m 64. per lb. kOltut. GOUVKRKEIEHTS
Tenders voor

,.

VERKOOPINO
Water -Erven

l.-El'ven r\os. 80, 81, 82, 83, 84, 8,), 86,
87, 88. 89, 189, 280. 231, 232, en 233.

I] ,-Ged,eelteu van Erven Nos. 253, 254,
255, ~56, 257, 258, 259 en 260.

Het lijdt .~een twijfel ~t h~esten' bestet;Jdig -yooruit gaat, en in
den loop des ttJ~ gebonden 18 bIJ UItstek het residentie gedeelte te wor-
den van Qn~ bloeiend e? vooruitgaand dorp. Ventilatie is daar vol-

I. - R U I S B.A.AD: maakt, afwisselende zwvere en opbenrende briezen van de Zwartberg en
V?ORKAM~R.-1 Klavier, 1 Music Staad, Schilderijen, 10uteniqua. bergen-laatstgenoemde met zeelucht gemengd - worden

Cosy Come!", Occasional Tafols en Stoelen, Chefonier V88c8 BlOOm- ove~gewaatd, ~ maken de lucht ten alle tijden aangenaam, en der
potten, ~lbums, 'fapijt, Pijpen Rak, 1 Bijbel (100 jaren' oud) Gordijnen moeite waard ingeademd te worden; riooleering wordt door de natuur
en Gordijn Roeden, . ' :~ zelf verschaft, en een factor van ongerief en ongemak, dat in andere

SLAAPKAMER. No. f-Linoleum, Ijzer' Ledikant, Spring- deelen va~ ons dorp gevond..·en wordt, wordt dU8 verwijderd; ongezonde
mattres Kleeder Kast, Wasch- en .K1céd-Tafels Stoelen Kamer Set en ongeunge toestanden schitteren door hunne afwezigheid, inderdaad
Gordilnen. i. '" hier beeft ~n het ideaal van fraaie en aangenaam gelegen bouw-pereee-

No. 2. _ Linoleum, Ijzer Ledikant, Spring-mattress Oud' len. Het IS bijna zeker dat het SpOOlweg station op of nabij die plek
I!ollandsch Weeder Kast,r Kauapé, Ottoman, Wasch en KleedJ'TafeI8, zal komen. -,
Stoelen, enz. . Op Erf No. 253 ia een substantieel en ruim gebouw, dat wegens

No. 3.-Linoleum, Ijzer Ledikant, Spring-mattress, Kleeder Kast zijne ligging op den hoek van twee der voornaamste straten, het zOOr
WascII en Kleed Tafels, i Stoelen, Gordijnen, Kamer Set enz. ' kostbaar maakt als een besigheids plek.

N 4 I· Ledl:k t S . ' NOTA.-Al de erven hebben recht op water uit de hoofd-water-o. .- Jzer i an, pring-mattrss, Wasch en Kleed Tafels
Stoelen, enz. . \ ' sloot aan de westzijde. ,
. No. 5.-Z'Ii~ Ledikanten, 2 Mattl"888en, 4 Stoelen, enz. . Volle bijzonderheden op den dag der verkooping.

EETKAMER._;l Side Board (Eikenhout, "hand .carved"~ 1 TERMEN lEER LIBERAAL
Dinner \v agan, Eikenhout ,. hand carved" 1 Kanapé 1 Sofa 1 Hoeden .'
Rak, 1 Lik?ur Stander, Va,ses,.~ Seltzo.gene, 1 Lam~, Me8s~n, Vorken
en .Lepels, fafel, Matten, Gordijnen, Linoleum, 1 Eet Tafel, 1 Leuning
Stoel, 1 Dames Stoel, 6 andere Stoelen (allen Kajatenhout) 1 Lessenaar
Sohilderi~n, HaÏB Klokken. enz. " , ' , . --- Kooplustigen worden herionri' dat de Oudteheom Bouwvereeni-

ON BIJTKAMER.-l Tafel, 5 Stoelen (ash wood, cane ~g nog bestaat en fondsen beschikbaar heeft om op vet'band op gróD4
bottoms), Bread Safe, enz., 1 DInner. Servies, 1 Breakfast Servies, ~llt te zetten.
Ellamell~ Glas.en Aardewerk in soorten, keus en keur.' Eene groote
hoeveelheid .Keuke~~eree?schllp, te groot om te omschrijven. Boven-
gemelde artikelen ZI'JIlallên' zoo goed als nieuwe. .

MELKERIJ.-l Karn, 1 Butter-worker, á Butter-prints 2
Butter-makers, 1 Butter-strarrter, 5 Melk Blikken, Enamelled Emm'eJ'8,
enz.

VO.ORTS.-a Stukvaten, Kuipen, enz., en ecne groote hoeveelheid
droog Eikenhout. .

. 1 Ti~merml\ns Bank met Gereedschap, 2 Setten Zwart Eng. Leder
T~Is:en:(Zllv~r Beslag), 1. ~et Wagen Tuig~n, 2 Ploegen, 1 Egge, 1
MlCho MachIne, 2 Cultivators, Graven Pikken en Harken Sproei
Machine, 1 Pomp, 1 Slijpsteen, 1 Bad, Ladders, 1 Lot Ake~ 1 Four-
wheel Dog Cart, 1 Wagen, 1 Scotche Kar; 2 Krui w.agens.

LEV~~DE HA VE. -- ~ Paan, K~ts Paarden ." Hengsten
Donkerbruin, 16 handen hoog, uiterst geschIkt en mak, 8 Koeien, 2
Kalveren, 2 Bullen. ~

VARKENS: 21 Beeren, ~ Zeugen, lp Jonge Varkens, (Yorksbire-.
aanteel). _.. .
" Deze Varkens zijn oprechtgct('él~, hé,bben allen "Pedigrees," en

zIJn door d~n heer Kru: Z.ttlfg.ekocht uit dl .. beroemde stoeterij van den
heer SUl ~KAHPr., Bloemfontein, O.V.S. nder de Varkens is een i-i-
~voerde Ze~lg d.ie den poon prijs met haar ongens trok op de Rosebank
Ientoonstellmg 1TI 1~~1(j. En nog vele and re artikelen te veel om te
melden. '

lrAR:l'HUR H. L. KYLE.

FAURE, VAN EYK, ~ Co. Afslagers.
Paarl, 25 St'p~ber, 1S!)7. \

Ververschingen zullen ver~afd worden. ·

-Jtt-
KANS. GRoO!;rE EN BELANGBUKE i

PU,HLIEKE VERKOOP:{NG Kostbare
; VAN ;

Zeer ~trntbaar Hui8~, ~nkva.~ WEST ZIJP~~~OEJnVIEll.·Kostbare Vaste en -IJt)sse Goederen.· Kuipen Wagens' Karren tev~iIlI,"~~~~~'lf~:".. '. '- -L__: ...
______ '" TEN einde te voldoen aan de toenemende aanvl aag voor goede bouw-

"ft .1 Have .enz enz . ,pe~len. ~eeft de hëor GERTOUVIER den ondergeteekende gelaat
J!Z1E onoergetl'l'kL'nue, behoorlijk gela.-;t door de Executeurs 'I'estamen- . , ., .• , per publieke veiling te verkoopen op do plaats op ,

tail' in tiL'Il boedel van wijlen den heer UANIt:L Pfo:TILCS VAN DER
Mfo:AWE, zal per publieke veiling verkoopeu te -TE- WOENSDAG, 13 OC~OBER ·1897,

KYLEMORE, BANHOEK, Om Il uur 's morgens,
OMTRENT EEN UUR RIJDE NS VAN STELLENBOSCH 'ÉN 10 De volgende WATER-'ERVEN gelegen aan de west zijde van

lIUNUTEN VAN PNIEL. ~ de rivier, te weten :-

r')E Ondcrgeteckende, zijn plaats- uit de hand verkocht hebbende heeft
besloten zijn pr~htig assortiment Huisraad (onlangs door hem

gekocht en naar den nieuwsten smaak) per publieke veiling te doen
verkoepen

OP VRIJDAG, 15 OCTOBER, e.k.,
OM 11 UUR V.M,

KOMT BELEGT_EN

o. F. LIND, Afslagér.
Oudtshoorn, 27 September, 1897.

.Fe. 'DII. ~C:».181ii 8G QO.,
Wensohen de aandaoht van graanboeren te bepalen

,bij het feit dat de
BS:A.SSEVRABBIS ZElLF- B:J:NDEB

NOG HET VOORTOUW NEEMT.

Ze is de meest populaire en meest solied gebouwde machine in Zuid-
Afrika en is allessins- bevredigend.

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE "....--O.NWAARSCHIJNLIJK.
liEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN . R_M- ROSS & CO

STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.-,

Onze, ZOM ER VOORRAAD is aangekomen Kl1arki, Flanel
en' Tweed Pakken en allerlei Kleederen voor Mannen en Jongens.' CUNNINGHAM & CORTESE,

IMPORTEURS VAN CAS- STOOM- EN OLIE-ENCINES.THE

GENE:1ALE INGENIEURS
I ~JZ:E R S MED :illN ENZ, ENZ

, ',-------.......,----
J.~A..'8T~~~8G~o., Reparatie en hewerkingvnn alle 8001ten

Langemaakl-slraal en Kerkplein, Kaapstad. . IJ B K k d-- . zer- rass- en ~oper,ver on ernomen.
Gebrs. DELFOS & :00.,

PR'ETORIA
VERV AARDIGEN ' J

RUNDERPESTSPUITEN E~ TROCARTS
Volqens door de Regeering goedgekeurd model.

45, KORTEMARKT - STRAAT,
KAAPS~I--'AD.

.. ~~_(P1!(_
PAA UDEN EK EZ

Publieke Verkoepl

VANzo Emte-klaa Jonge Pu.rden, , .
10 do. Jonge lZe)J. .

DE ondergeteekenden
gelast door de hecren

en Frao8 Bsterhuijsen, zuUea
bliek verkoopen op .
datum, opgemelde paarden en
welke de heeren Eat.erhuijzen·
I08ht hebben in het
Albanie, en zij telegrafeereD ou
zij allen eerste klu zijn. .

Paarden en ezels ZijD
sohaarsch, eo met de Ru.""
aan het woeden en komen,
zij dagelijlauchaar8eher.

Komt dus Vrienden en AU'I~U'"

PI RT EB FRANS B8'lrE&iIlUI_

IennisgeYing aan aIl.1l
het moge laugaal~

DE ondergeteekende
vele klanten te

de O)l,(lenlt.ellIDIJ1lg,~_
laat.te 3jaND . .-Mli
hua. d ket ..
meldell dat idi . ...
heeft l:JettokWit. eli' ftl)tifMl,
gutdt .11 i. W
erltIDK8D.

JAO. JDlJldIliJ

Bestellingen voor
bou wdoeleinden _,,_.WO
Telegrafisch Adres: " ......,;;;..........,.

,TENDERS worden
het leveren

spoorweg employes tnel8Cl.en
burg en Bulawayo,
gedurende het tijdperk van,
ari tot 31 December 1898.

Monsters van de provisie
digd zijn te zien en
tender, voorwaarden van
en alle andere bijzonderheden
verkregen morgen aan de
magazijnen Kaapstad
Elizabeth en ook aan
Station.
Verzegelde tenders

den Controleur EIn Audiltetlr-C_
raai, Kaapstad, buitenop
,. Tender voor provisie "
vangen worden tot 12 uur Pp.
denlag, 11 November, 1897_ .

De laagste of eenige tender
noodwendig. te worden aaI~DC
men.

KLEIN EN NAUWKEURIG
, i

W. SINCLAIR,

WERK rE~ :;P£CIALI [ElT. Hoofd-spoorweg magazijn-meed
Hoofd-magazijn mécsters karltoc.ri

Kaapstad, 22 September, 1

Wegens de vele bestellingeu kunnen ·I)B heer WALKER, R.n.S., eigenaar van" The London Dental In-
. 8titUt.e," Kaaps~ zal Worcester bezoeken, daar aankomende op

nieuwe' ordéts niet binnen veertien dagen Maandag, 4 OetobeP en overblijvende tot Zaterdag 16 October. Hij

uitgevperd worden. ~~':.~~i:Q 0eIl, aan het MMi:icw!;te~w~;rd wor-
I
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VERKOOPING 11:~~h;ch1} jpll'l'Ol"ne1lJlll, monéMjjdB do Ko!')!».
r&zeer,den dl' boeren meer fJ1ef1ii<.ljtk eD bill!Jl!<
bl:hand...M dlUl bad lllIi tr.."Ilnpel to tilaehters
nok DOOit plaatA go~"uu< h .En DIet o.lI.,.,n
Dwnc men gobmik v~n Iiotteutot pohtlC~om
de boeren In toom to houdeu en ben tt! dWlogC?
naar de i ugcl>!ehe purell te danscu, DIUT OOi'
.ord 't En.:elseh ui do bov<n ull ..8$:b.~ft:lll t

IWI!audr;eh onder n>cl.a:l VIIrt~a;pt, IU
.ulld met de waarlx>rgoo wlIlIJ'onder de
un Engeland werd Cl.ergegev"o En
onae raderen dat dulden ? Zd.er niet

we&I't.tooden do tyranoJo en 'OI:hten \ oor
rool;teD, (cn indien EU zulks IIIct ::edMn

wuden ~n PIIP taw.k waard ge-
eo boow,,1 "IJ " e""lagon werden, 1l'11li
met omdat huo zaak onreeht r aMthg

.ea Moll dacht dJOLt door &all I)f <c' en op te
hangen er eon einde 11&0 aUes sou kom eo maar
bet wy dese gebeurtem.5 JUI8t die to' deu gruo
ten trek leidde en de st.tchttnJ van de InLlI1I
vaal eli deu Y rvlltaat te woog brach t Eo onder
degeuen die ..Ieh In de k&ffsl-oorlO'Jeo tegeo
Dingaan In deu Vr [heids oorlog, tn 81 en In

den Jameson inval t d.s;>pel'llt gedragen en ,
meeet ouderscheideu hebben vinden W!) de
neven en kJeiDzooJ15 ftlI de opstandelmgen te
Slacbtersnek En indien "U recht hebben op
de kinderen trot.acb te lInn - on wIe hrllCe1t
daIoraan? - dan hebben wq evenreel recht op
hun ,aden trotacb te tl)U en ter hnnner eere "en
geclenkteQlulIl te Slachteraoek op te richten

8 rELLE~ UOS('U

WAAROllant1f' Ge~~lnUI! AAN DIE

VERKO~DflEID, HOEST,
ZEEHE ~EEL?

Mor's KerSaH BorstmiWlol
~ Heeft eeu bijna W·jarlge .... m
\ voor het genezen van aandoe.
) ningen van de Keel en LCiogen,
~ Verkoudheden, Hoest, lnflu.

~

en za, e n LODgonll;tek~.
AaJlgenaam om te nemen,
zekere genezJnc.

Ayer's _Kersen Borstmlddsl
[AYER'S CHERRY PECTORALI

(leu4o Mc4aIIl .. op eie 0..- Woreld.
Tontooo.tCIIliapll _

KI1lf1 geeue O~~:kkJ-.c~Il \\ aard.Jvoa.

-VAN-

ERVEN
-TE-

Registratie van kiezers.

ROFZIT'rIlIl'G OP VRIJDAG 1 oe T IK 17

Hoe ver bet
door de
weerde
Lukas Jantje
J'eedB bekend
Searle voor de co,uw~:,,'
dat bij het hoofd afsnijllen
schedel aan 't museum
gIJD. DeT-O erkenniug
nadat kolonel
brief aan een
waarIn hij ""'W"Bl'lIf!

