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QE Ondergeteekende zijn Plaats.
"VRUCHTB.A..A.R,II te Boven

allei, uit de hand verkocht beb-
bende, zal op

Vrijdag, 1 October,
'8 KORGENS TEN 10 URE. .

Publiek laten verkoopen .. lijne
w~g al zijn ~oetbaar Hltiaraad,
be8taa:nC1e uit eeD!8860rtiment Voor-,'·"'.'1 All 8laapbmler Meubelen, Glas

Aardewerk, Keuken- en ::Melke-
ri) Gereedschappen. .Alles,uaar ~
nIeuwste smaak en soo ~ als
nieuw. Om een omscbrijviIig van
de Meubelen te 'geven zal :té veel
ruimte opnemen.. Genoe~ ala men
verzekerd wordt dat er nooit teroren
in de buurt eene verkooping van
beter Meubelen gehouden w~rd.

TENDERS, duidelijk gemerkt
" Kaap L'Agulhas lfunrtoren

Reparaties" zullen dO''lr den Con-
troleur en Auditeur - Generaal,
Kaapstad, worden ingewaeht tot
twaalf uur des middags, op WOL'(8-

ONDERWIJZER BENOODIG.D DAO~ 6 October 1897, voor de uit..-
breiding van het Woouhuis VBa den

TE Torenwachter, bet repareeren en
SCHRIJVEN OM ONZ 1!lPRIJZEN Tromps wijk, Boven Rietrivier, schilderen van den toren en buiten-

Dist. Fanresmith. _ gebouwen, en de oprichting van een
p ylaggestok, 110 voet hoog, aleook

alle vervoer .
APPLICATIES vo.?r bovenge- Verdere bijzonderheden zijn ver-

n~~de betrekk!D8' verge~ld krijgbaar en plannen, specificatie en
van ~e bIJ de wet vereisch~ getutg- voorwaarden van kontrakt kunnen
schriften van bekwaamheid, goed op aanzoek ingezien worden bij het
~~ van d~ laatste SchOol.oom- Kantoor van bet Depán.ement van -~~~~~~~--w.
mUllne en Predikant w~ applikant Publieke Werken, kaapstad, ge_ ...
werkzaam wu, en .lidmaat.schap durende de gewone wer1rnreIi.
eener Protestantsche Kerk, z~nen Tenderaars moeten den kort.tén
door den ondergeteekende mge- tijd opgeven, waarin zij sullen
macht: worden tot op 31 October ondernemen bet werk waarvoor sij
1897. .' . tenderen te oompleteenm,en moeten

Werkzaamheden té beginnen op twee voldoende Borgen stellen voor
15,November lE97. .' de beboorlijke vervuIling Tan bet

Een' gebuwde ~rsoon zal de Kont~t, en mIke 8eouritéitén
vool'keur hebben die ook kOltleer- moeten de ingezonden Tender
lingen ~ innemen. ' teekenen.

S~~ £1~0 en de schoolgelden. De laagste of eenige Tender zal
Billijke relskostén gestaafd door niet noodzakelijk aangenomen wor-

kwitantien worden vergoed. den.
N.B.-De gestaagqe a.pplicant

moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas Spoorweg (l('!rtificaat
Om tegen halven prijs te reizen .

Ds. P. DU TOIT,
Voorz. Schoolcom.

Gebrs. DELFOS" Co.)
PRETORIA,

VElW AARDIGEN

RUNDERPESTSPUITEN EN TROCARTS
Volq~ns door de Regeering loedgekeurd model.

'Vegens de vele bestelJingen kunnen 1'1 D. SPUY. IIULlA.!iQ-CO.
nieuwe orders niet binnen veertien dagen Yad" Alsla~~,s'" A""tell

'lil. ... • Purl:uit,gevoerd worden.
:J

ZENUW HOOFDPIJN.
D•.z., "onrt hoofdpijn ·is te algt'meen dan da, dj'

hl'hodtu heeft aan nadere om8Chrijving: Gewoonlijk
wordt zij \'I·rolHlerlll.t<J te ontstaan uit onseft'l861de
~pij"n'rt.e,·ring. Dit is ,,',,u dwaling. Zol ontataat uit
hot zenn wC:I'~l .. I, en het xieke gevoel Jat h.· r vergezelt
i.~.·f"f'n """pig ,ba _ ..., oorzaak. Han' -okenen
;ijtl .i.m a ll--u I\~I I-ekerïd. Stearn~ U"'H~llVlc
JI ... ,fdpijn (;eUl't'8IlltJdel IS een spoedige, veihge en
Zt'kl'~. Et-'n

positieve verlichtlug voor Neuralgia.
LHt np til' naamteekoning in roode i~kt dwars ~ver de
label (lI' it·<l,'T doosje, Gun mule", u edu, Prijs 1/3
pt'f liou~jl',IJij alle apothekers.

DEEL 68.-No 6.49~.1 KAAPSTAD.

.'<.1.5 n.Ul

8.20 "
8.:15 "

DOO~ KOAD. K.AÁPSTAD.

........
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

spaORWEGMAATSCAHPPIJ.~
__----t

dHo Landbouw

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsee <inde Transvaal. \

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

hrieI ltor R_ lUl ~~ !4 tYL-Il .a fil
n Pntoria J4 IL 1d.--tDJa 41

-_.--:-----
tt ft "

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
. ~

naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Juist nu ontvangen pel' "Greek" en "Clan Gordon" een boeveelheid
IJzeren Katels met prachtig Koperbealag, van £2 tot£5 . .Alsmede

eene menigte Breekwaren, zooals prachtige Kamer Zetten 'Y&nlOs. 6d.
en moor; Borden van 2t. 6d. to. Ss.; Glazen Kelkjes van lso 6d.-
Water Glazen an 2s. êd. tot 78. 6d.; Enamelled W~D een specialiteit.
Verder nog alles wat tot de huishouding noodig is, zooals de Wereld.
beroemde BOLINDER STOVES, Nos. 16,18,5,6,80. . .

OOK:
Wijngu.rdploegen, Brandr&ms,Wijnbrand en Crown Bred beate

'. Bloem van Zwavel.
Standards en net en doorndraad.

All. 01"4 .... :ID•• 8UJKb.ld. at....voerd.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Publieke 'Vacantie, 4 October 1897.

OP D(I:'<illJ..;&Il.\I<, :}O Septeruber, beginnende met de namidda.gtreineo,
Vrijdag, Zattldag, Zondag- en Maandag, Iste, 2de, 3de en 4de

Ocrober zullen PLEZIER REI~KAARTJE8 alle klassen, tegen enkele
prijzen voor de DOBBELE Rxrs uitgereikt worden voor alla trei!len
(behalve de dagelijk:lche beperkte sneltrein) naar en van alle stenons
tusschen Kaapstad, -"Vorcester, Stellenbosch, Sir Lowrys Pas, en
~almesbury. gangbaar om terug te keeren tot op Woensdag, 6 October
1807. .

Op :Maandag, -I October, zullen gocdko?p. retour kaartjes uitgerei~
wordeu van Kaapstad. W oodstock en Zoutrivier. met den morgen trem
naar Somerset West, Straud weg, en Sir Lewrys Pas, tegen 5/- eerste-
klas, :3/. t woede klas en 'l.i, derde klas, gangbaar alleen voor den dag van
uitreiking.

R. C~

lATElP.'.SPECIALE TREINDIENST. '.
Op Maandag, -~October, zullen speciale passagier treinen Ka.aps~

ve-rlaten "001' Stellenbosch om -!-.4() n.m. en 6.25 n.m , eo voor Sir
. Lewrys Pas, om 7.;)U v.m. en 6.25 n.m., en Stellenbosch verlaten om
tj.:lO n.rn, en Sir Lewrys Pas om .).;):) n.m. en 6.25 n.m., voor Kaapstad.

WIJNBERG EN Sl.MONSSTADTAK. ,
Op ~Iaandat:, -t- October, zullen RETOUR KAARTJES tegen enkele

priJ7.l'n uiCL;tn-ikt aan alle, stutrens t~"scben Kaapsta,~ en Retreat naar
~ll1i7.enbl·r'i!, :-'t. James, Kalkbnai, \ ischhoek, en Simonsstad en van
stations t usschcn t\imonsstad eu Dieprivier naar Kaapstad. ..

Kaartjes zullen ook uitgereikt worden van Plumstead, WIJnberg en
Kenilworth naar Kaapstad tegen l/G eerste-klasse, 1/3 tweede-klasso en
Ll d. derde-klasse. ,

Al zoodanige kaart jl'" zoowel als die gewoonlijk 's Zaterdags uitge-
reikt zu lleu gungoa.al' zijll tot op Diusdag, .~)October.

TURF CLUB LENTE WEDRENNEN TEKENILWORTH
Op Zaterdag, ~ October, en Maandag, -l October, zullen GOEDKOOP

RETOL R KAAT J EH, alleen voor den dag van uitreiking gangbaar.
uitgereikt worden van Kaapstad naar Kennilworth voor alle t:eine~
tusschen 10,5 v.in en 3.;3:) n.m ingesloten, tegen 2/3 eerste-klas, inslui-
tende toegang tot de renbaan.

Op Maandag, ·t October, zal de gew?ne t~eindi~st op den Wijnberg
en Simonsstad tak .geschorst en een speciale dienst .~n d~. plaata ~teld
worden, voor bijzonderheden waarvan men de speciale tijdtAfel blljt'tten
gelieve te zien.

PRIJZEN ZIJN AANMERKELIJK VERMINDERD.
,--------

Boeren worden uitgenood.igd re

GEO. FINDlAY & GO.,
GRAVE-STRAAT, KAAPSTAD.

C::::o.
.MAITLAND TREINDIENST.

Op Maandag, ~ October, ~al d£' M~itland treindienst gescho~t worden
met uitzondering van den 1..) n.m trom van Kaapstad naar MaItla.nd en
dl'n 1.GO u.m trein van Maitland naar Kaapstad.

C. B. ELLIOTT, Direkteur·Generaal.

, ~
SteenkooliHandelaars en Commissie Agenten;

AGENTEN:
Kaap,'-'tad, 27 Sept. 18~)ï. Gebroeders CROSSLEY. "Otto" Gas en Olie Engines.

Kaapsche (louvernements Spoorwegen
._--'-~-------

--,,~,- ,_. ~------~'-----'--r--'---

Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteitenTreinen .van ten gerieve van hui8gezinnen tegen laagste prijzen,Veranderingen in de Voorstedelijke
Vrijqag 1 OctDber 1897,

Weekd&gen. .Af-ërel.neD"
Additioneelt: tre.inen zullen Kaapstad dagelijks verlaten om _

':d v.m ell t naar WIJnber~, en op Maandage~, Woensdagen en Zater
11).2,:) V,Ill. f dagen om 3.2·) n.m. voor K.~lkbaal. .. . _ . .

Een trein voor werklieden zal dagelijks van WIJnberg naar Sllllons-
:stad loopen om tLO v.m.
g.:).) v.m.- Trein zal :, minuten later vertrekken dan thans en doorloopen .

naar ~jmon"5t.ad. . Additioneele treinen :mllen Kaapstad voor
Wijnberg >erlateu alltl<:n op Zatenlagon om 1.:30 n.w., 1.55 n.m.,
ll.:)() Jl.Ul.

ALSOOK

Vruchten UitvoerHoutwol en
Kistjes enz.

TE KOOP

VH.UCHTEN KISTEN.Op-treinen.
.\ddltlOnl,ele tn,iIll'n ZIlllen \rijnhtlrg verlaten om

.:,.:, \·.ru. l'n SiI:l(l[l;;stau om
," ..J.) V.Ill. llagl'lljks YOO!' Kaap,;taLl, en Kalkbaai \'001' Kaapstad op

MnalJda~ell, \V oen:3dagl'n l'll Zaterdagen oUI
:,.1) n.m.-De. ~,ll' v.m trein van Wijnberg zal om 8.0 v.m ,vertrekken

('n [lid te Observatory Road stoppen
f:l'1l addi~ionepll' tf'"in zal Obsl'rvat')ry Road om 8.18 v.m verlaten
voor Kaapstad. De 7.·j:, v.m trein van ~imonS8tad 7.<\1 niet meer
te Houclebosch ,;t0l'pell.

l'LliMSTEAD TREINDIEST.
Deze dielIst zal beginnen op 1 Octoher Joor het loopen van zeven

tr£'inen in beide richtingen tusschen Wijnherg en Plumstead.

ZOXDAG EN.-AF.TREINEN:

Informatie te bekomen bij .~e

en GO.,HEEREN COMBRINCK

l Deze treinen zul!l'n Kaap"tad 1·5 minuten later dan thans5 verlaten.

Op-Treinen.
De ,'],37 Il.m tl't'in van Kalkbaai zal vertrekken om

:,JJ n.m "-la.ar Kaapst..d.
De ;,.1:, run t rein van Simonsstad en d-~

,', ,4,1i [I. III

:,. ~.j n.1Il \an WiJnol!l'g naar Kaap5r.ad zullen 25 minuten later dan
thans H'l'!r('kken.

Er zijn vf'!e kll'inere veranderingen voor 1;Jijzonderbede .. waarvan
men de publiek~ tijdtafel::; gelieve te zien,

TENDERS
Voor. het .rep&l88l8ll en uitbreiden

van het--Woonhuia van de Toren-
wachter te Kaap L' Aplhaa.

KO~ EN' ZIEl I-Gm vnvnse.HIIGD.
GABBIEL D. MALAN.

J. FRED PFlNTZ ~ Co., AfIl4gtn.

W. WESTHOFEN,
pro Hoofd-Inspekteur,

Tan Pnblieke Werken.

lflKlUlfD BBJlOO&T ZOllll)lP

i DR. LAVB~'
S BrgtOE.DB ..

i IAm.BW
~ TE ZUN.
Ah eeD pilTOGl' hei h~~

be.te in a..!DM'kt. a.
.. mag nn '-' groot nu _
nD Ienr en ..... kwaIn Iija
PtalJa OahaDPn CIOGl'
Ii5AJMlVBL w

EENIGE ._." .
1n LlDgeatrut,

Prijs 1/ i per JX»' lIS 4J:ooo.r;.
Departement van

Publieke Werken,
lG Sept. 1897. PllRDd'

Edenburg.
15 Sept. 1897. BENQODIGD

DRIE Assistentén (Twee Dames en
één Heer) voor de .Armen

Scbool té Potcbefstroom .
Salaris £10 per maand voor de

Dames, en £12108. per maand voor
den Heer. .

Applicanten moetén minstens in
bezit zijn van OOn Acté III Kl.a.sse
Onderwijzers Z.A.R., of eene Acte
III .Kaap Kolonie of Oranje Vrij
Staat en moeten in de laatsté
gevallen genegen zijn aanvullings
examen alhier afteleggen.

Werkraamheden té beginnen Tan
January 1898.

Applica.ties moeten in zijn voor of
den laatsten ~ van October 1897,
m~t getuigschriften van bekwaam-
heid. Lidmaatschap sener Pro-
testantsche Kerk en goed goo.ag.

J. H. GERICKE,
Secretaris.

Afdeeling van Hope
SCHUTBERIC

Rondgwde Ondertijter Beaoodigd
TE

EmmalSl lijk IiddelJeld, dlst. Foruitl

A PPLlCATIES voor bovenge-
noemde betrekkin~ vergezeld

van de bij de wet vereischte certifi-
ca.tt'n van bekwa!lmheid, goed ge-
drag van de laatste schoohcom-
missie en predikant waar applicant
werkzaam was, en lidmaatschap
ooner Protestantsche Kerk, zullen
door den ondergeteekende ontvan-
gen worden tot 1 November, e.k.
Salaris £120 per jaa,r en de school-
gelden.

Billijke reiskosten, gestaafd .dOOl'
kwitantiën zullen vergoed worden.

Werkzaamheden te begiolilen zoo
.spoedig mogelijk.

N,a. - De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas Spoorweg CertUi-
~t om tegen, halven prijs te
reizen .

Potchefstroom,
20 September 1897. oor.

KENNISGEVING. " OPGESLOTEN in hetlClultte '.
pan, iD deze afdl~lillCDr. B. (ROaD Sta&:ts- examen geoorloofden tijd en te

UW" DUI ta eb la. n ei, aldaar, op Zaterdag, deu 16 . •
Paarl, Jiabij het Stadhuis. Voor- ~ 10 unr 'I

heen ged.urendé 5 jaren pra.kti~·k t.eToren gelOl!t, ~t
. f d . D . zwBrt bont Oil, 6 laar,

~ en ID ~ uit8e e alip, onduidelijk gebraad
iIOSPltalen.__Bpecialist vrouwen- en oont, wild ; 1 swart os, 2
Kinderkwalen. lieate, linker oor etomp en

achter ; 1 rooi wit rug Ir..oe, 6
DMlrkt, wild ; 1 rooi bul kalf,
peDIl, 1 jaar, Qngemerkt, Wi.U.

