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!Ch
APPLIC.A TIEN voor de betrek-

diJ kin~ van 2den Asaistent inreo de P_I blieke JongeD880hoo),in

'" sullen door den ondergeteekende
MlD OD~n worden voor of op denleo
~-' 15den C l'OBER, 1896.
.ao

Appli080llten moeten bev~ zijnlulr
oe ' ook aan de Hoogere K1aMe~ der-
~e- wijl in het Bollandsch .te geven. en.l~r

bereid zijn het werk m Januannil
bjj beginnen.
Ilg\ Salaria £120 per annum.'D-
op D. HUGO, P. Zoon.ter,

HoD. Secretaris.leD
ij-

P~ 1 Oet., 1896.!de
a1w
'all B1I1pondnljseres Ben_de
al-
lOla ER wordt eeoe Bnlponderwijze-ieD
bi, rea geV1'88@dvoor de hoopte
~" klasee der Zending School in ver-JM '
leb band met het Z. A. ZendiDg Ge-
&Ja. nootsehsp in de Langestraat. Aan-- zoeken, ver~d van Certi~D
ya gelieve men te zenden UIl deniei
ltlt. onde~kende voor óf uiterlijk

..op 12 October a.& .
P. SOU.

ieo Direkté1n" en ~f80'~

le" Langmar.ktstJUt aan ~.de Z. A.
.eD Zendingakel"k.'all
lie Eaapstad, .
;ij. I October, 1896.
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.lI11RS,

20 punten
non:m~QaQ. scale inseekten, of peddes- .

... ". .. .. . ... 20 jptlllten
toellZ9l11~d worden 'WIJ3l' men ten opzicb~ dier

de plek en den
10 punten

. ... 10 punten
van .elkaar, grootte

... 15 punten
TOTAAL 100 punten

Hetnng Yanen GEZONDHEID
AI.i(l"BEN (plek gekozen,

den .boomgaard) KENNISGEVING '~ .. q
-hiermede in termen

265 van Wet No. 40 Y&D __ ..... "'_
eene v,rgadering van .

toegelaten lingsraad van Van ~tlift·._

gehouden zal worden in...., I.UUI

van Van Rhijntsdoi'p
den laden November,
UUl' v.m. ten einde eenebeb .... '
alle vaat Eipndom daa.raaD.
heVig in het Distrikt op te
voor diensten V&Zl het jaar

, op last,
Pe- A. V.AN AI'!II~""':.

ZAL opgemeld getal Prima
j te ~ordeu opgebracht

den heer JAN F. BAABTMAY,
worden verkocht te K -n.·hTT",

STATIE. .

(0) Prijzen voor UnlPEt~oorten
boomgaard hebbende minder
competeeren.

prijs van £40.
prijs van £30.
prijs van £20.
prijs van £10.
prijs van £1 zal gechar~rd
ondergeteekende ingediend wo"d~

Paarl, 1 Oct., ]896.

uitgeloofd wor-

25~unten -~
40 p~tel'1'

....
!i,.

Departement Van Onderwijs
Xe~ving van

Onderwijzers Johannesburg, ;. ,
vaal en Oranje;

nendienst van Durban .,(Natal)
..... LJ .... ft en andere plaatsen in de !frans-

co.

'.£1 _tVPTA,
_ ........VERNIS. BOfWrELS. Enz.

(St.cadoor Papier) R~ ,~l'l _ .. ~.
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btre~t':lltêlloc- NOrrDMlco1lêpt""',
jongeM poblieke.ehool, KiaJ-

Yenlag. Eent,
hil "II VJUlIUl

welke lltappen een°meD
Lambeit&báai voor het

kreeg ~ ant-troord
ei8chten eD dat .ft-
de t1rintig~~'

dat het -
da

~elI' ' moest '
'~' l'iIII te (erieTen te ge- ,
veQ'f'OC)r bei WdIIén' nab\) de nat aan )Ier-
1CiDiiIl' WerkI&IlIl ;:,bij 't linden van pe_dereo
nil eeb.~ eD ill ~ oriuchen, en opdat fedelijke
handel éJaIr k9D !~ven 1fonfeD. Na: eeD
Iarise di,tcuMie .+Id ~t vool'lltel verworpen.
Toen WeDdde ~(DOI eeue POgiDa 8.ul éJI ~eed
"II ander VOOl'll,','meer of win in denzelfden
l[e6It &la het "0 en kTeeg VaD de ~
lie versekeriDi dat;a. zaak gedurende het Jleoee
in IIj)ht JIUOIIlIIIl JiPU worden.