Wllll bij de twee le ~rl'll:[eD.II!
lichaam herkend WIlII dat bet toon niet
verminkt was Knpitein Searle die reeds
meer dan 20 Jaar met jIe Kaap!lCbe vrij-
willigers Wail \'erbondent heeft zijn ontslag
van de regeerrng ontvangen. dus een
bewijs dat het onderzbek tegen hem IS
afgeloopen. Ma<lr Wilt' omtrent de ver-
dere beweerde verulInlQngsn' Wat om-
tront het undere hoofd1dat gezegd werd
u;. besit te zIJn van Ill. Saunders van
GraballlJliliad ' Voor de ~k als
aJgedaan beschouwd kan worden, behoo-
ren date punten opgehelderd te wordeu
Iutussehen verhengt bet ons dat de re-
geermg van kapiteiu Searle een voorbeeld
heeft gemaakt. Verminkingen van versla
gene viJanden op 't slagfeld kunnen wet
toegelaten 'Worden

(,fOOl' d8 hUt' JJ' R l'ler" rro"kllt
magl"traut )

tltgest~do hof voor hei booreo van het bo
\T1J""Jl van oltJt>CtIeIiI t.agen nameu op d" re,,111
tmtlclnd oroor parlemeutairo lnewl'll

W lllem Bauzurd wnri tegen goobJectecrd al!
ruet "'!inde d ma:wden reaiden t w de klesa!-
detoilllj( D. beet l arl EnK vt"l'IICbecn voor den
..pphca~ en de beer Manus roor den objecteer
der GelWWIID ~lUde verlt.laarde Bauga&Jd
Ja.oger daD een )lW" bier .oonacht.i& I.e 'Uil.
De beer llanliR beweerde dnt alboewel de ob-
l~ociie opgeheven Dloet .. orden, de apphcafle-
vorm duor~iBauiaard geteokend ter Wel ..an
bot bof Dloot "oeIegd worden teneinde \() zieo
pt de applill3tJe behoorlijk volgens e1rte no 9
van 'lr2 geleekend en geatlaleerd werd HIJ
grog TooM mei te zeggen dat de veldkornet de
beer J J le RoIU, gedag. aard Ja gewonlen al!
getutgo doch ISongeinidtig afwe&Ig ...-ef!'eoa00
gC8tel ibOld.-De beer A D de Vtihe .. Ja LIJ.,
bei bof en Ja mede bereid getutgelWl af te leg)IT
gen dat er grove I)ngereceldbooen plaat. yond.n
ten opuebte van een a&D&lenIUk get&! applicatie-
v_en Ooderom.su.udlgbE'dengafbuuDdeband
dat het bof een fir, ..a,g onderzoek beboort ID

te ateUen 00 ,iJ de .pphca~c TornHlfl voor
de gaDt!Cbe afdeeh"ll behoorluk te lICTohneeren
10 tegenwoo .. hgbeid der ..eldkornelten eli be-
(rokken agenten De macbt durt.oe wordt den
civielen oomD1l>II1rtI< ..erleend onder seen e 25
van acte \} VAn 1!!9'2 1>0 verantwoordeliJkheid
'lW bet hof Ja get'" fJ"11I.gc daar de wet gruol.4J
ru...:reUe geeft aan (; C .. Uet oogmerk VIUI de
"et Ja om de l!JBt &00 zwoer mogeluk vul te
sleUen

D" w:agllltra;ll zond 7~ln kl .., k om den applicat_
"arm VIW de :zaak ond ...r d .. behaudeling t. helen
&Jl ter l.lI fel te loggen

De klerk keerde terug eo &t"Idedat de ..arm
(Jlel te 'mden UI.

HIerop Vl'Ollg de Le f lobnue mt.tel bangende
de ter tafelhggtug van Baugaard selacb

De beer l an LIJk prot~teerde dat eenige
Vt rdero IIa.oen ....uden kWlnen gllSt!brnpt wonteo,
I..chal<o d"'ge"e ...... rtegen geut.Jecteerd .. 118
won.len D" ~I~traal ZOI dat de beer Mnrall
opt...ooen InD alA "afDIC1U cunae • en IDdreu hU
aantvondo tlat du ell!Chen om ge~18l.reerd te
worden DlCt volgen. wct bchoorlllk ge!eekend
eu goat tt'lltOOrtl &1 n bel boC E In recht zou nIt
oefenon "'lU ai,., roodawge eischen w achonen
De .... lk w~rd nIlgesteld Met bt-t.rekklng tot b«e
ohJedle8 wegena Don llALurahsat e werden oor
titlk:u.en .. an naturalls&t.le IDgeleverd, gc vol-
geluk werd", ... bnnne clIChen toegestaan

•
INENTING TE ALIWAl. NOORD~ ,
Toen wij onlang'!! In het dlstrlkt van

Aliwal Noord rondreisdeu waren WIJ In
de gelegenheid de ervarmg van meer dan
eeu praktischen boer Illet de runderpest
opgedaan, ta vernemen eu te onderzoeken,
en hoewel er reeds veel over dit onder-
werp II! geschreven, meenen 'lVlj dat
eemge prakti.eche weu ken velen onzer
leeers van groot belang zullen zljn, en
daarom stellen wiJ ons voor do mgew on-
nen informatie III het kort mede te
dooien

In het distrikt Aliwal Noord _werd
voornamelijk met Koch's methode geênt
en do resultaten UUl \erk!!goll werden,
WRar at! instrukties behoorlijk en met
zorg werden UItgevoerd, waren bepaald
bemoedigend Van meer dan een boer
vernarnen "ij tie betlltsl., opuue dat ZIJ de
Koch's gal-in. ntlll,b verkozeu boven al de
anderen Tw ee (t'd"Ut Il \\erelou genoemd
waarom men de !.(ultnentllJg hoven de Natalsohe ministerie
anderen stelde (II) men li id reed" de er- • De beer Escombe. ex-premier van Natal,
varmz f'1l k"11I1l8 van gal-illcnt1l1g en de die de feestelijkheden met 't jubilee le
r(,~\lltaten '1\ lI"lO bcvlodlgenr1 1 oen de Lou,h'n biJwoonde, hecff ZIjne bt..danklllg
pi ~t III d.lt d(!~t.'1kt wo",ldo was dIl serum- IOgewlldelt, nauat ZIJDe pal't!J algemeen
van-gez.outon-l,eet>lell-metJlOde Dog DIet hIJ de I'tewlm" ,en;lagen wert! DrIe ZIjner

mede-mmI8Ln~ wIlnieu vntzeteld, u I de
zoo goed IJekond, en da.Lrom "Cid ze Ulet heer Moria,", koloUlale ~Crctalld, de heer
algenwen beVfot,ftt: (!JJ lIet g:e\.Lllr van Hyley,mlUliJWr voor landbouw, eu de heel'
Ilh t s.-rulU [e ('tllen van ongczoutk' bee:;ten ·W.IIL'lco, mlU18t.or voor openbare werken
In tie PlakIIJk: 18 Iwt geens.mlB ('l'U ge- lIet IS moeilijk nit le vltklen laIH.'S welke
IllflkkdlJku z,llk ge~chlkt H('I um te VlU- IlJnen Ih. €l\lktlfl el,.,'"t'uJIJk gevt.>t'ld "erd,

!lut he",t vi !<l' \ \Il UI u het ~ru d )"h ,le lIf"lledaag Ilet n·.,"<:tJllllg I" da:uolll
, m Illt't Winder hu \:lI UI Illiclk\~alfliig net

tiJ te l.on heel licht ,I,cht IIC ougUJuteu Iwert!, III de \n.tr.tlll!eh, preullerstlJ,len~
ZIJU 'Il cl III de 11'~l!tcn II \ tie eUllllg 11::l- t Jlll'lieo \ool"llpeld dal ZIJ allen Ullrie,<OOld
gl ~tol" Il t. ui lt u la·v lUc n ge\ aar, t t I zouden wort!en bIJ tie volgende elektIe
,(ha le 1, II) I, II D~z~ ZlJll pr.lkllHbe Deze \om"ilpt'lilllg' I" leedslJe\\ltarb~lumet
bez\\ Iren \\lalo]' gelol bdlOOIt te WONen betrekking tot ~atll8 prewIer De tiJd 11:11
biJ ue besit IJ,hn ' \ all de pest ons leeron hoe het wet oruon bpeakol'll

~ prewIer zal gaan
D~ 1"cr WH ll,~{ N "'GOI, \an KlJp- ~~~~'!!

sprut! \trklal I... (bt hlJhelhllllddlJk
oudel vou lUl b('!"I, Et e be~te g tl ver_
krf'gell WOlut VUl eeu eie oude melk-
k, De gal vali \u sten I~ III den G R OOT TI:
re",el nll'l ge~ hikt om ----

Is het wen6CucliJk een volk<monumClJt op
hJ' an oude me (lien herhaal- te r ct U!n h r Iwrllllle IJl" ""n Ut t

~eul al" le~ oen balf trclIn;pcl u! :;Jachtel1lDtkI hr ft get.lpt lt een I$t
belm,; N v;i¥ nt''c,,<lukt, ri bï}d >il

sten bel benl D getul
I :S A eOE werd tI eer

"U 'Il bo!'r bev ~
el eon ~ \fln

.LmellJk le JU (de

Hgesclllkt om mede
bcantwoOI(lillfl' van

deze v I fI 19 et ~Iage~ vf" ~e-
hede on af, wan fllu met
Rlechte ga. ('ate I Il om ZIch veeJ.i'0hade
t~ 'ewolllaktll (,edllrtlJ(le ,LnJ)J
de ]Je~t III e, 1111It likt woedt z
0p6ewoull~n lil Il la, IJ I ~ i

IO!JZIJn()hlllbe~lg ne v ....... ·_.-··

PI JS JJ I I.ceat to eU[cll lU III el'
e~11 geval \V.steu de eutefs uat de g
ZJ geblulktcn, nwt gC"Chlkt 'Wa:; do 0

geil te III t1,~1l cu geen tiJd te '(,'1 leze
g ·iJ<ulkten 'j waar net W lt ZIJ lU ba
kO:1ulJn krlj;;en Dc spoculutle geent
le \.li\vul 1\ ovnl Zf)() ~terk, dR.t uaa
\ cd r:!Chade Ve I '''1/.:1 Ikt werJ, to meer
d lar Lie voorbt't Hlb leu 'all de
1'1 tat.dlJke r!llldC! pest C(>rnllllb~ltJ nOIl
III et ~"htJt I g( I"""J "Iren OVt'r d, I.e
commlQtHcn hupcl\ WIJ liter mee; hre( d-
\ Oell' te -chllj \lIl d,,~ 11 re,'uti hiel ~Il-

neil WIJ opmuken ,bl el III t dlt;tl'~
\.ltwd NI"Jr,1 e,u iJtsll~le O\ellUI!;lllg IM

1<.: I,e<., !llell I L( lu I'lllL~'lllJkll (] )1111111-
'IC, Dil t dell I" 11 \V ti tv1' \\ Ol ulu, eu de

é lelste be,1 ,dlll~ell Hid IU staat was \oel
tn tit lenucllndt'7.aakglu,

(eud"d~ III l ,sl 1111Ill 11 U,;LI1HJII "'J
lfle~1l 11 \t"ICf "j),'Ill' Ikl (lJ h"l, n dat
ZIJ dltl Zich [IllU -( op d, CllllllUI~BIP, 0]'
de veeu"kwr', oJl de gal ~t~(I!'~ <,u, h"b
hen \erillen de !;Iootste schaue hebben
geleden Veze opm rklllg zouden WIJ tOd
feilen kUnliNl C Jllst,lwm tn, doch het IR
llltt uooulg zulk~ Lu doen lIet oude Kt-
zegrl>l \'\ ortlt ook lIJd hetrekklllg' tot de
iJe"tllj ItnJ ,lcr 11\11lel P"~t be\\ aarb('lu
"ti men wtd goeJ ~t'II.Lall htIJueu. dot'
het zelf It III Ill" m lakte Lie lIpme I kllJg
tenzJ Ik u" tjal <lelf 1IIt,,'t'haald heb, vIJr-

Ll0UW Ikze IIle'l

De LondcllSCh .. Jl'},"",,,';, ['ust beweert dat UI
ElIl!'tll""h 'ndie eedert Ik'17 no,.: lIIet znlk ccn
jroatIgt! op8ta.nd Ja IUlflel.ol"Oke .. al. de k..'genwoor
l;re net u t.oeb IllCI een eukelc ~tal1j dl" eeD

roo!t<JCht beet, onderoomctJ fin gc.lra!t moet
wordeD, llUULl' alle hcrg!x,wonero op d" gNnreD
\ an 4.tgha0l8tan hebben nch of'geruaak~ uw L'en

sl'\:{ voor hnnne oDafha.nkelndlCld te w:&fIun Z"
WIllen de onUhankeljlkIJt"d turugwJnnen die ZIJ
ID eIgen oogen "teed. ~ebaJ I"" ben al mecnen
Engelsebe .taat8l!OOcn vok dat S!J b .. t J..ngelllChe
o!'l"'rge'ag .erkenden Tnt, oor ..nkek Jarcr:
,,"hUe mell het ventnndlg l.elJ gebeelongemoei4
te lar.en 00êJ een of a lder der ve'" .ta.mmeD
een rooft.ocbt op Engelseb lreLk'<l. d.in werd die
n~~el~.t.ucbr.igd;lna denl.uiJd werd", de
n en. troepen weder teroggetrokkeo
Werd een karavlIAD ~plnndsrd of een ander

genng tnladr!Jf g..pleegd daD vergenoegde mea...
Zlcb ",~""r.d Ulflt de bergbt-woueMI dIe IDde \ laJt,.
tu iUJ&:1lden, gOfllll4fen toO nomen tot de schade
vergo:>dlOg betaald was Da Afridl8 OrakzalII
SWI\U!<, 'lJ1Z hesebou .d"" dIt aLo ebeel geoor'
loofd<l maatregelen ..au Eug"lwJ. die lUet d.
mloste Inbreuk Ol' bun ..olkomen ~-""--k I k
beld meakten VUaUUlD 41 IJ

\ lUl de ... staatknnde IH mCll C<"l.ter geJnren.
do de I...~tale laron 'tfgeweken III de :,\wat ..... _
1.. 1 en In bet l:wd 1IlLf)de Orakzal. z!Jn forteq
met een bj !vende Engelocbc lJezet&.ulggebouwd
<loor d' UalakRndpu UI nur Chitral een ....
gemaakt LIl Cbitral is, ruettqenstaande de E"!
~~e regc.mtlg de ~p.e beloofd bad ID
d,ngeJ.ohe b.ndcn gebJe¥On DIt allee bellChoQ1t_
den de bergstamIllou alt een pogtng om ben 011
tor recb~t.reebch Enge1acb bHtaur te breugen;aarlIl lt) Ult:t gebeel en al 0Dieljjk hadden BIJ'

.;: Vleyen ktr1Ul1en nIlLOurlUk nog een mcn'iW
Inere dn b"t best bli~l!n nIt de ..redenoor_

weanlen welke de AfruJia aan rLI Britsch lodl
scne r"{eenng.autontelteo ge.teld bebben Ln
ongctll"lJfeld IDNJ me1l aallUeruun dat bij en bo
veu dil allClil ook l,'Odsdlen.tw&allua In deu
op.'ltaud een rol "peel. bet Moluunedaanacbe fa
IllIt_ dat ISaangewelrkerd door de VIomtel
van du~ rwhau en ook de I!;mtr van A'''haDI8t ..."
doet ":U3chten Daar het ~te OO....... L~lik d
"Cbnat.enhoAd .. - om b,toIwD fill 0 rer ZUIl (Il"8ll&eDt. gun be-

1\E Ondergoteokenden, daartoe ge las t door de Commissarissen der
U MlilWClpalLtelt, zullen publiek verkoopeu

Op Woensda.g. den ~3den October,
TEN 9 uns 'S MORGENS,

Zekere 76 Erven, gelegen annex de gronden van do Ned. Gerf.
Kerk, en Jen Hoofd weg.