J. C. ROOI.

J. W. H. VAN BREDA.
Secretaris School-oommissie.

Petrusburg,O.V.S.,
15 September, 1897.

De uwe
DR.' R. KRUGER,

. PaarL
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VERKOOPING

ieke Verkoopin(!
Publieke venoobine I !
Schapen en Bokken
20 Sl~cllt Ossen.

Good Hope Hall. ~ ~j , -a.
Donderdag, ~~ September GROOTE EN ,~{B~'LANGRIJKE

PUrrLIEKE. tE'i~KOOPING
VIERDE JAARLIJKSQHE _ VAN

Kinderen Exhibitie Concert, Zeer Kostbaar Huisraad Stukvaten
~oor van 700 Stemmen, Voltallig Orkm KUl' pe' n ,---~W-agens, Kar' r'en" Levende'
Onder' 'patr'onao;re van Zijne Ji;xcéllentie

!lil' AI,f'RgD ~fIL.sEn. K,e,B,. G,C,'f.G,
(Die Donderdag nvond t~genwoordig zal H nz n
zijn) en andere voorname patronen. ave, e ., ez.,

Soloiste : Men, Tenuyson-Cole.
Leider van Orkest: De heer A, C, Ricgel-

hut.h.
Pianisfe, :'Ilevr, Leather.
Conductour : De hsér Arthur Lee,
Oe~'IIerve'll'Ilo plantsen. ,IR,; Familie

kaart.jes (toegang voor ;'), Vis, T oegar g :
'is, ,id,

Plan .van gere86ITeer<le r lantsen bij
Darter en zoon. Adderleysu-aat._---

o 0 0
330 2 i~

000000
o 0 0 330 :l 7j

7 •

DENVAN _GALYIN !A.I
Zaterdag, 2 October, 1897.

• Andere T ',,-1
Hoofdwogeu. Wegen, ens. 0.....,.

£, 8. d. £, 8, d, £, 8. a.

594 10 7t 767 3 Iii

Hoofdwegen: 'WAndere Totaal,egen, eu.
£, 8. d. £, 8. d. "I. d.

Aan BaIani in kas op 31
Dec.. 1896. ,.. ... 0 0 0

" Ál\n Bah,n_Krediet
&lall.l op hGofdwegcn 0 0 0 ~ 12 31 0 0 O·

lt Algemeene Be laa-
ting - Achteretallige
tot op 1889 '.. ... 4 4 3 "4, 21 8 8 [0.5.

" " " ,,1890· 1 7 4t 1 7 H 2 a 81
"Speciale BelastinIrIl,

t.w. :-1891 1 16 S! 1 16 [O~ 8 12 11
1892 2 [0 7 2 5 71 4 11 M
1893 10 5 6 10 5 bl 20 1~ 11
1894 2519 lIt 2S191~1 51191
1895 UO 1 8 BO 1 8 280 3 4
1896 128 10 11 128 10 11 257 1 10

" Toelug van Gou.-er-
nement voor Ganaga- ,
pu... .., ... 267 18 111 0 0 0 267 18 11t

" Toelagen van andere
Afdeelingaraden :-

" Tollen op Hoofd en
Afdeelingswegen ... 0 0 0 20 0 0 20 0 0

.. Andere Bronnen van
Inkomsten:

"Surplu8 Schutver.
koopingen ...

It Dcrpsbestnnr n.l,
Alg, belutiu'f-Ach.

ter:atalhge 1~:'4
.. ,,1895
" .. 18~6

ollderrrote('kendell gelast
zilnde d;or den heer Jacobus

:Marnl~, zullen publiek vcrkoe-

pen te
MONTAGU,

"Op DINSDAG, 19 Oct., t897,
TE.'\( 10 tHE '~ VOOll.}IIDDAI;'.

, 400 Groote 'co Vette Afrikanlider
Hamel".

100 Groote cu Vette Merino
Hamd5.

200 Groote en V otte Kapater Bok-
ken. -t jaar oud.

20 Groote en V ette Slacht Ossen.
Dit vee komt uit de Touwen

andere deelen van do Karoo; men
kan er dus verzekerd van wezen
dat zij groot en goed zijn.

VAN ZIJL E~ WALKER.

GIDB~H PI 1~N ZIJL, Atslager,

00024859

Per Bala-n.-Dr. Balans.
boofdwegen ...

II Onkosten van W oar-
deering

" Salarissen nu.Secre-
taria, Auditeuren en
alle andere &.mb-
ton... •..

" BetaJings8&D Raads·
leden ...

".Makon, Ond8J'hond
on Reparatie van
Hoofdwegen en
Dammen daarop

" Gewone Hoofdwegen
.. M.rJcen, Onderhoud,

Repanr.tie en Verbe-
tenng 1'&11 Afdeé-
lingllwegen en Dam·
meU daarop
Andere Uitgaven, t,W I

" W. Visagie, L,A, R.
BeiftkOllten inspecne
GanagapU... ."

Drukwerk en 8chriifbe-
boef ten

Rente N. G, Kerk
Dutp.beltour ...

172 3 2; ,0 0 0 o 0 0

iS 0 036 10 0

29 10 O.

-TE- 36 10 0

29 10 0 59 0 0-KYLEMORE, BANHOEK,_
OMTREXT EEN UUR RIJDE NS VAN STELLE,NBOSCH EN 10

MINUTEN VAN PNIEL.
---------_

OE Onrler, getookende, zijn plaats uit de hand verkocht hebbende, heeft
besloten' zijn prachtig assortiment Huisraad (onlangs door hem

gekocht en naar den nieuwsten smaak) per publieke veiling te doen
verkoopen .,

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

X.-HUXSRAAD:

Ylakteplaats Kost-school,
DIST. OUDTSHOORN. o 0 0 S30 2 7~ 330 2 ii

APPLICATIES (vergezeld van
getuigschriften) voor de be-

trokking vali Hoofdonderwijzer
zullen ingewacht worden door den
ondergeteekende tot li) KOVEM-
BER. SALARIB £200 PER
ANNCl\l met vrije woning en het
voordeel van de kostleerlingen. De
Onderwijzer moet gehuwd en be-
kwaam zijn leerlingen aan te bren-
g.'n tot het "School Higher",
Hollandseli ell Engl'lseh vercischteu.
Muziek een aanbeveling. Werk-
zaamheden te hei{inr.JPll in J,\NlIAUI

I b9tl, Voor verdere bijzonderheden
dol' men aanzoek hij

J, \Y. LOl'\\',

10 12 0 o 0 0

39 Il 4
2.') 10 li
14 ti lt

19 12 0

72 2 8
51 0 0
28 12 stiJ 1 10 5 1 10 10 3 8

39 11 4
2.5 10 cl
H 6 l~

VOORKAMER.-l Klavier, 1 MUl>ic Stand, Schilderijen, 1
Cosy Corner, Occasional Tufels on Stoelen, Chefonier, Vases, Bloem-
potten, Albums, 'I'apijt, rijpen Rak, 1 Bijbol (100 jaren oud) Gordijnen
en Gordijn Roeden, . ' ,

SLAAPKAMER No. I-Linoleum, Ijzer Ledikant, Spring-
mattres. Kleuder Ka;.;t, \Va,,;ch- en Klel'd-Tafel~, Stoelen, Kamer Set,
Gordijnen.

No. 2. -' LillOII)II!l~, Ijzer Ledikallt, Spring-matt.res!;, Oud
Hollurulseh Kleeder Kust, Kanapé, Ottoman, W asch ~l{l Kleed Tafels,
Htot'lell, enz.

No. 3,-;-Lin()leum, Ijzer Lodikant., Spriug-mattreslI, Kleeder Kast,
\v ase h l'll K If,t'd 'I'alul«, Huwlell, Gordijnen, KamPI' Set, enz. "

:-:l'l', :-:l'I""d Coin. N 'Q, ,4.-1jl',cl' Le-dikant, Sl'l'ing-lllal!m,.;, Wa"cU ell Kleed 'rafels,
vau Vlakkl'laah, III ~l'I}t" 1.'::\'.17, StUt,I"I~, t'IIZ.

___ . __. .. _ -.-. . 1 No. 5, -':2 IjZ"r I.,.'] I1,ald «n, :2 :I];~tI I·a;-;.~,'II,,t ~tO{,I(,II, l'IlZ.

\ ' " 't 'Il t' I)(11100 Il' 0'1 'CETKA:M:ER, . I' :-iide Hl,art! (EikcnllOlJt, "hand carved "), 1~\_~~lS t - ) (Ijl, i l iinncr "';I_!..:'''Il, f·:ikt·1I111lIlt ,. h:llill eal'vet! .. I K;III:1I'I\ J ~ofa, 1 Hoeden
--- l:ak,1 LiL'III' SI:II:d,'I', V:l~"~, I 'S,·!1ZIl~I·III" 1 LallI]!, !\les,~I:'Il, Vorken

DONDERD t\G, 21 Ocl. aanst., \l()OI~ de GOIl\"'I·n"J~('1\I,.: ~.·~h;'ol, vn Ll'pd,.:, Tufl'l I1l:tLtcll, ~,nnlijlll'lJ, Linoletnn, 1 Eet Tafel, 1 Louninc
•• ' n, -; l' 1 I 1 ,. _ \' . ,Jal',,j,~d.tl, .\IHl'Il'o, I J'[In,,- :-luw1, J l)I,;nl's ~to('l, t and('ru,:)toelcll (ullen Kujatvr.lrout }, 1 Lessenaar,

I '-: I ' "1"1) A Schild"riJ'PIl, Huis Klokkell, CIIZ. ', Publl'ek i.tl " \', 'h 'Wil t.: \':1:1. ,:l 111'1.'~,' ;'C'l' 111:\1'. p-
, " • , '., ", ,', "l ONTBIJTKAMER.-l TaL'I. t, ~t()('l~'n (a"h wood cane:MAT.Jl::....,l.()\TEI~.:-;T.:\.TIE:_!I.llt'allt':n IIlo.ten ;,ta:l (','11 II0tl'''- .'

1 tall!oó,'lw kerk lJl·lwOrl'lI. 1I1'jlllc:I- bottoms]. Bread :-);It,·, "IIZ., j Dinn-r Servies, 1 Broakfnst Servies
I til'~ met !:;I,t\lil!',.:cllri:ll'll 1\'I,r,len l~lIalllt IJ".[ (;1:\" en Aardewerk in soorten, keil:; eli keil!', Eene grt)ut~
i!l"l:\\',lcl'l t!óI.r 'dl'll 1'lldl'r~,'I""k"Il- hOl'I'l'l'llJ,l'i,l KellkPIIg")J'C'f'(bcIJ:II', lt' ,:~()ot om te ornschr ijvou. Boven-
dl: tut I iIJt!(' Octo],L'r, 1.'i~I~'~'\\'el'k- gel!ll:ltlt' :Irtikden zijn allen zoo goec1 ;~l~llicll\l-e.
zaarrlllt!den Il' bf'ginrien zoo "poedig MELKERIJ.-l KarII, 1_ Blitter-Wf!l'kel', 3 llllt.ter-print,,;, 2
lllogdiJk.· Lo.:;iL''; te v(!I'krijgen [3llttcr-lIwkel'';, 1 lluttcl'-st!'alller, ij Melk Elikkpn, EtJillnelle(l Ellllllers,
tegen oll[;e,ec!' £.j pe!' ma:lIJu.. CUZ.

VOO'RTS.-3 Stuhaten, Kuipen, enz., cn cene "'roote boeveelheid
J.roog Eikenhout. 0

1 TimmermilIls Bank met,Gereedschap, 2 Setten Zwart Eng. Leder
Tt,ligen (Zil\'~r Besla!!!, 1, Set Wagell 1'lligC:ll, 2 Ploegl'll, 1 Egg~, 1
MJclle' l\faclJIne, 2 Cultivators, Growen Pikken 'en Harken, Sproei
'jluelline, 1 Pomp, 1 Slijpsteen, 1 Dad, Ladder!!, 1 Lot Akers 1 Four-
wheel Dog Cart, 1 Wagen, 1 Scotche Kar, 2 KrlliwageJ~,

LEVE~J)~ HAVE, - ~ Paar Ko~,ts Paa!'den "Hengsten
Donkerhl'\l\n, ; Jij handen hoog, uiterst gcsclukt ('Il mak, 8 Koeien, 2
Kal,~n 2 B:1rllf'n.

V ARKENS: 21 Bl'crl:l1, D Zengcll, 1(J Jonge VUI'kens, (Yorkshire.
aanteel), .

Dl'zl~ Varh'n" zi,in Oi)l'Cc!tt~C't,'eltl, 11C1)'wn allen " Plldigrel's," en
zijn door dL'n hePI' KHt zelf gekocht !lit dl' bL'I'oenHlc sto('terij "an den
heel' -'\1 ~1"llrt:, Dloemfontt·in, O,V.S. Ontler de Varkens i" e('n i'1-
gevoerde ZL'ug die den 2dcn prijs m~t haar jOI1;:;ens trok op de Hosebank
Tentoonstellillg in 18%. En nog vele andero arti__kden te veel om te
melden. "

Cr, Balses op II.Ildere
Wegen aD-6-97

67 5 3i 475 10 lt

o .0 D 291 13 101

o 12 6i
6 2 1
7 1 8

o 6 31 0 6 4t
8 1 O. 3 1 Ol
3 lO 10' 3 10 10" ..

\ .vx

Dr, Balans hoofd-
weW'n op 30, 6/~17 ...

Overtrokken Balansen
op Hoofd eli andere
Wegen
.. bij Jc Banle

Min Kontant in KM
va.n Theseurier

72 14 8~ o 0 0 0.0 0

o 0 0 o 0 0 o 0 0

o 0 0 " Balans op ltekenir.Jl,
t.w. : In de Bank

1Il tic Kast
£-.!I!:l 1.; 91 o o o 0 0

PP ......A.R DEN, o 0 0 o 0 0

In dou I:; .. ,i,,1 \;111 IIIJI"II ,J"II
F. ", l"\'I'\I·11 (l'rL't'.!..;t'l'

Za:I:j. ',al ,,)

heer

---- -_.---- ------
8 (I:

Ve ti": [, '.
Wij cc!'l,iti'-Cl'rt'll m its oI .. zen (i,J d,.t wij t.JI'ellRtllnllJe I.WkCllin~ \,'H Unh"u~sh'n en t:itg-.IV"" va n tien Afd~clillg"''l\W1 van

('"h'i"i" voor bet half.jan!' ~(i;illdiJ..:,1 :{U Jllni li;!17, h.-hben nR~('ziC',,; (i,) J lt (oll,I""'T"lï"'lI ..all "al''';:Ta.:d,' 1I1e.'\',,") deselve
JUlH' l,,:h'xH'j'jke l,e\\'ij,.,~tlJkkeu gl'rit.aufJ is : (iii) dat, in '/0\) ver at!i "'Ij k n nuen \"l;U"lWIIlUIlt de ()1~tVJ\Ug'Fift.·1J daa.t"ln aa.J1~~~k(~.lJd de
N~lIij.{~somun-u zijll gt_xlut"(f"udo g'eJueld t,ij,IIJCrk ,ont\'uugeu; (it') .daL (~eftit~naf wt'~Ji;: Pil o\·l"r"l.~Hkutnr''\tl~ stcf~ltJ1ell, H.e80lut,e~ e~
Contracten vuu den ",,"d is ; (I') «('I) ""t d .. baluns u i t £:!I'l l:,~, Ui'l. "' Ila,,,~cl1 va_t1 ,kn lt",,;aa~'le!' Io~ta. ...t (hclw,·lk
nan on .. werkelijk v00l'.';"ll,;;,1was op Jen :lOI;t.,'n Juni H,;l7, ;.0;, .. ",.1" o[';.["",,"CII In dell \ »rm C.A, ,i.• ,'!.,) ("") WIJ l'erttficeel'Cll ver-der
d"t wij de opg" .. f vuu URten' eu Lasten van h"l'mclden Ra"d ,'OOI' het laatste half'-juar hebbon onderzocht dat dczc lve met Let
{i roet boek overeeukouit , eli, voor ;.0;00 ver wij kuuuen uitviudeu, ten alle deele correct is,

W, S TIUlT)m. ~ ,
Calvinia, .J. Aug, 10:.17, Jl. F, BOHCHEIUlS, 5 Auditenreu.

