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WAARSCHUWING

DI' womlerbaro populariteit van ~tt>arn8'
O'llni,/,/,.ftjl.'e Hoo.fJpij~ Geneesmid.i ,I heeft vele
11HlIl!U.lk~l'I" v.m dit ktlst.dijk middel j" ~~et leven
gerOt,!," I I en die worden te koop aangeboden,
Tl'll l'llide zeker te wezen altoos het rechte te

krijgt' li mod men toezien dut de naamteekening
(Ill rnl'Lle inkt) over het biljet.2P elk en ieder
doosje i", Skal'lI'" OnmiudeI9ke Hoofdpijn
GeJI""511liddd is te bekomen bij uw Apotheker
kgl'n ltl pur doosje,

VEEL OB.-No 6.499.1

IYoor.l\i!.~~~4tr'NJ' 'SWaIl1

er nie'" pliJbtaaode met " .

........ ·W.IJD'Y ........ I'VI..... '"

~

~ .

'Belangrijke Pu~!!eke·Verk
Den alombekenden Bezigheids Stand, Tuin-, Zaai- en'Veeplaáts cm' DINSD.4G, 12 October,
"STOR1VIS VLEI," - :Oi~E~LAATB. ,

SWELLENDAM. ' -. Brandenberg,diSt. Clanwilli am TEN einde te voldoen aan de toenemende aanVlaag voor goede
,: " perceelen heeft de heer GERT OUVIER den ondergeteekende

IIAltDEVELD, per publieke ,veiling te verkoopen op 'de plaats op

18 OC'l'OBER 1~;

AFDEELING

DE ond,ergetl'ckcnde, mr t , instru('~ies, be~~,nstigll
publiek verkoepen te" STORMS "LEI, op

door de Heeren GEBROEDERS HEATLIE,

Voor vrouwen, kinderen en delibt.e
he~ ~emeen Is bet een idiaal YeII'l&EIftrlIDi<"_'L .
kotteltke beatanddetllen van Oed-Vilch oUe
opplott een delieaten wijn PIl eeu. seer
p~paJat vorkrégcn die EminlaioDl of)(out .
Wrr8 ovêrtreft, tel'ql het al d. krachttip .,. ~
~deelel1 van de olie .elf beVat, IOnder ~
'YIUl hare slechten ODll'\llge'Ql.lll8ll .

OCTOBER,1897.

,

AAN DE

WEST ZIJDE VAN DE'RIVIER.

De volgeude welbekende plaatsen ge1ea-en 5n het'
zal Afde6ling VAN RHYNS.f)ORP,

1. Rietfontein (extentie) bekend als Lot No. 4149, groot 5toa WOENSDAG,
morgen ~n 535 vierkante roeden. .. ' om 11 uur 's morgens,

II. 1/3 aandeel van Lot No. 3486 bekend als, Graauwduinen DId WATER ERVEN 1
groot 6121 morgen. : e vo gen e - .. ,ge egen aan

'. . de rmer te .eten :-III. 1/3 aandeel van Lot No. 3668 bekend als BataD&' Vl81. groot '
,5398 morgen en 407 vierkante .roeden, 4 I.-E.'ven Nos. SO, 81, 82, 83, 84, 85,

IV. 1/3 aandeel van Lot No.~669 bekend als Groot Schaap Vl~ F!l 88 89 189 280 231 2S·1 en 233
groot 6010 morgen en 5 VIerkante roeden, , I' , , , · , _, ·

V. 1/3 aandel van Lot No.3670 bekend als ,Xleinschaap Vlei II.-Gedeelten van Erven Nos. 253,
groot 4987 morgen en 428 vierkante roeden. ' cl55 2'" 6 257 258,· 259 en 260:-- --.

Ve:rcler ~ , t) J ,

Woensdag 20 en DonderdaqH October 1897,
Beginnsnde elken dag precies te 10 uur 's morgens,

De volgen.de Vaste- en. Lo.... Goederen.:
I. VASTGOED :

l ïa r .~('d.,t,lte va n :-;t.)!'lll"~lei waarop ti.. Groute en W"iuRtgevendo Bexigheid gedaan wordt, liggende ann den Znider Kant
'af! "Ve l{iYler ZOlld",. Einde." Dit deel bevat oru t rr-nt 1:170 mo~en en is goed bekend alA oit.mut>tel;de Weide voor groot. en klein
"l'e, zoowe] als Stl'ui"",,~els; h ier vu n zijn '-,(11) 1I10lxen omheind met Doorn-Draad en Olijven houten palen.ren welk insluit de groote
en rmchtil{e vleien, doch nl deze ~oede hoedani;;hetlen mn de plll.&l.dalH een plaats, zijn niets te vergelijken bij de \VinRl.trevenqe
.Ik"!1held die aldaar gedaan wordt en de eenige reden waarom de Jo:igeDaren to. den stap van verko.pen overgaan ill'omdat zij het niét
Ia.nger nood nr ach ren le wer-ken. ~.ijkl\ns alle in~oners nn de KQIQnie weten dat Sto;ms,:lei ongetwiJfeld een ~er beste ,~z~heid ••
plaatsen ,,,, en dl\ar de YOI'lge. bll.en&.'\r voorziening heeft ,gemaakt dat geen BezIgheId van eenIgen aard In de nabijheid mage
geopend wor-i le n. k a n ~",'n "ppo"Hle Inge,'oerd worden, eu de hgglDg van het Eigendom is zulks dat het werkelijk genoemd lean
wor-den I",t .. ~I"I ('n ~1,'lItt'l" van de h"t'lu:ele ItUggC'1I8, on ..r de hoófdwf'gen naar Swellendam, Caledon, Robertson, Bredasdorp
N 11 pier ore!' dl' wed' ~:ta!l.. I re J.{chou wen bevatten het vol~p,n.de : ,

I I)" :,\"z"tie·willkel. w aaruau i." anrre x , Je voordeclige KantielI, 'Vol Pakh n is, \Vijn St<Xll' en Post Kantoor,
II Ifel. L!'l'il,'if> W'"Hlhu], illl<t'richt \<"'I':! af7.0nderlijke families, en hetwelk ook: gebruikt wordt als een "JIotel."
III (; ...>vI t' I Iii LOei \' erdit'piull wam-i» do Koren Muien Ht&at, die met stoom gewerkt wurJt, twee dagen elke week, en te

~lllkertiJJ I.)k nl ,It, ~In.chinerie, behoorende aan den Wa~enmaker's Winkel, :werkt, Dit gebouw bevat !Klk den W.II.ge'lftftR-kers en
Smid. \\ i nko] r-n ,....t iS f,..langwekkplld te zren al de verscheidene werken die In dit gebonw gedaan worden, en met een Voorman
zooals de He"r Fl'iek,e le Roex, kan het niet anders WeZE'n als betaalba ..r.

