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Ill' wonderbflre: populariteit van Steams'
(I" I/I,! /,lljJ. e Hoofdpijn Geneesmiddel heeft vele
lIalllilllbel" mn dit kostelijk middel in het leven
C't'I'(l"I't'll en die worden te 'kooi' 'langeboden.
T"r1 "111,1" zeker te wezen altoos h,·~ rechte t-e
k l'ijgl'1l mod men toezien dat de naamteekening
(III rllt'de inkt) over het biljet op elk en ieder
doosje i". Steul'Ilil' Onmiddeljjko Hoofdpijn
Gelll't'smiddd is; te bekomen bij uw Apotheker
t('gen J /:1 per doosje.

. Joor aIIe·.dOeMnI8D' der
of iD ~ pullen ~ het gestel \"enWUt 1-. , .

.erDiet.e pltbaude met '

........ ·_tJavaa.x..v ...... -.
Voor noawea, kiAdereD en dellbte ~

bei .ltemeen is' bet een idiaal ftJ'llCel'kmiddéL; De. .
'to.telVke bes&aDddeelen vall Cod-Vilch Olie ~_ ..
'OPP1OIt eeD delica&eD:, wijD fll MD .. llDakëltb.,··
'prepuaat ~ die EminIaioDl! ofKoQt OpI_DgeQ.··· .
'"'" oftd,.,.", ter'\ViJl'hl!& al de krachUip eo ~.
bea6mcl~ 'ftn de oUe self be ... lIiMl4et eeD lJibOt
.YID.bare lIleCIlteD OD&~ TilObacbtJpallDlialr. .

A PPLICA TIE gemaakt zijnde
door den heer F. B. VR

Jaarsveld. Tall Brakfontein, N e .0,.
Bokkeveld; iJl de Afdeeling Cak.

OP .'rinia. 0Jll een' sebren wag, 0.....
Dinsdag, J2: October 1897· pnoemd,. al1liteJi. .''. '. . -. zoo wordt meY desen '6mua

r')]JdoDtWE~~~' ged~'IaatBoeddoorlral~ia~~m!'~xcel ...-.
. e~. xeoutnce ID en. e lent~ den IOUver_I" aanzoei te' .'

Tan Willen .!BIUB.\)( JAOOBUS d ': _1.. mstig' • ......:_ N 11:.G·
D_ B' __I 1..1!-k oen. overeeUAO ~. 0. _
t;n'Bl'HAJl.US taGD, DIW pUmw ver- van wet No. 40 van 1889; om .. '
koopen .- proclamatie uit te V&antigeD, da

Vaste Goederen: volgenden w~ sluitende, t.w". :~.
1. De huur van de plaats Bende- De weg leidende na AblkWUit'

kuil. rivier door Zanddrift owr .DrltDan., .\.
II. 20 morgen grond, zijnde ge- tem naar den kop.

deelte van de werf. . Eenige objectie tegen het .1..._",,'

T Goed van ~en weg moet iDgIesotlrifile
.I.IUIIIIM:I eren : bij aen - ondergetAMlkende

1 Wagen. ingediend binnen S maanden '9'&11
1 Kar. " ~ September, 1897.
1 Lot Tuigen. op Jut.

HEBTa - hard H.idende MD !le Bellluift 4 Ezela .
Ziekte, 1OOja, aak bet dier 8IlIIOIId _t . 2 Paard N S LOUW. en. •• •

ADAM'S ••X-O" DRESSINO.: 10 Beesten. SeOretariI.
Ben Iebr..-Jddel bllUIeIl 8 daPD dobr 11:.1\ Bokken.de.eher pllnaft. Bet la e'feD good .,oor ~ OJV

alekte ID Schapen. Brd'· reedschaKaD. prm- en Zie. . oe. ervge~ p, enz.. enz.
~j. ~~ ":: :O~BN. ,P. J RETIEF. A.lager.
Merl!cljD .,oor andere &lekten kllllDeD op UD~ ---' _

'ftII'kregen WIlI'IIen. '
AdnI:-, ;

'. SAMUEL ADAMS: L.C.P. !
Eeni•• Elpnaar,

111 LilGI8T1lUT, K&apatad.

Der Boeren Vnend in lood
'NIEllAND BEHOORT ZONDER

~ DR. LA VELLS
~~ BEROEMDE

i LeIer Il Bloed Pillu :
I. De Woonplaats, licfiijk gelegen onder prachtige eiken, bevat ë TE ZIJN.

een der fraais~ en aangensaIDBte, woningen be~end, voorzien van alle A~ een pil voor h,~ hIliapzin ill :II d,
gemakken, WIJnkelder, Wagenhuis, Stallen, Kralen, en Afdaken [met _te in de markt. Getqigwohriften ~ Let Op den naam van den etpnaar.
sterke ijzeren staanders), alsmede een aangename Cottage 4 Kamers, staring nn haar grooi ui en genesiDg8!l
keuken en dispens; al de Gebouwen zijn in perfecte orde en onder i utn.l'l'ver ten maagdkwalen lijn jr. groofie J. KESNEDY, JUN.

. dl' d k . U I . . h lheid wii I ge en on vangen oorGalvaniseere Jzeren /I eu,IS e,p ant met een groote. oevee el WiJn- SAB!KO'BL ADAB!K. fil 'sr SplJ, Jm1l8111U I CO., ltsllt.n.
gaard sto~ken, vrucbhte.kboomen ,JU soor~n;b'~dte ellten en De~knn~!1 EENIGE AGENT, Malmeablll'Y, Oct, 18~7.
bossohen, 18 zeer ~esc I t voor tuinen, en ID IJzon er v~r eene me. er:g. 111 Lan-+_.t K tad,
en IS goed VDOrZ1envan sterk toopend water, groot 37 morgen: De &-- , Ups . i

Plaats is zoowat 4 minuten wandelens Tan het Strand Halt Station. Prijs 11 ; per post I/a 4 Doosjes Po.tw;, 1f£." ~
II. De Plaats, in de onmiddellijke nabijbeid van het Strand Halt '

Station, bevattende con groote Woning. voorzien van alla gemakken KennhufeYing aan allen lien,' . . . .
Stallen, Wagenhuis en Buiten kamers (thans bewoond door Capt. SJ:DGE- WU() . .
WICK, onder Contract tot 1 April 1898 tegen een huur van £7 per bet moge landaan 'PublIeke Verkooping
maand) is beplant met eene groote hoeveelheid vruchte boomen in soorten, .Uf)'"' TE
heeft vruchtbare gronden voor tuinen en wijngaard, en is wal voorsien
van sterk loopend water, benevens een grooten Dannebosch-20 morgen. MALMESBURY,

III. .~eker stuk Grond, ,~legen aan de boven zijde van. den :~arden . VAN
Weg, "bIJ de Laurens Brug grenzende aan No. I, beplant mét eene DE ondergeteekende wenscht zijne 30 .lerate-klasse Izels
groote hoeveelheid wijngaard stokken in volle dracht, beeft groote eiken vele klanten te danken voor 30 do. . p;;den (Ruins en
en Dennenbosecben ; de grond is zeer vruchtbaar en goed voorzien van de ondersteuning hem gedurende <Je J(mies),
water groot 22 morgen. laatste 3 jaren gegeven en wenscht OP

IV. Zeker Stuk grond gelegen naast en aan de onderzijde van het hun en het algemeen publiek lie DONDERDAG 28 Octo' be
Strand Halt Station, is zeer vruchtbaar, geschikt voor wijn en Boom. melden dat hij nu een ruimer plek , r, a.s.

rd· '1 d ka k . rd heeft betrokken en vertrouwt hun ZULLEN de' ondergeteekendengaa en, turnen en .zaal an en, enz.; n 00 voorsien wo en van alhier uit hunne Vendu-Kraal
water, groot 32 morgen.; gunst als in het verledene ',te

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI~XIl, XIII, XIV, XV, XVI. Allen erlangen. ~oor rekeningc ~anbeden heer P. J.
'gelegen als No. 4 en grenzende aan elkander, even vruchtbaar en ge- BNAA~, van 0 es rg,

JAO. HEINEJrtANN· BLIEKschikt voor, wijn en boomgaarden, tuinen, zaailand~.n, ens., en ~unnen PU VERKOOPEN:
allen voorzien worden van water, en hebben allen bijna deselfde grootte, Bovengemeld getal Ezels en Paar-
te weten :-circa 2S morgellt__ . den. Zij worden opgebracht per

XVII. 3U5 Groote Erven, olk 100 v 150 vt., en zijn gelegen als Ir ENN lSG EV ING., trein door den eigenaar en .zullen
volgt :-1GS orvl.>n zijn gelegen van het Strand Halt Station, grenzende zeker presenL zijn op den dag der
·l.an den weg leidend~ naar het Strand. 137 Erven zijn gelegen aan de verkooping. _
ondm- zij do van den gront.! in de onmiddellij.ke nabijheid van het water, IN _'~veerbrteann~i'(l~eetnscboh.vJen.sHtaea~nde~ P. J. PIENAAR.
en van :3 tot ij minuten wundelens naar het Strand. De grond is zeer !su" "

vruchtbaar en geschikt voor tuinen ,en-vruchtboomeu, en de ligging zeer mann het publiek te informeeren ~. I. loomes ~r. I· Ce., IfIllten·
geschikt en ~ezond voor permanente woningen. Deze biedt eene schoone dat de zaak in vervolg gedreven tal Vendu-Kantoor,
kans aan voor diegenen die begeerig zijn om zich van erven en plaatsen worden onder den stijl of firma, Malmesbury, 5 Oct. 1897.
te voorzien aan de Brighton van Zuid Afrika, te meer daar beschikbaar
gronden aan t' Strand zeer schaal'sch zijn, en te gdijkértijd biedt het HEIJE1U.lI, mm &; Co.,
eene veilige geldsbel~gging aan Kapitalisten.

XVIII. Staande Oogst van 20 mudden haver.
XIX. Vantwerk,. 12 Stukvaten V&ll 7 x ti leggers elk, 10 kuipen,

2 wijnpompen, leggers, pijpen en halfamen, trap-, onder-, en andere,
balies, kelder en Boerderijgereedschap. enz., 1 brandewijn8 ketel
(1 legger, groot, nieu~), ploegen, eggen, voer machine, enz. Alle bouw- en timmerwerk aan

XX. 1 Kapkar, 1 dog cary (geimporteerd), lopen do., 13ohot.sch de firma toevertrouwd zal met allle
kar, 1 bokwagen, 1 8~h~sklolê, tuigP.n, zwingels, enz., eftz. ' spoed uitgevoerd worden. Goed

XXI. 60 Melkkoeien waarvan sommigen in melk en anderen op werk gewaarborgd. Verandas en
kalven zijn, 20 vaarzfln, 1 bul (Alderney), 2 jongepaarden. .' balkons een specialiteit.

XXII. 2 Jonge Paarden, 4 Ezels, 24 Vette Varkens., . De firma heeft altoos het vpl-
Hui. Meubelen: ';'.,_, gende gereed yoor dadelijk gebruik:

Ecn Voor:.kamer set, Piano (zoo goed als nieuw), K:M)helsp'i~gels, VensterrUlOen, Deuren (alle grootte)
gele~enheids S~oelen, ovali-,;, r?nde-, Bamboo-, en Thee '.t:afels, ,2Easy enz., enz. Bou wm ate r ia al
ChaIrs, 2 RocklOg do., 4 Maomra do., 1 Zeer Oude SecretaIre Sofas enz. wordt ook verschaft.
4 dubbele (met Kooper beslagen Fransche Ledikanten, met behangsels
en matrassen, 1~ IJzeren Ledekant, 5 Stretchers met ma.trassen, 3
dubbele Kleederkasten met Spiege-l.glas, 1 Mahonihouten Ladekast, 3
Marmeren bladen Wasch Tafels mAt Toilet Setten, compleet, 3 Toilet
tafels met Spiegelgla,'" 3 Wasch tafels met setten, 2 Kantoor wasch
tafels. '

EETKAMliOREN BRUKPA8TKAMER ;-3 doz. Stoelen, 1Mahoniehouten
Aanzet tafel, 1 do Geelhouten, 2 Sideboards met Spiegelglas, Dumbwaiters
2 Groote staande Klokken, 2 kleinere do, 4 tafels, 1 Kantoor Desk, 1 l~""EN Onderwijzer, ongehuwd, BIJ den Ondergeteekende zijn
Werktafel met Naai :Machine, Hang- en Andere Lampen, :.J voor de Gouvernements Arme eenige onbebouwde Erven uit

Een groote hoeveelheid Ist Klaase Glas- en Aardewerk. Messen, School te Poortje, in bet district de hand te koop.
Vorken en Lepels, Keuken- en Melkerij Gilreedschap, 1 Swing Karn, 1 Pri~k&, moet bekwaam zijn Gm . Deze Erven zijn groot en Kelegen
C~ Separator, 1 Amerikaanscbe Karn, 1BoterkoeIer, 3 Stoep Banken, Standard VI te leeren, onderwijs, te ln het meest aangename gedeelte van
en' andere Artikelen te veel om te melden. gt've~ iD ~a~h!eh tm Hollandsch. d~ Stad. Stellenbosch. De Erven

Verkooping te beginnen na aankomst van den ocbtend trein. Getuigschriften enz. moeten inge- bieden met alleen eene zeer aange-
P. J, BOSMAN en ZOON, Afsfaders. zonden worden tot 11October 1897. name p1aata aan voor het bouwen

6 Salaris £60. per jaar met ftD huizen, maar opk eene veilige
Stellenboscb, 15 September 1897. > Ljdm~eener geldbelegging.'

N.B.-Plannen van' de verdeelin~ der plaatsen en Erven mlu op Kerk D lV"k-.~ .' p, 1..B88JUI III Zoem, AIalIPra.
aanvraag bij de ondergeteekeadeni gratis te bekomen. '.l.BABNI'l'T. ' I 8teJleDboec~

P. J. BOSllAN BN. ~OON.'; 'PrieIa, l· I ..a-..1897.

WAARSCHUWING'

ZUiD AfRIKA:
r; c sr.o.,

JJEEL 68.-No 6.501.1

EIJI., ""OOPIlU~D. iiiftjI(
";~~~~rstad; .. £b:r....
Z ui d .A1rik&. ~

BELANGRIJKE VERKDOPING
IN DE

KAAPSCHE AFDEELING
VAN DE PLAATS

·----'Welbeloond J of 'Bommelshok'_:,EVING

"'WISS_bS '.&. '.'....
, _" :'~;'<~.~_~.o·-'/~~_;.;T;:~·i . ',.'