DE VII.JLIERS & CO., Afslagers.
Frnm;~ Hock.

DOODBERICHTEN.
KENNISGEVIJ:~G-_

( ,Y~HI }DE~ op den 10ctohel ISI'l7,
r"U8 (ll'l'>I"",II('( 1 Zoontje WILL}<~M

( OJ{ '\ r LI:-; III deu ouderd. III van x mïtan-
d( Il lil lU d Ige 11 Il I lu(J~ l n swartelijk
lijdeu

DE ondci ,rlLcllllllc is ~(N:ell ~U lil (r'l ! ~ te on! \ III r, li \ oor de
'0 , ILl<; " \1"" "ton" van dc U, sr ol \iap li nu Illloer III deze

Kolonie lD!5~ voord, vervaardigd III ue Fabric Ll \ Hl

HAGERD'1.AS &. CO., Lr:::D.,
HOLLAND VIZ-

Waaram zouden Wil Afnkanllnl een monument
te SIu.cht"nmek oprichten? Wegen. liet edele van
bet doel dat beoogd werd door bell die d ee llIllIDlln
aan de bawcgmg die daar een treurig Illlldenam?
~ooo, WlUll zeIu. dr Vlin Oordts boekje leu1t
tot de Motaom dat het JO"l mee, bo..toud ID
"rMkzucbt w~en8 Frederik Dc"Uldt>nhouta
dood d3IJ ID I~ta antler. \\ "';~II" de edele mid
dc'on die uien WIlrle IJ-ug.,"' NilCD want "'lJ
wilden de Larbaarselse kaffCl'f! tegen de Kolonie
doen/<.lptrekkon en W lar d"tg_'hIOlldc "rDuwen
en kinderen, blUlne IJI",eoe t.oL....kklltgcn rouden
prOOI~O l!Jn geword 0 v3n d~ lusten eo wreed
booen d'!!' Wilden Wegell. don moed door ben
aan d ..D dag gcl("-l;dop het Khgveld' Ne,," W"flt

zooora 11) van J"n aanlo\>ht der 80Idaten boor
deu spat.ten "'IJ hulpeloos en rctldelQ()' UI~
W~etJ" fi.,rb Id \sn houdlD~ b J hun verh.>or of
op bet scha",t' NoolJ (ok daaro'er lWU"'" de
Afr 11,:.""",,), I I, (st Er I' Illel.. ID hd ",,"lICbe
trcur.pt:! <lat WIJ ou zen kllll"ICII knllnen 'oor
hvuden tllr na\ 01';111,( of l(lr oovorJenng 'an
hUil natIOuaai .e1fr""p"c· Láat de doodon ID
\ r.,J. rtlsteIl '\ "n<tvnr hun graf Ulet - zeltt
mot dO\ r de shch tIug vun ec u monument dat
aanlei ling kon ge,en t, t 'IOOr on'erln ...kkcluke
g..d:uhtouwlS<lelwgclI o\or hUllllO .wakheuell en
gebreken

D
\\

f Het Koamerk LJevelin3s

Roek Yill'

eRUNDERPEST.
N I.lI1"ALlrEIT

Zoolang 'IV i zonder gcd~Dklc ..kens ZI/Il ter
cere v Lil \VoJt"made kommand:U11 '<UI der
Walt de Fysen Re lef ""pcllef eo wovele
..ndere oorlJloo" ekkende 'igW"CIl In ouze ge
~d.llcdelll" zon Ik S)acbter.nek lDet den slUier
dor vcnzeLClhéld willen bed"kken Bctrekkel ik
de daar ru~tendcn voel lj( groote lxJboe!le ""0

de be".fcnm; Tau uot .pre"kwoord .I, I rl,.
n,l nt-~H l 'Hl l 1

KORTE PRUTJES Schoolpraat,]e •.
OVER

KWESTIES. 4,w £kn Ed.t""
Munbeer -Daar Ik lUO dal gIJ UWI! ko.ommeD

opcmet voor I!!ChoelpraaIJ"" beb Ik het goed
g...Jacht n een paar .twIJcs lA; "cu,len ladlen
iU be~ goed denkt kunt lW ze pulJliooeren/3 EN Co., 0

"'/KA A PSTAD.

Vel'koopillg
'LLIIl'; \ II de

i{Ullt!tcl pe:;t-
{r gl hOliJL D,
lilde 'Cl deL e

1-

t I \ \ I...,

28 SE:pu,moor, 1897
\\ at kil ' .. n hlur melden kan ta slecht.. beu

rl '''HJ de droui!L~ wordt ~ellJlca &W'II&Tder
aS1I1t ,uJcnd., U(>OItl wes ....n WJDd dagelijk. bt.~
,~U ...ordi mager, damwen :tun allang droog,
fOJltulllen CCHIl trl, op vule plaatsen Ja niet ge
za.8lJ en Ik .. rec. nl. het lIIot spoedig regent dat
DO:; wat geuuud I' MI vcdroogon de runderpest
• r~)1r. no~ 111 ODli d",ln.kt Alk." l.ezaam ge
nomen verkeert 011.6 land ul eeu treurt;:eD toe-
.t.:md Als d. lijd !Hat opoedlg beter .ordt
"Il Ik zieo wal "lUl ona tx.en.n wordeD zal.
\lI"" g Lnt achterutt en hoe gemaakt -J!ID Dader
lt In I <m,e rellt.cn te het.alCD ~

Up pohuek gebit"'} ""bl)nt het mil even OD
gUJltltlg de \ enlocldhold III te gruo' onder be'
llJeoschdolU, de (:t:n III il bet ZOO en de ander
weder zoo

Het 111' .... gl.terdcu 27steu d,,:r:er d" verjaardag
• Iln onzel! gClachten p""li.k:\llt dB A li Hof
m,,) r hIJ I>; DU al 2u Jaron l&erua.r te Hanover
Ik deak dat bIJ oak "'" ZOllt "Il ZlJor "preke~
kan Vooreerst h"cfl bn :tlrn ...ruuw • et"loren
."m zeer voorbeeldIg Dlcruoch :m L\~ weer 'UD'
oudHtbn.soon In )1atal>elc land en IlItu.acbea
bad III een ongeluk waarb') hij bUoa een boon
b"(!brokcn beefl I\IliD wl:nl!Ch II dat da Hof-
muyr nog lang In d.. gemeente van lJanover cal
arbeIJen ~Il " ... 1 vrucut !DOge lIlen VIUI "UD werk.,

De Indische Opstand.

zoU'rKUIA:..,
(AFDEl:LING CALEDON)

Op Zaterdag, 16 October 1897,
DISTRIKT HANOVER.25 Eerste .das JongJ Pa~J.r(len

10 l'r) do Merr,es

olldll~d'tehDJl!l UtellOOrllJk
gel I zd1lrt d ze lJI:.i!doll

~lPAlW te I'l"db t:n UdtuIllI'UU!Lt;k
TcrkooplD

JO lJ \ \ (, 1.1 B IU l'I LO
DEIPERS, MOOr. E & KRIGE, Af31agers.

maar

KLllLllS,;e\ I IIri
dit 'lH! lLJ III

lIlet !Illt.D IJIJ
j,ok kteli lIL \\1 ,

\.lI kUI~, vlt'£,eh,
IIOUllb III wol,
afJld"l~ lil!..il voud
{t. II Cl rtd1(,t<1L \il n L,e

dir ';ltllkLlIU iUud

If ,.,ldtlll 11I1~I"tluaf,
10 Eerstekt." Paarden gedres~eerd J~lIt 11116L I ,Ill, vr
30 Vette Slleht 08»on, kOl mt, L I teen ti

HUUlIlI Jl ~t l L)

Llolt zuvJ lIlL(O

~~rJ'j~BUR IJokkt:n \\ dd,
lober 1 hlLldlD, \elltu,

'VrlTLJdcI cl zIJn UI
IlIndtl ]'v~t Ut SIll"t,

Van zIJn \a.lllllllderpest
\ ter-1lJvzcuclmg bOOluvee,
rikon, "dJ, \ Ilken!!, v

\dIL!!, hOlln~ of \
\ llhug \ crko<.:ht
pt rsonen du.: op
koopt li, toegc!
deze afdeellllg
te ,oeI en, mits z
, l rt CPI tIllea.)t vali

I h(t \ cc H rkoopt, oelIl e
,traat, [\,.,,.,,,,tent-resL(len
'rL dtll chtt I, \ ddkoruc

nlllldl rpe
(l.lt

Caledon, 31) bt:jl l:l 17

cnz

1JEOORZAAK

,,<.:h Iren,
, leeseb,
\\ ol Illct

l alea door
d,Lt ZLJ...rlJ
ngevul eerw
h'\PClI, bok-
seh, hUldeIL,
eL Pl!blleke
, Z u Ilt.·u den
o Vtndlltlt's

rdcn ze 111

ren of door
Zit zIJn \ an
["Iagvr dIe
'nt-magl-
gIst raat ,
f een hd

oeu voorstaoder dcr Dlon u

J t B

GEMENGD NI~UWS.

ZeLLE\T I)JV

eli O~ L u I

RhlJnsdolp .!lek \\ Idlll
kocut t!lt d Ir lil III Kr I ti dill

,\~ Il~ 1111'" If ~ ""rlen I.<; .. .tors .e
\la.aJd 'vor het lc\chH1 'un huut Zwauver
lClIt tu

Gaarm Z II lk UI I t~n fav(:ure vali UO bewe
ging ter lU:rIIu,"rlll~ '8.U Rlllc!tle ... llck WIllUIl Vt'1
klaren wout tegell ~lauhte"",,k <elf ht b Ik
nld. buwuJel" III lu breng"" Maar oll!(dukklg
'" deze b.,wc",ng III dd !tAuden dergcnvn gc, ill
len de EUlverheld "Ier mOllerclI ,"~n wel III
twufol I<an trekkeIl En dlO ollgelnklugc uw.! LIl

dlgb.,d zal de LcwegUlg nllS8C1t cu nog UOIl nek
breken De colU!ulent van do gemeente nder
het krULt! met z!ln roodklcurl"e Ubod6ll1l'c1,c
keun"de beeft tlell alo! kamploeu en ICld!man
d.,zer beweglUg verklaard en ...nder zulke om
Ktandlgheden moot m." oogoluaklg naar de Dla
tllnen vra.gen want mike leldslledon duen hlOts

onliemollreerd ~eD zullen DIet een. naar motIe
ven vragen maar d"t dmg al. oen. verderfelIJk
kwaad van ilCb ..... werpen Jammer dat de pa
trlotteQ van Slachter.nek DIets beier weggelegd
badden voor buo nll.~edacbteDla dllD het pleIdOOI
\ an ben die zlcb hU de vnanden bunn!'r .. are na
kómehngen heboon Illlr.gesloten Maar m ... hllin
bebben 'U dat verdiend door al dit, oonden die
dr 'an Oord, met tulkea onverbllldel )ken ern.t
en nadruk heeftolootgeJegd liQC dIt ook ..V Ik
boop Innig dat de dag zal komen wanneer de
ware vertegenwoordIgen van On8 H,lk Zich Olet
scbamen znllen El~b aan het hoofd dezer bewe
glOg te plaatsen

Let op den naam van don eigenaar ~lfl';\1 kali men dan niel Ia.n d" ~ d zien
of Zj goe,1 I~ of nICt? u Jl aut\\ oOlude
nllJu uenchl",eHI, III t:ll het pnbllek
\Voldt III sommige ge~ullen op ~ch lIlLle-
IIJ kc \\ IJze 1111"le1J cn bedrogen De gal
wordt op ver.:!chillt:llde wIJZen vervalt<cht
Ih 'OOI U:I<\mste kenteeken\lll vali go-
sclllkt<t gal ZIJIl de kleur, reuk, zaksel en
schUim Do kleur 'an brmkhare gal
moet heldel ltcbtgroen \\ ezen Dit IS
!liet bet geTal als er blocr.lertglleld In de
gal IH en gal Wiarln een bloed8chlJn~el18
behoort lllet gebrUIkt te worden De
reuk vau de gal III let dezelfde zIJn als
dw van \erscb runuvlceRCh Dan moet
de gal ook helder zijn al, mpn ze Uit

haalt er Uloet ZIch geen UkiICllll 'Ol men

Dik" IJls wordt ong~chlktc gallinor ge-
\\ctenlool.e entt4 .. " vf'rvalRcht door zn dOlI

eeu doek te glct.'1l !ln het zak~el op tt'
\ .mgf'1l BIllikbar" gii geelt een Wit

seilIlIlIl ds UIen Zt' Rcillllit '[{'Il behoort
lIlU wk~ url~ (jl lit plint Le lelten. llaar
t e'llge IJluedertghelll III de gal zlCll uade-
lrJI, III het ~chulm "'lt >ont

Ware Ik een Eogelschm,n ,ho zoo Ik ovenal.
die "UrI"e Rhode, man d' weleu h~er dr
Wltgman c(>u, ufpon! noot of ltI~er I(even kr
gedachten", aau de !(6l!Cbledenll! v"n Slacbter.
nek W~lIt OIlU monu lJ"ot illJur tOn dlunen ler
vereeu 'flglII~ ..an de berlDn6nng' aan Engel""he
krscbt besh.tbeld etl tnuml eu sau Url kaner
slapbeid papb(llJ, ¥ordooldbeld, zwakbeId on
be.hstheld en ondcrilOge tronweloo.held De
EngcL.cbman mag room~n op Slacbtel'lluek
maar Ik als AfTlkaner bloo;oer Ol er Ve eelllge
A fnhne .. In d,e l!uc!lIooenu a.:w wie Ik r;ouder
ecn ge, oei \&n ""haarnie terugdenk :tiJD BeEul
d"nhout en die[\)! vrou", lIiaar zg Itggen DIet bt-
g'ra' en te Slacht ..n<lck

YIB der Spay
J KE"I~EDY,Jl\

!llllllellllan & Co I Afslagers
Malmt'sl UI V II h en trek

( II IINlJ H~LAI,Jlt
110 I-lOu Il<;h", f 1 L'e ,,-,"lal \1alCfCf\en

UIDhj" 1 '1" ZIJl H~LA(.EI\
lO O~ -lt: 'lunt,.1 ~cl ll~l ! kkeo en hoorn

V"Markt Plein Logieshnis,
1lVELLINGTON. II -I I( E \

lt. m!tl !Slr ht lt!lliol I \ilsell vee

Tcrm"'n
Wasschen
.llleeu

PI I lt~dLJk.J H
:::i tt lit nbo-ch,

_;lOet 1 "'97

am lilt ePII
rundel pc ...t ---_

I
Een zegen voor IlJders aan

slech te splJ8vertecnng.
I ~

£:J 10~ ppr K vartaal

t 1 S r Ken ngeslot9n
n

J. .1\l()B~, Supplement blJ
geVlng van
1897 I) Jl aU~ lel\alr<chltlg I" ~oor1.:)nlln I"

htt H I Ht!f';_1 g en ~ll t~ I()()p<;n maal
N'il Zl, k of p:!- J( -,(Jl \ 011 heest eu
tlo gal pel"lloonllJk Uit k h,len en te

