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E beeren Van der Spuy, Immel- '7AL dé ondergeteekende publiek

man & Co., met inatruotiee IJ doen Terkoopen te KLAPxtJTlJe

begunstigd lullen publiek verkoopen ~:T~~E=ke:~!n ge~ !;:
op de plaata selve zocht in bet district van Ho~ Town

()p Dinsdag, 3 October 1899, ~.de aandacht van koopen

TI 10.80 'a VooBXlDDAG8. _Let op den naam. VOORGRllNBOERE'N
I. Zeker woonerf met een ge. JACARSTEN'

bouw daarop, verdeeld in twee • • •
woningen, onder dubbele verdie- F~ Va.n Byle 4' 00., 4(·latJtJf'·,
ping, ijzeren dak, met Balkon en Paarl, 25 Sept. 1899,
Vera.ndah in front, tegenover de
Noorder Paarl School gele~, dat
met geriD8e OD kosten in een
Boarding HOWle kan veranderd
'Wordt'n, beplant met vruchtbocmen
en een jonge wijngaard.
Il. Zeker erf met gebouw daer-

op, onder ijseren dak met Verandah
in front, en stuk grond annex,
gelegen tegenover het eigendom
-no. den beer P. E. Redelinghuys,
en in de nabijheid van de Engelache
Kerk aan de Noorder Paarl, de
grond is uiterst geschikt voor tuin
bouwen boomgaard alsmede voor
het maken van babteenen.m. LOMe goederen ala

1 Open kar op veeren
6 Galv&nizeerde ijzeren platen
J. Paar twgen &c., &c., &e.
D. IT. A. VAN DEB SPUY,

Aslrignee.

TEN 10u1lI V.M.

hte Va.8tgoed;- Het.:traai en pas
gebouwd Huis en Elf, ~lern in
de onmiddelijke nabi~hei van
het Bomel'8et West Railway Sta-
tion ; deezelfs ligging in aan-
merking nemende, en de groote
aanvraag naar vast eigendom te
Bomenet West, biedt dese ge-
legenheid eeue buiten~cwon8 kane
aan voor koopers. ..tl~t Huis is
volgeIUI den nieuwsten lSIIl8&k
gebouwd, bevat 6 kamen en
keuken en is over bet gebeel
ruim en wel-ingericht.

2de Twee aangrenzende onbebouw.
de Erven van deselfde grootte
ala bovenstaande, toegezegd
aan den insolvent onder r.ekere
voordeelige voorwaarden.

3de Loue goederen. Bevattende
de gewone verscheidenheid Huis-

DE 0 d
- ~.eDden daartoe raad, Glas en a.a.rdewerlr Keuken·

n erg.etee... hti d d IlUIOU Atbehoorlijk genl 'W} 19 bf~ gereedschap, 1 Bicycle, 1Cornet
)\l'Jllir. MEI8r~Q zuil,," u~u ~ (Koper), draad, deuren, Galva-
verkoepen op bovengeme, ~n g nish IJzer, een lot verwen
en op de plaats zelve:- ~ verwers benoodigdheden, Hoen-
I. De Fraaie Cottage juist' .,1- ders enz. ens.

tO<1Il1, gebouwd van de beste 1. ~ Laat dese kans niet voorbijgaan.
terralen, gelegen tegenover L. e 1. J. NIEUWOUDT.
Nil'llwe "Athletic Field" en in ~e I Eenige Curator.
onruiddelijke nabijheid va.n "VlO- l' 1. BoamILD a. ZoOn 'AfB1aprI.
tona College," bevattende 4 8IasV'" téll'e~boecb t

kamers, Voorkamer, Eetkamer, 8 Be te'be 1899 .
Keuken, Badkamer, Bedienden, en 23 p m r, •
,mdt're buiten kamers, enz., enz. - N SGEVING
]l,.w Cottage gebouwd op de g.l'on- KEN I· ·
t!Pll onlaogs door de municipaliteit
'\ ,'rkocht is gelegen in hErt,gezonru~
':t'e\ van het dorp en beeft een fraai
IIII LIPnt in alle richtingen op de
!'I'lt ...lttig-c. natuurtooneelen het dorp
ll!l1nngl·nde.

Il. Twe~ onbtJbouwd9 Erven ge-
I ,';:t' II al8 en annex oo~lDgemeld
Ilg"ndom zoor ge!!Chikt voor het
tlflllW"n van twee of Inll!!r geMefe.
l:Jk~ cottages.
P. J. BOSMAN & zoon

J.Uslagers.

r·"
I

DEEL No. 71.-8,803.1

.A.&n de IOOWR P.uRL,
Zonder R... rve.

Val~ der Spuy, bnmdman ~ Co.,
Vendlt .Ajdlagerlf.

Paarl, 22 September, 1899.

STELLENBOSCH.
l~ublieke Verkooping

vAN

lOS I~UAR}ASTGOED
Dinsdag,f.c 3 October,

TE 10 UU V.M.

:-:lelll'nbosch,
'2.; September, 1899.

KENNISGE'~ING.

GEVRAAGD
'lUl"ET betrekking tot de ad'fllrten.
.lIL tie tendens vragende voor
den bou ......van de Port Eliubeth-

Qe)~81lll'(1, boorden H1IIII8DIdorp sectie van de beren-
lonnllllJ en knie- genoemde lijn, wordt hierbij keDDis

gewafelde gegeven dat de tijd voop ontvangst
HaI~lettte:n.oretmla, 'f¥ tenders is verlengd tot de n 80

sten NoTember La.
JOHN BROWN,

Hoofdingenieur.
Kantoor van den Hoofdingenieur,

Kaapsche Gouvernements
Spoorwegen.

Kaapstad, 26 Sept., 1899.

EBN gooertificeerde ondenrijser;
of oncierwijsei'e8 om onderwija

te geten aan 5 kinderen op een
Plaataschool, Salaris, £50 per ~
met Koet en Logies. OnderwiJs in
Engel8ob, 3 kinderen Musiok.
Werbaamheden te beginnen na de.
eerste Holidays indien mogelijk.
.Aanzoek met getuigschriften in te
zen<..enaan.

J. J. BOUlVE~~~
P. K. Commadagp,

Somerset oost.
P .S.-Kinderen van den 5den tot

den 7den Standaard OR te brengen. .
J. J. B.

Zeisen, Kaapsch Model 15/6 per stuk.
BRWGRUO YWOOPING

VAN I BINDER DBAADf

VASTGOED!. enz., elz. Zal,ere 1111111Dlle,.Bllden IIluien
SOMERSET WEST. STANDAARDS EN PUNT· liRAAD. TE HUUR

STRAND STRAAT, KA APST.A.D.

OF des verlangend te koop, 10
uitatekende rlaataen uitp-

sooht in de Afdeebngeu van Her-
bert, Ray en Barkly Weat. VOO~ .de Publieke School .tA;

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen V illiersdorp een Eerste .A.ssi&o
Buitengebouwen 8teenen Kralen tent of Assistente, die bekwaam iS
en Kampen op le Gronden, vijf leerlingen voor te bereiden voor hef;

opLBiti~ oursus voor minnten rijden van het Post en "Bohool Higher" Examen. Kennis
If~toor en 't Politie om zangonderwijs te geven (tonio
Station. Goede' aobolen in de salm) eene aanbeveling. &laria
ubijheid. Overv~ van wild. £90 p.a., terwijl logies te bekomen
V~ in ~ ve~ dat is voor 0D¥eveer £27. Diensten té
.reiOhikt is voor Paarden, Siruir.en. ~en III Januari, 1~~)(). AppU.
'\Tee, M.,nno Sohapen, en geiten. ca.tles met getmgschrlJften zullea.
De eenige reden YaIl den verkoop ontvangen worden door den onder- c •

is dat de eigeDaal' door BIechten geteekende tot 24 September, 1899.
gelOndheidatoe8tAlBd zicb terug- P. T.BETIEP, V.D.M.
welllCbt te trekken, en bet boeren- -------.
bedrijf wil 0

E:'tot:
H. R. CAWOOD,
POltkantoor Pat»knil,'
. via. CelmpbelL

Telegraphiacb Adres :
Oawood, Papkuil,

BENOODIGDDE ondergeteekenden behoorlijk
geauthoriseerd door den cura- .

tor in den lnaolventen Boedel van .-Tegen de laagste noteer!ngen voor kontant.'_ ))eMJltI. t
ADA)( THIRON, zullen publiek ver- B. .. BOSS "CO 'l""WlllII llJNJDelDau
koopen op de plaats selye te I .
Bomenet Weat op. . •

Woensdag, 4 October, 1899

BOLIKDBR'. BBROBMDB

ZWEEDSCHE STOVEN;
H8t!!Brt:iua._"IA onderwijl8l'8,

worCleDlteKaapstad ge-
88IIL8taanlle aomervaoan·

ool'ldr&ichtA~DltiD't bijzonder
wijse toe. te

nnllÏl .. itoI..-n .. ,.... der ver.
HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad.

Verandering in Prijzen.

WOO'DREAD, PLANT & eo..
ST. GEORGE EN STlU.ND STRAAT.

DEZE Koet.Inriohting, door ..
Kerkeraad der Ned. OeN£. a..

meente, Kaapstad, gelltiobt, eo 0DIIeI'
toMicht '\'lUl den Heer eo )le.. D"
Pl&88I8, la reeds geepend.

~k OlD OpDBID6 kan gedaan WOl'dIIe.
.... OP DB Plaa't. :i::::.!:.' o. F. Theron, 80riba del

VOOl' behoeftigen (waarn.o bewijl ~
worden geleverd door den ptaat.lijbG
Leerar) II de prijs alechtl £20 p.a., ..u.
ingealoten.. Meer gegoed8ll betl-Ja
ou> p.a. .
Het "Te Huia" biedt du UIl ....

echoooe gelegenheid voor ouden dia h1UlDe
en in de Kolonie gegmeide Vroege lOrum naar de Kaapstad ter IIChoolMOd., .
Rose, Duitsche Bla.uwen, en Flour- en bepren 4at !lij onder goed chriItelljkballa. opsteM mllen 1JtaIW,

+-> .._.1 oh Voor ftI'dere bijtonderbedeo Y~Tasmania Duits e Blauwen, lD811 doh bij deo b_ J.du Plelllia, Bheeae
Nieuw Zeeland Bose, 8tnat, of bij denood"rgeteelreoda.
Oceanio Favourites, enz.. O. J. F, mERON,

Gedurende ~I .1 Ie._ n1lu 8cmlba die ~ .....
••• :- Ku~. Junl, l8Q9.

Frauohe Vroege Boee Aardappel- ----------

Il .... Itt:.........IIItr AARDAPPEL MOEREN
UI tt ba.: _ BE8TB IBGEVOBB.D£

Wij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
zen.

1B6BYOBllDB
.illDAPPBLIOWX

De ao.dJroo ID.4......
GJJ.'IOOMYoo -..L .All. QrooS&eD..
IIob.tJ~ 0:111. p.tJUJJ •• .aD. Ca.....~.

J. C. SMITH & Co.',
Hou~ (001 en Timmerhout lagazijnen, or

- Koloniaal- en lmartbuá lagenhout,
STOOM ZAAGMOLENS,

'88, Breestraat en 'B,ieooek.sPlein,
K.A.A •• ·.. A.D. Ook andere 8OOrt.en ; voor prijs eD

qualiteit onovertroffen.

CO.', a~~!!r~~I,
Kaapstad.

GnB IlllrdappelmoereD- En ook Tak, Winkel Kel'k BtrM\Ba""' 'Wyuberg. '.

•

- Speciaal Uitgezooht voor
Afrikaanache Boeren.VEJ,UtOOPING VAN

IIIr kistbare BaltlD VROEGE ROSE· Early ROIl

VEBLORE!1'



I'

Dr~II:n:U8.ZI1 :

Hon. ALFRED EBDEN, Voorsitter.
HENRY SOLOMON, Sill.
FRELJ. J. OENTLIVRES.
PAUL DI VILLIERS"
GODFREY SlOREL.
J. G. STEYTLER
HARRY BOLUS.
H. M. A&DERNE.
Hon. J. X. MERRIMAN, M.L.A.

J:lK!T1 G~l'IEl8KUliDIG. j.DVlSIU&.

G. E. C. .L"iDERSON, M.D .• .M.O., Londen
M.R.a.s. Engeland. •

De VoordeeIen daarvan zjjn:JH.B.L.IJKSCH J P.B.UIK . £226343 ,
INKDUN lNTD..EST 103:890 1. Alle behandeling beslist zonder pijn.

FOlfDS.KNIN H..lHDlJ • '£2,072,336 2. Geen Platen of Verhemelten vereisebt wanneer ons speciaal systeem
G..\ui £hl.gd j~ Z.ud·dfriCa4JUCM&c"riUil. van Crown Bar and Bridge-werk wordt aangenomen.

'OOIl ......UUTW """&DULa: 3. Volkomen natuurlijk en voor 't oog gelijk aan echte tanden.

O E Jaar~jk~he Bazaa~, in verband met de Dames Vereeniging" UW'
KomnknJk Kome za!_gehouden worden. in de Good Hope Hall

(D. V.) op v:R1!pAG. 10 NOVE.MBER, a.s. .
, De. vernchtingen zullen speciaal gewijd worden aan sendingwerk:
10 verband met de bovengenoemde kerk zoowel in de kolonie als daar-bruten. . _

Giften kunnen gezonden worden aan Mevr. Steytler. :Mouille
Punt j Mevr. Van Heerden. Hofstraat ; Mevr. Roome, Faurestraat;
Mevr. Du Plessis, Zee Punt; Mevr. De Beer. Woodstock, en de heer
H. J. WBBSerfall, Bureaustraat. ,

11&..... Boedel • ...... "

tlituerkoo» vali JlJ1IJfJli8rS-
voorraad.

In den boedel van wijlen F. H.
SPOLANDER, Groentemarkt.

plein, No. 5.

DE geheele k08tbare voorraad in
dezen boedel, bestaande uit een

groot assortiment dames' en heeren
gouden en.· zilveren h?rloges en
kettings, rlllgen. medaljons, doek.
spelden, broches, oor-ringen, hals-
kettings, ornamenten, armbanden,
klokken, barometers, telescopen,
opera-kijkers, mathematische in-
strumenten, aneroiden ena., i8 her-
merkt en wordt nu van de hand
geset tegen zeer g~matigde pr!jsen
ten ein de ze spoedig op te ruimen
. W . .A. CURREY,

Secretari8.
Voor zich en mede-executeur.

Gebouwen der Kamer.
Addertey-straat, 106,

Kaap8tad, 14 Sept. 1899.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLI~GE

LEVENSVERZEKERING
MAAT.CHAPPIJ.

o ft G E 1\ I C H TIN 18 -4 6.

corpOreflrd bij Acta ~.n Parlemellt 18N'

lboolute z..korbeid. <hook Bo._
G~f: :~"'I>f\rkin~n.
n,,:,.JlIll("n "lUtl'llul wel- .. rbeurJ ..nlari.,.

ljet>n ~triatie op Bei ... n eD Wooopl .....
lhti~. Oukoewu.
:'\!'Ht"(!iz,. lw.t.a.li!,~ tUl 'ord.ringen.

.4..:1.. Voordeeien behoo!"eO:uLD J. Ledee
(}"."l 1·,·r~niIJ •• A&Illirrailllijkb.trl,

()'j;T(,[.! lp;l'Jk8 lk>nl~.'1 I'P \"I,r'l~rIUb ..n
Runne twL;l.;II:~ r oo r (heq •.'.. ve.

j)n";_lor!tJk,"'h ('lId,.rl'~I., !JL'4.t.lt In Jum, '"~16
U~ .IJi.;t!lJdl!' ill juUI, lliilB.

O.·~ii' h,~ ..n !"N:u"t:,-.Il -oor heL4Jina ' .. r
P.,...nnu.u ..... r-'0d1Ireud. ",'!Ikll' d. Poli. ......n Il'lI.Ch
blJJ1't

PO'1 ......··1 ,>11) ...ell -r.f] I.ntA;bL 1('IOh•.ng fir 'l'ol'!O"nfh
O"l!r·ilLU.W~·rUt! i' \_ru M'IJ ' ...... rt ......lsch .. prf'ml.
t. fJct..xt!o. -

LAATSTt- UITBETALINGEN. l8YS.
.Pellseeu nil ,enchillcnden duur werdea be~lo

me' de ,olgende oommen 'oor iedere tI,OOO flU)

eonpronkelijke venekermg ;_
Duur in 18911.

50 JAAR .
'7 J.u.~ .
406JAAR .
80 JAAR .
tc JAAR ...
11i JAAR ".
U JAAR ...
~ JAAR ".
6 JAAR

.., .£3.093
2,939
2.720
1.898
1,6911
1,l15O
1,262
1,168
1.<Wl

TANDHEELKUNDE.
DE heer A. FIELD. Tandbeelkundig

Chil'tlrgijn (onlan!r' in bet London
Dental Inatitu ut ) beeft pas een bezending
van d"g.lijke nilmw er",etsche Tandheel.
kundige Middelen ontvangen, en i8 in de
positie gesteld om zijne pstieaten de voor.
deelen V!Ul a1 die moderne verbeteringen
in de tandheelknnde te doen genieten.

Con8nltatie nren 8 v.m., tot 5 n.m.
op Z ..terda.gen 9 v.m .• tot 1 n.m.

Patienten bnitenaf woonachtig. kunner.
hunne visites per brief aankondigen,

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig Chirurgijn,

Oastie Chambers,
TBGENOVBIl HET NIKUWE POSTKANTOOB

.Adderley Straat, Kaapstad
P.K. BUJI 860

POOTAARDAPPELS.-TEGEN het einde dezer maand ont-
vang ik •

Early Rose Pootaardappels en
Magnum Bonum Pootaardappels

in ij Ibs manden.
King of the Earlics } III

Red.Beautyof Hebron 100lbs
Damels White round. kisten.

.Allen kleine rijpe poct-grooue.
Gelieve uw bestellingen spoedig

te zenden en zeg wanneer ze verlangd
worden.

A. FITTIG,
Hoek van Wale- en Burgstraten.

TE HUUR.
VIER~ette Huurhuizen (nieuw),

nabij Lady Grey Straat en
. Statie bij

THOM & VERSTER,
Paarl 18 September, 1899.

"Plmt.draad. PiI·draad, Draad;.net,
Kamen, Botermaker. ReuzelOlie.

I

WOODHEAD, PLANT &' CO.,
St. George's Straat.

KAAPSTAD.

".... TIJD' IS GELDJ

MOLL & COIPAGNIE,
Direkte In voerders,

"MARKT PLEIN, PAARL,
W...ENsellEN het publiek in het -algemeen bekend te maken dat

hunne Nieu"'IIIl'eStoownzaatt Molena te
Lady Grey Brug Station in volle werking sijn. zoodat alle orders voor
het zagen en schavon van hout met spoed kunnen worden Uitgevoerd.

N.B.-Een groote voorraad van Bouw-materialen zooalsRoodeen Wi~
Deelen, Vloer-, Plafond. en .Amerikaansche Planken, Da1rijHr,
Cement, enz., enz .• altijd voorhanden.

Het Pijnloos Stelsel van Tandheelkunde,
VAN DE AFRO-A14ERIKAANSCHE

MAATSCHAPPIJ,
STRA~D STRA.AT

TANDHE ELING
46.,

(EEN DEUR VAN HET WHITE HOUSE HOTEL).

Gebitten Jan .£6 68. Pijnlooze Uittrtlling Jan 28. 6d. at
Patianten van Buiten in éen Bezoek Geholpen.
UREN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd.

Dr. J. E. HARRIS, (D.U.S.A.), D.S.,
Manager.

Gehoekte IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten en Veldbekten.

Ons is verzocht nog meer van boven£,e-
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen Voor t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzen.

BOCB &;.DIBIE.
• Burg- en Castle-st~aten, Kaapstad.

~T.D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN

ADDERLEY EN ~ARLING STRATEN.

EET-, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten
Aardewerk in groote keuze. .
Hang- en Tafellampen, V1ot'rlampen voor de Voork-

amer, Tafelmessen en fantasie- artikelen en alle Huishoud-Be-
n~eden. .

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
. Verjaardagspresenten.-n Specialiteit. Juist ontvangen een
lading van hun speciam"Port.

., VIOTORIAN WArrER- \VHITE OIL,"
150" VUURPROEF,

IN PATENTE "F.AUCET NOZZLE" ~N KANNEN,
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

WIENER & CO., BEPERKT
GROOTHANDEL-IMPORTEU:RB

-VAN-

IJZERWAREN EN ALGEMEENE KOOPWAREN,
Hoek van St.. Georges-straat en Doek Road,

K.A.AP$T.AD.

Heb nu in voorraad wat tegen de Laagste Marlrtprij.&en wordt aangeboden--
Bouw Benoodigdheden. Gega}vani8eerd IJzer, Gepunt Draad, Versto1fen ea Ve~,
Zwavel, Cement, en aUe lIOOrten van IJzerwaren. alle 800rten van Kruidenienwaren
en S~eerwaren, zOO&laKoffie, Suiker, Rij8t, Koorn- en Wol Zakbn, Zeep, en&. eDL
Amerlkaanache Goederen bestaand'8 uit Timmerhout, Deul"8n en Venlten, )(ielle.,enz., enz.

Behangll81papi~ M_nw&l'8l1. Koffers, Leeren Zakken, eDJ.
Telegr. Adre.: WIJlil'4RR Jr».p.tad: .

Nederduitsch Gereformeerde Kerk,
ADDERLEY STRAAT.

By order.
H. FAGAN.

Secretary.
Somerset West Strand,

20th September, 1899.
PETITION.

Veilig en Zeker Zijn

AYDt'S 'IUIN
VeUig • .omdat alj vrij .ijll tan mlDe-

aIeL
Zeba-, omdat aij werkelI door da

Mtaar te helpea.
V.,.wppiDc veroorzaakt ~

lMtd, .cUi.. liootdpijn, vuile -maak iD
,- .......... t.omc, dole pijn.

PUBLIlU ta W hoo6l, ~ Yeru. YII
eetlUIt, .Iecht pheqen. eli een tal ....
UdeN JrWaIea.
0- Itwul ba pa_II wonllll

__ er ~pplng la. (~
beid ~ WerklDg '!'UI den le_III..,.WIlIMI&Ay"". Pillen
~ _ toeDemende gaIaf,
IICbeldiDcfIB .. ~rderde werking_

~

...... Laxeerende doses elke
• .r-o- .ullen acbt en gemak.
D __ op den vu~ndell dig.
Zij .!jD _ ber-Jde pI1tIZwg VUl ver-
noppillc fIB werkelooaheid Tall den.._.

V..t,opplajr ea JIIIlaehtigbe id veroor-aaba_w'b~ vol van ullJ'tlinhedea
knaL Om het bloed UI "'~D is er
... beter aidMl ClaD

Ayafs Sarsaparilla
Bet aal alle OlU'elahedell ....egne_

_ rijk, rood blned in plaau .tellea.
Bet pett. n kraeht, moed en Ollder»
......,....t. T....... _

. •• L " ,._ • c... L.nU. _. U. I. '"

TENDERS zullen
wacht bij den 1IIOJ:11il'01eUr

auditeur generaal
vermeld'en dieD8t
noemden datum
twaalf uor.

V~en~'~~u~
het houtwerk voor
Queen Victoria
13 October. 1899.

Volledise Dl]lJ!lOnCl8rlkeatln
verkregen
van poblieke 111,rerl~en. _AAD~lt.alI

De laagste of
noodzakelijk te
nomen.

ZELDZAJlE VERKOOPING
VAN

TE· HUUR.
WOONHUIS van af 1 Novem-

. ber. Doe aanzoek ~ij
O. J. T. DREYER,

Noorder Paarl,

Voor gij ergens el~ koop, schrijft

GUSTAF ANiiÊR$oN & CO.': . KAN KE R. mANSCHE EARLY ROSE
35, Lan, Straat,: Kaapstad, i - POOTAARDAPPELS,

Om patronen van hunne prachtige' HBTAesiabGeueeamiddel ~t IN 1rTa.T- OF ZAKKES.Plakn......· , . steeds bnOnden een onfeil. .IL&Q .a.n
-~ i baar middel d8a!_tepn te lijD.

VIBJ', VIUI8, en·BOIlItDJIWllR, Vele Nieu.,., ~.

TEGD Zln~ P&JJZD. Adrea~w!!u!:W~~~ .OASTLE STRAAT 49,
Ben prachtig 88IIOrtimen~ Lin. BIll fU IMp Strut, hapstai
cruata,eV=~~'~, P•..~. B~QH, P.L BUS 7u. _

- ,- Go 'tsY""'-dm" ~koopenKo1onialeAardappelsGustafAndel$)n&Co., uvernemen '..uua .. eter ~~Uienj de hri?~ljng wordt,
35' wa ITRAAt, ¥WAl- .' ..... t·...... va......~ verlangd III t HollaD(lBch

GOEDE WEIDE, HET -ac:mms ~ATER. ' __ la .... x......r'1
. 1.·. '. EU d -.-'" ••,0VOOR Vee. te. verkriJ.-. ,bij ~~S;;a:.S: ..s~~:r.~

80menet w-_ DOe _"'" v... ,.. - <: '.. .' . ...
lOek ODder WEID:B-l·Pc8tbua 2, 811,1". IIA~&W & 00., .!"1I4_r-.
10merIet Weet. J . , , ..,ca.......... x....,_,. ~. __ ..