Voorde " ,~,
~ pJUNIlWET'.~e'bij, want bD beachou~de dat bet hoog

noodig ".. dat eene bepeJinJ moet geplaatIIS
.orden op het verkooPeJi:van <!rank aan volk, en
bil diulht dat. die "t in dien lOU voldoen.
""Bn sprak verder;over den

, 'JAliv..sON TOCIIT
in'deilzelfden zin aill hU deed in het parlemenit
en veroordeelde' aien in de Iterate be-
woo~Pn· Hii\:

~.DEErJD" DEN HEER RHODES,

die tOeD de prime-4ill1J8w van de Kolonie wa&,
en dacht dat het i'nwaardig zijne positie w..
om 100 QeD Blair aaiI bet Afrikanerdom toe te
brenge,D, udatnet ~ Mn groot '!'erlroll'Wen in
bem gesteld bad, Rij !temde dUI

TEGEN VI!llU.OY u.'I RllODES,
" I

want hij lIleeDde dat de beer Rbodea kon tern.
woordig zijn.

Ollltrent de

, '

Attll111' ltinplfood ~U .. \ G~
StIId. ' . '

BiaP®C,',b4, £::.-_hMl, Bietleek'W ••.
Joba, "B., • , .;- _'-":ekeach~'-.m.::.... ' ty, ~~ P~ .....,

... ~!""'IL .",
.T~1I W; "'"' Krïce. pablWkelOJloól, llaniI-

Edwin~1eamW, Gill ~Uegeecbool~ Solll~
OoIt. ; , '

_ Stephan .. 1". :Malan, publiekucbool, W.o-

Uii Gecirp ~. , one een ClOlTeIIpondent; m&IWa ValloL '
••Onse nieuwe 1. da. D. J. BoIIlIouw, Tholnas L. cfailéy, Ir10cltIw £!ac. Hi. Grutr-
sooals Q .. eet Nr, editeát, ja .,.r!eden week 'Beinet.' i 'I

alhier aaor
k
_
n
. "ii &Un _ in onsen JUnie' 1.. J{~ pllbliet-bQOl, OeN. ' '

schik en verblit!· en ODII in een ..ó ...... l_r. GeorIre O. mhorntoo, j01lg6n6 pabliekeecbool,_- { 'Tatlrutlll:l' .
Da. :S-u.. eefi een _ putigell in- • , " I

druk op de rin_te gelllUkt met Iun J~ RIJ. Ho"*, publiek_hool, Jam ..
intreê-preek en de andere dieoaten waaraan to.. ll.: c,

bU dltlll _. Mote bij J.ane onder onaiyO- KateA~Bcf' meia~ ,ub1iek~I, PiW
nen eD mop aijn .. erk, lIle, den erootIJteu. Ethel Codd, cIo-t pubDekellcbool, 00iIt. Londen.
zegen roo~ ,due onse lIemeent.e bekroond Bodo KI\IuI,8t..Mart.iA'. publiete:echool,Ft:IIDIlCh-
wordeD. ~ k.. MlIaI' nn wij ona in 0_ meuwen l"l'UI' ' ...le.;' . I

verblijden hebben .ij' ~ ieU! andeR te be- Aune B. Zee1ban, meis~ 'pob1ielr_ool, )bl-
treuren. De heer P. J. le Boux,die Toor der- 1IltIIbarY~tien jaren aan be' boofd der Elmita LoiJaII, oost pnb}iekellchool, 00!Ii Londea.
jongena publieke school en boarding-departe- Jobn N~' pUblielieee,hool, Dordrecht.
ment alhier s~ en nset groote geWil'" William -D. 'Dier, Normaal coUegéllChool,