Ik, N"·'.LAA,- ~',LOMOS L'It'''', certilioeer mit.s de7.e~nnflel· Je',·o(ll'zienin;.[H van Seelie.:! vlLn 'Vet:J:'! vBn,I888. d,.t boveul't.& ..ndo
een wnnr ell nlluwkenl'ig opgaaf iH vo.n mijne rekening al~ Thctilllwier "o.n dell Afdeelillg.;raa.l van Cah'illi" voor het I.lIl,lfcjaar
geëindigd :30 Jnni 1897. en dat de bahr.us is zooals go~pecificecnl ol' u,'-vcnogaauuen Vor:m C, A. ,t.,) A,

, N. S, LOlJW TbCSRul-ier,

.J..) Fraaie :\],'n.I·';.
,1, Jonge pa'lr.!'·11 I'll'
13 Rijpmml"n.

J, J, TR~:n():\,
P.J. T, ('()\lL\DIF:.

, \ E IHcr W.-\I.I\EIl, R.D,S" eigenaar van "The LOIHlon Dental In-
i. j .,tilul "," Kaap,.;tad, zal WorCL'stel' helloekcn, llaar aankomende op

:'lIaanda::, .f Octo]]('r Cll '>\,(~Iblijvende tot Zaterdag, lG October. Hij
kali g('dlll't'THI,' zijll \'1~rf,lijf. nall liet Masonic lIotel geconslllteerd wor-
den hll:l~t tanden l'en ~l'ccialiteit. Allu werk gewaarborgd .

TERMEN ZEER~ LIBERAAL.

E:H'cnteurell Telitamentair.
J, J. THERON, Afslager.

Geteekcnd voor mij, ala getnige, dezen 3lst.en Juli 1897,
B. B. KLOPPEHS. CHAS. MOLLET,

Geëxa.minoerd ell goedgekeul'd door den Raad op den li September 1897,
\lWorcestcr, ~,q Sept" lS~}i', Jacobsdal, Mnril'o,

22 ::-:{'ptl'll!ber, 180ï.
F, E, PHILPOTT, Voorzitl.cr,

BELANGRIJKE VERKOOPING Kennisgeving aan allen wien
het moge Aangaan,

SCHUTBERICHTEN.

A.\:",;l-:fHII'PI-:\ ill h·,: ",Ill\( \'all

d,;n ()lldl·l'~e·t(·f'l\('ll!lt' : - 1 srrni_t;·
\'.'gpl \\'ijfj" IIII'! J"'I'1<' l;jfvt,],'rf'1l (~Il
~'ilal·t, .~I·h'·;tntlnlf'rkt l'jI h ....r rl'('ht(~l' hp~n
('. T. : 1 r:;truiR\'I,::I·I wijf}', nng,~nlflrkt,
Jnt'r afg'f'r.:ll't1"1l !li.ifcllI11f·!'t'll.

\·l·rk/lolling indit'll Ilit.'t gt'lt): ..t tip Z;tfel"-
d,ll.; tIf'n 2;~!-=[(,1l O('t(llwl" ~l:lll..;t.

DE

VAN, "

PAARDEN EN EZELS

Kostbare vVater - Erven DE omlergcl;fckende wenscht. zijne
"elL' kla.nten te dankl'n ,001'

de ~ndersteunillg hem gcdurt'lldc de
laat.ste ;3 jaren gC'gL'ven en wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nu een ruimer plek
heeft betrokken en H'rtrouwt hun
gunst als 10 het verledene te
orlangen.

JAC. HEINEMANN.

KENNISGEVING.

l'ublieke \'~rL:()opin~
lT:, jl, '!: 1'1':

AAN'c; ALEDON, I.. F, L,\ (_j rr.\X(; E,

:-:('hntl11ee~l"r.
,y,'itl"!'t"d"II. I.:u.lismilh,

~i ~t'}.){l~lnl)(·r, }....;~f7.
.AHTH U,H II. 1... KYLE.

FAURE, VAN EYK, & Co. Afslagers.
Paarl, 2.') September, 18H7,

Ververschingen zullen verschafd w01'den. 13 OCrrOBER 1897.

WEST ZIJDE VAN DE RIVIER.
ZATERDAG, 9 October 1897,

V.-\X
20 Eerste-klas Jonge Paarden!
10 do, Jonge Ezels,

TEN einde te voldoen ann de toenemende aanvraag vOOr goede bouw-
perceeIen heeft de heér GEilT OLIVII-:R den ondergeteekendo gelast

per publieke veiling te verkoopen op de plaats op , 'A:\X(; EIIOl'D1'::'\ iu hl·t ,;chnt te
Gn;"1 I{i\'i..r :-1 manm·tjl' Htnd".

"()!!I'1. "tntn'ut lt'S jan·n ooud. Illet volle
Rt,!;,rl "IJ zwarte "'·II"ren. z"!l,lt'l' \'I~rk.
"l'dl'rl'n. "llIlni,leljjk merk liP het rechter.
b{'l'\I, ,'11 P"11 banu van gl·looitl It'uer om
Irel I'pchlpr 1>""11,

Verk'"'ping op Z"kr,lil~!, 2:1 October,
;unstaauue, RUNDERPES T,

WOENSDAG,'DE ontk'I'g'l'teekt'lldcn uellOorlijk
gl·la"t door de hl'L'ren Piet

en Fran,; Estt'rhuij,.:,'n, z\lllpn np-
bliek ycrkoopl'71 op g'('noemden
da.tum, opgt.:mddo paarden en ezpls,
welke do heerell E,-;tl'tllllljzen uitge-
zoeht hebben in het distrikt
.Albanie, cu zij t(,It'~rafL'cren ami dat

, zij allen eerste klas zijn.
PaartJen en ezel" zijn ZPCl'

eebaa.rseh, en met dc Runderpest
aan het woeden l'n komen, worden
zij dagelijks scba.ar,;chl'l',

Komt tlu=- Yl'ielltlell en hOopt.
!'(f1' [X 1-'1(.\"" E~ll:"lJl'I.JZlS,

DeIllPUS, Moore tt Krjge, !fsllgm.
Caledou, '!.'; S"pt" I ,"~)7,

Om 11 uur 's morgens,

De volgende WATER-EiVEN gelegen aan de west zijde vlln
de rtviel) te weten :-

I.-Erven ~ OS~ SO, 81, 82, 83, 8,1<, 85, 86,
87, 88. 80, 189, 230. 231, 232, en 233.

lI,-Gedeelteu van Erven Nos. 253, 254,
255, ~S6J 257, 258,259 en 260.

Het lijpt geen twijfel dat het westen bestendig vooruit gaat, en in
deo loop ues tijds gebonden is bij uitstek het residentie gedoelte te wor-
don van oOl; bloeiend en voOruitgannd dorp. Ventilatie is daar vol-
maakt, afwisselende zuivere en opbeurende briezen van de Zwartberg en
OutenifJlla bergen-Ia.a.tstgenoemde met zeelucht gemengd - worden
ove~gewaaid, ~n maken de lucht ten. alle tijden aangenaam, eu dol'
moeite waRI1d mgeadtlmd te worden; rloolecring wordt door de natuur
zelf yerschaft, eli een factor van ongerief cu ongemak, dat in andere
de.elcn va~ (lUS dorp gcvond~n wordt, wordt dus verwijderd; ongezonde
en ong(,lll'lgu toesta.~den scllltteren dOOl' hunno afwezigheid, inderdaad
luer heeft ~en.het Ideaal van fraaie en aangell~m gelegen houw·percee-
lell, Het IS blJua zeker dat het SpoOl weg station op of nabij die plek
zal komen.
.. np Erf No. 2[);J is el'U substa.ntieel en ruim gebouw, dat wegens

Zijne hgglUg OjJ' den hoel van twee der \:oornaamste straten bet Zeer
kostbaar, maakt als ecn hezigheids plek. , '

NO'l'A.-AI de erven hebben recht op 'wator uit uu hoofd-water-
sloot aan de westzijde. . .

Volle bijzonderheden op den dag der vt'rkooping.

IN verband met bovenstaande
advertentie wenscht J. Heine-

mann het publiek te infonnooren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

HEINElUD, MILLER & Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,

.Lady Grey Str&ll.t
Paarl.

Alle bouw- en timmerwerk aan
d{) firma tdev-ert.rou wd zal met ft Ill'
"pood uit.ge"oerd worden. Goed
werk gewaarborgd. Verandas en
balkons een s~cialiteit ..

De finlla hoeft altoos het vol-
g('ude gl'J'eed voor cl~delijk--gcbl'uik:
V cnstcrr-amen, Deuren (1\11egrootw)
cnz" enz. Bou W m a. ter ia a 1
wordt ook ver!IChaft.

Bestellingen vour graniet voor
bou ",doeleinden worden tltmomen.

Telegrafisch Adres: " HEIJDlilN,"
Postka.ntoor .Adres : PAA.RL.

Aambeien! Aambeien! Aambeien !
EUmELlJK!

Uil~" Duisterni'l van herh¥Jde misluk-
lung 1S voortgesproten bet Licht van

'EEN VElLIG Elf ZEKRlI. GEiNUSIDDIL
tegen ~ Kwellflnde Plaag.-DE Uit!l~dcr vau dezo suCCOtn'oliu
MediCijn. l.ópoort U, die eenigsziOIi

aan ~oem()~l'hOh111 of ~),l1i('nlij<l~n aan
om. Diet laog~r te dralen, maar zijne ~han-
~ebng dadelIjk te probeercn. GCén kwel_
hng, ,~n verhinderen van hei gewolJ",
dagellJksche werk, maar etu Ltle<Jtid,
Aang*,na.am en l:Inelwerkl:lnd G"né...,l1-
middel. '

W, F, De PLESSIs,
SchOlllleel'!ter,

GI""" Hivi,'r, 1~"li"l11ilh,
2i s.'pll'mIH'I', lItIi, OVEREE~KO)ISTlG rosolutie heden door ne plaatselijke Rundor-

pest Commissio aangenomen, wordt bij deze bekend gemaakt, dat
vnn l'n na dato de zes, de inyoer van Hoornvlle, Schapen, Bokken, Wild,
Vleesch, litliden, ROTons, Vellen, Wol en IJonden in dit District ver-
boden is, van do Piketberg en Tulbagh zijde uitgezondCl"d bij de volgende
punten, hol. Greys Pas en "Het Kruis" of" Twee Kllileu," de grenslijn
tu,.;schen de af.leclingen Pikctuol'l:r en Clanwilliam; en goen zulk dier of
artikelt'll, als Ilier hoven vl')'llwlu zullen in rlt:ze Af<leeling binnen
gebmcht of ingevoerd mozen worden, of Cl' door vcrvDel'd worden, zomll'r
('cn CCI'tifi kaat" geteekencl hetzij (lnor l'C'TlH(',,;idetit Magistraat, Assistent
Resident, Magistraat., Vrederechter, Veldkornet. of c,en lid van een of
aDderu H.underpest Commisl';ie, ten effocte dat zulke Dieren en Artikelen,
als hierboven genoemd, niet van een of andere besmett{! area, komen, cu
vrij zijll van Huuderl'tlst. ~

(,fJA~. M, FltYEH,
Sl'l'. Plaab;clijke Runderpest Commissie.

Clanwilliam, 2:.! ~f'l'tcllJiJ('l' 180ï.

KENNISGEVING

IK In'n,.;('11 llIijne wie klant('n te
ill forllll'I'rl'n dat ik III ijn win-

kel el ken L)ol1dcl'd:t,L,'Tlami'ldag om 1
HUI' I.al "I IIitl'll, eli "('I'zoek mijne
fmilL'n klalItpIl zoo goed te zijn
hlllll1l' bestl'llingl'll op hlln weg
naai' Kaal'titad te doen op dil'n «lag,

I', .1. LOUW.BENOODIGD,
'.EEN OIHh·l'\\'iJ.iI"1' \'1)111' d" G.. llvt'r-
, nt'Il:··llt 4 ~l'hl)(J1 I<.' HlPtfontein,
, . voor slecht, ;\t'ht kllldl'I"'11 in het
~ dist. ll;ll")\','1', !)lld,'rwiJ' te geven
in En;I"I." I, ,"1 II, ,I!.llId.;eh. .\ 1'1'1i-
catil'1i 1'1' ,):.. \ ",c' . ,J,I zijn \'an dL'
veTl.'i"(.·\:l ~ cCl'I."":",,'hll!'I·!1 V:lll be-

,kwaambpld, !..;o..d z.-J'·:IJk go~dra~ pn
lidmaat.,.;ehi\;' t"'1,..r 1'1'0it',tHllti'chl'
Kerk. J:.:fll "ll':\':III\I,1 1''-']'''''0£1 Zit I """. H. OPIE,
d k \""IIIlE:: 1'.\ 'ilL' e voor, ('I'·' b,I,;, '!lo :\[,I,lieaties
. tI' 'I I I .\ ·,·nl, -I: .,' ': !':,-~!!, ,I. !""'r T G 1::11..' t.. :

DIO atel' III tt.' 1"'lldt'lI , an t en I sten' W.'l!,,," '" ",I" r r. .1, \(.'" t. K,'rI.-lran'
October, en \\' l'l'kzaamhedcn te
}xagi~en, eL'rstkoml'llde b~:artaal.
&lans £48 per J,IlII', lUl't HIJ 10gJcs

, en inwoning,

:-:Ir LOll n- Hoa.!,

Grilnie twer /.:,?n!Granic/werken
BI~('\\" ~·j'\IH:\I·r":II;, ... III S\",t·r''''l ,.:,·1":\','11

:.,'1," . I,. "r'!lwll .I.•t .1" ·"I'I"f,.,·!, ..._.k, ·:,1, f .. ••

f· '.1 . j,! ~\IJ 1 I:a'" 1. II \ to. '-I II!. t • 11. \·l'llIu.!ah

L ".' I j 'Irlj, I :; \ ,'tI-I"r I:,':d,· 1\ ,,( ",'111; ier ..

\ ,f, 1.'\01,' ~ ,,\; •• i.1 ,'I "I;· 'u \'. I, I." I.·.·, Il '"'d.
l.)., "f JY " 1· I. "'I'!'

I )f' I,' I - " K'- :.:r.ol .!, , I," l;, ,I' ~..ttr" 'II IIf "Ill I,f
u', " , .. ' :

J, G. ROOS,
Riet Siding.

BlUEMEN TENTOONSTELLING. BELEGT.Waarschuwing. ENKOMT
EENE Exhibitie van Bloemen, vooral van Rozen en

"Veld Bloemen,". zal gehouden worden. in de' Stads-
zaal aan de Paarl,

-op-
'YoeuBdag, den 20sten October, aanst.

!K. cle Ontlergeteekpmle, ~igenaal'
van dt' plaats Ronde V ki. Dist.

~faJmesb1Jl'v, waarschuw een ieder
dat niemnn"d het rec,lIt zal hebben
op mijnl!!l'onJ, hetzij door te trekke~
af te wpiden. Dpgenen dio gevondén
I\'orden na datum deze", zullen
yolgen;o wet zonder onderscheid
vt'r\'olgd w{mlen,

. Kooplustigen \l"Ol-dcin herinnerd dat de Qudtshoorn Bouwverecni.
g~ng nog bestaat en fondsen beschikbaar heeft om op verband op grond
Uit te zetten.

C.,F. LIND, AfSlager.
Oudtshoorn, 27 September, 18~7.

TI:

Pretoria en Amsterdam
1::; \' l-:iI~llll':\l;;:'{

GREY BRIDGE. ZAAGMOLENS, '

en Riebeeks Plein,

Prijs 10/6 per Postwissel of Zegel!,

KEN NIS G EV ING VEll_;~~~~E~~::~.EER
• P.01IUJ lPOTREEK, WO&CESTER., .K. K

EENE P'L'BLIEKE VERGADERING Vlm 'alle belangheL~lldcn '~l ----- - ~
gehouden worden in de,Stadzaul te MALl\.fESBUliY op'Dp, r Z , ) ~- ~ "'wr ..........

d -d 0 t 1..... t te 11" ,"~8 )\1" ~ ...m:::.~~.
e~ iJ en. c o~r, aans .,. n uur 8 \'ooMIuddags om do well8chelijk- Eenli' bedrag van £1 tot £t:'

L~ld van mentm~ w bespreken. Een Veearts zal tegenwoordig zijn en I leen aal) eenlae tBt80er.IIJ~;~
ZIJne gevoelens UItspreken. I A80,rletk"trn eenla d861 van Zuid .., ;. r a eaen
ZEGT HET VOOR'!". BILLIJ~RENTE.