B. H. HEA.TLIE,
...... •• 1:." .....

Huia-, Boedel-, VenekeriDp- en
A1aeme8D Apnt.

Admlniatratear YaI1 .Boedele TOOr
IDIolyenteD en Afwesigen_

HDar en relnmlug811 wordeu Aipt

~~oten op Eerste Ver-
bud.

producten Xoopen en Verkoopen
Vraag de LUit YaI1 eipadoUUll81l.

Xolola1ale ll1mIa1 gebouY8D,
. J.ddarleJ-ctraat ~ KaapIiad.

B. DITTMAN & CO.,
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. 'I'1BNDERS zulle
~ wacht door de
ouditeur generaal v
~ermelden dienst,
12 uur Tan den aan

Schilderen en he
de woning vu de
JDissaris, Sutherland

Volledige bij zond
.erkregen worden
Tan openbare werke
den civielen commis

De laagste of ee
~oodzakelijk aange

JOS H NEWEY,
H fdinspecteur van
P lieke Werken.

DOYDERDAG, 28 September (~.begiJJnen met dell trein van 4.3 n.m. 'fan X.. p.
stad) en op den volgenden YnJdag, Zatenlag, Zo.n~ en Maandag, 1Ia1~ Bxc~.
orieJc-rtj68, voor alle klaeseo, tegen enkelen pz:iJ8 Voor de.dnbbele nu, worden

nitgegeven voor alle treinen (ait~lIOnderd de wekehJbche beperkte expl'Vll) ~r e.n
van alle stations aan de hoofdlijn tn88Chen Kaap.stad WOl'08llt.er, Stellenbosch, 8U'
Lowry's Pad en )!almesbnr¥ ta~ken.

De kaartj68 znllen goldlg &IJnvoor terugkeer tot en met Woenldag 4. October.
SPECULB TREINEN.

I I I Goedkoope ExCDl'llie .
Teruggaande Prijzen geldig alleenM¥ndalj', ~ October Tremen: voor dag van Ilitgifte,

~.\AR '1 N li I RatoIll' prijzen.
K~:~ta d I ~~~:~~afteat tt~. late,~, ade,
te 7.30 Sir Lowry's Pass 4.56 fJjO. a;6. '2/0.

Vali Wellington te 6 Dill' n.m, Il&IU' Kaapstad via Stellenbosch.
\ )!AlTLAND EN DURBAN ROAD LIJNEN.

Op .i"~dag 2 October zal de Maitland en Dnrban Road trein dieIUIt goschont
wordlln en een speciale dienst ingesteld., ,

worden inga •
controleur en
r den onder-
's middags

ezen datum :
teUingen aan
civielen com-
:1 Oct., 1899.
heden kunnen
het kantoor

, Kaapstad, en
ris, Sutherland

tender niet

Kantoor van Pu
Kaapstad,

18 Septem

WIJNBERG ~N SIMONSSTAD TAK.

OP M.A.AXDAG:&October, zullende gewone goedkoop41.ka.artjttlj worden uitgegevIlD I
voor bij;z;onderheden zie men de pnblillke aanplakbiljetten.

GYMKHANA LENTE MEETING TE KENILWORTH.
Exeursie-klLUrtje8 tegeu den prijs van :&so 3d. eerste Id&8118 waaronder de toellfoting

begrepen j" tot het .rlluterrein zulleu worden onitgegevllu bij alle tt'lIinen van 10..) v.m.tot en met ;l.-U.lU.

Op .MAAN DAG ~ Ocwber, ;z;al de Wijnberg eu Simoll&ltadtrein dieD8~ gesch01'llt
en &Iln speciale dillust worden ingesteld. , , .

Your venilll"ll bijzonderheden sie men de pnblieke aanplakbllJettell.

C. H. ELL lOT,
.A1gemeeo BlI8tierder

".rm: mt:c:»c:»~.
Zaai- en Vee-Plaats,

In het dist. SUTHERLAND.

DE welbekende Zaai. en Vee-Plaats .. BEBRFONTEIN" 4 uren van 't
Dorp Sutherland, groot circa 7000 lUorgen, erkend als een der bestenin het District.

De Fonteinen geven goed water en de Gebonwen behelzen Woon.huis, Stal, enz. ,
Voor verdere bijzonderheden doe .men aa~ bij den heer

H. C. rAN BREDA, Wale Street Chamb.ers, Wale Street, Kaapstad.

Departement JID Ope are lerken.
Aal 881WI88 ri, enz.
TENDERS wo

voor de meu
~erk van het nieu
Port Elizabeth.

De specificatie, lijst, contl'aOt.
.oorwaarden en etailleerde tee.
keningen kunnen esien en vel'dere
inlichting verkreg worden aan het
kantoor van den Jondergeteekende,
en bij den klerk] van het kantoor
der werken te Bort Elizabeth ge.
durende de gowape kantoor-uren.
Tende1'8duidelfk gemerkt "tenders

• oor meubelB en! houtwerk, nieuwe
post kantoor, Pfrt Elizabeth" zullen
ingewacht wo~en door den Con.
troleur en auditeur generaal, Grave
etraat, Kaapstad, tot Dinsdag den
Bden October, 1899 '8 middags te
12 uur.

De tenderaars moeten twee vol.
doende borgen aanwijzen voor de
tlaleving van het contract, en deze
borgen moeten de tenders teekenen.

De laatste of eenige tender zal
hiet noodzakelijk worden aaoge-
nomen.

en gevraagd
Is en 't hout-

Kaapstad,
e postkantoor, ee Sept., 18911.

Verrotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik
herstAlld.Tanden ZODd8l'~D
TOlgens iedere bekende met.hc:id.
uitgetrokken. Gouden Btopeels
Kt1D8t-tanden, paaiend ~'

maakt door 1ucht-1UÏj'mg.
alsook lIODder platen, ~
het steJselbebDdala ~dce
Bar. eD CroWD. werk.
Alle8ll het beste materiaal

gebesigd. en alle tarieven sijn
gebuurd op de billijbte aOha&J,
overeenkomaademet soedwerk.

BVBR.UID DIGBY.
L.D.s.. .&.0.8., Bng.,

.,........ ·cIe.r..-~_
• CIWIDC On.lItIpHM),

BIII'I'UVaDn.

LLOYDS' "AEBIOTDR" WIlllOUIS.
Geheel van Staal, GalvaD.1zeeJ'd. Da Y()ltool1ng, volkomen beeoJlut tegen
Roest. 8 vt., 12 vt., en 20 vt. Wielen., met Gebalan08ercl Beweegbare ot

Vute Torens, nn 20 tot 100 voet ~OO&'.
ne lIIJ&e 111001111 , .. likt .. t ItlJaBe'.an TOIIII. JI11II lItIl .Iler
JlGlQU dU lwa. aHllI lol ... 1I1l11Wll
De ~OOgstl prUl '.,d IIelUU door dUI

I. lGtvn ol op ae cJaJcqo 'areld
TeAtoolS~ 1683.

Gouden Mlldaillil van de' Landbouw Vlir.
e~wg te Port Eluabeth '" 1894
Gouden Medaille en Eent.wl Prijs, JobA.
neablll'g TllAtoonatelling ... ... 1895
Specialcll Prijtl, WlIliteliJlte Provillcie, Ten.
toonstelling, HOlebank ... 1895
.Eersten Pnja, Westelijke Pronllcio, Ten-
toonstelling, .ROle bank " ... 1896
.Eersten l'nj., Port Eliubeth, Landbouw
V creenilpng '" '" 1896
Aanbevolell door het Besproeiing. De-

pali.cmilllt der Kaap KoiOllic, all lult belt
gCliChikL UUl. water te pomptJll, gevonden
door de Gou verncmenLa DuulUwt Boren
te gebruikell, ol in opeae putten.
Do LODlptJhouten Willdmolen wordt nu

snel vervangen door do 8talcn Gal~ani-
"cerde A.1::1UiOTOR.

Lloyds' Stalen AERMOTORS loopen
met den zachtaten wind, zijn ,eheel laU.
reguleerend, en werken met een langen,
vuten slag.

De AERMOTOR is de goedkoój>lte en
meest-!lcon()mische Bewegellde Kracht ter
wereld, een Pomp toestel k08tende een
welDig meer dan een goed paard, terwijl
het dag en nacht zonder eenig toezicht of
kosten werkt,
Do AERMOTOR neemt ook llpoedig de

plaata in vall de logge ell kostbare" Noria
Li/ta" ol Bakkies Pompen,

Zij die voornl!men8 ziju Windmolcntoe-
stellen te koopen moeten wel olldenchei-
den tU!ISChenLloyds' Galvanizcerde Stalen
AERMOTORS, en andere inferiellrc en
waardelooze naboowllgen,
De echte, Lloyda' AERMOTOR zal het

goedkoopst en beste bevonden worden, en
heeft den toots reeds doorgosLaan.

Wanneer vereischt, wordeD geschi.kte
personen gezonden om het toestel opte-
zetten, tegen enkel gedeeltelijke reiakc»ten,
ol volgens speciale schikking,

Schrijf om prijslijst en getuigschriften,
. ol zend bijzonderhedell omtrent diep5e VllDGelieve te lellen op ons nieuw de put of hoeveelheid ....ater enll" waaruit

LLitws.EN:~CO~:-:t •......_, KIl..........

H. S. GREAVES,
Arohit.«t.

Vepart.ement van openbare werken,
Caledon Square, Iraapetad,

12 ~tember, 1899.
I

Paarlach ë Afdeelingsraad.
vABT~TELLINGYuBELASTING

KENNIS wordt bij dezen gege-
ven dat de bovengenoemde

l'Ilad heden vastge8teld en opgelegd
heeft een belasting van id in het £
op alle onroerend eigendom in deze
afdeeling daarvoor vatbaar, de helft
\Fan de opbrengst te worden besteed
voor hoofd- en de andere helft voor
afdeelingsweg-doeleinden; en dat
zij verschuldigd en betaalbaar zal
worden aan het kantoor van den
ondergetookende en bij de ver.
zamelaars te Wellington en Fransch
Hoek op den 21sten October a.s.

J. F. P. I'EROLD,
&·cretaris.

.Afdeelingsraadkantoor,
Paarl 1:1 Sept., 1890,

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

Paarl Di visional Council.
AS 3ES.ME~T OF RA T Eo

NOTICE is hereby ~iven that
the above Councd has thl";

day aaeCBSed Bnd impos~d a RaU-
of lid in the J; Stg. on allimruovable
pro~rty in this diviliion liable
thereto, one half of the p~o~
thoreof to be devoted to Mam and
the other to Divisional Road
J"ll'po8eej and that the same will
becOme due and payable at the
office of the undersigned and at the
Collectors of Wellington and
French Hoek respectiVl,1y on the
21st October next.

J. F. P. PEROLD,
Secretary.

Divl. C. Office,
Paarl, 13 Sept., 1899 ••

-LLOYDS' AEBMOTORS HEBBEN
OOK IN .zUID .AF.RlKA

GETROKKEN;

ONS TIJDSOHRIFT,
Geill1lKl'eerd J'amWeblad TOOr

Zuid Afrib. De 4de J...... 'fall
dit fraaie familieblad la thaoi be-
IODDID. PrU. 121. Sd, JlOIItftt met
eeD bllrfBe portefolio "..,... '

Dit tljdlchrlft be .... t Iedere lIUI&Dd lIIOOie
lItukken op alle gebied en lDIItr In ....
.Afrlbaucb HUÏJlle&inontbn!llea.

JAOQUES IJ]USSEAl1 " 00"
8, Xerbtl'aat, XaajM~.

Tel. Alir .. :-" HIATLlB."

z. A. Bijb~v~~
V OOR goedkoope en doelmatJp

BIjbela. Palm eD ~.
Boeken, "=S .Iob bij bo...
gemelde v , door de YOQr.

vaderen in 1818 oppriohi.
Dep6t TOOI' BolIaDdIOlie waktut.

j. 8D VUepnde Blaadjea.
Voor PrljlllJlten IoOhrUveDIeD

aan Ouderp&eetende,

B. PIENAAR.
SeOretaN

Depot Hofm.,., Lmm,
~PItAd. 1898. ----

PA.UL KRUGER
En de opkomat der Zuid Afri.

banlOh:e &pubU.k, door J. F. VAll
OORDT, B.A. PrUl 17L 6d. poItTrlJ.

JAOQUBS DUSSEAU &: 00.,
S, Xerlastraat. XaajMta4.

In deze tijdea ftD .paDDin, op politiek
gebied, kIInnen wij Diet.nden dae de lesing
ftD dit boek .teil aanbeTOJ.n.

'----,---__ or _:rlEJUWlb

CATECHISATIE BOEK,
Beftttend. BVbelaohe Kennla en

Kort Begrip met uitleaing, door
Da. .A. MoGRBGOB, Kfnd8rbUbel,
CatechJlattil Boek en Koli ~p
in ~n beek vereenisd. Prij. 41. 6d.
per ex.

JA.CQUES DUSSEAU ct Co.,
3, Xerkstraat, Kaapstad"

zum U'lUX.u.NSClUJ:

""STOR'E BIBLIOTHEEK,
Door D'AllBaz. Prij. 21.9d. per

deel. ne.. Serie zal compleet afD
in 13 deel.. WV leYereD al de.e
deelen 1'OOr ~:_J'OIImu. Elk deel
... ook &boaclerlUk ""krVbaar.
JA.CQUES DUSSEA.U 4; Co.

:8,' '''*#n.t. I••nt,'.

Industrie

E."
Hout

D. ,

81EDIN TE KOOP

.b'',,;.. KENNISGEVING.
.U(, VU DE Ond~teebnde w~~t

&an het ge&ri Publiek bt--"",v. bud te .maken dM hiJ nog .. ~
bereid is " Boarders" iD. te DeDI'(I
(.J DI lOOWel ala M . . ) 03iI:
.. ~boarders,,, tegen bil$: prij.
sea. ,

P. J. J. LOUBSOHD. I
Wollington,
r Mei, 1899.

,
Doo... ~ •••••

• • • • G~aclcIraac:l,
i

Q

NET O~GSDRAA.'O,
Omheb1iDppa1.,. • • • _. •

i

Vark~ .
. . . • - • • 2 tot" voet. .UID.An~80H.

.lO.UUDD _.4U,DUBIT-
u CAI TL& "AlL· ., ..... n •• 'IJ-

Speciaal f' Speciaal' Speciaal I
Balbone's • Bleul .... laclltgeJeer

TQepl'U8t met! BawboDe" Bpeojale J'aoht.~ III
gesteld op 1200 yarda. Uitaltecende waarde. PrIJ_,

i £7 108a., net. '
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in VOOI'J'aad.

Hage1geweren, Rifleii en :~Ivm. van tedere IOOn.
Krult, Dynamiet, Deton.to .... ,Lont'en Lont Ontateker&

i altijd In VOOrraad.

OAaTS O~ Eapt. WUZI .. , ~«14~_.
PIM8"0&8· CA!TLa, Kapt. Jhal!BUx, iJW'

l!'Iy ..... 18 I'ep~._.
Voor Vrach* of PUlige doe DIeD., .II.

lOek &aD de Iutoren VlID de U, IUD
Stoom'boot Maat.ec:b&PPiJ, .Adderle,. rut..

KLEEDEa1NI KLEEDEU. II
! ' .. ~

Oaac.A..AKT tOLG"~ _* ......acnt_
PIUBI WGI f PASSU GIlAAIBOIID f I

J. J. DE VILLIERS.• I

KLEEDEIRMAkER, WORCESTER~
Zendt regel8 voor ,e~ en ~ op MDl'I'Iffe.

per paat Mn ieder dn. ul Zaid Mri\&.

PACE·OW .....

'80 ......WPWH:ïfE,

Eente Prij. TeutooDltenlD; ya het Land-
bou"PIlOOCacbap, XII&SIIt&d, IQQQ 1899.
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STE.A.lUiS )VlJN VAli I&VEIlTBUJf (mi:eê:ir)
be~.t a11ea.._, koobaar ill iD ...iecb-olie, ye
bet ...alg.lijke daarQD. Het ill eeD &eer .er·
diea.teliJke opbou.er, eD iD ge"l'allen ft4 Ianl'
_e geueaing qO eeoige ~~ makead.
nekte, 'ijo de benielleDde Dlt1rerlriDpo dur·
ftD .0oderIUk. H.t beYOrdert eethmt, .0
breqi kr.chi, ieftD eD Idnr lUI deu ~_"
VlriIioahc ha hrIIe ~-U"f.

Tanden. DE ZUID-AFRIKAAN
~II.D MT

ONS LAND.

del'l afkeerta .... t ell dat een ti..,
(ItrWlI8 proof) door tk imperIale regee.
ring DlOeIt pleverd wordeD in Zuid.
Atria.

Toen dese dépécbe na de Bloem.footeln.
ache conferentie te Londen wefel gepu.
blloeerd, werd de inhoud o,erpkabeld,
doch w~ "fertlaarden dat wU hei niet
tonden gelooven, dat zulte diuren in een
dépêehe waren geechreven. De ~t
bracht ons het "folledig document eu toen
werd bevonden, dat het kabelgram juist
1II'U. Met weemoed in het hart IChreven
wij ti J nli naar aanleiding van die ont.
dekking: "Hoe gaarne zien harer lWIjel.
teits Hollandeche onderdanen met vol.
komen vertrou wen op haren verant woor.
deLijken vertegenwoordiger in hun mid.
den? Is het niet hun stille, ernstige
begeerte, dat hU de vierlKlhaar met ferme
hand over de "Yerachillende politie"e par.
tijen zal spannen, en Un een ieder recht
en "fairplay" zal doen wedervaren?"

De hoop in deze woorden vervat bliJft
tot nOl( toe onvervuld. Integendeel wordt
de Afrikaander partl.j met de opheffing
nn verantwoordelijk bestuur bedreigd.

De Afrikaander partij heeft allee in
haar vermogen gedaan om redelijk" toe.
geefliJkheid te Pretoria te gel'llekeren. De
heeren HOP'~BYB en HBBHOLDT ver-
kregen te Pretoria allee wat door sir
ALFBBD te Bloemfontein werd gevr1l8j'd
omtrent het lItemrecht, beb&1ve het á.jaar.
Het stemrecbt is than. 7·jaar retrospektief.
Door bemiddeling van dil Afrikaander
partij nam de Z.A.R. zelfs het vooretel
van een gezamllnlijk onderzoek van dt>n
heer CHAlIBERLAl.N aan, na<4t haar alter.
natief,vool'lltel wu verworpen. En ze
heeft herhaaUeliJlc voorgesteld alle andere
geschillen die er mogen bestaan naar ar.
bitrage te verwijzen.

Dit alletl heeft echter niets gIlbaat. Het
doel der Gecharterde kapitalisLen kliek is
niet bereikt !-"ooMtitutioneel1l midde.
Itm" Bullen binnen kort vervangen wor.
den door kanongebulder en het ge'veen
van geheel ZUld·Afnka - banJen des
bloeds verlJlnden de staten aan elkaar.
Ht!t is lDisschien reudd te laat; lDaar .alalr
ALFRED MILNER Wilt tur elIJer ure tot
een waar im:icht van zaken komeu? Hij
kan het tloua zoader ovotIeriug van eer-
gevoel, want hij hellft rtleU8 all08 vau de
Z.A.H. vtlrluegen-het voorstel vau de
imperiale rIlgeering is aangenomen.

En toch woruen imverlale troep eu op
ue grenzen tier revutJheken geconcen.
treerd, waarJoor het gevaar van ,'en bot.
sing zeer groot III gtlwurJen. Meer troe.
pen eu dnw·dum kogels lijn onderwtlg.

Aan allen die dell loop dór dinion aan.
dachtig en nadouktlllu hl!uutJn gevolgd is
het duidelijk, dat do zakeu retld:i wo ver
zijn gelooveo, wo lIIgewikkelJ zijn ge.
worden, uat zelfd Uil aanillggel'll het be-
heer over den onwedel'llt13nbartln draog
der omstandigheuen dagelijks meer en
meer verliezeu. Het Britsche rijk staat
voor een onrechtvaardigen oorlog met
ooze bloedverwanten. Dd glldachto deinst
terug en wil niet aan de blttvro en zwarte
gevolgen denken.

I'AADPr.E EG voor de Beste,
\ Goedkoopste KUDsttaDden de

dl'1I Olld Geëstableerden Tand Dok-
ZATERDAG,30 SEPTEMBER, 1899.

YIID
week VOOl' be," ... IkI •• WYWDOI' .... 1d
een boete \'l1li
Bieb IOhaJlBll.
OP Jut ....11d_ kerbtud \'l1li :IIoorr..bt&ri

aal er aIdUr MaaDdag 9 Octobe .. een ~
.... koopiDg \'l1li 67 erYIIIIplu&l hebbe&i. De
kaart ....11 de .-.en !wa op "bDtoor \'l1li eie
MalIII_bary ex ...... 1lnkaaa.i- psieD .ordeD .......
Kea Bie de lIdverteDti e,

Dooa b.' bDioor VIUI't boofdkwariier, Eu
Ceel, Kaap.iad, wordeD iD eeD adv.neah. teil.
den fnugd \'OOI" d. levering \'l1li brood ea
vl_ uo d. ""peD die te S""eabolola
flelegerd .ulIell wordeo YIID deu laten Novem.
ber tot dell SIICea Kaarn900.
BLOIUI)'OIlTE'•• ·Eeu achrjjver laJI d. ~

ul,!': Voor d. eente mUJ ainda de ltichsiatr \'l1li
de boofd.tlld VUl d.1I Vrij.Cue, aal BJoe.gfoa.
teiD ID ...urbeid _ Alribanac!a dorp.ga. Al
w.t rood is Yerd...ijo~ De ...luobteJin&ea &jjn
alt awermen 'till ~ea. De 'poorlflllU
wordt te zw.k OlD die !ut .. dnpn.

DE TlLUliIV.A..U.8QR&C&lSJII .ordt voor.,cJ
.erant.oord.1jjIr leboudea. De cape Tinau
bO...oerbeeld ec:Iarjjft dell_.11 PI'ii- \'l1li aardap-
pelell too un de ariaiL M"eoBOUlIeclaobt beli-
beo dat die juiaC .. o teceDO ...~ ui*~.r-
kinc &Oa l.bIId bebbea. In deo rePJ beefs
Zlllk een cria. de .tiiIiDII ia prij. \'lllllen_·
middelen WD,e..oqe.

Dlil EIII.lIIcb-. me~kt de BontNma. op, pra.
ten BOO graag tall .. fair pla,." Wel IIU, wjj
b.bbea een ...oontel ; Laat Eqelaud _ pW
no bare eolda'-D 1Jitlri.l8O, eo eie boeren ook
de b.lft'" ~ CtW \'l1li bllJUl8 balte 1II&IIJleIl.
Laat d18 CJ"Q d. liiiifIk ai\..mteD' ....... eie ....
- balp II¥"O 'WOI'dt. Die dan t' eerst
roep' om ...rede, tH>eft verloren eo die nut moet
iagev4lll. Dat llOU " laU pIa,," lijD.
}U11BEIl·PILLEN.-Ket sekeren opb.f ia iD eie

plaateeluke Enae18Ob. ooura.aten meldilll ge.
mu.kt no enkele ong ....a1lu welke plut. VOD.
den bO bet afBcbi.ten 'tIII)[a_ "....eerea.
Wij (Vol"""m) buBtea ou te bericbten dat
d,ule oog ....a1I.n WUJ"lICblialjjk "I'OJ"OO1'SUki wer
doo door d.D ooder IDllVontend uitpdeelden
~oorrud petroD.II, welke .IIpDII hDlUlepbrek
kig. boedanigheid ~nrd waren. Due
voorraad ill maar kletll en er Zijll IDUtreae10ll
getroJfen om de afgekeurde pIltroneo buite~
bereik V&ll b.t publiek te boudea.
x.u. a.o.ÁlOa PLurOi I-De hr. r.- O.

de Villien, -., YIID CIe Paarl, ia eie ....
'6e1lt ell de~lIder ftMl ei-. .......w......
d. pi.uIae: du de ,,_.... die .. uit eie
"eente hand" ÏJllPOI'tMnIIl bL Hij. tw_
maleD IUI&I' :ICUrOP! B.-t, beeft al. m_
0111 en JDeObaDiOaj ëlb __ eie PiaIaGfabn.k
g...... mi-rd~ ea bnooden dat _t toe.,
a&DIlag, JlleCllalllelr, materiaal ea PriJII UA-
lUll, de .,&ape :&-tor" eie krOaIa blijft
SpaDDM. Kape R.oaator priauoa, ...,.
go.dkuope Kape _du altOOI .,OOlbandea.
b..mu "0 aiel-{Ad"f.]
EEN gevecbt t_beo een .t.ruill...ogel

ID&DDetjeen een .wvte .laug. .. Een klellChon·
wer" deelt b.t ...olgeDde mede ua d. oudu
hO.MI CuuNm :-" JOllg.tled.n Dollderdag wu
de Jongeheer Otto le Roux, &000 ....0 deo beer
Gert C. lo &qax, ....n BakelLlkrul, bezig riete~
te kappeo, ID bemerkte .eldr. dd aekere
...ogel zeer woedfIod acbeeD te .~O, ea iet. beet
bad, mur lIiemand kOJI &ieo w.t bet .u. Na
een ZUDer b..dielld.1I g.zoadea te bebben, ...ood
dete dat er een groote .1a1lR (7 voet 8 daim
lang) recht op voor den "'01181 etond en Daar
bem pikte: betgeea door dea "fogel ...ederkeerig
Ilt!&utwoord .erd. Nadat dit "oige mlnatea
aanlleboaden bad bebield de v0ll81 de o.,.r baad,
daar bli de alang erg gekaeaed bad, eD baar
omlrent 30 treden ."gsedr.gen ea oe.rge.or·
pen bad, de ,I.oi ...Iucbtte toe~ In eeD pt,
ter ...ul de ~ogel gedarig durbli w.acht bield.
){en liet eea "our ID4keo bU bet g.t, docb de
alang k.am Diet uit; daArop liet de jonae Le
Roux door zun ...olk bet pt open IIr.... D,
waarop de alaog Dur menIlOb eD yog.1 ...IOOlf,eo
mot d"o laatstea een .or.telltrlid op le.,uo e.
dood tu_beo b.o beson; de eenige UD. .u
DUIIOhleten. docb !dIt ... g....asrliJk daar meo
gemakkelijk dea &eer kCllltbarea vOiel treffea
kon, ¥n t.ee IChotea gelOlt bebbeDde doodde
de joalle beer OUo de IlaDg, .urmee bet IfC'
vecbt aheloopen wa Dese jODg1lbng ~erdiellt
!!rooteo lof "foor .UD kl08kb.I:1, overl. ea moed
ID bet oogeablik ~ g... aar aan d.n dag
gelegd."