.,Rl~~EI( 8QUAR,~ KAAPSTAD. f

Inrwlflert ,an: "'"-fe,td •. 'LandIIouw,-' M 00,.6-. m.hl " .,.,. ·W.rlrtul,.n; j
~~~~~'~_._ 1_I(,~ëi ::_.- :

:ll'FBl ~jj. :~~~AAtE~
.~':~~~~~"r~;',;·y··' -, ~. ~ I:

'PRIJSTRElOtEBS aan al de ...

VoornaalD8te Tentoona.llingen.

DE aSBOKKE ~BLFBIKDBRS, z~n licht! en 8terk,' balanceeren .
zeer licht, Snijden en Binden kort Zoowel als lang graan meteven groot sukses. Wij waarborgen
dat onze :Machines alle satisfactie geven, en laten ze door onzen Amerikauschen Expert
opzetten in werkende orde. Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de .Osborne Zelf~Binden en
Maai-Machines. .

't'

BENOODIGD

Publieke· Verkooping
TE

EBlQlE ~UIL,J

: \ .i n :\

~E ~OEB:aRG,

-Oogst, Have, Goederen, enz.,
n Jen Boc-Iel van wijlen Ar.rn., .1.\('011,\ BLANCKENBEIW en vooroverleden

echtgenoot JIllI';. Gt.J~IlERTU8 BLANCKENRK1W.

---------
ondergeteekeude zal doen vcrkoepen op DINSDAG, 12 October
aanst., en den YOLGEND.b:N DAG, indien vereischt, te beginnen te

:-5e<;tid.O ure precies. .
Het Alom Gunstig bekende Eigendom. bovengenoemd,

legen in de nabijheid der Hoofdstad, groot in het gt-heel 1868 morgen
twee por-soeien (volgens scheiden door den Harden Weg), eerst afzon-

l'rlijk en dan bij elkaar.
Den te velde gtlaandpll weelderigen Oogst: d'b vrucht van 100 mudden

raver, :10 ditto Koren, 12 ditto Garst. en Haver, 2 ditto Garst Braak-
..t ... lTntn· 30 mudden Graan. ,

De Levende Have is uitmuntend en Eerste-Klas, en telt
Koeien, 6 Ossen, 11 Kalvers, 1 Bul, IS Ezels, 0 Merries, 6 Ruins, 450

en Bokken. GOVarkens, Pluimvee, enz. ' .~
et Boerderijgereedschap in goede orde, als:-4 Bokwagens, 1

t do., 1 Scotch· en 1 Open kar, Ploegen, Tuigen, Zwingels en Kettings,
Watcrkar, J Zolfbmdcr, 1 Wan machine, 1 RQPIIl Separateur, Melkerij-

oor",Jt'U, Vise hbalies, enz., enz. •
Huisraad in groote verscheidenheid, Glas· en Aardewerk, enz.,
een Hollandscha Klok, enz.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEOEN ZEER LAGE PRIJZEN.

e..
EEME ZEER ZBLDZrn IUBILB-mS I

16 JJersteklal Paarden, pclre8Ieer4
80 Vette Slacht OI8e11,

PAARDll! !liaDE!::!

Belangrijke en meest Uitgebreide Publieke Verkooping van
Zeer Kostbare Plaatsen en Erven, Levende Have, Rijtuigen,

Vaatwerk en Huismeubelen, enz., enz., enz.
F. J. B. LANGERMAN, .

Executeur Testamentair.

,T, J. f10.F~IEY[t & IOON, Afslagers:
DR. MILLS van Somerset West, "ersoheidene aa~~ken voor zijn

Kostbaar Landgoed (gelegen aan de oversijde der Brug te
Somerset West), gehad hebbende, heeft eindelijk besloten, en de Onderge-
teekenden gevolmachtigd het geheeIe eigendom Publiek te Verkoopen
in verdeelde Plaatsen en Erven, zooals hieronder aangegeven. De Ver-
kooping zal plaats hebben op

TI

M'ALBlDEJSBVR'Y'.
Op Dinsdag, 12 October 1897,

ZULLEN bovengemelde Paarden
. en 088en afkomstig van Van

Rhijn8dorp publiek "w,!en ver-
kocht uit de Vendu-Kr tal albier.

alme-buri] Executeurs Kamer en Voogdij en Brand-
.A.~~llrall ti~ )Iaa tscha ppij. 20, 21 en lndien noodlg op 22 'UGTOBBR, aanstaande.--------

III dl'n Doedel van wijlen JOHAN~.\ J.\l:mIINA GUllRE(jT~, geboren
Van Niekerk.
-------

)
~: ollde[·t!'ell'ekende, behoorlijk daartoe gelast dool' den Executeur

Testamentair in boy(·ngemeIl'l.en Boedel, za] pubhok doen verkoopen,
n dl' Paarl, op

WOENSDAG, den 13den Oot, e.k,
ten ~~ ure des voonniddags, het vOlgende':-

Vastgoed

. i.

,
1, Erf, met daaropstaande woonhuis en gebouwen, gelegen in het
en gezomlste gt'dl'dte VBIl dl' l'.aarl. De ,,:ijngaard is beplant m~

I,O{lq stokken, in volle dragt ; er zIJn ook 80 UItgezochte boomen, van
beste en keurigste vruchten. Er is standhoudend water dat met een
pijp kan aangebracht worden; ook is er een standhoudend put in de

hterpIaats; dan nog verscheidene huur- huizen, die aan bovengemelden
I grenst; on die een maandelijksche huur van vijf ponden

pbrengen. .
Daar de plaats zoo wel bekend is, is dit cene eersteklas geldbelegging.
:::!. Een onbebouwd Erf, die aan bovengemelden grond grenst.

Lo.goed
St ukvat cn, :j Kuipen, g-root; 2 pijpen, ~ halfleggers, halfaumen,

nker«, trap CII onderbalies. met al Je andere benoodigde kelder gereed.
)', zooals : trechters; vlootjes, emmers, manden, kranen, keldertrap,
·en en YOrkL'U; on eindelijk.

Huisra.acl

,ANSCHE

liet gewone assortiment ht1israad.
G. W. KOTZE,

Secretaris.Ialrncsbury,
P.I, ... P;= _ :31) :)l'ptellll>e[' lS~)I,

A. B. DE VILL I EUS & l'0, A fslage l's.'

ATERPIJPEN
LIJN
I '.~1.l>lEX PRIJZEN ZIJN AANMERKELIJK VERMINDERD.

Bouwmeesters en Contracteurs,
Lady Grey Straa.t

Paa.rl 80 EERSTB-lLAS ROINPAAR»EM.
l~T . Op MAANDAG, t8 dezer,

Boel't~1l \\ol'dt)1l uitgenoodigd te ZAL de ondergeteekende Publiek
~ d.26n verkoopen te KLAPMUTS-
STATION,bovengemeld getal paarden
waaronder eenige egale paren zijn.
Zij zijn groot, sterk, in goede Con-
ditie cn geschikt voor dadelijk
gebruik.

CHRIJVEN OM ON-ZE PRIJZEN
1.A:;D.

~, , EO. FIN 0 LAY & GO. J Paarl, 5 Oct. 1897.

M. SCHWARTd.
, .A. B. DE VILUl!:llS ~ Co.,

.~M(lgel s.Bestellingen voor granit.lt voor
bou ",doeleinden worden genomeIl~

Telegrafisch A.dres: " HEIlDUJ¥."
Postkantoor J.drea : P.u.RL.GRAVE-STRAAT, KAAPSTAD. STELLENBosaa

_Uit de Hand te loop.J. C. SMITH & CO.,
J~erJKoolen TimmerhontMagazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
STOOM ZéAGMOLENS,

Breestraat en Riebeeks Plein,
KAAPlITAD.

81uitiDgvan Weg. '

Afdee~ Kantoor,
calVlDl&,21 Sept, 1897.

lbenezor SchooI, .&oudini.· .

DI ondergeÏeeunde wenao1a& aaa"
het geëerd publiek in \et .aL.

gemeen bekend te _en dat de.
heer 'F, Euvrard, ;"roerr van Dat,.'
Joeapbat, al8 Hoofd van bov~
noemde school is aangesteld. .

Deze la richting is een nur van'
Worcester, en heeft een Boarding-·
depa.rtement, waar de kindei'ell·
onder toezioht van den Oadenrijser ': .'.
etaan .

Goudini heeft een tr'lOnd ldimaAt.
en de kinderen zij~met moo ~oot.'
geeteld aan verleiding. .

De leerlingen worden voorbereid ."
voor de UDivenriteits examena tat
School Higher tt en admiaeie Dur

de Normaal School. Termen m
per jaar. allee ingesloten tot boeba.
en de boarden wo"rden bij de atatie
~is~~d ...

Doe aanzoek: bij den Ondergetee..
kende of bij den Hoofd ODder~
wijzer.

P. J. VAR DIK MERWE.
Voorzitter Schooléomissie.

. • GoudiiU,

BENOODIGD

VOOR de betrekking ftD late·
.Assistent Onderwijzeres in de

Tweede-klas Publieke School te
Britstown. Salaris £70 per jaar.
Vereischten, Engefsch muziek (in
sluitende Tonic-Solfa) en kinder-
garten. Kandidaten die Hollandsch
degelijk kennen sullen de voorkeur
krijgen. Applikaties zullen inge.
wacht worden tot den 6den Novem--'
ber aanst.

Dr. J. A. B. BAYLY,
Hop. Sooretaria.

BritstoWD, 28 Sept., 1897.--
N.B.-De tijd voor applikaties

voor HooFd Onderwijzer is ver1eagd
tot den 9den October aaD8t.

j<>
I

~I ;:

. t"."

BENOODIGD
DRIE .Assistenten (Twee Dames en

één Heer) voor de Armen
School te Potehefstroom. ..

Salaris £10 Fel' maand voor de._
rames, en £12108. per maand voor-'
den Heer.

Applicanten moeten minstens in '
bezit zijn van een Acte III Klasse
Ond~rwijzers Z.A.R., of éene .Acte
III Kaap Kolonie of Oranje Vrij ,
Staat en moeten in de laatste
gevallen. genegen zijn aanvullinga
examen alhier afteleggen.

Weruaamheden te beginnen van
January 1898.

A pplicaties moeten in zijn voor of
den laatsten dag vah October 1897,
met getuigschriften van bekwaam-
heid. Lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk en goed gedrag.

J. H. GESICn,
Secretaria.

( ,

'.

Potchefstroom,
20 September 1897.

---~--------- ~--
KENNI~GEVING.

Dr. 1 (ROGER, Staats- examen
Duitschland,

Paarl, nabij bet Stadhuis. Voor-
heen gedurende 5 jaren praktijk
uitgeoefend in groote Duit8ebe
dospitAllen. Specia.list vrouwen- eJl
KiDderkwalen.

De uw",
DR.." KRUGD,. ,
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J. W. 8TIG~ AFSLAGER.
,,, Oct-T,WiUek1lp, lWdanbal.aI, lerende ba...
k-. aoed- eft de te Iud ....... oopt.

. P. J. UT1JI:r, AFSLAGER.

'AI D. SPUY. IIUL1AH ILCO. ~" J_leInri) rw......f1IIte en de
II d 'If I ~ ~ T~ D8JlIPUY,IIIIIt.IlA1U:Co,AFSLAOIU
rOn II,. slo~"rs11I6f""1,,, 1I0e&-TeJftbZ(5hq,,_,,Jd ell .. ~ •• doopOllt ........
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.~E.: Kc:»p~·----_.

A.RLY' ROSE ZAAD-
AARDAPPELEN,

(~ge'Voerd) "W'ordennu geland.'

& BUIRSKI

Op M i tt dezer, < .'

om Iduur p'_'l ...

Zonder de M,inite Reserve,
ALS wa.nDe9r zal verkooht~

alle soorten Negatie Goederen.
Linnen, Voenits, . '. '. . 'HEDEN IOh?ok ou de .Heer een lW
maakte Mans en Vrou", .. cIocIUect~ ....Koeder en Jdnd wel.
Jassen, Hoeden, StevehieD80~ , . J. N. sm, T. D. P. !lOOD,

in soorten, N~hiDést Hoeden- . L. A. SMIT,
rakken, Fancy GOéderén, Frujea. I .' pb. 8T.AJ)(Oll.
Stoelen, 1 lo.t IJ zerp' laté. • ó, 12 paar KllptoateiD, Pi~rrr, .30 September 1891.
Karwielen, 1 lot WagéDmakera- en
Timmormansgereed80nap, Potteu, ,G E lf..U WD, .
Pannen, enz., ens.. OP den Men ~,ten huize van den
Á. B. De mLIERS l Co. _en. Vader der Bruld, doordeD Wel-Eerw.

Heer J. B. Neeth;jag, Jail TUl der Bijl, J.
Paarl, 5'()~ 1.897. lOOD, ~ 8&elle~h. met 8uuma E.

Rou. un VNClenbtlra. Berate RiTler.. ~ , .

LIBERMAN

BENOODIGD

24, 'BURG-STRAAT-

KENNISGEVING
De heer J. J, SCHOEMAN, zal de Kiezers toespreken:-..

Te CALITZDORP Op
"

Te LADISMITH
Te RIVERSDAL
Te HEIDELBERG
Te ~WELLE~DAM

"

12~ctober
13 \ ..
16

DOODBElUCH*rEN.
" 18 .' ~

KAR EN PAARDEN.
" ..

OP dell .ten September oYerieed aan
onze woning, in dell oaderdom vaa

31 j~n en 24 dagen, mUn teedergellefde
*thtcenoo~, Do.OTB.A Caal8TI1fA
JAaP.u, .. boren te ~ Neder-
land, Da een ."lnkklg huwelijk ftD. biJDa
~ JareD, mij nalatende m~ ta kinderen
(vier uit mijn vorig huwelijk) OlD eli' voor
ODJ! onberBtelbaar verlll'l te betreu~

Het leven 'WlI8 haar Christu, en het
sterven gewiD.

Te... weDl!Ch lk mijnen oprechten
daDk te bet.ulOn aan Dra. Hoffman and
RetIef, Di. Lou w en Moorreee, en de vele

SCH'UTBERICHTEN. vrienden, voor hl'lnno liefdeJijke deel-
neming betoond, en de onwunleerbare

__ __ hnlp verleend aan .ide dier.bare OI\!;alapene,

IN bet schut van den ondergeteekende en aan ona Uil' IWllJteruliJven. .
bevindt zich boven den bepaalden I De bedro ..fde echtgenoot,

t~ju :-I-~~ roode koe, etf~}Vit pens, wit Gm. JOZ. MALHERBE
liesten. WIt kwast, hart kol voor den kop, 0

zij maakt uier, gemerkt hall maantje van Paarl, 2 October IS97.
voor a.ui beide ooren, omtrent 3 jaar oud.
Iudi ..n ni ..t gelost voor of op Zaterdag, 16
Octuher l~!)i. zal dezel ve verkocht wor-
.h-u op genielden datuni bij de schutkraal
te Hobertson, OlD lO uur 'M morgens.

P. J. KIES,
&hutmeef>ter.

Robertson, J October, l~~H.

" ~O "
En ook op allliere dorpen.

TB KOOP,

OP deParade, ZATII!RDAG,9 Oot.,
. van ~de Afslagers J. J. Hofmeyr

& Zoon, een VIEltPLAATS KAP-
KAR, op 3 veeren, zoo goed all
nieuw, en twee goed gedresaeerde
Karpaardeu.

OE KOLONIALE ONDERLINGE lEVENSH
VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ. BEPERKT.

Kantoren: Adderley - Straat, Ka.ao.t.a.d.

VORUITGANG~DER MAATSCHAPPIJ, 1873 TOT 1896:

P:~lum.
Sht ~f:l.'\rll 1<:)
31-' """", I'''!
81'( ~aart. I.-
3hl IA-CCD'ho I'~il
Shtl.A·c~ml~l l~."',

If ET

n~Ir:L"'\
C!_"'~II ·r.j,lp~'rt.
l'!,{. ",I:
I; l.I',.:!

1.' :~".Il f jl:! ~'LTt'l1 '':'-\'' {lo! ,:.:.! ;ll ~LUlrt p;S6

:?,I_·m;f;.~W; P!'·H .......1':t'.'.u.; .-,.1 ;q December L~!.hi

~"m
V,orzeker j.,q'
£~,1l6.611
1~,"5',00!!

TOTAAL VAN h'IEUWE ZAKEN.

DRXE- EN- T"VVJ:NTIG l.\I.I:ILLIOEN 8T:ElRLJ:NG
(i:! :.". ti lit) I)

Bekendmaking aan Familie
ell Vrienden .t 1 \ .: E j~:<: 1\ T.

.I. ~ u' ti ' £1:'0,00)
11.7;J·_-,:,3 .. ZACHT eli Z,t:i.; . iu den Heer ont-

slapen op VriJd!\g, lste October, onze
geliefde Zutlu>r CLAZI.NA ELIZABETH
CORSBLTALoTZ, iu den ouderdom van 77
jaren en 10 maanden. .'

Hiermede ul't'llg"en wij onzen harte-
lijken dljLnk toe aan alle Vrienden en
Vriendinim, die haar gedurende haar
lijden hebben u~taan,

, " H; , 1 1 ~'.I·,T.\ \ I. Il

RUNDESPEsr-I NNISGFJVING
AA\'GEIIOl'DI<:S in het Schut te

Droo~('riet, aMeeling Prins AIIJert,
OH'r ul'n geourloof<len tijd, een I'OOdwit of
~hilJer peUH Koe, schimmel voor kop,
oll!{eUlerkt, omtreut ti jaar oud, en zal
in,lieu niet gelu:!t verkocht worden op 15
O('(Ooer 11l~17, '8 morgellB ten Ht uur.

J.UfE~ JHS, SI<:L, JR.,
Schutmeester. Klipdrift, Tulball'h.

7 October. 1897.

De Gezamenlijke Zuete""

W. B..."f L. LOTZ.
\"orrlt hiermede gl'~cv('n dat geen

Vl'!' in t" PTltt>1l in dit district tonzIj
()~e,'rill~ (Jf pl:1atsplijke Runderpest

fdL'l'lillg" \\'nrdt'll JIlits dezen ~('waar-
('I'rl'n om hll!! \'l'e te enten tenzij
ring of de plaatselijke Rllnjerpest

OPECJ.\I,E ,'Il h"l,aal,ll' kl'nni.
~ inenr"J' zal I\nrd,'n t!)('~rl:ttf,
bij behoorlij !-: ::allg"l',;t"ld i~ ,j!)()!. d,
commi.,,~ie, ('TI alle h')l'rC'!l in de7.(·
schIlwel gr 'n ]'eI'30')n te ('Illpi
behoorlijk L;',·Llst Joor Je- reg
Commissie.

AAXGF.HOUD~:!'I in het Schut te
W u:lwdacht, o\'l'f"den veroorloofden

lijtl eu te WOrU'ltlverkocht op dell 3!'lsten
Ocrober H;~li.indien ni ..t bevorens gelost:
1 Zwart donker hruin mnil ruin, omtrent
13 jHrl'll oud, rechter oog een parel,
merk of brandmerk on:richtbaar, lang
van haar, geschaafd,

2 Een lichtvaal muil ruilI, linkel'OOr half.
maan van voor, omtrent 12 jaren oud,
lang \'<ln haar. uroilluDlerk; oJl:richtl>aar,
ge:;chaaf,l.

W. W. J. v, D. MERWE,
8chutmeestflr.

Malmesbllr:.·, (j October lSU7.

BENOODIGD,
OP een wijnplaats in bet Paarlscb

di.strict, een· knecht (ongehuwd)
met goede referentiën. Salaris £40
per jaar met vrij logies en inwoning.
Doe aanzoek pet" brief onder letter
"D. Knechtt., aan.dit kantoor.

p lai't,
.A. L. BRODZL\K,

~ec. Plaatselijke Run. Com.

BIJ J. H.' D~ BUSSY,
TK "",~A••• ~•• ~

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWE GMAATSCAHPPIJ;

IX hd Schut hevindt zIch boven den
veroorloof Jen tijd:

I 1.W'1I t 0:;' S jaar (,nd, reehter oor half
maan \'an a('hlor ; 1 zwart 'o~, 8 ja.ar oud.
linkeroor halfmaan van ach Ier ; 1 bleek·
roode 08, li.nkel'OOr "tomp, rechteroor
wiukl'lha.uk "'ID achter, i jaar ouel.

I roo!lo will'ng 08. liukerool' halfmaan
\'all VOOI', rléchteroont brandmerk H. I."
ti jart·u 0ud. "

ludi',n niel gelost wllen de O_n ver-
kocht wOI'den op u~,n :IOHten October nit
~e &hllt-kl"Jalto True Troe, des morgeus
pm 10 uur.

C. F, T. HAEFELE,
Schutmee8tel",

PRETOIUA EN .OtS'JIIWlM,
IS V.ER8<:IlENEN:

SLA.G T BR'S MICH,
It.:..ne hladzijde nit de VoorgeAChledenis

m.r Zuid Afrikaansche .Rcpubli~k
DOOR

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

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

Dr .• T. W. G. YA:\ UOROT,
PrIJ. Gebonden 8;-
Voorhanden tot. uoveru<tanden prijs bij

de voontll8mste uoekhandelaars in Zuid
Afrika,

( ) PG E!:iLOTE~ in het Schut te Zeekoe-
vall ..i. Clauwilliam, langer uan den

lwpaaluen tijd,'
1 ZW<lrt Valll'~, ongemerkt, omtrent 2

Jaren oud,
Indien niet Wvoren gelost, zal gemelde

Va.:u·spubliJk verkocht worden op ZATBR.
OAf;, den 3(1 ~ten Octoher il:l:-l7, ten
10 ure v m.

A. Jo:. L. VAN WflK,
Schutmeester.

Zeekoeval1ci, Clanwilliam,
.. OctoLer 18:J7.

EEN Eerste H~Uandeche Firma in ge-
maakt ScJwemt'crk, leestklalU'

I!Choenwerk in &Yk,. vraagt voor de Kaap-
kolonie en voor de Z, A. Repnbliek een
Actiflj Agmt;prima !referentiën vereischte
en bekendheid met de artikelen ge-
weDJICht. }o'ranoobrll'ven onder No. H,
onder het advert kantoor van J. H, de
BUiI8y,Amsterdam,

Tuiet foor Reiligers nw I.hunesbug ~ 11L-en £3 111
Pretoria £, 6s. 8d.--tD.£3 H" " " "

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naarjohannesburg, Pretoria""en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat. vERKOOPINGEN---- ---- - ----

BENOODIGD.
l.-EEN Eerste Assistent Onder-

wijzer voor de 2de _!{las Publieke
School te .Aberdeen. Degelijke
kellnis van het Hollandsch eene
hoofJvereischte; kennis van
Gymnastiek zal eene sterke aan-
beveling zijn, Salaris £l.,)(} p.a.

2.-Een Onderwijzer of Onderwij-
zeres voor de Armen School.
Salaris £60 p.&. Applicanten
moeten tot eene Protestant-ache
Kerk behooren. ,
Applicaties met getuigschriften

voor bovengenoemde betrekkingen
zullen inge\vacht worden tot den
4den December. J

Werkzaamheden, te beginnen Da
de kerst vacantie. J '

D, H. CILLIERS, V.D.M.
Voorzit.ter- Schoolcommissie.

Aberdeen,
1 October, t897.

J FRED PENTZ " CO~AFSLAGERS,
15 Oct-Vrucbtbur, dlárlkt WelJiojltoD, een&e

kluboi_beleo,
<lEO, O. GII, AFSLAGER.

:la Oct-OrJk......c.d, koItt.re plaat-.
J. W. KooBREE8 Ja. " Co.. A.lI'SLAOKRS.
16 Ot-t-Moorresbal'l, jou", eIICllI en ~.
G. W. COVAN DEB.ERWE, A.lI'SUOER.

8 October,-&balbPllt, dllU1kt PrIeHa, koII.lwe
'lUte eD ~ ..,edereD, lCbaPen, ea&., ens.
IDEMPERS, llooJUI A: KBIOE, AFSLAGERS.
1 Oet-Y.bnuIdakop (0eIed0II), u,tlwe kYeDde

baYe eo Jo.p a-Jerea.
• Oct-Teu dorpe CaIedoa,eente ka- ~

ft eSeIa.
U Oct-Wolfkrul, dilllrlk& 0UedCm, koltbare

plaag, k.- ~ en IeYeDde baYe.
lS Oct-T. Zoulkull, afdeeliq CaIedOe, joDae

PUrdeD.
P. J, BOSMAN A: ZOON. AFSLAGERS.

20 en Jl Oct-Somenet WeR, kntttbue t::::.LD,
enen, r,.ende ba.e, rijtol",o, "aatwerk, ho

_ $.-fHAS. M. FaYER; AF8L~GER.