Ziel of ZI! gl,chlkt I" ol nl( t De vel" Il
"( hIll": IS ~Olns wo fijn ,II( lU('n het k\\.lad
wet ontdekt lOOI bd le lilt I~ en d.lll ZIJIl

lie[ tnlUf'p I U, Sh,l.lcrollek .. een 'uo de
tI, sch tlUI!,tl per,o;:H Il It)<J I en krijgt de dmgt"Tl In onze gc. hlcdelII. die WIJ nOOIt \VIllen
Kocb i!-lUcthodo UI schuld van de IlH!! .er;:~len en waarnan "'Il onLe kind"r~n In de
lakklllJ ~au\\ keulI!! moet zorg gedr.!- Vtlrl"l' twkomllt "Illeu hennncren OaaroDi zou

het goed zIJn een gedenk teukon te baboon om
gen "orde n dat \lr J geen Btof III de gal dIe gebourten~ altIJd le1"cDdlg III bnn gebeugen
kOIlit., heu,IJ lUet do uIthaling of reet de I.e boudeu Ik we..t daL velen ",elfs ooder on!
eDttu~, d lir iitof aanicl hug geeft tot ver- Afrikanen! bet gebeurde te !'IriJlcbl~nmek owt

den mantel der v"rgaielbeld WIllen Itcdelcken ~n
twertlJgen cu zelfd tot.. \ergfftl.!lng van 't al! een grool.e om t "I' ., .. \ ,;Ik b....cbouweo
bloc,1 Dt] gal lUoet In een bottel gebor. maar Ik heb DOOII kunneo v'il"8tun W:>&rOm IV/)
geIl worJen ell d., bottel moet altUIl IU on. hlero'~r lIic>cst,n lIChamen, en hoewel mUn

bloed "hIId kookte bO bet hoofeo IlecbtA van
een emmer koud wat.cr g"houJou "orden, dlClI nn.am " ... bel tocb Diet o:ud.st ik
daar de gal Jan 't langst g{){'tl bliJft Zoo- ""haamdc ..erw.,,' te t[ln 8&11de fumihcu W~
dra tIe gal een slechte lUik krlJ,Zt IS ze ..-adereu te SI..clJtennek gehangen "elden Je,

, ik wcnscbte wel dal ik nader VtrwlUlt aan !tea
DIet meel' voor entIng geschikt. In een IWl1.ll t

volgend artlke!' zullen wij eellige praku. Ik r-eg lIIet dat Frederik BOlnudenboot roeb.t
ache wenken OlQtrent de 'WU~ van I'nung balldelde.door te w"lieren voor qSD Y4ldkarn.t

I k d nd 1-1 te verschUIlen of <loor de 80ttell1.o* 1OWuen,seven, a I 00 e ru orpeli-OOmm .... ea die hem 18OtI~11UI8t11 1l8QllJG, lie __
_ u40r be9oIdMlea. _, IIIW fti .. ~ ........
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TEL E C~PAM t\1E;\! B1Jna honderd jaar geleden.

Pumros, f: O{''TJ (8peciooll -De ed heer
U P van thm Heevér '11'118 te PelU'IIton Vrijdag
avond om du kiezen te ontmoeten l!:r WM een
groote opkomaC en hU bad oen _ goedo oot-
vanglt Eeo motie van nrtrouweD eA ouder-
8toUIl1IlJ werd geJlllM"rd

Notulen _r Yerxadftmg pilolllica te
oYer, up ZutonJag 18 ~pte .. bet,
né vooruttor upend" de ~enDI IDIItgo

bad Do leden A Oillierfl," .NaiKlé cmG V_
waren afWe&llIODdor~.
De notuleo dor v~ pboudeA op

16 Kei, beide der publ_ ft ,. liet auputé en
die op 29 Met, w.rdeu ,._ eD I&IIpIUID18D

Bei utwoord vn den bee!' .1.O. G.., "w_n
DJaiiW'ut te Buover, na aIa~:

BIIJ1IWIICIorp, 1 .laU um.
Do beer A 0 NlLIIOl'I

VoorzItter 1'110 doo Heno,;;;;;;b.u Tak
Vin den Afribuor BqDd.

Wurde beer - Ik heb de eer clemnopt
te erkennen VIID de relOluful gepaueerd door
deo A.fribDer Bond van 1IaJtover, IA!lIp&l14ie I
lOUDvertrek ven Banovor JIAIJ' :8arpnclorp.
Ik moet u melden dae ik lOver door DOOI

vereerd gevoel Bet 11''' met pooten .pjjt dat it
Hanover vorlateo heb, daar ik pdnrUde flljJn
twee-jang nrbllff aldaar, de ondinteuoing aoo
wol Yin de ingeHtonen III VlD betdhVikt pooien
heb on die mv allen eerbied bebben betoond all
aln.len oommJU&nl en Dllgiltnat.

Ik heb de eer te .un, en.
(II g.) lOGIB.

Ook eon IIDtwoord van &IrAlfred Milner w.rd
deor don vooflitter gelezen, dit )uldt all yoJat

(jouv~en1ah1Ul
Kanpet.d, 6 Ang 1897.

Dea heer A ( NItLJ!<'",
Voor% van den Afllkllner Bond

Hanover
M"nbeer,-MIIII upgodragell door zlIne eseel-

Jentie den gouverneur, IIIr Alfred Milner, ont·
Yangllt te el kennen van tie resolutie gepaueerd
op 0011 .....rgaderInI: van d. Il Hano.er tak 'f1lDdea
Afrikaner BUIld dl" DIll b",lonol erban,ligd werd
door dr Te Water Hu b.."ft run yerzocbt door
n zIJn dank IIIUI de le<.Jeuover to bren"011 voor
hun welkom8ttfroete

Ik hel, de eer to zIJn, InHnl.cer
Uw dltlnMtw diensur,

(U'w/,e'ltl) PKI\A}& St<;UI1EUKI8

De \ oorz i! tor ...erhet toen den ,,,.r.,tterutoel
..tIU 0ln vu ,,,tcl vau deu heer (1 Wolfl ... rd, Ite
.",,'011 oord door oj~n heer H .T J~ VIIbo"" door
den heer U Wolfaard mgeuoiaen werd

De voorzrttcr to sarnon mot dell boor H J de
Villier» dienden toon de volllend~jluiehondeltlke
reg"l. in die el II voor cell gelesen en aange
nomen werden Den vuorzULur werd hot verder
work III verband er mode opgedragen, looaho bet
laten drukkoll ent

Een sterke getuigenis.
ZoutriYler .. lel, Beautort W.~

27 September 1897

es

Inn ek" &ld".,.
Wa"rde boor,-In uwe uilopve vu 29 Sept

heb Ik twee kort., bneven geawn omu.nt de
b...indziektewet De eeue van dea hoor Van
de" M<lrwe eeu ander VIUleen die IDoL "Schiep-
boer Doemt

Daar mjjne ge,ooten& reehvtreokl tegen de
hunne zIJn, boop Ik dat u mu Y~ODen sal om
hen 10 uw blad te wedeuprek.n. Ik 100 IIO,er
DIet do twee heerelllll aanralnng'Willen komon,
m,.. r woar • &:h:1ll.J>boer te Vinden la, weet Ik
niet en de verber!tplaa~s van den boor Van der
Merwe 18mIJ ook bilal onbekend want bUwoont
niet ann de Kluinstraat, dat weet Ik zeer wel,
en dat I. do oemgste plants waarvan bU meldinf
mwt

A lJ.... wat do hoer VIIn der Merwe en "Schaap-
hoer zelden I' ruil zeer oppervlakkig en be-
lacheljjk De beer Van der Merwe tracht &rgu
menten te gebruiken OllIar die zIJn soo gronde
loo. dat Z I werkeiIIk 111etsbeteekenen

HIJ zegt Il,", braqdZl"kte Uitbreekt alleen
wanlleer schapen gollrek hebben geleden 111\8
vo",l.el CII er dan togen .. lt wodat het reld
"poe h~ grucltlU kun ztldor dat luike schapen In
nalIrakIlIg komen mol ""smet.., plaat.en of vee
\1. dat workelIJ" 7.11" udacbte I. dali heeft bIJ
maar ze" weulIg " runs opgedaan gedurende
LlJ' ,; Jango onder Vin wg

Lell pa" maandeu goloden Kprak I" mot een
hruudziekt e UI"I",ktellt vun oen Will<wBllr het
'\ u me.os tal III Cell nkelr~ell toestand wa. vun
we,(e do I'rind." kte'li vuur er oen wot bestond
Ik \tuu, bon 1I1.4U,,~C het nu go.told WlUI mot
1<t vee IU "10 Wllk" 11 I antwoordde nUl al.
, Jlgt 1 'tn Ik v uf de lllUtste maal d, wJlk
I urg'ng- kou Ik RI \het lee vcor schoon ver
klaren heil.,," bet vee 'un CCD man dié to lui
'" bil' t te lJln ora voor Z'III eillen nut ieta to
ti "I l u vee was nog besmet Iii ben toen ZJlIl

'cc lt lt Kaalld'PI ell eli heb al zJlnc kralen In brand
l!e.tokcl! "u wa. het weer tlld dat Ik gaan 1Il0000t
ou tu. 1l111ngroolllto leed vond Ik d..t er brand
z iekte up' ersehe,dene plaatsen wtiehroken Wat
Ik oud, rzocht toen lle taak eli rond dat dio-meu
,heu "eer bun no k(nlen opgezocht baddon
Hot ,. Il 1 zoo droog eli bet né ,. zoo magur
ook I~ huu wvl 100 ang dat or nu goen kans
" 0111 b~n to dippeIl ,ourdat "II geschoren liJn
[[a I Il to h UI"'" al ~ullno kruIen In brand go
"token want bd '00 '~ den man wiens kralon
I" ,crbralId b"b I' II I zoo gezond ab le mallr
lliu kUllllen Uut v IJlbu hem oven droog
li. b I le all Ic re men,cben maar .Un veo "",t ur
\ uI Il,;tt;r Ult

"u UI luhetr v d lil luer IJl eon beWJlo
lit \ ec ,~"t JUl,t rc,(en noodll,( h..cft om brand
llekte I kllJ\n IlIlLr krlgthot III de drooll'te
l' "" go"l (lok I,ullt gii Zieu dat roen (Jlloo
~Uld \ Ct,; UI dl ) Jgte l.lI:~LJLunkan Daarom muet

, "e , z g"CII dat ,;roene ,,,Id branJzlOkto
ZI Ir bren, t er '11" lIlohllehcn die ooler
eli ti b"ladwlI uw velhaal
il r , d 111 huoft een u,tnou<hglOg

u oC' I, I d lt In n aall do KIOInHtmat nMr
I J Jn 'c .cbupen 111001kumen kiJken J\illAr

alle IUUI"cllOlI wcl " ....r do KI"Ill.tr:l1\t
~t II I1d I" gecn dorp en het 8< hllnt

,t uilbcum'ch tu v~rondel1ltellen d \1 elk
~ 1 Uu Il tt 1 U 'an u1 cle UOO~Dpta \~n
" Ill' t 4, Iukklg Ik weet waar do
, 'II ""t, cD dat or nog braudtlcke IIChapell
I' de lutrck

", u t,ee, , ti' Jl[ on 3'lcn (.hodenktIl
Ilt Ik IHct du waarheid spreek kom lIaar
Jlc,uf lt \\cst no ~ :-OlCuwycld,Zou tri Ylera
,Id ,n ,ml ;;~olld~ plaat.en en iI) znlt ocbapén
Lid' dl( II 'g II 'Jlt brand"ekte lI0bad bebbell

Ik hdJ !i"louud c.lat bmud&lokte D1etlnillt
rqe!l nou Il; hce rt ow Uit \0 br ...kou aok d:.t
I ct !lId k nt ..toor geLreI< -

"u .. lik La!ltoollell dat brandllekte tol.trekt
nl1 t n:.oJt;,kulJlk '" ell dnt or eone magcl"klleld
bést la. om J" luJ.!!nul' Ou" andere werold ta, er
loeren

IJlt u",tn t ~o l :-Oleuw,ddt, was rooo.onder
de \'Toogeru ponnl!llllo ...e hrandzidte wet sedert
IIlOO en IlU kCllIlt:lnWUlucr geen Lrandz.lekte
me r

I I. Jl' 1 IlU meer lf (nderlJ1k .pr ..ken vnll ZC1I
1:lllclkaIlJ~r gruII"" l..t" plllnta"n waM' Ik beter
me le hekelId I" n dali U" u, erlge plaai.en van
"'" t Jl~t Id LJII;pb.attiCll 'I. III

ZouL, " r.. te, Le~llwkllll [A Rocholle Me
I t.~ I J I~c Baken" Un eli Kam(el kraal Ueze
, , I' 1 Lt. Il be, aall 7.l>U"!lt l<~ (JO!) morgolls
, Jil I en" 'Un WO" at ~!) ,~)O kleInvee op bo
I li, paardelI boc81en dJnkey. en ecn mOlligto
slr 11 \'"o~cd!oi

I I, he r \ d ~I r~l\tlt eiken I,,>crWUIom
I Uil ne .chapoll to dlppun mllllr "I. hoerelI DIet
[,olc, lilr plll kunneIl d lil t"l moeten zlJ het to<:h
10 "'1' he' cr IatelI Wl\llt dau 18 bot toch wllIlr
te ,ergecf-

"liar hot ,,~.te 'all m Jl wekn heLboll ~I
el~(naars laU LOfellgclUel..te pla ItKen 111f Lt
I rUarl pj) I 'oor de laat...te mWlI ter Wille va"
IJla Idzlekte onloOschapen III d,ppcu gehad ~let
hd gellikiudlJ d,P£ eli muelltell Wil ""t ..toen ier
wdle 'all anderu menochen
Ik on mIJllU huren eigenaars VI\IILo.elllle

Il COld pl"'lt"cn hebhen nn !loono sch"pon lIle"r
dIU we'''" waL Lrandzlekte betetlkent ell .I. cr
,I< Il ouder on. VeCdezulko ZUn wootun Z I hool
\\:at 0\ l!f 1.C~ J irt n ouJ .tijD

Vunk toch met misschien dat WIJ al ,heil tlld
n ru, IIvcl..t huuben gohad het ww! Iller even
dru\)~ al. op andere plaat""n WUbeLben m, cr
dan oens de lammeren !Doet"n dooden owJat cr
11 ""lj., lllJ ur )()gtt: geell melk \oor hen wa~

,) k h L~d,n "'I d,kwql. " .. run regen n, lan!;
Junge Jr"u~le!l maar tot Iller !.oe beelt ro~~n
"~ nou t "" Iu," 'Pct ZICh~e"ra(ht uaarom
Ir nt I (t d.uf de Ilil' Uit dit diM!!,ct I effoerd I'
I k l,en ~erce<l te bewJlz~n wat Ik gezeg 1 hel

en daor!U I,oochouw Ik dat do ZIlU!(I>lIo<mJe
:lr I'" jlIh;ll n \ III d~n heer v d M te groodeluo@
1. jt 0111 'I I'It, lt te ID1\kelJ

1ft '"" lr Jat cr groote ko.ten aan de wet
ve' uuu,lell Z , maar h '0 dikwIll. llIott een' ader
nIl t 'cel gelJ .panqecrcl om ccD lUI eli uuge
IIJUrz ';!!lI kil! I to 1~.>lo"reD nla:\r het l<1ud'"
, or hem "uwr wllar;J dan al het geld on hot
I '!rt < nh IIen voordat de vader de Huchton
'a I L I" ko,tell plukklln kan )laar ah! wo een
kllId I lOt ollJer een ,erpllchtmg komt dan
" ru Il I 'en \ or" erp van wanboop

\.1. d, I ralldZlc~towot In werking liltJft C "at
m I" 'k b) I I") zl!lIon Jongurebt:,.,ren lIot~
J Iren !lo ,bg h, bben om te leeren dat .eha!>"n
'all 1 raudlilk e gcnetun kunnen worden, eD boe
om Jat te J"cn