KEil K.TTElIo()l'1l0EIl.-WiJ ondoo iD een
ttidgenoot eea merkwaardig óon.1 uit de
Engelache gelObiedenia nrmeld, dat millllcbieo
DIet .lllemlltln b"k.md ill. 't W .. la bet l'aar
1815. Het acblP, dat N.poleoa aaar St. H •• na
zoo "foereD, lag geroed om alt 'e lOOpeD,&oen
d.. eeoe of .adere vroolUk" k.ant "ich ill Cbe.·
tet eo de umliggeDde ,ted.D de ~olgende grap
veroorloofde. Ooor lI\Hl /IOrg"'lddig geredlglltlrd
en iedrokt plakkaat vorderde bli alle leaen of.'
oumlddellijk bU jon acbaepekolDlD4l1daDt al II
k.tten af te leverea, omdat op St. Helena zoo
veel rlotteo le ..fdtln, dat zli all .. , .at DI.t nagel·
"&IIt W&II,stok knaagden. Ourdoor zoo N.po·
leoll, WaDneer er niet mUl!tea. 10,000 k.tteD op
bet eiland uagevoerd .ardeD, om daarmIlde
eea radikale oprailDlDg \'aa bet oagedlerte te
kUDDee bewerkatellIllen, ID geen genl op b.t
eiland kunn.n le V811. Tot alot werd .,oor elke
k.t het volgende tarief bek~nd gemaakt. Voor
een kater per .tak t6abillingba, voor ...01.811'
lene kilt ten lO, voor klelae katJea, die DOgDIet
alleen koud en eten, 10 peDcc,-welke pry_en
door den ltad80nt"fanger Jloudeo .ordeo alt!Je·
wld Natuurlvk .aren er dwazen gellOeg, die
dou proklamstle voor ernHt opvatten, ea voor·
aamellJk waren 't de oOlwoaende boeren, die
oumlddelllJk met alle ka:ten op de markt ~er
scbeDen, waar IU oDtJekten, dat zu er leeluk
IDgeloopen .aren. Buaa allen beten ID bUDO.
eelilte opwenmg van toorn de dieren loopen,
de bedrogenen verzameldelI zich, en 't bad ,,·.i.
DIg geacbeeld. of zli hadd"o bet raadbDI8 be·
Itormd en venrOCllt. IDtUll8Cben bepea iD
Cbester ongeveer 4000 lutteD rond, die een
voor cell gedood moesten worden. BU dit &00'

geaaamde " katteDoproer" , oDder .olke bea.·
mlDg de EDgelscbe plaatlioluke geschIedenis dIt
feit geboekt b..dt, lijn Diet miDder dan 30 per·
.onen meer of mIDder Iwaar gekwetlit. Hoe.el
de pohhe op bet ontJekkeD "fan deo dader een
pru. vau 50 poDd sterlin" bad aitgeloofd, I. 't
tocb nooit gelnkt bem te ...lDd.m.

~OLAN, R D.S
•• DE. VOOHAVO.D.

AAN H~T ZUlU AFRIKA bevindt zioh in den "foor.
avond van een doukeren en ochellepel-
le uden nacht. Het ZuiJerkruis-de ge.
luk-sterren van onzen zuidhoek - is
Da ltwel ij ks sich t baar door de verpestende
nevelen der iMlnk·politlek en hebzucht,
en wat in dezen vreeeelijken nacht zal
voorvallen, voordat OM Zuiderkruis OD.l
weder vriendelijk en bemoedigend zal
toelonken, kan onmogelijk vooraf bere-
kend worden, In het geloof zullen wij
het oog toch omhoog blijven houden.

Hot doel van de snoode RHODES-
samenzwering en den verraderljiken
JAMESON·inval blijft nog de politiek van
de Gecharterde kliek, en Zuid·A.frika
wordt door die politiek beroerd. De
hoofdaanlegger van die sameuzwerlng, de
heer HHODES, heeh voor het Belact comité
in Londen verklaard, dat hij naar hetself-
de doel zou blijven streven, doch met
ooosutuuoueele middelen.en eenige dagen
daarna werd hij openlijk in het huis der
~em66utcn door Ion heer CHAllBERLAIN
verdedigd en onder beeeherming geno•
men. Die "constitutioneele middelen"
hebben Zuid-Afrtka in de tegenwoordige
hachellJktl poeuie gebracht, en volgens
alle teekeuon, zallen die widdelen bin.
nen kort Joor kano::lgebulder vervangen
wordtJn. Hel doel blIJft IUJlzeljde,

De geschiedenis zal een groot deel der
veralltwoordt!!ijkh€id voor ueze positie en
hart! gevulg"n luggen op de schoudel'll van
sir ALFR&D MILSER, den vllrtegenwoor.
diger van harll Iliaje,;tt,it in ZUid·Afrika,
Jltl nltguLOndlJn weN na de milllnkking
van dlln verl'll1erl!jken aanslag uer Gechar.
terde teg"n de Z.A.H. HIj lij dil verant.
woordeliJke raadgevt!l", .uuwel alii dó uit.
voerder dc'r puliLiek, V3n de imperiale
rt'gooflng wat u"treft Znid·Afrika. Wij
zullun uns t.haud niet Lezighoudlln md de
vr...ag: uf In htlt gllval van !jIl' .-\.L~·RED de
raadgtlvur dan wel ,Ut!uitvoerder de hoofd
rol tiPtlelt, tiaar zijne verantwoordelijkllaid
dezelfutl blIJft, wat ook hl,t autwoord erop
moge ZIJU. Het js van belang het onder·
w~klUgsllcht voor een oogunbhk op zijn
loopbaan In lUld·.-\.fnka t~ doen vallt:ln.

De heer ~TEAD, l'en vroegtJre collega
eu "eu ptlrl!uonllJktlu vrieu<l van sir
AL~'HJ;D, heeft ID ue ReView (Jf RevIews
yerteld, dat er twee kanJilaten waren
\001' Jd uetrukkiug vau hoo~tlu commis.
saris, weu Uil opvolgtlr vau 8ir HENRY
Lot; li IDOtJit wordllu gekozt!1l : sir HER.
r Lh;", HOIIOISOs eo sir AL1-'REU l\[lLNER.

r~ertltgenutlmdtl w .. rd genowen voonl
<i'Jor b"IDld lelllJll van Jou he"r RUODES.
Hut I~ ut!ktlllcl ho" d"t sir HERCULES
!{()HIS:-\O!i gedur"u,Jo d .. doukere dagen
in 't tll',;in van 11\% Velel weer zolCdtan.
Jigholll ,Lan Jen dag leIdo Jan IIOmmigen
van hum vt1rwacht ha,ldeu.

LurJ I{O~EAD (sir HERCULES) wal!
echt,o·r ouJ "n de wduervdrlUgeu van die
dagen knakten zijn" gellon(lheld, en toen
zIJn ul)\"()lger moest !j'ek,JZ,'U worden, be·
sluot de Iwur C; ILl.» lIERLAl li (voll{ollfl ,len
he .. r S !"IU.D) Ul,,1 d" goedkeuring van den
twcr !{lIUDES, sir .-\.L~'Rlm l\1ILSEIl aan
te dt,,Jleu. ~o')rJ Afrika W!lll ,le a lmi·
nisi nlLlfiVtl l"tJr"chof)1 Tan den b~n,)(Jm,le,
eu ztiu dO~Celj ,laar J,jU ( EugtJlanu vor·
W IChtlln, J,L[ hIJ ,Id r"cht" n1all voor Zuid·
.\frlka Z Hl zijn. "Afnk,llsl'/m" tl'i ie men.
Dit 1:1 zou, doch er (heu; ouk oy glll,·t te
worJ"Il, ..Lil er eea '(root verschil in Je
geaar'lhelJ Jer bevolkIDg on d" toei!tan·
,lpu V.lfl Egypte tin Zai'I·Afrik..t is.

Ednige Ill<land ..m na ZUil aaokom~t in
Kaap;tad, woon,ltl sir ALFRED de upening
van llou "p,nrweg tn~schtlu Gr~~lr ReiDot
en l{o:jlllllaJ J UI.CLI<' ud, tl'l UIJ dlO g,·le·
g.>nll'lld hl ,II hIJ Lt>f1ral1r·R~lnt"( ti" too·
"praak, \\ ~Ik,· het ~tel'k~ vermOtlden wekte
~n wa' mon .ddoclrt 111 v..rvulliu~ heeft

ALLEJ&LEJI.
"B.oed I. dIIIk.r da•.... r...

ZUID- AFRIKA.ANSCHE
Tandheelkundi~ / Inst.,

STRAND STRAAT,
l'd,t \ mos Boarding. Huls)

\ an £5 5s.. en Trekken zonder
pijn 2s. êd,

\!' r: T-I.:-;DEX GEWAARBORGD.

MARKTPRIJZEN.
I I ,jl, ,/, I/tere" Bali &: Co.)

!():" •

r -,

Kaapetad, 28 September, 1899 .•
,- Elil "E~ - De aao ...oer 18 nog
"Jl Luvdat er voor dese week geen
[...: v! ...tand J.::OD komen.

, " I oor Je we~k 1,610 lbs., ge.aardeerd
__ ,i
\\ .u-ereu
'I . < .nhuau-e pril na £7 Os Od tot .£8 OS Od;

_, I, ,.1 tot £7 Os Od ; tw~e £4 lOs od
,. '".L d c rde .1.35. od tot £.4 58 Od;
1,', rc tv~ harJ £2 0.. od tot £:.! 15s Gd .

• 1" wï t t c , "",.IAl LOtsupeneure .£b lo.. Od tot
, '~,Jt.I rw eede £.~ 17.. tid tot.£410sOd, derde

• "vt .!.3 li. LlJ, iuferieur tot &ItlCbte£ I
I. I .t': SS Vu. Junk." £ .. 158 od tot ~ 10.,

~ k. £b 'I!! od tot .£6 O. Od ; .taart. Wltte
_ ',ul::2 7. tiJ. (Icb~ .£1 12& SJ tot £1
. ,,' ",.,r 17. 6d t'Jt.£1 :.!4 6d,licbte £0 'JIl

_' ,-cl lwartlaage.£b JO.Odtot.£6 5.Od
&lI cli,J IclllUtl!( £4 5. od we .£4 I"" Od, mid
'~'u I(.tl 1-.. 0d wt .£2 7.6d ,kort wlddel-
.ti •• >\ ;; I 'I, 'IJ LOt £ 1 58 od; £wart.. mld
Jel li .... Lil l<u,t £1) 14. od t.ot £016. od ; ~
, _ ~: lj, ,Id tot .£~ l. tid, kon vl08 £0 8,
,~ ! ' I'>, l)oj. kort g .... oon 4... Od. tot 6•. Od. ,
0'" "',.:.~ lJ, Od tot l!4 lO. od , lang wlddel·
"'", 0( ~ 2 1u. ',J tolt £3 u. od, middelmatIg .£ I
" ' tvl.t.l lIJ, UJ . kon middelmatig .£0 1('.

• " c!oj Korte 4. wt 68 od, <lo. ge•.
,_ 'JII~e duo 350 od lot 4:!. Gd, kon do,,"

" : ,_ I I 'f""'lullall Wl\te .t::l 0.. t.o, .£2 ,')~ Od.
• "' r '-) Il" 0J to\ £ I O. od: .padODU,
,,,, L .:. I 11), LiJ tot .1.1 l:la 6d: donker
·',LA· " 'lJ lvt 5. Od, yal".lW 0.. od tot .£0

l.ul(. vi"" £1) 0.. ud tot .£0 od 0..
1\ -lie LODdon""b.. ~erkooplDgen gaan
~ Ut.!l 1..~11 l.(.'~r \'a.8t..csU toeD en voor alle

,,,,, '-e 'I "urd t met !lver we('gedongen teg.n
, ,,' pr, ,eli W IJ vel kocbten een pakje van
~t( r .. ,t1t::r! ur~ Karoo vwwel tegen d"D bUlten
v 'vl" I i"U" .ao ~d per pond. Gruveld Vtlt·
<u 'Il bet lI.rbog JlIOtrikt allen goed opge·
n.... , I.wreo~ulp""11 bebaalden nO tlld tot
, ' '" r II, up Jo pubheke .elhllg.
i\ uvt~r~u-
ouf"'r J..oj;{ i<&ro()vet .. ol 71d wt 81d ; middel·

:Do\. ~ ;J tot xjd urdlDauo 6td tot 7td, &W&re
,.0 !rdt'rlt'urtl du sd toot tkl.
\ I ~d;~ -Markt I"er n.at.
\\ !l'ltct"rer.. -
I!Ol< v"ll.n, II td per Ib, licbte dito. onder1, lO k..I dito, loodrol(e od tot 8d dito
.,l.W,l! 4)d. Il:upocbo 0.. W. tot 2&. 3d. elk,

,d·~.,,1 "LI tot titd, 1I0rte ...01 ud tut óld be-
'"' II~IdJ Im 51d; baataard. Od; peltM 41d
l~b.t.Il~d" ."lleo I1&&rk.autelt.

K.IMHERLP.Y

:lil ~plewbcr 189).

}jo<, •

lilt' t:.."

.\(,..,olem~l

II lo d.
1 7 6
U 17 6
I 1 0
o 15 li
o 8 6
o 17 Il
lj II) tj
o j 0
o " I)

U ;) U
o I 0o 0 \)

PORT ELILAHJ::TH

Onlle tijdgenoot, de Gape ArgU8 schijnt
oos lichthoofdig te zijn, waar hij tl'llcht,
zooala In zijne uitgave van Donderdag, de
gevolgen van een broed~rkrijg (ongetwij.
feld zal het grootendeels een ruilen-oor.
log zijn) ill Zuid·Afrika te verkleinen.
Dt! Gape Tunal daarentegeIl sla ..t in den
laatsten tiju een vef:ll ernstill'er en dieper
toon SAn, dan toen de redail. tie nog stond
onder den he",r Uarrett, die voor zijne ge·
zondheid naar Eurepa is vertrokken. De
blanke bevolking vau Zuid·Afrika il aan
elkaar verbondeu met bloedbaJlflen.
" Bloed is dikker Jlln water."

£ I. d.
1 lo U
l) lH 6
I 2 0
o lG 6
o 0 0
U II:! ri
Ll 0 0
lJ l:l (j
U 1.'0 0
o U li
o 1 6
o 0 0

&_~t:Jrkuoru •••

'u..r

<U
\Md;f.,)pel~n
ilo'"OI ~.,r lb.

_- -"\,1 -(Per telegraaf.)-De wolvcrtoo·
r '" b, -i~D wa. nn lof .."eure lIebalte en er"I:."..., v, rll[)(lering ID de P'1Jlen 122 balen
w,' I, ,"ol.'(,boden, wurvan "8 verkocht
"t'T Jt Il t Inder de ver1oon1D~ wa.ren .i bal~D
! knhM':'" he sne-uww,tte dIe z.eer bewunderd
"""" '., 1.11 baalden den boogen prU! van ~.
".1 . r ,t, II. gro()t.te be.endlDg w.. 12 balen
r.·. IIe ~ek woteerd werdeD tegen :)td per Ib D. v.rklezl.g I. .... Z••• Clrk.l.

Gistertln wt;Jrd de cirk"l·comitó verga·
dering gehouden om oon kan(liJallt te
benoemen voor de vako.itore In den Zuid
WtlstellJken cirkel. Volgens 00'1 spe·
ciaal telegram werd de heer H. Mulder,
van Oudtshoorn, met algemellno stemmen
al8 primariUS gekollOn, en de heer Her·
wanus van Zijl, van RoberlJion, all Becun·
dUll. H6t doet OM genoegen de eensgfl·
zindheid te zieu, en wij vartrou wen dat alle
kracht.m aangewend zullen worden om
de kandicl",tuur van den hllor Mulder te
bevorderen en zijne verkiezing te ver·
zekeren.

,r ~ FU{OOPINGEN
I \ I X l.HI )S, AFSLAOKH

'-lJrut ,[,lain, VanrbY1l1Ciorp,le"tnde nave

I II HRI:;K~IAN, AFSLAGER ZIE\n treden.
Iu JUUI, h!l,,,, wt!rJ e. n tIlOtlll van wan·

troOWtlll In h'Jt HPRH;I; (RHOD"~)·mini8'
teri" ,l<!nl("nOrn'lll, "U ,}a'ilji dailorna kwam
81r (;ORDOS rt.ur h~t hili. lUlt dd aan·
kon,llglllg, dat Mlr .\LFRED ht!t parldment
zoo ontlJlwltlll om tlen ueroep op het land
te .loen. Een SulU geil, w ...rJ voor dat
dOlll gevraa"J uu g"'i!temd.

D~ Uit_lag- .Ier d,nrop volg,·ud ... algA'
m,·put' tll~kt1e W,l" telgeo d .. v" ..wachtlng van
de l{llODE~'party, eu het te~oInwoordige
Sl"fIH&I~ER ministerie wtlrd gevormd.
~[et an lerd woordeu het uitlok dat de
Kaapkolonw zich nitlt wlldtl lat':ln gebroi.
k ....n ·d~"en ,I>lr .. constItutiolleele middIl'
lt!n" om hlJt Joel .1'Jr (hcharterJe kliek
Uit te vopren.

Het niel! we mlDi.tefle was pas govormd
of ~Ir .-\LFHEU vtJd,tlt onze kusten op
bt'Ztlek naar deu htlHr C~L\»O~LAIN.
H ..t '!Mueht wur l verdp~dd J,lt Z.Exc jl·
wa3 geg .,lU om t" LNIl Wtln; terwijl ande·
ren vtlrwa"htt"l1 Jat hIJ !lItlt wedu" zou
teru~korn"o. HOll het Zij, sir ALFRED
kwalll In FebrUllrI, IIl!)~l,allt'dn terng.

'[aar wat .va~ In Zijne afwezlI;'hei'l ge·
beur,i( De r~ hstribatieblll wai gepas·
stlercl tJU ,It) ltt!Ch,lrtorde kliek verwachtte,
dat Ztl ,}aarJoor ..,.. u fUlilerJerheid in het
parl"m ...ut zou krlJ~tltl Am het eiu,lll
van 1~.I... glo_.( de h ,,,r RIiODEd ook naar
Lootlell.

\Vel, ,te v"rklezlngtJn ood·r dol reJi"tTl'
butlel,dl en dtl tll'lktl~ pdLltle8 vllnJen
plaat, IU hut ueglU van dit Jaar: en
tegen h'lt ,li U I·, va'l April wa, hOlt dalJe·
liJk. tI,lt ,le \(rikaalld",r partg Ilen ver·
i!terktll lU,jtlrllorhf.lld wo hebben. Met
an,lere woorJen, tie Kaapkolouie wilde
Zich no;( nitlt als oon "consHtutioneel
UlldJel" laton I(ebralken. Toon was het
Jat JA CfLl'e T"'I£~ nitriep "Het spijt
on~ dat de zaken zoo geloopen zijn, doch
nu zal hef dud bereikt moeten worubn
zoudtlr de hulp van het Kaapsche minis·
t.eri e" . Eu, kon men er bij voegen, indien
de .\.frllca.ander partIj het zou wagen het
bereiken van dat doel tegen te werken,
dan moest ze mede.uitgewillCht en ver-
:illilld worden.

Op ~ Mei volgde de veel besproken
dép"cho vaD sir ALFRED !tIILNER, waar·
III gezegd wt!rd dat Je tijJ gekomen wu
om tegt!n dll Z.A.R. op te treden en de
,,,Iav!'n (heiota) te verlossen; dat er een
aktie\ e propaganda In de Kaapkolonie
was tA1l6n het llt'Zalr h'\rer majt!llltelt; dat
eeo d8ol1 der Koloniale Afrikaan-

16 "I-PUlLant.afootelD, afdeehn.; Vleter a
.1 .: 0 t:i1t:Il \oor den ~Ik.eraad

I V. 'I HliKL'OKK, ,H·SLAGKR.
, ' ,- \ lloudeld, de pl.....u Bll<tJe8en IIJOIItl

II, 1\ \IIJK. J V,I,S IJ!!:RMKBWE.Ic ('0
.. "I':'I _I lj V"!w.a, '0 Jon~~ ezd.

I-I 1i1'I[llA ,chaptn, ~teD, pa&ldf~n en

!'\~. f;W< f~n STADSNIE OWS.: r \1 IIt.l.I8, JI<- ArSLAUKR.
- a.IVlrd.~.Jl i-Jla.ata VlakkefootrJlD, stuk
,.,··f De beer Ma"Dard Nasb 18 eeDpang berkozeB

al. aadlteur voor den .tadsraad,

• 4

,\ il jf KLKYN II'SLAUK&
- ot liJn, lJlll~r~l

,. ,Ir; \lLLIi'.:ftH, AFSLAGKRS
-& [Idon \\'e8t, vee, landbnuwgefl,-'Cti·

I '1. •• l, •• ,Jd "IJlen DG tie Vlillcr.)
i_ 'I KG ll.HóN, AF8L.AGKR.

I ~',rw.rJh.-lftJl,nk.r"al (Wlllowmort'), vee·
", n "'~. hu!~raa.d, eCL (boedel "af) W1J;en

De alttocbt alt de repubheken ocbUnt nu aao
bet afnemen te ZUD. OlIIteren en eergihteren
.. area de treineD Uit bet noorden Dlet zoo vol
ala d~ vonge dagen.

Op de ~ergadenng van den .tad~raad op Don·
derdag werd beBloten de kwoahe v.o de op'
rlcbtlng van arbeIde", .0DlDgen lo de .teden al.
eeD beocbrUVlng"l'ant &an het volgeDde burge-
meulten coogre. In te zendea.

J .... , ..
"'!If I

WEDRENNEN.
MALMK:!BUIlY.

O~l!," .• , ",,"Kil: '" KIUOK, AJI'!lLA'JKW!
_Cl '1.".<III'''''_''OOf (afdc"CliDg C&lcdon),
I • I\u"r "ad, "nz D,' 1""r!IJlucbc "aarden wedreDDeO.an de Mal.

mesbury wedren club .. erd WoouJd.~ gehou,leo
toeD er een i,'TOOLC opkomct van toe.&cbouwera .a-
ren, waaronder ...de bt:z.oeken vao elden Het
.. eder w,," ..... r gunBIlg.

De uItola!l der vurwblllende 1en nen ..... alt
yolet -
Trlol HtakCl.-Prlj. .JO. AUt.n1 drle·kwart

mlJI-
Mut.r LooaarJ .aa deD heer J 0 ele 0 reef 1
Mnn., van deo h.. ,. LI Mledorp ... 0
Malm.. bury 1I6n Club handlC&f,-Pr'J8 .6" •• 6

uo ,.. eed. paard Af.taod 1 mIJ -
Black Art, vaDden heer J A Faure .q 1
Sir Richard, un de heeren Meld .. li
Prima .. van den beer K Il. BOl"'rtl .. 0
NlllhubaJe, vao cleDbeer J J KQtzé 0
Oalloway haadlCap.-Prli. £16. At.tand drie·

kwart mljl:-
Veatitta, yan deu heer E R Rupert!...
Fair Klleo, YBDden heer A NugeDl. ..
Iloy Blue, uo den b....r Eyenler ...
Domino, van rlr. Orant . ...
La<iyDay. van deo heer J Splen ..