8 ~tritkomat, dlltrikt C1aawilUam, Ie.-Je

bave,_. ~, eD.L en&.
l6 ~KamemeIbwJel, C1aDwilUam, leYCDde

"'_~erij~eDLeIlL
"A. G. Il. TKUB.s8, A)"1:ILAGEB.

20 eD II Oct-8tormwlel, diltrik& SwelJendam, br
~ .-erkooptog Yaa il_bare wute- l1li leeR

ANDRIES J. BESTER, AFSLAGER.
li Oct--BradmberB, dimikt ClaDwillialll, kolt-

bare l!.laalaell. ' .
15 Oet-Wittedrift. distrikt Piketberg, leYeDde

bue, boerderijgeroott.cbap, rijtoigen, as.
J, J. HOI"llBYR a: ZOON A.FSLAGERS.

12 Oet.-KoeberJ, ftÁIOOi, wee, en&.

A. B. DB VILLIIRS." co, AFSLAGERS.
J3 Oct--Te Fran8Chb~ 16 erftIl op bet dorp.

'I' OeL-Te Noonlcr Put~ enen, Ieyeode baye eD
l.-e ..".,.teren.

I" Qct-ó.Aao de Purl, ....u eo I.- roedel'eD.
15 Oel-Tc Klapma...w.le, ao eerste~ ruio·

purden.
I I Oct--Aao de rurl, o-emi-.ie 'IerluIoplng.
FADRE VAN XYI[ " CO., AFSLAGKBS.

Iii Oct-Te K1lemon!, Baoboek, kmtbare bm.
rud, lIak'I'ateD. kuipen, w.gea .. kaneD, le....
baft eD _eie Io.l goederen,

J. J, THERON, A.lI'SLAGER.'1 ~e Matjellallte:lD lltatie, ... Ied· eD tnIk·
puzdeD.

C. Jf, LlND, A.FSLAGER.
18 Oot-Te Oudblhooro" een .. 01&1 watererft1l.

GIDSON P. VANZIJL, Ál'·SLAGER.
19Oct-Te lloDIl>gu, 1Cbapeo, bokkeD en boom·

n~ST'8 TUING'EREEDSCHAP.
COC~":'" :"} "n,~,~("!dscha.p, Rlchel-, Goote:n- eD

L,,-". , ;~~,)rlcel, Ver~, Olie en K'1IIr... ten.
C.A;: ~"JL!NEUM, de groot.e 'W'olbe'1llr_rc:ler.

(:! TEGEN L40!': PIUJZEN BIJ

1~ij CIT & D IXIE. Kaapstart I;'EN onderwijzeres voo: een
~ Private l'laats School; aan aoht

kinderen onderwijR to geven iD
Hollandseh, Engelsch en .Muziek.
Applicaties moeten 'l,"ergezeld zijD
van de vereiscbte getuigschriften
va.n bekwaamheid, goed zedelijk ge-
drag, en lidmaatschap cener Protes-
tantsche Kerk., .A pplicat.ies niet.
later in te ~den dan 1 December,
en werkzaambed~ te beginnen op 1
Februari. 1898.' Salaria . £40 per
jaar mt>t vrij logie~ <_'-

C. P. MARAIS,
Schelm' Kloof.

P.O. Glen Lynden,
Dilt. Bedford.

J. }1. C~\lrr,':11IGlrr
GLA S- E f'-J POR CEL EIN -

& CO.,
MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

]1- ET·, n· it-, !')1 Th,-:"ryil'~i Toi!ctartihku en alle soorten Aarde-
--A "·~·l·r... ;'~ ''''Tth·ft' kl'!: ',',

.. ILn::- ":1 1"lf"jl<lIllI"'iJ, \:",.; !::J:!!ll'n H)')rd0 Voorkamer, Tafelmessen
. enfll.u!tI,~I'·- a('!I~,'I,'n ,l'll Idi.,' II,JII"h'yu<!·)\"lI()<"!I;.;rlllf.'d('B.

\ierzdrerde en 1';1I1tn!'ll' ('O ..t!l·l'l'Il, gl',;ehikt Yoor'rrouw- of V .
d .. . 1" . . , el'Jaar-
ags.presentc!! o~n :Si,ecll\ lklt. J 'lIst ontva.ngen een lading van hun

.peciaie Port.

",VICTORI~tK 'V.ATER-'VHITE OIL."
1500 VUURPROEF,

P.A. 'rENTE .11 FA UOET NOZZLE" EN K.A.lQQP1'.
!>~D~_U! OU! L~,DE ~~UT,

.:.,_ ", .
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uders?
lojllPliA1r$~jl" ..."..riB ie:" deplijka

....t.neil&. ala sUn ver-

1.:~~~'~:.=~ril;~"~~~1._..,...........I~·&!JD.·EeIt ver-• DNaos:,l8l1Ilio,r-ener ralt~'WlJfeld
. '\'4!8l te ~ bl ona echOol-stel-
,.- ~. ltadeellge pvolgen op do

~ .~r .. · d!)Ch do IDIUlnen ell
Vl'O eIi .~o. 'de !otp-.aUeD ftD OOI TOlk

beeU :d1e iDvloed uiioefeoen op hunne
O1III\fJ'flug. )atell sich door ni... .an hunne
aelfataDdiJheid berooma.
oue -WOnDaDJleo op nationaal gebied

klllUleD JDÓed 8ChePPeD bij deu verJda-
riDg Tall kapitein BB.A.BUT. ZIJ 'liie 100
kJelDploovig &!JD, dat lIiJ ~ dat
wij 'YOOl'.eeDhopttloou uak werkeD, 'Ver-
etaan niet de kiachi ftD het A.fribner-
dom. Eea volk JD~ eeD eclellDbol"lt en
oen held.n geSOhiedeUiB la..t sich niet ill-
IIlllkken.

Wie de loDge AfrikaD81' le die UIl.dell
vriend VUl kapitein B.B.AlUlIT 8Hftid
heeft, dat hij bevonden heeft, dat hij peil
E~mao nocb een Bollauderie ".ten
wij Diet; doch wij verheugeIl ODB,dat er
culke ontwikkelde joDge Afrikaners zijn.
"Mijn deel 'bawl is dat nationaalgeToeI
.oor mU..,U en mijn landpoooten aan te
lrweekeof" Kab de ontwikkelde Afrikaner,
de Afrikaner die grootere voorrecbten
gellOOt dim de meest.en aiD'" bloedereD,
aic.h eeu edel~ een waudiRer ideal voor-
eteUen? WJj zijD er van o..enuiJd, dat er
honderdeIl jonp ootwikkelde .AfribDere
zijn,·di. ~ hUfl opletdihg ~eD
DatioDalen &rota hebben~. eo die een
aitwiaching all volk, het te niet gaan der
idealen onser' voorouderI, .. alle Itracht
wraken. MeD heeft enkel~ uitzoDderiDgen,
doch SU oefenen IlOO miD invloed nit, dat
men 18 bijna .buitell rekening kan laten.
Dese ui.wnderingen beseekeaen weini"
omcJat &ij zieh.lelven niet zijn; bij hen die
zij na-apen WOrdell &ij niet geacht, door
hun eigen .olk wordell SU verontacht-
zaamd.

Wij besluiten dit artikel door eene aan-
baling uit een brechure door próft!llllOr C.
B. 8p.B.UYT,VUl Amsterdam over "Enge-
land en Tranavaal". Nadat hij de onsekere
toekomst der Tranavaal heeft afBeBchilderd
vraagt de geleerde profe8llOr: "Zal het jon-
pre geslacht bestand EQn tegen de moei-
lijke omS!&Ddighe4en, waaronder het op-
(roeit? DoordeoD&d~kiQBdergoudvelden

al' instroor,lUng -van dnizendeo vreem-
0811111111'n'uit landen met veel oudere be-
ecbaving is het Trawlvaalache 'folk voor
de onvermijdelijke noodakeJJJkheid ge.
plaatat, binnen weinige jaren in gehee
nielUVe toestanden te groeien. De opvoe-
lIing dor jeugd moMt in dien ,;in gewy.
lligd worden, dat de Zuid-AfrikaaDllChe
republiek hopen IraD, m~tertijll en Dl!

ni:et al te langen 1.ijd zijne hoofdamute-
!tiren te vinden ouder de • zonen des
lands '. ThanB .lijn bijv. de leden van bet
hooggerechtBhof allen vreemdelingen, eeD
ODl8tandighcid, die er !Diet wt'ini;r toe
heeft bijgedragen om het bedenkelijk (l(,n-
tild I.U1iIIclwn de recht ets en den volka-
raad te verscherpen. zal het jongerefie-
slacht de opvoedi!:'i kunnen verdrUgen,
die noodig i....om aan sulk een onDlltuur-
lijken toestand een einde te maken? Is het·
niet te '7reezeo, dat die ~geren, door
zulk een opvoeding veel' geleerder' ge-
worden dan het oude gelIIacht, en daarbij
overmoedig door den voorspoed. dien zij
aan de voortreffelijke hoedanigheden der
ouderen dau.ken, tot dwaasheid en onver-
stand vervallen? Het ontbl"6ekt helaas nict
geheel aan teekenen, die ~p het werkelijk
bestaan van dit gevaar wijzen. En nemen
overmoed en ont'erat.and de plaat.s in van
Kruge_r's tegeogelltelde elgeDllChappen, dau
wordt de ,strijd voor de 'l'.r:U1BValersal te
ongelijk en zullen zijn moeten eindigen
met het hoofd te baigen 'Voor Engel ..~nd'e
Q"ermacht".

Jong Zuid-Afrika beeft de wa&rilCbn-
wing \'lUl dr. SPRUVT noodig, seer noodigj
doch wij t..;jfelen voor g~n oogenblik er-
aan dat de &pruiteR \'8J1 deu ouden stam
zich waardig zuUen WoneD, en dat de
oude waarheid beveflioigd zal word~n: de
appel valI. niet ver van den !>oom. -

Een tak van den j~bond met 12
leden weN te Dordrecht geaticht.

A%aL.aaLlEI1.
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!5erea' 013 OlC
Voer per .... 0 12 OOft 6
~l00bodk 1 7 0 210 0
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Oaa- ••• 046 066
It•...._~.. 070 011 0
l[derlt.oonJ t 12 6 0 13 6JIWiee,..... 014 II 016 6

jiemnad 0 13' 0 14 6
Gem per aak 0 14 0 0 tb 0
Ra.. pei alt 1 0 0 1 2 0
UiaD... iSO 170
Aardappelen 0 16 0 1 6 0
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(VGII dI __ Hirrc1, ~. Go.)

. . 10 September, Jm.
.VOO_JUfIlJVEnu. - pr -nt ....dae

week _ fenD, ea de pri;' tooodea In .. po
Yellea een .ujgtDg ftD 6 i tot 10 peroea~ Uit
dot iIaDd .... de 'I'I'IIIIC. - DIt ......... .,._..
oot i...... Dol ...... ja ....,.. kIeia, De 1'OIPDdOt
LoDdeDocbe ...ru..po 'fllIIP1l Gp ,~ ....Wij : ',.

• i.. II. • I. II.
WItte taperitv pn-.. • 10 0 7 10 0
.. pri_ ...... 6ioo .00

s-te witte • 10 0 I 0 0
T-.-Ie .. • ;0 0 '0 0
Derde.. ....... rO 0 • 10 0
W'ijfjel _pertear ..., iO 0 '15 0
.. s-l tot "',,_ S: 6 0 • 10 0
.. tweede... • '0 0 I l5 0
.. dade ... 1 10 _j) I 0 0

B:rocbtfaDe7)._ to 0 '10 0
Zwarte ,oed tot au .. laD& 'lO 0 6 0 0

" .. mlddelaa • 10 0 I 16 0
" .. kon ." 1 ,0 0 1 16 0

Zwarte Inferieur kor' ._ 0" 0 0 8 0
." '!'loa ... oho 110

Vale.s-l tot _per laDC • '0 0 I lO 0
medi1llll. 1 10 0 li 10 0

.. .. lton ... OlOO 100

.. iDferieur '.. 0 • 0 0 8 0
,; '!'loa '.. ... ._ 0 lt 0 1 8 0

'~(jonp yogeJ.)-. I 0 0 • 10 0
"unoJeDbard 011 0 1 II 0
.. chlclu 0 '.. 0 10 0

8taan wit ... 1 lt 0 1 16 0
.. &cltleurd... 1 ,8 0 1 U 0
.. doeker OUIO 1'1i0
u BB 100 1'6 0
VICLLD,-Sd.aap'!'eIleD id tot id beter; aodenm

ODyeraoderd, Wij DOteereD:
po:r lb. .

.. d. .. d.
HerillOll, bl bdJa, OD~ 0 lit - 0 SI
o-mo.,," '.. .... .•. 0 2. - , 2'
Kupeche per atok '.. ._. 1 I - 1 '.

.. lammer en t-chadIgde 0 • - 0 •
Bok,yellen~ '.. ... 0 10i - 0 11

~gd OS-Ot.UPU. geIQrteerd ::: :: 0 ft - 0 fl
Ugora..um, ..,.choreo 0 3t - . 0 lf

.. bMcIuodJ.sd 0 It - 0 0
'tuJdeDdrop ... '.. 0 51- 0 II
.. droog gezoateD '" 0 f - 0 5
... nalte ... ... ._ 0 , - 0 0
.. druog beochAdigd _. 0 at.:... 0 • .

SpriagbohelleD '.. ... '" 0 II - 0 'l·
WOL.-Onl L<mderecbe bbeJjrram, plateerd 19

<ieler, bericht: "Wolweilillp~, begonDea, bij"ODine
groot; ollYoldoende ..,loctJe: de prijzen ~an wet_I
over bet .~, IUdaQhtiJle of aOderalDa too·
tie'I'C _aw-itte ~ Ya" par tot 'dj aodere
lOOrteD 0Il~, lIO der.r. Vet.. ol oTer't
algemeen .:hrale lleIeotie, '!'orI", jlrfjaea. behaald."
I'laat!leljk I. er wrlj ... t 'I'I'IIIIC Daar kamWol,<lil
weneOtlen betalen goede prijlllln 'I'MI' ,cbeeraels 'fUl

yoHe 12 IlIlI&DdeD lengte, JIQOde .tapeJ, lichte coo·
dltl. eo IOnder fout.. l(iddefmiaiigo eD korte KArroo
vetwol, iD lichte conditie en ioo,I.~ fooL .wordt II"'"
wraagd en de prljoe.o blijftn: ferm. De __ la

Hedeo WenIeO l08..b11leD...,~bcideo eD tt
,·,ftI...... P.ht. fompetftle .... fI!Ied, eo de prij_ der
YOrIge "eu: ..erden behoude.., De .ut,taIliDg_
'~iQ eD er WU'eD .,ene PerCeeIetJ die 'peei.le "er',
"rHiJli wenlleDeD. Wij DotaereD:

. Per lbo
a. d L d.

IKt", I. 12 maan, grvreld "ette 0 61 0 II
ooed UIt RI"" " .. ' 0 ft 0 5
Kort. lot mi..tJclm, ::rallYcltlyetle 0 4. 0 41
~tra.,per IIImaan. karoo yette 0 6 0 H
Goed tot" •• 04t 0 ft
!fort tol. odddelm. " 0 4 0 4.
Z'II'IW I1echte fttte .. , 0 3t 0 3,
Ru ..e eo pklelU'd 'feIte ... 0 0 0 21
Ibtra 8, UiteDbace _witte I lt I lt
8aperieunl " 1 0 1 0
'Goed .. " , 11 0 lIt
81eCbteeD met ookruid " O' 0 II
Op bet land pwa.'I8CbeII droog 0 sf 0 ti

, alecbt 0 1 0 8t
'lawe en geklemde ",WUlcben o. 0 6
:wwte ruwe ", ... .m.m 0 8t 0 ·t
Witte kruiaru p..uacheD... 0 16 0 a
W:tlera_.. 0 li 0 I
Boltll~ - oos Lolldeaaehe .... belgnuo 'I'&Il

bed~ bericll. : .. Bokhaar. ......koopiD"'D geopend,
.0peneDre Iammerbur '!'et'kOOpbl ..... 'fODdeO p1aata
tegen lid; yoUe Iellgte eel'llleD 16ft! tot 1'''1: wij
D-teereD wiDlerbl&r, ."perieDre kwaliteit, U!PD
IIt<L" Plaataelljk wvdeu _W'eDde tie .. eek aao
b leo .operieore Ian", ..entAl "an tie band pset
tepa Hftl tot lóci lD Ia"merbaar tqen lDd lot
Illid, inaluitende onse_,r 250 'baJeD ~"le IICheer.
....la van de Aogor .. t.oemJ Yellqn!si0ll'. Wiaterhaar.

ona YOl'ig rapport a1ja Oft"'.-- ll'O baIea
YaD de baDd ,eaeL legeA IOid. Op dil "laatoelijke
markt Dioadag werden 101 'baloui eo 107 z.kkea
aaogebodeD BO 68 baleu eD 65 _keD werkocIa&.. De
oompetitle .... CIOOrPaOa ,OM eD prij ..... WareD
ten guDste 'fan de •.".kOOf~ Negeo baleD .ope-
rielirl! IaD« blaDwhur (0. V; IJ.) ......... werkoclU
tegeD H!d en 18 baleD &eWOlle00 tePD
ISid. EeDir per.-Ien se-flgd baar be .. ttende
Ianre eD pkJewde werdeo YI!fkoeht tecen 11id tOt
1ft<! en 9 baleo JOede wlDterbaoar tepa loid. Wij
oot.ecreD.
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JONG ZUID-AFRIKA NATIONAAL.
OP Maandag, 2'.2 Sept., werd er te Dord-
recht eene publieke vergadering iebouden
met het doel een tak van den :JingQoond
daar op te richten. KapiteiD BRABANT,
L.W.'., voorzitter van dien Bond, was
ook tegenwoordig en hield een lange toe-
Bpraak, waarin hij de beginlltllen van den
Jingobond bloot legde', en verklaarde,
het hoog tijd was, dat de Afrikaner Bond
geneut~rd en tegengewerki sou WOl'-
den. Hij zeide Terder, dat de uitgedrukte
beginselen van. den Atrikaner Bond niet
zoo heel kwaad waren; d6ch hij meende,
dat de leden vau dat lichaam langzamer-
hand er toe gekomen waren de Britllehe
regeering ale onvoldoende t.s bescbou
Het eerste begineel van zijn League was:
gelijke rechten voor alle blanken bezuiden
de Zi.mbeei, afgezien van nationaliteit.

TOP.n de kapitein ging .zitten stond de
jonge heer J. G. v AN DER HORST op en
wilde weten waarin de ,Jingobond eigen-
lijk van lien Afrikaner Bond verschilde.
Kapitein BRABANT .leide aan 't begin van
zijne rede, dat hij niet vel'lltaan kon, wat
de Hollandache ~ikanenJ met n3'Uonali-
teit bedoelden, eu toch toonde hij aan 't
einde ervan dat hij heel goed vcrriond
wat het Schotsche 011 lersche nationaal-
gevoel beteekende en Wit dit gevoel geene-
ZiDS een gevoel van loyaliteit uit.sloot·
Ook willie hij van den voorzitter van lien
JiDgobond weten op ..'elk congretl of
andere vertegeu. woordigenue vergadering
van den Afrikaner Bond een besluit ge-
nomen werd om zijne bewaring te recht-
vaardigen, dat de HoUandsche Afrikanera
deze Kolonie in een Hollandsche repu-
bliek wilden veranderen. De Bond, b.v.,
weDJIChte de koningin geluk tijdena haar
jubilé .. Een van do grondbeginselen VIlQ

den Bond Will, dat de organill8tie dfl
respektieve regeeJ'ingen in Zuid-Afrika
:lOa respekteeren. Eeu ander doel van
dt'n Afrikaner Bonll was om de samen-
werking der verschillende nationaliteiten
te bevorderen en het onderwijs voort te
helpen. Wat was het vl>rachil tusachen
den Jingobond en Jen Afrikaner Bond ?

Op deze bekwame wijze door l'en
knappen, jonll'8n Afrikaner aangepakt,
kwam de voorzitter van den JinlObond
met bet volgende voor den dag: "Hij TrILIUSVaal en KD8'elaDd.
(B.B.ABAlfT) kon niet door bepaalde Dit ill .de titalvan een lesenswaardige
beeluites van den Afrikaner Bond be- brochure VIlU dr. C. B. Sprayt van Am-
wijzen dat hij de bestaande l"Pgeering wil. 8I.erdam, waarin hij in weinige woonlen
de omverwerpen; doch hij geloofde dat .ijue lezing van de geechiedenle vanZuid-
die geest er in heerschte. Hij vO:Jd iD Af~ka gedurende deze eeaw mededeelt. '
Kaapstad .en de 'We8telijke proYineie het Hij .beepl"88ki de verhoudiDB t1l8llChen de

ID~" Afrikaansche boeren en de Brit8ehe regee-
ver_en naar een'afzonderqJke en I8lf~ riog onder drie hoofden: I De boeren ala
et.andige Dationallteit, he& w.. vooral.rIt slachtoffers van Eogelanda natlU'eHen.
vene,enwoordigd onder DWJDen van de liefde. Deze Hefde gaf .. nleiding tot den
klaa8e wurtoe hij meende, dat de heer grootell trek, waaraan de republieken hUD
V AN DBR HORST behoorde _ jonge man- ontltaan te clanken hebben. II De OOtoI'en
Den 'fan Bollandeche afkoJDllt die het voor- ale llláehtoffers van Eogelade suinigheid

In deze periode heen men het Zandrivie;
recht van eeu. degelijke opleiding gebad traktaat van 1852 en de Bloemfontein
hadden. Een vriend had hem verteld conventie van ISM, W'IIIlrin EngeLmd de
dat een dier jonge mannen-hij kon sijn republieken, die toen ann waren 8lI.D

naam ni~ noemen- gesegd had: ' ik wu &ichselven' en de seDad. van d. Buutooll
op een Engeleehe uni1'8l'lliteit. Ik volld overliet. III De boeren als elachtoft'ers
dat ik geen EnaelschlD8ll was. Ik wall op van Engelande hebl1lcht. De oudekldng
een Hollandeche universiteit; ik bevond der Ki.mberleyache diamaouelden gaf

Ianleldi:~g ,tot dese laatste V«aDderiug in
dat ik geeD Hollander WM. Ik bevond dat de houdlDg van Enplalfd err-de jameeon-
ik lIonder een erke nde natioaaliteU Will inftl b~lt op tastbare wij .. bew~1l dat
.MIJn doel thans le 4at DatioQ8algevoel het besit van goudvelden doc:ir' anderen
voor mijaelf en mijn ·1andgenoot.en aan te ~n ~()rn is iD 't oog van EoplaDcl.
kweeken? ' Het. was dit .. voel, deSe be- Dit is «le opftttitJC ,?n 41'. 8pravt die ~

rt dat d Z id AfriL.---- lIteeda Mno leYeftdige belaQllltelfiog-heeft
gee e, . e u - ......,._;he League ge&oond iD aDe Zuid.Afribamche zaken
mrt alle macht wilde belltrijden:' en die herbaaldelljk. heeft bewel8n da~
H~ Irapitein BBABUT eeue ju..iate op. hij onze' ~~~ goed begrijpt, ~oor

merking gemaakt, dat jong Zuid-A.frika- iemand en. DOOlt 'n Znld-Afrilta le ge-
ontwikkeld jong Zuid-Afrika- op natio. weelt.
naaI gebied ontWaakt is? la het waar dat !Jl..te Nieuu;, ~ Courant
onder de JODge zonen dl dochteftn 'fan Tall 1 8eptendjer vLbden WU eeDe bijdrage
Zuid.Afrika een warm nati........l-voel is 'Van dellaelfdea aohrfYer, naar aanleiding
ftt..._~ Y_'" van hétpeb de heeNll F. P. Crota, B.A.,
0___ een gevoel 'Van. zelfreepect en en Hapn op het tul- en lett«kundig
volbwaarde ala Afribnel'l? Wij gelooven coDgftll te Don.lrooht hebber. ge~lI.
parne dat. de 'VOOrzitter van den Jingo- ~ beweerde dat 't Hol.
bolld recht heeft geden. Nee~ meer nog, voor den Afrikaner een
wij meenen ook opgemérkt te hebben. dat YNeIDde •. tul -ie, ~noemde
het heitip naioionale TUur al grooter-en tloda"'jaNn oudenrQl8r in Transvaal'
".,._. t-.....: t t 'fcl'ldaaNe' .daaNotepn dai de Kroge";
e' ~.er ""tI.n . e worden. dat do harten en Elo«. ya8 Ruatenburg hiJU tevreden.
v~arJlld worden en dathe&joog(;ea1acM heul betuigd haddon met een ondenvij~er
ZIch heeft voorgetl()lllen zijne grook'l'e die "!l'8taanWar RoUaudacb liP""k, Dj (