, . d. W. H. RUSSOUW TERUQOlTAUIdJ BIJ PAA/£II£KT£II.
, , &.ident J4aristraat. 1 Afatand d;ï;nieta toe. ,..,'

, Schrijf ,(In 't Ena.=~:!'!,.ltend6
Iát'l%iglt~"~ ra ;t::a

Naai' d"'l ()o''''I''"I,kr-I'lkpl! I,·hl ell het
Zilfd.Afrikll"l"eh 1"ld",,(,,',ft "!In 1,~:1]PR
189'Jeu de Kng,·J"eh"llil;(n>'e ""df'rdpn tifel:
,"With RhO'i ... in .\11l.,honah\lld,hl' D, C,

WUI., .\"L,A" bewel'''t door .
r K

J. C. SlvlITH & Co.,
VOO~~nYe~YalschteKoIODialeDranken I,lr:r~'t1,T(1)0} fin ml'I'nl' mCJ1bontM'ggazIIJ'nen

ï.E:SDl\\ORLlER8DIl!I::CT~CURDJ:; uhul,[~ ..vu t.l" lol. U

Paarl Ber~~ï~~~tschappu, . ((OLONfAAl. E~JAMERIKAANSGH WAGÊNHOUT,
STOOM

Dreestraat

REIZEN MET CECIL RHODES,
M, (', .:\..NEETIlLlSG.

Stipte ell Prompte uitvoering en
competeernde PrijlQllt ...... 'I'Az;,.
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GEBOORTEBERICHT. VER.l{OOPINGEN---"""';"

O', , 1) LZ u: \\.Id 011> e-en Irisch
IJlJl' ':t.:butt n

II .T Jl] KO( K,
'o[ :\1 i»: \\ I-.T.

J FRED PENT~ '" CO., AFSLAGERS.
Oct-BuVr-llYaJlcI. vette slacht.-n.

Ó 0, t-Welllngton. bouwperoeelen.
15 llct- \ ruchtbaar, dllJtnkl Wellington, cento

ka.. hnismeubelen
GE\) o GU:, AFSLAGER.

2>l Oct-GrlbrBltad, kottl>Breplaata.
J W llOORREE8 Ja. " ce., AFSLAGBRS.
16 O<-t-Moo!1'OO8uurg longe ezeL. en paarden.
G. W. C I .\N DER MERWE, A~'SLAGKR.

S October -Sch&luput, tl1IUlkt Prieska, koetban!
... sre en losse goederen, schapen, ens., en ..
IO •• \IPKR:; MOORE" KUIOE, AFSLAGERS.
70«-) .brand,kop (Caledon), kostbare levende

have en IUfISc gooderen -
~ \)~t-Teu ,lorpe Caledon, oerste Jd...., ~cn

cntzild. ..
II U«- II, lt'krua], ,1,1 nk"! Caledon, kOlilwe

plaats 1)IVo;f__,)t 'lt:rcll en levende have
I' J 1.11-\1 I:> J.: ZOoS. ,HsLAUERS

- l) l-"'o' lcr.~l \\ est, ka.t banr vastgoed
_h)tl\ ~111,t-:--'0rntr""tl West krl1.lbaf'l: plan.t~D,

er ven levende hav( njt urgeu, yaatwerlt, hUl&.J1l&d.
( Il I- II t k\ ElO, .Hbl~\l,ER.

" UI. t-t 'ltlll\~t d strikt rlAO\\ illiam, levende
flU hl~.udllIZlnz of

IJ t), t-e-Kutuemclk ..vl, I, Clnnwilham, levende
hah Gut:l I, nJ~~ ree....I~ Ilap, enz cor:

\ t, 11 I El:k"~ ,U· ...L\',EIl
2i1 n Jl 0, t-~to"nHlcl, rtl:s!Tlkt ~\\cllcndJlm, be.

lal) ....r1Jlu v~rk.UlIVtng v~n kostbare ,s.sh.:- en losse
óJt.:dt:ftl.

1) \ 1 \ }I \ It .""1111111,

.... J tt lil Ih.. 1. 1~~'7

DOODBERICHTEN.
III[ltlll:l.\ II: l'\'\lIH.,ddl \It)

4,' l' I lt I! d.I' I vun .lvn Jlo, r
1 \ lll':l Il l( I. Uil 11 J t)l1~ \\ uh.:r "p 20

lllL.t:I

Il \'\111. 1111,(1,
I \1111.\ I B\", ....U\'

I

ti

\ I I I' \ \ I \ I. I \ \ \ '\ ....( n I lf II:
_, I , I,,, \ '" "'( II'''' H)

\"III:lt.~ J BE ...1Ell .\1',1..\(JER
l.! () 1-1 rttdt..ukró, dl:illlkl CIJ.UlWllh~. kost.

b..1.n I t~'\l""_ll
IJ (1\.(-\\ Itltdl ft Il.l\tltKt Plkctbcrg, lcycnde

ha ot.: !M.~l I J J_'1 fl'i .f....hl'lp, rqtillgt'n, CIIZ

J J IIUr .\11(\ h .l< ZOO:ol .FtóLAGER8.
1 lI. 1-\\ 111"4: l.l r kl..l:,tb:lar \~.L ..~tbvt!ll
1 I) t-\\lJnl)l;r_ \o ..t~()cd.
I':! I, -1\ X )JlLr,.: V!\"...l,!Ot..J 'L'e, l~n1.

I J 1,1::111 r Af"J.~{,t.I(.
()\!-! h.lftJ.:r.!. lJet':Skn pllrlf\lcn,c7.cb, Locrlle

flJ ....' rl""! ..t._hq I UI"' nx
" - I 'li II H-I U,f.f.!

(J II, !-\ li ....L ta \ 111\ llfsle k!\..'11l'\'"nlle h:l\c
\ I 1I1.~ Il J IT.I .... ,~( • Ar-L\n~_H~

! I I) -1 I lit·' dJ,,,,k ,IJ cl\:lll (ll' lad dorp.
I \1 I t V'\1 I \ 1,.1. (ti \I -[,\(,t.I:~.

1\ \ 1 lJluft 1\ Ild.1 )0 k, h. tS( h~rt IHiHS'

I \ I I .,11]1, l! n b.lilJ~ n \\ a",:' D.8, k~u rvu, l~vcutle
(tl cl, 111 I 1 lu.!>ót ~ Icrl!J1

J IIILl,u\l \t~1 \'01.1.

I t ~11 , I \\ t 11
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2, '1- I I - (1 cr td. ~_pH:\n - Dc "!if Ic. f("'eks
K I !l ak \, \ I 1 lI,!cn \l..K'r het loopende Jaar lIC'
_,:-on II(d, n lJ',!t I ,'('Jl' hOC\l't lhcfI! rile aangclxxien
I. d \\ rit n I.. I jf) t OU bah rt wa..u .. t.n Jl 000 bal( n
li I Z I :\fl kn Z JO. }\aal~lJC "'Ullli vn:;t en cr ,I;

gt/oC k ..ra.a~ n UH

DE ZUID-AFRIKAAN
vER£ENIOD MET

ONS LA~D.
[)()XDEI{I).\(; ~JI HEI'TE;>,IBEI{.

._' \ j

" I,
" il

Ut. !I}.(,b'T'H,l.TIE V.\X P.\.H.LE-
\IFX r \lHE Kn~Zr:RH.•

'\ \ \lt men on~ bellcbt "onlt 10 sommi.ge
dl,lllkil Il ra,lr tJmgt'~prungen met de
Ih.lIl' ~lll dell go,mg zIJLIl" rl'!pstratle van
I',lll,'"" Il t,tI r. kil lP l'S, Uillt dIleen door
"ll;:: ...le, "II'" \f'IJkolnl't •• UI,Lar uok door

IU de tllonlH glljs ge\lOlden tl\ll'Ie com·
rlll:;l>,LrI,,,en \ ,lil ,\ jl) lIlen toch Ix' tere
t!11J~"ll h "lm(\!('ll \erwachten

......llnlIlll,..:-t. rf~!!l:-'tr.lt It. -htMIUlJt(.\U kUDnen
ill.L.lI lJl\:! I,ch[ "I' J,' ho"gte komen der
c1,f[bltl~ ',LIL de "lt \,111 b~I:!. dIL' handelt
OH'I Jl' ~o, c"lll:dc rel htl'U ('" ested 1D-

tert ...1... 'I \ (ll1 un,lt· ...kH:zt r,.;.

:\l'll ",tt ,Lil ,lie \lf'! OIIIl'lIlt'l 'er-
,tlld,llll::: bl~l(ht III het klt'"recht ECl'8ten~,
\l,lt l,,'IIt'ttJo'" ,,/;((1. <ju,ddll'atJe.Onder
de n",[, \Iet mocht e,'n .eder dlc cell ge-
h(lll \fw Dl' t grunt! tI r ""dal'dc van +.:2.)

~'ll'g'I~trt'crd worden m,mr
I, , II \, \\ tt \ ,'1hnogde tI.Lt Iwdl-clg tot

\..~', r\"'lllll", \\,rd tie ,rtlt" /•. of /,xm-
'I'l.tl 'W,IUl 'l'f,mdo'ld. Onder de onde
,\Cl knil bIJ dIe I PU luon \.lU ~[)(1 per par
oot 'lil \..", Illet ku"t l'[J It>gtt':i truk. op de
I I-t k.,11l11l ~.Ll,.r Jo nIL II\\ e wet ,ehmpte
k,,-I' III I"~)(,, ab .,.Illd,·elen III dL' 'Iu.dlh·
c,ot'e Lll 1'l[l,Gddl' feJtdljk dat de loon-
Ir .. kk,r, (Ill g.'rt·gl"treerd te \\ONen,
!ll11l-lo'U" t. ',11 per J"ar aup !JI/d mot'llt
tl'ekk, n. Denlpn •• \\ urd biJ de occupatie
'u lou u iJU\ uegllhelll uuk een andt're, een
('['1 ",v/I))I/<·'lualIhc.IlJe ge~l)egd. Het Will!
Jlll't gellU,'g Jilt UIen e,'u hUIS bewoonde
of ",d'r!o truk llIt'n llJoest ook ZIJll naam
kuunlLl te, I.ClIl'll I'll ZI)n MIl(, en roelJlng
klllllllll ,(hr.)" n ,.hOIl'UH te m(l,;en deel-
Dl'llll'n a,L11J •. l'Iel't!" t1pr laud,,, ,d('rs.

'ol ,.\1 \l II [eu ,t! Jezo nlen ,\ " e!llchen
melt' n to, gPI'."t ol' ,,('U "Ik en cen leder
LOnder ond"1 :oclleHI, ,tin zon'dcn - zoo
\lcnl be\\eerd - tlnll.cll,len \lordcn he
roufJ \an het klc,rec.:ht uut zIj gedurende
\"1,, , ,ren hadden ult;;eocf"llll. Dat zou
e"n I~grljpen zIJn In JIJ ge,estlgd~ rechten
\ 3U ,lt, al UlO'U,• vooral van gekleufllen,
ouder Ju J)urgeI'IJ. Dat zou uiterst onge-
oorloofd %t)n, ..a~eldJDg geven to~ een be-
Toep op )le' Tecllt 'JIl V~ der B~

! 1 I r j l rl

". I I ol, Ill" d,
til \ I' 'f dl I' Ijl IJ I til

t' tIl ti 11\.,11 II li t_'"

IIII I I I: I .

STE LLE tV !:;'9SCH.
HcvI' de Weel. lvI. Dreyer

ct III I I lj. 'I,d to'
II I ]l{ll IdI lckJl ....L()~ll\ ......

I ,.,III'Lllt "()!"llcll
.: 1 111 \ t lIt I J Il 11

\ Ik lIl' l

I 'I III ~,l.l,tl

II I 'IJ I" ,'I \ ,Ill

'1cl!lllll IU'I

r. _':::':"'~/I :=1'.1C AGENT,
'A. N G\VMAHK,

~' KASTEELSTRAP, -;-
l' I ., .".)

. ,I, " f' ;\,wn',l!'k gloote
" ti ..; In I'lodllktcn

I' (1,,1.:· gelegen-
I,!' Jrt k"(lpen of
II' \ r:1Jgt h1J om

'1 , • I':; I 111 orders \OM

~. r ,Ill: :tb-d,lll ,,'or zwh
Le I\ t 'I , , .. -Pil \"cn. (jeld ,oor·
gl,c.:u~lL Il up prudukten. .

Yurtrou\' bare corre\lpondenten III

'ko~

'I

~ _,mlbm'b_~~·~~~"~·'~0'~

aete ln genar brenaeo. om clat te ;:~~i~~r~~~;~~
deren werd be8IOte~ de (JeTelJtitde rechtea ' l
Yan de oude klanten op de llJlt te beecber-
men. Zulke werd volgeDderwU. ~Iu
de 3de clauule der .act. 'ran 1892 werd
bepaald, CIa~ de verhoorde en lnleu we
regt.tn.tilHilcheu nietllOltden IdJn ~ toe.
pa8liug op elie parlementaire tdeter. die
bij de invoeriD& der acte .ouden lOll ,....
giatreerd in eeDip Bible afdeeliDl der
kolonie, maar dat, zooIans alS aU ~00DICb.
tig bleven in dezelfde BebleafdeeUDc hlUl
regwtratierecht zou &VU en blij yen alIof
de aete van 18\12 niet eeua Wal gepaueerd.

De oude geHgiatreerden werden du
gehouden ender de oude wet, zoólq ala
lij in hunne oude fiAkale afdeeUug bleven.
Dat wil zeggen, werd van de nieu weUngen
geëscht de bewoning van een hull ftn

de ouden kondeu met een van .£25
er op komen. Moe8ten de eersten in het
genot zijn van een lilldaril van.£5O aan
klinkende munt, voor de laateten zou een
loon van .£2á met kost en Inwoning genoeg
zijn. Werd van de eenen een opvoedtage-
qualificatie geëlscht, de anderen mochten
100 onwetend ~ ala 'n pal geboren kind.

De bepaliD8' iB, dllnkt OUS, duidelijk
genoeg. De kiell8l'8 van weleer - de
mannen met geveetigde rechten - moeten
nu nog wanneer er een regiltratie plaate
vindt in het bezit zijn van een occupatie
of salaris qualificatie, evenseer als de
nieuwe aankomelingen, doch han qualift-
catie id een lagere: zij blrjL'en onder de
oude net. M,lar onderscheiden registratie-
beambten gaan te werk, alsof er stond dat
de oude klanten, omdat ZIJ reeds in 11S92
geregistreerd waren, als van zelven voor
altoos zullen geregistreerd worden, lWltil
al zouden zJj de bevoegdheid die door de
oude wet geëiseht werd lntusscheu ver-
loren hebben, - zelfll al zouden zij nu
geen huis meer occupeeren of geen I!Illaris
meer trekker:! Het gevolg is dat in ette-
lijke kiesdistrikwn de lijsten bezwaard
zIJn met tallen vau namen die er niet op
buhoOl'en, in Illrekten strijd met de dui-
dehJke bepaltugen der wet en met de
bedoelmg der wetgevers.

Eon nog zontlerllnger rechtsgeleerde
dwallllg wordt ons medegedeelu nit i,én
we8t~IJke ktesafdeellng. Daal' word voor
don velolkoruet hezwaal' glJwa.lkt t~wm <le
nalllen van ondorschelden llltl.lnders die
waren opgenomen in de liJst, hoewel zij
Ulet, volgeus uen el!!Ch tier constitutie
ordOllnau tle, W,II'tJ,D gen,t turn !J"eer,~ als
lIrlln('he omlt-ldaueu. De veldkornet,
ho\ Ilillende dat de objectie bewezt)u Will!,
schrapte tie llItl:mders. Ma"r dezen kwa-
wen daM tegen ID IJCroep vnor den clvi.,-
len cu !lJ IIIh,;al i~. En waarhJk deze amb-
[,'n.t"r berstelde hunne namen op de !tJat I
En w.t7l'l'&tll deed hIJ dat? Omdat hIJ ge-
loofd,' '!.It ZIJ werkeltJk waren genaturali-
Sl"'l Li' X eeu. integenueel, ZIJ zet ven
crkcllllel1, d.lt ZIJ feitdijk nog unuerdanen
\ an eeu vret"Illde mogendheid waren.
~Iaar liun agent toontle aan, dat zij
reed" vroeger w.,reu geregistreerd. En
Je e1\ Il~le Ctlmrnl,,;;aI"UI lCllle, van
de legeerJllg een t.dpgmphil!Che
booll:;ch,lp ont\ ungen te hebben, ten ef-
tecte dat ond-gercghitreerdcll aanspraak
hadden om OpnleU\\ gercgistreefll le wor·
d,'n. Dat l~ ODl! lets zoo ongellJoftlJlI:s, dat
WIJ geen 'rtJ helJ gevot>len den naam van
Oeu Cl\ leIen COlDllIlssaril! vooralsnog op
te gevCll. Maar lJlen zegt uat zijn be-
"eerde Zl)ntl!'t1III~(, mtwIJzlllB samen met
d, JJ un,.:: ,"ud, rl lil,.,,· I' g-rond daarvo<'r
tur l,cJJIJJ;se V,1ll Je regeerlIlg lA gebracht,
z')od.,t \l IJ ,laarollItrent spocdlg wel meer
zulll'1J \ ernelIlt'n

\ ulgens de beweerti .. mf.'(>lJlllg van den
hedo€ldl'u ambtenaar vt'rwerft t'en uit.