\1 Jllbeel :-x:baapboor tracht ZIJIle,tone.
\\allt I1r~UilltHltcu kan mon &e toch wtsrkelqk

t I )ClilCO 01' CCllt:!J spottende wlJ7.0 Uit Le
Jruk!.eu die .d"lnt tucobuuk maar zeer kluucr
aeLllg II I kan ook dezen bnd uverlezen oUdan
eli' kie' rU'"Je mike" um te zwn of h" lIIet
lU I "C1l1!0 kei"" ,~rkrJl!leu z:11W~llt al. hIJ
111! "I 'UUl Jc hdf~ "''IOI! zIJn leven al lII"t ,,"b,
pUl l L tl u;, CIl I u nog maar 1.00wClUlg weet
'ilcL ,k ill lOr """ 19 hoop dat LU uOlt o<;nrupe
olld~r",,,IIll!> optlOOtlHl

Le.t~1l 'an IUldero tnkken IDet gcloohhne.en
VUOrzIeIl kunllen op de ,erl,(llderlngclI van dezen
tak v"rwguu .. vordlgd wOld"n

XIX ~
Br zullen ) L:1r1"ksnor coau~ vurgaderlllgen

gebuuden WOlden al. vul"t
Januan deu laalllten Zatcrdaó i"n luur p m
April, uali I
Juh I
Uctober" 3 uur

l1u ••" lid I'.JI., rC[/,'. "'''I ,z " II IIIOlrI","en tal.
Hl i den 1[rikuner li md

D<ln !.nl< zal gonoemtl worden De Hanover
acbe 1ak van dun Afrikaner llollti

Il
Jeder lid VIUI der.on tak moot parlllkl een

snuliCllptIe \ III 2. tit.! l>ctalun en tie secretun.
IDoot zor,rdl,,!!en dal hetg"ld opbetaald 111 ,6ór
of op d"u dortlg.ten ~pt"",!..er 'au loder laar

- III
Het comlt<l vlln d"zen t"k 1,,1 ooKtaan UIt

llogen lcdon n~mdllk \oorzltt-or '100 v-wnattcr
..,cr~LLr1~ Il><lIl.t~llt6oorotar," Uil vUf lodell
WBan au :t.o;:, c ...n fl uoruw &U}l4;lJ \ UI ru.l 1

IV
J"lcr c()mlt hJ UIOOt • Imf teIl k konOl"

~O\"'U \ lil zl"'t;; Ilf\"lut.Igluucl a.:U1 tien vo.,.lr'IUer
[u g I n\lco I. er 'Hl u; hIJ olldurbuvl.g: aan ecne
hoote IllUt '!jf .hd"n;_ te Lover>gu."\J"I~ lo zlIne
'or"",lwo uno ,Igen. hol ""~otlJ,,n tier vergado
nng g~cno f.JrvulhJt:, zoo us hIJ OU-4tJChCVli aan
dtJzulfde Loclo

'v
:lIell Z" ZIch • III gooIIc ~I ,kru I ",I .tnn de

Uollau'.che licdurendo dv vergndullllJUII
geil OOJlcrfcll

vr

,OVER.
Alle twee Jllar ~ul I,.t comlU (lenen voor

zItter VIce fOvrJattor. .ecrelarlll on _",teut
IIOCretarllI klewn Zulka moot met gOlloten
stembrief Jeti geschiedon

VlII

Iedere 'ergnd\!rlhg ZI\Iwd g"OOd geopelld cn
1l0000ten wordelI

YII

Indieu tlo yoorIntter en de VIC4)voorzItter af-
welig znn UI bet aall de vergadenng overp-
laten wortIon anderen tudclUk III buono plaak
te benoemen

IX
Len" OOmIDI>I:<Ie'!\Il waalu;1Ló1WbolllI_talllld~

Uit vlt:r lede II l11 "ll" t Noo lW mouku gekozen
wordon, dnu oIJn 'luorum tu vormon

X
U" L~'l1lml"'LO vlln w1l3kullmheld zal bet

rocbt hebben ,ndwn nooJ'g In oocllcg met don
'oorlltter hct tOnu!..' blIeen to roept'lI, d~ en
plD.ats door h"m te worden bepa.'\ld

XI
De orde zal otlpt door dell VOOf7.lttcrworden

gehandhaafd !lodUNlld. d" zittingen der ver
gadcnugcu• I 'I{

I t XII
"Renturen ont.loun door bet alst"rvell of de

uctlanklll]; YGII • enlU lid .ullen III ge,nl 'an
mt:cr ti In t woe door II..tv loden ol' <:ono puhlio
kc vergader,ng Inut gesloten briefJe. WArden
aallgcvnld

Xili
( omd.c ledelI, "JC 'lVcn~cbou k booanken

lIIueten z!llk •• chnftelnk II.lIO den voonltter cn
gewono IedelI U", ,len !!Ccretun. dIJenUnd. XIV
(Jl' deu twooden Zatertlag an ..te moand De

oom or van loo~r JMr :<;,1 cr op "Clle Jluul"_'kc
'cl ~ l<lorHI!>IlleUwoloJen mottos gtlkozen wor
lell lil de 111"h der Iftrpdelldeu ~dlfl{tol'lkll
:'e,,,uogcl n'g lIloet MU lotler lid gegeven wordelI
dovr den KCCrutatlli mlRMtvuH' uvrt.um dag"n
'0 r dl n I"ol Icrzdfder tJld ~~I do ••-"'Tetall!
Z III Jllarlilkoch VOl'Jj'uq Mn IIU 't'ere:ud~rlng
tno~tcn ~"orleggen

XV
De TCl nchtll!!!cn van Illderu Tcrgaderlll!!,

mUt.:wn teil fllllJl"IO III (t U der VOOinaalD~te Hol
Jand""he UI"uw.bladcll worden gepubhceerd cn
ru )(.:tcn 'JLll Jell L.Jltcur ,erzondcn worden DIet
later d.u IlcILt dagen na du Zittll1l{ der 'Verga
denug

XVI
ludcr "I z il rL'<:hth~ulJ\)n .Iccbts t .. oemalcn

0' cr t'\ n en hctl.dfde ouuerwerp te .prekell
X\ II

Met too~LummlRg d"r ver~aderlng wordt bet
Il!In e@lg I" Il (,,,nit, 1,,1 tocgdatcu ZII" "e ..oe
lellll over cunlg und"rwtlrp Uit te sprckeu.

X\ IIIr
'O
b.

Il

Ue awe
J F PIE~AAI! XX

Kan ue "ccretan. de ,er';lldenng nlCt bJlwo
non moeL hU lo n 'uleu der la"",te 'ergIldeIII g
aan den a",.,otunL •• crctans 'o~r den tud 0' or
handlgon

BOHEEPV AARTBERIOHTEN.

KA \P~TAD XXI
A \ "('H':KO)(&~

9-Frmchl blk(.~n('T"l'fllnl ttllIflrn

2- \ nc kHan,.. ~hocncr Ol vcr 1 Wit Hllr
\n I Se"" '\ ark

3-:\00 \\ '_<cl. l... rl A<Cl,lII "'n Fred: ek
~Ia lt

1-' IR I,.. n. \\n" llvo.l 1~\\
l-~' Illll"r k lastie van Lood n
3-1 L :Ul1 cl, bark Oh.MI ' ..n L.., I I

VERTROKKEN

'-1 I llM.1t! lJark Berth.., naar '\cY-(~IIl.
~-l!, ,,,he bark 'lag,1111ellc na.'l: Alistral!
2-~"" \ lilt Ic MaCC10 liMf R3IW\t>Ofl

li
Uet tom,t< beboudt ZI h hetrreeltt deze rege

ICII 'all t"d tot tud te v('raudJcn naarmat... er
eone I:,.,hocfto aan zulko, er:wdonngen mocht
worden llood!!! geacht \." rD 1&

'"I,.:cndc n c 11\a loden \\ cr.den ,loor de I

\"'onfZ ti r \ uorgCtioU: 1 en dno,[' (lel) "'~(rctarJ"
"'C(ndcerd ell aanQ'tionmen -~terh .nns de

\ dilo," haik dr. \ IIIIers t harlll8 Wli-on S
U\JlIenUaom n LIAI>c'hcrg HaM de Beel A
Doow :\ D v li '[crwe I,,,u .. l.otter .Jan de
\ 11110.... II de Vllhers Jr P Groen ..wall W,l·
ham Rte'cn" II ferlllant ILBarmllC, T Victor
JUli PICk il loon, Coert Grobbelliiir en dr Wil
I Ulll Dr >8dhul'!<t

De \olgende nl""." leden werden door den
!!IlCrctlll18voorgeateld eo dON den heer H T de
Vllhel"l! gesecondeerd en u.ngeno nen - Jan
Both, earl Nleuwoadt, Jaoob Naudl', P E
\v olfaard II zoon

VooMltel ~ccretarlll - H T de Tllher~, wer
den volgens rell"l 3 ,I" heeren}' PreUlS "n Jan
VilJoen alADIeuwe comltdeden aangenomen

Voontel A C NelIon-H T de VillleJ'l wer
d.n de beoreo B. Wolhard, P PreIA en 8
Naa4é to~ Moro ....,,"" a.~,'a~"""

r. l' EI I 811l cI.Artl: IIW1k~ <-&ekere
\loMle o~n bjfer dla lets bezat door III een
bUIg te BluemfontelD Illbraak te plegen en een
SOm gelds te steltID HU kreeg tronkstraf en
kataalaien bil bet lutste roncl~o bof en nn
worden lOll wagen en ~Il ytlrkocbt 0111 be~
,.toltDe M "'1oocl...

""II ,. Ico aideellllgsrand "In CahW'l gc
, h t><lt kenu"óevlng VILIl de Ihutlni Villi ~ok ..."1l1)"ti.-~,id..\

£3 91
26

812 ~
17 6

£s;ti
t fTOAVEN.

Benn 'l'1D _.tariA £ 1 1
Aan d .. tnctB·be.tnur 2 8 4
Scbrufbeboeften 10
L_tand vla )Ongel. vereon 2
Prjj& YOOrde llollandiebe taal

In de ICbool 7 6

1: 6 610
OOll'eCi berenden

(11' g) J VIfIIlEB.1
H T DE VJLL1EU

Bot ve"'1a4r werd &an¥.nomen
Botiloten ae besren v d Walt.n fen ter te

yor&oeken l.ejJen bet geld voor bet oorlogslCblp,
door Ilr Gordon Spria'g beloofd, te "temmen

De v.blende vergadering zal geboqden wor
den op eIen laaiaten Zaterdag 10 de maand
October, ten S uur de. uaIDldda(!1l

De v.mcbtingen werd.u met gebod door den
heer Il Woltaard g4lll10ten

G .1 WOI,YAAIID
I-\ectetanH

1'1'1UCKJ:NSl HUM

Zaterdag 11 September had de twcedo tak
vuu don Afrikaner Bond en Boerenverpenlgtng
zlIno gewone k""rtalllt ..,lw "umg ten huize van
deu ouden vader van BOVeU Mo.nca~ den
beer J r Pieterse

Alhoewel de runderpest l n dergelIJke redenen
oomm~n van ous zwak klompje verhinderden
d. vergaderlDé{ bij te woucn wareu wp no"
than. 15 leden tezamen ou hebben Ilot II lek
kere vergilderlll(l' gehad

BIJ afwezigheid vau den vooreitter werd de
stoel door den vree voonil ter don baer K F
Platane uigenomen die na tie leden allen
welkom geheeten te hebbeu o~ oom lf&DI
Pieterse verzocht bet gebed te doen waarop
de vergad.nng .oor geopend verkilUlrd1 en de
IIOcretBrlll verzocht \li erd de notulee dc~ JODll'Jte
ve!'1llldenng te le.ell '
Notulen gelezen goedgekeurd en gMeekond
De volgeude bne."n werden ter veranderlDg

gelIJlId (I) Yan tak no I betrekkel)!k een
sehrllven n~t Jezen tak dd 2~ Juli 1817 (:I)
van tak no I dezen tak ZIjne onderlteoDlng
vragende indien het noo<116 geacbt 'IIIordt tot
procedeeren 10 zake electie. over te !!!l"11 en
(3) een lIChr!)ven van dbn heer 1hos Theron
aecretari~ proYlncUile yergadenng alo nntwoo.:d
op eenen bnot Uit de ..en tak ooder dltnm 12
Aue, 18\J7

\OOIl8T! LI ~~

De hoor Dorls 1'",tel'!le .klde voor Dezo
tak erkunl m..t dank (l'lf woude var. d~ soere
tan.) z'lno 3lIllnellllug tloor tak 110 I en spreekt
.!jnon weIlIleb en begeertu Illt tot 0(11 lIlgo
meene en eendrachtohlke samt.IlWJrklDg ,

Ue beer Ronx acbtte dl t Yool'lltel ze.r gc
mallgd mMr tovens bevrcdll,(end CII hoopte
Jat bet algemoon wu aanl;en(Jm~1l worden.

1.>u bOt!I' J f PII,t ...r.o "",(Judeerde, 011 het
wCld "R1gcme"u "mgenomclJ

De beer UtlU" zou etU voor.lul mdlenen op
bnef no 2 'l'an don ulld"n !:ik en meendo dat
het d" g ,edkounng ,all d.· H rgadcrtnq W6;r
dragen zal daar ZIJn vool'llkl do ee ....lc stap ID
de nchtlng "111 samcnwcrkmg we.en zal ta
boopte dat IUd en CU" vool'lltol aang"nom~n
wordt, do oudo tak dan ~!Joen vad..rluken
phcbt tegenover zun60 ZO')O zal botO<>Den
UaIll'Op oteld .. hn voor cn de heer J T Pletera.
Ile<,ond'l/lrde '1>0.0 t"k ,oldoet volgWlrne aan
den wtlllI!<"h\1111 t.ak Co I betrekkelIJk gelde-
Itlke bijdragen lO ga uI Ilet noodlg I:eacbt
wordt om tet proood"eron te ko'Uen mot ob)""
tiCll tegen MtelD.Ber_:oobhgdeBondamanncn 00
rekenlDg voor bedrag gemaakt te worden naar
mate getalledon In d.. r.. pectJevo lakken

Ue beer Dor.. Plutel'l!O "lUl ton gUQltc Yaa
dit yoontel, en achtte bet hoog tui dll~!le twee
takken 111 huune work_lO hede" eenA moeten
.cUn HIJ lOU voor bot yoontel.toDlJ1l,n en
verwlWbtte betzelfde van wder hd AllIome.lu
aangenomen.