1'OOI'reehten. wat O'DderwUa betreft, te pt- venJChjl ..... Opvatting. meent hij, out-
bruikeQ QJD de ideG.lellaiJuer· .... t door: w ~U in de ontJerwijs-
te haudbavell en uit ~ werken en Diet _bJeIa der XoloDJe en ~ - in de
de panden die h;tm Iva ot:erplevenl K:olOllie la het ltel8e1 JDt'ër Kl)~I<K" iu
de voeten.'le vvtrappell, Bei op"--.·---" de' T~ meer Holland~ Dit il! :JIl'
_IAAL.t - ~'~, op sekere bootte bet .'eval ;_. vall Oll~de ..1. ..... ''--- _ c1ocb. 11#-1 h ..

-.s"'_ .' _ "_en ei of dit jllist U~
... eD doch&erell - ~ dece- '. }raG &et.ertICbil in op'fatting
1CId-.m. eDde...... dappeN.. 'heWeD Crot. eD Hagén j w-aDt
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• 1 I lt I \I J I ti .. h· , I' H.lg<-II, een

Il II I lil I, II' rl,· r,-w.v.wl werk-
Il II 1- III I \\ '':;{ d, .ch rtJ H'I zich aan

[I': I) lill~1 kIll:' t n utrnut dt' verhou-
I ,,--, lit lId. r;OI1l111.1Jo ACnkallers en

I-I 'II,IIIc,. In dl I'runsvaal, een onder-
... ' I " 1110I t- r hIJ uuru-er gelukkig III

\ll, ••t cl III III ZIjIl'" beoordeeling van de
\ 1">1,.111;' II1-~dlel\ de Afrikauers en
]- "_' 111\ I . I, I wille van beschavlng, ge-
l!llk ':' Id 111..n £IJ Il1111ko. pe 1 on Ulel8~tlll
I I llll( 111111'1\van ~.Il!{el8Chen maken Zu
d cn ho lilt t loedwezeu, onder protest,
1l1,,,r ZIJ d,,, Il hel loch »e verrader Rho-
d ... It~, ft III ,le K"loDII' llOg een partij en
I Il II ,., .1,un biJ ~ ,1. Du TOlt, die des-
llnl' lIt III III eon hooCdrol speelt in den
\lllk 111,'1BOIlt! .. \\'IJ verwnsen profl!88Or
"II li I I na ir d, woorden van kapitein Brol-
l 1111111"Il' hoofd.lrtlkel aangehaald, waar-
u.: IliJ ZI,'11 zal J"t z\ln beoorJeehngder
r:: ,I ui.rle \frlkallel'l! geheel onjuist III.

De Groot Drakenstein Tak.
\\ IJ " ••p deu Je aandacht onzer lezers

"I ",I lal I IJ het vt"l'!'lag eener vergadering
r1, I I, I<I<lt l trakenstei n gehouden werd,
niet li,'I doel de Paarlsche Hondsbenoe,
lllln:.! "nr het hoogerbuis goed of af te
k, 111<'11 P" keunlolgevlDg schIjnt volgens
lt, I I 'I'f'0rt g"en8ZlIllI algemeen en blJzon-
I, r kort le ZIJO geweest, De heer Kobler
II ".I.. lIJIl stern IIltg..bracht op de Pa?rl-
-<,h· t i-t rik ts Iw~tnuMl\"ergaJI'rlDlI' "oed-
~..k. 'lI,J IH I,hell ..... ns,lepI~., olgen" den
"\1,1111', d,)o.r hdt'u d ie "verleden
II" k' waren Ivt"gell<'.teu Doch de vraag
I- uf .. "ue HOIH!-"'r;,;a [for lUg' g..houd. n
II HJ "f kou gphout!t'n wordeu oru nu-n \\ e
l-vleu Ol' le nerueu \\ IJ 1II1't"1H.'1ldat flf

I,· 1..rOOI Urdk~llt!lt>1I1 ft'll .. lijk ge"ll Hf)nJ~-
1,Ik nlf" I II, ..1.t:\l. dCLlr Iii II, af"elo0l"'u
~ oC j Jaaf g.t'1l \, r,:.dl'f\ll': \I"rll g..hou-
den, t'll ;et'tlt lltlll( .. Il \1'1. rt ~pklJ7.t"ll \\~r-
den. De 'cl!o."aollrlIl1o( \.111 II \ rlJ,l.tg
kon 1l.lgl·1l8 dt'7R 0l'\olttlll:;:' g .... 11 lll)nd~-
'l'PI'gaderlllg gelloem,l II '" J, II De h('el
h: .. hl .. r \\orJ{ ):"1"11'1"'11... Itl I-:l':':Pg,I I..
heLb ...n, d .. t tic \'oor~llter \.Ill Iltd 1·,I.lrl
.. hp 11t8tnkLllI",,,tuur, d~. ~ J "n rUil,
~lZ ..g" h(){'({, d.1{ 11iJ ei .. (.root Dr.lkt·n-
~Iel u I.tk k.ln vert ...gt'D'ó\ '"li" Igl'", omd.l{
alil' !\outl"'lmbtcD.tn Il .',lIl"I .., Pil. t"{Il.I(
hnUDI) 0ln"lgel'8 gekozen zIJn Dil I" IIPI
l,t", ""Jr zuolaDI'( IUt'n lil h houtlt .... n de
c ,u,lllnlle '.ltl ,1,,11 HOlld tlodl llIel als
meu dt' ,oustllUlle \t',kr,1( hl \VIJk ..- ell
JI;II1kl" I,eil{uur"l ...tll·u V,lI1 dell Hond
"ur len !'I1"cht. .. \ {~ll t \\0 t. J tI"'P1l gpknzeI1,
eu 1.IJ hllr,nen dll. 011111".,;.. 1Jk lang!'r
hun,w lJdrekklu;:. n I.. kl ..,·d .. 11 Jo,el.e
k t"lllt· ( 't~rtl"edl()~ \ ill t {'Il l'l.lt rll,t..llldt>ll

kil 1111""11"'( lllen 'ei ....' hltlJtld \\f)rdt-'!l do( il
\\Ilr tI ItI! f/'Jllrg'tU 1t-\PIlI:igt

\\ tt ...t III et'n tik \ tIl dt'T\ BtJnd. ~IJI t't>kr
ltd lf d.lf .I'l" I,lk 111".1 ophond. n

II, e. '"1-:' "1'1""'~lIlg I III <le
zilk ~I hlJ!)l (Ill'" te 7. III t·t II' pll!dlf kt' \t·!-
_:'ldlrltlr-!' It ('1 o[ l>rtktll ...h.ln {t' hóudtall.
11t I t!t )I 111)he kPUlllt'gt-'!\ In.;. t U tt JH.~IIII

1<1\ "t lIlelI \It ,J"r ,t'1l lak \ 11\ Jtli l~lIlJ
t ti l"I, hl. 11 of nl' I

Ih fat'l \. lt 1t"'1 ...( Ilt"11 tt , ••0( I 1l~IIH':I 1\

lt \ J_ldtllfl-! tI II I'" "'\lll tt I (U I.llllth.:

\\ t'.,1 t'lll,l\ I!Jh: I \ ",I It_ n, I. lidI I d lt 11ft'!}

{ t"' Jl I, iJ hl hl 1 t:"'llllit ()l.l.ltitul dt: tOl'·

k IU·I k" llll

Illt l't~JhMlllJf t'1 lt' I,loot

,', Il \\ t I I I':' Il B"nd;lak

lldl~l.llIl II 't r \\ IJl.t Il

dd lal PPII I totHI ...tak h, l,l,t Jl ,LuI t~hifOll

c plJlt 11\\ t PU [é-tk ~t ...1[( ht lt \\1 rdf:'ll
I ,Ii 11" I, I, Il ,,!l11'1l IIl·l "~Irekktlli: lol

I, , ,,:'t.' iJI",-.'I. kilt' 1'1'" I"S III de1.l'lfdl'
f ... , l!jll t1-4 dI" 'tltl \\ llhllgt. Il ..n
I" I, I 11""1 " \\ 1. ZIJ kllnu .. IIIlI .. r
rll t I til ,lt ...11 III lilt Il, \()I,r{ll( I.IJ uIer

I I 'ncr(''' t',kelll Lldl.1l1.lJIl
l) k ! J I I ren W tet''' "'(heldlJrlcf onder

t .. J..t 1 j I I lt htt:'rl'n I' ~ dil lOlt (. II
H .... 1'011 11 I "'" p. r( Id IfO..{l n dr Hotfman
d I lw! I. I !Ht.:rk:,~1 k I Lt d .. ,nn Uf;k ge
", r kt fl "" r Jr \ lil Cl !Id \ f r ...~dcrl!ljr,{ die gebtltl
It'rl "''''r i nl t Let dl.l~1 I~ handt,J" qZ-e van lid
1 in! .. hu lJ ...!rJk.t~b(.-~tlllir i{Ot:d te keuren Hel
... I o;IJt dil ... J lt dIU Yt!rg-adenflK meer naar Oen
YO fl" h lt r !H. 1....0,,1 N lItlep dUI die te (, runt
llrLh. 1 r. Jfl lint'! 1,0\h~t d .. t men IlU eeT1tt \an
\lr._lltf III; Il lt j,runt »rlk(·n:oloL(1!I ef) Dal
J "<.lof l t Ol I en dit Uil t um dl Jl~tnktHLe
...{lluf~lt:l!t1l "IJ Illxlrutlt Ic genn lIlaaretm
ti er })t'!oOtlllJf te rCf'ht, lilnll!.~('n· \ol)jcn"
II rt ('t ~t(J1l t Ilttf 'aD dtll heer lJ t dnlo1t
lJ rl ,,""mt il J 1.11 h erop dal Oe !lHnd -ran ondt!r
, <lr I, ."" ~,rkt W""r bliJft d,t loeglOOC[
tI! li ~ ....Ill:bt" Willen Wij de geachte onot.:rtee
kt Il Larl' \ :iI! Jen brtvf eraan bennnert}n dat

I I I fJIt:( .. met bl 'J " lOKerueen beuft

Een allerbelangriJkste ontdekking.
\ "li I IJ ''i'fnt llIen bt \Indl zich lP

"1 '1"11 I..:' 1111~Bdl '<'BIgt' Wi'l..l'n. l!'mand
II 1\.1'1 hj "cl' lwr.tI p.-.ktls<he ['r,,,,C-

Tit [Il 1tl...:t.Il ilt t'ft gprn.ldkt~ r/\ertlllgd l!i ll,lt
11IJ'"1\ lJlI.! It! he"!1 'Juld ..k , 1\ I." door dt'
'11' k-, Ir, VIJ': In ... " Ulillllo{ \o.,dSt·1 \Oor
,jjf> ....'1 Itell' tIl \Pt !l.....ul..lakt kiln "(Irdf"n.

I' lIJIl' I"hllld.lilll< Itrdl\IJIlt'1l (le
lr_ rnI'll b' he, I PU ti I'n \\ ordt deze
I'lillll dlt rhall~ glo"t.l df>cl"ll van 0011

11ilI IIl Ilel' III I In Illllteloo- maakt. ver-
lIJ I~r I Ill" Il Illtl1kl .llr v,)t'd" I. Ind,en
1~7.'· I" lVt'erd" onl,lekktng b.. ve"tlgll

I II ,Ill' b...tlne'en WIJ uItlOp d" gopJe
>: \ 1":1n I"" IJzelJ \,ln dell ('!'neu k,llil
h, I II Itll Illell J. Il gor!)n I Ih,m~ door Jew
! I lilt ti IU' fOr(Il lJl • r IllgeDoml'n, terwijl
,Jl! dell wd!,1 ('Il kmI onz"!le ha.pen eli
I 'P ..t~ll. ~ lrke n8 ell "Irll1;v')g{·I. \ "ed~el
I I'l, Il h.l,b, D ID II... droge tlJdl u

lh Pf" "'NU die dt'zr h..l.lIlKrlJkl Ollt-
I, "klU" lW\\!'l'rt l<f'llla.akt tt' hpLhen. IR.
_"' \ eli \\ IJ. In onderb.mdellDg met het
1~i'.trtl'I",·nt ':Ill landbouw, en IS gewtlhg
tlJll Ill' Iltode hel land tell be!!te te geven,
1!l.lltn !tIJ \ .or liJn moeite ln opofferlllg,
tI'(lok liJ I'" olltdlkkll'lI: !...Ioont! \lordl
~n tllll'III,1 rueer ".Ill hillijk \\'IJ \er
II' 1I"('n d.t.arntu d.t! d .. IlJllllster \all
Illldhollll e .. n o~erl'enkl)rn,t llle", dll'n
lt ..er zal lretrt'n, loo"al hiJ \.tn de vrnchl
'tn ZIJIl OllllerlH!11I1I11<{verzekerd lUnge
ZIJII. II\dlen hIJ {'nn sIaaj(! zonder ty. IJfel
le he" IJzen. dat zIjne onttlekkJDg' Wil.tl liJk
1-<he4<t'en hIJ er \oor elllCht. Intn" hen
kall rnI'll lilcl 'H'I,\achWlJ tl<lt Je ont-
dekker 1.IJn nlldd{'! zal l'flhlwk lIl,tkell,
V)llr Jat hij et'll 0\ pre('ukomst heeft ge-
trotten_ \\.13loDde.r hiJ, ID.hen hIJ slaagt,
h 'Ioond zal WOl,jeD.

Ve lIltroeIIng van "I' tllrkRChe vIjg
w 'nit dagelijks meer ell Dlt'('r een van
de Ilroot'lte vr&agl:ltnkken \"Rll ons land,
I' II \r;ulg~tnk da~ d,' aandacht onzer re-
1:' ,'rtn~ zuowel all< ()1l~l'r \\tJIl!Ce\tng ver-
d!p1l {. Om trent ,Il' .....l.lrde 'an d~'Ze plant
al~ \ (lell.,.l be-la.lt er een beetje verschil
\ III l'e~o.,Jell, dO<'h het 18 ......Ibekend, dat
al~ de doornl'u er af z\ln, het vee het gaarne
\reet 'an even veel belang III de her-
'1\ lWUDi Tiln den ilOUd tha.U.I door dut

vijg ill<re..o~en. Ht't parlement .. t .,lU,
onderzoek doen of de.a beweerde ODt-
Ilekker, die een weldoener van het land
kan worden lOtHen &\JD middel beant-
woordt, een behoorlijke kalJl werd ge-
geven. De milliliter Voln landbouw kan
gemakkelvk een overeenkomat met deD
beweerden ontdekker t."ffen, hem eeDe
vergoeding verzekerende, hulten hU sijne
ontdekking pruktlsch beWijllt. Deze OTer-

eeukomst moet getrolfen worden Tóór Ht
OOWijB, anders loopt de ontdekker senu
zijn gehelm te openbaren eu de Tl'Dcht
van zijn werk en verwtand te verliuen.

De komende elektie.
Volgens een kabelgram van de Diggn'8

NW'IJ heeft de Hhooes-partij ln Londen
een hekwaam agent TaD de cODlI6rvatieve
partij aangesteld om naar Zuid-Afrlb
te komen om een elektie pllOpaganda ten
behoeve van den heer Rhodes op touw
te setten. De heer Rhodes aal een It.erke
J ingo peltriek aannemen en iDlltruktiee
ZIJn gegeven geene pogingen te sparen
QQt_, de Hollandsehe AfrikaneN ten
gunste van hem te Iuftueneeeeen, De
sterkten der Aff'ikadb", zullen op alle
mOiehJke wIJwn aangevallen wordeD en
versehitlende conceeares zoUen gemaakt
worden met het doel tie boeren-belangen
te wll'lneo. De uieuwe ~nt sou dade-
lIJk naar ZUid-Afrika vertrekken. De
('"lH! 1'11111'1$ noemt litt bericht buitenge-
woon, en tilt Id he' ook on6etwlJfeld. De
t'JtI zal ous leereu of er waarheid In Kit of
niet. Iutnsscheu wenschen wlj alleu te
waarschu \I en en op hun hoede te stellen.

GEMENGD NIEUWS.

}-", 'I, rw ~1'\AS~UIt; 1L\81~UT word~ door
ICnor ~g:lSta g~vortn«l

TI, ,," '1'" ""P ct'n wllr.plaah In het Paarlacbe,
""" kn~"hl -lw de advertentI"

,. t \ II \ \ II - .. en f)mler,,"z.er~,; VfXJr oon boe
ro"-.:II""I ",.la"s J;~tI pcr p.ar eli ..rIJ 10ll'Cll

I, <1'1" 'I~''''-II zlJn er eenlgo zocr aange-
naam gelegen Louw-enen t.c bekowen -ZIe ad-
\crt.cntUt

I ~ 1"")RSH"nl~, nabIJ Johannesburg 111
lOlldH~",voud 'Ier woonhuu.en &oldon grood al
L:ebl1llld

SlU fllo'\j \~ I I J~(.T()"': onze procnreur-
genctraal ,flrk eert DOg steede In , .. akku gezond
b"ld.toe"tand
f. SSl.' \\ 'dHF.K<crtr. KllliH r lAgevormd

m"t den he..,r lI.'\I1U'" al8 prom",r en bUIten
IandMchc mUil. ter

ZA \1' \ \KI> lIl', I , s, Earl> ROlle, (mg.,voerd)
.wn.!en door d. lworCll Llborman en JJuu1Iln te
kool' llan~tj,odcn
[l, II' I II M nl R(,I! ox oerguant al-arm., lO

1I~.r "IJ 1111t leedwezcn \ crucmen, nugo steeds
IIj(jcndt.:: en mo('t l.JlIl OOJ. houdlill

\ II \o;-t{ la .I.H. k-t \tIWIl7.t111 Wil nKAr tie tij
dcr~ \t.:I~hIlIlCn\lc aJ\llrtcntw d*'r I\.f)Jouia1e
ooJcrlHlO't I~VtHl Vel rekcrwgl\ maatschappu

D""" ,., ""- I, I1QIL'\n«... he firma In g.
ma lkt l\l hot fl\\erK: cnz WCJI"flt III ullr:e advcr
tlullu kulontlUcn een ;1l:1ICf 1\6"eut gO\Il..'lt:rI

S'H nll[MI'I ~I l..Ie,l dlt~ 7:1t.:h Uttt-.,~t Mill
hou tt M.,··dortl.qh r.eru,!.;kt..~r Uit t.lIg'ol.lnd, t1~nkt
!Jd t,!t.:rl (Irt.:j dJ3tfll:t ulullcukorl cell btz.V\k te
brcngttl

iJ, "'tI. '." ""1 d<n ZlIlJ WL'''telllkC1Itlrkel
\t:r"'I)l.t:1l Wil Ultr dt: aJ\erL~lltlC \an den heer
.1 .J ~hoem 111 WurUI hIJ "tJnc reeks van vcr
g-udt:rmg:en aallko(u ..hgt

II." Kt ~ en anderen !Il de afde'ehn;l Maim""
lmn ,bche\cc\ at:ltt tt Ke\un op de eJJtrd \"er
KCbqnend~ at.b urlCIlLI6 \ au wog't' Je Ualme!\bury
rUllfl~fJ)f'l5t t.:onl(nl~.e

I f- ,1 Il \ '\ \ E '"I l ftl, h.)flpt men binnenkort
eeu bc~tn te m I.kt:J1 met de uitgIfte ,"nu eeD
lfulJandl"(:h hlad de Jf lt IIlIII'''&'II'/ }, 1(/(, lH ht:t
l~lal1~ \an de Industrie'

Uil' '."1'\ lO bellchtolltV11ngendatMwa"gH
,en.Ja\:en "eru ua eeu gevecht Vali anuerhalf
uur O;"I.w "If veri"", hU loeIde kanten Dc op
sta liJ ....du,dchJk TaO antI ~,urope ... c1..m aard

K \1< I ~ I ~ ,KUl' -Wit. ""0 aangenamo kar
met eeu vaar g"'" IlIkte paardeu nnodIg heelt,
rcr""'g" wit LIJ de beeron J J lInf,"e}r ell
l0(1I' af_lag"" op ue Parade aanataandeD
'/J.t\! nl ab lUor))"t:1l

IJ- W \ J" III Rr VIn Rl' el"t!tlal, he..ft
!l')~ !lId 1;( .nt .. uon.! (lP bel haroep na.~r d..
\.,orJ\!r 1'llarlst:hc gcmctmt.e maar IDt'U m~nt
re.len te hel,I><'" vm te rcrw""hteu d.. 1 hU hd
~l éUBIJCmCIl

1.\.\1"11 ~I t:\ '\II.'~II\, WeN te Juhanuea
I,urg et IJe \ t n.lnICIIl16: geiJrulkt.u pOflt~eie18 ver
k)( hl \IH r Jc gerlllg-~ ~rn vali il,,'''1 \\~le had
Let kunllell denken .tat t:r l.oovf'!el geld "teekt 1 j

oudt.: pO'" [1.t~t: I...

1::., LJR' I' 'ti' I - Het ,,0,,11 g.,e!,od dat de
d. I". < ~ !.,ilk Bur~( r voor .. Ucr tier mdu.trrN!le
WlIlllll'"IC .erkl",ml !tudt d.,I hIJ t!Cb kandtdaat
.al ,lellell voor,Ju 1"'"ldcnL8chap ab! heLrapporl
\Jel COOlmlSblO owl aangenomen wordt

f I' In. <111\ lf nil \1III f. 'lIurray geheckn,
'" Zatert] 11( ,n de balll to Durban verdronken
Uil gmg ",",men mt:t cuu vrwnd III eeu schwt
Uit lucu Je ""bUlt om.lool( lIJn melge.ol die
cell "elmg kon zwemmen werd duor c~n Indlrr
gereJ
\\ "'I.•~ZIJD !log .t.ced" z....r III vmag t.c

t\""I'"(;td ",et alleen IH elk meuw hu,. vor
huulJ lan; \uor l,eL klaar lA nlrl<lt houwmees1.en
"ulw~n Keen fondament af",kken z.ondtlr OY'OI
,allen te wOl-Jen door apl'hc.atJea Yan 'would be
hUllrd'n!

Ih 111'1. TIll "lA' nlllliEVR heeft be~
groul,Ic ued 'all Z!l1l landgoed III Je rumen
[",kcad onder tlull uaam van "Welgemeend.
rerk," hl rour de !!Om ...ao .£ 12500 &aD een
Kaal"'tadsch "yndlcaat, dat voordemen. 18 het
ID lx>uwerveu te vordeelen en per pubheke vel-
hog te verkoopen

DE "I'! Sl~' van den Tlula...ayo spoorweg tal
biJgewoond worden door de volgende leden ...an
den wetgevonden raad de edele beeren M L
:\eethlmg A J Hcrholdl, A. Wilmo', J M
Pt!3Cock eD W Ro ... Rechler Bucbman, .. aar-
n@ru~ndell pre1lldCDI van deu mad zal denlteluk
ook tegeDwuordtg wellen

E>:s A)lF.I·IKA\'l~UI Rlét liTER het onlanga
'lrr ;oumallllLen vrU, UIC g6&1'I'08t<oordWar..D
U1~I de w....chon ...ero UiJeen pru ....eclit.crU, er
Idarende dat bet een oogmoel ..aD d" wet 118,

rouwel ILl. ran bet gezond veJ'lltand, dllt drie
lIOOrt<ln menocheu overal mochten komeu, 0 I
dokten, ge<l'<tellJkeo en ;ourn&lieten.

A,I·tl." u,t AustraIl. worden 10 de Kaap door
do Kaap.ch.. vruchtenwlIlkela verkocM voor
I tu tot IJ per .tuk Zu ZIOner zoo YOl'8CbCD
goed Uit al..of ZIJ voor een paar ~en geleden
wnren goplukt ])e geur 110 ook ID_&&I _r
goctl IMar wmm'gun z[n tameliJk laf 'l'an
smaak en dour ",Ifa tegeu deo laagateo der lie
noomde prlJlen

Wl'lI F.' srOl -De tllId OOIItenwmd ....goed
"egolln"" K:L,\('~trul.lUI gJst.cnmddag leiterlIJk
In een .tof",,!k begrnvcn Ala deze wmd manr
regen urengt In de drogo blnnenlan4ache
.treken .ullen do Kapenaan Iltb dit onien~f
gemakkeluk kunnen gelrootlten J ntWl8Cben 111
bet !lOO onplClZlcng op .traai, dat men het boofd
nlOt bu,tendeur .Ieekt, t.cnzU het dnngend nood
z:akcIU" I.

lIl" t XIII I" rIF de gouverneur zal op 23
Octol>t r per "l!CclJun tr~1ll vali K.'apo!lad ver
Irekken Ilaar bet noordeu waar hIJ d" opeDIng
vau deu Hulawa)o "po<.>r.. eg op 4 :\ovember zal
"uwoncn (Inderweg zal ziJno excellentIe Klm
oorley MuJoon cn de De Heen mnn be_ken.
_,... do opeDIng van deo spoorweg gaat de gou
'crueur .erder uoord naar Cbarter, SaIllIbuI')
en Beua en zal mogelUIt o ...er zee terugkoorila
Daar de Kaap

nO'I)(, U~D Illll TY. VWfonrA WI:8'r - BU
d.. Zitting van b,,! ... nd".,..,.d hof te Vlctona
We.t pretudeerde rechter Lange, en lrad a:J ..o-
kan t Hl tchL'OCk op r>ht Itroon yen olBer De ,,01-
gende uken w"roen afgehand.1d Jau Kriel .n
Alfreu Bk.tem. aebaapwacbten, plelu.en .. bul-
dig un dlef.taI nn eea aebaap; Knel irreeIr
2 Jaren en £katela 20 maanden buJea arbeid:
Johanoe.s Jaeobas SmIth werd _boldit b&-
...ondeD op eene unldaebt ..au diefstal ,en oni-
~Iagen WtI~m GMrgt', .nr. en Willem
Gt.orge, Juuwr, Vbrtlltlll&ll Georye en
PhIlip Uoom, Yler ltIeorlingwa, .tond ..
t-lhuldlgd qn Yeediefatal, Eentpnoemde
~w.. w.roen oD8Cbaldic beyollden .Dont.laien
en de laatatpnoemde tw .. "eroordeelcl tot j
,_ barde. arbeid. DUnMd,,, .. eie .....
fill II.- UI.,.. ....

nog ~
bollW .tul !MIl....... ..l~ ...
,,-"lijk boa .... MriMl. _ YIIII ....

der~""''''~bo..... . ,,_
hllllll8 • . an~~ __ te ...
.... te 8............. Ieo-.t lf... Daeal _....t __ ""_-arbeiden eli ook
YOOI'_~
RIVE"D..u..-B.~ berotp ... __ .......

leeraar _ de Purl 1Mef. eIe~
aIbier _ in be'ftIÏDI ~t. eIIIi """
MIl dal- hli ou .... nHata. zjje jlIeUPNa
UI _ F.' nr-lli.- cleM ...... ~
alnar bu aWt pdUNDde de WeUUP JaND, tIiebil ia hur .icldea door;bnaIn, _ "-'_
hMft ge-ut, door IIJII U..nreu ea troa"eII
arbeid ter be1'Ol'derlQl nie' alIeea YUI bel ....
dieutic, maar ook "aD lie. _ ...... ppelijk nl-
lIJD YUI IM' ~... JlW,_u,u

Dil: bBallTUTllI: l'N de ~ ~
Gnd-Beia.' ie ook al nlei bee) 'nIOrdeeIif !Iii-
&eft)}eD 'nIOr de Rbodw- __ , hoe.ellIjj
ilea b_ Bind ala.peciuJ apat CIenrUn. IOA-