Ladies purae.-PrlJ8 .15. Een miJl -
Barter 11, ....D dr Oraot... 1
8Plteful, vaDdr Grant ... ... :I
M.. ",. Leooa"I, van tien heer J de 0 .....t lJ
OODdelied,UD de boereo M"lc~ 0
RoMIIne, vaa de heeTenMelck 0
Mona. VlDdeo beer H Mlodorp 0
Flywg handlcap.-Pn) •• ,ll Vijf fnrIoDIlI.-

Commuol_t, van deo b_ J A Faure 1
Loonldao, UD deo beer J J Kot';; ... li
lAdy Welllogtoo ..... 0 deo boor KB Ruperti... 0

Pony ha:>dicap.-PrI; •• l~. Orte kwart mljl'-
T~cbt, YaDden heer J A F.ure 1
Fluh, ... n deD heer Fryer t
Salyador, un dr. Orant... .. •
I:Hlur Boy, VaDdeo heer J Ward 0
Gold..... D den beer J W.rd 0
Tlt-bi'., YaDdeo h_ P OOUI. 0
Geelwoagea h.ndlcap -Pn)'! .tIIO Drie-k.art

mill OedWODjléDvoor .lnDen,-
M.. ter Leooard, vaD dea Leer JOGreet. w.. de

eenige acceptor eD .tapte 0'" "I'OOr de helft ~aD den
pti]L

I I I )1 CLU\'KR .U·SLAultl\
-~\ d~'\;{ '1, bUII!\n.ad (wed l1u"tt:rt),

\, '\lAS ok ZOON. AII'BLAvKR.
. "lllVl'"' ,l'.Jttage en twee erveD (voor

• 1
.."et \\, ~t, hUl" en erveu, hUluaaJ eo

""" --'.tI )"J:\ 'y.t. '1 bo(,odd A Theron)
Yl' - ~ I'Y IlDIKLMANAdJo, AI'8LA'jSR

- \ -",,[ it r !'lUlrl tWée erven cod ;.!c0011wcn,
.tt ."l,r .\.'C:lidLJ'l~uwouJtTanI:Hak)

- \1 --",r(I)C&LLlr~, 5 7 erl'~U 'foor Jen urlt;·

WoenedagnalDlddag ...Iel een MAleier genaamd
hbmael PetoratIn "an deu steiger bu eeD in aaD-
bou ... uod bnl8 In Reedestaat eo bek.aam een
ocbedelbreuk. HU .erd d.dellik .. ar bet bo.pi .
wl gev<>erd•• ur bU Inmiddels overleden lO.

De k•• tt" van de werkelooz"n In de .tad
k.am Donderdag ter vergaderlDg van deD
.tad.raad .eder ter aprake, en er werd besloten
den .tadBUlgeniear te gelaateD mannen ID dienst
te nemeD.m klippen te brekcD tegen 35. per
kub,.ke wet.

", -

I IH HI,~, \ 'i Ar-I AGER
_I, .. "'t~ pcn:.clen Tandtcboonma.ak

010 .., t.. DaAn L, heno~terk.op
.. '. \~ ,,\ á UU, U "'LA\)KI>~.

,-!\ 3, rLuttiStat t!, paarden I!D e.ze1:04
-, .4 r ,'f J <Iarl, 1!1JenJ Jm met bezli:tleld,
_' °l i [Dl t 0, b U"" "TI, hUIsraad, 1068C~oe·
• 1, I 1.1 L...,1 ZA,; )

..( \ I'\; a (\1 \r·...L.A(i}.H ....

WILLISTtlS.-Een te legraaf· kan toor I. Don·
derdllll albier geopend.

TE Graaff Remet zlJa lImocnen acbaart!Ch en
behal.n ultlitekend goede prIJzen op de markt.
Er 18 ook vraag llaar groenten.

IN een ad verten ti" .ordt oIoor d.m beer J
H. DDur te Paarl eea plaa'" te Wellington ait
de band te koop aaageboden.

DE 6rma Woodbe'Sd PI.nt <'< Co. te KUJ>'Itad
be.,eelt zicb iDeen .d ~erteati" aan voor allerlei
uzerw.rea benoodigd ...oor laadlxJDw en veeteelt.

DE DIlOOIlTEdaurl nog voort in verscbillende
deeleD vaD de .fdeeting Graaff RelDet, vooral
In de Z...art Ragge08 ea Voor Soeeu.berg .U·
ken.

VÁSll' I No ...ember 18 te Paarl eeD .00ahul8
te buur waaromtreDt men bllikeDII eea ad ..._
teDti' aaruoek moet doen bU den heer O. J. T.
Dre"er, Noorder Paarl.

Hn deparllllme!lt 'till pablieke ...erkeu ~
ID "D adyertentie tead.n .oor de ...er~.
Jring n.n 't boat.erk-in d. kDDBtecbool, Qaeen
Vlctona .traat, Kupetad.

OSDII:R de ad.,erteQ!.teB kaa men bebal". de
reed. noeger geDoemdeu, aog een adreB rind.o
...aar pooturdappele te ...erkrJigeIl 'liD, nl. bIJ
g.br. Stepbaa In de B Crut, Kupatad.

DE VIJ(;1I10TT&1l P Faur. beeft de re-
leering, lIIet inbegrip 'till boa ...koetea, aitru ..
ling .D oaderboud redurend. d•. Ju&lt. ~
fiD&DCieele jaren .£16,000 f~. De iDko__
Ijja .£1,949I"weut, IaCeade _ tekori 'till OHl'
de £U,OOO.

GEmENGD NIEUWS,

"I' \,

, " .JJ\. ,IL_IJ>l~",. Cu, &F~L.l.GKBB.
_ .. ~, II li t.!t"lla.f I. ,ru.IneD t'O LDt'rTietl (f' B

;: .

_le I~ Hat.,,'a .. ,', paarU(>D
- r\ .. r ....... n" • III le plaalil Tlhak.loof,

or, ril.,' i 1., ...r .".:rl L;.ap
\ I :\ I'" :, \ U \ Y~LA.OK t:S.
! " i ULll li.,.~ é~,.~.JCIcn (0 \Vard)

) \IAl!\I- .J1i .U·SLAliEEl
I _ -t {p( II Al lf.JIW, Calvlo", .. de plal'hen

t " \. nl,' lHIoft' wagl·oil.. btluraad

.-r

S09'EEPV.'\ARTBERIOHTEJf.

KAAPtHAU

\~a.O)(.r;N

'rr:HTao&IlI:,S

rn Drake Ca.,~le, OMl" Londen
'I -\la.lJh.-'ot &ot, naar ~a..t&l
1_ I,:t..:,"'n C&-tt1.t Q;u.;.t }1Qê.1o'b&al

LONO)i;N
• ,-( Per teleg1vJ}-De Clao ll~IIJay
, ,\ ",n.. lallworgeo va.. Luerpool -' ZUid·,-u 1. '\'Jrman .ertrok Woea.:lajrmidda,l: k

I.", ..,' _an Madtlira op wlljC naar l1:upootad .
r.. " , 'r I, " rulle kwaDlWoeudai te • nUl YDl
~ 'll'kiI.YJ, IAn.

I

....... ~T DE PAAIIL.

-PAL 8.TUlf DU DE z..t..B.'-GEEN OO&.U..+J[ VOOR OORLOG.

(&.Ier~fPTJ1a. )

BLo.KroMTE'., 27 8arr.-Het volpad~ ill
.. ne vertaliar ftD bet balhait "I'&D deo .olk ..
rud: "De ...oJbrud, ,.ragraat t.ee .. de
toe.pruk YIID Z.S.Ed. deD staalepreBideot ge-
hooid bebbeade en de offi.aiWe _tukken eD
eorre.poacIentï. UIl h_ .00rgeJecd iD ... rband
daarmede;

&elei bebbeude op deo (IIIIIpUlneD ioeaeud
\'l1li ..... door gebeel Zuid Afrika, ontat.aaD
ten gev"" 'till bet geeehil taacben de Z.A.R.
en 4e Bri&8cbe ngeering, .... lke dreigt tot
vjj&Ddeljjk.bedeo over te gaan. de rampapoedige
g."olpD _nJl. voor de blanke bevolklog van
ZUI Afrika ocberekeDbur loaden 1'10.
.... boDdeo sjjad. met ito Z ..LR. door de

_nte hutden ....a bloed ea ....rboodlCb.p eo
iD _, vrieocLochap~luke betrekkiag met
barer DIIlj...tait! ~nog staande,

neeaende, dat 100 er een ourlog alUJreeln, er
eeD but ~UBCbeD de blaok" r&UeO ID ZUid,
Afrika aa1geboND ...orden, ...elke de needll&me
ODtwikkeling \'l1li alle statea eo koIODl....... D
ZIIid Alrib UI tegengaan en .tremraen tot iD
verre ioeko_t;
geYOeloode dat de em.t4,.. pllcbt op bem

ruri om al bet mogeljjke te do..u om te helpen
bet ve,peten YIID bloed te ...oorkomeD;

iD unmermg nemeade dat de regeering der
Z..A..R. gedarende de ooderbaadeliDgeo m.t de
Briteche regeering welke &iebover ...encbeid.oe
IDUDdeo beb'" aitgestrekt, alle pogingen
bOftfl UIijl.weGI om tot .... ~ oploB

te gerakeo veD de aeaehilleD te berde ge.
door de neemdeliDgeo in de Z A.R., ea

door barer m.j_Seite regeerinll oppnomea .1.
baar eigell &aak, .elke pogingen orsgelukkig
al_ta dit r8lU.ltaat bobbeD gebad dat Bntliche
troepeo ...erdeD umellgelrokkeo op de greal
...an de Z.A.R. "0 oog .teed.I verUrelrt worden'
balluit 0111d~ regeering te 1I'.laateo nog aU~

middelen aan te weDden om den vrede te be.
1r&reD eo te ...erzekerea, eo op een ~reéd"!D."'0" bU te drageo tot eene oploaaiDg V&D de
beBtunde geacbilleD. m.t. dat dit gedaan lean
...ordea &oader de eer of de onafhankeltikheid
na deD Vrostut of de Z.A..R. ge .. eld aan te
doen, .0 weDlCbt m.t nadruk wt te apr. tOD al.
bare opinie, dat or gooo ooraaak voor oorlOjf
beetut, .0 dat iudleu oorlog DUt,,~n de Z .LR.
onderoomeo of verooruakt .ordt door barer
m.je.teit. regeering, dit &edel!)),; ""n oorlog
tegen do g.~~ele blank? bevolkiag vaa Zuid.
Alriu zal &lIn, eo ID tilDe lIe...olileo miadadig
"'&IIt kome .at "il, de O.V 8. UI eerlok .n ge'
t~oa. r.ljoe verphobLlngen jegeW! de Z.A.R,
alt boofde \'&a bet pohtleke verbond dat er
toucheD de t.ee republi ..k8ll Iwlattt, aak"meo.

OliKYTON, CALKDON.
EeD IChletweUtri)d vond alhier plut.e o~ ll2

September 189, Iu .. cb.n de twee club .. 8tormYalei
eD Oreytoo. D,stantle 5(.10 cn 100 yard., 6 achotea
op elk.

DR. ~HODES.

OV£JU.&DU.
Donderdae IIIDbt ill d. beer lobaa H. C. Kok

alhier overledeo iD deu ouderdl:lm vu diobt bjj
eie 69 jaren. De o"l'8l"JedeDe 1ru den vorigeD
Vrijdag na Bi-vendale tenl' a!ekMrd eD klaac·
d. ~ o...er PUil iD bet ~L h..... o bet
P"'oJc 'till lIIDkiDC koorta ...u. lAter kreeg bij
- &&IIv.1vaa beroerte .aaraap bij op DoDder·
dag _be te 1~ are beI.Mk; D. bepaieoia
aal heden D&lIIiddar M 4 are alt bet .terfhnia
plu&lviaden.

OPEUT1&.
Ken. Gnmdlingb(Bono PurI)beeftJ!-terell

eeD operatie lUI bur bont (rechter ajjde) 011'
derpao waardoor de v~ "'&11 kanker die
balioDd ....r ...jjd.rd iL De operaue werd door
ein. Gadow eo Retief gedaaa, eo de .,arnchtiDg
ÏIl d.t de ,pati.ot .poedig geheel berlteld sál
lUll.

Z'OM8OEJlE&M,...
D. jurliiboh. buur ia ....rbuul me' d.se

IfC_aM, lut.le ...eek gebondeu, bracbt de
BOm\'l1li .£bl op. De gemeeate ÏIl ten ...olle
tenedeo m.' eie opbntapt dur di. bo~en
...ennehCing wu.

ZEIID1MO.
De lrinderen der Dame. Hooge IObool, Zoider

Purl, p.en eea eotertaiam.D~ op I.l Doader·
daif&voad ten beho ....e der seOO1lll. De too·
pDg. prjj. wu .Ieob&l 3d. ea 6d. en tocb wml
d. eom "'&11 £5 behaald.

Aa" tkx &daA:teur.
MUobe.r.-AIa .tadie ill mIlDbeer Rbodea,

exeUDa, dr. Rbodea, eeoe lntereaaaate. Ik lOU
8"ui al .uae aanbi~der, ID gedarige unraking
brengen met buo allfodje om ben te overtuIgeO
....t de ...... btlld opgeBloteD h een oud·En.
S.lacb gengd •. "'t le dlBtaooo lend. BOCbaat.
meat to the "' .....

Dr. Rbed. zit ...eei "" .lapen ID b"t parle-
ment, ea alt bU dan .akker IICbrlkt onthaalt bti
"e ...oooillt bet buil op eea ·'tbougbt". Vele
ledeo loudeo graag iet. meer mUIJ eD bart "er.
.terk.odB weolCbea d.o die eeDwlge 'tbougbta'
....0 dr. Rbod ...

W.t Iemand treft ill dat de 'tbollgbt.· ....0 dr.
Rbode. of "'&11 bllel penooolukea urd zuu of
faa b 1 t.lf.uchtig gebalte.
Bil oorbeeld pteren, DoDderda,r aadat de

beer dr. Rhod ...... a Dit eea O.·QIOo....-dutje
opecbrikte gaf bli bet bULaeeD ODtbaal op uo
'thoagbt' - nik. meer aolied dan eeo 'tboOf.bt'.

HUIBOideooder anderealdaL "'u onl .poor.~,,·
t.rl.f op graaa ...ermeerdereo moa t, om 0118
tekort te dekk.D.

II oe boer iD dit land &00 lang bV de ~oorkeur
krult, eD BOO lang .UD gra&D....r.t geDomeo
.ordt gaf er aiet om ."Ik t.rief op dea _poor.
•. eg g.maakt .ordt, omdat bij - de boer - IC

nl. betulde mur .el de verbraiker."
Kooi _, de boer lIef1ft er Diet om 8tlD boog

tarief te betalea, daar "IJ luet lietaalt maar .,,1
d.... erbralk.r. Heel r.elfzachtr.g van deu boer!
Zoolang de ....rbruiker maar betuIt kan bet den
boer mia acbeleD, al 18 de ...erbralkor ook een
eigell laadgcDoot, 8tlDei geil broer of &Wlt.t.r,of
aa fa!Dlliet.etrekkur.g V&IIden boer. Oordeelt
dr. Rbode. dea bóero~er bet .Ig~nu,eo "folgene
"UDe:geD scbraapzuchtig karakter?
G.teld eeDe dat DILl .poorwegtarief ...oor

graaa .erboogd wordt, •• t dlln? Denkt Mr.
Sbod.,. alet dat voor elke t ponay die WtJ op
leggeD op kolooiaal graaD, al II b.t dan ook
...oor v.r~08r, mell een half peDay aftrekt van
de beBta&nde protektie .elke on zo kolOIlIale
graaeo bebben tegeaover iagevoerd graan') En
deakt Mr. Rbod ... DioL dat ODZ. progretl.ie ...e
...rl.adJ'" die den mond vol bebbeD nn Iloed
ko;)p brood ea goedkoop vleeocb, objekteereD
solieD omdat bet vervoer ...ao koloniaal graan
be.... aard .ordt met eeD edra t penoy per m~1.

De grootbll.Ddelaar zal die balf penny DIet UIt
.liD zak betalea. HU /IODeeu e"lIe d .... auo
daL te doeD. Hii nl eenvoudig de bal! peDOy
pet 1111Jlaftrekkeo "D den P'1Jl' dloa bUd.1Dboer
tban' gooft. Hli nl deD boer vertellen "klik,
ik moet noa meer betul vir yer.eer-boDderd
percent mf'.r-.aar ik ...roeger £50 betaalde
ru "fe"oer van Joa beele oogot moet Ik DOD
.£100 betul. Jij k.n du. nl verlang dat Ik JOU
oet &oo'a groot prli. sal gt! al. vroeger." En de
boer, die "folgeD8dr. Rbodea &00 zelhacbllg 18
dat bUer nl"t om geeft ala er .en boog tanef op
~ervoer 18 omdat "de verbralker betulf' zal
erg op zIJn D.al kukeo. En dan eer sal de
grootbaodelaar !leggen aan den erbrlliker·
"K,ik, ik mOflt nOD meer betaal VII' ver ...oer
van graan, booderd percent meer. Waar ik ~roe·
ger maar £1000 te betaal bad voor al do graan
die ik Illkoop moet ik 1I0U £2000 betaal om dIt
te ~ervoer. Ik ua nl dl koom eD meel goed
kooper maak DI, dan ver hea Ik te "eel. Di m...,I
wat vroeger zeg 2d. per poad was I. DOU2}d
Jul zieo dil dl lieg go.ermen I ••t dl tarief
ho·e. gemaak bet en Ik moet DOUmeer nB ..

En &00 krUgl de boer IIIIDder. en de verbrUI
ker betaalt meer, en de graanhandelaar ."'ekt
bet profut Iu AlIDnk. eo b!) lacbt leklIer

BO ED dr. Rhodea, de groote YTlend "l'aD deo
Sf boer, beeft dat mOOI plaoDetje ultgedacbt ab
lIS eea aa-diDner" thoagbt."
iIO Maar Da komt bet mool8te van de grap, Dr
23 Rbod.. truk eea gelicht .Isof bIJ aet
ss aOD .00 ballea. De aap k .. am nit den moaw

;: kli'~~Uk~~ :td~~tR~~:.k: kUk. Jil z.... t dat id83 -,. I
SS per mnl betalend ~ op JOU .poorweg, en JIJ bet

DllJ meer laat betaal vIr nujn _poor"eg materllUll
naar my ta. Doorden, voor den bouw Vtul ""1"
opoor.eg. Hoe kom maak JIJ 100 , J Il bet m II
9a. !Od. laat betaal. Jh bet mil onrecbt.aardljt
behandel. Jil bet OlUte veell .. t hetuI Rul.
k""t niel meer om te y.... oer dao grUD Ol ..
Daar..... die zonde. Dr Rbodea bet te Y8<o1
betaal &Donde I.nd..w Hu bet ...oor "IN rSII.
...an zIjn spoorweg Daar 'IJn noordeo \1. IOd. per
mijl ~taal, en di .rme mao .OU boil En daD,
ia bet .aar d.t rail. Dlel meer k08t.t.n om te
ver~oereD dan graaD? Ik zoo meeDen dat bPt
yervoer van ,,,&re rall., van z.r re Il"eren bal·
keD ...oor bruKllen, VfOD zware .t.Mode.... ~au
•• are hoatblokken meer IICbaje doeD !Doel aan
trucb dan bet yenaer ~.n eeD gelijk g","ebt
graan. Ik ZODmeeoeo dat de ".ear aoti tear,"
de ...emlehag (met op en Bflad~n van zuiko 00·

baadige artikelen) der trock. Ybe' Ilroot.,r 11;
dan In bet geval VaD zakken graan lllllocbl"D
bestaat bet groote k.aad daarin dat . m'lne

311 r.lla, ....D In')" opoor.eg, naar ""In noorden
38 iD de zlUk betrokken ,un.
lIS Maar dr Sbodes ...ergeet dat d.. VrIJstaat
38 hetze1fde tarief y.o 9/1Od. per mnl voor baarh"
37 .poor.eg ID4tenaal betaalt. HII Ye~eet dit
: .11... n roept IDld "Jolle bet ""I oDrecbt
16 uogedun." Acb. dr. Rbode., dr Rbodes, .Ie
:t6 III butmcbbg. acbrup&'l<:btig, "IIenbelang we·
19 kend? De boer of dr. Kbedu ?

ED 't III d.zelfde dr. R~"" ·lte nog enlanll""
f I un de ...ereld ...erkoadlwde da t htl de njk.1e
lIS ID&D ID b.t Hai. i.. eo dat d. De Been eeGe
37 jurljjkacbe wmat no 21 ri1ilboeD pond afwerpt.
35 eo die ID bet boog.rbDls eeD bill d-t al!.foOien
Sj die ten doel bad om deD rlJk.n dr. Rbod .... en
3'j je rUke De Been, die lalke prachtige profIjtea
SI geeft, lID de andere rtik. beeTeo die Ol.t .. et.m
" wat met ban geld te deea, _ billIJke .wrung
jU 'till boa oYe"loed In 'a land. ku te IateD d""n.
13 Ach, dr. Rbodea, dr. Rbode.., wie ~ baauachtig.

IICbrupaochtig, aalhucbtig ?

~!!!,!!!!~~~~J~UNIUS.
IIDB afdeelinprud no Rober&eon ko~ iD
• IIdverientie bet _II18II &aD om op _
,,~, deu lOde o.tober te bOUCIeD, MG-nw t. h.bitnde1ta toe -" _ procIa.
lIatiI "YU CIeel I der _beipi • "."YU 1187.

IIÁCIITIIU..Ll..
lrlorgeD .ordt n.cbtmuJ UIl beide de Purl.

acb. en Noordet Purlacbe gemeeatea " ....ierd.
VLUCIITE.Ll.OEIi.

Van de vlDobteliDgen lIit de 'l'raoaqaJ komen
ook IIOmmigen naar de Purl.

VEIlTIlOItUII.
Eell RlI.DtaI jonleliD!{.a a1bier op lObool alt

d. TraDllqaJ ea deo Vry.taat .UD naar bu~ ...er
trokk.D. Onde, bet getal ÏII __ jongea beer
Erumll8, kleiDzooa nD geaeraal Joabert.

TOut.
De beer Van Alpbeo, maaiatru&8kl"rk, I' tot

tolk ill verband met bet OOIIteljjke roadguDde
bof uag.teld eo nl eeD tijdj ..... n de Purl
afwe.ig .Ua.

DE JOtJDlCUE OEJlEEliTE.
Op ZODdag middair dea 2-4.t.o September

bi.1d de .. gemeente !iur jurlókacbe ....rpde.
rul'. De heer K. Lurie (preaid.nt) .prak .lIe
aaawealge leden op bekwame .ij .. toe en m.ldd.
0." iD IjjD ioeBpruk, boe due gem .. ate met
rUeOM _reeleD .._itpDa IllUkt. ~ pre.
weot ...oor dea dag.erd m.t algelIlOlID. seem·
mea de boer J. titi ~entone le\oBOa, eo d...
beer k •• et Ilob op uitmuntende .U" V&D .00
taak.

D. wlgeode boerea .erdell .. ekOND .Ie be·
atanrd.nledeo 'oor bet Jur. M. Lllne
(berko88D) preaident, M; Le y, tb_Drier; J•.
cob Droom.r, MCreMoria.

Ale oomitéled.n .erdeD de ...olpade b.erea
gekoMD: J. 8il~.ratoae, L. Droom ... , L. Wein'
trob P. Naalria ell J. Ln.a.&eia.
At; .adl&eiln .erdea gekoaeo de beerea:

FogellD4n, Nel&oa .0 Fehman.
Alle UDweaÏgea gneD buo ioaig.n d.Dk .a

...aardeeriog te keDDen aaD deo beer A. Hert&
"oor de vrleod.liike oord.a, die bjj tot .lIen
sprak ea b.t goed. ad i.,. dat de beer Herh
b.o pl.

De preBident &loot om balt In'D de verga
denDg eD aadat alle uawelUgen boa ionigen
dank haddea gegevea aan deo heer J. Mil~.r·
.toue, aloot de ~ergadering.

JACOB DBOOMElL,
8ecretarl8.

8 POR T.

SOHIETEN.

IITORMYALE!.
JP ua Reenco
PH B.raad
F le Roux .
L 8ch()(lnwtn kel
R van Eedeo
A 8choon 111'10 kei
J vaD KedeD
.A BcbooD.. inkei
M Blom
o Human •.•

u

"2828
H
29

"" 36
16
19
26

211
UBEYTON.

JOHugo ...
JH Mayo ...
PJ Rououw
DlJ"kRooooaw
C M le &Qux
WHaT8 .
II L Neethliag
David n.-on"
("harlea Dlgue
Joe Mayo ...