De booren Louw 1'lete"llc en (. P Uathngh
.~dell 111. IIIQUW !..e.tnul'llhd \oor dell beer
l.odewJlk (,Oll'lr YILIIC .. lhcartvale III plaata van
don blMlrTbos IJreycr JoInr dlo onller ómNtl1n
dighedilll aftreden moo.t
.uil beer J I Pletenoo meende 111 bern den

recbten nlllD gClondcu to hebben, Cli het 'oor
stcl werd eenpat1g naugenOlll< n

Ve heer J 1 1'ICtcnKl ach.to het nootlll( Jat
eeu aturn Uit tle~e vergudtJnng mo,,~t opgaan
hare afkcnrlllg tu ken non ielcnde o'er b~t e
dr~ ,an onwn ee ....ten nlilltlltllr'Ir G on
Bpngg, In Engeland Hij meendo tlat de h an
wereld 111800kdo TmllAVlLI\l"Il Omngu VrlJ"taRt
tlon DlO<'lItendut wu geen8zln~ tevreden I!:U" met
zIJne Il!tIldelwllte

De heer Dons Pwto!'!<e "tJa.~m.le "li waar
op het volg linde 'oorotel door dcn heer lwu.
w..rd Ingediend - Dezo lergadllrIn, gelei
bebbende op de houdil!! 'nn 8If (.ordoll !'\Vrlgll
'" F.nóeland. al.ook ZJJlI g"~oclon IlItgodMlkt
In oen lICbruven aan dell heer l hamberlam,
"preekt IIllta dezen hore .tcrkote afkeunnl1 nit
over ZJln gedrag, en prole ..toert t"gEID 'Ijn.
!1.'I.nruerklllgen te weten C,) daL hjj (oir O\lrdon)
betwllfelt of ZC!lb D100rdan de baH! der IIol
landoch sprekende hevolkllll( werkoluk tegen
den heer Rbod04l " (I) d.t hl) er ",.,.t'l/gd
Villi lo dat h"t oordeel I un de mcetderheid
der bevolklOg 'an de KaapkolOnie \TIlzen zal
dat de ,hell8ten fan deu heer Rbode. be
ochollw,j nlOeten .. Ordvll ..I. een ve~goetllOg
voor dCII Mnen lUwtap ",,,Iken hU (Rbodes)
bugaan heeit en C,) <lllt de !..egOlIrt. 111 dat de
fouten vali het verloden vergeten moeten
wortIen ell ,lat de heer Bhod,. aangemoedlid
moot worden III het groute C) werk dat bU
(Rbode.) beeft ondernomen ID belang 'l'1UlZUid
Afrika, overtDlJd 'IJ ode d lt Zijne IfI'OOt.. (I)
dlensteu geonszu15 .trekken tot de welvaart
van ZUId Afrika en dllt dIl overgrooto rueer
dcrh6ld der H?llandich 'prekonde Afrikanen
de hundelwu. vaD tien heer Rbode. ten .t"rk
.te veroordeelt Verder ...erklaart deze tak
van den Afrikaner Dond dat SIl Gordon Spngg
IR geenerlel mate naar zijnen (tak no 2), en
IIIl1U' blJ ooschouwt, nlUlr den wellscll der Hol
land!ICb .prekendo Afnkane", boeft gebandeid,
en d.~t zu"e (Sir Gordon.) stem dUI niet al,
die der Hollundl!Ch sprekende Afri.4nen kan
en UW!] baacbouwd w6)rden

Uit ,oortltel werd door den beer Dewilld
IhttlDiSb gUlltlcondecrd, duor do v..rgaderUlIl
met geestdrift ontT'l.IIger. en met acclamatie
aang~nom"ll

U.. hoer Dorll Pieterse b'Rf zune veront waar·
dl6lDg te konnen Ol er Jc aanspraak vau den
hellr l' il I aure aan de Paarl, dur hu meen
d~ Jat bn (l' aure) door zllue bolJthng tegen
ovur de 1ranI vaal klaart.. IkelUk zUn Rbod~a
gezIDdheld en )lngOl.!De b"eft g~toond eu dat
hU door .uno OItlDger geenllZlDII de belangen
der Kolon I. beeft bevorderd

Ue boor Dial de Lango "'lUl DI...t te.reden
met de boudlDg vsn ds S J du TOIt 10 zake
het rapport van !Hot Bntsch i!Olect oomltk, en
D.6htte b.t \VclIscbelJ)k ti.. t de Afrilmner Bond
_une ufkenrlDg er 0' er Uitspreken moost

'oorgesteld door do hberen Louw Pletene
en G P lIattmgh -' Dat de Toigende kwar
!:w.ll!Che vergadermg zJlnde op den t'!reeden
Zaterd"" ID December 18'11 te Cathcartvale,
tcl hULZe van den heer l.odewUk Keuer zllI
gebouden worden Dlt I:ll&Cbledde op cene
ultnoodlglDg van den beer Kener en "'tJrd
eenpartg aangenom, I

Ue heer Roux bedankte toen Uit naam der
ver~enng den beer J J Plete....., ..n <qne
gade vcor hun"" gastvrub,cll cu ....eltOOJ,Crd
Je echOlCls "1\:1raan de laden IIlInr hartelust
hehbell gesmn!d He heer K F PltteTl!e ae
condeerde deze mohe '<'!In dank eli de Yerga
<JerIng stemde toe Tante TrwtJo ..e.rdient
waarluk aUe lof, oor baar lekker koot

Ue ...oorzltter. d.. hoer K F Pieterse. be
dankte toen de leden nlllU"dien 'IJ ZICh !wo
ordelUk hebben gedragen en 'foor bUil geduld
met zllne J:wakhetd. waarop oil oom BIlD&
Pletene met gebed .Ioot

PAt I J Rorx,
&cretaN

KLAARSTROOl1
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BondlvergadenDg (ehoaden te BliDdefontelD
op den 2!i1teu September 1897 14leden warea
tegenwoordia' Geopend met plied door deo
beer P du TOit Op versoek VlD dan beer
B Liebenberg' werden d. notuhlo Yin da venge
Ye'lo.dermll gel ..... n "oedaekeurd N. bet
een on aDder yernobt te hel:ibea werd vnorre
steld door don beer G VI_r en ,_ndoerd
door den beer B Albertj,n

'Doze verpderan" zeer verblijt{ zlinde o,or
bet Zlcb verkieabaar stell.n yan den h.er Jseo
bUI Lochner, belooft UIl bem bare hartelUIre
ondel'8teuDlIlg bj, de aaDlt.aande e1eet!e/ 100ook
aan de heeren P B van BbUn 811 DIB de VOl
Rabie, van Wor08l!lter

Voorstel P dn Tolt - A V,_
Deze ,"erpdenn" 18 van fflo.len dat de

brandsiektewet III vele d .. tnktell onuitvoerbaar
lA na een geftoegzamen proeftJjd doorlleatsan to
hebben en drukt hot ale baren eerbtedl,llen wenecb
Uit dat de regoonog de wet In de IIlnat.aande
parlementaire ZItting herroepen UI •

Besloten dit de v<iilrende vergad.nng gebou
den zal worden te 9:erelllooontelll op 28 De
eember Na ecu bedankJe un den beer E
Grobbelaar voor zun gIIIItvrjjbeld, ~Iult de heer
A VlAl'Ormet gebed

U 0 VI".f.I!,
SecretariS

CALVINIA

Bondsvergaderiag' YBn bet dlltnkta beatuur
gebonden te CaI'I'lnm Zaterdag dea I Ideu Sep·
tember lfi"7
Devoor&ltter dcbeerS Fryet'jlDdenll.oel Veer·

tien leden SlIn togenwoord'B. Men opent nU de
yergadenng met gebod De notnlen der Yonge
verlflderinj1 werden gelozen en goedgekeurd

'oo'getltold door den beer J A. L v&llder
Merwe en g6llécondeerd door deo bUllr Yredenk
van der M..rwe "Uat in,bell do ~tar .. WlII-
schlen &01Jl)!mot togenwoo~ kan zIJn, dat hU
dan Q1 moeten zorgen dat .cqu klerk, de beer
Mollett, III lIune 1.1aata ageere ,hetgeen wordt
16IDgenomen

Jlo:;loton dat de heer W Steenkamp Jr en de
8eCreta...8 D1tYlnden voor hoeveel lodeA tak Z 0
Roggeveld lallta, botasld beeft

Ue andltenren de heeren S Fryer en JOL
8tmU8ll"rt&pporteoren nu dat zIJ de beatunraboeken
1f~1l 'tIIlj!CglWl ell delllllive korrekt beboon be
voJftÏCn

Red .. 'el lagmg IUbscriptJojleldtlll YOOI'pIIteld
door d"n beer Gert Nel eli gelK>oondoerd door
den h~er A W· Nol Dat de .ublcriphegelden
der t..kken worden verlaajd yan 61
tot 3s pur hd (DIt onder de aan<bebt
,un alldere besturen te brengen)

liE :SOMISAJII U1WIDATElS

Vuorgosteld door den heer J A L YIn der
:Merwo en get!OCOndeerd door deo heer Frederik
...au der Merwe Om beden elooMfI een kandi
daat te nomtnec.'On voor den wetllevenden raad,
en al. alneudewon, daarop voorg.teld door den
heer H C Nlenwondt en IfOMCOndeerddoor den
W Vl.!a!(le om heden dne kandidaten le DOml
n&eron

BIJ 8temmIDil zIJn 1IJ yoor bet AlDendem.nt
on (l ,.oor hei voontel fn dAarop 'iln geDOuu
noord d" hceren P D van IlhJJD, JaoobUi Loch·
uer en Hable De beer lt' J yan drr M.rwe,
Brandwacht, wordt na benoemd ab lIOOuDdna
van den beer Van BhUO;

RE (1IlKF.I. (::OMI ré LW

do heer H. C Nlouwou4lt "DI aekolou
00101 W hd io,,.AlXI wordt de hoor Gert

nu gekOMD all Inn lOCundu.
I1"t llootllJl'u w.rk IIU verrICht IUnde 100

wordt do v(l1il~dtlrang met gebild gsloteo eD
door don voorutter vllrda!lllfd

N 1'1. Lot".
t;ocretal'llI dlltrlldllbeltnnr

Het nieuwe goudland.
W'''''II( goudmllncn zullen ~oo mot"lilk te

IJerclkoli zlln all de pu ontd.kte ID Canada
De wegen dalrheeu zIJnop t oopnbhk In Ame-
nkunllCbe banden Om d. plaal.M te bereik.n
kan men """t per .toomfOCblpde goheel. kolt
\"IIn Ala&k.a lanp varen en Yerdor door cl,
&1'lngle\l, de bakermat Yall de zeebond, dte
nog 100 kort geledeD &alk een bolaugrilke rol
In de politIek gespeeld heelt, om ve"olpnl
u~ een. 1000 mlllen IlDp delfl'OOte Yukon
rl "er te "IJleO. Dit mag een omw4lllllCbUDen
maar b4lt IN verreweg de gOlDllklreljjklte ronte
voor ben die bot kunnen betalen De na .. te
weg IM om per kallo een dor Alaska nVleren
£uo "er mogelijk op te varpn eli dau langA een
Jer ,un.lcren verd~r af te ukken Daar de
groote Yukon Paarden kent men temauwer
nood ID Ala.ka, dan.r men voor 't m<lllrond... 1
bonden all IMtdleren 1l0brUlkt

EeDige )nren geleden WH cr eene unltellge
w,'ne Itormloop naar bet Clll!lllar dl8tnkt, waar
men bet bc»te kwam door de Btlrkllle rIVier tot
nabll Fort Wnngel te voll(6n om dan dwa"
o\'er te steken nur Teleltrlpb Creek CIllIl1lU'
WIl8 ecbter .poedllt ult,eput .n tblUll lIJn de
• oornaamete bewonen lndo1aanlcbe Jage", die
tie gonddelver!! van vuodMI voorzagen In
pillllt. van de wolfsbonden die bet roode ru
overal eldors er op na houden, '!'JDdt meD bier
bl' hen geheel andere IOOrten, zooala St Ber
nllro., berdenbouden, )acbthonden .enz 0..
reden hIervan IJl dat, toen men algemeen our
Caaslar trok de Ifouddelye" wIJlten dat bonden
onontbeerhJk 'oor ben WIlren, wurom ze, w&ar
ac maar konden Zich mn d" beesten moester
maakten en op ltoomacbcpcn brochten dill naar
port Wrbicl gt~"

Dagen voordat de booten yerirok.ken waa
geen hond, dlO er m",,~ntga&lna atevlg nll.uB,
velbg III de straten van FrtICO, maar !.oen de
delvel'll terugkwamen beton zu de bonden acb ter,
die In bnn gedwongen balltngacbap all arme
panaa eener IndtallIll!ebe bevolking, droomden
'rIln den rOOIkleurIIon tIJd toon ziJ nOlI de
hevelingon waren van huone ."..pel<tJeve elge
naal'II

Om de StJrkme op ill 'fareD per kano loll gen
kIDderwerk De onopboudelilke regen" doon
geregeld den stroom .wellon en ontelbare
AtrOOIllYeMlnellmgen vermeerderen nog de on
bevaar beid.

N lettogeD8t.aande de bedreveaheld ~an dMl
IndlaaDlICben .tourman beeft reeda menll
01'octuner lile graf 10 de 8tlrklDe wateren ge·
vondon Al. de airoom'l'eranelhngen heelemaal
DIet voorbil te komen IIJU doet men het belte
&.Iln hoeltJc maar een elOd Ianll'J de kUIt t!'
dragen Alles wordt aan land gebra.ebt en zoo
goed en zoo kwaad als bet gaat vooruu de stroom
venmelhDg g... 'eept

Er IJl een stroomTel'!lnelllIl1f Klootcbman s
Canon 'lVlUI!'IInneen eigenaardige legende II
,er!xnden Klootchman letcekcnl H'UW ID de
volkMtaaI het bargoens 'rall bet verre noord
westen K lootcbman! CaDon lO gewlid aan de
'8qauw Daar durft geen IOOman een
pngaal alIIl'!'1lken Alleen de vrouwen mogen
roOIeno tCngeM IJl bet daar lIIet zoo gevurlllk
want ,lIlde .... zouden de \rouwen t'r Diet veel ....n
t, reeh! brengen .\Iaar toch IS bel niet alle>!
Ill. le h'Jna niet.. ~ooru1tkomt en de mannen
hlOlen lUi "'k ker le eten op te maken of le
wblSkey op Ic drinken al8 ZIJer bLJkunnen
kOlllen tt'nmlll.te terwIII de 1'l'<In...en III het
Eweet brul.... ollnschJln. werken um de kano
tegen den .troom Ol' te krolgen

Het I. "ker een wreede gewoont" maar bet
IS daar nn eenmaal wet En dan kan men het
ternanwornood belacbeluker en onnatnurlllker
noden dan I!OIDmlgewetton eer bh nicen

Ou Wilt bjjvoorbeeld op uw relJl per kano
eemge fietaehen wkialJ:el' medenemeu yoor de
koude en guurheid v&ll'bet weer Die kdnt gil
ger:u.t koopeu te Port WranfeI, want wb...key
lfI.II openlijk 10 Alaab yerlrocht wordeu, doch
!Mt la ....,boden H ill to YOIfIID, terwUI er pa.. WIeIrCtrU- .. Ja wob illWhilkql _ •

Bekker CJ
MNeo', C I Il

Nel DJ,.
I(IelDh..... E P

Nol,"" AP'
(Solle B}'
Go.... ' P
borpl)

Enka b, A F
T... ,ta. , al L
0.'1'_ 10
Mclrrdoe. I
ac.t.a'n, J'''''.'b, J ..
!!elute" .. I
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ZmD, H Il ..

KlUt"'g •.
W.d .Illoo'
Bdl L Gold·
kbmldt _
Kol W<!ft km.
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H"potl~k ....
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~ClIrTHEHlCHT.

Afdeeling van Hopetown. i KAAPSCHE
GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN.

1..

Tenders voor Magazijn-waren 1898.;; OI'(;ESIJJTr:~ iu het Sl'hl.l~ le Stri?-
d.\._'1l1)ur~. ill .d,·l'..." Afdt~t'ullg over

deu Ke,~,rl"ofclt," uj.l t'll t.· \\,.Iuell .ver-
kocht "Ida 'I' "I' Zalllr,la~. J~ Iwell
October, 11~;17.. «rn III uur '~ voor-
inidd.urs. illdit.'o ll:l·t tl'Vdrt.'1l ~t·l(,~t, het
YOlgr'Ildt-· \'(·t' :- . .. '.

1 ~ll'l'ill" Kl"'. l inkvr OlOi' "l"llIjJ, "1I1JtJl
van ach te r, tI!:ltn'll[ '! j.uc-n oud. , .

1111,111\\' :'>[Cl'rt,·. k,,J. om t n-u t .1 jaar
oud, I,,·d! c'ell hailer u.u: Jell kop.