deai:: OlD' de j1Q&08II op te' "' .. pen ea beeJ "at
__ delaalt beatIreddeL De nieu"e Jijatell

Ilea eJeebt. 17 ~ daD de oode.lIur
bet _te. dat .inl1iF1tad Gnd-'B8.-u.. be~
middelpant van ~t plaat_iik Rbodw-ilme, de
genrJab'eerd... allO 1U!,.,.u,.Jerá tea .. We YUI
40, terwIjl m de baiten"jikea, nar de ~
dor g_l b.~ .t.erkt.e ~ er 67 aiJll bijplwmeal

Da. LEYDI.-Bet fotll dat dr. Le,.... GP de
Iaat.1e Zaterdagacb. "erkoopior eeu .rf op
AI'CIIdUl been ~t, w.ltil~ -ite _-
wachting dr.t bU ouet "oorname .. ilI,.~
naar Europa ;: te k.. " .. n. Banpade bei
vinden ..an eea ikt opyolpr, die dMrbij d.
keuze na deo oIkarud YWWerft, 18 '~ 0Qk
nOlral onDUUIg Incb to ..erdIeJlCo ID de JlI'noon.
Iuke wenacbeo yan dea ..... r..-..:nstaria, - di.
.self de cente 18 om bet __ , te doen wat de
ngeenoptaak bet driogendat.e _bt.-(Halt-
"<I .....d «rt~H1.~blatf)

8P,UNSl:UE OOSItEY UE~OIlTZS.-WU ..e",e-
men met genoegen dae de _r kOOItbareSpaan-
scbe donkey bengwteo. Jo'abnno .0 AIfolllJO IVo,
dlo oolaojp lug ... oom werde.n, gekoob& .Un doot
~wee YOOm&1OObperea In bet dlll~nct 'MUlTII,..
borg, eentgeooemde door den ".lbekendeD
muilfokker deo heer B. J. Pieour, van Waal-
footelD wlena reputatIe ale een fokker YUI
eerate klu mulleo bij geen ander ten acht.rea
.&aat, eo laatatg.noomde door d.n welbekeDde
angora bok-teeler, de beer B. J. van der Huw.,
Hartet-atfoDtelD Wu wenecben belde beeren
alle .okaes met bunoe onderneming, en bopea
dat hUD ondernemlng.-~ &al atreki:en '..ot
yoornltaaog ..an d. KoloDie
VOOI! liET ROSIXlAA)W 1101' te bolt-Londea

oDder preeldlum ...an Iir Jacob Barry, dieaden
de "olg.nde &&Iteu Joho Tonnda, een hlfer, be·
IIChuldlgd vaD aanrandlog met ...oornemen, werd
lIChuldlg ",,,onden aan gewone un'lndmg en
...eroordeeld tet een boote • an J; lO of 3 mundou
t.rvDluotraf, JIl golata Lau, ..,hu Idlg oovondeD
aaD pogIng tot verkrachlIng word veroordeeld
lot 6 maanden harden arbeId eJi :!á _eo met
do kat Stah, MzekanlllO, 8imanya
en 111 Lomoo wcnlt>n oruochukhg b!vondoll
aan runfllJldUlg on olltatlageD, Jo'redorlk
'1 hp-OJorl" \ an Ni" ....rk, oon boer, werd veroor
«eold tnt I maallden tronk.t ....f wegenA fraude-
Ieu"" h IllkrvetlOChal' (loorge WbltIJread Filmer
enn lJ<, r werd lIChulJlg IH,lvondeDaau gewone
il:tnrn'l<ltn,: '<ln e..n Illlll'cr en verooroeeld tot
ucn boete \ an .I: 10 of 10 dagen konht.raf ,
l.I)Onoz"r Wa;IZ&, I_cbuldlgt! .an ..erkracbtmg,
wer.1 oll!IChuld'g loevo..oicn eD ont»lagen. In bet
app' I an de ~ Potodarumer boeren, dl. weiger·
don hUDue beosten ID to enlen en door den lDagtI-
trul tel boeten, eroordeeld, wfrd de UItspraak
VaD d..n magl.traa~ verDIetlgd. Daarmede wareD
de .ernchtmgen "lUl het bof g~lDdlid

MAILNIEUWS.

De /),,,.,,1/1'" (),.tl, k .. am Maandaga ..ond om
Itreck. halI negt!n uur Tafelbaai bmn ..n Zu
bracbt de Euro)'OOkhe mallbladeD die to~ op
18 Sept.cmber loopen Ul(4.'iO pBMagl .... Omtr.n~

ZCW·ÁPRIKA
I

geen Oleu," vali ""nlg llelang dat on. Dlot reed@
per kah..lKnm 111 medfltJOd .... 1d De T.",,. pubh
""ert een lang artakel o.!!r de J ohanDeMburgaebe
munlclf'&!e kwestlo, w~n" eene 0I"Iommmll
lIegevell wordt .... dOlgMch lI.den IS van de wor-
olng en d,m gruel def goud.tad ne munICIpale
wet aU. aangenomen door deo ..olkaraad wordt.
wer onlun.hg beoordeeld

LI r ,~t,t:J.. \~D
De kOl1lllgm heeft iaar dank betuigd aan h.t

lenche volk v()()r de hÁrtdllko untva"li"' ,anden
hertog on ,le hertogIII Vtj.DYork Het JubIleum hoo
!,Itul (ond. door den\prlns van Wall ... g....t!Cbl
bedraagt thatlll.£ 18.1,1IeR eo bet IndUIChe hen
~cn!lloo<lfonda £M6 ono Nog schIJnt er o.eral
.n het Drll.Hcbe ruk ..rodcIIV8J'IItoorm'lcn te zJln
I n do 80uJan ID l'ganda zo""el aU. op de
gren~n van Indie dureo de onluoten ondl)r de
n~turel1en nog stood. voort Voll(ens de Jongwte
benchten ZIJU de onlusten III Iu·J,e met ber
uleuwde kracht.cD ult.&ebroken De &rOOiden
unre heeft een c.mg...,.. te BirmIngham gebad
Vele :r.:t.kenwerdt.D botIprokell en be~ parlemen
talr.. comIfc der unie kreea &oovele opdrachten
dtt.~mooleluk lOU ...eten waar te begulllen
en waat" te lU"dtgcn In Bedfordshire 111 eeD vrouw
pto.tllehog fI~t.onl)n wegem !!Cbokaan bet ge8~el
veroorzaaltf.door een .t<ook \au eeD wesp

} IUNKRIJK

Een eonircs '.n onentaJlsten heeft thans
Zlttmg III I'Ulls Op eeo d.r ..ergadenngt'D werd
medegedeeld dat oen wanuacnpt tegeliJk ID
Pa'1ls en St Pietersburg wae olllt..aDgiIl!"elke
bedekt wu met \ reemde II!ttera. Het manu'cnpt
111· afkoDlllttg nIt Noordwat IndIë en wordt ver
ondertiteld terag te dateeren to~ ..óór de chrtll
tel"ke tIJdrekenIng. De ontdnklDl beeft groote
belang~telllag verwekt In een artikel IDde
(;""/"", -Ie~t de heer Jnles Delaf~, dat
DUIt.acbland ~ begeeng 18 Ilch bU Rasland en
Franlunk -aan te .Inlten tegen Engeland, maar
FranknJk zou met !.oOlIt.emlben tot luik eeD
alhantle dan t.ogen een pr"s die zorgvuldig door
hare vertegen woordtgers aal wordeo .... tgesteld
Dit lIet natuurliJk op de teruggaye van de pro-
"lDeles Eillu en Lotharingen aan FraokrUk.

Dt IT!I{ IIl..lSD.

Uet ..oorvallen VIln talrnke ongelukken op de
.taatM~rwegtln 10 DUIteebIand beeft iroote
beaorgdbeid ...er_kt. Een opgaaf wordt ge-
publiceerd \an de ongelakkeo die pdaretiite-
de maand .1uh II plaat. hadden, wunlit blllkt
dal 3.'J tr'ftIUeU..an bet _poor 'IQII'8II leIoopeo, er
warllD 18 boteingea en 173 anden ongelnkken
of -een to .... 1 vaa 2".?6 ongenllen gednrende d.
muad. De I.ngte ..au bet lpoerwepteJael1ll
.?'l,JOO muIen, das ét!n ongeluk voor iedere ilO
muIen v.n bet spoorweg .teileL Door d_
ongelukk.n wero de dood l'&D 00 ID8ILICben
...eroormakt, en 15~memeben werden bezeerd.

.BPERE !.AlIDES

De &tat! VenaIlItIII, Indwaa, Vereenigde8ta-
ten. wed oalpap door ~OO bereden menea
bestormd, die de beadeo I.e& _ 5 pet'IIOneD
ID d. gevangeDIt opge.slotea OP b.cbuldigingeD
van mbnwk en dief.taI, hen Uit den Vook
ol~ten en un eeo boom ophiagea.-'-Op dea
Rló Grande spoorweg youd een botlillllns-
sclten tw..., treIDen plaat» me~ het go ..u1g dat 2;'
perIOnen gedood on ongeTeef 2/) be&~rd wor
den Op den Saot4 Fé .poor1feg ..oud o.. k oen
bofiluog plaata waarbU 12 pel1lOnen bet leY.u
verloren.-A&iatlllCbe cbolera I. 10 Boa'-t"
IDdl~, Uitgebroken en gedllrende.cJ. week peiD'
diad 2l'I Aaguet_ .~Ierven 220 persoDell &&II d.
!lInk-In Zaid Wall.., Anatralië, "erwacht
men dit )&&I' een buite .... "OOG pvot.en J(I1IIIn-
oopt De oopt worot ge.cbet op II,GOOr!!OO
boabel!!, ........ aa 2,600,000 beichikbur .WIeD
.Ua 'I'oor wt..oer.

Lo.DO, , OcT.- ("""'.)-De Ow. be-
tiwrt de .................. ..__ ia
deMD laiUeba ijjd.

BAUA'1'O'S BO:IDBL.
DE OPSTAND INnmm.

KAAPKOLONIE.
Nieuws (') uit Piketberg.

PIIU;TBF.RO, 6 OCT. - (S/MCMIII1.) - Wij
hebbea 10 d.a IaaWen 'tlid. YÓOfaJ PdareDde ek
Y&CalItiedapa vele be-an \*: I'Jlwiei ...ad.
De bearen Fred. Loaw enlaneW_' ëledea
bedeomorgeo bier _ nadat aU cle fraaie p1aat-
.. n ..an ,ebroeden 8teplwt t. EjudabUi per
ru.... 1 hII<Iid... beaocbt. zit k....... terag oyer
du ni.a .... n bardeu ..... *- V.,q.ea'l'leL

H.~ nacbtmaal werd pe-d bilgewoend op Zon-
dag ondanka het regeaaclttl' weder,

De heer MurLlOD, l'&DKupetarl, nam t.le be-
laorrukc pertretten, fI'08peD YUI de beambten
vaa h.t ID&ffWtraat.hof, eo eie leeraar u Jed811
"An den kukorud der N. G. kerk..

De .,erkooplng qn den bar V.meld hed.n
door afslager Rehef g.bonden bep !!oed d. De
!WIJl ..an eHla .tDg~ dacellib.

Sir James en Kimberley.
Kll<ID},RLIY, 6 oe r -(Reut",.) -DelleCl'8tarl8

..ao de Klwberloyoche kamer 'I'IUl koopb&udel
heeft ""Il allt"oord ontvaageo ..an sir Jam ..
81\ewrlllht, III lUltwOOrd OP een ul~.ooodigtni
dat hll de kamor mocat onl_teD om 'peor-
weglDlk.D te beeprekenhmeldende da~ bil of bIJ
"Un doorreuen naar ulaw.yo aan bet einde
deler maand v( bil zUn t«u1keer "andaar Klm~
barley t!Ioouodoen.

Een nieuwe tempel ingewijd.
MAI.:II1i:8BIJRY,6 0< r - (SpuI/lUI) - De 10

wljdmg nD den nieuwen muoal.ken tempol
'ond bedeonamlddeg plaat. De cenmonl8 werd
yemcbt door den hoofd Ol_ter C. E. Lew..,
bJlge.s.... n door andere ambtecb:aarera. Er nil
een groote opkOlUt ~an OO-Ite .... )I.t 1I"000w
II een net stuit werk, en ui ..olgenden Woen.-
dagavond OpeD w.len "oorJubJjOk. _pectle
Na de ceremooie "erd.1I ek vriJ-t.eIaartt
gefotogta.feerd. la d... &volld WIl .r een &ei-
maal.

NATAL.
Natals nieu'll(ministerie.

I'
Pt. rt lUI \BIT1.IJ!RI" Ó ot T. ~ (RetWr)

De heer Blom heeft oog Dl.t bet nieuwe kabl'
Det ..oltoold Het ts DOseker dae hll Kololliale
IlOCretarl8 en 'eerate mm.kr .. Ilun, de beer
Dale procureur generaal, eo kolooel BIlD., ml-
nt"ter yoor publIeke werkeo De drie andere
IDlD.te" ZUDnog met aangeeteld

Natals nieuw ministerie.
PIE rF.RMARITZIlInh, li Ot:T - (Reu/er.) -

Het Oleuw rnlnl.t-en. kwam hedell bIJeeu Ér I.
aug geen mlOl.ter ,"oor landlxJI!w aangesteld en
de premier zal dal departemeat onder ocb ne-
men totdat hIJ eon m'"lst"r geko .. a beeft

Een baggerboot.
lIET :SIEL'WE lIlNISTERIE

DUlllA"'. 6 Ow. -(/,,,<1,,) -D\! meuw. bagl:pr
boot ltal",. '1Jfhon wekell geléden l!earn ...eerd,
• DUtot den dll.not gereed. De oflie_1e pl'Off
nemlDg ...ond hedenmiddag plaata, toe~ de eire-
D&anI, .pnteu CD haven-autorittiten unWNI(
waren De proefDemmg wae boqgat a_yo!.
De boot trok onge ...eer 1200 lou -,ud ID tetwat
onder ....n half our op.

D. J/"f'lJr!J dIe een lterk. ondertltelUl81' ..an
de ElICOmberegeertng ...tIII, ~ dat daar d.
meuwe regeenDg "8t!ne ~pulalre 111 behooren
Wil baar op de beIIt mogeJtjke wUse te .kUDea
Wil zollen lIWItregelen oodenteUD.n, Dlei
mannen

De .1"r"I." &egt dat b.t niellwe min.terie
sterk 111, collectief en iodiYld_I,.a behoeft
..oor Kun ...oorlooper Illlei eeo Jota acbter te
staan.

Z -A. REPUBLIEK.
}lunio1paal bestuur.

PJlET()RlA. 5 0<.:1 - (Real"") - Een
pubheke verpdenng .. 1wurw:bUnlUk ')lODen-
kort bier gehoudeo worden mei bet doel de
wenacbeluklleid -van h.t .lichten "ner mUOlCl
pahtelt a1b1.t te beeprekea,

De hoop herl8t!ft.
,-

.louAu£8DCRd', ti Ocr. - (Rm~) - Het
wordt iaegd dat de heer Gf'1IIOI"O.... kt, de
..... t.procoreur, het ale lun opanie hee~t rle
..en da~ de dYDamiet_1e yemle. bo
worden, en daar men fItll lIOOVer gekomen 18 zal
bet lnda.kuiele rapport volgenden Maandq of
Dlnedag II"publberd worden.
, De IIt8tUcbea zUn ou meet' boopyol omtrent
b.t neultaat van d. werbaambedea der oom-
UllIBI ••

Een zware straf.
BAllIiERro~, GOcr. -(ReaJ,r)- Bil bet

rondpand hof ...erd Edward Barke, nO Árren.
de mao die verwond Iaop den S1Ieba- ....
gevonden werd ua d. roovern eehu,1dig be"ooden
aan de roonrueo en hU w.rd véroOrdeelcl bt
:lO JIU'1l0 '.YUlgetlHWni met barden arbeid.

Pradatile repI1ll aiJn ia het diatrikt g.n1Iea.

GOUDDIU'ST AL.
B .... IIERTOS, 6 OtT. - (R~er )-Honderd

"'er ea YeenlJl ont! g_lten goud werd midden
op deo w., lI"yolld.a l.efeno,.er de Sheba bat-
terij. Daar hel golld.pen kwik bent Yeroa-
d.... &éh _a da~ bet petolen "erd ait de pu.
Ma ua d. Z...nkopjamjjll en eta, de d"",
yeroatl'llA d__ d. ont.ch!kkinr "ID _eie .. -
"allen YID gOaddiefeiaI, Dolt op d_ "H" er
YID WiICIea 0IItd0eB.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

RHODESIA .

PaIl:TO... A!6 (kT.-lD den eenton raad heden
.... WWd lMt rapport Yl'! delll boofd4...,ao-
t.r YID batoNn bebaDdeid. Geda..ooe d.
diaCUIie "erklaarde de beer .JaD d. Deer &iel!
l&eR .. tepa dal npennp'-mbten toepla-
._ "ordeD _ dan _ pclIIïie t.e bekleed ...
Bil pf zUa .terke afk.1lrtllf na de pra.ktjjk te
kemaen.
I. dea t"eeden ...... aatte mea de behmde-

liDI( YOOrt YUI bet rapport der oomm .... oyer
• nYl •• YUI ew...

PaaTOalA 6 Ocr. (Later).-De ~e oyer
IMl ~ "aD den boofd-Inapecteur Yan bn·
t.. "erd Udea -idiba ..eor1geset. De
"IOWIiUer deelde JUde dat de ll8OI'8tariI Yan dea- ,eIu& _ d.n u.utell'&D de bnodkut
UIl ... tJa.a.~ te oyerbandifea. RH
laM .. ..-,.,t dur er II"beime no~1ea W.II eko
raad ia de bnJIdkUi ..... n. ,

De led. bardea _pang de baodel~IJlI8 "an
den _..~ Fed 811 p1utt.e bem .. n briel_
de ngeeriq t.e dieD decte te IendeD.

Puroal'" 6 OcT.-la dea e&rIIten rud werd
een lIlOtie YUI den beer W oIl1U11'11111OlD ondu·
INk t.e doen ...... de oonaak l'&Db.~ Irernim
ia de adlllÏDiilkatie "au bet fondl YID .£160.000
_ halp un .,.. hul'll"l'1I,.n een 18oti. '1'&11

den beer .JID Heyer om amendatie der 1IlIlIIlCI-
pale wet ..-.1 wal betroU de klezlng ..au le-
a.n, uqeaomea ea uu de orde geptaat.t voor
beaprekiDg op VriJdai.

lo deu tw8ecleo raad wu meo DOgbozll met
de aalt YaD de IIYwe claims

ELEKTlES.
[llerdt r UI.gra m ]

NIEUW LID VOOB KIMBERLBY

KUIBr.RI.n, 5 O<."r-Kolonel Uams werd
bedenmurgeo ..erklaard behoorlIJk ,eknzen te
&I)nala vortegenwoordlger nn Kimberley ID bet
lqerbnU!, daar sIJn nomIDatle de eenli" WIJl.
De beer Barna werd ..oorgtlllteld door den heer
A. Stead, burgemeester van Kimberley, en dr
heer W Anderson ... oorzl~ter van de KalIIer van
Koophandel MCOodeerde De beer Uarna hield
daarna een tOll'llpraak la denaallden trant allllun
aatwoord op de rekwiMtie.

TARKA8TAD

Dondlbeelun "an bet DIII~nkt»beatuur van
Tarkut.d. Op eene ye~enDg, gt!houdeo or.
ZAterd.tr, 26 Sept. l.I. IUn wettig geko~eo a 8
bondakaDdidaten "oor d"n noord OOtIteluken
cirkel de beefeo D 'l'au deo Heeyer eo M. Pre-
tonua. ,

W J J \AS HEERnEN.
Secretaru.

Tarkutad, :! Uct 114\17

PRETORIUS EN VAN IlEN:-\8FRG

Aan ,le.. f':dtt. u,
MIJDheert,.-ID uw. uitgave van 31l Sept Yer·

IIOblln~ een langeo bnef van den heer N. A. J
van Renahul'i' DIe bnof 18 grooteltJka of re
beel gemeend om mu kwaad te doeo, docb dat
zal geeM&IO!! bet ge ..olg sl)n. Allereerat moet
Ik _f N loolau harteluk dallken voor de&e ara
tiS adyertentie Nog nool~ t.cvoren beeft iemand
mJ) sulk eeo dienet bewcwn HartelJ)k dank,
Deef NIOOWuo,gII hebt ,,001 g_ bre\'en. maar
DIet. bew.zen Wat Ik ge~¥d bel> .taaL op po-
ten, ik beb de cnfen UIt de begrootmg dte 'l'er-
ledea jaar ..oor 't JlIIrlometlt werd gelegd. [ZIe
parlemeatair venJag] '£4,500,000 vermeerderIng
wol produktie, eeue vermeord ..rmg ID waarde
.an .£179}000 Dit beb Ik eu gil &elf gelesen
Eo als dit niet de waarheId lA,ooW]I. aaD bet
~eno ..ervntelde. De parlementsleden ID bet
hnLt nnaen dit Olet doen. mlllllCbten kan u bet
doen Toe oon, bIer 111 eeD kan ... oor u

Laat Ik a nog ten .Iotte zeggen dat ik meer
vnendeD heb, en ook stemmeo al luiJgen ID
Coleeberg ala IU u oott ican "oo1'8telleo. Ik
118brUfd_a bnef .Iecht. om a de kana te geYen
om het pnbliek te be"'Uzen, dat wat voor bet
par).,m.a~ WU, onwaar III, dat gII bet tegenover
,"teld. not be ...U"O Ik ben oog ala altjjd,

li J. l'T£TOIII[!
llItldelburg, K.K.

20 Oet. 1897.

HAlfDEL EN NIJVElUIElD.
SPOOBWEGONT\' ANOSTEN.

8poonn!(!Onwaogatea Yoor Je weelt pI!IndJcd
3 OcLober \897.-

~ ë- .rol ~e
! I-< ~ t'S
~ fi ji. " . "lVeetehJk ... 12882 106' 1147 11367

Middeli",,".. lISIS l8li 986 32034
OosteliJk ... 1764 117 760 1OUO

~
II·=
1
~
"S708mlll!
IHS S8640
&ss U718

Tot&&: '" 18'86 H" 2873 iiStiH 3938 80071
Materiaal·\'8f'''oer· Weetelljk, 18'5, nil; 1896

nil, middellaodocb, 1895. nil, 11196, oil, ooeteIlJk,
18115,all, 11196, nil; noordelijk, 1896, aUi laM
all, totaal, 1896, all; 18116, nIl.
tDc.r cijfers &IjDde t.OtaIeO yan de bOjakfnPD

...... de-' ..encbIlleode atatIOnA, 8D11der. YefdeeIInI
c-hen de lteIeeIe, en wOldeo 1llI'IUIderd JIll salb"ordee1lD, pJaaq beeft. ~l mjn oadenrrwpen ...
ftIr&IIderiaC bij ...lI!IdeeIln, de OPllnl!P' &Go
eoben het J[oIoniale ea rode pu~"
en ~ljeD.

N .B.-..1!Mr het aoonIeIljke l!teIal ftQ apoann.
.ten doar deo Vrtjetaac .. o_,_, I0Il -
.,..ujkin, .. de durraet o__ ~ week
...... ycrlcdea jaar becIrtepIIjk sijn.

GOUDUITVOER.
GIst_ werda per de )foor a,oea QU. lOW

ROOd ,utce'lOel'lf, peebat. op eeIl ...... ftII
.m,77f.

IN80LVBNfK 8010&1.8.
nJ""'JLLlO. 0'1'11&04""

Jrwot- Hn ZIJl, bner. Coleotbertr. JlUtha J.
)fupoye, lo:ieahlliabnu1l1er. '

VUG.lDUIJlOllJf,
Re r.-artlllt D 8. H.... , boet', Fruer\Jarg, op

tt October, 'f'OOf deJl nsIrIetIt-mqletrut.:c.ra.r.
_. Re AlfNd .1_ Araott ell ArtbllQWalter
.lraat&, ltinplllla..ct;wn, op J No_b4r, _
ilea nádeat •..,wr.t.

JlLJB!!!!B!!!"!!!I!!!C!!!H'I'D.

v eI'JPIIl«'inI .1tOaCIea rin ch ""'mer ...
bet parlemeatIpboa" .

De OPIJiOmA _1I!InuI.:De ........ __
de ed. ...... l.X.1IenUmI L.W.~'t KObJer,
NlI8dtliq L. W. a, ~t, Babie, de Wet,
Hallieoa, V... ZJiI en d.........
. De heer.J. X. JIeITinWt bekIMdd. dea "oor-
ai"--toeI.

Ter belprektng .
Bet rapport o~er d. Stenen~. "lJDten·

toonatelling. De W8DlObefjjkbeid YUI bet anaIi·
Meren nn "iln ..oorde teatoc>natelliDa •

De heer Hen amea lI8Ï dal laU _t éle Bobert-
100-tentooutelJiDr t.eleuf1ll8telcl ...... Er wve11
te .... Inlg mlClldiDgeD.

De heer De Wet gaf UIl de baad dat d. meri&-
ten YUI eIIJ: !DOIJater WUn bIootplep &allea
"ordea soodat men &lea kali wat _ of af te
kearea • la bereiden Y&II wUn. ook dat de P'IJ8-
ljja1en oiet later dan den lIid ... J...urI !»PP"
maakt saIleD ...ordea.

B.l rapport o".r YI'!leht.n _ ait.,_ g•.
pUt, op de RoMbank SItO" teatooapetelcl
"erd door dfon beer Kerriman yoorgelneD. De
h_ HaJIieon,.een der beoordeelaan had bet
opgetrolt Ilea.
. De beer De Wet yroer weIIJ:IOOn droiY.1I