JUurlllBtl'av.-De n.-.Jijlt 9001' due
~1iIIg ja DO kompleet, mei een totaaJ
QD t,6OO _n tepa i,236 op a. oude JIJ-~.
Er ajjo 300 gekleardë kieaeft.

Da. D. P. FAu..., die _iJe 1IIUDdeD.-Je-
daD voor sjjae If"llllClbeid DII&I' EIU'Opa ,uie,
ja DD iD 1"eel ~n staat, hoew.1 Dolf lliet
PheOI herWeld, teragekeml.

8U1 THO.AS UI'Il101'Oli'&pzoadheidst~
lat DOg veel te wenlCbea 0"". HiJ w.
1"OGrDeIDena pet' LUI(ItO~ CaAtU DUI' EnpJaod
t. pan, _ moeet dat plan opp"""

HOPEFIELD. - Het geroGht lUer. in omloopad er run~ aan 8aldaut.t.ai ja aitee-
brakeD, il..)!eel onwaar. Vee ziet er pel uit,
en zal &ePt- &00 yet wordeD ala maar IIIO(!'eIrik
IIljn kan. Komt Daal' de H~eld hu en onr-
taÏit fUIeI'reD.-Jf~.
GEEN \'l!IIVOltaIllJ)I)EL.-Boerea in de 00Ite-

lijke proriueie, wier le_n riJP IliD, bebben
lD08ite die vf1''roerd te krijgen naar de markt,
daar de nmderpeet H 1"8Il bun ~n beroofd
beeft. Een boer .tuart le met bBera naar bet
_tgeJe(!en apoonreptation.

EEN I.wt GItVO!l'D!!!II.-Deheer W Combrink
van Oodekraal beeft eergitttenou bet lIjk gevon
den van"" der perl!Olien, die onlapll" daar bij bet
omslun van een boot verdronken, AI bet vl..cl!
nu bEIt gezicht, ~Of\teA en handen '11'.' w. en
.lech"" aan de klt'8l'eo kon _n weten dat het
lUk dat W88 TIUIAdnnans.
EF.N l\l'TTIU nuF.K lE '" :Joor dr T V v I':ngeleu

burg, ,editeur der V(>[hxl~N' ulll"'ge~ell Het lil
n l HII leiddraad voor kielen !lil ambtensren bIJ
de alIJIRtaande p......denta-electie. Dur Je ge.

EEli IlLOEXIINTEIll'lW)l!BTEI.L'N("vooral van heime .Iemuunjf bil die I"'legenheld w"rdt mge-
rozen en velibloemen, UI op W...ensdag, 20 roerd, I~ een oltiegglllg vnn de lrlellwetteu zeer
October, ID de stadszaal aan de Paarl gehou- wenlOCbeltJken het bedoelde boekje voorzret duo
den worden. in ee II behoefte

MAUIEJJDURl -Een pubheke vergaderIng m In W. Rom HT"»". "all P..truahurg, II. Y R
zake inenting tegen r,nderiJ8"t t&l op f, October I' lIa al[1le terugkoln@t "an Val"uII3, gedurende
in de Iia<tsaaJ te IIalmesbory gehoudl'" worden, twaalf dagen III de Ka.'lptotad gebleTclI ZIJn
om 11 uur ,·oonnid~.· eerw had, op zilne rc~~ het g~noegen ID drte

'noer ~orlge gomeenteo te pre(hken, eli wel, In
ZELl'JlOOkD.-Een Doibclte Juod, Otto Pra de St. Step»en. gemeente, Kaal."tad, en In de

rr bil name, die eeo kleermaker!, had In gemeenteu nn Tulbagb en ('"lvmlJl. top 1..011
Lanpmarktetrut, beeft Zlcb Zondag door op· dag, den &len October, sal "uneerw bebolpzaam
hanginl T&II bet levell beroofd zun bIJ de nachtmaaldlen8ten III de gemeenten

WALKERl! dPOOKI\ t1(.ES-De kaJOOr..roo,deJ'1l Wnrreuton, eh d.m 0)' deu 5tlen October naar
un den .paonreg lllll!!ChenBedford eli Kook Petro.buf!{ terugk.reren. BH !JIll vertrek, heeft
hnra .tukten Terleden week het werk omdat d•. Robertson van den edelen beer Fanre, ml·
hnn loon voor de vorige maaud nog 1).ll'tbet.aald Dlater van laudbouw, Cen groote klok, ten dieu
wa.. ste der gemeente P~tru ,burg, ten gtwlbenke

Tt; BJtEM~S[l<JItI' werd in een w!llkel Inge ontvangen. Zulke gescbwltcn worden boog ge-
broken en de dIeven _talen ,er een kll!t ]<'1118' waardeerd, on voof'll.lwegens de drukkende om·
ver. Den volgenden morgelI werden de mbre. .tandlghedell, Wllllrtn iJ.e gemeente tengevolge
ken in vertlCbtllende .. slaat "an dronkenll':hllp der rnndefPC"t vel keert -J/"lrfl'.d&.ltl.
In bet dorp gevonden. Er.", JIl ,!lO AAR.'« II '.Rollt en grondeigenaar m
E~Gf.J..II(;IiE"LAnE.".-Er wordt gezegd dat de het Komorner comltaat had een HIT oDbedm·

Rotlrachllds een belangruk 411.ndeellDde LO/Id"" -dend proce8 "oor de recl,tbank te Budapest en
Tim", verkregen hebben. De !kt,{11 lV"r •• de belastle een .. hocaat aldaar die zaak voor bern
Evmmg Nt"" deDa,lgT.l'fll'f'ph, de SI .1<""" 10 ...rde te brengen. Do ad\ocaat \oldecd nan de
Grrull', de P'JlaNCIaI Nr,e.en v..lc ,lOdere n'euw.. opdracht en zond ter.tond daarna een rckelllng
blaoon yoo... 1 III de Illlantlëele werel<l, z!ln @'eb<lel ~BO £2" De grnaf werd woedend dllll.ro"er ,
of ledeeltel"k 1D bandell V:.tlJ J oden. maar hU nam toch ten slotte eomge banknolen

en zond die aan den rechtsgeleerde met de ,eel·
KI)t(jWII.l.1A~8TOWli IS volgens oon plllaL!c. beteekenende woorden "blerou onh'angt II

lUk blad verullt'lraardlgd 0\ er een .traf van dne £25 voor het koopen van een _trop" Eenige
IDUI1den, aan een IIOldaat vau het daar In glll'lll· dagen dlllLrna werd de graaf verrall! door do
_n b,g~md reglmoDt opgelegd bjl bet laatate aankomst 'l'JlIl e'!n grooten wagen voL .. stro('pen.
rondgaande bof, voor het verwond on met eeu De adyokaat ""breef bem daarbIJ eon bnefJe.
bajonet van een dient:' er Ue loyn.htdt der mwo· dal hU Inerbl) de partIT .h'Oppen zond, welke hll,
nen, die zoo hoog,ree8 bn de kOlDst van het re "lngevolge de opdracht" van den graaf bad ~O
Ilment, &&I nu zeker weer bekoel('n kocht. Hn J.ennnerde tevens aan ziJn rekening

HtT ZlIlJ·AH:lKAI~~(lU· Allltn. streeft vali £25, wllJlTbU nu nog£5Irwamen"oorde
nog stooda vooruIt m cpooedHI"slIo,ken On. thans genomen moeIte. DIl aldus "met den
.. oen photogra\ure Il"""rdcn ~all de lIIeuw koordo gestrafte" graaf paat nu wel op geen
op te nchten hoollCSChool Hot gel,ouw dat Irueuwe lompheden te plegen tegen deu ahmmen
een groote rnlmte ..al heslaan, belooft een recbtsgeleerde.
lÏer&ad voor het dorp te zullen Jun, en "tel· IET. '"OOKN'''TS -Ik kan niet hlpen de zeer
lenbollCb mag er wo! trotscb op ,un. De Tertrouwbare Wtlr.o waarop de etgeuaan "an dr
arcpltect is de beer R. M. RobertlIOn. Tlbbl". VI cocoa advert.oeren op prUil te _tellen.

LUKAS JANTJt.S HOOt'D -Kapltem 8earle zb!> zeker "In 'U daL dr TlbLl",,' 'Hxleoa het
heeft B&ll een vl'rtcgenwoordlger \aU onzeu bede Il< "an goede zaken dlltzueeDllledulzellden
EngelIIChen tijdgenoot erkend dat LukM .JantJe pondon be.t.ed"u 111 het adverteeren Tan gratra
onthoofd werd op bevel VaDhom. lIlJ kocbt mon\ten van hou prodnct. Dua mdleD gIJ zien
en betaalde voor bet boofd. ZIJn oogmerk 11'118 wilt oC VI cocoa u gevalt en zulk een goed artikel
enkel 'Om bet boofd aan het IDll$Um present Il< al. men ,.oorgee!t, beboeft men slechts een
te doen ten bate van sfbdenten In de phylUOloglc bhefkaart to richten aan de kantoren, 21 K_
H hd' t bt d t d d3ad .tJa! teel.trall!., Kaap.tad, en men zal in beboorl"ken
Il a nie verwac a e 100 ·v· op- tud, "vriJ, gratll! en om met' eon fraai klem monopraak &Onhebbeu verwok1

lIterWikJe vau dr Tlbbles Yi-iX)COOontl'lUlgen,
Ex 11111111£ (ONt;F.H r.-lIet TIerde JaarlUksche voldoende om eemge goede I)ntblttkoPJes VIlD

exblbltie !'Oueert, door een koor van 700 stem· deze uI""tekende ontbiJtdrank te málcen. 0 ~er
men, een voltallig orkest en met mevr. Ten" ra s!ecb"" nog een kIeme zaak welke-ik vergeten
n;YllOnCole Ills IIOloïste, vllldt beden avond beb te noemen, en dat ra wanneer !!'IJ""brUft

De registratie aan 'e Paarl. pillats III de Goeae lIoop zaal en zal Zaterdag moet gJi den naam noemen Tan Ot,. Land als ee ..
Ook aan de Paarl hebben ue voorstan- avond herhaald worden WIJ bebben !Duge wlUlrborg ~Iln goede tronw. Waarllik tweetroote

ders een er zuivere registratie niet gesla- van het programma gebad, dat een veelbelo- kopJetI van dr. Tlbbletl' VI cocoa ""n spotkoop
V d ldk '~I~"~d ',1 vend 18, en Wil ge,.oelen \TumoedigheId alle I.... en de kotlte van_n briefkaart,dn8neemmun

pen. oor e ve orn" ... e~ en ZIJ er hefhebbers \'Illl mnlllck aan to bel'elen dIt .". t' .,. h advletl aan en lend er een aan on~. (Adr.)In, ongeveer ze8 19 namen, uIe, uns concert, dat hoogat stroelend bel.)Oft te zun,
inZiens, met op uo lijst behoorden, ge- bU te "onen. EEN llAA8TIUE nAAl! EN EF.." PF.RloIANTlf.F.
flchrapt te krr;gen. Maandag hield de E~lI RUI( A~F.RIKAAS 'ran Nederlsndsche ltIF.II1.-HermanD" Stofberg, VIlnKoeberg, Will!

, _.OL H R I h !pster voor den mllgU!traat en pleItte acbaldlg
ciVIele commi8llllriii zitting om de lijst 1I.u;omat, enry 'ran ensse aer, eeft "Ich te dat bIJ zekere Maria Pero, een vlln Je Bechn.
finaal te revideeren. Ten behoeve van New·York plechtig doen opnemen JD de ode ana pnsoniers, die bil hem mgebóekt WIlA, bad
het zestIgtal werd geohjecteerd tegen de der Jez1lIeten en daarblJ ZIlDgeheele vermogen aangerand Eerw. :Moffat WaH tolk en de

un dIe orde gegeven. De heer Yan Ren_·
schrappmg. De heer David :'darais, zoon laer ra 46 Jaren oud. Hq ..tarnt reeht.trl.eb heer J. R08e.Innet<, len., WlIA tegenwoordIg.
van het parlementslid )larais, trud op als af van KlhaD van Ren".tllaer, dIe In bet beam De klaapter zeI dnt ze met haar ma.n en docb·
agent voor de zniveraars, de heer van der 1jde eeuw nIt Am.terdam na,,, Amerika ter voor v!lf jaar Illgeboekt WIUIhIJ den aange-
El;k, vennoot van het andere plaatseltjke ~erb~U<le en daar den grond legde roor bet klaagde. Op den et'l'IIten dag bad ze bet bn",
, • .. moeten nitvegell Op den tweeden hadden ZJIeu

hd, den ed. heer Plet Faure, voor de groote vennogen uer f..mllle "!In Vilder. ge· baar doch~r .zakkeu te d"'f{CD, d,e zwur waren
tegenpartij. De strIjd weN besch(mwd neraallIenry van Renll8eber (overleden 1864), ZII b:td daarover geklaagd er; daarop had de
als een VBn d" Rhodes "!l. de anti-Rhodes Wa.8 protest.nt, evenals ZlIn nog 10 leven Z!lnde haM ho..~r met eell vlln zlln krukken gettlagen.
"arh;. De uitsl~ was bepaalu ten ~n- moeder; maar znn belde zustel'll '!Jn tot de ZII Will! In zWIJmgevallen en had later de zaakr , ..., Roomoch·Ka~boheke kerk oTOrgegaan.
st" van de :aatst.e. want toen het ho d~ Nu' r \ Hl. "lol 0\ ER 'If ['~ II. ~_" De hee. un haar man verteld dIe bJl de pohtle 'fB.-
namiddags adjoul'lloorde, was de schrap- ren De Waal en :Btlaral., r.egt de Efl''''', gMn klagen ZIJ WIRt nIet hooveel dagen "II

Ping van ál namen bekrachtigu. Een "ontmoetten hU'Ine constituenten le Porter gebad hlld. Zij WaMollder d~ st.oep toen ze
geraakt werd. DI~t lP h~t hili.. ~arah een

paar gevallen van niet genaturaliseerde yille ell t('rwJlI D.Wle een lo"'''ng kreeg voor docbter vau de meld, zeI dllt ZA gezIen bad boe
UItlanders werden ten gunste van dezen ziJn oruler81ennmg van het mlUl~e en den de aangeklaagde haar moeder met tie kruk ge
Ultge\\ ezen, om<lat lIaj vroeger reeds gere- Bulawa) ()-8poorweg. p&l'8Cerde de beer MaralIl !Iagen bad .en daardoor Viel ze ZIl was niet
glstreerd ",aren. NatunrhJk is die nit- ala vol!toeDde. Een IUCldent 111 "liD kru ",ver· lang bewusteloos lIanr moeder bad lP haar

boor IIPreeift boekdeelen ",or de KB.~pacbe
wijzing III schnllen strijd met ue slot be- pohtlek Door den heer Bnnkmao ondervl'&ll!C'i, eigen taal er oyer geklaagd dat ze dIe zakken
paling van artikel :j der &01 dol hecr-Mar:lIs dat hll (Hnnkman) mlOllChlen Dlot kon dragen, dIe met droogen grood geruid
van 11S9:?, en al!t~l'\Vaal'IIChijnl zal danr- Ulel zooveel verzoeking 7.00 weerstaan hebben waren. Dr Thomlt<>D zei dat de me,d .ao l1e·

d ZICht en nek gekneusd wa. Het WlUl moge1nk
tegen 'lppo"1 worden llangeteekend. Het als hn (Manus) wecnlt4n geboden had Wil dat ze bil " vallen oo:r:eerd "aa. Ze Will< zennw
hof adJonrueeNe tot VrIjdag, \\,lOnoor kennen Bnnkman nIet en \\0 k\Ulnen llIot achhg wegens d.m aanval. Voor de verdedlglllg
nog een paar gevallen van gelijken aard Jeggen hoeveel t~m£,atJe hiJ kan weflr.Wn werd retUlgd dat de meid er tegen geobjecteerd
znlleu WONen behandeld. Naar een ru"'e ~::e:~arH~t Z~OUee~ ,h:::m::I':ch:e~~oc~! had dat haar dochter een kamr.r zou ultwijten
gl8iling mot"ten de nieuwe lijsten voor de Kaapsche pohhek dat eCIl parlement_hd er cu dat ~e law ....1 gemaakt had. ZII. '11'0 bepiald