I V ~talllni( ,'0)01' ;,0 paatdeu, huiten deu Stal die verhuurd is voor de Post paarden,
V. Dan Zijn E'I' nog'-, Gebouwen vall.J. en (j Kamers, bewoond door de Blanke werklieden en verder G Kleinere huizen voor de

dll'n .•rbode n, a lsook eeu groot Wagenloui. llXl bij ZO voet, wuarin de }<~ngines en Dorsch Machinen gehQnde. worden, Aan de Stallen
I. "t'n .t",·igc Krual van Klippeu gebollwd en in verdeel ingen verdeeld, en verder 4 andera Kralen voor Klein vee en een extra
l>lppini( Tank !Iet moet ook g-~noemd worden dat alh ier een Hollandsche Kerk i8 en een extra Pont over de Rivier, en dat san deu
('<"l'r vu n de I{i\'ier ee n Extra (;l'oote Wind Pornp iR die het water nit de rivier in Tanks pompt bij de \Voonhuizen, Werle Winkels
eli ~[u],.n "Il ,.,1,: de 1l1",'111 Tu iue n voorz iet met \Vater, Yeel meel' kan gezegd worden, doch ik denk bovengenoemde is klaar
Bil duio"li ik , ..

l{",t i~ ze ker dat weini)..'Il bezigheden in eeni~ Dorp dezen titand kunnen overtreffen in l'8rkoopingon zoowel aUl'Ivinstell, en om zulu
te ,";ertu'gen ZlJIl de eIgenaren !,,'IlIJegell aan bona fide koopers hunne boeken open te leggen WlL&roov zij zich zeI ven kunuen over.
tnl..;en ,.,n do uitgebreidheid der Bezlg'held. ,

II.
Het· rc_ta"t omtrent lb morgen Yltn .. Storms Vlei" gelegeD aan de ~oord Westelijke zijde van genoemde lli.,.ier uitumleende

d"f! : ..""J bekelld "I." lie Tuin en BO<JOIg-aard,"
IJeze gronJ "'ur-dt benat met CCII HllJOt nit Je rivier en i. beplant met ,500 Ulue Gum Doornen, 130 Allerlei geënte Vl'1lebt

Bl~)rne". G') IA'nIoen [lo-)men, en i~ yel'Jer beUUl.iJ met Luc.erne E'n i ~~I uJ Gnr"t, , '"
III.

I le .t"c,ltn vau de beroemde Vee· en Zaai plaatsen " Doorn Kloof" en " Van der Wilts Kraa.l" metende te zamen, volgens Trans
port, t);.~ ~Io,.).!'ell maal' VQlgens Uakens 7,~t;morl'eu ; op dezen JP'Ond zijn 4{) mad Haver OU1 de helft gezaaid,

~ AI dele eigen,lommen lIggen aan elkander maar zullen afzonderlijk opgeveild wQrden en daarna tezamen, doch de Af.
~Ii\"er nrb"1flt .ich niet zullcs te Joen ingeyal do eigenJ\I'en anders bepalen.

LEVENDE HAVE:
..~·1'; "tt ra j"ngoe Trek: OS8en, ~ .1"A.I,t 0'8en, :.!~ ~(elk Koeien met jOlige Kalver8, 10 Koeien ill me"" zonder Kalul'8, 17 Vaal'Ztln,

1 en ':,I jaren '.lad, I oprecht geteelde A IderTley Bul, 1 ditto Hollandsch Bul, 200 (lus Ooien, :WO Slacb.t Hamels en 2W jQnge Hamels,
&11~nmet vuile dra.cut wel, I paar extra Kar Paarden, 1 Rij Paard,l goed l<'ete~lde jon~e Hengst, 1 jong Rtlin Paard, 3 Paarden
)fenie., te yeuleu vnn den Hengst van den Heer Jacobus de Wet, 1 jonge Merrie,60 FI'&Bic Vark:ens, van 1 tot 3 jaren .oud, I
Opre<.hte ¥ ork:shire Zug, ,t:! Struis Vogels, . ,

MACHINERIE :
:! Ze. Paartien Krscht Engine" ruet Dorsch Machinen in eerste Klas orde' e,n bekend voor het goede werk dat' met hen gedaan

"ol\lt, I :-;ieu wc Schaaf ~lAChine, I Zaag Machine, 1 Speek tap Machine, 1 Ste~:;_Machine, I Groote Ronde Zaag Machine, ;2 Dril
Buor ~[at:hill~lI,

WAGEN· EN ANDER HOUT EN rIZERWARElo4:
:, "olie .,tel Zwal'tl Wal('en Wielen, Il Kar Wielen,;;O Kubiek voeten Kajaten hQot, ~ \Vagen Kisten, <Ir Ton allerlei'Koorten

YZH, I:, (;et'lh,'utell Planken, III Wn~en en Kar A,sen, I Oroote hoeveelheid D~ ..len, Pine en Vlloer Planken, 575 Zware Wilgen
VBII:ng"', .';:,1) KiLr \'cl,1ing., fil)l) lall~ Wa[.ieu Speken,:W Korte dItto, 50 Schameljj~ 4a Paar Os ed Paarden Wagen Voor en Achter
Ta.n"_'pll, :,'0 WagelI ~ ...ven, 17 Draai Borden, 2:! Slinkhunten Planken, 30 Lang WI\gen8 en DisMeIboomen, Het moet gezegd word811
dat al het hout uit~ezocht en Knrk.dl'Oog i•.

WAGENMAKERS· EN SMIDSGE~EEDSCHAP:
2 E Hl,& Snlld~ BInasbalgen, .~ Kttra SchroeveIl, I Wiel Plaat, :3 Aanbctllden,"'~chaRfbanken, 1 Boog Duk en alle a'ndere ge.

rt-eJ.c:hapI'CII belluoJigd ill gl'uotei:)luidti en Wagenmakers \"inkels, ."';

DE OSBORNB

ZELFBINDERS EN MAAIERSGebrs. DELFOS &; 00.,
ZIJl DE BESTE II I UI ~~~~,_TE3 WE::~: . PRE TOR I A ' ,

P:RIJSTREKKERS aan al ue ~~}i;~'2a VERY A ARDIClEN J . '

Voo,,, ... ,,,'o T,ntoon,tellingen. ~ RUNDERPE8TSPUlTEN EN· TROCARTS
D~ OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, halanceeren

Zl'cr li~'; ~lIi\c:i('n eI,! Bindl'n kort zoowel als lang graan metcyen groot sllkse~, .Wij waarborg4iln
dat onte M,~cs alle sa,tisfactie gc,'cn, en laten ze door onzen. Amel'lkaanschon Expert
Op;tCtt('l1 in wl'rkende orJc, AI,; gij een juweel wilt bezitten, bekomt oe Osborno ZolC·Binders en
Maai·.Machilll'8.

relknm en ver ..
rtn~ te open~.
":r <ergarlerioll
f"' IJ l. "rjjg~n
!.('or1l.'uJ aan bet
,,,, ''!rkoopin· BOERDERIJGEREEDSCHA~~'"
.. \ot"f's.;en, Kno
I_ring gel .... n, 1 r.el'ste Klas Wal!'en, 1 AI.laan Tent ar, I ditto uggy,2 pen Karren, 1 Water Kar, ~ dric,v"3r Ploegen, :l }<;nk:cl.vu("
,~[' kwam d. d~tlA.', I Y7.ernn Egl{tl, I Cultivator, 1 Kajatenbouten Dip Balie,::l Hand Kan'l!n, 2 Zadels en Toornen, ~ Zl'i8en, I Lot De8Htevt1l1en,
""il(O diAeu... ie r Span Jllkken, 4 Paar Achter Tuigen, 2 Paar Voor Toigen, 4 LadderR, 1 Yzeren Tank,::l Dom Krachten, 1 Kruiwagen, ~ Schuiten,
"1(0" 'oor, p. ~Groote Zal:en, eD verder Graven, Pikken, Breekijzers, Hijlen, enz,