ppaktwerd.
De heer lIalJiJJOo lUlldat helt groeDdnUf .....
De beer Kobler dacht dat er II"bntk &&II

behoorl"k druiyenpakken '-toad.
Ook de beer PiCbtooe bad prapporteerd dat

de meenlerbe1d der ..rachten bf te YJ'OeI of te
laat geplukt werd waardoor oD(8w8lllehte 1WUI-
tetea yerkrepo "mlen.plij kearde de "oorkomat
l'&D culke J8paltte vnacbtea .terk af, .a drukte
de )loop uil dat de Tainboawrud lIiOb beijyeren
za) om aken te .. rbeteren.

ook de h&l>r Olnle leyerde aila rapport in.
.n pt een"" nattl(e we.nkea omUeJlt het yer-
pakkeo eu y.rseodeo "au nachten. De tempe
ratour moeat 1,e111g ID _merlUng worden lie-
nomeo, Uet wae vau 45 tot W graad warm bil
b"t ..erpakkea, eene graad atellig te "oog

De heer Kobler dacht dat de tiid daar wu dat
men everala In Ao.trahé, eea handboek &ou
pubhceereD ten 81Ddede gew.llJICbte loformah.
te yencbr.ften

De ..oorlltter zei dat er reed. een handboek
opgetrokken was mot zeer inkorrectelDfonnabe.
Uij dacht dat bet eenlg ..oordeel DI~dat boek
getrokken, door pubhceerdf'l'1l geoduedde. De
.p"..,l kalender echter beecbouwde bil Oltenrt
nDtttg. _
ne beer K,;bler 'Cl dat er ongetwiJfeld groot

oDkunde hel!tond bil-het pfultken van 'l'Toehtel',
waarom mon prne den weg zou word"n unSe-
wezen.

Be voonatter zeI dat h v III het geval '1'&0
lemon., men ze DIet moest lat.cd bangea tol all
geel zlIn Z'J bebooren groen geplukt, in kark-
KLof ",pakt en ID en kelt' lagen gepl.atlt te
worden
De heer De Wet dacbt dat een "expért' ge-

durende het VTllcbt.cnget" 1V0dgaan &On om
praktlllCIJe IDltrnetle te geyeo met betreklrillf
tot bét pluklr:cn van vruchteo en het moelea
.an boomeo

De heer K ..hIer daeb~ dat no Htge mformatle
door eeu expert In eeo boek kan worden ver-
!!Cbart, waaruit de tUlObouwer zichzelven groote-
lUb be ..oordeelen kao, en noodeloo&e ookOAten
kunneo wordon voorkomen.

De hrer Rabie dacbt dat bet oo.t Ion zIJn t.
wacbten totdat leDlADdnaar Europa gegun w...
met eeue ..eracbeldonbcld Vl'Ucht<ooIn yerscbll·
lend. tijden gepluk', om <Ian I18nIIJ~t te laten
optrekken van den betateo t tijd waoneer men
..rucbten plukken .. I.

De ..oorzItter keurde bet ldtle goed
De beer Kilhier .telde voor dat de be.preklOg

'I'&Il het pubhceereo van een handboek op vol-
gende ..ergadenn~ pacbulCien .. I

Uet rapport nn dell beer Malh.oo omtrent
de Verachl'tldenheid nn yrnebteoboomen ge
scblkt yoor cultoor, werd betaproken

Ten eind. meer informatie duromtrelit te
..erkrugeo. .telde de beer Kiibler voor dat de
_k o ...ersta&n 1181

De heer De Wet lIOOOndoerde
Uot rapport, door de vrucbtenkweeken ver·

eeDlgtllg vau Voflfltantla opgetrokken. omtrent
.Kup.cbeYroebten In Lond.n ID 18!l7IDge ...oerd,
werd gelezeo.

De ..oorzItter merkte aao dat de Informatle
verscbaft &eer koetbaar m. eu dat de "ereenlgJ01l
dur ..oor g8dank~ zal worden.

De beer Kohier stelde ..oor dat eeoe depu-
tatte de stoomboot maat.rJcbapPJJen ..ertegen
weordirn !,1e0 .. lom bet vendui ID PI'lJ&
tU8llC8eo bet Tenoor van rood- eo groeaklenr
drnlyen yerwjiderd te krjjgen De d.putatIe te
betataaa nit den "oorlilltter met d. beeren A1-
brech~ eD Mall16On.

De ..oomtter taprak omt.reot de .Ie-I:hte bebao-
dehllf l'&D vroehten voer "I'e"oemoeleinde.n ell
beweerde dat zulke poatngen met geen .DCC88
beltrooo i nonen warden 100 m.o Diet .at
"oomcbtiger te werk ging

Brie ...en van bet landboow·departement om
bet reptreereo 1'&0 Yrochtenboomen, en het
inBpect6enln l'&D boomen, pl8ll~n, vracbtel1,
.ns , de Koloaie Inge1"Oerd, werden geleRo,

Het wvrd ~oten dat de hoeren HaJliaon
eo KOhier den beer PillaDS en prof. MeOwen
zonden ontmoeteIl omtrent ...... modellea l'&D
vnachteo "'a&rYan boompJM worden pkocbt,
wodat m.n &lea bo ".Ik lIOOI't vntehtea m.n
koopl

De heeren W en 0 Pantin IOhreyen _ de
"_lamB omtreDt vnacbieulr:iltJeL In clea
aalt ...erd OIet. beeJotell De oolJatiiaDonll81e
YOrm Y&II den twabouwrud ter _beftlinr bij
de regeenng werd besproken. De bHr Kern·
man lel dat de beste wlJae lIOQ ZlJOUit de vnach·
tenlnr ....ke... 1'ereenagingen I~penoneo do.>r de
regeenng te latea kiezen. Uit elke "ereenJllDi
worden 2 leden geoomlDeerd wurmt de reg~
ring dan ban 12 ledea kieet

De h_ Kiihler IOn yoontellen dat de raad
lilt l~ led.a 'beetaan .... waarnD li met ... Iotea
bri.fj_ door d. ,,_ol(lllf ... 3 door d. re-
priDl1l'ord.a ~Olen.

De heer RabIe "OU wetea of de aanetellla-
gen niet alJI'CIIDeenkonden geachleden. aange·
sien bIJ be'l'l'eeld 18 dat CIIlka tot ber-Ide lter-
k .. celltru_ beperkt &1.1 I.Jln. HU lOU ID dlea
a-t amendeef'lltl.

De ueo.wljze MemlMll, bet oonpronke1nk
voontel, werd goedgekeurd,

De ..ooroUer lae een brief vao deo onder
Iaodboowaecretaris. me-t b,trekklOg tot be~ zea
deo vao Iemand our Eogeland t.n einde bet
vnachtenyer ..oor te "erpinakkeluken en een
markt te "ene-k_ Uij daclrt dat de oo.rd
i..aod de rerert"g _beTelea al.

De he-er ,..0 ZIJl Iprak ten gnu.te "an deo
beer CIllie, terwIJl de heer Mallieoa "oor den
beer de Waal yan ColJatantia optrad, De t'OO!'-
aitter 181 dllt d. beer De Waal een gouy-
ment. ambtenaar 18 t!ID aanbe.,oIea "ordt. Hij
yerdient geJOllden te "rmIea. "lDt bil be-eft
OoMtalrtia lien 1!lI- ,._kt..

Na Pemm1aa"erd de beer De Waal gek_
OlD bij den I"ep8rIng .. nbe"oJen te"orden. De
heeren Van ZiJl 811 Rabie .temde-II ,,_ den
heer QiIJie.•

Malmesbury municipaliteit
Verpdertog gebouden den l8rleo 8eploMuber.

Tegeowoordlg waren de. hurgemeester, de hee-
nn lol Smut&, P Smul., Moorreee on Werd-
muller Nohleo d.r vonge ..e'rg<1deno"..,. ... ISi·!
eo beYelltigd.

UNIT AlB.
U.t m.~teun-rapport werd lJelesen. BeaIoteta
da~ opaiehter Waltera UIt deo dleut olltNlIOn
&al ... .>rdeDeo dat de mUl"icipale klerk met den
heer Vau DIJk oorreepon<.eer&a zal met betNk-
kmg tet bet ..erwijderen ..m.aaelil- YUil "aD de
tronk gronden Bealoten dat een. deput.ltle be-
staande UIt den bul1lemeeater en leden l'&Dbet
IIIlDltall''OOouté met den Kolonialeo lMlClI'8taria
zal onderhooden

w" ry.R-TO.;llrEI •

Bnef gelezen Yan aen heer Toucber, oyereen~
komende om t"ee w~ter-taeke op te ricbten, ek
PUpe" te herleageu en bet werk ..oor £~ 12& Gd
te vemcbteD Be8lóteD bet aanbod van den beu
Toucher te acoepteereo, de raad de ou&. PiJpen
te laten opneméD,.o met bet werk dadelijk te
begInnen.

~ ~A( JlT-''lJLlTIE

M"t be~rt>klU~ tot do motie- WerdmulJer 0lIl-
trent ua,:h~pobLI" werd be.sloteD dat de b~
m_ter met leden Weromuller en P. Smatadea
rt!lllldeat m&gU!t.raatdaaronlR'eDt zal aten

J1lt:B VAK 18&K-\'E£

Bnef gt!lez.n qn HalmeabrJry. aldlM'li."..
raad BellJotcn dat de muoU-'lpabteit mei de
tenueo tot vermeerdenng "an buur V8D y..
m.temmen lOll. tegen 8. per dav, tea etnd~.d.
Iloofdatraat te beaatt.o

liEr 1Io.<1·I1"AI.
Bnef ~lezen VIID den IeCntariA over hei

"Vottage '-hOlOpltaal Bet!lot.en dat de aalt Dl
ove""taan.

J(F.~ \ EJt7.IJEK.

Appbkatle van den 8ec:retana l'&Dde cncket-
c1uh gelezen, ,"~ende toeatemmwg tot bet op-
nOOteu ....n eell beweegbaren JJleroa aankle-ea-
kamer In bet park Applikatae werd ":=::=~:,~,
plaat. te worden 38Dg\.wezeD door de '
OYer boomplanttng

EE~ BEhJlAA.t'YI.AATIl
Applibtae werd door de RoorDAOb-Ka&bolieke

gemeente gemaakt om een aiuk puod,
graafplaat. t.c WOrd..D gebezigd. 8eeIot.en
de Ned G.ref_ Kerk ievra&fd werde _
putatle _ te st.clJeD teo einde a- raa4
oenen ..roegeo datum te oatmoeten.

rEliDEIi AASGESOlUN.

De teDder van J Vercoei1 Yoor de In&erjm.
valWie ...erd aangeoomeo

nz •• ulO PER GE!U..OTES BRIUIES.
De ba..,._ter pt ke.DUI dat d_

hU lIJD eente "ergadt!lrlDf de ""_l8IUk1Ile",:;
bMehea ...en al vaa
bnefJtlll te wtrod_relI III _fIli,ciple

BEKElIUIGL'i,

De "oilre04e rekemngen werden .,.I"'-ll
Smuta eoKoob, G. B. Cro.!I'l G

De ..ergadenng yerdaa&d. baerop •
[Dit rapport .... rd eerat op ~ october te JIal.

_bury gepoet.-RaD]

Een entertainment.
Laatatledeq Vrjjd&&&Yond .,erd door

Do"en- YaUeï.cbe ~ en damelllChe
n5:nl een .oClll88..ol entertainment pgt ...
o D bet "eder regenaabtir lMt
II" " g.,.uId en telele mea Il00''" bond"lnl ..
twmtlg toehoorden, kinderen nageNOten. Bq
leboa .. en vooral de achollwplaat. " .. praclau,
...enierd eo opgelllaakt met bloemen eD banaea •
De Yerrlehtirta-n begon1l8n om )I OUT en wenten
~1Id me' een paanoforte "dun" door de
JOIIf8)ulfl'Oll ... n loubert en llalan, 'dIe &noDdea
dat &11 bll8l wat YUI mnzlek "",londen. Bet al
te "eel ruimte moemea bet ~ramlDfl na te
paD, en oYer itder "Item' le!i to ~\, sedert
all.. seer ,oed geJun wml. ntelt.egeolt.a&tMlti
.11 Ik ieta IICbflJyen omlronL d. klem "&Jl bet
en~t, uamellJk de tooneelatuidRo p-
tJt ..1d "Rei colltl&gaf' (t,..,keu) 18 loorkeo" ell
"Wbo le "hoM. Wel, eontge_mde weN QlL-
mlllnteod 11_ YOOI'IJed ...agen.n "ekte de !lolt.
IIJIIeren zoo OP. dat de IICteurt nu ef! dan --
ten .ttl hltJ"eo, tottdat er wc<>r.ulte kwua ;
lIedert bet get.- nn reeds onder bet ,,_.
drapn 9au Iaatlotte •.oefDde ID een ladJeOCIe
stand ...erberdl', ..."rd ook blel'Oyer ---!UjlO"~'
gelaaben.

Wel, Ik moet de I..df,n van g.noemde
DlgtllI nn bRrte gelok weDflCbeDmet u" ••".....,~,
ben llIICflelfVolg"lle.en enterialDme-at, en
loof dat su bot paW",k op~o volpod
leta, iDdlen n,,,~ duna .. pljjbt&uJd, dan
_ of JIIlO van <Ilen aard &allen ,..---ti,
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:( (Jil d. G~....-;;;"'--;''''I. Gaulld I
H.et éc-hietc-n v~n korh. ...·nd('~ in het lIi.trikt

WOlowtnOl'e l~ eerboden voor ecu t i]dperk van 2

~. d~ aI ..i.e('}ing \\ï:hwmor~. Wl;~ no. 2. zoeten-
dalavle4 i~ het jn~,'n van Ktlt"'l,~';oi \',)(1" L't'O lJj.tp~·rk
hn '2 jtren ver bo-Ir-n. _

Het j"b,,:n \O;,n h!lZ.-Jl 111 rI.' :.(.l··,-IIII;': Kn)~nll rs
~ eeu t1jtJl~(.'rk van :i Jan'" ve-r l» .. le u.

Op den verjaardag van presi-
dentKruger 10 October

1897.
['Irc.·llt (Z, .-\. n.:

"Triomf ~ vr-r-t fCl':r.l lIJ cl k e n ~tafld,
Dat meti de vrcu:-\,de stoor"."

Die kreet khn kt d...,r eeheel ono land.
Ja heel ZuilL\ink' door:

Trromf: J~ prt:~idt'flt viert feest.
liet hem zun Lt'eh\ lilllr:l.

Hli. did tOO Ii/kw!,!. ... I~ ;;ewt_\t!!'\t
Eeo undde l u: I,ud. hand.

?tlajuh .."l's kruin eli l)lIur-nk(,pf'l vel-I
(;ctuigell van u w faam.

Zt'go, kuur ~i «n zcn gTo\'kll hdd'~
l'auJ Kruger l~ l!Jfl nuaru '

De Ka.apkvloni~ schonk u 't lich t.
Transvaal t,~hccnw':'bt g!1 nu:

I)c r ql~t.aat is aan u vcrplicht.
:\ a tal boort ook aan u.

Ik groote "~Iuarcr" tWt'l"'n~,t HllOdcs
~l(x"l"It lWll"ht~1I Vuur aw hide

Ge ruilt 11I-.:t voor CI'n baud\'ol guud~
l'w v rpheid eli geluk.

HIeld nu uw Ebl'IH:7.Cr !Jp:
~tre~f nooit naar roe ru OIf ccr ,

Tot"jat g'n up des Indolcr~ top.
l' erhuist unar ho'}gt:r ;;ft_'cr'

neil u, II pre:uJl.'nt' wces hili.
'Vi) Ilt.'~lell Hl u w \·rl·u;;d':

nat hoer ~II 1~lIl 1<- alk-r "I'

Zich oef" ne n III J~ Jeugd:

\\·d danken (iud. \\:1 prl1l.(·u Heul
J-)at luj lj heeft hewaarrl ,

En vral5~n e teeds met hart CII s t etn :
DaL hU u sIJiur' voor Jc aard"

•1. P. J. R.------
Het leven van jonge meis-

jes in Zuid-Afrika.
DE WAARHElD L\\" [H; Zj,AK.

Oedurende de Lwl~[(j weken 1!4 ur een zeer
interessante Ui~·UK.'lih' ~e\'ot'rd lfl de kolommen
na een der rooruaarust« h:.lap"t,ad~ch .. nieuws.
bladen over het nndt'fwerp ht., le\'t:" Il van jt'1IllP
mt'Jisj~ in ZUld.\ fnk:.t., Jl cl \\'l·['d door ve h-
echrijvon here1l.ti~d d:lt ht_~L le\'t'1I run een
meisje in Zuid .-\fnk:L veel ve rk it-s lukr-r I~ .Ian
dat van hart: zu"tvr:4 111 EFl~d,.allrl CIl lloJI'rc JCt~-
len der wereld. lt:rw:i1Ilan deu H!I(ief('1J kant.
'Velo van de corr capoud-vnt on tracb t te n rt' be-
wijzen dat het },cHl<U1I "cel t{enocgcJ!Jkl,r en m-
icreuan.tt>r IS "our heu die aan dit' f)"cr,!jde van
den oceaan wonen.

Het iA onze IJC'{o('ling niet du zaak (lPlll('UW

te bcsprek(·II. TIlaar L·ll!..:el ('r !lp tu W)IZ~II dat In
eene z.aak: tt!lJlIIJIlittc de :oIdlllor:c sek:olc \'an Zuid.
Afrika rr.ind(·r :~t'lllkklg r...thB de t'eWoflQf:ol V;lll
friMCher ~m _I.;!~.·lt:'r kJ"lI:lt.'II, dl dat 1!oI10 Lake
gewndhciJ. \\'{'gt'n~ dl' cl15el:;lItrdl~ht1(l('n van
om Zuid·Afnka.allt\dw klimaat. J!lde£l t:eu groot
getal meisjt·~ l'rl wdt:rda.oL i \'rOUWen van alle
ouderdommen \~aak IL:UI h.)\}fdpun. annlJede -ran
het bloed. :\Il:cm:a_ gt!,·o~.'1 'au lu!'!tl..·/Ut'",hcld en
bedrttktht.'i\.l. aJ~t:!lIt:t'JlC '.:rtwllkkiu;. ~U al de
andere kwalen -;I:ln tilln 'it:k~t: "lgen UI gr00ter
mate, eD het i~ hUil gc\"nlgt.'luk: onnlOgeJiJk ue
vreugde Jes kV~f1" telt \·,dl ... t~ :;CI1It'lt·U, ~ft!l'·r.
A. 'fan Heerdell, VaJl Blt!'iJ.~~fpnt(lJn. rictorIa
'VOtlt. ' ..as ge ..iU1"ellde Ian:;t'lI tqt! ern~,i~ dOOl
:£i~kt<m llllnge\':lllcll, Jle haar llt_'staan ondra)le'-
lijk m:uktt'n, maar dat groot hentf"lJend D1IJde)
dat zoo\'eel h,:t.·ft ~~l:l1ln "UI'I" ,'rIlIlWl'!l U\-t'r de
gebeele "'£-reld. :.._ Iir. Wr!llalli' 1'llJk PIJl, _
bracht ha:lf gezundht_'id tt'rug, cn. gellik Z!) ill

nevensgnanJt:Il l,nt·f ZC1[', Illaak te haar le \-en
wed .. r ~D genot. Z" ,dtr;jf, "Een langen 1",[

: .. jle.[eden heul."·lJd. aall hardlUI'!s;held, U1t81ag. en
_. floiSllfigbeid in het hoofd. waaruVer ik ,·en!chei.

dene gcneesh~eren r:""lplce"dt·. doch' zouJer
80ocee, maakte ,k "plaat.t gel,ruil. "au dr. Wd.
)jams Piuk Pili.. en ik IIIOl't lelilieu. tot mjJn
vreugde en llJjtdH(:bap, dat l!l HI!Jue ~cLu(ldbt!id
volkomen her!ltclJt'lI eli h~t leveu een genot
m.aakt.en. Het duet mjj gCIII.JCgeli uw') pillen aan
te bevel~n al. CUl \'cihg .• p",-·dig. ,." "olkomeu
gen ....smiddcl." Dr. "'illiam. Pink PiU. voor
bleeke moo!k:hen llJn lU(!t alleen een lek er gc.
Dee8midd,,1 voor .1Ie vn,uwcl!lkc k"'alcD, maar

. ook eeG specifiek: vour 1ht.'umH.f iek, ~iatica, lum-
bago, teering, of uiltct"rclldl-' zit'klt', illdi~c8Lie of
dy.pepsia., len,rkwa~d, \t,'rbIilIIIIOe:, ~t, '·iiU8

"Da.n~ cu lllit: {;lfl!.llkktl..'lI. l'hUl. .. s(.'rufula. cn~,
.Verkocht Jour all_, haIlJ ...J.t.lP' of tut'JI{~zonJc(l
éloor dr. \Valhatn~ rnedIC!)1l Ill.la!. ..dlaPP!l, Kaap-
a..d, puMtvru, lj IIIJttd14 \'('"r' I;..IJf I l'dUel \'oor
Se,_ 3d, ~lalHlt!1l \'l'rzW,l~J duur \J\'erwerk of uoi
ieDllpurt~beld wvrJclI !'i!,.",.:dl).{I,!! hUil gebruik
bel'1lteld.-(.I.i, )

.' Algemeene ziekten.
I.-,\\" nll.\.

AU:l'llIi,L i,'( "lf ('f'll !.{~·hrt·k :\<lll r(Hlde tdnt:d-
dm:h,jt.:~. ,jf CI..'!!f' \ l'rkrlllll}lll~ vali luIk ,jt·t:ltj.'s
oflt~taall rallwL·:.,:-t· gl·!,f't·k~l~C a ...."'lJJldatlt: (If Ct'll

dqor .r;ickt.c vcrt.wakt g(':!'Itd,
AnR:Uli ... wor,lt ~~w!)l..l[d!lk In d,.·11grfl(_'lt:ld ge-

1'ondeu, Jnll~cht·,JI·11 \';W !wldL'r ....1·'''11 liJIjcii
Dleer a.an dPLC lh·kl". d,111 W,lllllt,_,pr lij dt-ll

rit peren oudt:r,j,'tll h,·llfft Il 1".'rl·I~t. "f!lot'bo,,',J hd
hil me(>nh'rj:\r!l{t)n da.! ok g-l'l.c,",lhcw, ..wt<tten
beLbcn vl'w;larll'u~d {,,,k ""(".1t !,,'1·\·()r!,lt·lI. \If dit,
van \\'I!g': hlll\l~c Ic·rckkJlq,.!'ell L\'p~'rkt '-:111 tot
81fcht gcn'ntllt'l'nlt: :oI1.1:ql' 1.'11w"rk\t'rtrt:kkt.'lI,

·n".:a.arolll f't"..{Ot·rt Ijl'! lik.'; III ..q _!.j~1l dail
buitonat. AI1:":UI;J. J.,.a.l ',,;,q',kl! ~t:\ ')lld,'11 1.:1 !ur:g-'~
meu!4ehen dit· 111f,l!lfJ' ::,'1\ \\, rk",·:], <11'_'l,edIJq'\'~1I
lucht mO)t!it.' II 1:ladl·III1.':I, ,':1 dr!' nalaten. \ ;LII

\\"I'J~C hult ollklll:'!" .j..• "'·'·'!!:';t~ \,,,t.'.I!<1t'l t'll

dral1kt.I(!~I,I~ld.jct.·lt·1l :t: \',,,·r/lt·:]. dit' hd d:w(,-
J!jk~'h V\.·~!h·:oI \':111 1:..JI.l ...,l1 .."r;I..(t! 1!t'IIU\_)dl~t,
om htt bruw- l'f tl.lfl.jt_·flwl'rk te !':eUIIt:ll eli her-
otdlc".
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NorrICE.
POCXD, SALE.

TO be sold out of the Pound at Merton, if
not pref iously 'lrt'lea8ed, on the 30th

Oct.ober. I ~!17.

I Lamb. left cur stump, ~gbt ear winkelhaak'
in f ...mt. lettered J. K.

I La",I,. Iclt car stump, ri",bt ear MJoal'8 in
Iront.

[ 1... tnb, _..-allolV14il, balf moon bebind, right
ear smj r je in front, " '

[ LamII, s ...allowtail, hill moon behind, rigbt
"ar xnijrje in front, square behind,

I Ewe. left .....r half moon ill' front, right e.r
half moon in front, lettered P.

I E,,'c .• 'In .. re behind right ear .... ,aUowtail.
h.. lf moon in front, lettered P.

I Ewe, left ear half moon in front, right ear
.wallowtail. half moon in front.

I Ewe, [eft "ar stump, half moon in front,
right e..r 8(luare iu front. '

[Ew(·. left ear square in front, right ear
square iu front, .tripe 011 head.

[ Ewe. schuins in front, right ear .'[uare be-
hind. .

1 Ewe. left ear slip, right ear .w.Uowtail,
lettered 13 011 left shoulder.

I Ewe, left ear half IIl®n it> front, right ear
"'lllltrC in front. sfrlpe on th~ belld.

1 Ewe, left car balf Il)'I'On behind, right ear
Dubbel steen, lettered 0 left side.

I Ewe, left car stump, rigbt ear stump, ball
moon belund.

[ Ewe. leh ear half moon in front, squllre be-
bind. right ear broken mark., lettered
C. K. .

Elfe. hrnken m¥ks. . .
~~IV".Idt ear "Iuare behind and in front.

right ea r "I'Ulre ill front, lettered J. O.
(dead.)

(J. r. HENNING,
Poundmaater.

lIcrtun, ~l'ptcmbcr ;2:,th, 18ui.

Afdeelingsraad
i\ EN N lSG ~Vf~O.

Barkly Oost

:;C:H1.·THVE~f.oOPING .

rI1E worden verkocht ui',;.bet schut te Mer·
rou, 0l' tien :~J d'ótober, indien niet

vroeger gcJOM :.