heid en -Auooes heeft gewerkt, pat ona Kaa, '
verlaten. De scbool heeft onder zijn ._tier (C) ADplTlONEELE BE~.
gebloeid, gegroeid en' een naam, wijd en DIIar' li t' s.rën d be~;~ in deze cliIItrilcten "erWOfTen, • "eo be. er geenapp ca tel\ w voor e W'Zen"'IJ~ AU voor bndidate1l bij bet matriculatie ill een beurs
treuren 't weggaan van den beer 1.0 Ronx. van £5 aan eiJl der VQlaeode kandidaten in het
Konden wij hem hior houden wti deden bet schooJesalDelli toegekelld :
gaarne... Ala OpV1llg<!'I' we'I'd pteren aaJlpteld de (1) I()UOOL HOOGER.
heet Chal!. Hofmeyr, van Richmond. zoon van Anna E. de :v'illiel"!lt R.biinsch lOlt, SteUeobosch.
onaen pchten profIlMOl' Hofmeyr. Wij Ijjn Abraham PeroId, GedenkllcbOQI, Dal JOYphat.
in OOZAlO ICbik met de keue RIJ 't comiié, Albert H. ClaTer, Dale eolJ,Kinr Williem'. Tn.
111Ut' daar wil den beer Hofmeyr penoonlijk Cbarlea A. Denr Joo,rnucbool; Tarbstad.
D<>K niet kennen, hoewel wii do beate 'l'8nracb- Elisaboth A. M. M.Iberbe, P. SelL, Fi'anlll:bhoek.
tingeo van hem koeetAmlD, kunnen wij.aleebtt JOII8ph Hunlla, S.A.e. Soh .. ~tad.
de boop uitspreken da, hU een waanlig .. op- ~ogiiWd Bar~er1..~onrenuoboot. Tarbatad.
volger van don h", Lo Donx mop ajjll Lawrence Galle I!.inp'wood CoU•• ~amlted.
wat betreft de opvoeding,umeule<ring en kerk.''' lIatthiae ~e, oo.t P. Sch., Qo.iLonden.-+-- Florence AndNlon, St. Cyprian·., Kaapstad.

USIV£BlII"tt:ITSa.uD• Frederick OUDJeS, P; Seh., StellenbolCb. '
Op de laatst. gellouden veruderinr van den HermanD Birlchberg, Norman CoU. Sch., KaAp-