:;:.:~;'i:~,j~".! KOOPWAREN EN NEGOTIE GOEDEREN:
~~ond""rd ~ L"i(K'ers Brandewijn.,~ Lt>ggers Wijn, ~ legger A1.ijn, Yzeren Eggen, :! Kajatenhonten Dip Balies, :1 Slijp Steellen, 6 voor publieke opv6iling aan:-

,r~.:~';..i:a~~ f'u,l1lc Blukken, I', (J1'o<,te Ulie Kannen,'~ drie-Iegoger Senkvaten, Iii half legger Vate!!, 10 halfamen en AII~el1l, 5 !:fok Zeilen,.2 30 Merries 4 Jon Hgsten 2 J·aren oud (Goedgeteeld) 2 Veulens
... - dmijn Wa"en BrakeH, .J. Paal' Kar Trappen,:l Zeil ;(I'ibbe.o, 2 Groote Schalen, ;;0 Gladde Zink platen gebogen voor \Vaterleiding, . ' 1ge en, " .' , DE d k d zal k INSD G

"lrll.cp7!!,~ I ':zen'n K;,t (Safe), ,~Od,ozijn Ploeg Sch,aN'n~ i ton Zelf Binder Tonw, 1,j0 ~llcn Tabak, 7 Zakken grwten, I Soda ~aterMachine, 8 Rum raarden (Goedgedresseerdl, 1 ~Ul], 50 Koelen, 31 Vaarzen, VAn on ergetee en e doen ver oopen op DA, 12
'on,leer.,j dQ"" I ~ dIer, ~. :'och:\len met (Jewl(;htcn, :!O GelOOide Bok veilen, 10 Jukken, L) Iwllen Doorn Draad,2 Zakken &zIJllen, liJD Wol I tot 3 Jaren oud, 30 Jonge Bullen, 2 Jaren oud, 50 Trek O~n, vau 4 aanst., en den VOLGENDNN DAG, indien vereischt, te bej!fUIiO!' ...:ti
"m "" ""hu'- , :';1.1) Stret'p Zakken, Ploeg Stukken, :,I Sto\'es en hel gAwone &/Ifiortiment Nt'~otie goederen 1.ooals Zeep, Rijst. Suiker, KQlfy, tot 7 jaren oud 850 Aauteel Scbapen 1 Hengst, (Donkey) 11 Donkeys 10 ure precies. . '
Ill~r te ~---.r-'1',·"h;bel'd8t:"ed, I.innen, Flanel, Ucruit, ~ran,. en Kinder PakkeIl, Kleederen, KOl1lhaarzen, Yzer Waren in groote hoeveelheid, Olies, 1 Lot Varkens: . ' ... ' , Het Alom Gunstig bekende Eigendom,

l- ~tevel, \'ln "lIeriel "u<"I'ten, enz, enz. 1 . d b"h 'd d H fdatad . h h I
"e; ,d. raadliJld J'3""lJit is nu eell Kall,~ V()()I' eenit: persoon met. weinig Kapitaal om zijn fortuin te gaan make,n, eD om bod fide Koopers te Ook de volgende LOSSE GOEDEREN:- ~ egen 10 e na IJ el er db , groot ID et ~ ee
, t'l" .tem ~ "elU()\'l te komen hebben de eli(elilll'en tle"loten: Het \ astw>eJ te~H.lf uur op den eersten dag op te vellen, d?n Kooper d,aarTan, de ge· 3 W u . K ", > ID twee porseelen (volgens scheiden door den Harden Weg), eerai
, .•,[ •• n II,,~· 1l'Ir~nbe.d te g-evcll mut eens et'nlge vun de lusMegoederen en Nl'gotle waren over te nemen tegen een waardeenng en voor welk emdc d. agentI, 1 oootsche ar, 1 Openkal op ~eeren. 1 Za<iel en Tc;x>m. 2 derlijk en dan bij elkaar.
,," Hl'CI1ln Jlcatlie .Iock zullel,1 lIemen I"I-('"n KaapHche Inkoop prij7.en zoodat het niet lang noodig zal 7.ijn de zaak te be8luit41o, Dubbelvoor Ploegen, 2 Enkelvoor Ploegen, ;J páai' Achter TUIgen. 4 Den te velde staanden weelderigen Oogst: de vrucht van 100

';p';~~~n;~:~.· RUIM KREDT"!":'1TZAL GEGEV' EN WORDEN Bpan Tuigen, Pikken,:Graven, , Haver, 30 ditto Koren, 12 ditto Garct. en Haver, 2 ditto Gant ,u.ll'l __

""'ur nm .ri'. . I ,1 ..i!J . .•. .: • En Eindelijk :- .voor 30 mudden Graan.
le ,,,,,trent:l A G B' TEUBES Af I .~ Jukken, Pikken, Graven, Vaten, Balies, en eene hoeveelheid boerderij. De Levende Have is uitmuntend en Eerste-Klas,P"f~7:.1~hnog . , " a' g'er gereedschap te veel om te melden. en ook wat verder op den dag der 60 Koeien, 6 Ossen, 11 Kalven, 1 Hul, 18 Ezel8, 9 Merrie&, 6 .
I ,; Jl"" hunne . 1 • • ,~.. verkooping zal aangeboden worden. Scha~n en Bokken, 60 Varkens, Pluimvee, enz.
"11 .fd""hrtgll. RUIM C Het Boerderijgereedscbap in goede orde, al8:-4 DO.rw-.~'-),~,~1.,t~:'~ !("t)('rtFnn, '" ~('pt. l~l;-. R E"0 IET. Tent do., 1 Scotch. en 1Open kar, Ploegen, Tuigen, Zwingela en .....,,~1IIIl!I
:'I"'~'~;;lIh~~~~ GEpROEDER8. STEPHAN. 1Wat.erkar, 1 ZelfbIDder, 1Wanmachine, 1 Room &parateur,
I,. 'ergadef'in. WE 88E L8 & CO Vendu. Klntoor, goed, Vischbalies, enz., eM .

• , Huisraad in cnooote verscheidenheid, Glas- en Aarde-_'"La4ng Plsats,' o· ....& ...

6 September 1897. o.a. eeu Hollandsche Klok, enz. .
F. J, B."LANGERMAN,

Executeur, 'l'est&meDtair.
.. ""_;...N· ............ _--

J. J. IIOF1IEY(t & ZOON, Afslagers.

RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAD.,

Invoerders van Verbéterde Landbouw· en Oogst·
machinerie e~ £t;er.en Werktuigen, . ""

o LIE ENS T A ~ 0 A A R0 8 I NOT 0 UW TEe EN ZEE R LAC E PRIJ Z'E N.

~

Ll3JVEJNDE
1 Afrikaander Bul, 6 jaren oud.
1 do. ,.Bul, 5 jaren oud.
3 do. Bullen, 3 jaren oud.
6 Jonge Bullen, 56 Slacht Ossen, 14 Slacht Koeien .
20 Melk Koeien met kalvera.
14 Vaarzeu van 3 tot 4 jaren oud.
300 Afrikaander Schapen.
100 Afrikaandel· Ooien met Lammers.
5 Afrikaander Rammen.
30 Kapater Bokken.