Lain. linker oor stump, tc'Chter oor winkel·
haak van voor, gclettercd J. K.

I Lam. I,nk"r oor stomp, ~r oor winke[.
h .... k <our.

[ LIllII. ", ..velstaart , half maall vsn voor, reeh-
ter oor sn ijdje van voor.

I I.am, 1.w8.el.taart, balf ID&IUI van ....hter,
)'I'l'htt,1' oor -nijdje van voor, winkel baak
LUI :u.'htt'r,

I 1)"1. bBlf munu run <oor, rechter oor hllif
maul! "'UI 1'00Jr. gelettered 1'.

I ()UI. wmk clhr ... k van achter, rechter oor
z wa r el sfaar t, half rimBn run voor, g(.....
let u-rod I'.

lOoi, b,,1f mauu van voor, rechter oor zwa,·e[·
,"Ita.art. half maan '\"1'11voor,

I OUI. imker our stomp. ha 1f maan vali voor,
r--rhte r oor winkelhaak von voor.

I I )UI. linker oor winkelhaak nUl voor, rechter
oor wiukelllank "'Il voor, .troep op kop.

lOoi. IIchuinH VUtl \"oor, rechter oor .inkel-·
haak mu ..diter.

I (Joi. linker oor .lip, reehter oor ."avelstaart.
gelettered B. op linker blat.

1 (loi. Irnker oor h.. lf manu ,·an voor, recbter
oor "ink"lh .."k nUl "oor, streep op den
kol'.

I (loi, IlIIker oor huif maan van achter, rechter
'H,r [lohbel ,t('CII, gelettered O. linker
lijd,,'.

I ()Ol, !lIIker our l'It.omp, rechter oor stomp,
half maan lo'all a.cbt.er.

I ()f.i. Ilnhr oor half maau· nm voor. winke[·
haak vall achter. reellter oor .tukkend,
gclettt'rcd C. K.,

I ()Ul. :ootnkkpl1dc merk,
[ Uw. l'lll..er "''' winkelh .... k <an achter eli

'1)01', rechter oor winkelhaak 'tIUl voor,
gelettered J. (J. (dood. J

G. F. HENNING,
Scbntmeester,

~ll.'rton, St.'ptemLJer :!;', lSl'7.

Afdeeling van Hopetown.
:;CHGTDEIUCHT.

U-I'Gfo;SLOTEX in het Schut te Btrij-
den burg, in deze AIdeeling over

den geoorloofdeu tijd en til wonlen ver-
kocht alda'" op Zatnrdag, den 16den
Octoher. IX!)7, om lO nur 's voor-
lllidJag><. indien n:et tevoren gel08t, het
volg-en<lt' Yet' :-

1 :'Ilerino l{alll. linke!' oor stomp? snijtje
vall achter, oltltn'nt 2 jaren ond.

I IHaltw ~lerrie, kol, omtrent :i jaar
oud, h ..<:ft ""11 halter aau den kop.

II. W. JA~DRELL,
~c~utmeel!ter.

Afdeeling Swellendam.
:-iCIICTBEIUCHT.

()I'ia::-iUrrr::\ in het Schnt np de
'l'lo"lolt w cu t" wor<len Yerkocht te

Barry ti aI.-. indi"n ni,·t te YOren gelost, op
Zat"nls!l, :n~It·!t Octooer. lS~17 : een brnin
hUilt Hul. "Iak h'~lIt1". I<eelbek, onge-
IIl"rkt, :! jar~!t oud.

O.. 1. V.u ZIJL.
SchutlllcesU>r.

UI' ti,· TI~ ('tIw. n'II·I)·uale.
Lli,u'ict Swcll ..ndam.

~ UdolJer. 1:,,17.

POUND NOTICE.

I'. .1. KlEi',
1·,.1t ndmaf<t('r,

1: '

Vlakteplaats Kost-.school,
D~ST. OUDTSHOORN.

. .

D.ISAA
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIER8{

VAN MEUBELEN, l .-

Irtt,;Jameson': ~Iaaptamer
(ONS EIGEN MAAKSEL).

IN -OOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT~ ~. o.~,~.t."••*']~"",~~~,~"d.!la 1ê;;PLBis. :LaL .. ·cl
BEVATTENDE 8 ART/KELEN' ALS HIERONDER:

."< .'

T.E· KOOP

VRUG •.T EN KIS TEN!,
Inform~tie ~ ~ekomeD bij, de

DEREN \ OODRINCK en 00.,
KAAP.'Z'AD.

... ".r'::rW.m:'x.,x., ..,
-t..----~~-------

~... .1IETGENAS UEN JLU:....,......
M11NHEER.- 1"·!!I''' mn"., "'11 :;,,1, .1.. "

betuigtle ik ill ClOU .... i,' 'u,,, II ,.,,,,

de pd. aif .--,·,·L;"J1' \.:\:. J(' ':.; \1 \ TI
CUllO in mijn 1t'·,·,,1. Ik I,H, V '} .... " .... <1
.. h.lIlZ3 jllnm lu ••1>( K'·Je.' .. " "qt! I' H II v ,
I8CRE ASTHMA ÓII IlIlt:tj}I.\TIEK ....
.oaI:at verliebtillp' nu vd" OO'U':'" I,·;'''''11'· •.

kundigen, eli r'·"'.·''''.Je "IIi!!! 1",,<1 .·I"••f ,
vind.n en bad in ""j .. J:.... 1I1 HII,· "_'p' .. " i •
meDAe1lelijkebolk\\'IIAnlhdd '1' ••••• "" .... '''' .1.1
ik RHEt1MATlCllltl) ,'I·oh,.p'·II.· t'lI ill ••.•u..
lijn mijn N.t·ur.,I;.-i... I{!,~u " " .. 1< ':'. I' Jut·"
i~ hourd, ea Ill' ,," ,j~!,1 H'1I1,,: 'l'~it·..• I... ,
Ale!!"I" fer ell \ViJ,1 U'lrl' "", .1, · ..u
_ter Vu RQOf~Dllt:1 1".·11, " ..",I ~,·,·,",I
WUI vau die ",·ou,I'·I·'ij·t' 1.f,·,I:,·,j.,,·· l'h .Iit
WUI werkelijk h.·t G"VIII; eli..~_yi", .J.~
probeerde be'fl't:1t .her Mil.

Do beer JACOB VAlf Z'n VAn 'Tl"l. f.."",i"
'(3 'lIII' ..&Jl .Steijn>1.ul'll). i~ ~h,·r; .. " "'"'
eeJllCbijnbaar ongt'''f'!~lijk)1''\·,,1 \'~ .. 1:11..".
!lUdiek en Jicht. No-,it, '" i xij', ,,, ...1 •
M......VAJItUL ,ummij, _n'r ...'tM " .....,. II"·
iit.I ..au .. Koortl Zi,·kltt," Ito",~1"7;j 1•.,1 ,,' ......
ma.· De eute d......ili U;n:ti.\I.\ JII,;UIW
deecl de lijdende jong.' mR.1I ru-ti" 6hl~"! .'"
aec1eoijn werd '1'(1'" t.lu,,·,>d t,.· "rt'u.I.
boewel cl. bw'CII en nit'Il·lt>11 ",·,,1"11 dllt
&iJ. DÏ~ ..enrachten dd Ilij levelI !tno. lIMf
1V1troef' .... nl4i.!F,engetaig,ll! 'I',,1t d.· J."r"_.
kracbt vall de llHJ-;UllA.l'l\.·Ul.O en
PILLEl ...
0.owIolIeerTu Du WIIU'.fta n.,I·I~".b"r..

wwd ~ door_ bottt>l.
. De heer A. Con" .. U" ..dYl.i. llid.tell"·r-~.C.C.
-.l"'iJk '-lielll.iDJ. K..,jn __ n J., ...aija
__ ftder. de ... I.A. 8xJr. 'I'1Ii1 .. , ... drrt_,
~~._"'___it __• DIl.....-Ltt tNijI _ ............... "'CJ "'Il

JONES ··RHEt1JIlATIOtTRO.
sSpoote .f.ai4..UrlbaMCIlle .~ "-
Slokt, __ tiek, ~l. Tteb" ~
.JIaId" llIIIP "_ ~ pij-.eoa. en !leeft
......... ....;_u...;;, ..., '-en...._... '_"~jpIir_.,,~__ ~ ....... &ui4-Afrib.

..
Steenkool Ilandelaara, en Commissie Agenten.

AGENTEN:

Gebroedel'S OROSSLBY. " Otto " Gas en Olie EngiI88.
Huis- en stoom tooi en Ooke, gelever<t tn kwantiteiteJ1

ten gerieve v84 huisgezinnen tegen ~te prijzen, .
ALSOOK

Houtwol' en Vruchten
~i~tjes fenz.

Uitvoer

HANGIU8TJ 3 voot 4 Duim-wijd en 6 Voet 9 Duim boo",. met 8pi~lglu
. , 48 Duim bij 14 Duim. ea 5 •• DE DEERING 'ZnEFBINDBRS En OOGST IICB_

iDemeest ver~terde-OO~t~achin8S in d~Wml" .-
Col, ,__. '_

DE DEERINq IfARVESTE'R COMP. vnn Amen1ta zin DU te·
grootste fa6rik~ten van dC7.e klas van lJacbinei in.de Wereld,._

deze pllU\tll hehhf.n ,-ij ,nQ'('nomen door,de ventienete van bUIlDe )(MhiMi
aie op ROL- EN BALDRAGERS loopeD, eJl de liohtete om ti
~reklren. zoowelalll·de ~terht~li<,htste en duurzRam$ in de~"

De DEE~rNG lIARVJ!;STEU COMP. zyn ook de groo....
.~kanfen van Bindgare,. zij Jever,n ieder jaar mt bun eigen werkp-"16,000 toD... . .

'.'
ZUID-APltIKAAN8CH •

XONINKLUD JUU,DIDST
De II CA8TLEMAIL " Maa&eohapplJ

DB~ .... lAjD "'Ia___
ftD~_~ __

......~ ,*-, ......... -lifMWn _ PlJlDOllth, W 8iri s.- _

......... 'eA l1li. op _ 'bepulde ....
~
oet.. la-lilOBlUJ(.· CABrLII, ~ B ......
.. l7-DmrGrrAll <WJTt.s, Kap&. lLu---i- .

bn... tw .... ria Lu' .....
Tl:nAOBL CA8TLB. Kap&. • .nw...; OIIIlflllt 1.

october

voor' Vracht. of Pa.IP "fenoep met
sich bit de A,enten -"11.11 de· CASTLE
HAILJk>OT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

eea. diOIt~ ronde echoof van e.m..
minder t6u". gebruikeude dan eenige

U_ZO_ LZJ_

KONINKLUKR JLULDIEN8T-111101 ftOODOOTJW.T8Oll.lPPU
I To.'!' KI.uurUIL voorzien van een ~e_geiglasi8 duim bij 14 duim op

patente wieletjes. . .SI 7.. ...·'0'•...
, .

caap-.STl.

Doorn Draact,
IJZeren S~da.a.rd.,

Glaclcl. Galvaniseerele Draad..

TJZf4~nWAARvoor H·UI~EJlIJKOEllRUIK
Gronietwerken! GranielZfJf'fken SOMERSET STRANA).
B°l'W.Ctl~tRAlT:KI"I:~ "I! nn.t.·"·!l ~..I c·.• ·"

),;,pnui:oo te nemrn d:lL 'k '1IItl!·"·:!-rlt.'k! ol,. I~._
"~kl i... l'r;l1li .. t; Glllld!'I!, \,,, 1...lukl.l-!1. \'I.'r~nl,l.uh
l_n .. kk("II,.llt.'urr~'d(_·II. '·'-II.;:ft-r I--tauk','l: "r' t· "i,:: 1\.:,:"\
'~n i,!'~~let g'(' ...."",lt. t'lI I)pk B~lg\" kl:l" fC';.;\ lt bil.
IIJke III'lJI II le kt't'tl.'lI, I

Or.h~ roor :grnf!-t(_"t..'IH_·", t·'Il.. worden V t)il'Ipt ;
uitó"t'vHcnl. : . ,I

'W.H. OPIE, ,
:SOOItIJEI: '·AAlLL.

Á!JelI.I= :-fIoveD Paarl, ue heer T O. E.J..
"'dU_st-, de boer G. J. BeUcf, Kcrkatraat.

EERSTE-KLAS

LOG I E'SH U IS; Ledtkanfien, <

Kook Kaakela,
oil. KOOk- Kaohei...G. BJ:.AKJEI,

DE BESTE STANDPLAATS,
BILLIJKE PRUZEN

ru m Wil UCOWJDIWI.
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:'!!:\GISTRAA. TSIIOF.

JWIi- 'rOor.ua.nap Wii~lt'fid&nUClnMf(I"~
reed tIG _"'~ftII
"PbiDo:nen &"er" phtlét.;lI. Van de
loopeft _ B.AokOl'_ ,le bONte 0',;)'" !Mt
terwlil .~. K. du-:'PI~MiR. ala .,_.~perYID ,
Purl, ",. roem behield. . :

De heer W. B. Piers, civiele O;~:~~~
maaide een $oMpruk na aJtoop r
ling, waarin bij de oppkomt'ne
"OOt' baar belang in de "spor~"
dal de Pud &iehgelak weull4lbeu wag ....~, "nO,.
praobtig .porta.tefl'(Jin. en hij vertrou
bij de volgende bjjeollkonll!t men er nieL
een be ....r OpirODUlt, tP:W' .)<~ betere prij.en
aleD. Hij dankte de comit';,ledeo voor hun: ii"'!",
alamede men. Retief voor de I.. kwame WUile
w.. rop lIij de prijzep uitd.,.,l,k :

Met drie )uiebkreten lUW den beer Lamp..
breobtA eo UIl den magi8tr~t, ging de weuÏ8le
uiteen. .
In den a".nd werd er een promenade ooncel!t,

opgeluisterd met mllLi.k toegedragen dOOt' bet
Paarlacbe mUiiek-k~ onder begeleiding ftII
den beer Boeeo de Vlllie"" .Jnr., Pi""en. 1

De ..errichtingen nn deo dar kunneD all eeiD
"oJalageD laoeea bNcboowd worden. !

De Pa:&rlaohe B9ndabenoemtDg ..'
Dr. BOFFllAN.

Áa" ... &ddtmw.

zal het leweM.lIta dQólI"inde Terkno,pll .. ordeD.
OfMclseon er eeDÏfen. ..aNn j!Mrnpen, wil hO
Hn noeht"'l "lIJ'IIdea OlD~n.N.aI te fN-
buren. Het oud_iii Uil een kiad il een
l.epaaJde ,'oorl'el'bt .i~ bij II'Diet. Hjj wiJ d.
d',....,ti" en lUidere onrier .. ifZBl'll bartelijk dank
teggen. te....lD4I.nme. do dam"", 1'oor bUD JI'OOte
moei te j.(etrooet in hun toedoen tot Mt "eT-
.~haften un ee ..en g<)~elligeu aamiddAg. (Ap-
plaus, )

:'ote t h"t zingen van h~t, laat.t.e ve", ..an
Ps, (:;. 'Hat'. Lleeren .."gun op n dui",
»lo t eu dt~ \'l'rrichtin~"11 VIII) den 3cb term idda't
Wanftla men tol het doerbrengen VlIJl een ge-
no..glilk 'ii.lj~ o"ello:"I1'II, T..gen dea a1'ood
k..erd ..u "lie" - - nn:!. wii lIeloo1'eo - boogat
volllal\11 ,n:vu hu is. WHllt "por de schooljongens
en nu-isjes w:'" de I,·nt,,· •• kantie IIllDjftlbroken.

\ I'

,,,'.P,.,

I." \CI" md\ot:kw;\:\lll IJ! -!e
ll.d d:."rhq "'Ilk ve u lu-lw-h

_,0' HII pJt'ittc·'ojchlltdig. e n w erd
; .Lt:,:!'tl l.urr] \'\'~rkl'll

\\. ! \\, ...i. r l'('~'hl\ldi~d \':Ul Wl_-'{'~ta.ud
" !11.1 ;',Ol! ,I,dl t.:,)ll~tlol.r.e1 no. ~.

1'; \ ,':W\·!" t .. -e t c TIUI £'1 of 1 maand

II·'

,,,,,,,1 1>~.c1,"I.ligd vali diefstal
I1p~-l(>~e.het pi~endom van JuJi

Vergadering te Groot Drakenstein,
IX Z,\KF IlE IUXOIDAATSBEXOEML'i.G

v.vx liET 1',\ARl.SCHE OI~TBIlCTS·
BI,:":IT1;Uil

,I

,'il"" :Itlldlg
.,' Lll,!t> dat hl, 1""11 .~I ande re k.1\tl'cr~
11I.""".ndeu. U'p den ~J~tell ~ept.811i.

r ,i.~kamor t·n ~il'f~CIl Whir hun
.\.!l~L'. r,! ...." \UIi1ICII 'li, lw' ...!pt

., "ll~>'II,>t'rHdt" J:.~l,,",ren !{t"SI.ClM,JI.

I",· 1· 1I:~l"':I"'''-'I»t dill h!1 de zaak 1.,)11

" 1)II, ...dll~ " I )f"foIH.·r

~,,..-WU aien i.....blad 1'aD 21 sept.
een uit'roerii !ICbrijwen YaIl dr. Hotfmao Ofti' oe
Paarl ... bondabenoemirqr, met cbie &DOmiD~.
briefje. er in, wellre bii (loor de, welJlatiq d4r
nameD du YOOr .ijne rebning neemt.

Wel 1!\i .olJao ..oor Grooi Dralr.IllMÏD .u."
lIPftk.n die beeft "oor.moo self reeda a-prokejl,
Maar wat :O.I. Joaapbat. uubetreft -willen ~ij
MD pur opDierkiapn makeD. ,lD de .. rate
,!Mw -.rilRD wjj uwe lelenl er op wjj~1l dat dr.
Holfman jlli.l' de llli&nwu die bUde beiloemiDp-
1'erpderiDf (hoewel hg ... ,eeu lid van wd)
100 lterk er .teten ppro&eeteerd beeft du ~D
bmf Irit BtelleDDoach zou Jl'81e- worden, CUe.
Mewel pri9Ui peohre1'eDl gewicbtip en ...
d. ..erpderilll' noocbakeltil:e infOl'llllltie be,,~
te. En ~J_ ....a &lIemenaebell) maakt bii ja.'
io zjin pIó~~aakte politieken jj1'er VU
uaamlooM briann ""bruik, die !WIr.l ernstig.
beeebaldiginaen be... ~. Het doe], IOn .. ii be-
""houweD het &I• .ee~·wAlil Ju,,;, heili.Ii dÓl
hi.r de oDMderoke .,IDlddeleD die dr. tIoff'"
Mawench. Neen, ... aan dr. HófrmaD die Je-
zuitï.cbe "liepr gaat niet braaf op, eD al)er-
miOlt hebbeD wij luik eene dubbelbartige haIiI-
delwUM .,.n hul YerWlIChl

All b.t d_ vnripn dokter werkelijk om de
....meiJl te dOeD ...., .. urom d&ll oiet de "e,-
ei.ute informatie (elia t.ot ..erdoeminc Y&Il Dal
Joaaphat noodif wu).,.n den voonitter qt_
cretaria inpwollDeD, .die het he~ met pluMr

tegeD- zou ser"en bebben. Bij had er waarfók ti;.ol
pnoeg 1'oor, "OJceDl lien datum VaD .. p acblÏÏ'
ven. Kaar neen, de ..._oede dokter ,aat ID
"Uo doldriftige ,,&ndaliame' &la eo rueud. te
keer en .toit "oor J!"D middel hoe ltedenkeljjk
ook &I"oor bet lIrNC)IId ... nt&nd, en boeaini&end
1'oor bet _elilk p1'oel, &la hUIDaar &iia doel
bn benrilr:en, 'tu dii dr. Bo.man! Oll~pe-
lijk! W&llt t.ot telelDltellinlJ 1'&11 Dr. Boffmaa
"erklaren "ii (N.B. eeD der ood.rget-Undeu
is IIClCretaN Y&II den D&lacben tak) dat ..-Jde .
briefje "UI Dat J... pbM, dat hem.~.taai .tel-
de OOI IlOO ait de bOOiPe de lea te 1_ .D 011-
... rhoord te ftlroordeelen, gaDllCh ea &Ioujuwt
ia. De achrjj"" beween daL de DaI.eCLe tak al_ert li jarea o"erledea il, en .... oilreliik Woene
... rpderinpo meer gebonden heeft. -, W.lk _
arm&alig BondaHd, die niet &Ileen de beD\jdeD'"
waardige(?) rol \PUI eeD Jndu in .IjjU tak ..-Jt,
mur zoo moedwillig eea leaiun ,'lItelt, of 100
onkundig i~ uapande de .cakea \PUI Ijill eien
tak, .~ sija briefje o_pen~rt. Het IChiint __
of hU de laat.te li )UI' In eeo wasaod 1'&11
politieke be .. aatelOOaheid moet .erlr'eerd be.
ben. Niet &Ileen heeft. d_ tak Da dien tiicl
wel d.. elijk verraderiollen pt.i, _ Mlf
voor 00lf latere datums, (dan waarop' die verga·
deringeD ~eD werdell) zijn ..erpderinpo
uDf'lkoodifd die echter aitgeateld .. erden om-
dit men meeDde dat er .nie$ reneelf 'leden op-
,ekomen ...... 0. Maar si.t ,ji, h.t ilI.oodood-
gem&klnliik voor on_hiUl!!," Rnnrl.leden cm
buiten af te .Wan, modder te gooÏtil,. geene
..erpdering bii te .ooen, leeD subecripti. ,.
komen _betaleD, ea dan aan dr. H<Wfaao te
IlehrUnn: Geacbte dokter de BoDd,' in D&ljo-
aphat is mondood !-(Ai eli. pra&eu' beteekenc
w..im,. Gaanle had meD de da$uma ....;.:.D.D.)

Maar wie zijn nu de moordenaarlt?
~u echtet ,weet dr. B~lmaD, ea'eWe uw. _ ~

:!l.!:e~~~=~ 'eD.U::;' 7;
bet '..hu dokter tocb meteen t.ot eene waar-
ech~ 1'enItrekken om iD dagen VUl opge-
wondb""ei7i en bitterheid d.. geClll)e4&,Diet _
zoo 101weg &II.... voor bewe.en te nemen wat
on1'erant'troordelijke penclneo be .. inbluen. e1I
dan iiaarop mike ern.tire be8chuldigingen te
.... ken .

Eo diD uwe grieve. miinheer de redakteur,
over, het voorbugaan der takken is in dit ge-
val reeds gebleken 1'&11 grond ontbl()(!t te zjjo,
watiJ.)&! J.-pbat ten miMte aaubetreft. Wij
(d~. fge""aardigden nn deseD tak) bebbeD be-
wee' . dat wii m~nen. te handelen op de he·
r,oe ""'ergaderi.g, naar het gevoelen en in
belang 'YlD onze leden, en 'wa. ut nu gebleken?
Dit ~meljjk. dat op een goedbuenooade
Bonw.- eo, publieke "ergadering oedert gehou.
dell, w~p biina Wie Bonrl.leden en ande,.
in ..loedt]~e kie&en tegenwoordiJ wareu (dokter
Hoffman,s corTellpondent incluis !), mil .[!!ChlJl
tin t,g~lLm, de PwlAche Bondsbenoeming
goedgekehrd werd ala de eeDige mogelijke w,ea
vaD we~aren 1'oor on. in dezen cirkel, onder
tegeDwoordige omstaDdigheden. Dit werd voor·
retlteld door den heer D. J. Brink en getl8OOlI·
deerd dOór deD heer F, .1. Hugo, veldkornet.

W_ nu toch zoo eerlijk om. dit un uwe
le"""" ,bekend t(, maken. Ga niet "oort om
zakeD verkeerd voor te .tellen, de Bonds con-
.titutie uit verband te mkken, twist te st.okeJ1
en tweedracbt te zaaien' onder BOqdsmannen,
en dat terwijl gij U Dog al BoDdsorgaan noemt.
Wii meenen dit gjj uw tijd en ruimte nattiger
kunt t-teden.-(Hoede raad bi duur.-D,D.]

IDdieo er ietA verkeerds plaats ge9'Onden
laat de minderheid nch dan ~roepen

op de commiMie ..an toe&icht op elekti ..... yol-
I16ne con.titutie, maar zet· heu alet aao t.ot op-
stand en 1'er.et tegeD de benoeming door bet
wettig geiag gedaan. of waarom veegt gii Diet
voor eigen denr. en roept de Kaap!ltadache
Bond"D!&nneD op om te benoem9n? Of zut
gii hevreeed dd zii e..en als de Purl, niet
u....en kandidaat zulleo beooemeD, wien gij deo
eenigsten mao ooemt die de belangen der hoe-
reDbe ..olking &albebartt,eD ?

C\lur wii glo&l1;4IADweiDig ..erder, eo zulleo
met uw verlof ~n kijkje oemea in dr. Holf-
man'. boekje &la bondllid. ' Wat 'iin bilwoning
van v~eringen hetreft, wil hebbeo de 'nweite
genomen Om de DotUlen van bet PaarltlChe 'dia-
trikl.8t-tuur na te ~ien, van 1883 tot 1896. lo
dien tijd hield het bestour 23 vl'J'iaderiagen
en hoewel dr. Holfmim al dien tiid lid daanan
W&ll, heeft bij tOcb RleehtAh_ "6I'IIaderingeD
biigewoond.

VerdEr bevooden wij dat. dr. Holfmloo no
1883 t.ot llr.lb &lt~ béooemd Will ala primariD.
naar de proviuciale ..ergaderiolJ eo toch in die
13 jareo tijd .lechts ttl'" congreuen bijwoonde,
eD dan oog zeerongllregeld, aOOaIa te Stellea·
bollCb sl~btA gedeerten VlO twee dagen. Van
de gewone hoodsvergaderingen en publieke
vergaderingen .,reken wij niet een., want die
beeft de dokt"r ~elden of ooit biigewnond.
net li maar .lechl.8 ID den laablten tijd dat zUDe
patienten bem den tjjd gunDen om vergaderin-
gen links eD recht .. hU te .. ooen.

Maal wii gaan verder, Bij de benoeming "or
18!l6 (In IR~17.bliikbaar moode vaO een mao te
benoemen die tQOIIa h4Ut nooit de. "ergaderingen
hll ...ooude,hello~mde het Paarlsche wijbbestuilr
ds. ~,.1. tlu Toil en D. F. dn Toit al. primarii