STORMSVLKI.
WI) haddeD alhier een schietwed.tr,]d op Z.ter·

daB, ~ SeptelDber. D. echitot.,ereeniglag ... n BI'
YlenKlndereDd bad IJIIIteeD .pao ~ u..n mao ""n
&tri id tegea eeD lpao VaDtieD ID&D no StorlDl.,lel
Wij echO"'D or twee af.otaaden. oam.lijk 600 en
JOO yarda, ~lj IChotco op ledel ea afataad. De
.trI):! .... eea harde, iedere kaat d.d IIJII hst
om de oYerwinaIag '" bebaIeD. Hel plukte het
StonDIl.let lPaD de oy"rwiaaiag te behalea !Det 7
punteD. Na .!loop "0 het ICbleteD beeft de
Bchiet"l'eltl'WiKiag..ao Storm.,let met dank oot .. o·

1 gen bet .,oljjeode -M J Human .1, J D Hltcbcock
li .1. 0 F 8.mard el. Johll Knoblouch lOa, PJ
S Croul 61, JaD JaDW IL
o Wij I811II'I'0 de mendeD hartelijk dank "I'OOrbun
o milde bijdragen, .,ooral deo heer Jan Jaoeke die

ook 'Ijn penning iD dc ech"tkllt beeft lIe.oroeo.
Hier yolgeo de pauteD -

,rORM"VLEI.

B YaDEedeo
J I' ~D &eeDen
JC Coetlee .•.
J Wolhuter ...
F J le Bon
C da ToU ...
PW I!&roard
II Rou
D HDID&D...
A BchooDwIDkel

III 'IZIl7Al' DODD.

H Humaa .
11' MeethUog .
r de Koei: ...
J HolIWI ..•
H de Kock .•.
8 de Kock
11' BIi:PteeD ...
P HUID&D .••
e HIUD&Il .
A Oroenewald

InJlfBDI(tHTD .
DB CJUnRION.

Buw:-.vuo, ,. 8ept.-{Per ~'_Vljf
af' opp.a _ de ~ raija.;tn..:l! " ..,.

il ..... lDdIa _ .....

Z.-A. REPUBUEK.
Ter ..... v.............

BR'U'EUOO.~.2!I 8&PT. - {BMr.)-T...
IDboorliDgeo lua ter dood "I'VOOrdeeid door het;
cnlDlnee!e bof op beden, de eell wml to$ .....
uobe ...oleo.

8,..... ...................

'T DOUANE.KANTOOR EN 3 WIliJUILS
VERNIELD.

PIlETOlIlA, 28 Sl:J'"r.-(&wu).-N. __
drukkend"u d.g brak.r .ea •• ur OIlW....
boyeo de atad, •• rpseld Y&D _ at.erIra WW
en b.ngen regen. De f"eIIeD ...iel ha ~ ,
eD de .tratea w..nlD be_peo iD ri~

Toen het OIl.eor op aUa toppunt WI8'"
er braod Dl' Uil de acbteraiJde \'l1li eeD,....
'&n t.ee ....rdleplOplI, ...ur\'llll de 110"....
verdlepm" gebnub wordt door b. ~
kantoor, en de ODd.nte door Vea ~
tabak.erkoo~rl De B•• ", bOeIr.bUCIeI. ..
Meuer ea &DIl4et, fotografen. Aaapw ....
door deD .ter~ ...ind, krepn de ...........
op d. bO~"Date YerdiepiDg .11 iD_tril ...
dun bO~lgeu r,.eo en de PQIÏIIPa VUl_
politie, .tood bet beele •• boa. iD ,,__ la
""n ullr onge ...eer .18 bel gebeels pItonw ...
Dleld en Ohota .erd 1Iered.

AI de p&plAlnto \'l1li W douaoe-lIIIntoor ...
.,erbrand. De boek.n -U. ut de iIraDdlIMt, ...
alt bedllDtDO'lItln ootdekt werd, _ _"
ulterlgk "'aD d, brudkael te OOrCIeelea ••
welDlg boop dat .0 ,.red ajjo.
Du voorgevel ....D be~ "eboaw vi.11IIft ~

acbnkkeluk g..r... ID,.O h., II .0IId.er CIM.
niemand ..er.ood "erd, dur er _ ~
IDdUr.gte iu de .traat .toad g_'baard ..........
g... el vi"l. ~u lD&awerd aeerreworpea __
.... oaged ..erd.
Al de telefooo dntdom die 'I'0OI' bel ,eboew

langa glul.o .Uo geknap' .0 e ....u_ eie ....
,rucbe draden.
0.. "')tale a.uraUt18 btdlUlt £11,000 la CIriI

maatlicbappeu.

TocII _....., .
PIlETOIlIA, ~ SEPT. - (&.ter). - Sla.

l.ee nl"u.e maailcbappjj ... IliD hier .....
atreerd vaD deo hten 'Se~aJber to$ ......
Het 'ijo b.' LijdeDburg Rlf'tfoct&lliDqacIi.U
!Det e80 kapltul ....a £8,000, 811 bet LÓaIdaU1a
Llideobllrg Proepe._-ting eu De ...elopiq 1)'Dti.
cut, meL een kapitaal ....n .£2,760.

........... P,........
PIlErOllU, 28 8EPT. - (RMer.)-De r.....

valp""rena"'oDd WaB 1'11 daw.

NATAL
RUU"

NEWCAllTLE, 28 SEPT. - (&.Ier) - Z-Iat4I
ragen. lua ge".lIen.

v.... tortn. v_ tie ...........

GLEXCOE, 28 8EPT.-{Reuler). - 0. telepa-
fioche g..meenacb.p tUlllJCheo Kaapatlld,_
Transvaal BDN.taI ..... ginentna ...ood 9WStOOrCL
De oorzaak .ordt geaocht la een hnig ,0IlW",

Dt:IlUN, :lij 8En - (&uier). - Recht.
JOlhlllOD1< Ilaagekom.a ...an Aoatralie,"""'_
bIJ .a gew_t op een g_8zoDdbelda reil, eo'-
hedeD ."ood door Daar Traa.qaJ.

RHODESIA.
De ......... " ••••••

DE NATl·Sf.LLEN RUSTIG.

TUI.I, 28 SEPT - (&uu.-.) -EeD ,,_lIcbap
Y&Dde Tuit .teeokooly.ldeo ill doorg8caao __
Hula .. ayo, daar lil d. boor operatiea .-taekt
b6bben W"lleUI 88Il ongeluk met de boor. ZO
rapportee ....n zeer gUI>Illg 0.... de .ceenlloof.
nldeo.

Oe aa~urellcu oomlDl_riII die teruget."'"
~ "ao dti wZ&lIIehal' der hatbelatting &lIP det
de aaclirelleD ....edelie.,.ad zun eo &eIIrroad eie
balbela!!tlng betalen.

Gellrell _ ........

BCLAWAVO,28 8[1"1". - (Reuur.) - Water
UI _r 8Cbaafl!CbID de .!.ad. De P."fabriek ia
lildeink 11",,10\400en meo ...~t d.t t.~
hcbt hetzelfde zal doea........, .
BUL.WA\·O, 2? SEM. - (Re..,.,) - Bet ia

.aaracb(jaluk dal er eene groote D1t.oreidiJtc
nn den koetadl"oat nur de blaDeolaradache diIi-
trlkten nl .ezeD.
De opmeting nn de t.aldUn V&ll a.eIo _

8elak.e III .,oltooid, _0 eea aauwkeorig. opme-
tlDl! ~.a de IUD naar de ZambeBie SteakOOI
...elden Dabn W.nkieB nl dadeJjjk .... baad ~
Domen .ordell,



GE
DONDERDAG,

R hui. h.



ul op ,'ri \.\ a..'

-n
-r I'
n

(1\ .'f

"r 1.'1 "
.. I

~.!\

,\\ r- !li. 7.t'lrl,~ dat J....
• 1, fllld"'n t"~rnJlrl(,Td
l- til -n ,-....·ldl' ik

h~l'o.!t'r t rief '{"

\\ dr,PII ma. ktof'
n nat rpllt'n

ken

nrnerking t. gen I

HIJ m,"'ucl" dat I
marmen nret JD I

ti

knn
Tl.'

~ ~L
rt te voor een bet

.... I I. r ('0 Itli' dit
1,0 r.o,'r. n

\ ,".
r! I .u z o n omr n
tI., rd I- lopnrt(>f'rn w an

, I, I In If·... urt r

PF.TITIFS
'I('nd I' SJ. dnor dt·n h('('f \( ,I

p' c n liP (rad." k n~J1 I.('k'·ft'tl
._ n.l-. rx Il .. Of'n

\"T f\I\' fln('D' l'ITI. \\'E" R LJ.
w r- \ III IH'f ('0 lltf' .UI h.·t gf'-
• rd "I 'pf,r,\cht noor dt'll \ oor-

lt' 1.t11 voor cl*, d('rd.· rnru
_ ", pro" ('-i-rf) wf'rd

.t , I'" 'H' H~:('):-;TH,\TH:Z\AK
jl .., n ]11 '{"','rh 11111 nw' Of'o.f' 7.aak

1 ....('!Pl.!rl drw r dr-u pr IPr

,,\ I \ lOSSE'"
r 'I" ':f"'Hf>'

\. ,11t nth' uor,
n 't" In ".

, j .. ··m.·nt

'1'"-111- IFDF.Fl.l",r.E:'\' BILt
I n . nl \ nor de dorde maal ~ple

" ,"rol
f "H,llilOTI\:(, ,\-F.RVOLl:DI

_'n_: "t"d~r In comité op d

~.'( r~'. lo; voor
h" r Hi-rholdt v



.\
~: 1,'.

SIR JillES SI VEWRlGHT.

BJ
I!!!J!!!!!
tA.

'T EEB8TE LEGERKORPS EN 5,000
AHEBIKllNSCHE JWILEN.

GENERAAL BULLE •.

LotroKN 27 SEPT. - (Baler.) - Twaalf
oaiciere!l ~ 193 ID&D ..e.p-ekka 1.akJnlq ~~
de Gai/cn aaar de Ku,. Eeu .adere ~liac
ftD I 400 man met inbegrip van 200 otliCleND
al m,', de !Jta,,1I •• r Oud. ..erirekkea o~ het
tiers'" legerkorpe ia Zuid Afrika ,.oJledi& '"
mUeD. . .

Er .. ordt meegedeeld dat Groot. Bnt~Je
ICbikkiagen heeft gemaakt VOOl' de lldCheplng
,.~ 3,000 mailen ..an Ne. Or I_ naar ZUid
Afrika gedurende de maand October,.~n d.t 400
Amrriltaanacbe druv"", !!ehuuM aua om de
leiding v.a de dieren op Il<lb &eaemen.

G'lD.raal air Red.en Buller en -un staf sul-
Jen mog~liik den 7den Ootober ,.ertrekken met
de Jle;cialn, ma&r er 18 nog Dleta be.l.. , vadg",
lteld.

.10JWIQUUlIG, 268crr-(....",.) ..
pderiac ftD bandelareia iD W lI'OCi' III " ldIIIl
werd Pienroad ~ iD be, GfáM lf..
aal botel _t'" doel IDiddtIeD te 0"........
Toorcle~ "a eie ...... ill Pftl· na
't'jjhaDcleljjkhecle ODdub de ._ ~
.... er toch -. poote opkomal De YOOiWt-
w, de beer Bok, ..... dat d. yer1dariu8 ia de
Star dat ia geft! "l1li oorlotr all. Britllche 0Dd.-
daDeR YVWIIChiwerden &e 'I'8I'irekken, onjaiat
wy, daar _ ... ne belof&e had na d. ...._
ring clat er aiei lIaUi:88.11 plan beNut. De "ol·
.ende reeola~ werd aJtr-n ~men :-
"Dai drie atg...... rdi«den gemacbti8d wordea
plum.D "oor de oommÏlUe te Pr.toria te leK.
gen ,.oor de veilige bewaring 't'IIII d. .iad, Je
..erwijd.aring 1'&0 alle ..erdachie bralrten, het
TorOleo 't'IIII een wacht "OOI' de ~.rmin« "l1li
de eigendommen ... n de handelar.n eo anderea,
het macht ..erl8llllea &l1li eea co01i~ tot het
insamelan 't'IIII bjjdrajrea "oor dat doel, "oor bet
ondenteonea 't'IIII de kJgenwoordige municipal.
"'frken, eo "oor bet employeeren ftD auiaien·
ten 1'OOr b.' ,..rrichten I'&D kl.rk· .n an-ler
....rk indien Doodig be,.OndeD.

IlvL4wAYO, 29 8I1PT.-(&uI.r.)-o00aua1lDi-cau. ajja ~ &ulchen de baMr na

:t;:; 't'IIII ~liit ~.j~8tnu- aat_rdde ëlat al de __ leo ua de
fortea Ijj. en da. ali daar dabbele anel1'1ll'Ollde
kOllODMa 0..... ' !lebben ea dat PWOaDIOI
gedurig altgeaoDden ...oeden.

UITVOER BEPERKT.

VILJOENS PAMFLET.

ALIWAL Noo.ID, 29 8EPT.-(&uw).-AUe
~, prvduotea _ I.,..nde b.... 't'OOr de :Ko-
10Dl. be8temd 't'IIII den Vrjjataat, wonia ua eie
andere &jjde ""a F'nmI b~ geaop&, te~ lDOII
... n nrlotbrief 't'IIII de Vrli ..... &8Gbe ....... ~
heeft. De bu'IfVI worden tOePJaten iD rijiai.
8en of te paard o,..r &ekomen om Aken &e
doen, maar moeten dadelijk ienIfCkeeren. Wol
.n ".lIen moetea ontkd.n en met .tootkanen
oyergebncbt worden.

Dd heer Hugo, de maptraat, is nll&l'Lady
Grey gepan in verband m.t bet ciroal ... ren
't'IIII Vilj08ll'. pamJl.t. .

OPROEPING DER NA.TA.L8CHE
. VOLUNTIER!:!.
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.2.W ......
dirioc........ .....,._~ien_
.toba ot ...".... bebben,
iD...OMrI na .........
~ubliek
ala, aal .1Ie .,..0111,
&lID aoodanÏf : pel'llOlllll' .
of ...aarop of ~ ....
kuaaOD maken bimutad-:.:.j
ten tijde 1'l1li ple(en 't'IIII lOCIdaniaen mil
of op 88.11 la1ereo tlld, "erbeard ....rkJUN __
den teD ranate Yan den .teet, lIOOftr .. neb_
1'&11 d. ".rbaadboodera t. be~, ea
.onder de liraJfen bepeald 1'OOl' lOOdaDiP lDie-
d'li.a door de .... ttea ,..n deR relMllill.k te
be1'OOroordeelen.

3. Wanneer bet be._ wordt .t benedi •
ging V.D ... nig be,.08fd hol clat -.iJ penooa
of peraoDen _enl.enng ~ of
ie,.ormd h.bben milt vreemde m III of
buo vertegen ...oordig.n ten' .. o"er te
hal.n tot Det plClleo •• 0 ~ ot ...
ooderoemen van oorlog Iepo de republiek, ot
middelea daartoe te verairékbn, ol ~ te
doeo om boorerralld te plegen,·.al il haD
eigeudom, roerend of onroerend, of oenig recb&,
direct of indirect, op eenir lOCIdIIIIir CIÏfpdom
...aarop aoodaoig pennon of PenIOIIOD moe- of
knnneo aanspraak makea ten tjjde. 't'IIII bet
pltll{en "an de ,.ooroo.md. mi.ecladen, ot op
88Olf.n latereu tgd, "erbeard ".,.Idaard WONeD
ten gnLlte van den .teet &ond.r de rechten 't'IIII
vorhandhoudera te benad.oelen of af &e dingen
van de straffen voor misdaden "an pabliek ge'
...eld, bOOJv.rraad of m.jeateit.chennia, o ..er.
eenkomstig d etten dezer ",PQbliek.

4. Wann r het be ...... u ...orda .. be1'J'OCli.
gir.g I'&n nig bevoegd hof dat CIIIIIiIP8 barpr
van de Z.A.R., lIa kenoilg"" PIUegeD te
hebben van IUD officier aich in gereedtieid &8
hoadea "oor kommando of 1Otie1'eD dienet, of
na hem laat il gegneo Ign ...ijk niet te verlaien
met b.t oog daarop, of na hij gekOULDllllldeerd
ill geworden voor loodaniaen dienat, het land
verlateo heeft &onderYerlo£ 't'IIII dea betrokken
officier of I'&nd. regeerin" &al al .ya eipndom
roerend of onroerend, of oenig rechl, dIreC, of
iodir~, op eeDig aoodanig eigendom waarop
zood&nige burger m.g of kan I&DIpraak maken,
teo tude van het plegen 1'&nde "oornoemde
mi!ldAad of op een lateren tgd. ,.erbeard "er.
Idurd word~o t.o gUlUlte I'&nd.n .ta.t annd.r
nadool aan de rechten d.r "erbendhoaden of af
w dingen van de .traffen door andere .... tten
bepaald voor soodanige miadud.
5. Alle weUeluke voorlianingen in strijd m"

..ooria&llde bepalingen .ord.o mits dell. her·
roepeo.

6. Deze wet zal dadelijk ,..n kracht ...orden
DlI publikatie in de StaoUcouram.

•

UITDEELING VAN WAPENS.

LONDliN, 27 St:PT. - (Revur). - Sir Jamee
l5i"ewrigbt ."i heden ....ond in ee.o to8apnlLk
bij een diner in Aberdeen dat hl) oog altUd
boopte np ,.rede maar ala er oorlog r.ou nitbre-
ken dan zou men bemerken dat bij een Brit WY
tot in ,un hart.

DE GREXADIERS GARDE NAAR
DE KAAP.

BllElI.J:IUlDO.BP,28 SI>PT. - (~.) _
Geweren en .mmDnitie 'Un uitgedeeld &l1li de
burgera .D den geh .. lea morgen werd opgeno.
men met bet oefenen met de maxima.

De komm.ndant van politie is beden lU0l'II.n
vertrokken oaar Pretoria.

Uren.

-HEDEN 1Cb01lk ona de Heer !IQ
ell .e~u dochtertje.

dankbu-e ouder..
. F. J. LE R.OUx.

J. H. LE R.OUx.
o.boren 'R.__ .

Klem Dra.keutein, --..Zt.II.
26 1899.

1 6 ".m. tot 8.30 'm.
ENGELSCHE BOEREN IN HET DORP.

LOSD£S, i8 SEPT. - (Reu~r.) - Het
t.eede bataljon van de gr"nadlel'l! gar.le kre"i
toen .ij te Il ib.,.lt.ar iugescbeept wareo ,.oor En
gelani. plot.aeling bevel om nur de Kaap te
vertnkkeo.

SEWCAJlTLE, 28 SEPT. - (Rnutr). - De
toevloed van ..lncbtelingen duurt voort.

Aard .erken wordeo opge.orpeo.
Bijna al de Eng.lscbe boeren in bet di.trikt

'Un iogekomeD en hebben hun vee naar bet
luiden gewndeo voor ,.eiligbeid.

8 ".01. tot 10 V.ID.
8 ".ID. tot lo ,.....
8 V.ID. tot 10 un.

{
7 v.m. tot 10.30 , .ID
5.SO n.m. tot 7 n.m.
8 ".01. tot 10 v.JD.

008t EEN lCANS VOOR ATJ.EN.

IOISTD POBUP"'J VBllOOPDGDE HEER BALFOVR.

NOG HOOI' OP VREEDZAME REGELING.
DOODBERICHTEN.

nlf , HEDEN IIlOrgeIl il za.c:ht ont.l.p.

LI•• _1111 111I1rill' HUTU~~!~Iefde
, Piebrd, m dell ouderd01ll VI..II 66

.UR J. S. KRIGE, J. H. Q.
VAll eier Poe!'. Plein,

Noorder Paarl,
26 Sept., 1899. Dat k
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POLITIE ES LANCIERS.

Trw, iil SEPT. - (&uter.)-Eene afdeéling
der politie alhier geataiiooeerd oefenen ee umeD
met de I.ncie", en toooeo in uiutekentle coo.
ditie te .ijn.

Sog eene bezendiog yoeder is hier aaoge·
komen.

Duu.Ul, 29 SlIPT. - (BauNr).- Bebalve de
N .tala:he ,.eldartill.rie b.bben de Durban Iiob&e
infanterie, de Natalecbe heredea rift. en drie
kar.lon-bedi.ninllOD 1'&11 de marine 'I'oluntien
be,.el ~ekregen het land op kJ trekken. De
.muen. die een aitatekend korps "ormt, be.
Its.ode nit 110 man, m.t ... ,,".n ponder
kanonu.D gaat morgeD ochtend te tien uur op
weg. De mariDe'"olontien, 60 mao sierk, ver.
trekken tenelfder tijd .n DOID.n drie nereD
ponden m... De Dnrbaa Iiohte infanteri •
houdt in volle manchkleedilljf morg.n ua d.n
trein parade en "erir.kt te t ..... UDr. Zo ajjn
ong."CMlr 400 eD DOmen t..... maxima met aich
mee. De bereden rifiea, 200 m.n aterk, ,.olgeD
in den namiddag.

De oproeping "an d. ..olnotiera been " ... 1
opge ...ondenh.id in de stad ,.eroonaakt. Heden
...u bet een publieke yacantiedag, .n "el. Tan
de maDllOh.ppen ...area voor genoegen uit op de
...edreDDen .0 eld.n .0 moeeten haaatig op'
komen. All.n h.bben tronw &lID d. oproeping
g.volg gegev.o.

~S[JE.~, :!8 REPT. -(R6UUr.) -De zeer..d.
beer A.S. Balfour .ei in een toespraak te
Dundee dat de rdgeenug. geetreeM beeft naar.
yreedume en eervolle oplo88ing Yan de TraIUI·
..... Iscbe moetlukbeid. eo als het niet gelukt .. I
de schuld op andere boofden neerkomen.

De regd&ing bad nog niet all. boop ODeen
vreedz.ame oplo88mg lateu vareo, maar bet
8cheen dat er een pun t zou bereikt .orden.
waarop do Trallll ..aal weigerde toe te ge ..en, en
dat Groot Bnttanje niet kon of wilde terng.
trekken. De bdangeo v..n Zuid Afrika, de be·
acha ..ing en de eer, z.ei bij, maakte dat onmoge-
lijk.

EEN LlD VA~ T m:-iISTERlE AAS 'T
WUORD.

HET AXTWI)ORO

TROEPENVERZAMELING TE JO·
HASSESBURG. OE BRlT8CHE HOOFDMACHT.

UIT HET KAMP rE GLENCOE.

"WARDS" P.AXHUIZEN,EEN RIJWIELKORPS.

EEN GEP.A:'( rSERDE TREIN.

BCU.WAYO, 28 SEPT. - (Reuter.)-Eeo rij
• ielkorptl is gevormd in verband met je plut·
.eliike vrijwilliger macbt. 650 jon~"{18 zijo in·
gekomen i... bet 8&luk"e distrikt "U ru m ver.
wacbt dat de ;auoen n'l in ..olie werluo!! zu/;on
geateld .. orden.

Een gepantserde trnck i•• Ihier voltooid eD
o..eriroltken met otalen .poor.taveo. De engine
zal ook o ..erirokken worden en gebruikl wordeD
in g... a1 ... n moeilijkbeden.

Paarl, nabij het
Spoorweg Station,

Paarl

KABI:-;ET ~IIo:T VERDEELD.

L()s[J~:s, :!8 SEPr. - (R6UUr.) -De wel·
edele C. E. Ritchie, pr681dent van het mmisterie
1'1lIl Koopbandel zei gisteravond aan het [e""t·
01... 1 van den L~uden""he baljuw ia antwoord
op den toaat Ol> bet wluisterIe. dat bij boopte,
.. aoo""r bet parlement mocht wordeo bijeeDge.
roepen om de .ituatle in Tr:>n...... 1 te o8llpre·
ken, dat bel dan de reg.,.,nn~ zou .tenaeu in de
polItiek die het had aangenomen.

HiJ .er ierp de bewering dat bet "bioet
..eld ....ld over de Trw •• aal!!cbe politiek en
verkLLu-de dat bet geen oorlogspartij W118,maar
sJecbr.. een vred ....part li. HI;"&.8 overtuigd
dat de wolvaart van ZUid Afrika afhing van bet
,.erkriigen van geldke rechwn voor alle blanken
in ZUid Afrik... a
De Imperiale regeering .. eDochte oiet. te

raken aan de blDnenland5Cbe onafbankelijkheid
,.,.n de republiek, maar al. er geen vreed.ame
....,gehnll; kon bereikt wordeu .ou dOl vel'1lllt·
woordelukbeid voor eeu oorlog ru.ten op pre.n.
dent Kruger.

IN Chriatu. OIlt.lapeu op den
Sept., 1899, mija teedergeliefde

gelloot.e 8vUJOtUI €:.lTllUI1IA
geborell W olfunl, m deu ouderdOll.