Het lijdt geen twijfel dat het westen bestendig vooruit gaat, ea
deti loop des tijds gebonden is bij 'uitstek het residentie gedeelte te
den van OM bloeiend en vooruitgaand dorp. Ventilatie is daar,
maakt, afwisselende zuivere, en opbeurende briezen van de Zwanll>el'lrel
Outeniqua bergen-laatstgenoemde met. zeelucht gemengd-
overgewaaid, en maken de lucht ten alle tijden aangenaam,
moeite waard ingeademd te worden ; riooleering wordt door de
zelf verschaft, en een factor van ongerief en ongemak. dat in
dealen Tan ons dorp gevonden wordt, wordt dU8 verwijderd ; ODjI8'_~
en ongeurige toestanden schitteren door honne afwezigheid, Ul(lerGalIll
hier heeft men het ideaal van fraaie en aangenaam gelegen bOll1W-pell'ellll
len. Het is bijna zeker dat het Spool weg station op of nabij
III komen.

Op Erf No. 253 is een substantieel
zijne ligging op den hoek vau twee der
kostbaar maakt als een h<>7:,:,rheidaplek.

NOT.A,.-Al de erven hebben recht op water uit de
sloot aan de westzijde. '

Volle bijzonderheden .op den dag der v~rkooping.

'E:.A VE

.EN EINDELIJK'
2 Nieuwe opeu Karren op veeren.
2 do. Bakkarren. " .

En wat nog verder zal worden aangeboden.

AFDEELING

-------
RUIM CREOIET. TERMEN ltER L/BERAAL.J. C. STEPHAN, agent voor de verkooping,

A. J. BESTER, Afslager.
-------- ---

KOMT EN BELEGT.
Vendu.Kantoor, Lading Plants,

4 Beptember, 1897. Kooplustigen worden herinnerd dat de Oudtshoorn
ging nog bestaat en fondsen beschikbaar heeft OlD op verband
uit te zetten.

C. F. LIND, Afslager.
Oudtshoorn, 27 September, 1897....,..

PUBLIEKE VERKOOPIN~

VRIJDAG.
OP

15 a.s. BELANGRIJKE VERKOOPING'fo ..

October,
IN DBTE

WItl,! EDRIF'r, KAAPSCHEdist fiquetberg
-------- "

VAN DE PLAATS

'Welbeloond ~of 'Bommelsh
LEVENE>E Oogst,

Daar de ondergoteekenden hunne ,!aats
MATROOSFONTEIN, aunex, uit, de ha
bieden zij de volgende .

TB K.OBBBRG.

Have, Goederen,
In den Boedel van wijlen ALIDAJACOBABLANOKENBERGen

echtgenoot JOH8. GIJSBERTOSBLANCKENlIIJW.

A. J. BESTE~".~fslager.

Volqens door de Regeering goedgekeurd model.
):

Wegïens de 'vele bestellingen
nieuwe oraers niet binnen veêrtien'
uitg~VQerdworden.

~BUNDEBPEST.
JEYES VLOEISTOF :-ltet eeDige on~ middel·

gebruikt, en Sp6Oi&tJ~hrevan door 'de Begee1'ÏDfl8D TU
deze Kolonie, Transvaal, Natal én Oranje Vrijstaat TOOr Rund"'"
Ontametting.

Gewaarbo1'jl(i doc.r dr. Koch en dr. Hutcheon, ft .den ........
IChappelijke authcriteiten.

Eenige Agenten voor Zuid Afrih.

• O~ LANDSBERG EN Go., •
" ..K:AA FSTA:D~

Onder-A&ea- in al de Voorn"'VQlie &.cl.. ' ,
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Vergaderingen van Afgevaardigden Het Zuid. !frIka~;;:deHaveGeneesmiddel
der WcstelIJkt' OlJdcrLI'.:':·l· Ilr<J1111-~h::it'lranlll' :lIaat<cUaL'pIJ, van J
Malmesuury zulleu !;L'!Juudtn IIUI'd"11a::; volgt: - HET

TE 'lTLUAGIf, op lj llcz\l", om ,; llur'~ nallliddag:; III dU llofzaal Gootsta d t de We Id heft 0 le rd
TE ~W.\TAt;r, u]' ~ (kzu', '~ IlIO!'gl'IlSom V lliir in du H(,fzaal. r'"~ a ' re e .pge ve •
T E I OU F 1 'f ~ Lees wat de h~r THOS, P. THERoN, L.W.V, voor Riohmond, en Secretaris VIU1t . { :-;0_, UIl ~I dO,L'!', 0111 :) llur 's n~ulJit!Jags in de den Alriltaner Boud BO!!JjJJ),:-. '.

Hofzaal. - Brlt.tolVll. November Il, IBlI6,

~DII. ~~.SS ttI'a:; ~c».,
'wensohen de aandacht van graanboeren te bepalen

bij het fért dat de
JlltEASSEVHARRIS .ZELF- BINDER

.\"011 !lET Y(HJltTOnv ~EDIT,

populaire en 111<'('4.',,)li,'d W·1)Olllnh, machine ill Zuid-
Afrika en I'" <lllt',,;zllis l)eVrl'thgf'IHl.

R- l.VL..ROBS & .Co.
STRA~JDSTRAAT, KAAPSTAD.

Paarlsche Tentoonstelling, 1898.
DE Inteckcniuc LI.j'l 'II v.ior ti" 'l'elJl ""n.'tC'11Ill'!, \';111

Januari ],,,~I";, gTII! 11111'1111(1, Uil zUIl,]r:l de lij-t cu
in!.!l,le\·,ml zijll Lil I.:: \'IT,!:ldl'rill,'-' van i nschr-ijvers
g~boJl!II'n W(lI'<I'-'11l'J! kIlllli;:( vuu eeu l'UllIit~,.

Dt· II'L'hlilhnrl.: Z;II'II:tl\\Il'killg v.ru het, publiek wordt
up ni,'uII' verw.ul.t als ill vorige pr!:'l)'

('(,ADE \'ILLlEli:',

l',lilrl, ~~! -. I " I ~'.'7

J{EN\I~GE\-I\(~ gl<:II,lr ILic,i'lIlcde da', de vO!'!-,'n'II' troep
BI'\.'\IIIOlIl;I.,1·,'I'I\·,II'!J;1\'!I'dr Dili-idag, :_; 0('111\"'1' h~l'. te' zullen

aankornon. Zij za! I""!II:III 111", ~',I 111:1111It'lI,liil "1"):1\\'1.'11,11 t }fapel1, I.j
jonge Illeid"ll. rn :)!) 111.l111l,·1IJk,~'II :,-1. Vl'UIIWt,lijkL' kilIdl' n van 10
jaren en (!;llIt'lllldt'!', .r

l'e voorkrur zal ):,I'!I'",'I ,\(lrd,'11 a.in :tl'l'!il'al![ul~~'_' Jj('g' toe
geen arbeider .....gl'kI'l'glïl lH.·),IJ\.,!!. .. .. _ .....