IL W ..L\.:'\ 'JHELL.
~c L II t lllet':-;{ r- r.

'I ENDERS worden gevraagd
voor het leveren van de vol-

gepde waren voor drenst van het
Spoorweg Departement gedurende
het jaar 1",fiS.

~kdicijIIt'U.,. {

WeslAllijke, Middol-
... landsche en Ooste-

lij ke Stelsel".
... ... do.

MOIl."ter,; van de Provisién kunnen
(T(·ziell on Vormen van Tender,
VO~I'waarden van Kontrakt en alle
andere bijzonderheden verkregen
worden aan de Spoorweg Maga-
zijnen, Kaapstad, Port Elizaheth en
Oost Londen.

Ycrzt'gelJo Tonders geallre!!.soord
min den Controleur en Auditeur-
(ieneraal, Kaapstad, van buiten
crelJlI'rkt, "Tenders voor Spoorweg-
~'ul'en," zullen ontvangen worden
tot np Donderdag middag, 21
October, 1H9i.

De laagste of eenige Tender- niet
nood wend ig te worden aangenomen.

W, ~INCLAIR,
Hoofd Spoorweg .Magazijnmeester .

Kunt oor YaU Jen
1I""fd ~p"ul'\\'l'1o( ~fal{azijumee~ter.

h:aap"taJ. 14 Sel'temuer lli:Ji.

Afdeeling Swellendam.
~L·lIt'THE H)CJIT.

OI,j;I.:~r.')TE\ i." h"1 ~dlllt (Jl' dt'
'I'ru.I.u: \\ ('Il lc' \\ I .r.h-u \ t'rkut:hl tt-'

Htll'("\'d:d,', ill'!W!1 Ill,'l t c- vor+n :.:,·j'l'n. ",p
Zaf,.~·di\~!. ~:\.;(Io:l (h"llilwr. 1,,,~17; t'I'll 111'Ulll

bou t l iu l , vl.rk hf>!'! u-, gl't'ltwk. «nge-

uierkr. ;! jan'" "" I.
I;. .1. v ,\ 'i ZIJ L.

Sch ut nn-est ..r.

UI' 0[" Tr_ ,>IlW. 1;"l'ry,[al e,
lli,triC'! :-;",,11<-,,0[:1111.

~ UClIIIH.:f. 1·"'~17
-

SCHUTBERICHT.
.-

A.\\;!;Io:IlI)\,llr:\ i" 11ll! S..hu! Il'
.. ·'iit'l\'[.:j, u\"\'r dt..'Jl Yl'L"uPI",ltHJfden tijd

cn lt' \\";lrd"JI \"~'rku4'ht lIP ,)~l Oclnlwr
1,";~17. ill iit'!} Hil'! {1·\'urt'll !!t:'ltHt :-

1. l·:tnl \\ ir Ill':rri,' 1-:/1'1. ollg'eJ.ul'l"kt, bo·
j.-tan!. tillltr,'flt :!I) j:l,n'u ,'!lId. .'

.J. E,'II l u-ht rooi u r--r rn- },l.t'l, uIH.:--t'JUt'l kr.
- «nu rvnt ,...;j.rr--u «u.I.

.1. l·. UI-: KU':I<K,
Schut ruvcsu-r.

KAAP::;CIIE

GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN,
Tenders voor Deelen.BENOODIGD

EE:\ On.lorwijzer, Olliid~lUwd,
\,)(,1' dl' Gouvcrncrncnts .Arme

School tt· Poort jv, ill lu-t district
Prieska moet bek \I' aa III ZUl! Olll
StaTlllal~d V 1 tt' lccren, ulllll'rwij.~ te
~t'vt'n in r:ng"I~l'h l'll ll ollandsch.
GetulfTscunft"1I ,·IIZ. moeu-n IIlge-

'" 1 0 . 1~'(I-zonden \\,OI·l}t"J.ltut 1 ct oocr o ; I.

~a1ari~ £(jll pt'!' jaar met woninjr.
Lidrn.urr schap ec nvr Protestunrsclu-
Knk n,)(" 1/.:l h·lIJ};.

,I. 13:\ I{:\ ET'1',

'l"'ENJ)ER~ worden gevraagd
voor het leveren "au de vol-

gende Hoods Zweedsche Deden, 4de
kwulite it , Engelsche standaard :-

10,1100 Deeleu 0' X a"
1,OUO "Il' X a"

Afleve"ing te geschieden aan de
spoorweg- magazijnen, Kaapstad,
ITt:uul'l'nJe de maanden November en
ll,'C'eJltll(;r I S~lï.

\' ornu-n \ all tender, condities van
C'colltl'u.t;,.t,l'll .dll' andere bijzonder-
IJ, .h-n zijn te bekomen aan de
:i1'0o[,\l'eg- magazijneu, Kaa~stad.

\' l'rzt'g'pIJe tenders, gericht aan
d"n Controleur eli Auditeur- Gene-
raal, Kaapstad, ell buiten cp gemerkt
., Tender ,001' Deden" zullen ont-
vaneen worden tot 'ti middags op
DOI;Jl'l'dag ~8 October 1897,

De laagste of eenige tender zal
IIiet nood II'l·ntlig worden aange-

TENDERS VOOR HOUT.

BENOODIGD.
1.-1':1:\ L·I'.-tL' Assist.ent Oudl'l'-

Willl'I' IU.'I' cic' :2c1l' Klas I'ubliekc
:) ..:'ho(·1 I.' .\I",rdt·PII, Dt'gelijke
h'llt'h ~'all I"t II"llalJd."cil eeue
Jtu"f,)n·l'l·i"cllk; ke-nnis van
(~I 11l:1,,~t I,·k I.al ('..r» :ik!'k!.' aan-
1,...... !11l:'; l:jJl :"blan" ti :,f) )'.a.

:2.-,t.;,'11 lhcl,·I'II'IJ/.l·r uf (ll,d"l'wij-
Zl'I'C" """I' Jc' .\I'IllI·11 ~l'Lool
.:-;"I:l!'L" 1.:1;' 1 I' a. .\ pplic.m-en
m.lt'~l'lI lut t'l'Ul' Pror cstu ntsch«
I\:l'rk ",'h'-'Ol't'll.
:\pl'ltcatll'i llid .!..'dllig"chl'iften

vuor !l(,\'L'Ugl'1I0l'lIlfl" IJl'tI"'kklllgt'n
zulk!1 Irrgl'lI'ill'lll I\";nkrr lut dt'!l
4dcn DeCl'1l11It·I·.

"erkzaarullecll'1l tt- lJL'gill:1eLlna
de ker,,:tl'e.cantil',

D. IL elL 1.IE i{:), \'. D. 'M .
,. oorzitkl'- :-;l·h'Jolc)mmi"'."ie,

Abl.'l'Jeeli
1 ()l'~obl'r, L"~)7.

nomen.
W. SINCLAr'H,

Iluuf.! :-:l'0lJflH'g- Magazijn Meester.
J l"~lr,1'~I,()()n\·t):.

.\1_1!..'":lzljll \l'\'l'~lvl"\ l\"autoor,
h:'~il'''l ..d. 1 lkluuer l.~~)i.

KAAPSCHE

GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN,

TE~DERS worden gevraagd
your !rIOtleveren van

",OCO Balken
41,000 Zolderplanken
39,000 Vloerplanken
228,000 Imperiale voeten grelnhoot

planken
750 Pitch PIDe bloiken

19000 Teak-boot blokken.
\' ormen van tender, condities van

l'~ntract, en allo a.ndl're bijzonder-
lll·dt'n te hekomen aan de Spoorweg-
mal;azijn kantoren, Kaapstad, Port
Eliwbeth l'll Oost Londen.

\' t,rwgelde tt'llders gericht aan
den C"lltrolenr en AIlditcur-geDeraal
Kaapstad, bHiten op gemerkt "Ten-
d,'!' I'our Bont" zl:lIen ontvangen
wortlL'U tut om 12 HilI' op Donder-
Jag, 1;) Jan. ltl~I1:l .

IJl' laagste of eellige tender zal niet
!IlJotlwl'lldig II'ordl'll aangenomen.

W. ~IXCL.AIR, .
lI"ufd '''l'uoJ'\\'Cg' :'Ilagazijn-mee8ter.

Hoofd ~IH)(J"weg

:\1,,~ali.i 11-mêC!"itl'l" KalJtoor.
Kflal'''tan. 1 Oct"ber. [SDi.

:1Y.I: A. L :1Y.I: E ElBUR Y

Criterion en Minerale Bad Hotel
(vroeger BAD LOGIESHUIS)

J. P. Du TOIT, P. zoon.
Eigenaar.

,.-
PU'/!;us /11, :iJ Tc!e!!roaf Adres.

.. Cr:1i'r: ," Ho/,f,'."

,Somerset West Strand,

J):: :11,.1 ; .....; ~:·,Ll.."l !j,rLIlIl\\",1 t'll

\41'1:",:,: 11:t-: d!:" '_', rll·r d"/Ir j~"!/;I;":-I'r:-4 \'U

ail'l .'. I \ .• ,

I f 1\ , " i,· II 'J I' \ ~li:': .!:. ...;i" 'l' i,d I' ;1(I t' Il t iI'
I'lI :--I ,. , id,' ...(" ': i",: jl' "Il nj II go" tiJ; IIIR t
\", I' I ~. J. . ; ! I I ];, i I •

Il 11.. [; 1 j ... [<':"il,,\,'I' d, ),""Ot':lldu

••\\ ,I: ,:1 !~."It·ll" ':.!,·i'·~I·:1 ,'Il ~....",,[ ':'I:L";'!fj

a;t)1 II.' \I,dtll,· ....\ 11,'\- .. \1 illl'Ja.!,· I.'-'dlllt'll '1

,'n I, ,,,,\.; .I,c'· I: I ,I .. J 'II "', ••1,,. 1·.il,Jio-
th.'L'\~. l'llidl' kv l\.IJl~I't·l·ll. l'i':-.t h:.1I1tUPI"

Ecrst,,>~~~~:-,T~lur~r·l:.l Bllj,:.lrd T:\kl
Gu<;uc St.alling.

Tf'rm~n 1rLltt g.
nar en EIIJ.lrd Kamr;' af.;.:.·.cGcldcn.

Purt·:r uotr.;u ct alle Treinen _----- -- - -- - _.- ----- ----

DTfLLEN90SCH.
KAAl'~CHE

COUVERNEMEN1S SPOORWECEN
nlcvr de \Vcd~ M. Dreyer Tenders voor Gegotenijzer brokken.

\\t·",c1lt L, I 1'\JI,ill k L,·h·nd tl'
1l':I;, ,." ,1:1 I 1.1.] (., ti E,·!,,,tL'kla,; Logl' ~_
h'l:." t ' ."'r,·li,·II!,,'>I·h IIl'dt !-."·OI"·Ll:d
I 11 ~,·j'l·,·d I'" Hl"lI·ol,·!'~ ill Il' IH:TJll'n
\:1:\ : .l. >, '«':': 'lli!t I' \'.!~.;Lrlti(,. lfl,t
i,., ' '.:; ,:, ,!,. 1'),'lil ~11',"lt
I " ," ".,. ;·1 I,'; .::" .. 11:t1 ".1/11'1,1 I'a ti
('"I~ ~, I~: :,,:,.1";"'1 'l't'I'tI1L'U /.. t'r

billiJk.

'1'E ~ DERS worden gevraagd voor
het leveren van l44 ton van de

,I'e'ste gegotenijzer brokken te worden
afgeleverd tegen 12 ton per maand
ll('gilll!l'ndo J anIJari 1898.

Aflel'l'1 inii te geschieden aan de
'I' .."rwpg Illagazijnen te Zoutril'ier.

II lt ijzl'l' zal ouJl'rworpen zijn aan
L'ut·cI-or afk"llring bij afJcyenng.

\' t'f'z(';";l'ldl' teIllIers Llliten op
L;l'IIJl' I kt '·Tt'llilcr.'" voor g0gotewijzer
j'I·."\i.;, Il .. ZII!k-n olltv.lngell worden
cl,,,,!' d"11 ('t,ntrcklll' en Auditeur-
I ;'·:I(,I':I,d. I\:H:Ij)~tad, tot 's midllags
"I' !)"licll'rdil,~ :2:' ()ctobel' 189ï.

Il,· h:lc~",tt: of l·.Bigot' tcnder zal
,.;l·r I:'), el\I'( lidi.'; wordCIl aun:.;e-

1';1,,": .. '
I" ,", ,~
\ I i: ~ , \

: .,' , ).'1"'.1

\. ".,1'.
I . ,k r lj k
1),,:: 'l·I,.

:"!'\ t'L\ ....t \':'

, ... \ I \'~I.
, ('i:- t'Il

\\'. :-:1NCLAI H,
! J '-' 1,1 :-'I'ClO!'lIl'';-m:lgazijn Meester,liL' II II,·

I)H. IL KlU (;r:II,
I'"arl.

. 'I \ d:1 ,i :1

L",.:.j :--Ol' I"I'W.·,_:; 1l1'1:.!'a/i.lrJ ~ff' ...~tt'l',
t\aaf'!oit:I't. 1 (l, I Lill'J". L:--'~-,;.

L
1 (f~7rschuwing.

IK, d\! \ ):;':: ",_r,' (\''1:dl', l'\~t\Ilaal'

J 1.I!i" ,. I.(i, 1;",1,),' \'1. I 'I MEJrFY. BENFIELD wenscht
!, : het publiek bekend te maken

da.t zij ren Eerste-klas Logies HW.
"I' 1)()\'('ngrnoemoe plaata heeft
1.\'('0J>('(JoJ.

D('gpnen die voornemens zijn het
Strand te bezoeken gelieven te
schrijven of in persoon aanzoek te
doen-" Sea View Hoaee." T.,..
MllUk. ;

\1

dat jj "l'!': 1,,: " (,!. /:tl l\.·~,ll 'n,
:'OIJllllj ·_'l,·)"i. II,' ..! ·,i,·.1' «-II', kkt'!l
~ltli' ,', .:\ i. i )\'':''!'l.'l1 dIe l!"t'VII!I!!en

WUlc:"!I; tI.1 tlatlllJl dl'l'<,· zlIIll'n
vUI,Yt'II' 11,·t zuntl,·l' "Ild~'rsl'bl'id

- Ivl·I'I'LJI....:dII'U:.I, Il.
M. C. A. NEJ.<]TllLIXG,

. -~
i
.1
f'

~ ,(
I·

iU"~:;.',~-;i"? 'i ~.~,;~:':i~f;!,,:~",~l
.~"

RUNDERPEST I--.___._._
B. G. LENNON & Co. (BKT.)

Hebben juist Ontvangen een Grooten Voorraad

Spuiten voor Inenting. en Glycerine.
Zooals door Experten Aan~valen. .

VROEGE AANZOEK IS NOODlG, DAAR DE A!NYRA1G GRoot IS. Ebenezer School, &ondini.

--------
Juist nu ontvange~ per "Grook" en '''Clan Gordon" een hoeveelheid:

. -iJzeren Katels met prachtig Koper~lag,' van £2 tot £f'>. Alsmede
eene mienigte Breekwaren, zooal. prachtige Kamer Zet~n van .10a. 00.
en moor; Borden van 2~. 6d. tot Ss.; ·G.lAenl KelkJe8 Tan ~... ~.-
Watel""Glazen an 2s. 6d. tot 78. 6d.; Enamelled Waren een specieliteit,
Verder- nog alles wat tot de huishouding noodig is, zooals de Wereld.
beroemde BOLINDEK STOVES. Nos. 16.18. p, 6, 30.