uoivor.iteitIJnaad werden (l. ~.WiUiama. B.A., 1It.ad. ' , '
W A, ['i",lie, B.A., O. A. Batchelor, M.D., W. (2) ICUOOL £L&1R!lTAIR.
Dunbar. C. W, COWlin8, B,A., van andore uni- Itaterme Wonnald, Con ... SaD. Ht .• 008t Lenden.
yel'1litejt<l!l. atl runt"'''' ![Nul,.", toegelat.en. Den May Konten, Mci8j418P. Seb., ..dAlmeabury.
boeren T, Priee en lt, Tbornk>n "erd toege- Poetrotl@lI. Blake, P. Soh., Wagenmakel'll!.tt..i ..
~t;Wl het H.A. examen ..f «l leggen Wilder de (0 BAM"'U"''''' WIL .
tWU ~oorpando examina en eeniae ande",n) ~ .,.",. LIS, CIVIELEN
nu"'Ul!<\ VIUl bet matriculauo. Applicatiel 'DIENST PRIJS.
,.<>Ol EL'" beurwo in verband me' het _tricu· lIarp1'Qt CoIlnay, Telllplestowe, Mowbral' .
latie w",ren niet ingekollJllll eli dAarom werd' De beunen lijn Toor een jaar en aullen in twee
!",."lown het ~ld voor IICboolbeunen te rbrui. peaiemen~n, n.l, in December en Jooi, uit-
ken. Dr. Van des Riet werd tot examinator betaald wo;:deb op ontvanpt '!'atl bewijzen dit
iu geologie en mineralogie en ,rof_ La .. u de houdel'll hunne stndi.. vooru.etten aall
in teek.men aAngetl~ld, en k>t enmineto~n in scholef of college door den raad goedgekeurd.
Oricluch .!l. Engelllch hil he' school·hoolJor Applicatie ill niet weder noodig, daar vormen
'profCllllOren Ri~h", eo Aulltebrook. EeDlge ... n eerti(ikut, ter teekêrunf( aan allen gezonden
l'CCOlnmenda'iOll 'fin het mlUiek,coUiité werden sullen worden.
aaollenomen en de yolgende geamendeerde re-
gulatie!! ~oor bet ....rkrjjgen van den M,A.
grnad in moderne talen werdcll aangenomen:
Kandidaten ..oor dien ~ zullen in drie der
volgende talen lIe<1xamineerd worden: EogellOb,
UollandllCh. DUltlJCh. Fl'IloIltlChen Italiaaneeh en
1t1Uen eeu ah! boofdonderwet'}l8D moet ki_u
eo twee als' no ..IIIIi-onderwerpen. BOl ouman
in bet hoofd-onderwerp lIllI8 op verzoek van
den kandidaa.t in -de gekoaen taal gebonden
...orden. De regulatieoa bevattelI 1'8rder de
onder ... erdeeliog van de ond8l'wet'}l8n. Bet
exallJlln in Je Lii.Qnderwerpen sal beperkt aon
I.ot de werken van de \'oornMlDSte tIChrijTert
der 19l1e eeuwen zal twee papieren beliben,
namelijk: Iaallronde en literatnur en vertaling.
Een mondeliDf examen aal afrnomen worden
om te zien hoe de kandidaat ill de, ~eo kan
converseeren. Dezo tegut..tiet! komen in Juoi
1897 in werking, maar kandidalo6o in \891 auI-
len de keuze bebben ,nSlOhen oude en nienwe
regulaties. Er word eindellik ~kn d"
regulaties voor deo )f.A. graad in de philolo-
pbie te benien.

IIl\ANDZIEKTE

.prak bii zeer ~ eo baalde een geschrijf aan
in de kouranteD dt.i voorgv.f dat hij de aan-
voerder Wal VIUI do1ngitatie tegen de wot .thier:
411\ vroeg de verpdering' of 6ii eooig iemaDQ
,",wogen bad om zi,jb tegen de wet te verzett.eb. '
(Neen, neeu.) Bij;

VAAG!>}; OEN IIEF-R DE WAAL

uit die teaenwoordig W!lA, om lijn" wool'deu ,
.taande te houden dIlt hij' aan den rapporteur
'l'1UI S.A. Telegraph !le.egd bad dat hij de per-
soon '1"111'_ die de BjCitatie tegen Q6 wet op wuw
pIOt bad.: . -l~""

PE 1I£f.R PE WAAL . :~.c:ï'~
ontkende hier dat h·ji den nUID van den heer
Van ZUI genoemd h~, lIINLf de heer Van Zijl
Iaa hem Uit de TcJegnJl'h voor waarop de tieer
De '!lw naar de deur kroop en de vergadering
verliet.

I'lE IUI~R VAN ZIJL

seide .toen dat .18 hij .iet~ gedaan bad met be-
treldnRg k>t de bl'lIndziekte·wet dat niet in
overeellltemming w. met hunne lfentlCben 'dat
zij dan niet' ontzien moesten om op te ~n
en hem zulks in ziin'aangeziebt te ~n. .'