.J, HUSE 1\.\'E~,
S!,,'cial,; l"'lJIIlll,r:;ari,;,

Kantoor v.m ,1. 11 S\"'.,'J:d'·'1 I, 'iii" ' .•;1I'!'.

4!1 CiI'.I\·l,.rr',IiI'. h:I'!I' ':I'J. :;" ''';''1'1. ] -'!iï,-------------------------
Malll1e~lJllrij L\"l'lll "[II"" KillllCl'~rll rtlO~'dij eu Hrand-

A~'lll',llltit, )Iilnl~(·lliIppij,
In llt'n 13"",:,,1 ,'.\11 \\ '.i:' '\ LJ il 1\\ I ,J I' "\11\, (;"!:::I"'I'''. gl'l'Ol'l'n

\"'11 \llkl'l'k,

DE oul. I'",'[' t,k'::i';'" !, ! II, I, ih: ,],I:ll't((' g,'last. ,]0()1' ,J"ll E\rclltellr
Te"tHlll! IIL!:I' III i, ,',,'1lC:\'1l" 1"':lllBOtlkl, zal 1'\1ldIL'kdUl'Il vcrkcopen,

aan de Paarl, "I'

WOENSDA-C~, den 13den Oct, e.k.:
tvu 1.1. lil'l~ I!'" \'l'lllïl'l']dag~, hd n,]gelll!t-:-

Vastgoed
l. Ell', ml'( lb:lI"'I"taiill,],' \\'"'nhlli,, en gt'I)O\l\I'l'Il, pl'iL-gcn ill het

beste en !!('lnnd.t t' ~'" I, "~It, \:, I: rl" Paarl. De wijmraard is hoplant mté;
17,UUU~t(lkk"ll, In 1"1:,, <11':1:'; : II' lijn ook OU"litgpzoclJtc boorucn, van
de beste eli k"lll'll.;"I" I /"11':'- 'II Li':"; standhoudend water dat met een
lood pijp kan Hal'!..'l,I'I''''1:1 \""id"II: «ok is er een standboudend put in de
achterpla.u , : daIl II'l,!!\,,1"( :1' :d, 1(" l.uurv lruizcu, die aal! bovengemelden
grond gn·ll.'l: III ti:" L',II m:';IIl,],.II.lksch(· huur Y"l} vijf ponden
opbrengen.

Dan!' ,J" rh:!l~1.1>() \",,1 "";"":1<1 I". i~ .l it ('l'lll' eerstoklus ge:dbl'lc~gillg.
() Et'Tl 0111",1>('11\\,]Erf, 1.!ll' a.m \)nvl'llgcl1ll'ldt'll grond gn'nst.

Losgoed
.4 Stukvai.-u, .: K:I;I"'II. ',:'1,(;t; 2 pijpen, :2 halfleg!!,'r~, halfaumen,
ankers, tr:lj' cn oll<l,'rl>ali,',,;,me-t iii ,J" fllldl'l'l' betloodi!!lh_' kelder gereed-
sohap, zooals : trcchn-r-. yhntj,''', «nnners, manden, kranen, keldertrap,
graven ell vorkcn : ell l'lll(k!:.1~'

HuiSraad
llvt ;":L'llone a",,;OT'ti'1l11'11thuisraad.

Malme:du;ll'Y,
30 ~:)eptelllUl'!' 1~<I ~,

lj, W, KOTZE,
Secl'etaris ..

A. B. DE VILLILl~~ & Co, Afslagers.

Alll' hoc!'!:!II ert \'('nlssurl'l'rt!L'T's worden verzocbt de vergaJerillg'en
bij te WOlll'11.

'Ste//enbossche Landbouw Genootschap,
DE

'-.
,T\_\lU,I,Jf\:-:l'lll: .\l.l;]·:.\IEE\E YEl:U.\IJEHI\(; vun ue
Icd"11 \,111 !'''\(II~I'lllt,ldt' (;l'll!)I't·.,'l!;ql l,al up \\"'f:~~[!"\t:, dpn Gden

dezer, om 1'1 Ul't: • IllOI''!t'll, III tic' II,Jfza:t1, :::lt"lk'ul)o;;dl plaats villdun.

l:," -. 1

.L.~ ~ ~;_1 ~_ . -.- . ~_- --._. _..---J

H .t~ G D :R. i>:": ...C).. N &. CO0 _, LoT Ij •,
HOLL~::':...~D ~vI2,.-·

'Hel K09m(?r!<,' ., Drie V rJG~""'':l:-\..;·' C Ea~.'~er3 Llevelings

Publie~e
Publieke

700 Schapon
20 Slacht V~Ju.

Belangrijlce en meest Uitgebreid~~'l!eke. Verk~pi?g van
Zeer Kestbare Plaalsen en Enen, Uvende H.ve, Rutu1gen,

Vaalwerk en Huismeubelen, enz., enz., enz.
DE zijnde door
B. Marais, zullen
pen te

~ONT"",GU,
Op DINSDAG, i9.IOd., t897,

TEN 10 URE 's VOOJUHDDAGS.

400 Groote en Vetté .Afrikaander
Hamels. '.

100 Groote en Vette Mérino
Hamels, ,

200 Groote en Vette Kapater Bok-
ken, 4 jaar oud. : •

20 Groote en Vette Slacht Ossen.
Dit vee komt uit, de Touwen

andm-e deelen van de! Karoo ; men
er dus verzeketd van wezen

dat zij groot en goed zijn.

V.AN ZIJL EN W.ALKER.

GID~OB P, VAM mJL, MsJager.

gelast
Jacobus
verkoo·

J _

DR. MI.~LS v.an Somerset Wes.t, 'verscheidene aanzoeken v.oor zijn
Kostbaar Landgoed (gelegen aan. de overzijde der Brug te

Somerset West), gehad hebbende, heeft eindeli;jk besloten, en de Onderge-
teekenden gevolmachtigd het geheeIe eigendom Publiek te Verkoepen
in verdeelde' Plaatsen en Erven, zooals hieronder aangegeven. De Ver.
kooping zalplaats hebben op

20, 21 en ildieD 'Ioodij op 22 OOTOBHR, UJlstaande.
J. De Woonplaats, liefiijk gelegen onder prcohtige eiken, bevat

een der fraaiste en aangenaamste woningen bekend, voorzien van alle
gemakken, Wijnkelder, Wagenhuis, Stallen, Kralen, en .Afdaken (met
sterke ijzeren staanders), alsmede een aangename Cottage 4 Kamers,
keuken en dispens j al de Gebouwen zijn in perfecte orde en onder
Gal vaniseerde Ijzeren daken, is beplant met een groote hoeveelheid wijn-
gaard stokken, vruchte bocmen in soorten, ~ eiken Em ~J.\nn~
bosschen, is zeer geschikt voor tuinen, en in bijconder v~r eene t¥lker.ij,
en is goed' voorzien van sterk loopend water, groot 37 morg.. De
Plaata is zoowat 4 minuten wandelens van het Strand Halt Station.