. OOK:
Wijngwdploegen, Bl'8Jldra.ma, Wijnbrand an CroWn Bl'&nd beate

: Bloem vu Zwavel. . .
Standards en net en doomdraad,

.Alle o.-cl." JD.t .tlptb..ld. ul..,.voea-d.

ADDERLEYSTRA \ T,

::KOOP

VRUCHTEN . K'STEN.
TE

Informatie te bekomen bij de

en GO.,HEEREN COMBRINCK.
DOC~ ROAD, ~.A.AP8TAD.

Steen kool- -llundclaars
- <~ , •

Commr~ie Agenten.en

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLEY, " Otto" Gas en Olie Engines.
Huis- en Stoom, Kool en Coke, geleverd' in. kwantiteiten

ten gerieve van huisgezinnen tegen' laagste prijzen.
ALSOOK

Uitvoer-Hout\vol en Vruchten....
Ki~tjes enz.

Vergaderingén van Afgevaardigden
der Westelijke Onderlinge Brand- Assurantie Maatschappij, van
.Malmesbury znllell gehouden worden als volgt:-

TE TULJJAG H, op 6 dezer, om 3 uur 's namiddags in de Rofzaal.
TE :M:ONTAG lJ, op 8 dezH, 's lporgons om 9 uur in de Hofzaal.
TE ROBERTSON, op 9 dezer, om :3 uur 's namiddags in de

Hofzaal.

TENDERB worden gevraagd

APPL. ICATJE zijnde. voor het houwen van een
door den F. B. van politie station te 8ir.Low:y's Pas.

Jaarsveld, van B""k·fontein, N. O. i'eekcningen. specl~catle e? con-
Boldroveld; in du ~AfrIst'ling Cal- ditt .. van contract ZlJn te zIen en
vinia, om een zeke~n. weg, onder- verdere informatie te bekomen ten
~tiJd. te, sluiten~' . k.4Wt.ore van den onderget,et,kende.
, .Zoo wordt mets 'd..zt>n kennis ge- Tenders, duidelijk g~erkt "Te~-
geven dat de Afdeelingsraad. .van der voor Politie Station te Sir
Calvinia van plan ~ bij Bijne excel- Lowry's Pas" zullen ontvangen
!entie den gouver~eur aansoek te worden door den Controleur en
doen, overeen~omstig sectie No.152 Auditéur-Genera.al. Kaa_pstad, tot
• ftD wet No.40 VtIiD 1689, om een om 12 uur op Donderdag, 21tsen
proclamatie uit te' vaardigen. den October. 1897. .
volgenden w~ sluitende. t.w. :- Tenderaars moeten twee voldoen-

De weg leidende van A.bikwaa- de borgen verschaften voor de be-
rivier door Zanddri;ft O'ft'l' BrakfoD- hoorlijk.e nakoming van het con-
tem naar den kop.':. . tract en zoodanige borgen moetten

Eenige objectie tegen het aluitten de tenden teekenen. .
van ~ weg PlOOtingesohrifte .=,oe laagwte of eenige tender zal met
bij aen - onde~kende worden noodwendig worden aangenomen.
ingediend binnen 3 maanden van af H S, GREA VES,
3!0 September, 189(. - • .Architect.. ,

Op ~t.
N. S. LOUW,. 8eoret&ris,

.A.fdeelingsraad Kantoor,
Calvinia, 21 Sept, 1897,

'DE ondergeteekend~ we~schi aan
het getierd pubhek ~ net al-

gemeen bekend te maken dat de
heer F. Euvrard, nOO~r van Da.1
Joaaphat, als Hoofd van bovenge-
noemde school is aangesteld.
.. Deze Inrichting is een uur van
Worcester, en beeft een Boarding-
departement, waar de kinderen
onder toezicht van den Onderwijzer
staan.

Goudini hooft een gezond klimaat
en de kinderen zijn niet zoo bloot-
gesteld aan verleiding.

De leerlingen worden voorbereid
voor de Universiteits examens tot
" School Higher" en admissie naar
de Normaal School. Termen £27
per jaar, alles ingesloten tot boeken,
en de boarders worden l,>ijde statie
gratis afgepaald. '
. Doe aanzoek bij den Ondergetee-
kende of bij den Hoofd Onder-.. .

wIJzer. ee., I

P. J. VAN DJ::~ERWE,
Yoorzitter Schoolcomissie,

Goudini.

BENOODIGD

VOOR· de botrekking .van late
AssiRtent -Onderwijzeres in de

Tweede-klus Publieke School t<J
BritstowIl. Salaris £70 per jaar,
Vereischten, Engelsch muziek (in
sluitende Tonic-SolIa) en kinder-
garten. Kandidaten die Hollandsch
degelijk kennen zullen de voorkeur
krijgen. Applikaties zullen inge-
wacht worden tot den 6den Novem-
ber aanst.

Dr. J. A. B ..BAYLY,
Hon. Secretaris .

Britstown, 28 Sept., 1897.

AAN BOUWMEBSTERS.

Departement'ftJl Publieke Werken,
o.ledon Plein, Kaapstad,ao September, 19-97.

Departement ID Publlue IneD.
AAN BOUWMEESTERS.

TENDERS worden gevraagd
voor het bouwen van alge-

meene baden aan llf~t Valkenburg
Aziel. "

Teekeningen, Speciêcatiés en
voorwaarden van contract zIJn te
zien en verdere informatie te be-
komen ten kantore van den onder-
geteekende. , . . lO

Tenders, duidelijk gemerkt Ten-
ders voor algemeene baden, Valken-
burg Aziel " zullen ontvangen wor-
den door den Controleur en Audi-
teur-Generaal, Kaapstad, tot om 12
uur op Donderdag, 21 October,
1897.

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen geven voor n~koming
van het contract, en zoodanige bor-
gen moeten de tenders teekenen.

DEl laagste of eenige tender zal
niet noodwendig worden aang'Q-
nomen.

R. S. GREA. VES,
Architect.

Departement van Publieke Werken,
Caledon-plein. Kaapstad,

30 September, 1897.

Departement taD Publieke Werken.
TENf'ERS,

Voor het repare~ ren en gedeeltelijk
herbouwen der PalmietrIvier
Brug, Caledon, .

,---
'{7ERZEGELDEJl'enders duide-
V lijk gemerkt "Tender voor

Palmietrivier Brug," worden door
den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, ingewacht
tot 12 ure 's middags, op
Woensdag 13 October 1897. voor
het repareeren van boTengenoemde
Brug, waarvoor meest al het
materiaal door het Gouvernement
woren geleverd. .

Plannen. Specificaties en Voor-
waarden van Contrakt liggen op
a.an;oek ter inzage bij de Kantoren
van den Civielen Commissaris,
Caledonplein, of bij den. H09fd-
Inspecteur van Publit'ke Werken,
Kaapstad, gedureude de gewone
kantooruren.

Tenderaara moeten den kortsten
tijd opgeven, waarin zij onder-
nemen het werk waarvoor zij ten-
deren f.e voleinden. en moeten twee
'voldoende Borgen stellen voor
de .behoorlijke uitvoering van het
Contrakt, en die Borgen moeten .de
ingezonden Tender teekenen.

De laagste of eenige Teruier zal
niet nocx!zakelijk worden aange-
nomen.

A l1l' hoel'en (.'n yel'8sslll'eerdel's worden ve,rzocht de
bij te wonen.

N .B.-De tijd voor applikatiee
voor Hoofd Onderwiijzer is verlellgd
tot den 9den October &anst.vergaderingen

~

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSOA~PPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route VOOr Reizigers en
Ooederenvan de Zee naar Johann~burg, Pretoria
en andere plaatsel" In de Transvaal; ,

Daaelljksche personendienst . van Lourenco
Marquel (Delagobaai) in 24 uren naar Johanne8burg•en 21uur naar Pretoria.

filii - 1_ IW~"""_ Jl ffL-tIJa 171
Jl ft " "Priori Jl IL Id.-flJa .. .

'bagelljk8che personendien8t van Durban (Natal)
. . ti.

naar Johannesburg, Pretoria 'en andere plaatsen In
deTransvaal en Oranje Vrij8taat.

Bemoedigd door de e.norme
verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

SIaO,OOOBLIKKBK
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BU :-
B. O. LENNON en Co.
HEYNES, MATHÉW en Co.
J. D..CARTWRIGHT en Co.
B. LAomENGlE et(Co,
STEPHAN McPll$l.sON en 00.
en bij andere PakhWZOD.".l=~~~:-aa.ooa.

aM ....... ....__,.._
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Strut; Piet,rmaritzbur ..

ZUID-AFRIKAA'!LCHE
ONDERLINGE

LEVENSVE RZE K ER1'&
MA.A.T8CHA.PPIJ."

o PG E.'R IC HT I N 1804&.

Geincorporeerd bij Acre vanParlement 188!

Hoofdkantoor: DARLIJGSTRilT, Kaapstad.

Tu.kken. in. nll~ba"" Rloem.fon.u;"" en.
Joka"n.ubu,rt· .

DIBIlIrTlUarll :
Hon, ALFRED EBDEN, Voorsitter.
H. M. ARDERNE.
HENRr SQLOMON, Su.
FRED. J. CENTLIVRES.II
PAUL DI VILLIERS,. '
GODFREY SICHEL, •.
J. G. STEYTLER' .
HARRY BOLUS.
Hon ..J. X, MERRIMAN, M.L.A.

IiElI8TE OIlJl'IE8){J[UDIGa ~D .. 18I1UR.
G. E. C. ANDERSON, 11,0., M,C., LODdou

M.RO.S. Engeland, .

lHRLUXSCH J PiïiÏi - £176,51)5
INKODK IJTnIST 85,988

lOlDSH IN HJJDEJ - £1,862,845
GeAul Btkgd '" Ztud-Afri~1J1I4:I

LAÁTITE UITBETALINGEN, 1889.

~ftIa ~dDar __ ~~=~.....1.000 ........ Ia.... JWuld..
ftl,ua ea,ooa..tu. J,'TIl

!lm ~iIl..u. ;1'-
U l..ua 1,JaO.:Jm t=
• .- l,OII

W'ILLtUI JU-4LJ~ ........

W. WEBTHOFIN,
pro Hoofd-Iospeeteur, P. W.

Departement van pUblieke Werken,
Ca.ledoo-plein, KaaJJetad.

24 September 19-97. '

BENOODIGD
DRIE A88Ï8tenten (Twee Dames ell

één Heer) voor de Armen
School te Potchefstroom.

Balaris o£lO per maand voor de
Dames, en £1210&. per maand voor
den Heer.

A.pplicanten moeten minstena in
bezit zijn van een Acte ÏII Klaaae
Ond.,rwijzers Z.A.R .• of eene .A.cte
III Kaap Kolonie of Oranje Vrij
Staat en moeten in de Jaatete
gevallen genegen zijn aanvulling!!
examen alhier afteleggen.

WerbaaJllhedeti te beginnen "an
January 1898.

.Applicaties moeten in zijn Voor of
den laatsten dag van October] 897
met getnigschriften van bekwaam~
heid. Lidmaatschap Pl'ner Pro-
testantsche Kerk en goed gedrag.

J. H. GERICKE ,
Secretaris.

Potcbcrslroom,
20 September 189i.

aranieftrJerkenl Granie/werken

OPG.BBIOHT 1869.

Het EersteKantoor in~eW
om de Overgaaf Waarde ID _"lm~Ul

bl'8llgen om Achterstallige Poliuea
kracht 'a ho adea,

Boofd X_oor lIOOr' ZWl Afri,ko :
St.Oeorge's-straat, I'\.IIAplt&'oG •."

Bedrag MD 'Auw-antie VaD

kracht gaat te bo..en ... %.~V,VlNfU""

Bei~ P('~dI gaat te boven.. .. , ~""',\"'"
Ju.rlijklch inkomeD onr """.vv.

iIaJUI
.,aroeJ
Ten.êi
krijger
(in ro

. dooeje
8eDeeI
."tepa:
.;

YAI D. SPUY, I1IEL1AR 16-
Vondu Ars'o~~rs en AITelItel

TeL ad. lII\I!II l'S bn ry en
" ~!!'odTV.'

KENNISGEVING

GESCHIEDT hiermede dat
.Afdoolingsraad van NRm ..... "'_

land voornemens is, in termon
Sectie 152 van Wet 40 van
bij Zijn Excellentie den jOlIVern€:~
aansoek te doen, om de
de daarvoor in de plaats
van de hieronder genoemde ~~11t1lQ
van den Hoofd- of Postweg
procla.meeren, namelijk:-

BESCHRIJVING DIR WEGEN.

1. Om die Sectie van den W
sluiten. op de Plaats Mesklip,
kend als de "Ess," beginnende,
den I'Nunie Boom, en om
nieuwen weg Cl' voor in de plaats
stellen waar die afwijkt aan
I'N unie Boom in een suid-oosteliil
richting, van daar voerende
den " Ess Pas," van daar naar
punt alwaar de genoemde Sectie
den ouden of bestaanden weg

2. Om die Sectie van den weg
sluiten waar die in ' .
loopt, vandaar langs genoemde ri
tot waar die afwijkt, en om in
plaats er van te stellen dio
alwaar de nieuwe weg van de
aangeduide plek afwijkt, van
parallel met de Brandrivier 'VV'jJV'''~

vandaar loopende door de rivier
waar die weer in den ouden
bestaanden weg loopt.

Alle personen voorgevende
objecteeren tegen do
sluiting en subat.itutie
verzocht zoodanigo objectie&.
gescbrifte, bij den Secretarie in
dienen binnen drii maanden \'aD
dezen datum.

Op last,
A.. J. LOYNE81

Oe

Afdeelingsraad Kantoor,
Springbok, Namakwaland,
• 1 September 1897.

ZUID-AFRIKAANSCHB
KONINK.LIJK.E lIAILDIU

Voor Vracht of Pauage vervOI!IIm
zich bij de Agenten van de
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ,

VNXO_ LL7_
KONINKLTJKR JLULDIEN-lTIIO! STOODOOTM.U ...uv..........

PRIJ2

DR Mailbootea der
trekkou Tall KM~ ...

ria Madeira, om ~D &IlCIera. W~, .111' lO,m_, aU ooder 1I&IlI~

VOOR DGELAlfD.
" li>-MEXICAN, )\"I't, a."1I0LDtI,

8ef.t, 8-NORllAN _(TwiD!Ierew), K"I,t HoJ.
ft '2-r A.llrAll, .Kapt, 1I'0JlT()1I.

urn.. BOOn. VOOR .KOELAN [J,

O.lo8CON (T'IriJI Ser"",). Kapt. MAlITIN
12 ADfII8l... '

OKVLPH f"win &:n,w), A"I.L TnloN omm:Dl
AII(~u_ '

OOTB (T";D Sere"'), Kapt, DI:&J"'I&a, omtrer.'~ ..... ..er •
G41U'(Twia' 8m:...). K""I., Corp <>m'-'ntl!eptembcr '. ,y c

Ren 1"&11de MaatecbBppij's mooie
bootea sal SOUTHAMPTON verlaten
H.AJ(BUBG, Ir:ort na de a.ankolIUli
CIe.e Kailatoombooten.

BBTOU&KA.A.RTJE8D~ENGELAN
fP:IlIbea.r 1"oor ZN Maanden, worden
reiIr:t. ~Il eeu vermindering van 10
op deu DllbbeleD PUSftgeprijll.

UTOURKAAR.T J~S naar HA VRN
laup ~ ~8T 'Worden u;tgereikt Toor
t.era.gnriI bm_ Drie Maanden perde Uni'
of the Cutl. Kaatachappij Stoombooten,

Voor Tracht of Pueage doe men
Mn de Kantoren T&I1 de UDion o"""wuvv'
UatlleJ:..al"Pij, Adderley.tn&1.

J
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