(Toen ,~tond de geheele vergadenng op en
zetde: Hil booft reellt gedaan, en ..olget18 onzen
.. eueeh.) ,

Toen verv.atte .~e beer Van Zill r:jin I un-
spraak,,en Z6lde hn.bad nu gedaan wat hU kon,
~D het .. nu Ziln phcbt te lOggen datdailr de wet
m werking il, zU aUen, al, gebo»l'ZlJJle onder·
d~en, deael,~e 1Il~.te~. lumdhaven op de beste
WUZI!m~}uk, want bu aou de laatllte zijn 0111
eenige agttatie of eanig iets te doen dan op con-
stitntioneele wijze tegen de .. etten van het
land. '

DE nu.• TREUN18 SMIT

maakte een paar aaninerkinpn met betrekking
tot de brandaie)rte· wet, en de belasting op ~n
Bii dwht dat ala de OO(!IIt weder aIeoht Uitvalt'
de ~lasting dan .00 laag als mog~lilk behoort
te Inn.

DE lIEER EIL'IST NIEUWOtrDT

lSeide dat wjj een belangrjiken tijd beleven .
dat hij ~ Afrikanerun sterkate ~voelde d~
aanslag dle_e,r Ilemaakt wu op '!info broeder·
Afrikundel'll om bonne onafhankelilkheid
te ontnemell ; dat Rhodea niet waardig wa de
ondenteol!ing van ~~ ~n, want hii beeft
ben gebruikt voor au- elgllll doeleinden. J

DE HEEIl. JAN !'IIEUWOUDT '

merktelop dat boe ~iger bet ,ouverue1l1eJ1~
Lambert8bAai uit dt banden van de beeren
S~plum kreeg boe b4!ter.

De heeren Wege en Van Zijl
voor hun kiezers.

PUBLIEKE VERGADERING TE CLAN-
WILLIAM.

VA..~ ZIJL VS. DE WAAL.

(~·o"UlO (Jo1TMp<Intktd.)

0,.. J. Munay, hulpprediker te W01U!teI'J
beeft Toor het beroep our NamakwaIaDG
bedankt.

De Torige .. eelt werd te WellingtoD fe.t
gevierd ter eere van do 25-jarir evanplie-
bedienin,g T1IJl-dlI.Andrew Manay aldur. Bp
die ~l~oheid ~ ook de vOJaencle predi·
kanten ~woordic : Prof-" llartJS en ds.
J, H. ;:f~tbling VaD SkllanbolOb. A. A.
lloom!êa en C. Dam 'I'lIIl FaoreemiUl (O.V.!.).

Ds. i B. van Wiik. van Mnrray.borI, beriadl
Licb tlwi. ter ..me !liiner (9l1Dndheid te Drie-
an i:erbaai. alwaar hij Wa,ancbijnlijk eeue lIIUIICl
deukt te verloeTfIA,

Dt: Rt:\:R tAN lIER ORWf.

deed ve1'llCheidene ~n ollltrent de brand·
ziekte, die bevredig$d door de leden. beant.-
woord .. erden. ' ;
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EEN IUlEr.rn:£I4ctUI!DESI8 wordt ons door
ieuiand uit S. gezeuden ; maar lI1ecbta ten deele.
Als hij het geheel opgezooden hee~ ruilen we
kIllhum beoordeeien of bet de moeite waard ia
het lItuk pp te nemen. .