'----' b-'--- '6 jarq, 5 IIlMIlden, 18 dagen, 11&2 KapJUll'n;n op VeereD, VI..aua IlDArtelijk lijdell vu 6 wekell
nieuw, 2 BuggieB, 1 Lichte Veer- levell ... h.au- Chriatua en het
wagen met kap, nieuw, lopen Kar, gewin.. Hoe Iwaar het ook ia,
2 pr. EngeJIICh ledern Kar Tuigen, geil wij en :l'en: Vader u... wil .
2 pr. do. aluin leder. 1 pr. Voor 01118. Tege1il welllCb ik ook mijD

lijkell dank toe te brengen a&IITuigen, 2 Enkele Tuigen, eene familie ell vrienden en Dr. Job.ut.aa
hoeveelheid nieuwe en gebruikte mij 100 trou. hebben bijgestu.u
galvanisch IJ zeren p~n, 1 Lot hu-e liekte.
SpoorwagS~pers.8Twee baJfaums Uw bedroefde vriend,

vaten. 6 Wijn Pijpen 10 dozijn )[ielief~ J~~A..ABD, Sill.
nieuwe Bentwood stoelen, 3 dozijn I 20 Sept., 1899.
Houten stoelen. Dnbbele en Enkele _~~~~~~~IIIIIII~.
Ledekanten met matrassen. nieuwe SOHl1TBERICHTEN,
Hang en andere Lampen in 8OOl'ten. IN het aUaier bevindt dch
1 lot W&BChen Kleecitafela, Dieuwe clea ftIOOrloofden tijd, 8l1li

8 dagen HuiaklokkeD. nieuwe Naai- bruiD MwriepMrd mee 2 kleiDe
machines, Stevela en Schoenen. achterpooteD_ Indiell niet ~
Mans en Dames lloeden in soorten, den ~ October, Mn_BIlde, al

maakte .Kleederen. OvlAP'ÏA,,-op dien dae uU de 8chatkaaal
-~ ....ardeD dee lDOI'Pna om 10 uv.se. laswerk, I lot nieuwe .Manden

Winkelachalen,6 nieuweOultivators, JL A.. HOFfMAN,

Ploegen, E~ .Graven, Steen-
vormen. Huel Fruit jars. 14 Krui-
wagens, Zijlkribben euz, •

VOORTS.-25 mud Akers, 10 Jak-
ken mielies, 1lot ledige Par&ftine en
andere Blikken, 1 Jot Bottels, 15
Gemeste Va.rkens en w..t nog verder
zal aan~~en wo,rden. te veel om
te omschrijven.

DAYID WARD.
De verkooping begint ten 10 ure

precies en ververscbingen "allen
verschaft worden.
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JOHANNESBURG, 28 SEPT. - (Reuter).
Groote 0Pie .. ondeoheid heersch&e hier bed"B
namidd.g nil de publicatie van een beriobt dat
de kommando' ...... t badden gekregeo te velde
te trekken!

De Krugerdorp Qurgel'8 kregen laat samen te
trekken bedeo middag, eD een gedeelte 1'&n het
Johanneaburger korptl r.al zieb verzamelen,
gereed om morgen ochtend op kommando te
gaan.

Jo.en afdeeling ordonnaacen is naar de grena
getrokken.

BEDRLJVIOHEID IJlLMlLITAIRE
KRINGElP
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NOG MEER MUILEZELS.

DURBAN, 29 SI!!PT.-(&uter.)-De KetfIlal
Duik die morgeo bier un &al komen ,...u OOIt
Looden mei 100 muilen "oor de l'8II.ering,
keert nur Ooet Lond.n terug om een auder
scbeeptll.ding te balen .

GLESCOE, 2'J SEPT. - (&uur). - Heden
morgeD ...erd medegedeeld dat b.t Glencoe.
kamp gebeel vrij .,.0 ziekte i•.

Patrouillea van ,...l'1ICbillende IkJrkte IUD uit.
getrokkeD 001 bet omringeode land &everkeo.
nen op deo weg naar de Jag.", Drift &l1li de
Buffalo Ri vier, waar de boeren naar bericbt
wordt een lacer hebben geveetigd un dil Traoa.
,.aal.eh., zijde.

De •• &&rd ..eger en aun maDBCbappen -un
druk belig met bet IIOh.rpea der l.....men.
Vier harde 81ijptlteeoeo ...orden gebruikt.u bet
pr0C88 is .eer inwrt.asant. De eched.a onder.
gaan eeD veraodering, m.1 lei-kleurig. punt,
waL .. aarscbUolijk nog nooit i. "oorgekomen 10
Britscbe veldtocbten.
De grootate geetltdrift beencbt ond.r offi.

cieren en manschappen.
Eeo compagnie ,...n de hered.n infant.rie

VIJ,D bet Dublin regiment trok giaieJ'eu &Yond in
bet ..kamp
Gister avond werd op vencbilleade ptlJlteD

van de bergketeu oefeniog ,.hondea iu het
siilnaleereD. I)e lampltralen hadden bet voor.
komen VaD zoeklicb ten die door d. daiat.mÏl
drongeD; bet was toen zeer dODker.

Luitenant kolonel Moller, be,.elbehber van
bet HIde huaren, is officier 't'IIII h.t kamp. D.
op bp-m volgende majoor Koox b6CIft het bevel
vau de bnuren tudelijk gek .... en. H.t lSde
werd ontbonden na den slag "an Wawloo, .n
weer opgericbt in 1857. Het regiment heeft
•md. geen actie ..cn dieD.t gedaan. V.ncbei.
dene vao de officiereD en onderotlicieren zga
&chter erraren in veldtochteo daar zii de Tirah
en CbitJaJ expedities hebbeo meegemaakt m.t
IUC.}e1 en roem, voor ,ij bij het ISde kwamen.

De Kieteren gehoorde lCb..teo op 't ooaenblilt:
dat de buzaren de p&.8 door d. Bigganherg
beu veL. bestegen, en die der plaataeljjke pen
al. geloot door !Joeren veroDderatelden blÓk.n
te z!in g~komen van de regeerin,. ~ ._.n.
groeve gelegen aall .den spoor.eg bo,.en <!en
...eg.

Er zUn vele jonge Afrika.aodel'8 io de &tad. '
De marsch vaa de vliegende kolonne van

Ladysmitb naar Dundee ...ordt _.er ,.prezen
al8 een meestarltike manoevre 1'&0 de aijde "an
generaal Perrin Symon8, eD werd nitg81'oerd met
.poed door luiteDant kolonel Moller die b.t
bevel voerde. De be.egiog ...erd uilgevoerd
"II de plaats in bet "mp .erd be.r.et aander
dat de menscben in de .tad DULd...... ilten .... t
er gebeurde,len het plotselioge en goeci .. laag.
de van de beweging heeft onder d. platleljjke
uoereo veel verbUing ,.eroou&IIkt.
De veldkornat va.c bet Vrijheid dia~ laeeft

de burgen verzameld die zeer opge ...DII!ea
door de nabijheid van het kamp bij de jpHI.
vroegen den ..eldkornet ben 6f ~ lauia te
laten gaan naar hun plaataen oflN.tal blD.en le
trekken eD de troepen te Dund .. &l1li te nll.a
maar de Tran8vaal!!cbe beambte ...i1de in geen
van beide voel'lltelleo toestemmsn.
Men zegt dat de boereo in de bow Yan

Volk~ru8t van plan "un een .telling in &enemen
binnen eenige dagen op 8cbuinaboogte nood.
lottiger nagedacbteois, en al. zii er toe ged.oo.
gen wordeD terug te trekken naar Lainganek.

BOEREN OP DE GRENS.

ONGERUSTHEID TE CHARLESTOWN.
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NEWCASTLE, 29 SJ:PT.-(&uur.)-Verken.
nbl'8 1'&0 de HUlUlreD te Demhaa18n, 20 miJl.o
van hier aan de hoofdlijn naar Dnndee. berieh.
tea dat dOlboeren in iroote If.talen .. m.ntrek.
ken &e8and8pruit eu eIden laogs de grena.
Er beerscbt groote oogerD8tbeid ie Charl ...

to .. n eD yel" in ...oner. ziin heden morgen met
deo mailtrein "an hier ,."rtrok)Qen.

PRETORH, :18SEPT.-(R6UUr).-De q-rootste
bt.dq;righeid heerscbt in militaire kriugeu en
de veldkornctten ",ul'>IChowen de bnrier. zich
gereed te bouden 001 op de korute kennioge.
,.ing opgeroepen te worden.VERTREK \'A:-; DE "BRAEMER C.\::;TLE·

VJ:;R\'RuWD.

.ARTILLERIE XAAR VOLKSRCST.Lm;o~s. 28 SE,';- - (R<..uer.)-De Brae""'r
(".ti, .al Jen ,;deu \)ctol.,tr naat de Kaap ver·
trekken In p""'to va~ den j den.

VAN ALLES WAT.
pRETORU, :18 .EI'1". - (Reuler.)-Een aautal

burl(eT!! vertrekken heden naar Ruslenburg.
Twee batterijen der artillerie yertrokken gio.

terena vond aaar Volk..ru.t.

LADY811.ITH,29 SEPT.-(Reuter.)-De .rnst
der positie ",oNt erg gevoeld,"ooral lint. gis.
teren. De kommandant heeft de he,.elbebbers
en oDderbe ..eIbebbel'8 &egen deaeD ... ond io de
bofzaal opgeroepen. D. geheeie ltadawacbt
..1 morgen op de Oval bjjeenkooll.n.
T.ee _tig. oUlpllukkeD ,.oaden gieteren

bU het SpoorwegstatIOU pla.t.ta. Een troepje
hnureD .... ren bezig eenige jonge paardeo nit ...... eHlII- ... IU."•••"11den trein te baleD, toen t.ee anld.ien beaeerd IIln r_ ......
...erden. Een,.an h.B,Joba MoPhenon ge.
naamd, brak lun enkel; de and.re, Fred Ob.p. Sluiting en Verlegll'Ïng van Weg.
mao genaamd, k~ een alag tegeo h.t Ilooid.. e--
.n ... n scbop io de maag. Beiden .... rd.n _poe.
dig 1ebolpen door dr. 8almond, en de .mlbnllUlolq ,K ENNIS wordt hierbij gegeven
bT ...::·,::;~~m!;.pect.i .... liJk, van d. I dat het het voorDemen is van
Royal Riflee en het Liverpool regimeDt, mar· 'deD IAfdt'elingsraad van Caledon om
cheerdeo bedeomorgeD naar h.t atation, en Drie Maan lien nadata dezes aanzoek
oefead.o .iob op deD gepan_rdea trein. Di4 te doen hiJ' ZiJ'ne Excellente dendunrde omtrent ... n nar eD. ,_,biedde onder
dadelijk galicht van koloDel Knox. Men..... verneur om een gedeelte van
eerat "an plaD den treio tot &l1li V.D Roenen te d Afd""li I t h Vil
n.mea, maar men gaf dit ten a10tte ...ijselijk op. en "" ngsweg U88Cen _

De t ...ee treinen, die bedeo aank •• m.D, liersdorp en Hermanuspieterafootein
waren goed gevuld. en II tU88Chen Villiersdorp en
Er .areD een aan~ gerochten omtrent het B " d laa La

aamentrekken der boereo bii de venohill.nde otrivler over ep ta ngshoogte
station. Iangs deD "'eg. Men ,.ertelde dat te te proclameeren als gesloten, en
Standerton d. boerea in deD hoogskJn graad I t' d 1gend
nitd&geud ,...ren. In é.n geval giug een boer proe ama le e vo ver-
naar eeD ,..nlter ....n eu der riJtuigen en .Ioeg leg~gen te bekrachtigen, te weten:
anDder oor ... k e.n der paaaagjera in h.t g.. I. Vaneen punt boven den damlicht.

naar den Hoofdweg van Caledon tot
Kaapstad op den top van de Lange-
hoogte.
n. Van de hrug te Botrivier in

een rechte lijn tot waar sij den
bestaanden wag ontmoet op .den top
van den heuvel te Adonis .Kraal.

Alle bezwaren tegen deSe verleg-
gingen moeten worden ingediend
hij den on lergeteekende binnen
Drie Maanden na datum dezee.

JOHN J. MOORE.
seoretuis.

Afdeelingsraad- Kantoor.
Caledon, 5 Aug. 1899:

V..\:-; TRAS::iV..iAL

EEN BELANGRIJKE PROCLA)(A.TIE.

BESCHERMING DER MIJXWERKERS.

DE ~lAATREGELE:-i NA PROCLA1lATIE
DER KRIJGSWET.

LnsPE". ;r.l SF-pr. - (Rrol,·r.) - Reate ..
agent.8cbap verneemt <Lt de Trau.vaalsche re-
geen ng ~~n antwourJ h,-eft veraonden op de
laaat.te depkbe vau den heer Cbamberlain,
waarin de republiek z eb strikt houdt aan de
conventIe Viln 18~ .... I'm niets vt'rdt"r wemscbt.
G....n too'peling. welke ook, i. gemaakt op de
Burerelnitelt. Met ultzondenng .an bet voor.
.taande .. er voor 't ougenbhk gEen verder ..
inlicbting te yerl<r!lgen b.,Lrdfonde 'L antwoord.

Kalmeabvy,
~ S.ptember,I899. Het ",

.onnen d,
nit de m
be .. eringe
Deming a
den onde~
no al beto
artikel IR

goedkoop«
worden, el
IIChapPij e
even ontl
-poo""'"",
te red_
..en oogen
ieder "oor
de,.e &War.
ging. eersl
.n IlU ... If

rnOEPEX-iCHEPIo:X E:-; LEKKE
KETEL::;.

PRETORl.\, 28 SEPT.-(Reuter.)-Een .peciale
Slatll''''J"Urunt beden aitgegeven oovat een pro.
c1amatie dat de uitvoerende raad besloten heeft
alle redellike bescherminj( te verleenen aan alle
mijnwerkers die wenscben voort te gaan roet
werken en die de wetten van hst land gehoor.
z.amen in ge..al van oorlog.

Alle mijnwerke ... rnogen alla bet werk blijven
ruit. de maatscbappijen aanvraag doen om Gen
verlofbrief je voor bet aantal peroonen, blanken
en gekleurden, vereu.cht ..oor bet werken der
mijnen. Deze blaoken moeien eeo eed alleggen
v60r deo mijncommis...,.,-i. dat zv .ich lullen
kalm en vreedJ:a&m gedragen en al8j;oede onder.
danen. Als zii weigeren den eed af te leggen.
moeten _ij het land ..erlIlten in geval van oorlog.
Na de proclamatie van de kqjgswet zal de

regeering of de mijncoffimiosaris vrii vervoer
toestaan voor die mijnwerkers die bet land wen.
.chen w ..erlaten. Alle redelijke maatregelen
znllen .. orden genomen 001 de mijnen toe te
staao ongebinderd bet ...erk voort te zetten.

S a de proclamatie van d9n krijgs .. et ui de
verkoop of ruil ..an .tarkeD drank of gebrouwde
dranken verboden ·wordeo door bet gebeeie
land, met uitsondering VtUl de plaatsen die
speciale vergunning zulleu krugen v.n de regQe.
ring. Onmiddellijk na de procla"llatie van de
krijgs.et zal de politie alle drank in de gelicen.
Lieerde wlDkeL! in beslag o~men v"or veilige
bewaring.
AI bet goud gewonnen door de mijnen moet

overhandigd worden &an de regeering voor
veilige bewaring. De regeering ULI voldoende
geld ... nmuoten vali dat goud om de mijn.
exploitatie uitgaven le betalen, eo nadat de
oorlog o ..er ill lal de bal.DS aan de daartoe ge.
recbtigden betaald worden na aftrek van bely.
tiDgen, enz. "erplicht o..ereenkomstig de .et.
Een lpeciale 'ommi88aJ'is zaJ benoemd wordeu

om een politie macht te ,.ormen voor den Wit.
... tervaod.
Wan Door de oorlog op bet punt .taat

nit te brekeo 'uilen de ooderdanen van
de natie die oorlog "oer! &egende rep ubliek
bevel kriigeo bet Iaod binneo eeo ledel[iken
tijd te verlateo, terwui 'U die er .eosohen te
blu,.eo dat mogen doen mits 'i; eeD gesch reven
vergunning kr[jgen "'0 de regeeriog op aanbe .
veling van den landdrost of den ol uncommis8'\.
rill of een vao de oorlogsbeambten en op voor.
waarden dat lij beloven .ich ruatig, vreedzaam
en oDd worpeo te gedragen. Een eed zal t(lt
dat doel ordeD afl(enomen vóór de ..ergunnlog
gegHeo .. ordt. Dergelijke onderdanen mogen
ook bun vroawen en kinderen in bet land hou.
den.

De regeen ng zal 'l'oonorg.maa tregelen nemen
voor het wegtrekken van de men8cbeD ait het
land die geen geld hebben om ~t te doen.
Wanoeer cr oorlog nitbreelt uI al'te v"rkeer.
vervoer en reu.eo gedaan moeten wordeu bii
vergnnDlng.

UITVEBKOOPING.

AANGEHOUDEN in het ScIllit
Ban-yd&le bovlllu deu bepaa!deD ..

2 E.els (donkey.) _ries, een
- swarie, gemerkt rechteroor
staart, omtreDt 3 jareu oud. lndien
J.o.t \'OOr den tijd sullen zij op
October uit de lIChutkraaJ aJdaar
worden.LO"OES. :!~ Sol'T --(Rwler.)-llet troepen.

""hip Z<bwghla mB! Je helft van drie batteruen
die last uabbe" ~el<re~eo naar ZUid Afrika van
Alde ....hot ... iu de ~Ier~ey opgebouden door een
oogemak aan h"'lf ketel •.

Een ander troopen<chlp d~ Z"!I,"I,IJ, met de
andere b.lft van de dn. lJatteqjel! i. te QUtl8ll8.

town aallgekomefl met lekke ketels.

Barrydale, 23 Sept., 1899.

EEX I;EDICllT UVER DE CRlSIS.

HLLP UT XIECW ZEELAXD. ROldgwde Ol.erwijzu BeleocUgd
Boodetrus, -.ut Ftcbbng,

te
Speciale Fmnsche PootersLONl>ES. :!9 S':P'r.-(&uler.) - De Ti",,,

publiceert ~en lIarakten.tlek gedICbt van
Rndya.rd Kiphn" Over de Trallsv ... lsche crisis.

(;eoerllal SJr Red vers Bnller heeft de kielIIng
..an zl;n .taf voltooid.

De re!leerlng van ~ieuw Zeeland beeft beslo.
ten een afdeehu!( vao 3(1) man""happca te
zenden om de Brit lCbe troepen te helpen in
geval van V\landel!lkh..dcn in de Transvaal.

De Welsh lb3nle conventie te S.an."" beeft
een r6l!OIutie gepasseerd afkeuring uit...pre.
kende over de Trans.aaJlIChe politiek der ri;lu.
reg~...nng.

A PPLICATIES voor. bovenge.
....~ noemde' betrekking, ver-
gezeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften va" bekwaamheid
goed ~drag VaD ~ laatste Sohool.
CODlUU8Sie of Predikant waar
applicant werbaam wae, en 'yan

lidmaatschap eener Protestanteoho
kerk, zullen door den onderg&-
teekende ingewacht worden tot op DE Ondergeteekende neemt de
den 25sten October. 1899. nv"heiá het publiek: van

WerJrzaembeden te be«innen op PhilipetoW'Il en district mee te
den laten November, e.E of zoo deelen dat nu C. F. BATT8NIWJSSEJ
lInn.ail' .. mnaoA!iJ·k.
~r~ -:.,- siob teruggetrokken heeit uit d.

SaJaMS £120 per jaar ende 1Ohoo1~firma -.an af den lsten Jul~ 18~,
geld~: . F. BA'l"l'ElfHAU88D de bezigheid voor

~illij~e re18kosten, gest-.afd door sijn eigen rekening heeft overgen()'
kWItanties, sullen vt3rgOedworden. men, en haar zal voorzetten onder

N.B.:-De ~ applioaut den ouden titeJ Tan
m~t mob voormen van een onder- 0 F F BATTE NR A""ssENWIJzers 2de klu~nr~ oerli1icaat • • en . A U •

om tAIgen half prilS te retsen. A.lle schulden aan d" firma moet~
P. WILLE, terItond geregeld worden.

Sec. Bch. Com.

EENE WAARSCHUWING.
Tegen de laagste Markt-prijzen

PIBTERllAlUTZBURG, 29 SErl. -(R~.)-
E.o proklam.tie hedeD door d.n gon,..menr
nitgevaardil!d ...aarscbB ...t .11. k ...aadwillige
penooen dat de straf "oor hoorerraad .tal
.... zeo de dood, ea bet .igeDdom "an d.. ulkea
_I gekoDlUkeerd ...o.~en aan d. kroon.

De bereden "'jjwilligera Iun gewaanchn ...d
in g.reedbeid te· ".zen. De order .Iuil de
reeerve. in.
M.,n meldt da' de Euro~hemail o".r zee

Van de Kaap zal komen.

BEBR • 8TEPHAI,
BRD-STRAAT.

Intn.wd
Daar mo~
nen de bef
Frankriik,
al, z. du
"oom&alDl
Amerika z
fabrieken
wageD! iDI
meer en ID

KENNISGEVING.
BE::;LL'IT VA:-; O. V VOLKSRAAD.

VERBOD VAN L'ITV(lER.
BURGERS NAAR VOLKSRUST.

PRETORIA, 28 SEPT. - (&uUr). _ Vijfhon.
derd burgen vertrokken bedeo Daar Volbruat
en nog 500 znllen morgen vertrekken.

BLOEMFONTEIN EEZEBLA. TEN
DORP.

BLOEMFONTJ:II!I,29 SRPT.-( ~).-Bloem.
fontaiD begint het ,,.oorkomea te krijgen' 't'IIII 'n
"erlatan dorp. Een groot aantal p8ft0nen,
yoornameliik vron an, nrtrokk.n boden. .

Er wu io de I te dag.n veel electriache
~nning iu de Illobt. Een •• aar om ...... r had
,..&era,.ond pl&llts, meer dan eea bal,.e daim
r~lIea ja g... alIeD. l.

BL"ElO·USTEI". lj{ SEPr.-(Spt<.·I(l<,I.)-De
Volkaraad J>8SIIC<'rdeIn gebe,me zitting een wet
bedeomorgen bp proclamalle van kracht gewor.
deo .. aarbti bebalve 10 b"zondere gevallen,
waartoe ";:l6ClaaJ ..erlof door de regeeriog zal
"Un ,.er!""nd. van Uit den O. V.g, .. ordt ..erboden
alle ult.oer van le,.ende bave. Ifra&o eo eet.
~ onder boete ..an hoogsten. lie dubbele
..,aarde ....n bet uitge ..oerde, bij uietbetalillg
te ver ....ngen door Il6VangeDl.. traf, met of aon.
der hareIen ubeid. van hOOgsteus zes waanden.
PenoneD die deze .. et overtreden kunnen zon.
der ,.erderen la.otbnef worden gelllT""tr ... rd.

De molle ..an den .olk .......d maakte eorst een
ongun.ugen indrnk door de eenigszi.na .... kke
inleidlo!!. maar bU nadere lezing en door bel
besliste .Iot .oldoet zp op bet eind tocb goed.

QE BElDE RADEN OVER 'T ANTWOORD

PRETORIA, 28 SEI'1'. - (&uUr.)-E.n g.bei.
me zitting werd beden middag gebondeD ".D d.
beide raden over bet antwoord op d. Britscb.
depecbe. De zitting dunrde lang na ner nor.

WAT
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OPGEWOSDENHEID TOT KOORTS
HITTE. VRIJST AAT8CHE SPOORWEGEN.

No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

'.pttul; £20,000. Resem POIds, .£1t,~,
IlIRBOllG Til Yll mwmm.

PRETORIA, 2~ SEPT.-(RerueF.)-Gewapende
burge", en artilleristen in ..eld·nniform rijden
door d. 8tra ten en de opgewondenheid iu de
8t.d is tot koortahitte geotteg.n.

cmCULAffiE .AAN EMPLOYES.

BLOEMt'ONTEIN, 29 SEPT.-(~) - De
Oou,..rn.meata IOOl'8taris beeft een. cucnlaire
nitg ... aardigd &l1li apoonreg bediend.n. Daarin
...ordt gezegd da4 met h.t oog op het dreigeD
"an een aan,.al op de onafhankelijkheid van de
Z. A. R., ...ordt kennil gegeveD dat in het geft!
d.... tut &liDd.n oorlog d.elneemt het noodig
&al ajjn, in get'olge ,.an verminrleru., 't'IIII "01'.
keer om den ltaf te ..ermioderen. zij die uit
den dieaat ontalageD ...ordeo !lullen dad •.
ljjk bun loon to~ op d.tum onll'&D,en,
.a aoodaoige lUId~n sommen ala 1I'Ur.
op ,.ID DIngen aapapraak b.bben ODd.
banue "encbill.ude overeenkomaten ID
die sich Yrijwillig &IIIIbied.D voor Vrjjataaiaohen
miliWren dienat lull.n toegela&en ...ordealnlb
te doen .u dea tijd gedoreode welke Ijj a1dns
diea.t doen &al beschouwd .. orden ala ,..lof
't'IIII :d.aigb.id doer bet departemeui "ergund.
Zij die znll'lI begeeren kunnen beOnken en
dR ltaat ,..,laten na kenniege'l'ÏJli. Zo di •
'l)ljjnn &nIlen niet opgeroepeo ...orden 1'OOrmi.
Iitairen di.nat, b.tajj huo pen!OOD of ei(endom,
maar Ijj moeten de regeering ie!J:oa ... dien ..
ia bun -...k. ZiJ suil .. ui.t "'&pIIlen behOe'I'en
te dngen of ...eentand bieden &lID ge-peDde
maobten maar .jj lDOfeall"8n halp ~
ua den YjjIIIId TerJeenen.