met dr. HotIman en E J. du Toit al. ""cundi
cn het di.trikt ..bestuur benoomde tot leden voo~
het provinciaal bestuur ds, S. J. ju Toit eo CO
W. H. K~bler al. primariï en dr: Hojfmsn eo
F, J, Joubert ahI.ecundi. )laar nu WIUI intus
.chen de JameMOn-i""al gekomen. en. nu w.....de
rink ter m..t eeo. zolk een lIinke bondsman
Ilewnrden dat bii( secunda.) als iLfgevaardil(de
naar het con~r"" te Malmesbury ging. wnder
eer~t ill o'rerlt"g te tre<]en' mot 1.iin vI'lmaril1s,
~rwiil die ldf t"g ..nwoordig wa,. ~n <lat hij
zilli,t;,; kWllm nemen in het di.trikt~he.tuur,
waar :\?ent'en~ ZUil prirnuri,u~ t.togtllwoordig
wa.'!. t~li deze I~ nu de man wlen!'l. ink rrot rt_)Okt
als de krater van Y cl;U ,iu~. e-n ht'a..struomen
oithr" .....kt hitter al_ qlll !(,!<.'II ti" m\a",heid nn
on"rdpliikheld ~a" andere bon<]..uuulllen. Of
UH'_'llt jh. Hn~~m ...n ou dl:3 ol1\·t~rl"l~hiltil{hcid en
!Hilat'~ht~ld ClIl li- jarL'11 llia:IT nJ~t t· •.:n j;wrlijk·
....~,he ...uh~j ipfi,· vall :,.... (~ .... I,d. '~) ;dW·wOl...oi..,"ch~n
wnnh'-: \\~Id {~('Il l..edolEer~ \Ydk t'"(!U kn[l~pe
allllatkramer lOU dr, Hotfman in (I~ dagen van
LUlher ge .. eest 'iin!

Wij gunnen h~1lIdat I,.Ulllt~.
\Vii zijn "nz, ,:

.p. F, DC TUIT,
H.G . .I{,_ouw.
IJ, ~. I'KKoI.Il.

:O.I Joupbat, 4 OeI.. lijn.

' ..
Ee,," ""hriftel!lke k8nlliageYÏng aan l!<!oiJen

Jer oude IetI"" van den l;root Drak.n ..... in tak
van den Afrikaner Bond op 30 September ont-
nnl("", kondigde aan dat er op I October een
.ergad ..rill'l sou gehoudeu .. orde om het p-
'!mll "\11 den h_. Kiihler in lAke de BaDde-
beuoeming an de Paarl goed of af te keuren.

Tegenwoordig waren &68 oude leden (de
v.-.orziHer e. oecretal'Ïll iDgealoten) eo BeDil'
vreemden . .teu Bondatai:: onbekend.

0" IlCer Le Roux w.erd t.ot "oor&itter ,.ka-
zen.

De heer Kiibler maakte toeo bekend zijn
eedrag op de benoeminpnrpderlog, eD .eide
Jat bjj eeoÏfuiaa bezwaar bad om de Groot
Drskenseein tak te vertegenwoordipu. maar
.tat de yoorait.r ..an Det PaarJ.che diatrik1a·
bestuur aan bem Hide dat bij lIuJk.. doen kOD,
omela, dieDfltd_,.ie leden iD functie blijYe.
!IOtda' hunne op ..olpn gUo.u zijn.

De heer D. D. Haraia opaiunde, stelde yoor
de .ergadenng te verda(en, dur al de oud.

~Ii!nh"er, - Het ,. ol>g..I"'!1f~I,1 een WclUt leden niet beb""rliik keLaia hadden gekr<lil(en,
1'oorr"o:I'l vo"r OI~ ,'~I.. !U;:buauaJ<. tii" IlU UIl· eo ook d~ keaoi'_'ving tekort WIUI. OIO dur de
Terhnurd l:J". oru Hl l'ULt'. Koloni- onder r-hr-i...· I tj~ door r.,gt'loarhtlg weder 7.p.~r ong"t!1qtiR ":t'"\,S

t~lflk~ 1~~(lA\'l[l:; re lro~n~n.~n L\.'JJt..:uvIIUCI' Ook kon hij a&lltoooen dat er onder de tec,n-
neht door '!lU<'U con!lteJ!1l<ell lhen.th<..,romtr~nt .. oordig 'iinde IedeD. eetligen waren die ,eell
'!JD ..,u .. ~ weili!'!, Z!i. Ltln me..",taJ. ouder k.",ni"Ke~ing ~ badden.
Koren CD .u"boeNm "lt,~rhuurd en ,k '''',H oe beer O~P. If. de "illi".,. .eeondeerde bet
dat, 'ii d.ar dtl Doodlge 't'rfuaningen eli kllH..,' vool'tltel eo ... ide dat bji ook up .. eli een ond lid
d'glO~ lnllen ontUIlKcl1. Dur 'Il till onder on8 ontmoet bad dlli .reeu kenni"lle,-ing had eCl-
,~,n !.allDeu wii hd I.et.chouwen "at zii door kregen.
(".1 aan on •. "",yenruuwd 'tin om &all beD te 1)0 beer Kobler .. ide dat bii
.. he,d.n. On wordt du. een .....derkeert' voor- <oo.,.tel kon in_lDmea. terwijl
I't'<!ht"'Xlr b.....r ~n dlen.tkut>cI,,: Dit beL geval groole vergadering .... n.oordig
wnd,· laat 001'1 I()cb "rn~tlgl!Jk waken d.al zu m&tll' zelden bii &!boder k01llt.
onde' u,,, chnoteoen, door U"" toedoen. "Iet de De beer Maraia: Ziin de v..... mden
k,,·,.de ~~woonten en Wilden VlIJlOIUC! beocbaaf- woordig dan ook led.;;?
ol,' Knl"uie I""ren, \"oorw..,.r Z!j 'jin laag ge- ne _,,-etaria: JL
1"Ilkt'rI ~ De ID""'" nl!("Dleene gt!w.oonle die tot De lleer Marais: KAn u mii dan zeggen waD-
vu,1 v'leed leidt .8 om aan ef'D dienstbode &eA n....r .ii leden .ijn geword ..n, Vandaag. gillte-
d"f'p"n w!in d"ieIUk, t40 geven, led8r chri.ten ren of wanneer?
K,',vdc J,,, tulk. H'~' moet '!ln. ,Wn trenr .." lJe .ecreiaria: V~..deu week.
n ("'er. doch beL" u,t",.,.t 1I100161"kaan d,. De heer De Villiel'll; ZalceD l[jkeo bier mur
d.t'l';(ewurtclde ge....ooote ....n emde te maken. ..rieDs, en &la bet zoo &ii,dan kuoDen wii on.
lI." de.. u-frul\na.! kan het echIer &adeno. al. geen !>staande Donda""" meer !>.cOOu.en,
.....ut <terke drank IS Oen ,totw vreemd. Het voord ..t wjj weteo wat de Boad.~en daar,
l' ~'.ar, '!l dronken katferblc, ID buu laad, doch omtr..at -iin. Er terwjjl .. ij d. BoDdaregele •
d'l ,,'lU heel zelden, Ullle hooren hebben dlls niet bier bebbeo, ;. het beter de 1'ergaderiog
b,' .Jlt kleurllll!(eo het heft H' de band. temeer uit te .tell ....
daar het huurkont1'1lkt "an .. [jngevell uiet Daarop zeide de beer Kiihler dat bl; zou toe-
_pre.·kt. Wat ~<U.D "nz" h<><orendoen~. lullen atelDIIIen OlD !oe verdagen &la de Dondstak zich
'" d,e Il""huaoll>!. zoo ";1Il ..~01.el&alIda k"'1Uld, lOU weerhouden om O"er zjjn bandelwjiECI eea
daaraan gewoon mllken ' Zull"n Z!ldie kleur· oordeel UIt te .preken, en bet aan de "com·
llllgrll I~erell zlch.zel n"'n te venJlelen! Zullen miuie '·an toeucht" &ou laten.
", hUrl het Evaul!"h@ in de eene en d~" ,;"rktr. De beer D. P. H. de Vill;e",: Hoe kunDeo
dnnk in de ande,.., band to..t.rengen '.' Ik ,'er, "ii daL doeD terwul de Doadstak vau Groot
Ir"" ....,bt .lit tf)('h llle\ gebeuren zaL [J" !I,I,alr OralceDlt .. in den heer Kuhler oaar de buDoe·

,:,II/''',.~r~,./')~h'',d b"}rfU'! ",-(:hlrr ",j "#I:!" ~)fIIT"", ~~ng:avergaderilll niet ~fgev .. rdigd heeft, en
m,j" 'dl .ii, t,~~end .t!UlJ' ,o<,r hunne earl .. racht, h!1 direkl teeen den lm V&ll de ledeD 116ban.
Z,; hebben htl "el of wee nn dat volk ID hunne deld heeft? l:n al zou de kandidut door den
baDoIen, lil kunnen VlLl) di~ heidenl!Cb~. natie beer a;:;;hler be;soom<l, la&I' deu zin dt'l' ledeo
~duk!.,.e, !lObe..... <ertrouwbare of dle~e t!ln geweetlt, dan nov had d" beer K;;hl.., geen
,,,nkene, .'lronkell. nutt.eIooze dleu"tb. en ~ht ben te v"rtegen ...oord~en _der dat bij
rn.k,~ \\ at lal b..' '!!fl,mlt veriJluf voort, door hen daartoe afge1'aardigd WaA,
~r"n~.n? De t!Jd lal on. leereo. doeh tevt"n. De heer Cilliers zeide dat bii zich ni",t ",<>er
",11",1 wp OI1ze handen ,n hloed of n"""buld al. lid beachouwde. omdat bii nuu.r .lecbtA
."-~' L,," Ik ,ertr"uw dat o".e oo..r ..n ~.."., e<nmaal de 8ulltrcripti.geldeu haJ hetaaJd, <IC
"'<'td' lullo'n lltmcn. de groote vel'llnlw(!lJrJcl!lk, heht niet weo .preken,' maar dat bij ook 1'an
held. ,be op hen ru.t, ge"oelen. en nallr hunne gedacb .... W&lldat de B<""dstu niet meer lie·
, rif' .t.'llike ,".ertmgwg handelen, .tond. en dat bel maar bes. zou wezoll ODlmaar

J, K, zoo nil elkander te glUlIlen OleDandere urgs-
dering te bepalen. bet'ii om een nieuwen tak
te .ticbteD of om .erder de ""ken te t-prekeu.

Daarop ging men uiteen,

II·', .:

'ïUIII'\;U':U: U()L,

\\'illt;11II l)J:\'PII. t~('H EOl<{('L'lChman.Johannes
\d.llll .... c n lJe!Ldrdll;. Thompsou. tWilt' kleur-
i!r~!:t'!l. kr¥~ell plk::~ of -; \lag~fi barden arberd
\f'I':._;e[l:ol \Irunk.t"o~h",p in J" puhlieke ·"tn\.aL

f)t' ~.<lnk van ~Ian .\lJpel weN wederom u it .
~ec-;r.,!,1 to t Yr!l.la~ dt:11 "'_tell (_)ctuhet' teu l·illd~
l'\>f"df>rt.' !Sl'tIIlgeul.~ ill L-e: ",innen.

Wat gaan onze boeren doen?

Wellington. 1 (Ic!.. 1>l~'7,

niet .. et dat
er zulk een
W"", &I•• r

Slot van de Paarl School.
Ih· uilïCik--in~ ran certificaten en prjzen &an

rt. ~- ..Ia.a!(Je le..rhugen in verband met de on·
la/l~" gehuudt!oc univeniteitA ex&mwa.. ge·
.d,;~dde "p 7..at.erd...gnamiddag. den :?den Octo-
r)(.'r De dpk()m~", nf"'-ChOólll het wedtjr iet!' te
wel1~'ben overliet. WJ.'" tamelijk: groot. zOU(la,
hot ruime ...·b,.,lgebouw wel !Cevul~ "'lUI, De
l~rlingt!n namelI bunue zitplaat.8en op deo
bepaald~n qid m. eD ,·(.Ig-en"' de standJLaffh urder
.toor bell ;,:epa....'e .."L De huofdond"rw'i.er. de Ondanks de vele ~e"aJ .. wordingen en lIedacb·
heer (;, "an CODl"'nb",~ell. met dt(l viae prin, ten geuiterd omtreut den verd."ehten toe<Itand
...paaL lie beu E (; Retief. waren op het "an het wed ..r. brak de mor~en <Bn laataten
plat form gezelen, met de dir.,..ti~, leden ter :'olundag, na een iet W:lt kouden eD regenllChtige.
M)Chlerhaod, rusth«, kalm en frillCh te Pa.acl aan. Reeds

[Je <cITlc""tingen begonDen d,",r het ling8n vroeg IIIlUlkte men zicb gerued om uitAtApjt'l! te
V'L "ct. I.'>';. "., I : "Houd~ Cbriatu. zliQe kerlc doen en "picnic" te houden. t".ommigen gini ..n
In ",wd" enz, en ~ebed Joor den prin"!"",L , naaf Bains, kloof. amIeren . naar Paarlklip,

! ~t'[!I~mde bf!er, tot h~t Ultrel.ktW Ler certl· anderen weer naar Drakenstei. Yiateoal, terwtil
6':i :,." ,j,'...rgaandoto. riep d~n eersten leerling op de meerderheid echter ,hui. bl""f. om de "sports"
,.". " :J certllicaat te komen ontv:utgen. van den midd .... met haar tegen ....oordigheid te

....:.'1 !i'lntl"'! l;ahriJ.:! ,lu ToiL Bl·t ,whonl boo· \'eT"H'ren.
~er nll.llIt'1l had hll met ~oe<l ~eyolll afgel"gd, De <erricbtingen iJe~o,,"en precies te één are.
,,'.lH"'" hll dan ",,1< :d. ":tefauus, een na.am die Het p"viljoen was wel gevuld met toesebonwen
h, ,,'tl "..,d""lt. lot bet einde toe volharden terwiil de ",,~al'tl dicht tegen de scheidingrJjjn

mve' drong, .oodJot de polities hunne handen vol baQ..
~L,c Ldel\., ""'I Coppt:nhagen, In hetzelfde den de orde te h&Ddhaven, '

ex ,men had ll~w:n ook plicht nardig hdoond, De baan voor bet wielrliden Wall in prachtigen
"',"""'Il Jc h.• ,fJonder ....lJlCT. als \'atler, baar toestand. good hard, wodat er niets O"er te
""'''''''~'hk dat III haar werk door tJ<enge klagen VleI. De aeht.erm.sdag.zon htacht een
1"',.;,n1"" vO"T[lPtoen zal. Uur num bedoelt warm sonDig gevOt'I in aller harten. eD of""boon
;et. Iraal'. waarom b!1 gaarne za] willen zien de wind later in den ""btermiddag opetak. noch,
J.I' 1;' Itl aller .rn.t h:!ar b""t deed, tan •• oei bet uiet 1.00 erl' om ongerief &aD

....tt·l'hallu."I dil Tmt nz. I 'okgef'la.a.gd zunde in IDl::dedlngers te veroon.aken.
ho" "h,,. ,I ho"g ..r examen, werd ZIJDc..rttticaat De ·'item." op het programma waren veel·
h,.fIl t,)~~t;_·relkt. mt"'t ettn woord van aanmoe- voudig en werden !lmaakvol \·olvoerd. Er wu
<ill:: n~, geen enkel pant dltt' af te keur.,n WU, en er

I". ,,,lge,,oIe leerlltlgeu waren "uC"... vol in vielen ook geen ongelukken "-oor. zooal. Dl&&ral
he' _"h'H,) elementair te dikwerf bet gev,d l. op d. wielrjjde .. baan
rh"" I .l du TUil, Ook op "!ln nulO werd wanneer er wedatrijden !(eredeD warden, Wjj

~r"U'I..,~ld, aJilll(eZle" Dall"'l alt",,. volLardj~ hebben J .. opinie booren uiten dat bet Wit lang-
,Jl t ~eb"l. 1':v"nal, Danl>,1werd hem toe~e, .aam met bet volvooren van sommige
lt-'l,i :dtn"... lil lilll wt'rk te volharden. l..iende ··item.,,'· toeging, maar wij verzekeren het publiek
"",lr .je phut.e "anw""r hllip te <erwacht."n i... dat de beRt Mogelijke orde be.teed werd eD de
'.e''''. F Cilhers I)ok '!1 werd tot bet ",geling ui ....rmate op zijn tijd get!Chiedde; wllar·

,." ,rtl"nen harer .tuoi;n aangemuedigd, om meD ook nog mpt de zon boven den !Jerg
U,ul",th .\, Retief. W ..geus ziekte WOJ! t!j naar buis kon gaan,

.f .....lIg, llaar c~rtitica.at ",et l,.,ufO werd aan Wij geven de l'6IIulla"'n hier onder in 't kort
lu." ""ter opgedragen. eli de wetL'lChge'lit. Item ~o, 1. lUOyd., Flat 'Handicap (jongeo,
oil' li' 'F• ..,d'1( malo(h"roteld Z!IUom baar werk onder 10), Daarvoor WHr~n 10 mededingel'll iD-
-indertllaa.l te un vaarden. geschreven. De eente priis viel san INlae ROA-
.)"b ...... " C,,.,tLee, -'Iet eenige gtJl'i"te' aan· flOUW. t ...eede O. de Villi""" Ozn. derde D. de

1lI"rk'''Ktn omtrellt de beteektnlM vall haar Villie .. Jzn.
"a,Jln. alsmede """'K" wen""he~ umtreDt Iwt NO.:t. Een )llll Cycle Handicap,
"".rtlo'\terl har.r ,Iudien t<>el(ev""gd, zei de .....1, P,.1. Retief. :l, IL Lampbrecbs, 3. J.
h.• ,id",,,ldwllzer ,lat er ~elegenheld bestond. Boo)'oen,
, ... , Iemand lo:". tf>£"I(gen had, De macbine door den winner gereden .. al

I le; ht',,, t;" ..nrlall llasM>n. een <ler direct je- een "Imperial Rover."
I"kn, ~'eu""hl" de kllldéren teL.llwen met I,uulle ~o, :i. Een mi il stap handicap. (Beker lIe-
""d"rwtJI.cr. van harte geluk ru~t hUll 1I....laagde ""boD ken door de firma FI.,~her & Co.) 1. M,
"urnlll,l ~:e" onthaal werd hen in den n:tmid· :\I. du Pl.siM, 2. H. Ackerman, 3. B, W. Van
,ja~. (Id .Hoop der "errichtlD~en beloofd. eD Moltke, De mijl werd in acbt min. dertieD drie
""'''I{ez,~n er wo korten t!id kennis werd vijfde oec, afgeootapt.
~"~,,\'etl. i_ hel bem nog \'feemd dat de opkom.t ~o. 4. DYie-oo.n weel-loop. I. E. Horak
.,,!! wo ~ro()t kODz!ill Hi! n;oedigde de kiD' en A. J. Hor&li::2 B.W. ftII }Iolike en O. piton.
,I"r"n ..atl hun }_t té doen. ,nllesloten diegenen Xo. ij, ~n rujjl cycle, Bcl1Lwb(Beker ge-
I,,· ,,,el [II..er hIer ter ""ho,,1 -iln. maar naar ""honken do<)r den ed..J. A. Faure.) I. H, Lamp-
. i,j"r. litrl ~egaall, br""ht>o, 2, J, Booy ... n. 3. W. B. de VilJiel1!, De

1>_ I"'t,,,;, (;, du Toit. ":1. :\brtm. bet woord mijl werd in 2 min, zevenendertig en een balve
\, 't·r'·/Idt.·, rpi dat hH df~ kinderen lJook \'an h~rt.c "'Cf'. afgeredeII, '
":"!!jii; lal wen!4\'hell Hn meentie dat Jc -unto ~f). fi. 7!, yd:o\. 7...ak Wedloop. 1. D, ~.lIari:.
I,!:'':'''' \':)./1 (·t!rtlriC-,H-t·n et.'ne aa.n~purin~ he· ~.• l P. LOll\\', ;-\. D. ~, Malan.

·j.,,'nJ,· lt- 1.I!ll, nrn ver,l~r hunne ~tud)· n "oort ~II. 7. Ijt) vd". "Flat handicap" (Jongen.
l"""n. I),; apo,tel Palli", legt dat de ""'p' hO"en I" eu ontIer 15,) 1. J. BoDthay§, 2, D. du

I ll!1 ":1.11 ~h..'l rnt'n.ch :tUIIer gehit:tkclI lS t"t.~n PleM.~u'.:L A, Pert:ival.
wolIk. ,j"r :.{'·ll1l~""IIl~ t.· xqll \\":lnt dl.' tn.ak "1" ~(). ~I. Halfm\ï1 cycle wooMn, ~ratoh. 1. J.
......·T:',[II'.j .. ';alt dl~II mt'lIl'wh Illf't onwo~~·I!Jk tf' Bvoy ...·o, ~. H . ...amphrecht.a.:t W, B. de YiI-
,\" !1'11") !t·tI I)... opYl}(.. .. IiTllo( l~ hnoi('t rH ~d lu""'f""\". TIjd 1 min. 1&IM"C.
.',..:". i. "-. ,,·,.oral Wa;IlI1{'f'!" "':j "j"n dat de In\)~.ot'· ~(). lu. 11M) ydM "Flat handicap." 1. H. Ac·
i:tl~' n Ill'" 'fHor'tit >I!n:n:n t.t:." ",a.\U Eli da,rI kermafl.:L I. A. Perold, 3. O. J. oe Yillient. .
'41,,' :.!~'!~f·r.jh(!"ll..rl<lJ~rl)!ld 7.qli!Jp ti.'" "f"feZ,' ~!I 11. Drit!.m~jl "cyclo Handicap". I. n.

!i".'f.'1l l).,. .t·id,-r", ",~'r'" .!ank;tt:' hl! hant' LZLlIIphn·t.:ht!oC. '2. J Bo(l~·"'(,Il. :~,P. J. Retief.
,. :111!]lH' i"'J''';ll!~''11 I,,· ....' t't'" ! ill ht-,b.Il;.{ d ..r \"0. l'.!. Kwa.rt·mu'''Flar handicap,"1. H. Ac·
II ·Ir'di· '_ ,!l ltar·.l,.ki·!l .J:II,~ !Ht Kt'1'I!i lil, '.! . .J .-\. Pt'rold. :i. O. T. dt \illiers.
"li 'r'.\ ,Z ~r',·" \O"r"() ,li., ,It: o;r,!!!.J :t!' \'"11, Lt l:1 Cil It'I~1 Wt"'(lloop. Daanioor WflrE-n

'! 1,~\,1 \'(I'IJ" h·t 'a:~d d:\! lah~r t-"f Il!) 1al 7 :"T1:':" dilmt.HJt.":i IIl~f-:.....'ann. De gelu~kige win·
fi, t I" h.,I..'li ~(·~,l.,i'''';l d.ll ~tt'r W~ .. j'!n~el';!fr"!Jw r~...ttitJ de \·ïl1ier~.

~I~: rh L-'_" .. h· ... ; 1-.:.\1: ''''Ink·!, IIIt·~ ~.q ''':1') .,.;tli dt~:- .'I,!rwt""' tWt.~fl,dt- en jon~l'j.
III 1;11 .• '1'. :I.."":~ ,·[':;t'knrn,,'nl·ll I H.i,k.1<' l~\ ,,·t d··ni,·
1,·, '... ';~"Ij,l,j.l;.. 'I ....' h. Il. \"1. l' I'>:'] 1~1!1 Flat hamhl'.,ap." (Roker

1..' ,I· 1 j, rt,~tl ..L '\";'1" ;'! L:":l,,·.r~dl:ll)). 1 ~'r.dIl "l~'''''1'\i!-, 1. ",V
·tI, . I ,i, ': 'ii, 'fll"'. .\1 rll .... :\ I HOI .1.:.

I· ~ "."",.,j.:::.: '\'1 j', I, .....·,'n 111')1 . "I"..;a.cJe r;wl'" J. J.
t "'li' ' ",1:\ i. f,!,...ll. :"""I,.!·):!P'·' \..1 ,it, \1~]1"1""IóI.T (j. Beltef.

J" .... -,j ..,1"1' ,r). I 114"' ....;.,!." [rllt!l '1'~,"'I\j tLl!Jdinll'." 1 U
II ... ),.1,,\\ l\,,~,~ ,n.LI 1.:!:lI,Hl:.,\·!~ ..., .J. r;'l.1!:·.Lin:":-!l.:L ~-\ 'f.!e

St, Wleners dag.
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KAAPSTAD.

-
AANGKEOK£N. ,

Oct ~..!.Deenscue lJ&rk Pondur. van '8ueOOli ÁJJ'eI.
. 4-Brttsche berk Chili, van Londen.
I-~oor .. ~c '-k Pa......',"'!"tobt. ..1:1

Rnenu1I AV1"eii. I

4-}f,,!lbont ~I<",i.Tan ~I\tal en kQlthIlven ••
I)-Uanu: .. , '"U11 L .ndt!:D
6--Anrorn~yan k...tbavem.
fj-ri:-lo Jaul, van ka,.:oó,.bavcus.
6--Brit<ochc INIt 8han<lo1<, \'lLllM>orleJl.

\'IUlTJW!(.&Y.l'i.
0,.,. f_lIa:lboot Mf)\)r. naar En:zl·innd.

,;._r"''illian nAar I'ort .r.Tlrn}')t·th'. , ·LO:-rm::-r.
4 ()c\.-{Per t<'lc~f.)-n,· Hawnmen Oast~ 18

Zat. _,l.l,:.." .• vond ft> Plymt",lh tlr. \_. kern •.". Ilt' (Yoth
UI ht"1f"fl nt:ITgc..'r! t.e ~,h •. "jll"fl 'r..:l.Jl': k.?·~I.

HII' \ 41'XDn,\~d- LIlt; -- JIljIl \'rUlJw. rI~t m€:eJ"
,Ia~ ~1' jl'ell ,1:lO I!k,j'.J'u'fJ'" I"~d?z(,)'trlilt tij t'uak
de Piltl lwn 1 nir-r kon Ul~~t.\an, 1:;.\nn .h(~eJ~~aa.J
van holm (In·~h.g~n. dank z'} H:to~o.o" ~\f::t~,?('(om
"'.th; ~·h,.t! dt~ heer L' J.,I3.,",.(,)hi,;.;;~t.,V-:tD
i<np;"".k,-,.,I .. Tac<,l.....hl, n.." s. V.á::~Il! "l"ur
alle han,iela.at·" of OOn (~'Je po ..r'óT:t gc~'lI1dp'n
Toor h. lid. door G. T. Fulford en os., Kaap-
slad.-(ADV.) .
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