Sedert \\ IJ het bo ven staande schreven Paarlsche af ueeh ng ongeveer vierhonderd IlCb op verhëft zlln Zlcl niet verkocbt te beb hrmlllltig waarop ungeklaagde aar met &!ln
hebben WIJ meef ,ernomen omtrent de meer rmmen bevatten dan de oude. ~Ien ben. Aan _? Wel wat d"nken onze lezer. 'I' uk een stoot gegeveu had, waardoor ze ophaar geZIcht viel. De magratraat noemde bet
reglstraticz<1ak. IIpt blijkt dat de civi!'le gelooft niet dat de onafhankelIJke Afn- Dt)I)U"".;1t \ EItKEF.R-In ean alg~me"n poll- gedrag van den Mllgeklaagde scbandelllk en ter

kaner partIj daarbij iet~ zal verliezen. ti.ke toospraak te Graaff Relllet .!!relt dr Te bescherm mg Tan de vele andere BecbDllIW! JU

COlllmtSllaflll zIJn UItspraak op twee pun- Vooral de heer Cornelis Moll en d~ heer Water, Kanpkolonrache mllllster, er op ge\\czen dlen.t zou hu een boete nn £10 opleggen of I
ten grondue. Eerstens, tie beuoelde ~itlan- .\. B. de VIlliers, samen met den heer dat de KolOnie Zlcb vooora} moeftt gaan roe maand tronkstraf Op ven:"ek van In_~tenr
,Iers waren reeds herhaaJuell;k gereg is- I bb . h' ., legjl'en op doorvocrh:mtlel naar Rbo<lcslll welke Clarck werd het k"ntl'!llrt tlJllllCbenden'Becbu-• David Mardis, le cu lIlC ln ueztl "'er- eerlang zou geopend worden bu de voltoolfDg
treeN geweest, ell, tweedcn~, uit hot/;Olo- dienstelijk gemaakt. vall den spoor.eg daarheen Bnna op hetzelfde ana met dions ~ronw en kind en den aange·

klaagde vernietigd.
Dlale kantoor \\ as een "rondgaan tele- oogenbhk bleld de hoer J:o:.eombete Pitttlrmants· !!!"'"'!"!'!'!!'!!""!!!""!~ ..........."'"'!'
gram" gekomen (lat de civiele commlssa- Meer plaatsen verkocht. burg een tOeApra.ak WIlann werd uDgedrongen

Een tlid a€leden meldden WIJ uat er om ~ ..tal te lilaken tot dc hoofdroQI.cI '"I\n dell
ris opvatte als hem te beduiden, dat alle ,- doorvoerbandel naar de RepnblIeken. DIt IS ge

onderhanueld werd om het Wanne I3ad teoud-geregistreerdeu op nieuw moeten IlIk bet behoort. Het .tre'en der Koloniache
Olifantsl'ivier te koopen. Men meldt oni! I I ed t'- taand .._ rd L_Oel'('oglstl eert! \\ oNen, zonder onderzoek .tu • I en om, me ....gen. e zu '"" aa. ril ....

" dat de koop sedert iii doorgegaan en uat er kundljJO geoteldkOld In hun nadeel hadden, mot 24 :Sept 1~,7
n.L<lr hnuns (luaJificatie, hetzij onder de phm bestaat het eigen,lom in een maat- alle Ke.eld met :Satal en Lourell90 MllI'I1nes te Het gaat hier maar tre\lrtg,~o regen blIJft
tcgen\\oordJge of ue ~oorm,Lllge wet, Daar schappij te ftott.eenln. Tevens wOI'den er wJllen kompeteren, 'Irall een ongelond .trev"n, weg, de waten raken op, de schapen Inden
nu het rondgaande telegram een ultdruk- pogingen aangewend om andere plaatsen Uen hemmllrt &Iá· hoe In 1~:l5 de lfaapkolonie dOftt, waar bet veld nog Jl(led UI, 18er rebrek

In de bnurt te koopen en wel, naar veron- bij monde vart Rbodetl, de helft van bet door· lIlUI water .roodat de moruoclien yerplrcht Illn te
kel1Jke venvljzing inhoudt naar het einde did id voer·verher naar de gondyelden elllCbte,101111 trekken, maar waar heen' Op een plaat. bterdersteld wordt, ,oor eze f evoorgeete evan ,lI'tIkei :.I uer regil!tratle-acte van Th" tiChllnt nu redelijker te zun ge.Ol!dIlll in iiJn zun omtrent 4(l()() scbapen en dIe cnlpen het

maatschappIJ' • ot nog toe 6c ter is ue .._L 0 k d' d ......iII-h d d -_. ~_1:-<12 en dat einde voorschrijft, "dat de el..,.,en. II II ze er a. men e ge<I/S.- eoe· water 100 UIt at e 'UlD aAI moeten ve.~"Ii"n,
al ti· II d' koop vsn niet meer dan twee boerderijen .tandtgbeden 1'3n Znid·.Afrib m .&anIDer.a. het geU&ide wordt. al gebruikt voor voer, en

lln I c"tJe van a 0 zoo al1lge per!l(men uoorgegaan. In verband met de.e onder- schIJot te .ilIen nemen.-Vt)l~.··l nog komen er trekken un om veld HIer wordt
om geregrl!treefll te WONen als parlemen- neming worden er namen genoemd van K&ll BERoEl!D KlliD -In ParjjI ja een onde ~d "'oor een klem .tnk 'reM £30 vooruit
taire klezel'l', zool.mg zij in de Ii!lkale onderscheidene parlementsleden, Uil dLDle getltonen, die 10 het. jaar 1815, al. zoer bet.aalbaar voor 3 maaD!!en, ell menacben die

meesten waarvan het bad reeds hebben klem kind nog, een Fransch r8ill&en~vll&llde.l het. niet wlltlen geven bebben nn !!put want zn
.lfdeeling blIjVen wonen, in alle opzich- al blelp redden. Het geval droeg &teh:a1dWl toi' kunnen nergtml gebolpen worden. Wat het

l 1 rd Id -" I f d-.J.. t gelUspecteerd, en waarvan len, op eenteu za )f.'OO el' wOruen a !lO .,...., ac e .1._ 'I De vader van den DUgt'titorven malOor Panl, clOde nog &&I &lJn.1 ,-" den menacb or.bekend.
na, voor RhodeS-lI'annen "'Yorgaan. Jol ell b 2~ f' t ...__1 "liDlut waro gepasseerd," begrijpen ~vij niet dn! ct ,.te I"'lPment In anterie tU ..uO on Schapen worden hier verkocht vnor 2011.per

I., 1 meent dat het Bad en de omtrek een komwandoerde, bad Ion vroow, vjlOr bif haar stuk, een tud later venvacht ik bet t. ,un 306.
hoe de e.c. bed oe u tu egl'l\lll ter recht- nieuwe toekomst tegemoet gaan, nn er zoo \erhe!., om naar bet leger van den kelZcr op te Bokoole:l 1:l1L Beeaten wo",eu bIer opge.
va'lnltglllll van ZIJlI ulUIpraak kan a.l1J- IJvllrill wordt gewt'rkt om een 8,>OOI'\\'el;' trekk.,n, de lorll voor bet "aandel, welke op de kocht voor £6 per Itnk. matig groot, meel ..
balen Hoe het z\J, het KolunIale kantoor naar Plqueniel'8k!ouf te krijgen. Hel had katbedraal woei, toe\'ertrollwd De verbonden «_. pet' mod Dlt dw wmkol, htJt pzaaide op

., C' C ' . t t l' I t 18 slechts ruim een uur vau daar verwij mogendbeden narnun T()ulon in eu ~ochten WBlkrull1 nog mooI-
wel1't ue8 .. s JU crpre a le van le .• b o"era} n"r het v·"ndel, ~·t IU nIe' meer opdan Vhd -,. k -' __ I I. hE' Ik I derd. Oaze berichtgever raaut uen O!r( n - - ua " ~ all vorse el ene r'...eD van 00,_141" e
tdegr"JlU verre van ZIC. n III e geva I tOl'<:n ........eu wapperen. In bet bil" van den word vernomenIn de bnurt Han, hunne p aataen llIet te -,
Will! het de pitcht Ván z.ed. zich te I..tcn haastig en \ooral ni(Jt te goedkoop af te Plbtah!iBeljJkcDkommalldant vOk~edndedytJ&Dden Vandaag zal b,er een b:wlar wezen voor he'
leiden door ue bewoordingen der parle- s ac Is I!)n vronw met een 10 op en ann. aalariII van den leeraar. dat door de armoede

BtlIan. Deze moest hen oQlral v:ut den keUIer tot den van de gemeente ton Achter i•. Zondag 18 nacht-
ments·acte en niet doqr circulaire8 van de zolder rondleiden, wat lf) deed, terwUI ElI haar maal, OOIt goede opkom.t wordt "enneht; I}f
rêgeeriug' in strijd met die acte. Wetten Natals premier. kmd bil Ilch hield.lfooo de ~. 801daten bet &00 aal ZiJll lOnog te Zien, want de opkomst
"urden gemaakt door de wetgeving en Toen Natsl verantwoordelijk beetnur onYe1Tiehter zake vertrokken wUft kwam het biJ de geklenrde gemeente WIlS maar slecht.

ontving werd niet de brilliante Barry Ea- vaandel te voorscbiJn. De l'T'OUW T&II dell'officier daar het met andere gelegenheden goed 111. Met
nid door dezen of genen ambtenaar, I d J h R bi bad bet in de luien nn de ldeine .1:- verbor- de Iu~ O- .....DlIIt '11'--0 da _'~k-'t'- .u~combe, maarde meer80 leo n 0 n80D ......,......... -~ ~ w~ ... v .. "'uwu

Daar '" ij vernemen <lat er wel kan eenit.e miDi.:er, en nam Harry als diens reu. Het 27.te linie-regiment gerukte later in the 1OOmh."
appelleerd worden ,"an den civlelen com· d . h '-b' S· weer in het bezit van bet 'l'UDdel. Tot uoden- Hier ..... een pa*' voor den &:le.renden magi-

recbterhau dienst 10 et .... lOet. 11' ken bebleld 4e familie paul ':nIn_hie Inrut.a .trut pbncbt ouder d. braudaiekte wet; bet
miillllU'ia naar het hooggerechtehof zal 'Il. John llaagde er in sijn min;.~rie bV een en deie Dil dOOI' cJ.cJoab"" QD ch it i- da$ de PlePDheid BIet in&aamer.
aaak waarechijnlijk da¥ iQ h~r beroep te houdep.,->:IOOIaDSIijJle gNondheid hem lkImIu 11ft ......... """'IPa «41 I DIll&' MIMIIIdl ilse vII"
woï4q pb_tt ftIQOflool4t ... W lVtr 'IIl_'" ~ - ~

lander, \\ lens nll.lm eenmaal W{'gl'ns het.
ZIJ onkunde, slordigheid of begrog op ue
hJ,t komt, het I'echt dien altoos er np te
houden! HIJ verkrijgt eon 800rt van al.
tooKliurenu recht op regÏ!itratle. Betrek-
kt'lIJk hem WONt d<:lnaturalislltie-eisch
uer con~tltutle-ortlonnalltie - uie ook
onder de acte van 1,s(J2 bl\Jft btJstaan"Tlfe-
heel opgeheven. Voor hem geldt noch:1c:kl
ouJ,·, noch de Dleu\\e wet!

~Iaar wat ons \ooral in dIt verband
treft IS de zonderlinge OP\ attmg die de
cIviele COlUmlt<lial'~ zou moeten hebben
omtrent ZIJn taak als registratie-beambte.
HIJ ZIt er blIJkbaar niet om de wet te be-
deelen, maar enkel en alleen om gevolg
te geven aan wat hij gelieft aan te zien
voor dlrectll'n van het procllrllur-gener.w.ls
kantoor. En op grond nn zijn beschou-
wIDg dier dlrectii'n plaat..r hij namen op
de klCzerslIJst dIe er DIet op behoorcn en
,erooNcelt hIJ hen die daartegen opko-
mIJn tot heta!i 'lg der kosten. Men be-
weert dat er geen appel 18 van uen C. C.
IndIen dat het geval is dan wordt het tud
voor het parlement om zIJn regi~tl"<ltie-
wetteu lO reviste te nemen.

-,~

Bet
d\t .. tilt ag(t1ltéH' .. ~n ,~tll i»tlblltm"ffl,t-
eD "toef
denken- aan·de ~lpcmtatiie·"I118)_t.lChá-
~n eD ~ lo Ic~,~~·.w*~n
hoewel op dOOa
2d. per lb. '_Iblecl&,

en 0I88D wa worden .Dp-
Jn EDpIarad wordt IilachtTee bIJ

tiendlll.leDden iopYOerdt IIlet alleen lI1&
Cana4a, lQIaJ' ook ultz.ua.~ TOOr.
al uit Bqeooe A~ Jl.. '- oaaada wel
niet dlehter toU ~ daD bij Zuid·
Afrika "'n; !D8III' ~t.epn il de
afstand Tan BlleDOll ÁyrfII naar T.felbaai
ICbaanI meer dan eeD derde 'fall dieD Daar
Engeland. IndieD het betaalt OJD lfl'eDde
have van ~ DUI' het Vereenitd Koalnlt·ru)[ te, bnmpo 8D daar met Toordeel yan
de hand te aetten, Wa&rOql dan ook niet
hier? Vleeech il hier toch waarlijkal duur
genoeg. Indien men sich nlet bedieDt
van cle vrlJbeld bR InYGer ftD het eeue
artik'el, 'WlIlU'Om dan zoo luid pecbreeuwd
over ODI wat veeleischeDd tnTOel'tarlef In
VerbliDd met het andereP In Natal den
wij, iB men DU begonnen den yleeaehlll'"
voer van belde kanten aan te .. tteo, hoe-
wel er daar minder aanleiding toe bestoDd
dan In de 'Kaapkoloule, want ook "doo1
vleeseh" mag daar zoo 8QeCI all VriJ worden
ingebracht, en teyena liB' BIl8DOIoAyres
negenbonderd mijlen verder van Natal
dan van Kaapetad. R.eeda IIer eeR ICheepe,

te Durban aangekotll~ met een
d alsend sehspeu en.ee1)ige prachtigellacht-
0386n. De lIChapen JulIen yercleeld worden
tU8llChen Pretoria en Durban. De OlSen
sullen wel aan de kut wordeD geslacht,
uit vrees, dat zij, indien binnenbuids ge.
souden, de rnnderpeet lOuden krijgen.
Deze eerste proefneming belooft belang-
rijke gevolgen te hebben, De transport-
kosten voor levend vee komen wel 0v-
meer te staan dan die voor dood vleesch,
maar daarentegen rijD onderscheidene voor-
deelen verbonden aan den invoer van het
eel'llte boven het laatete. Er bestwit bij vele
verbrulkers een sterk vooroordeel tegen
weken geleden geslacht en in ij8 bewaard
vleesch. Onze Joodsche én Mahomedaan-
IIChe ingeaettmen eten het vol8trekt niet,
geen zekcrheid hebbende dat de dieren
waarvan het afkomstig is overeenkomatig
hunne godsdien8tige instellingen zijn ge-
slacht. D'XKl vleesch kan sleohts hewaard
worden in speciaal ingerichte ijskamel'll,
7.ooaJ" er in Zuid-Afrika maar Zter weil'ige
zIjn te vinden. Het is daarom in den regel
~Iechts gescWkt ter con8nmptie in onze
groote Zuid-Afrikaansche steden, zooals
die aan de kust, Johannesburg, Kimberley
en een paar andere,' Maar ingevoerde
levende schapen kunnen zonder gevaar
over het geheeie Jand worden gezonden,
kunnen w(..,len geslacht 1llUl1' !edel'!!
eigen oordeel en zijn niet ondQrhevig
!lan do \'ool'OOrdeelen die onze im·
pol·tenl'lI ondervor;den met betrekking
tot Australisch ijsvloosch. Deze feiteD, ill
verband met het reeue gemelde, dat
leveDde dieroo ZIJn op onze vrije hjet en
doqd vleesch niet, zullen waarschijulijk
de schaal zoo beslillt ten gunste van de
eersten uoen oven!laan, dat men wehlra
ook In onze KaaJlllChe havens IICheep8-
ladingen ,,'an Zuid-Amerikaansche bla-
tende schapen zal mogen verwachten.
De voorraad ill ¥r onuitputtelijk en de
prljij lllet hooger dan in Australiil. Maar
of onze parlllment8le.Jen, daardoor wakker
gel\chnd, niet zonden trnchten een al te
ruimeu in",er en te strenge competitie
met onze elgeno kudden te verhindoren
door alweer aan het invoer-tarief te
tomen, is natuurlijk een andere vraag .
Wel zon de belasting niet kunnen ver·
hoogd WONen zond('r conaent van onzen
venDoot in het tolverbend, den Vrijstaat.
Doch dat consent wllru gemakkelijk ver-
kregen, toen ons pal'IE\lIlent in ijs gf'pakt
vleetK'h Wilde belill!ten. Zou het in het
besproken geval worden gewuigen:l? Wij
meent'n uat het juist vr.ees voor do pro-
tectionistlsche neigingen on;&er wetgevers
Wall die onze KoloUlale Importelll'l! tot
hiertoe tRrughield van uen invoer van
levende 8ch,lpen en runderen.