IN BASLTOLAND. DE MAATSCHAPPU reikt POliUeD CO d '-
uit ala Waarborg Yoor de Eerlijkheid, mman one ..,

Oprechtheid en Getrouwheid VaD District, Fickaburg, O.V.S.
Truteet, Likwidate11l'll en ....dmi.uiatratnn, Om de ver'&DderinK in de bezig.
EzecsnelU'll lID Voc,.d.lID Datief, Ollrator. heid te vergemakkelijken wordt dB
Boni, &ljllWa, Laudmeter&, Benierdara eD ~ In _. IIIU 11111', groo~e eft wel VOO'I"ZÏenc f'.JOTra<JÁ,SeOr.t.r.riáIen T&II Banken,!.oget, Aauru. . k
~ en udere Maatechappijen, A.fdee1iDp_ &aIl~ en van Europa te omeD
riideo en lIlLllicipaliteiten, Klerba eD 1.1'"BN zeer Vruchtbare pIaat. ge- gooderea, aan het publiek aange-
~~~: m dienst ~~t el l2J legen te Wellington 5 minn- boden teptm den Tcoaiender. pn)", de
men. e ogen op ._......, .. er· ten van de Statie. Groat 13 mor- verkoop mg be,rinneDde vau nu tot
Dae Poliaseu worden in ontnngat ~ gen, met Woonhuis," Huur-huisen, OngeYeer ] lj DeoembAr, 1899, op

men door de ~PeriaJ. KoIoni&l4!, Tna.. Kelder, Stal ens., BepJant'met circa <fete wijse aantMdende een L-Id.
Vaalaohe.D VnJst&atache ~.. 300 Eiken SOOBlueO'l1'"en n-___ zame Karu aan l....,.,..JUden en allenalle Employeerdera door geheel Zuid- , .:-- ~ die . h ~l'"
Afrika. WO van de KetU-igSte eoorten 110 VaD. goedkoope 'JO' d.uell

VOI'III8I1 van.un-k, ens., op ~ Vruchtboomen en 9,000 Wtn- wenechen te voorsien.
bij G. W. 8TBYTLEB, ato~en. :V~P voorzien Van Water. O. F. en F. BATTENH.ArSSEN.

s-.t.ri.; Termen billijk. Phili"""""'_ 15 Sept. 1899,Doe aansoek bij r"~"'U, ,

J. H. DURR.
Paarl.

EEN STEXta.: KRUk'WET.

BLO~"YUSTEIS. 2~ SEPT. -(Reuter.) - Op
goede .c ton tt:! t wordt gemeld dat een _eer
atreage kommando ~t gepasseerJ I' kln I(evolge
.aanan die bnrge die voor eenigen tijd weg
pgaan Ijin. teruggerodp"n worden. en doen 'Ii
dat niet dan stellen 'U £ich bloot aan e'ln boete
1'IUI £,)00 of ge..-angeDl.. traf .an v!lf jaren mei
barden arbelJ ,>ok .ullen td cr aan oloot .taan
dat bunne ,"C ltren verh"urd '·"rklaard zullen
...orden.

~e raad '-\ f~1I Vt~,.daa~rf t'!' I,· I"d.,~n gaan na.a.r
bUIA.

DE WET OP VERBEURDVERKLARIXG
VAN EIGENDOll.

TWEEDE LEZlN(; AASGENOM.EX.

~WERU, 29 SEI·T.-(Reuter.)_Tel.gra4ache
gemeenscbap per phonopbooe is nn tot .tand
gebracbt tn8scben Maseru en het magistraats.
kantoor &e TeyatayaoiDg in bet distrikt ,...n
Berea. Een pbonopbone ...erd ook opgericbt
in het kantoor 1'&n den resident commiuaria
te Masern en werd beden voor de e.nte maal
gehruikt door air Godfrey LagdeD.D gaf "eel
bevrediging.
Groote getaleD vee en Ollll8Dtoebehooreade

aan EDgelllCbe boeren !Tede grOD.Ien van deD
Or.nje Vrijstaat. komen Ijjb in Bantoland
voor besebermiDg en ve eidene familiea heb.
ben reeds hun k.artier opgeslagen inKaeera
en omgeving.

De eente troep ".n een leverini 't'IIII Bunto.
land ponies, ten getalil ..an 50, Yerirokken
gi.teren van de plaats van oen heer Sliriey in
M.Bern naar Ali ...al Noord, op .... naar ... n
grooteo handeláar in Kaapatacl.. De poniea
zUn gemiddeld 14 band boog en d. betealde
prijs £ 15 tot £ I [> 198. Men berichl da4 I' po
brnikt &olIen ...orden 1'OOrbe' '.r.

VI.R."'Tf.ltK 1\,(;,,\\'EH!l:l \
.\1 A FEK 1.\ U.

PRETORIA, ~R SEPT.-(&uler).-In de dis .
ru-sie in den ee",teo raad OYer de conliBbtie-
wet werd yoorg""teld lde ....el terugwerkend te
maken, zoodat ook bet eigendom van bnrgers
die uit bet land gevlncht waren geconlUkeeril
zou kunnen .orden. De raad weigerde bet
denkbeeld aan te Bemen.

X. ieder artikel betreffeode de recbten van
..er band ·houden, .erden de woordeD iagevoegd
.•mits bet verband werd aangegun '-oor bei
ple&en van de misdaad."

De eel'!lt~ nad beeft de t ...8Me lezing gepas.
!leerd VaD de .et "oorliening makende ..oor de
kontiskatie "&II bel eigendom v.n peraon.n
!!Choldig beyoud.o aan boog"erraad, enz.

Het ,.oigende il de "olledig, teket van de
...el:-

Nademaal de noodzakelijk beid ill gebleken
"oor bei maken van sekere "oorzieoingen .aar-
bij bet eigendom ,..,beard mag ...ordeD Yar
p8l"1Oo.n die zich ocbnldig mak.n!WI mia!bdeD
tegeD d. repnbliek, .00 wordt mite d_ bepaaW
dat eUi: persoon binntm de r.pnbliek tlChuldilr
aijnde a.ao de miadaad van publiek ge ...eld,
boogYernad of majeeteita ecltennia, of bet op-
atow 01 aanhiloeo to$ het plepn van Maip
daer aU.daden, aicb bloot al .teIIea &lID de
saden ~ _ .........a. lDÏIdIIIIIU

lI.H'[KI~,;. 28 SI:'·;· - (Reui.·, ) _ De
ambll'n ..rl'u van de SLal1da~r.I I;.nl.: hebben in.
.truktle~ o4lnlIJg't-"11 om de ['aulceodt ~eboQwen
m~' L.ak.ker) til d te f'6f~tcrk~IL

Vt'rscbeld..-rk' hndIO~lp~.'rs lUn betl"o Y&I1 Jo-
hanne.bur, aangekomeo P.K. B1II 142.

STEENKOOL STEENKOOL AlERIKAANSCHE URGElSTE VRUBUBG. S~ WUif vu LaYERTIU.-UI (m.i jj... )
behoori n te worden Ieamen met_

~ dieet. 0a6r aoodealp
PUN met eeu 1""80 il:. de oJ*1

I~t en behOOrlb'b u:ercitia, aal depatient
.aéDer beter worden clan ooder de oude behIIII·
d~ 't'1ItI pwe leYenraan, of aiin eGnIJtiOaa,
lIOIIder oadenrWpen te lijn NIl de ,e'l'Uell die
met'_ ~~r:ik 't'IIII .... ps-d
...., m.t de ftrIri nitwerbela in hei
a&OaCIVen na· oaa-nd. bea.......... _ !Iii
hei Bii UIe apotbebn ia twee pootteo.

27 Sept.. 1899.SllIOS;;';UI>. <1.8Sr.1'T _. (R"''''rl.- H.:\I.S.
FVrk e~ JIl lf}1 ( tr-,Pt,. hebhcll h~"el och'&Dgeo
..,vaardig te weZeD op oene kenoisgeT'lDg van
4 a",o.
H.M.S. Jr,~w" uI op den .lOsten afbetsll'n

en weder in dien.t l1enomen worden op den loten
October.

H.M.S. &r"'M' wurdt .n ..1 ID gereedbeid ge.
IIncht.
B.lI.8. PtJ!I:oerfoll en TUTlbi~ .ordea te&eD

het einde 't'IIII de 1'Oljrende ...eek ""rwadIt.

VRIJBURG, 29 SEPT.-(R""").-T ..... dni.
zeod zakken meel, gekocht "oor de TfIIIIa't'UI.
scbe regeering door een plaa&eeljjke. 1inDa
.erden bedcm in .... DI e,..,. de IJ'IIIIMG
geaaaden.

Een apeciale politie macht wordt ge't'OftDd ie
Karuman om dit plaats in te _ 1'l1li de
KupKhe POIi~ 't'IIII dit diatriki..
Er WOIflt l!8aeed dat de boven ..., Wear.,..wes .-_de._ ..........

""er""""

a. W4liUfD .ti 00. bebben PJau........ _ Ctt5IIPMie _

Bess~n Was Voor Vloeren . i.RUU AN8CIIE ORGELS
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~t .. ~ die - 1IU ....
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~ 'f'UI ct. re"""" ;ek .."OMDOP~""""_"""",

'Il ",., >,hilnen ti .. pt,,,,,,,,a Op JrOOta ~ik&wo~ - "rbJJlkelljkJalt ~'"
IIC"" 1l"."I" adloo së te"'~roli ... 'cb ~alleea -~ rOeCI almt'" .ftIIIeD,-OIopiOlOi.le
'_' rn ",L scb ..pen en k>' "erbiDdJIIf 'f'UI hoe" .. lbetl-. eli. t__ 6 _t __.......
"h . ",. t de ku.t. M~n,. ook reed. to, op d~~D. he, '."a1a .. p60b L IpcIbe
IU •• .: .,r.' af'WindeD ",,"ordent du he, m_- "'I~, ... d. PeU" ~"Werk
h,. _.,' :"'Chlkt ,...rrern op b..t IaDd te 'I'ÏDdM, thala bmt.
.... "n ;.",pecn lEan o..mea over 00 aijle. . B., • I"oorloopig .u..a *-Iedeae.,..piJ.

I '''' I' nl de ahiand .!IUOrer __ er ~'!dae era.lia ~.w;UKhawd woNt. De siid
0' ' '1'1... t e Engelscb" .... HDanoetTeti i~ II Olet ".1' _r da, meerDA"~ tO.iODt
~•. I ,. 'crolndlng te krlÏJCen . lehoaden.a CIa~ ~)Ifs.... _ ,ebraik beJlftkt

li "., ,L.t beteekens .at. G~a.teJ.el za) moe&eD orortieD.
.. ' ",111' "~u ook maar in de nnle latal8CbeD kaD_ aad..... tedeo I118t dit
,,", ',I., lï&j{!;en kaan.D I.l .... n .0NeD yoorbeeJd hur "OOrd .. l d08ll.
or ',' .: /I <Il,,~ oIDat&ndigbedeD op aebt of
0<_ ," ,,"g.kleurde s"D&len Dit balleu of BïUlVJ:)lBUS.
k. t • 't, .. 1 ~'t[ld.._., \"'eel yerder, maar &OOdra er ---
,:: ,," -n wolk je mtst opkomt .. het ait met <?-D aardbe9Ïl1r· Er la i._ad, die baaliat
.1 .. " "I I.' uoordeliike aee<!u 18 eeD licbte be·el'''rl te geloo~~D. dat.ii oD~anp een uni
DC' .,' ,";;et dao uitsondering, ,"onral bo ""I baëdO!Jl; bil !l*'Dt d., er lil d. uabUbeid
b. II -r- keil "0 den dag, ,..ak ID oorlog eeD I der. Kup een II<'Ilip met dum·dum Iroaela eD
I.' "~,,,b\'k lydUebomIll8DIDd.lacbt,eYIopD.eadaWur.

• , 0 d~r de tcbok .....rconaakt .erd: Bel _ hem
-." ,.' I., u"",r van de "loot ill ."Ifll"', 'puteD, ~Ia er "e! e lDeD.cbenle"en. bii .erlorea

,I, -u ,je I , "and te "..rkenD ..n, eD bU"O'" I gevaan ·Un.-Ia dit eeo w.a.ch ol .. loof?
I..., {-)I), t)(l millen ... ,,,en du ;D deo. -
,c' . ",,·el,"~ <",andellike IICbepeu ODtdeki.j . Afrdraaoder IICbriift:-·· Laai b.i bii 0118_
'" 1 .. cl .poedl« urog gaan 1IWU' al. ali altte_lrtl! aaak "UD,dai .ii a11ea iDd.a roa.
I'. I. I I,,,,. Lal het baar toch drie uDr IUn. lOOd... b..t "",te aebot , ... aunl wordi.
•. '" r lil "P de ",wone .,iH d..o admi Laat onse coarant m.t ..eD ro:.~.n'-Ohii'
r,' 0 I ,,' eLi Md de cirudlooa .. teletnfie n.n. I.tea ODae bri.nn aan al er in ruu.·
he ' ,', ht. t~r'ton" te eeloen en de admi- ea ... lopa g.loten .0I1\eD. Jut 0II8,," rouw·
"'" . r de hoogte ban~. OlDhoed eD ana dnrea. lAai 0IIII er ..

\, • ,., I< lIlll or I!CbadawaijdeD. De olhin. famlhe..u: YU1 ..u:u; ... t de broecMra811
d', . '. k no~ maar Joog en van den aard d..r .u.ien oYer Groot- en Vaalri""r ~ oua .....e" ,', krocht. de electrielteat, .ee' men oog .~b "D bJoe_d, Doch laaS OM ____
O. II' .. " I ,~ a f Zoo is bet eeD be .... r dai de ~~~_ "..rtngea ID bet ameelrpbecll dai d. li_
á 'r, I'e ~olven dIe ""n illet ... ineDd aotn]f,.tt. A&...- lIiGI *- _e1fJe.. ..... - 'lUI Ge ~ii-
II" . w' ",'h In ...,n rl"btlDg be.egen, maar ramp d.. oor.lotP "moge betTjjcleD en 0IIII an
li'" )e" pre ,den 10 een yolkom ..n etrkel DSU "red .. beeteadlf8D.
,'" " 'o".Jat een oDtnD~ k>e8tel op d.
, t "I.: ~" 'chepeo de ~lIChap ook Iwt op. VIUl FraD8Cbboek hebben -ii eeD r-r bjjdra-
.. _" _n al zal een gebelm .oorden .teleel Da gea ODhlUllftln die "lUl te ~liika aard ajj.
, '.", rr.ulen van den Ibhoud kuno.a "oor. om ID 0,." LOM te _ordea .. plaatat.
." Cc" h., ~eh.l[n VIUlb. lelDeD is.eg en de .-
po~ ,'" ,'lU /UlndJt hu.ur tegemoet te komeD AaD.~·Duimpi.~" kllDllen -jj aIeobta dit lI8QU
d 'c 'e"'pre,dwg d.r 101"'00 te beperkeD aun I dat .p re.ia lIJD weuk badaen Opg8'l'Olcd toen

. 'e,l,"od 'UD bnef OOI ter bud k.am.

~l' :, ,~,"' a'eou~:al we..r op t "olmak ..n : dH.~ gesprek tu_b.n Yacler ea SOOD(7 jur
" r Ir I"' "!( ,.n aDder,on D.er. eo 't IJ! ou ) lraa nl..t geplaatst .ord ..n.
. I ",_, .0Idn"l1lOl( dat ".Ien lalleo f H ----
I ,,'\1 ...II,ver .... nte uit,.,ndlDg di .. un d . F. ". d. M, &aDjt oaa eeD "poliSiek , •.
'I '<I-I'lul( on oogeluklreo t.. 'beletteD i lebt" bet.elk oier door oae gepabliceerd IraD
,\ 1"-' '1 ")lO "C'bepeo le yoorkomen. : worden.
, Ier I. een laDdgenoot ""n MarooDi I' . ----
,.,1 de draadloo ... t"legrhlie Bet U; De beer Plet Uya IICbrjjft aan lIjjoe oad ..n
10"" li "'en,an Ro ..'~ d .\~r dl.. al. te 8 ... lIendam dat bij Ilcb ala eeD man aal ge,
I'~' 'lleur w,;rd opgel" ..! ~r de; drag&n eo I ..bon~ zal p"en ala bij gecomman,

: 'an t ."eman.bero..p nIet 'kon w..er.! de ..rd .ordt. BIJ belooft altijd "ooniehtï, te
\', ' ....m.n w!> ,nde bij .enlge ongeblr. ZIJO, docb ala ~\I moet omkomea, moeten aiine
w. ,nn,l. r een a..nV..rlO~ Dat ~af r ouden eO farnihebe~ntklriD'feD niet o"er hem
.I, I' k." ~n toen t!@1I""r"og~ ""nlge trenren. De republt ..ken steuDen niet op de

I . werd "'''lIe.aren m..t b.. t bek"Dd" waper.eD mur op God. banol.
0- ~e",I~ ~In!: hU ZICh .peclaal .uden
~k{lmtjn VaD rl...rg.lllk~ n.mpen.

o •o
· ·~jr.~"pUDt W~ .eel (\~DYoudlg. HToou

,r ~"n ..... ' I~I h!J. ""lDg Ik "aaIr
"naf d~n hav.nl'l..r tt. Palermo, "0
"" "aak ",etroffen door de dUIdeiuk·

.... [""t' bet g~·IUld der I\Cbroeven Tan
cl de 't,~)m",·bepen onder water tot

" ,,,, • Dal WIIJ! .oor m!J de aanh'ldlng
lt' .", klrlgt'o te doen naar de trouwen~ V .n Vanrbunodorp IICbrllft ... n correa~ndeal
• ~ \"-::~t'lldt· etgeoschap 'an vloelsto1!eD, d b d oed
'c ! ,,"cr k brengen. eD d"t I",dde ml) at et .ur II' g&retreDd beeft. Op deser

cri " eS(be t•.letooD .. w.... aanoemi~g 1'&1) Iidm"un, e. de oad ..rlin·
geo bebbeo Joogeheden aangeDomen die door

"I" ,,,de vali 't vaartuIg wordt eeo den leeraar .... ren .fjle.euD. R" bt d
.• ~<anger In b"t water gelaten. dIe "n ...eDocnel' k eo drin t bil d U ac t Ibt
_p. , I ui mechanisme verbonden 11\ met U , g . . ou en aan ,!m oe

lt ,ne op b~t dek vóor den ua . ' meer .tteotle aan d. opleldmg buoDer kl~deren
'k I t I d t 11 d fl ~ I u> WIlden Gehrek aao plut.rulmte .. rhlndert

.... t , ('t."'" t rl ln~en VaD e an I OD! dezen bru:f op te nemen.
\\ .. r_, eft. eo t'laarop hoveodten een be :

" ler d. rj('htlng ungeeft waarutt 1 D.. heer 8. ran !'l!ek ..rk, Cloete, Elliot,
, ~ IJlt 0 • I .tuu.de on. een opeo brief .. aarin bU de .. ede·

• I werking Haagt van alle voorzitten "an den
" le kan men In den doukenten A f"k.ander Bond In Elliot, Dordrecbt en
, j,. ,llk._te <DllIttot up een afstand I Barkly \\·e.t om samen resoluti ... te p_ren,

III ", Je nadertng 'au eeo .toomboot ,"D den gouverneur ",agende 10 het distrikt
'I' • I J::lltul de bnn6Zl ..kte"et te proclameeren. Wii
".e tUt,.eI kali natuurliJk ook gebrutkt kunnen ...eien. genDge pbatSrulwte "1i0 brief

!TI "·IU." te gel'en aan andere ""hepeo. niet opn ..men. lUur brengen hiermee zijo ver.
,," ro~, 1.1 ecu <pecUUlIklopap(Juaat te 1zoek o"er.
c'n J,lO ~n 'p'clul .telllel van kloppen !' _

'u<l1''\ Van den beer J. J. Du.enbagen, te Roode·
I kop. Hope To.o, ontvlOgen wli e..n prou.t

~luTt IR WA(;E~g. I tegen de iJe8Cbuldl~ng naar unleldlDg na een
ontmoetlO« op den l4deo A ugus t ui, dat hU

verv".rIDlddcl Jer ~kom:' I' oYer dronken lOU zlin ge.cest. BU komt daar ten
,to .. r lUn cODeUrThl!, t paard, dat zelf sterkste tegen op.
markt zou worden gedrongen nbr de
:en De E!1gell!('he poIIt lO na eea proef De !-eer T. J. VTlOder Merwe. te Blauw.

_ met motono .. eer teruggekeerd naar krans u t 10 een schru"en 'UO "..ront.aardiglOl
'" .ertrouwden VIervoeter, en of men dat Dlettegen.taande heta'een noeger op een
. "',Y dat de motor ~Iet altIJd eeu tOI" I publieke verlr&dering gezegd is over het beheer

,', .~. bl".en. en dat t .. el blnaen kort, door den atáeeling.raad nn Cal'nDla DU.. eer
.'d on brDlkbaar voor 't &leemeen zal I ongenaagd de vee·ver.Uder"lg •• et \. toege.
en dat t dan een omkeer III de maat· ! pa.t. wat men te booren I«eeg ... n deo bool"·

. 'u lU den !HJ<8t zal te .. eeg breogeo, kon. tabel. De tchrliver mteot dat die .et be
"<I",etl)k ili die ...elke todertud de I doeld IS voor kaffers. Zooalll hU ook al ver·

) ,~, Il veroorzaAkt,._b"t (Pit 18 Dlet ...eg moedt 18 ooze rUimte beperkt eo kunDen wij
- ," ·en dat np t oogeobhk het paard weer bet .tuk DI .. t In 'Un gebeel plaatseo.
. . 1,1kJe c,'n voordeel heeft bebaaid. eo

r ',. I", '(eldt voor 't paard dDbilel tn
deo ,~o verdruklnng en .erdnn

,l Il r "toom toen door eJectncitett
( 1"(lr ..tlnke·lde parafiDe.

" ~o
h.,' ZICh voorzien dat de moto",

\ I" !tillen worden op den dUl1r De
i"" I,.d eeD aantal wag808 gehuurd
"",de fabrieken en wnd.r dat er

• I!rr H)te gehre"en aan wareD bleoek
I•. de rna, hID"" nog nIet yolmaalct
I " t~ vaak baperden

bt-vredl~t:md" WL" 't "00nt8
'L leon ,="r u let zoo .,.ut op ver·
cle paarden. dl.. beter en yeel
I h ,eldeo .. en yooral bU de polIt :
trein (jf mailboot moet gehaald

.. Tl' I I t wel np de minuut aan. eD
.! ' paard weer Your de polItkar

·,".OIlT."
... ~' .

QIUOU1' .......... AIID.

a~.~~ DJ: ENGEL-

~
.. Ea ~~.,,~., ..!!U~-op reil ua
v:d: il'!'c dJT.:D aït-z met ...

PAr"Eaa.... IItad.... die te barr Itn·~ ~ 11- 't'OOI' de yabutie lijD. oader
iIÏitCIIfta IIDlU "il .". pur darea .eJeCIq Daar'
B_,_.cdlehi bjf BIlrIem, OlD te lieD boe
en &n ..elJ1C!btcrilretelftal nn een ". .. menljjk
BoIJucIIeb .pu pj op b.t _tje....... De
.._... .. of lW.... "bet ....".n" . .lUll ik hier •
-- ID. Bet EaMlIllldI·..Jfta1 ... niet heel
aterk, miuchiea &00 aterk alii ca,,, .. Cape
TOW'JlA T_." Maar dan hadden de Bol.
1aocJ.n ook Diet hun '-te apelen in b...
""Id. Boe bet zij. de B~ ,fteldea"
..a "bo.. len" _ goed, "jn boege~d niet
lomp, ea gaaD &eer "lug eO rad OYN den
groad. Er &ijll OOIt: een paar goede batsmen
ouder, maar o"erig_ zijD .ij beter met bet
1Ia0teereD \'lUl den bal en in bet ,..,ld. Het
BolIaJuIsche pabliek stelt echter boegenaamd
geen beIaOg in "ricket.· Ik heb t.""
" ~h .. " bi.e.oond (de andere in den
Haag). _ biJ geen \'lUl beideo ._rea er
meer daD tW'i.otig toe.ocboo.ers. hoewel bet;
eIltrée maar 2u ceDt. (~e 5d.) bedroeg.
M_ ~ dat bet Hollaadiocbe publiek meer
~ stelt in voetbal. Ik heb ze ook zi_
terUUa .pelen - dam.. eD beeren - en moet
~ ea clat er ettelijke iinke lpel.eni ouder
.IJD.

lIier "OIgt ~ ra.pport tUt de Rotter-
damaebe CoUr&Ilt" vul U MI 26 AQgU8tua: _
!u A.-tlQ.·- ,.Hedenocht.s helt twaeJf

~ te S..... de _teh YaD 'I'be Odd
Fishes (&00 ~eeteD naar hUD "captain." eeD
___ rw. Fi£h) tegeo AD-Bolland. HoUaad
~tte eent en lDUIrte 77 raDII. la den be-
glOD" speelde J. C. 8ebriider eeo .......1' goed'