V lUI F>-aeerborg hebben wjj een IiChrjjven
ontn.ngen, geteekend door Sim<m B. R<JO', dat
11' ii wegena gebrek &aD ruimte in -ijn gebeel niet
koDden o~nemen, doch W&lll'V&ll wij, oader om-
ataadigh81d alechtB deu inhoud te~ven.
Door BChrijvW',die geduread .. eel) j....r tt> \' an-
rhijlllldorp al. pottm_ter heeft geageerd,
wOlilt een heel gunstige t-ebrijving van dat
dorp gerenD, dat hij eeu veel ungenamer
p.laatll had ~trOft'6D dan, hij verwacbt had,
zonde er een liO tal redelijke gt bouwen met
fraai8 ~ineD en wijngaarden. Bet wu met
~1I61bw vering .dat bij zich van de K.&apetad
daarheen had bege'l'en oDl<lat hii ilO!> weinig ten
voord..,J Yan die plaats bad gehooed, doch na
.cjjn verlAjjf aldaar kan bil niet genoeg ~ew&lfen
van de vriendelijkhe'.d dor inge.zetenen ID wier
middeo hij ~e langor sou lit bleven zijn
stond de keuu hU hem. Voor deu magiatraat
den leersar 'der Ned. Gor, kerk, da. Van de;
Meuien, en de onderwijzen boeft hU IIlecbtB
een goed woord, dur ze aneo in hunne res.
pektieve werk.kringen hun beat deden voor bei.
ma&Ulcbappe1iik en g_telijk welzijn van het
d?rp, dOCh klaa«t tevens er over dat de ou"s
Illet. genoeg belanglltelJeli in de IOh~1
echter niet 100 erg ah. bij het op andere dorJfe~
bad lWlgetroffen. De schrijver' eindigt lUn
brief met een hartelijk "\'unwel" aa.n allen te
Vanrbjjlllldorp.
I Indi~ de beer W. J. L. zijn brieven in UII~
Land wil geplaatllt hebben, moot hij leeren meer
beleefd te schrUven.

." AFGESLOTEN.
Kn'BERLIn'. 2 OcT.-{I'er tcIegr&a1.)-Het

Midlai1d Coller1cuyndicate ill cin'ielijk &f&mIoten.
-, -
.Jf i SPORT.

HARDLOOPEN.
JOHA:KIIESBUBG, 2 OcT.-{J>er teJegraat}-ne

stap lll&tch voor bet kampioooliChap '1'&11 Zuid'
A frilt. wen! &iat.crell, begonnen op den W&Ildezocn
grond. op het eln- I mn bet voor den tlag toe-
geatane ~lr, nl. 2& mijlen, W&8 Mellet (Z .• .&.)
100 yards vGor ot 26 seconden. De oftlco<Oeletijd
i•• uar U minuten 7.twee-vijfde aecollilen.

:.

SOHEEPV ~BERIOJ:lTE)J.
TAFBLBAAI.

T.ANDD. De heer No LJ.lf
lIIathew8 Gebouwen,

ji.ftj,pi1r.<l, geeft hiermede aan bet
Afrika Jre.nnis, dat, In antwoord

JIB&l' goede en billijke tant.lheeJ·
11001 eerste-k1uJe werk te le"eren
prijJlen :-

ate\ Tanden, bovenste en oruleni.e
gewaAl'borgd Toor 10 jaren, en ge-
tegen evenredlge prijllen.

goede kwaliteit kunnen ook
~ worden, indien ver·

.LUI GBltOVJ:!f.
Sept. 3O-SetO Bird, van Ichsboe,

3O-Mailboot )loor, vaá Engeland.
3O-B'\DDockbttrn, van Barrv.

Oet, l-BrltIIcbe bark Strathg:ryfe, van OardUL
l-N<ionche bark Abel, Yan BiAm&rk.
I-S8 Denton GrnOjle, van Newport,
I-liS Donne Cutle, \'8ll kll8thavC!IJ.
2-88 Straita of Dover, V1UI N.t&1.

VnTROI(J[D.
Sept. lIO-SS Pretoria, naar kusthaven..

30-88 Dalll&llClla, DUl Londeu,
3O-Laore! Bmncll, llA&I' NataL
3O-Hallboot Dunottar Caetle, oar Engeland.

<>ct. l-HI!lg&, naar Guam.
1-!18 Clan Alpine, naar ItllllthavOl18,
1-8S Agnu, naar Korana.
2-S8 Spartan, rl&&l'kll5tbavCD8.

LONDEN.
30 !lept.-{Per W1egraat.)-De soot yertrok be-

den om twaalI nur van lIIaIfeil'L De Clan IlIclSod
vertrok hedeamJddai .... 0 Liverpool _ Zuid.
Afrika.
1 Oct.-{Per ~.)-De.UauI kwam ~

om 12 uur te Teoerifte BAD. Lou,I' ...
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