GEMENGD NIEUWS.
I --

KLI!!IXGELOOVJO.-J>e 0.'1''' MM-mh'lI zert dat
bii in mr Gordon» e-ut ...nchip zal ~oo"fn al~
hij be\ eerat siet. I •

GaANIETSTEK'NEN.oor bonweu andere doel-
eiudell te bekl}men bJJ den heer W H. Opie,
:Soorder Paarl.-{Zie adrertentie.}

WOnCE!rER.-De beer Walker, talldarts, gaat
Worceator een beseek brengen en kan aan bet
MaaonIC hotel gecona.lteerd wordeD. Zie adv.

WILLISTON.

UlTT'£IIJt111IDIG. '
lUtnea1aiie:-6 oertihtell, 2
k'- hon_ ....

~hOOJ Bigber:-6 certifi£ateo.
Elementair:--6 MrtifiaateD,

honMan.
Taalbond:-7 ID de boog_ atdleeliIDI:f

lagere afdeeling.
lIt'ZIKA4L,

Voor be! Pianoforte examen
1~ ann van welke 17 bet. ce,'tItiCal"
.. met lof Een dezer xier .'.'Jd
1!l8t met \<1 merke.l uit !I!I.

Voor het examen in de theorie
worden :!. voorbereid, van welke
eaat ~erlcJ'eguu. 12 met lof. Drie
hadden \li) merken uit ~I.

Voor bet oude .....Il&I!I'I-ccrt.ili<:ut in
hadden Zlt.-h6 aangemeld en allen 1lIlI1P1l!!'

Voor het orgel-examen waren er
hadden voorbereid. allen verk1't!gen
CII.IIt,van welke 2 met lof. \

Allel! lWI16llvaUende ......,,, er 51
&OCht werden, Dlt w..lk getal 63
welke II! wet lof, In de drie
m..oenng '"aLi dit examen, hadden
ten 11It II!! v~!'!IIlhil1endeoertifieaten
van welke 41 met lof

Prof. M.ralll besloot met t..
BJoemb"f.ecbool ook dit jaar
d"t "U de oad~unlOl van bet r-----,,"
dig war..

T08IIpraken werdetl gehooden door
NeetlhlDg, dIe de oUlveraitelbi OI!1~aijtá
reikte en door prof. De Vol!.
Taalbond aan de geslaagde U~ICW;181I1I1II
llficatell bezorgde Ettelnke
zik.le voordrachten vall(den;
Itlkbeld VIUI den ."ond .erd
wangedrag l'IlI1 enkele jontgel:inlren
teremde der laai, die ODlHlt_U'1IGIr
Nectblo"¥ werd~n t-tran
I!Cboftheid.

• Zillcrdag, 25 Scpt~mber, bad de
Rille Club een achlCtwed.trijd tepu
CoUpge R,lles. Er waren tien
helde zlldeD. De beer E
kapItein l'atJ de Spell Bona club,
Pbilip de V011 bad beheer over de
Precletl te J 2.10 begon 'lie
weder, mt:t het ge, olg dat
ocbappcn wonnen met H
ik vernomen beb, de eerate
ook de eente overwinning
Spes Dona clob.

lIot IB te hopen dat bet niet de
.un, mlllU' dat de Spea Bona 1II:I_cb.;~tI!lt
be8tznllen doen om bU den 1"olpDdea
beter Dit te komen.

De punton door ue "encbillende
haald &lJnala voljrt:-

"5PES BONA"
Namen.

E M&I'IIhall(kapitein),
G du TUit,
e:S HayleUI
U Mostert
JH Marais,
I GouId,
G van Scboor,
A F do TOit,
ID Kl'lge,
W dn TOlt,

RIFLE CLUa
2(1() 500

ii
23
19
2(1
16
UI
17
6

28
26
26
25
27
'n
2il
2'..!
I~
23,.a

244 195
VI( TOKIAOILLEGE VOLC!lTIEII8.

Namen. 200 500
PhIlip de Voa (kapitem ), 2' :l9
Van der BUl, ... 30 21
De VOII, 27 18
Hoogeuhoot, 23 21
R UIU!OUW. 26 Ui
Calm=-. 24 18
Venfeld, 23 UI
Dale. 22 il
Bur). 26 4
Tmdall 17 8

VOETBAL·DINSER.

Yr"dngO\ond, ~4 Nlpt.emLer, werd eeD
111 de Landbouw zaal albler Iregeven tet
de lote team yoobalspelers, omdat
tweede mnal dIt J~&r, "de gr-.utd Cu:UlO''lI!~
op een IIOOr Iofwurdll{e W]J·e 1l6,",oltWiln

Er waren ZOOWIlt ~ van de voonn.... 1oal1e
letnnen 'Ingellloten de opelel'll.

De beer (.. deon J Krig~ I,.
den V'>oN.,ttfl" .. .toel

Nadat men dell InwenJlgen meDtIC)Jbad
.I"rkt I"" d" voonlttl>r een ....
edel"n heer J II Hofmeyr,
gevende dllt hU met 1'11 dele gelogtl~eid
woordtg kon zlln, en we'lIIIIllbtloole
telUk geluk met de 0

hebben behaald. Hierop stelde de 1"Ó(J~_
de gezondbeId te drlOkefl van
konlD!pu, &lIne6Xoollentle den 1!011I'tilaraidl

bet mmlJltene. Dr VIljoen dankte
,"oorden ,

De boer BenIIOn be8tuorder \'&II
Bank alhIer gtelde ,'oor de tout
Ilike pro"lOCle Rugby L mon en de heer
secretana 'l'&nde Lnlon, bedankte.

Prof. Dale stelde voor de speecb
amnd nam ..llJk de winnen van "clen Ir!

lenge beker'. HIJ Zwaaid,~e~hi;e;;n~:r~~
,"oor de wllze waarop ali a!
challenge cop won. ook merkt.e
bem' verbilld.ie te kUDnen melden.
vernomen bad, de .peM,.. nlet
op bilt voetbalveld. 1JI&ar hon
gebeel genomen ook Prii&ellllll'1&rdiil.
geacht
De beer John Hofmeyr, k~t.ein ... n

bedankte Hierop .telde dr Van der Biet
zondbeld voor nn de dam ... , en b~
Hofme)T, van Somerset Weat, _ ... 'A....
Er 'waren ook TftnCbtlleude

aan bet woord. eD ten a10tte L_.._._....._

Boreherd., _latente C. ell IL
moeite die all badden genomen OlD
te krugen, waarop de heer D. Ko.ten
m naam van bet eouut.é.

.Allea liep nel' goed af en elkeen die
woordig ..... mooat erkeunen dat hil.-
~enamen .YGIl<i had doorgebracht.

MeJof. Panl Roox, dl~ den
had, yerdlent grookD lof voor
WtJ&e waarop &11dlvu bad bereId. f'ler:.:~,:!~~~
rena aan,.en meta " .. aom font m
allee WQ 1ItDAk,lllkklaar I:Owwt, en
meld gm, men &eer voldaan bu .... urb
elf are, 'na ''(}od ,.aTe tbe Q_ ' te hebIIM
IOnleD en ..Auld lang ~yne "

PEST DERUIIBU\ Ub -De Her C.
cent, van Tarkutad, IIChri.Jft: "lit:
BanllOno Ma.j;'1C Com &he eenip .L. •.'

mune likdoorm hebDIIIl mU eedert
Ik kan bet Teil., aanbevelen
den InraIcn lIjden" Verkocht
laara of een dooo)e poeiniJ I(eIIOM __ ,..

door G T Folford. ua.,AII~_
gen_Buidel voor ~
OUII•



1':"..,UU.l.Ll.KG ZLEFBINDERS tn OOGST nORJJBI!
. ~

meest verbeterdeOogstmáchines in de Wereld.-- '_'

.• DEERING HARVERTER COMP, van Amerika zijn nu U
crootste fabrikanten van deze klas van ~racLine8 in de Werel~ ID

plaats hebben zij inll'cnolTIon door de \'cnllensLe VBn hunne MacbiD.
ROL- EN BALDRAGERS loopeu, en de. Iichtste om .•t.
. ZOQwt'1 al" de !<tcrkste, licht,...te en rlullr7.lIamste III de markt IQ"

De DEEKING HAHVEHTlm COMP, zijn ook de llrootete lab-
. van Bindgaren, zij levenn ieder jaar uit hun eigen werkp18aY
000 ton.

\
,\.:" .

. . DE DEERING " PONY" MACHINE,
hjerbovén afgebeeld, heeft eon snede VBlI G v~., ~~ staat op Rol- en
'Baldragers, die Wrijving voorkomen, U~tsllJten voorkomeu

:.~~ra1iekasten ultsparen, a-m de Mac~llne8 Duurzaamheid
~ ht.en Vlugheid ~el"t'n en ze ~til ou ;l.llIll1g In het werk m~ken.
. Dearing .. pu.' Y " Bindmachme, met Ral- e~ Baldragers, UI de

• otmt van de ondervinding en arbeid van 2~~.lareu, en heeft reeds
d de .. Koningin van het Oog~t V!'ld" te ;1.1Jn. .' .. '"
enige Jer voornal.Host .., trl'k ken van hare betere kWI\~Jttllt zIJ~ :-
1. Rol- en Baldra.gers, die haar de lichtsto Bllldmacbme iD

de Wereld maken die j[etrokkeu wordt.
2. Elevator Verlenging, die het einde open of geeloten

maak t.oru er naar weu;leh Lang of KortG~n mee te behaDde~
3. Verbeterde Garenwinder en SIllJ ApparlLat, ~at m

staat stelt om dichter te snijden dan eenige IlllJere machine, en
kort of neder gesIngen graau op_ te garen, dat andere Bind.n
zomlen verlitll.en.

4. Bind Apparaat, dst eeue dichte ronde ~hoof van een!ge
n'rlan ~d<, grootte maakt, minder touw gebruIkende dan eenlge
C0:npt'tl'('!"l:nrle Machine.

6. Lage Stand en het midd-elpunt van zwaartekracht
dll:ht bij dl'll grond, waardoor de Illacb!ne met goed gevolg ge-
hnllkt kun worden op de Hellinl{ van ~telle Heuvels. .

Dé DEEIU~G IL\RVr:STEH, co~tl', gebrIlikt 3000 man ID

:llUone 'Verkl'lnatgen, die ;) I akkers j{l'ond beslaan, en kUllnen, voor
iatert' minuut dat er KtlW'('rkt wOl'dt,eelle Oogst ~[aeJ.lIlc leveren, behalve
la,f~' IQTl Birld~an;u per jllar. .' .. . Ij,. .

. tchflJi' om ;;,:\!lll,trc'l"'de ('''~II!();':::I.., en 1'1"1.1,,111,,1, en .zledt· D"l'rlllg'
)'acllilll':I, d.tl up Hol. Cl! ILlI,!: '1';'·\·S 1",,;\1'\\, ah (I:"'il; f't:'III"U :lIl1!cre te
koopen. l Hpf':l"!l I'll arllJ"n'n \".];.'('r<lc·n Duk te; ,ragl'll (JI:1 [)C<;llll~ Bind-

~pn.n, eli te /I>r;:, n Jat zij hd krij:_;l·ll. ---..;.. EEN1GE AOBNTEN VOOR ZUID-AFRIKA:

LLOYDS EN- COMPAGNIE,
40. BURGSTRAAT. ~AA.PSTA.D.

r
I

1 0. -rt' r; T) ~~- r r, l( t'tOu l1 O:.J _ J I ~ .L ~. • nuns :J'-

.,JILA..:M" ~~c>~~:E:¥.
__ -i-----.- ------

R. M. ROSS &,CO.,
lit tnvoercers vun Landbouwgereedschap,

",.~ ..

• BIlDiN BOEREN EN ANDEREN THANS AAN:- \

.' Landrollers Heiningdraad, doorn en gewone, Btandaardt
. (Rail-patroon), Draadrekkers en trekkers- Trekpalen VOO!
. ·midden en hoeken, speciale wmgordgraven, Wingerdoulti-
•.' n\ora.Spitv0rkcn, Sproeipompen, Roomafscheiders, Karns

~. -----_. ---_
koop tC.0._·:')n Cl) o la ~aste ..• • _ i.C,:) prIJzen.

---------------------
Te

Draad,
IJzeren Standaard_,

Gla.dde Galvaniseerde Draacl,;

.•'IJZ~Il'VAAR v~)OrHUISE-LIJK GEBRUIK
L:ediknhten,

Kook Kaohels,
Olle' Kook Kachel ..•

.,

. . ... ,
DE·KAAPSTAOSCH E LEVERANCIERS

VAN MËUBELEN~
, .

Het

£9: "1á;:PLB£S iea.
8£'I)T![NO£ 8 ARTIKELEN ALB HIERONDER:·l. .

H.U\GKAST,3 voot 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog met Spiegelglas
48 Duim bV 14 Duim. .... 5 5.:

I Ton :Kl.uD'1'AHL voorzien van een Spie_gelglaa 18 duim bij U duim op
patente wieletje8. ~~ 7... .

8oTeDgenoemde is aanmerkelijk beneden in prij8 dan de inferi~ inr.-
voerde artikelen en daar wij Blechts hout gebruiken ~ goed gedr'OOg!1 ÏI
iD de Kolonie lullen Koopers het voordeel hebben van oue w8arborsd ~
.. ~ de hitte van het klimaat zullen Btaail.

SOMERSET STRAM u.' JSomerset West Strand.
.JBJUFV. BBNFIELD welllOM

I Si het publiek bekeud te .....
, \ dat zij een Bente-klu ~ Ba

G. SLA.K.E, :op ~CMBDde ,.. ....
DE' BESTE STA.NDPLAATs,

BILUJKE p'R1JZEN-. W IU JIDEl·Q__ .~,t

EERSTE-K LAS

LOGIESHU

STEEP8lDE AFWIJKING.
Tenden ...orden ook ,.VJ'8ICd _.. 00....0·

gemekl om eene A/ ...jjkinf t" maba bjj de
T ...eede drift op ~ van den Ri"ier
Hoofd eg, ep-de Plaau '1 St.MJl'Iide," te worden
aange eun .an tendenaan dllOr rider 't'1III de
Hoeren C. J. un Pletsen, J. F. cfe Wet of den
...eg iDA.-teur, die ook alle bijllOoderheden,
zullen vencbalfen.

KENNISGEVINGTAKWEOEN
BOKSPRt"IT, TAKWEO, &t~KTJEl:! 1 en 2-

Van de lCheidiJ'i van den Wos en bn Sterk
Spruit T~weg op de 1~I.. u "J~nne"ille tot"
"..,. de Rdl. 8prUlt 1akwOS o,ld .... it op de
plaau Hilbary.

8ec1ic 3. Vandaar tot de c;>OateJjjke ljio nil
de plaau Bimam, alle driften iup<loteo.

GESCHIEDT hiermede dat de
Afdeelingsraad van Namakwa-

land voornemens is, in termen van
Sectie 152 van Wet 40 van 1889
bij Zijn Excellentie den Gouv.erneu;
aanzoek te doen, om de sluiting en
de daarvoor in de plaats stelling
van de hieronder genoemde Sectie8
van den Hoofd. o~.. P08tweg te
proclameeren, namelijk r-«

BX80B&UV1NG DIR WEGEN.

1. om die Sectie van den Weg t6
sluiten op de Plaata Me8klip, be-
kend als de IC E88," beginnende bij
d~ l'Nunie Boom, en om den
nieuwen weg er voor in de plaats te
8~llen. waar ~. afwijkt aan den
I.Nu~lle Boom In een zuid-oostelijke
nchtiDl' van daar voerende over
de " P" dun 18 &8, van r naar een
punt alwaar de genoemde Beotie in
den ouden ~f bestaanden weg loopt.