II. De Plaats, in de onmiddellijke nabijheid van het Strand Balt
Station, bevattende een groote Woning, voorzien van alle gemakken
Stallen. Wagenhllis en Buiten kamers (thans hewoond door Capt. 8.ROOE-
\l'WK, onder Contract tot 1 April 1898! «ogen een huur van £7 per
maand) is beplant met eene groote hoeveelheid vruchte bocmen in soorten,
heeft vruchtbare gronden voor tuinen en wijngaard, en is wel voorzien
van stork loopend w~ter, benevene een groeten Danaebosch=-êï) morgen.

III. Zeker stuk Grond, gelegen aan de boven zijde van den Harden
Weg, " bij de Laurens Brug" grenzende aan No. I, beplant met eene
geoote hoeveelheid wijngaard stokken in volle dracht, heeft groot-e eiken
en Deunenbosschen ; de grond is zeer vruchtbaar en goed voorzien van
water groot 22 morgen.

IV. Zeker Stuk grond gelegen naast en aande onderzijde van het
Straml Halt Station, is zeer vruchtbaar, geschikt voor wijn en Boom-
guarden, tuinen en zaailanden, enz.; ka~ ook voorzien worden van
water, groot 32 morgen.

Y, vr, VII, VIII, IX, X, XI, XH, XIII, XIV, XV, XVI. Allen
gelegen als No. 4 en grenzende aan elkander, even vruchtbaar en ge-
selrikt voor wijn en boomgaarden, tuinen, zaailanden, en •. , en kunnen
allen voorzien worden van water, en hebben allen bijna dezelfde grootte,
te 'n..ten :-circa 28 morgen.

XVII. :305 Groote Erven, elk 100 v 150 vt., en zijn gelogen als
volgt :-1 G8erven zijn gelegen van het Strand Halt Station, grenzende
-um den weg leidende Daar het· Strand. 137 Erven zijn gelegen aan de
onder zijde van den grond in de onmiddellijke nabijheid van het water,
l'll van ;J tot [> minuten wandelens naar het Strand. De grond is zeer
vrucht.baar en geschikt voor tuinen en vruchtboomen, en de ligging zeer
g'l'::ichikt en gezond voor permanente woningen. Deze biedt eene schoone
kuns aan ivoor diegenen die begeerig zijn om zich van erven en plaatsen
te voorzien aan de Brighton van Zuid Afrika, te meer daar beschikbaar
~l'Ondell ~an t' Strand zeer schaarach zijn, en te gelijkertijd biedt het
eeue veilige geldsbolegging aan Kapitalisten ..

X VIII. Staande Oogst van 20 mudden haver.
XIX. Vaatwerk, 12 Stukvaten van 7 x 6 leggers elk, ]0 kuipen,

::! wijnpompeu, leggers, pijpen ton balfnmon, trap" onder" en andere,
l.all.:s, kelder en Boerderijgereedschap, enz., 1 brandewijris ketel
(1 legw'l', g!'oot, nieuw), ploegen, eggen, voer machine, enz.

XX. 1 Kapkar, 1 dog cart (geimporteerd), lopen do., 1 3chotsch
kar, 1 bokwagen. 1 scheepsklok, tuigfln, swingels, enz., enz.

XX I. 60 Melkkoeien waarvan sommigen in melk en anderen op
kalven zijn, 20 vaarzen, 1 bul (Alderney), 2 jongepaarden.

XXII. 2 Jonge Paarden, 41 Ezels, 24 Vette Varkens.

Hui. .Meubelen:
Et'n Voorkamer set, Piano (~o goed als nieuw), K,:.lCheL1pil'g'els,

gelegenheid!> Stoelen, ovale-, ronde" Barnboo-, en Thee Tafels, 2 Easy
(,hai['~, 2 Hocking do., 4. Madeira do" 1 Zeer Oude Secretaire Sofas onz.
-t dubbele (met Koeper beslagen Franscho Ledikanten, met behangsels
un matrassen, q IJzeren Ledekant, 5 Stretchers met matrassen, 3
dubbele Kleederkasten met Spiegelglas, 1 Mahonihouten Ladekast, 3
Marmeren bladen Waach Tafels met Toilet Setten, compleet, 3 'I'oilet
tafels met Spiegelglas, 3 Wasch tafels met setten, 2 Kantoor waseli
tafels.

EETKUfER EN BREAKFASTKAlfER;-3 doz. Stoelen, 1 Mahoniehouten
Aanzet tafel, 1 do Geelhouten, 2 Sideboards met Spiegelglas, Dumbwaiters
2 Groote staande Klokken, 2 kleinere do, 4 tafels, 1 Kantoor Desk, 1
W~rktafel met Naai Machine, Hang- en ~ndere Lampen,

Een groote hoeveelheid Ist Kl~RO Glas- en 'Aardewerk, Messen,
Vorken en Lepels, Keuken- en Melkerij Gereedschap,. 1 Swing Karn, 1
Cream Separator, 1 Amerikaansohe Karn, 1 Boterkoeler, 3 Stoep Banken,
en andere Artikelen te veel om te melden ..

Verkooping té beginnen na aankomst, van den ochtend trein.

P. J. BOSMAN en ZgON, Afslagers.
Stellenbosch, 15 September 189i.

~,B.-PlanDen van de verdeeling der plaatsen on Erven zijn op
aanvraag bij de ondergeteekenden gratis te bekomen.

P. J. BOSMAN EN ZOON.

VCJIllu-en-A",nt8Chap-Knntoort
Yentab'll, 2~ September, 18117.

VERKOOPING
VAN

PAARDEN,
In den Boedel van w~len den heer~

F. D. COYRADlE (vroeger van
Zaaiplaats.)

De ondergeteekenden zullen op

DONDERDAG, 21 OcL aansl.
's MORDENi; fEN 10 OUR.

Publiek laten verkoopen, ta
MATJESFON'l'.EIN-STATIE:-

45 Fraaie Merries.
4 Jonge, paarden ,en
13 Rijpaarden.

J. J. THERON",,,---
P. J. T: CONRADIE.

Execut-euren Testamentair.
J, J. THERON, Afsla,:ter.

Worcester, 28 Sept., 189('.

~

Publieke Verkooping
TE

EENDE KUIL,
OP

Dinsdag, 12 Ocwllcr 18D7,

DE ondcrgetcekendo, gelast door
den Exccutrieo in den Boedel

van Wijlen ABIlAHAM JACOBOS
STEPHANOSBeRGER, zal publiek ver-
koopen :-

Vaste Goederen:
I. De huur van de plaats Eende-

kuil.
II. 2.0 morgen grond, zijnde ge-

deelte van de werf.

Losse Goederen:
1 Wagen.
1 Kar.
1 Lot Tuigen.
4 Ezels.
2 Paarden,

, 10 Beestou.
150 Bokken.
BoerdElrijgcreedschap, enz .. enz.,
p, J RETIEF. AtBlager.

PllRD}JN' PAARDEN'
HEBTu een P....,.d Uitlen,leaan de !'!cburlt

Ziekte, zooj .., maak het Jwr gezond met

ADAM'S" X-O" DRESSINO.
Een .. kcr I?Cn",,,,mi,ldcJ binnen 8 dagen dOOr

dezelver gehruik, liet ia even r;ood voor dlezclfde
ziekt.. in Hchnpcll. '

:Man, probeer en Zie.
ECD zegen voor [lOER):;~,
Prij.: 68, en 2., 6<1.
Medicijn voor andere ziekten kllllIlen op UIlYrUi

'rOI'kregeo worden.
Adres ,_

SAMUEL ADAMS, L.C.P.
EenIge Eigenaar,

111 LA.JGESTlU..!T, Kaapstad.

Der Boeren Vriend in Nood
NIEMAND BEHOORT zeNDER

De Ik"rcQ J:'IIIEDLA:SO.£B Bam.,DI! AM.