lpel eo ~ ...tug eell 21-tal, .1IAI'ODdCr
~ pracbt~D slag v_ 6, ,.er OYer b..t pa-ril-
Joeo. BoulIer, die zoo uitmanteDd speelde
d.. laat.u. dagen. .... dadeliJk leg before op
Bardcutle. Vander Lind.. maakte Iaua:.
u.am-aan 15 runs. docb t4en volgde een eO[•
lap" eD ...an 4 voor 40 werd b..t 8 ,"oor 58.
RlDCk... IICOOreI.. alil'eo nOlI;een 100tal ea was
daarna door den futbo.ler gebo.Id, "-
totaal v_ 7i is niet bOOtI:, en daar bet batten
d.... F.ztgfil8chen 1100 sterk geacbt m....t wor-'
den, scbeoen d.. Hollander.< ..... DIjI; kao. te
b..bben, Doch zie. de een n.. den ..nd .... "er-
d.l'en voor slecht" tuttel ruo~.

"De domi_ knO<'lden kol"""",,1 op het
goed. bo.lea \'lUl P08tbama dat zij lO terrific"
noemd"D.

. £. <i.' .. ;,~
f.',) '."~-, .
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" Rev. !Page dacbt. het met de grootst

mogelijk.. minachtmg t.. m""ten bebu.lld..l..n
en gaf ..I <!adehik een makkelijke kans op
"third man." HIJ bad er 15 tOOlnPo.thum ..
hem uam. L.......t 'VIllI d.. The Odd :jo'I.h...
poogd.. door brutaal .",,1 het totaal VBn 71
nO(lit .. halen, doch met de !lCom cp 50 .. arPIl
..n"11 uit. R.?v. Pag .. met 15 had het hoog-
ot" ....ntal punten, op bem vo~ Glrdl ....ton"
met !l, die door &'hrooer h&lIdljl; gestumpt
w~rd, dan Toppin m.·t 6, en ""rvolgem
8llIlond. mpt 4. De Hollund...... wnp;en nu
voor de tweed.. maal ID Scbrooer ..n Vall

Hooven waren bet eerste paar. ~I.,t d... co...
op 21 w..rd Y1llI 800ven, di.. uitAlulteud \"Pr-
dedigd had, p;.. bowld. Bourh ..r wa" .. eer met
den "" ....t..n bal UIt, YlIn dt>r LlDd.. w..reI
dadl'ilJk door Toppm oa.""hadeItJk gemna.kt,
do.." Po_thuma en Schroo ..r bl..ven bt.lden
not out, de ....n m..t .t .. 11 laatstg ..noomd .. met
'J7. Totaal 40

"Op de ........t.· mnilll':' hadd"n d.. Hotbn-
df'N 27 rUlh mPer, zooda t nU ff·P<i... Pf"U \"ClOT-

sprong verkrejZ..n .. vun fl1 rIlU', tf'r" Ijl IIof!:
ach t wicket. m""t ..n .....n..n .

De brier van F. Rademey ..r. ...an Middel
burg, Z.,A.R .• kan ni ..t geplaatst .orden.

De heer H. J. ". d. Spuy, B.&n., ftD de
Paart, r.chruft ID .eer sterke be.oording t,lgeD
"Rubt.lgezmd" in b..t gt'IItia Patrwt bii"oepel.
HUg,"' oaar den ecbrijv ..r no dien brief ..n
b-..rt .Un kritiek op di .. giaaing. eD daa~m
k'lOnen Wil .Un bri ..f niet opD..m..o. • ~ " "' 1

- ~' }, ",,-
.., ~ 1(' ... 9~

~" ,,~, ;;,

. ,.4:~~~.é, -

..
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25 Aul(U'!u,. - "R ..d~nocht.'n" t~"t>n .M
uur \,p,,·olll:d.. H",'I HolI.nd 7.IJn mniogs.
U..,· Hardcl\.,t1 .. ml1a1<,,, 't d" Holll1l1t!s..h"
t...tAlIPd"D ta.ttg ..r dan d.. 'iu.tbo ...I,'r Toppin.
&'hroder 'pe ..I<1.,op zIJn ban"n n0ll: hp' h""t,
maar t""n hIJ :J5 runs had, werd hIj het
.~acbtoff ...r "un ....n off-..tr..d- bal, dIP Inj Ih
1.IJII I!llcket 'p""'td... Post huma ......rd met "ijn
""or .. op 10 ID het verre v~ld \"an Toppin'.
bowlen Il:evangen. De Haarl"m.('h" ~peler
\' an Oogn 'p""lde iotl1!;.-ch..n een zeer aan-
frl>khliJk .",,1; w..1 jrllpt .. Iltj zooIlI. d.. m_-
f"n van H ....I Bolland ~"Iuklrig door d.. ohp.,
maar "Ijn 21j ...,,, iii "Il" opzirht ..n voortmf-
f.·hJk ell 7.onder h'tJfel vord ..·ru;t...hjk A.
Kool. dl .. dit Jaar op dl> En~pl.('he hallen

nOl( nt"t veel had ~edaan, Irwam nu op bet
PlOd ook epn. lo. en maakt ...... n flink .. 24.

., Het totaal van de t ...PPd.. mnmp;. van de
Holl ..nd" .... w,"" 128. Daarbij kwamen nO(li
de 21 rUDS, die zij vóór waren op dp Nm!te
inmngs, roodst de Odd Fishe. duo 156 rUDII
m"".ten maken om to winnen Hadden zij
beter gefield. dan ........ bet Hollandsen" totaal.
zoo boog niet geklommen. Niet minder dan
Il vangeo mL,t..n zIj.

"R ..v. P1!.g" en C. F f'rou!,hton:,.. ~,JDnen
evenal. ""J1I:i..terpn OlM ~",lukkifZ """I. oe
laat.t.. intusschpn maakt .. voor zIJn dne runs
nOli: haa.t ....n h",lpr fi~t1tlr dan Rf'" P"IlIt,
di" op biJus tederen h,J '\'lId ,,·..ghak,~ :-.;"
~plukklll "pt't erd htj dnn "bk plIIdeliJk door
RIn"k"r ID d lip" van P,)Sthuma'. howl..n
Il"vungpn HIJ hud:ll B,,,t1~htOl1 w"rd on-
ml<ld"ltijk door Posthuum i!"howld. TorpIn
"",,rd ,'an ton~ I"ll: door Vun BonVi'1I tIltg ....
~ooid. maar da"",,, volfZd.. f'<'n stand van
RPv H"rdcllJIt.J,. mpt Olrdl~ ·on.. J)p IlIatAte
maakt .. g" ..n runs. m.... r n, ..ld ZIJII w",ket op,
t"r1l'1JI R..v. HardeNitI .. runs maaktp Deze
kon h~t op deo r1uur I'ChtRr op hpt Holland-
s"h .. ho...l"n toch u.P! U1thoud ..11 Hij had er
I I. !.of>n Rinckp.r ..ijo 1V1l'k.., nllm Hard-
ea,tl .... as d...... d'rg" van dp Odd Fl.h .... di"
op P""thuma'. ball~n Pf'ntg"lnS .... t t.. '»p-
j ..n, hO<'wf'1hij nOf!:al ....n. "jl;ph..tPlI" wprd.
0.. voorlaatst.. man, :"i.dm, voe!':d.· nOli: 13
bl] de ...0...., maar mpt h..t F.ogelsch .. tota'll
op BI, .""r ..n all"n uit

"Van I voor 19....... d n..t 2 voor 2:1, :J
voor 28, -l ,oor 44, 5 voor -W, fi voor 1)2. i
voor 67, R ,.oor 67, 9 voor 80 ..n 10 voor 86 .

.,Po.~buma nam 6 wick ..t. voor 2i run',
Rmcker 2 voor 44

"Het field ..n van de HolI ..nd .......... , uitjz:e-
:r:onderd een paar lfoI'itJk.. te verr.. gooil'n,
bUlumg .....oon goed. Dl' vang dipn Rinck ..r
iu de slips dPPd, ve ..dl"nt ..eker vermelding.
In liet a1geme ..n IS het fielden .....n dp Hol-
land ..", in de l.a&tst.. Jaren vool verbet"rd.

"I><> strijd van d" Odd Fisb... t..gen H ....,
Hollu.nd eindiltde du. in ....n mooi .. ov..nrin-
nmp; van d" AolJa.nde"', dank 1.1Jh..t ho .. l..n
mn den HaarlemHCheu ,pt'I ..r, mr C. .1.
p""thuma.

"RP .... t'isb' ..Iftal h....ft dus van dp ..-i..r
g"'p"""ld"n wPdstriJden dn" gewonnen ..u kin
l"f'lnorpn .
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KERK-EN SOBOOL
DL W. F. P...... Maft _ lie, berOIP-

~ .. '" Doap. 'beIIWL

Wil bebben vao een Ilnder correspondent ook
een beacbrU VlDg ont,.aDgen ,..n de dllCbeid.·
namID!( yan d•. A, J. PepIer te Ventent.J,
docb wegen. gebrek aan ptaatlruimte kunnen
.U ae DIt,t opnemen.

Van Clao"llham IICbrilft een corretlpondent
dat de echtgenooteo van '0 paar ... ttler. g..
weljl;erd bebbeo de vrou ... npetitie aan de
koolDg1D te teekenen. Hli betreurt dit zeer.
en wu~t er op dat net gevoel 10 bet land at
.t4rker wordt. Bb maakt dan eenige ""rdere
... omerkingen die .. U olet kuunen opnemeo.

\ -

• 0•I . C emt de vraag nn bet pubhek
" •. r'lBlenJ tOt'. De fabneken kUD·
.... I j I ng.o bun. nu~t meer bubouden.

· . ".Ierland nn de aulomobil"". zoo
" >(' noemJ worden, IH nog altud de

I,·veranoler. maar In Eng. land en
'p t oog~nbltk ook reed. ~te

1;'(, ,P ne ver'Ya&rdtglllg 1'an motor-
t en de gebreken .. ord.n .te ..d.

.' ,erholpen

De beer C. H. J. B..... nbonlt, V&I) Viool
kraal. Britsk>W'1I, scbrlJft al8 "olgt·_" Dur tr
veel gezegd .ordt omtrent •• t mlio yerhoD'
dlDg tballl! 18 tot d. pohtlell: van Di Pat. ,'Jl,
.It tk zegg ..n. net zoo mID al. 'k kans zi.. om
de .00 uit d.. Incbt te bal ..n en op de r- rde t..
breng<" Det &DO m 0 II" ik k.n. mij thans te
YereeDlgen met D, Pa•. ot. Wat aaderen , ,I-:
er un mogen denken of '''r.r..D eD ho spo'
t'~ ook d ..1 .U DIet overeeD kanneD komeo, zal
eo ma ~ Ik anderEdeDk ..nden niet ooder mon
IlenswlJze doen baileo. Ik .en. ~b bet gt
te laten Yen '0 dat ik e..rlOk ben tegenoYer
m,laelveo en and ..ntl!,"

,I \ I I I: n:RBRL'IK IS LOSDE~.

Wu bebben eeD IICbn,,...n ontnnl,en "''1Mr
.. Bestierder de~ hoelUeru'" \, nlende dat .Li
zlln br'ef ml :'!l oprelren,,ua, bLid' '1 1.(
. '~reven beelt eD er nie" ~ao Il'oe' -n afDemt n.
Het 'PlJt ona - ....1' dat .IJ ' d.t "erK ok riet
kunn ..n yoldoen, .~eD' plntt,18bl'l!k en andere
redeoeD, en daar h!J -un brief in gebeel l'e·
plaab!t .11 h..bben of anders io bet gebeel DI .. t.
•00 moeten .. Ii aan bet eenige alternati ..f dat
on8 bliJft vold060.

Het .PUt 008 dat .U geen rui.te b..bben b..t
.. in memoriam" o"er h..t ov ..rliideD 1'IUl .ijlen
AdrIaa Willem Blom io sijn geb ....1 op te
nemen, derbal"e «e".,o.lI den iohoad iD be'
kort terug. De oYerled"De bij .. d.o Jut,te
ademtocbt DIt op den 8.t ..D September 1899,
d... na,,'ddags om half drie ure. in den ouder·
dom nn ....n Jaar en tien dageo. Reeda korl
o. June geboorte bllpeurele m..n dat bij ....n
lWak en , ...kelijk Iriod .aa, eo all.. • ..rd
door d.. liefhebbeDd .. ooden aaoge.eDd om hem
sterk eo g..sond te doen opgroeien, doeb de
Heent bad het aDd..,... besebikt. Gera:.dple"jld
IU.de "erklaardeD d.. dolrien dat bet khd
tie mildteerj~ leed, Op Zaterdaa-, den !kl.
Sept ..mber, bad d.. begrafenia pJut... bUge·
woood door eeD.. groote IIChare De lillrdlenM
werd .uI'tf8Dom ..n door da. R. J .... n Niekerk,
dae ....n indrokkeDd .oord .prak naar aanleid!ng
... n PlIalm 77: 20. Hij bet graf ~ bii
andermaal een kort doch bartelijk .00n1. Veel
sympatbi ... ordt ge"oeld met de diep bedroefde
ouder •.

De "OlTj ....... e<lreonen nn de Oymkhana "Iah
..anti Jriatpren· K~ni1wortb. plaat'l. Er Yo." ef!Q

mj aronte fcb",.. .. n tt !OCboQwen en rI,. .~hil·
'.nrle ...e<l",,,n~n liepen ..ne m_t IDCC·'Rr

~ald.n Pooy Rtak,..._Prij. A2I\, waor •• n ol" at ..
bet tole!, .11-<1 Intr,'l 5.. Aflt~nd ~ fnrlongl.

Ml' John Ruil'. At Lul 1
)Ir Rl-' Mug ... S
Mr J Tre.,..n ... · Talent !

G. ·lo.. ay Pune H..ndlc.loll-Prlj. A~6, ..... nan
Aa r·,,·II .. , l~p'anl 1'" '7IurIoDII"

Mr R FerJl'u ,'. Duik.., ... I G I k
Mr C Thom•.,,'" Hr-tic I e lJ .
Mr 0 La'ep~" Ca,: ,.. '" 3

Ponv Pursf'! HandIcap -P'1J. .£35 .aar,"o
.£5 aa;' 't t ...... ,le paard, te •• men met een til·
"'eren bek~r welke het ei~endo"l W{,"'fH":\11 J~Q
...ereoon dl .. b..n driemaal .. tot m-I ""0 pony
zijo bona fide eia ..nrlom. Abl.nd ti fUrloDg•.

Mr M Com min. Maid of Ena I
Mr A H LaDe'. Farmen boy
Mr MO ""0 Baurena Yuletllje :I

Kenil.orth Baodicap-Priis £85 .aarvao .£5
aan 't t.eede pud, /' '.hmd I mlil.

Mr H D Bradl ..) . WOl" ";"e 1
Mr H D Bradlc) '. Far .." 2
Burgsrraaf Belgrave'o Reference :i

Pony Stake Handicap.-PrUR .1::15.waarvan
£5 .an 't h·.ede plUlrd Afstand G furtong •.
Mr ,T Ward'. (lol<i- I
Mr Jobn Bull', At L... t 2
1I1rJan Faur •• To"~cht :I
Galloway Blllk.... H.ndic.p..= £5

aan 't t.eede paard.
Mr A MIllent'. Chamberlain
Mr J A Faure'. Heory of Nanrre
Mr W Rou'. Boning ...
Pooy Plate Handicap.-Pru- .£35;

hJeed .. paard. Afnaod 6 furlongs:
Mr J F D Wilaon'. Lady Aigy
Hr W Tho_'. Flome '"
Kr J Trere1lu' Bt Peter', Bo,.

'" le bltte dm 10 J uh en AUJl'U.tDi
j, Rleo.ehen neeft doen .nakken naar
tl'·. ft to Londen weer eeD8 aaDge~
'1' "Idoende de toevo..r en de re,e·

ff I • r daar IS

1., us.l:.t.d "'t·rl.:oort, wat deo aan Toer yoaD
,r ' ...treft In eeo treurtgen toestand
," • laDgdarwe droogte moet de toe
'. .~' krompen worden, eo tocb Jl'roelt
'\ '''; "."l){)rtdurend &&D, Ioon.:fer dat er
~~ \Iter a.aDToer bestaat
" " Jat d. rna&tacbaPPU"D, die b..t

I r I-"'rell .teed. mIDdel' tot bare be
: '. o']"n ell niettemIn Uit et.gen beboud
: " ,·.oe nieuwe reg..hntr deser un·
j liet waler, dat "U le,.eren. komt

. ,. 'lit de Tbeem. eD Uit de Lea, en
• r" ~ un nen lang niet meer loo"eel
, .1- vroeger het ge".1 W&ll. De
... rt-'.!'t-t"'nni{ wllae bfllt monopolie der

, PU afko\)p' I'} en den a&Qvoer ua-
~)')Il~n lD \Vales. maar bare pogtD
,p den ~rooten teiemland atge'

o 0
Q

I. l"".taud reeds meermaleD bache
" v,,oral lO het dlcbt b..yollrie OO!IU-
I. ' ,tad waar de toe"oer tot de huizen

, mo".t ""p"rkt wordeo In dIt
" "e reg""rIDIl een maatregel doen

o 'lch ten. welken de lD&atAcbaPPHen
" I ,;ehr~k tlk.nder moeten helpen
," Te gedt1rend~ de droogte trouw
I' ,J •• b<>vnlkmg vraagt en yerbrulkt
, , .. erd In de Ia.aL..-te.. aanden .Ige
n .,j\)rtllk i{Pwur'Chllwd,ja een groot
".., dl,> het gllwll&l(d badden hunn"
h,·~prn'Clen werden dMwege Ter

so <lEEPVA ~TBgRIOHTER.
KAAP8TAO

J, •• GIIII:O)fEN
Se!>t. 29- \u.I&<I, n Rio

2Y-Luna.. n de kus ..
30-Clan ~'"rbea, van Llyerpool

vet l-Ent~ HIDe' "'.0 H"yrc
I-Aln, v..n LI.erpool
l-A 'f'o..Hiale ('4.sUe, Tan Londen
2-Mailboot Briton, nn Natal

y&&TaOCrD.
Sopt. SO-LudYig Holberl, nar Sannnah

30- DOl>De OutIe, naar LOIldea
3O-Vlctoria, uur Natal
SO-SIOtUUll, naar H~baaI CDKn7"Da

Octo l-Allle, aur Autralie
LOl!fDIIN

BO 8et>t.-(Per IleifcrM.l>-De TlDtap! o..tle
.. Uet Ma.leiIa op de ~ op Vrtjdac te JIeIft
uar .....
t Oct-{Pv teJetrMf.)-DeGarth c..cJ.1r_

~a&erClaPIarPD 0II1l , DU te x- pal.- ....
De oerma k1raaa feed ......... elf ur ..~-

1
2
:I

.£!) UIl 't

.•" !•.c~lcenlog worde!! dagelukM .n
f'," ! \'1 lr)1 ~ I mllhoen hratJo01' .. aw-r

w • mal.n zooveel a!.. Blrmlngbam
~ 11 1''',,1110( hebhen De." boe"eelbeid

ol .. , rounden o ..t!lr....D met bet benoo
~ ~eDe ma.and

• 0

,j 'g en nacb t ~a&er in de pupeD onder
Iruk wodat elk lek.ee1 doet .. rIoren
ï ervolgem komen al de tuiDeD en

'" • d,. door d. mrr-JdiI. eïrnun
", '.' "",,140 .orden .0" ~ lijD YU1
et, L, e' hela "k .....!ieL
Il. 'enpil~ kaA p""'kbJijk ..... tOOM

1
2
3
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RIEBEEK WEST.

VOORSCHRJFTES VOOR HET GEBRUIK
VAS SPRISltHAAN ~TE Jl'UN-
GUS.

Klein" pijpjes met dit fungus worden ge-
rep<! gpmaalrt aan dit institUIlt ell geleverd
aan alle applikant<.n, die ze oqk lmnDeU krij-
gen op aanvraag door tu.sscheziltomat Tall deo
eivielen eommi,...an.. van hunn.r afdeeling.

D.. method en bierond..r g~md moeten
gevolgd, de .....ultaton nauwkeu~ nagegaan
ea aan mij gerupporu.erd won:!eo.

Zetor gunstige resultaten zijl tot oog toe
gekregeu, "U er wordt dringeod verzocht dat
all.. personen die b..t fungus igebruike. het
I'8mtltB&t van hun proeven aan dit inaautaut
1'&pporteer ..u.

Gedurende droog weder is ~t moeilijk de
ziekte verspreid te krij~en, en dlUU' om 18 het
raadzaam het in voobtuJ: of uai weder te ge-
bruiken, en de zwermon jui8t; vóór ZOII1I-OD-
d ..rgang te besmetten. I

VOORSCHRIFTEN OM }JET' FUNGliS TE
REItElDE:-< VOOR 'T GEDRtTIJ\:.

open eeu pijpje en neem all ... er in zij.
g..heel uit; doe er twee tbeelepelsvol suilter
bij, eu wrijf ali.", door elk ...... met een lepel
of plat mes, om b..t mnteriaal te verbrijzefen
en goed te vermengen. Los dit dan op in
árie-kwart v m pen tlrinltgla. '1'01 water, dat
vooraf gekookt en weer afgekO<!ld is. Laat
hierin ..okel.. stukj... kurk drijven, die te
voren in koltpud water gedompeld lID alge-
kOf'id zijn.

Bedek no b..t. driokgl..... mpt een stuk pa-
pier, en laat bet ~urende deu dag .taan in
een warmen hoek in b'lt hui. of totdat m~
het fungus ziet groeien rondom de .tukJes
kurk.

FaAlre, 1
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WIJZE VAS DISTRffiT'TIE.
(1.) Vang een4.,'t' .priokhanen,en ah "ij ze

in bet funguR ",...doopt bebt, laat ze dan weer
in den zwerm gB&n.

(2.) Besmeer Btukk"n "<X'htigen Itl"'nd, .... r
de sprinkhanen n....rstijgen 0IIl te neten,
met bet fungus. . . . .

(3.) Sluit eenige spnukhanen ID .een kUItJe
waarin wat voed.sel is dat ,.., pame vreten
bevochtigd met het fun.Icus, en·als 't voedMJ
g~ i" breng dan de' sprinkbaan weer in
den zwenn.

(4.) Verzam e1 een groot aan~l 'prinkhanen
die .gestorven zijn door b"t fuoguR.. Gr~af
een ga.t in den "rond, zoowat achttien drum
diep en I'<'G .. oot b"",,!.
Strooi eenige 'prinkhanen op den bodem,

sprenkel I'T dan wat wat.f\r over. Dan ...eer
wat .prinkhan_ en verder .. .,.,r ,.."t water,
..n zoo voort tot bet. IQ' t vnl it.. Druk d..
sprinkhenen uiet in h..t lt"t VBf't, maar_ laat
ze losjes op mAksar. Leg .... dan een lIt~k
blik of plank o....r, All boud bet: gat 'AlO VIer
of njf dagen zargvuldljl; bedP-k't. Al. het.
zeer wann weder is ,..1 vier dagen gen""l{
zi~n, maar aJ~ bet kouder is ,,,u f\OO langer
tijd noodig zijn.

Verwijdert. de 'prinkha.nen na verloop Van
dezen t.ijd, en spreid ZP .... n uur of tw .... I~~g
in de zon uit. of tot ,.,.. volkomen droog ZIJn,
maal ze DU fijn tot m....l.

Noom van dit. meel dat lall,l!;droog jtehou-
den kan .. orden tot. men het noodig het>ft,
twee eea"peI.vol, en doe het [n .,..Il IO'OOt
drinkgl88 vol water, waarin w~t 8ui1t ..r gë-
daan is. Laat dit 12 tot 48 ilren op ""D
warme pM, en behandeld dan l"" ....de "Prink-
hanen door dippen, enx., ..,."naJ. gedaan
.. ordt door het fungu._ al>< b~ aI",eIe.-erd
wordt in pijpje8.

WIJZE VAS AAlIo"'WElIo"DISGW)(>R VOET-
G_~NGER8: ,

Neem omtrent één pond wit brood; droog
het en rasp het dan tot grof poedPr. Doe een
tru....k~ vol in e-en kom en ~ :er .... ter ~
DOejl; bij om "'"" donne pap te ..prmen. Doe
hi .... de. inhoud VlI.D ~ pijpje t;~ hij, en
houd het op E'eII warm" plek ton ~j zipt dat
~t fu~", ...r overheen !I;1'Oeit. iLeg nu ~n
kl ..ine gedeelt.. n_r .......r de voo~gangers zacb
v...rtoonen, en zorg er voor dat de klei ne
...... v..elheden .. aar 7.., niet. om>vreten "ijn
nn daj;:: tot dajz vochtig geboud ..* worde. tot
.. verslonden zijn. ,
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