~. Om die ~ie van den weg te
slwteD waar die in Brandrivier
loopt, van~ 1an~ genoemde rivier
tot waar die afwijkt, en om in de
plaats er van te stellea die Sectie
alwaar ~ nieuwe weg van de boven
aangeduide plek afwijkt, 'Van daar
parallel met de Brandrivier loo~de
vandaar .loopende door de riner toi
waar die weer in den ouden of
bestaanden weg loopt.

:Alle. personen voorgevende te
obJ~teeren tegen de voornoemde
sluiting en' su~itu~ worden
verzoo~t zo.c?datitge obJecties. ingescbrift:e, bij den Secretaris in te
dienen binnen drie maanden van af
dezen datum.

Op~,
A. J. LOYNES,

Afdeel.'--_a..l Kan Secretaris.u.oe;"'_ toor,
, Springbok; NfUDalnralaod,

1 September 1897.

RIFLE SPRUIT TAKWEG.
Van de echeidinr ....D de Bok Spruit en Rifle

Spo-uit TaIl"'OIfnJ op de plu. HiJbury, tot de
.oo.telifk. pua l!in yan de plaata .. BOr.loDe "
~ drift bulcberminp- eo ophoud !D~
iDpIJoten.

8TERKSPBUlT TAKWEG, !EOTIE8 1 ea 2

J*t.ie I, Villi de ICbeidinc 't'1III dieD W"
met den Bell Ririer Hoofd • ." op de plaata
" Mo.beah .. Ford " tot I11III bet lul ....ter merk,
...an d. Sterk Spru.i' Drift op a. plaata .. Broed-
ford."

sectie 2 ftD daar, 1..,..10* de nieow. af-
"'iik~ op de plaata" Glen aan," ~ de .-
~1Dp lijD ~ wijkea Noe. 4 eu 5, alle
driften blllch.rllllDg. en opboud !Durea ÏDF'
lloten.

Op Jut,
P. W. BOARDMAN,

W _lIIenel. 8ecretaria, A.R.
AldeeliDprud lU.utoor,
lWkly Ooet, 16 September 1891,

KEID""I8GEVING.

HUUR VAN TOLLEN.
Kennia glllChiedt hiermede ,dat de HoDI' 't'1III

~~Bertly pu eo ~ Punt. Tolleo, ...oor een
tjjdperk 't'1III een Jaar,.per Publieke Veiling,
~ ...orden oPfe ...eild _ bet Rftideiït
ltbPItraata :Kantoor, ta Bark:ly ooet op
DI1fSDAG. den 12 deo OCTOBER _i' 0lIl

12 aar '. lDiddeP. .,
Voor ...erd_ bijsoaderhedea doe _Ir bjj

den oodel"(eteekeude.
Op Iut,

P. W. BOARDMAN,
• W~e 8ec:retaria.

A1deeliJlprud lU.utoor,
Berldy Ooet, 16 ~ptember 1891.

NOT,IOE.
DhialtBIl CeudJ" BartlJ But.
TENDERS FOR nEPA.I:J£ AIm M.lIN-

TENANCE OF ROADS.

TEN.DERS ...i~1 be recei ...ed by t.he n••
I aigUeCI up till 9}IO a.1D. on TUESDAY

tho 12th OCTOBER, 1897 for the re-mo,;.;d
briaging into thorou_h and proper order lIIId,
after OOIIIpIetioo, malIItamiDf tu aueh ~1I(b
and proper erder to the .. tiafactioa of the Boid
I..pector, the unclenueutioDed ~.. of
ROedII for a term 01" ~J*'C of ODe or ~ ,...,..
from ,dat. of notifiCatioD pf acceptaoce of
teader. ,
Tnderen eau tender for one or more ~
E8ch tenderer mut state ·in hil tender t~

_ of two effieient nrelÏu to be .ppro ...ea of
by the Council for the due fulfilment of the
_&net to he en&cnld into. I

ProjMMed sureties mut either lip their
.the_lvf'. on tbe tender or ...rite to the

nudeniped tbat they are ,..illiD, to become
flllretiee and enter into the CODtra«.

TeDden to be lUrked " f...wa for Boeda."
rhe 10..._ or any tender lOt ~1 le-

~ea. '
. proper cateh .... ter iUJd ~ drama mast be
ind. iUJd aaaiataiaed.

The .main*-oe of a!J ClriftM retaining and
PrOteeiIOn walls are nqwred aDd in reprd to
aay new di't'iatiooll, the le ..... 'f tile ~ of dte
__ to be ke", op to the original.
. For fanller PU-tiCaJan apply to &be aDder-
~ .t ...boN offiee, f~ ti( ooat.racl to be
... _aJ.ohe_.

lLUN ROADS.

SECTlOYS 1 A...~D 2 LONG KLOoF
KA.m ROAq.

ZUIO,.AFRIK-AANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING
MAATaCH APPJ:J.

o PG E RIC H TIN 1S <4 5,

Geincorporeerd bij Acte van Parlement 1S81

IIlalXTCl1al. :

·Boa. ALPUD EBDD, VooniU..
H. K. A&t>ERNE.
HBNKY80LOKOlf,8x ••
PUD. J. OENTLIVBBS.
PAUL III VILLIER8.
GODPREY 8ICBEL.
J. G. 8TBYTLEB
HARRY BOLUS.
HoD. J. X. JlEBSnUlf, lt·L.A... lIlT' OU'."XITIIIGI ...... " ..

G. B. C. A~DBB.80N, K.D.. Il.C., Loaclcm
K.B.O.S.E~

l.u&LIIDCJI J PlUII- £176.b6&
IJIDDI IJTIRI8T 86t68

JOJJIIDIJ WBD • • £l,ee~
QMeIllkkgd i.ZtNd-A/IWM ..-

\~L
ZUID-AFRIKAAN8CHE

XONINKLUKE KAJLDIENST
o... CASTLE MAIL" MaatechapplJ

VXSOX LJJ-
XONINKlIJKB IUn.nIEN8T
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(d) Engeloch-l'eriod of Literature:
11;;1".

Chau

DA AN.

Achterve ,19

d, r:
d.r ir de Ol) "'Il

.l,ll k"JfI e x
g.' ct'rd ll:L er
da ~~ -n UW;4.

v \...ooIrEI..\\'f) \".\\ t:fï~I'I'.\.

.: l'rankrlJk l1loldt men ... at r d., I
';',l.lf l-ekend w datde rgc eeste v n Tou-
1"1 d')'1r een Corsi ) name !'iinibaldi, ver-
'Iln"rd w,'ru n t I!)" broed },..
'. '''lolt'r afgedankt w. T ...· P 11" w e ti e-en

res van ()rientali~t TI gt.:hOll

en n deel amen. () "pr ,1,-,
1~!'I1 al Lal) le rdt Jh)": ,·('H r:

,j'PI Id ' schreven, - l'lt .OUll8Chl: od nlet"l
d u, . erhah-n omtre-nt het IJell)'k van den ko-

tall' aan I>!~lt!it.:h! :JcI~ k 'I(;r. ~- De
-r.I to \\P;lr~("h"u door ric Pok·!}

COWLI:.
(lh e t : r I,\nre d F es,
Chun II de lloland tWI1·1G!lO). '. :00

(;""ti(.r. Theronld e , la ('!mn""n de Roland 1
D "'''geilde ex mill' to n v Jr l~!U~",enJeJ

benoemd:
(\) T';",I1~ ""z:r.~ ,~ I.ETn:RKt·SO.:

En eI;"" (1). :'ora . ulati : Dr. K be e
~Iu s. ~I.A.
(:!l. Interm iair en RA.-

rett RA'.
LatUD (I). atri
.A.
(~). Intermediair

M.A. .
"rip >cb· -Dr. Yan ( rot.
t:l•. h, kn"'- Eer. J. Thorn n,
lIullalld.·h (I), :\l... nlatie:-

"I. heirn. H.A. .
(:!). l ntermcdinir ell B..\.:-D8. A. M,lOrreeI.
(lu,t i: '. ('. II. lIahn.
Fra,,.ch·-L. >.ringney.
Ka:Tcr ....h:-·!) . ('aODOI'1 \VO<OOl"ooffe, .A.
.' .. llto:--f),.. t ' 1 ~id .. ell, .A.
PL,h,oti".--Dr. Abe en eer ..... J. Thom
\I .. der:tt""· -IJr. ell cron.

(1:) f.\.'

b' 'I Tc KOIl'il:lnL I\I~" I w~'r.!t II rueu ,\ e \ 1.,lf
"{, Jlen dn\,r dell r:n.l{d",.d en gf~/.;\flt g d:L111. nl.
":1I Ct:\ mt e rnationnle J'O 111: ....;"11· v I', '." lcde n.

tCII \ Hl lt)l.l~r m- Cl1dhr'ld. ,L:l!1 tt; ~k:j~'r. ·,nder
'AI' r 11IItf'1].' (,rlt~kt~flill cl de IIJh:'If!l"'k'l "ti

Id L.\t ... 'I, ,'·d,l,)t II loj ""ur .!e uncle IHlltt·nl.~lld·
~"bc 'huid ell tit' la\!L i{oedilig J'li a.lllstel
llll"" Jer '·(>1,1101 .....1>...' 1.,~U Tt\r '~iJ Th''',.:-t!Jf !l)lt{'t -n
uut rur rnen P"lt' \""or",tfllt'lI \:!U !"rd ....;·tit ...hll1\
werd, ~l mt'! k:"i:IC .) '1~11l\t nll'. Lr,II'1l J:_,
n"k~ OIJ Icr! u,dt.dln.gf'tl I .u-Icn "I' Ijlt.' tJ,L.",.ooI

YlkJrt:_;t:ll,r w')f,len 0l' ('It:t.l lrt Ik hef /.'~)\"vl._'l
be t er TI' !I'!l, ,I. ~ de a'!',llra':lli d,~r \L'r~dll:kCl\It:
l' ...k .. dero; hu nne rl"" 'r!II~ :1l1Jlw (JIL le l'!'lk~
btte IIp 1" h"~ell. I u t u .... dh n ... vr !I"~ I:p,d
w at \I·l;,l"('~cl.fhelJ 11 i4tnHi Cl! de "ulta!l '.n:dc
ind e aut Ill" fil I"...' ':\1 het c:d:\Il,j ...let: HS t oes unu-
me n a;" de aau t st -Ilen '"JU\'t'rlltllfr een Tur'
WJ!'i

~1..:1 .i.s: - W. Milne .•. A.. R. '.
AI ebr (~I ric tie):-;. ,'oaks M.A.
:\Ieti kunde ( Intrioulatie}: M. Jori8Ch.
li,.., N ~t 'c., :-'V. U. Finl.y, .A.,E.

Litt! wood. :'t ... , H.,," en E. N 8. • A.
:S-.ltllurkullde:-W. ~li'lue,. ,8.&., en A.

1'. Trottor.
", ..he ik nud .. · -I'ruf ..ssor ~'Ï8Ch r. C. F.

.1ur Il. ,1..\ en Ilr. .1. F. :'tla lO.

Vb!!lt'nkuud," - Dr. ''''rio h, M.A.
Tl 'ukun t: -l'rofc_, Lawn.
:-;'_IHllklln,j,;(~ tee niek : rofesllOr wn.
n~..I";:le. -Dr. ~I()leog n A. W. Rogel
)I!I" 'U ic~ (I) ~de rnjjn m:- ardn

WilJlilfli. e . "h.. m Qnea rall.
(~) Finnle mun-exarne :-J.

Het blozen verleerd,
.d·1" ,,};d'!c'HT.

~[jlllh or.~Dr. Hotf m ,'1 IJ "1; <.l· tie.o·1 _;rS III
J~ ·P~d.r -he l( ,~~n, q;d:", Lf:lId.llt:')Ht!1l111 g
PO ~llla. t IItt~l'k!t ~d t"l r r-, v I 1<"OI'I'll:..;,·",t(·ld
Het 'i1' RU h III 1'I"hnkkl'llIk 'I:d,:trmh.nll:.!, 1.1j

lt..: I r·. h' \ :1;\ d!;..: l f11 Iv,t '; .. rd n 7,~ ~~hf"f'l
w\..{ k ...' 11'1."-'·!i ['1 hf! plldJIJ'~ '~t'nk,)kJl' k Lrtc u
n '111"11 b,,,· di.' k uoe r rodel! .\'.'r.I'·11 voorf ,...~L ),1
611 t n tO!)ll.4t·l.! ";P\o~:d ~111..·tllIldl·\'!r\'f~·I:·!"'1

dat. di" kll''''ll, ,.' I)~ h r , I "'l'1J.1I:l' n . L' I II~trc' ~'"

e sc.:il'1JI:H1ut!.'n '.1 ...' \l"l "t.'11 .si.. ~L! h c t k n I'~n
vur .u·,jc Oll!lt· ...l h,l.unl!!), 1,1.lur t I h~·: 1)",,/ /,r,1 IJ

n(l~ [uI '1111 Ill'! I 1;" I ...·ll\ddl;..;n,~ Y'lJ1

t\l·t>'J>ilra(·htl..il.'la:rl,· \\''1.,11'''\11' ECII\'Plldl ~ PTn\!.l'

.ij hun k ,'N(_rq ,L~n !,.·t 1',':" I"':'n(!~"'1 ,j.•l,1

!,;('n~e nil lat g!) 1":1 fllt'r ~.~t LIl.'1 hl !••'11
!-II! 1.1"0 we lli lt erk i- lt"l. \""r!':"] Jl' ("of" "11

d·,'f WI) "t,e!Mpt e ,· .•·h,d,~J;t 7.~··1 11(,lr,lPI -r
I,' l ·I!Oltm.tker 11 t ~·t'tL·:llhl/ .•tawl l'lt .I\·er·
In'ft Hh C~ \'''1': hl! kan nl" I,; 1\1:11. k,· ..~ \ ·t
)}-l"J hulle l.ljn ~I~).lr .. '"".-110 Il: l~t'I'" 1:"0d. I r,f

ehor Il.

(I) 1'\'\'11"\ 1")Rr.:'i IX IU::t:IJT.J:;S •

":I~ Il. II Jut". B A.. LL.B.
lt.'dltl'! .Joru-«. LL.I>.
.\d voknat ,J ones, Jl ..
.\ol \'Ob. t ,T, ube t, I. ., LL. B.
I:. H. van hql. :"1'

:\lod· 1.,I.·l' rt'\' ter ';lIcb nan.

(,,} Jo v. I' \ "I:f.\ \oUI: liEr sf nooI.

Lil.!' ~"'l!; 1'!lIfl ...(11' JIC\\·llha.IIl~, ,M A,
I.l"'lI t'n I;rlf,k~., IJ jl f~qor Ritchie," .. \.
I; ...... ,hlt.,dpf)l...:. f r, Lo~it'.
11.. 1::",,1,,:10 I-',·"(, ..,,.,r Ydj, n. B.A. Ph.D.
i'.Jl ~. pIlli.,~ ...II; Ila t.
l'e II\~. II. p'O(t.:. or I r-rnn n , B..\.
i~. 1 -r ...' J,. He". ('ar II ,r( -droo 0, :\1..:\.
:'t_·)lUt.()· r~" -. (';t'lf'H ~:dwdl. B.A.
)1.111", ...l.'-: pr.) l~~'11 ." kin, ~L.\,
\ I," :,1' '" Jr". '1' ~ d\: .u,·" :\f..\.'l~:,:klll;Af:'prp .,.~!l ~f tin, )1..\ .
Plal1t"_'1l'umlt·: ( ï .• ar h, ~ .
~.I lJ!1r un,I,,:,. "",,II.
'\ 'Iunrllike 113r Irtlk.kll'l,Ie: prnfe",

B.A.,LI..!I.
'I..dcr tor. .itera!u, p fCMlIÓr

W' kuntI": rof.lUOOr Outhrie .
("... . AT".:r."\ \"non 'ELf'}(E~·rA'RE

~\HIE~.

EI1;;cI (Pt. I): prof ""r Foot, R.A .. LL. Jl.
En!f I... h (Pt. lf)' (I. I;ilch . t, n.A.
~I.tlh.·.i.·,T. rtarri .. I ,"'.

c.ch, I"nc: l·. W. Coq~'
iI'.'h ·""is: ds. A, .1. L.

ruimte hebhe
be ke is
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:. I 1~'''}T~:n -r. IJI.,J',~ r.s, 1;'1. na)dy'~ "li ..
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