'lIno: llLKflsr<,-llct dqet mij h"t groot.te!:Unoe;;cn u IlIcN'lOr mijnen dank tf. hetuigen bet VOllr
Znid .c\fnka..auM:lu' '1eol..~1'lrnid(tcJ Toor inwendige ziekwn Ln .chapeu cD bokkton,. waarvan u mij gal ow
t,_; l~"·r -('V\.'li (Jl' Ill!jl)[~ ~hal'cn "oor C(!ni~ inwcndi;.."C kwaal "~aara.1.n tij mOj.."e1J lijden.

Ik !J(.;\., 1,1I11..~:~t'daa.n. en hfJh het heproef,l, en heb tic grt>oLOlt.c l'rijmnodiJ:'bcld hel MO e'Jnig "t'eehoer
IUII It~ h ·\·t:!c/), "Il.dat. ik vr..17A'kcN hen, ~'auIJt:er ;tij lid t'CJlIf1481 op lie rechte en lJcL.oorlijkc wijze hebben
lJt::[lrCH'fd, zij ,-,·ker r.nrg"CU zuIl ..!n nooit 7.I··,nri(.!r jar midd,·1 te W'~l1. ~

Ik tw), hl.'! L"'!Jr'"!)d,f ni,·t. all~n Hp !'-Chapel) l'n J,old,,~u. ma:t.r ooi, op l.taan.lcn, en kiln eel'lig ccn
a.anra.dl..·tJ lid ')I_lk lt: t1tJot·u. eJI hij 1.0'11er ~'n lII.~ïijt Hlfl hcuh('fl. .

Ik \·,':-trHt!W nlk'Cl1 flAt het H-ouvemcmeot in hrl."n~ \'.ln rLo wl·lva.:uf. vn.n dll .<..ocbncrderij cen weg
mH.~ \hdl'll 'Im lh.·t midtld zno goedkoop mog-ulijk, jll k.n u'et L.ljra ;.:ral~. uVer l,u1lJ1e SJIOl'",'cg-en .1.(.'

\"~n·'II.'rl·!!. da.ar ti.1U IL·def Bfgdc;;c.n It<JCf. er gt!orulk van XIJU kUDn'.!ll waken. tn hel land en l"oom"! tIe
Yl.!C(J<II.:rd"l"lj \:r h·!t '"(lOTIleei ..au zal hebbcin,

J k. 110...:5lid bcI>r~fol op oode oollm <lie zl~.!r .erm~wr 1 W:U'CTI, op "dl:I.!Wn IIH't dik~Cf·l. "oor
k"(~ltlfi:\rm l.()IJdra ontdek t, 9001 lintworm, en hu.arworr~. CR ,'oor IJWU't.iCQ'wr Io~aighcitl in ingewa.nde[1,
eu iu IC I~ ge.lJ octrouw gebruikt .... dG uit.lag bo.cu vcr>l'lIchllllg,

Mei. acbtng, blijf ik,
MijlW H ·,.;,ren •

Dc rw,',
Too@. p, 1'8.£80.1'.

Volkomen veilig 1 '
- Niet-vergiftill' ! ! <

, , Gemakkelijk toe te dienen! ! !
. . Te verkrijgen bij alle Winkeliers:

Bijzonderheden te bekomen b~ •

G'EB~OEDERS }'RIE,pLANDER, De Aar.

j DR. LA VELLS
b-a
f!
OD

C.::J......

BEROEMDE

Luer en Bloed Pillen
TE ZIJN,

AI8 een pil Toor het bnillgezin jij lie de
b8llte in de markt. OetufsBchriften tot
slaving vau haar groot bot en genezingen
TIU1 lever en maagkwalen :IIlju iD groote
getallen ontvabgen dOOr
S.A.Dl:UBL .A.~A.B!E.'

EENIGE AGQT,
111 Langestraat, ~pstad.

Prij. 1/ ; per post lig 4,I)QoIjet PCiltmj

MONTAGU
;-,

G. P. VAN ZIJL,
Vendu- AAlager, AlgGmeen en

Wetaagent.
aEVE8TJQD 8EI)EArf

lANTOOft'_~'H~~t~,~u~r&H..

'8l"ÓlRC:::~I8"rB,~.
: ·,r .•.. ..

DE heer WALKEn, llD.S., eigenaar van, "The London Dental In-
stitnte," Kaapttad. zal Worcester bezoeke~ daar lWlkomende op.

Maandag, 40otober en overblit!ende tot Zaterdag 16 Ootober. Hlj
ko gedurend:.:ta nrblijl MIl het·lrI:uouio Bot.!, pocmnlt.erd wor-
d.ut XUDIi .... ~ ....... Wtl'k ~

. . . " ~,. . .

_-
TE

MooRD.X PAARL.

TENDERS worden
voor }tet houwen van I'l'n

politie station te sir Lowry's Pas,
'l'eekooingen, specificatie en cfm,

dities van contract zijn te zien en
vfJrdere infonnatie te bekomen ten
kantore van den ondergeteekendo.
,'l'enders, duidelijk gemerkt "'1\'n-

der voor Politie ,Station te ~ir
LOwry's Pas ti zullen ontvangen
worden door den ControleUr en
Auditeur-Generael, Kaapstad, tot
om 12 nur op Donderdag, 21t811n
October, 1897. , .

Tenderaars moeten twee voldoen,
de borgen vel'8Ohaffen voor de be-
hoorlijke nakoming van het con-
~ract en zoodanige borgen moeten
de tenders teekenen.
:Oe laagste of eenige tender zal niet
nOodwendig worden aangenomen.

H. 8. GBEA VES,
.Architect.

Departement van Publieke WerkeD,
Caledon Plein, Kaa~t:ad,
30 September, 1897.

DE Ondergeteekëiiae verschillende
aanzoeken gebad hebbende om

Erven langs de Main Straat te
verkoopen, heeft besloten nu zulks
publiek te doen op de plek zelve en
wel,
Op DONDERDAG, t4 d~zer '
om J.o.ao ure precies.

Bestaande uit:
10 Groote Erven 100 X 150 gelegen
aan de Main Straat, annex het
Eigendom van den Heer R. :Moll.
Eene goede belegging voorwaar,
dur de toenemende aangrooi van de
stad zich daarheen strek.

VOORTS

1 Kap Kar, lOpen do., 2 paar
.Achter Tuigen, 2 kar Paarden Ruins
(Bruin) 6 jaren oud, 4 koeien, waar·
van 2 in volle melk.

G. J. RETIEF.

A. B. De Villiers & Co., Afslagers.
Paarl, 4 October 18!)7.

Depart_t ID PuhUete Jerken.

AAN BOUWMEESTERS,

TENDERS worden gevraagd
voor het bouwen van alge-

meene baden aan hpt Valken burg
Azie}.

Teekeningen, Specificaties en
voorwaarden van contract zijn te
zie'l en verdere informatie te be.
komen ten kantore van den onder.
geteekende.

Tenders, duidelijk gemerkt" Ten.
del'S voor al~emeene baden, Valken.
burg Aziel' znllen ontvangen wor-
den door den Controleur en Audi.
teur-Generaal, Kaapstad, tot om 12
uur op Donderdag, 2L October,
1897.
'I'enderaara moeten twee voldoen.

de borgen geven voor nakoming
van het contract, en zooda.nige hor-
gen moeton de tenders teekenen.

D~ laagste of eenige tender zal
niet noodwendig worden. aang"·

TE KOOP.

2 WAG ENS, goed gemaakt, ge-
, schikt voor boederij werk en

hooi rijden :
1Bak kar op voeren, licht.
lOpen 4 plaats kar op veeren.
1 Afslaan kap-kar, 2 plaats.

Doo aanzoek bij

DAVID KJ1;N~EDY,
Malmesbury.

Malmesbury, Sept. 1897.
------------~_._

Departement nD Pnblieke Werken.
TENDERS.

Voor het repareeren en gedeeltelijk
, herbouwen dtr Palmietrivier

Brug, Caledon.

.A.fdeelingsraad, Calvinia. nomen. l>

H. S. GRE.A VES,
.Architect.

Departement van Publieke Werken,
Caledou-pleiu, Kaapstad,

30 September, lS97.

Sluiting van Weg.

APPLlCA.TIB gemaakt zijnde
door don heer F. B. van

J'aarsvekl, vali Brakfoutein, N. O.
Bokkevdd, in, de .AfJeeling Cal-
vinia, om een zekeren .wog, onder-
genoemd, te sluiten.

Zoo wordt met" dezen kennis gc_
geven dat de Afdeelingaraad van
Calvinia van plan is b.ij zijne excel-
lent.ie deu gouverneur aanzoek te
doen, overeenkomstig sectie No. 1.')2
van wet No. 40 van 11;89, om een
proclamatie uit te vaardigen, den
volgenden weg sluitende, t.w. :-

De weg leidende van .Abikwas-
rivier door Zanddrift over Brakfon-
tein naar den kop.

Eenige objectie tegen het sluiten
van gezegden weg moet ingeschrifto
bij - den ondergeteekende worden
ingediend binnen 3 maanden van af
~O September, 1897: .

Op last.

N. S.LOUW,
Secretaris.

Afueeling-sraad Kantoor,
Calvinia, 21 Sept, 1897.

"'{TERZEGELDE 'fenders duide-
V lijk gemerkt "Tender voor

Palmietrivier .Hrug," worden door
den Controleur en Auditeur,
Generaal, Kaapstad, ingewacht
tot 12 ure 's middags, op
Woensdag 13 October 1897, voor
het repareeren V1\I1 bovengenoemde
Brug, waarvoor meest &1 het
materiaal door het Gouvernement
wordt geleverd.
, Plannen, Specificaties en Voor-
waarden ván Oontrakt liggen op
aanzoek ter inzage bij de Ko.ntoren
van den Civielen Commissarw,

• Caledonplein, of bij den Hoofd-
Inspecteur van Publieke Werken

. Kaapstad, gedurende de gewon~
k.a.ntooruren.

Tenderaars moeten den kortstea
tijd opgeven, waarin zij onder •Publieke Kennlsgevtng nemen het werk waarvoor zij ten.
deren te voleinden, en moeten twee
voldoende Borgen stellen voor
de behoorlijke uitvoerm.g van het
Yontrakt. en die Borgen moeten de
Ingezonden Tender tee~enen.
. De laagste of eenige Tender zal

met noodzakelijk worden aange ..
nomen. '.

Afdeelingsraad van Ceres.

ITENN1SGEVING geschiedt;
.'\.. hiermede in gevolge Sectie

] 52 van Wet 40 van 1889, -dat de
Afdeolingsraad van Ceres voorne-
mens is zijn Excellentie den Gou-
verneur te verzoeken 'een Proclama-
tie uit t-e vaardigen ten effekte dat
de Sectio v~n den Hoofdweg bi~en
deze AfdCt'lmg yan PlatfODtein naar
de grenscheiding van Worcester op.
houden zal een Hoofd weg te zijn.

Eenige objecties zal ontva.ngen
worden door den Secretaris binnen
drie (3) maan.den van dezen datum.

Op last,

HENRY C.ARSON,
&cretaris.

AfdCt'lingsraads Kantoor,
Ceres, 15 Sept., IS!}7.

W. WESTHJOFEN,
pro Hoofd-Inspecteur, P.W.

Departement van Publieke Werken,
Caledon'plein, Kaapstad, ,

24 September 1897. '

BENOODIGD
DRIE .A88i.stenten (Twee Dames en

één Heer) voor· de Armen
School te Potchefstroom

Salaris £lO per ~d voor de
Dames, en £121Oa. per maand voor
den Heer.

~pp!~eanteh moewn miAsteD8 in
bezIt ZIJ~ van een Acte III Klaase
Onderwvzers Z.A.R., of eone .Acte
III Kaap Kolonie of Oranje Vrij
Staat en moeten in de laatste
gevallen g~negen zijn aanvullings
examen alhier afteleggell.

Werkraaruhedcn te beginnen van
January 1898.
. .Applicaties moeten in zijn Voor of .
den laatsten dag van October Hm-
nu:t< ....get~hriften Tan bekwaa~~
heid. Lidmaatschap eener P~
testantsc~e Kerk en goed gedrag.

J. H. G~RICKE ,
Secretaris.

KENNI~GEVING.
Dr. R. KRUGER, staats- examen

'. Duitschland,
Paarl, nabij het Stadhu~. Voor-
~n gedurende 5 jaren praktijk
tlltgc?Ofend in groote Duitsobe
d?spltalen. Specialist vrouwen- en
Kinderkwalen.

De Uwe
DR. R. KRUGER,

PaarL
Potchefatl'oom,

20 September 1897.Waarschuwing.
IK,de Oudergetcckendc . eigonaar G '#.... .

vali de plaats Rondo Vlei. Dist •. rantelllJ8tRcnl Gronie/werken
llalJnesbury, waarschuw een ~~ler BoUW.cOY1'R.t.Cl'Et·D~ .__ .

• . ~ • • 160 00 aru'JI;Jrn Iev •.~1
dat memand het recht zal hebben ",id 1:1I2),.01_8 tel ~en da& d" OIJt~'k ••!';I.: t~-
O ". d h '. J ,..... " lot _nden \'"1Yf'" '.1, ,.Pm1ln Il'l'On, etzll door te trekk . Bl<>ldtell, u..u~ \. • ."""'tl, """n,labaf te Pde,-- D: . , en. Tall grAbIet .. eDI!tr.Ir fltwken or " lo 'g II'"

wel n. egenen dIe gevonden lijke prij.", ~~ cu. ouk »UV1VkLl'. tq;cu ~d.
wordeD na datum dezes _11_ orden t"OQr _..:.._

vo1_ ..· et Dd J .. ~n IUtceYOeni .'_ CII., "'orden ptoml,t
"6"_ W. zo et' onrl-heid ' •

yenolgd worden. i ....., 'W". _a OPZB.
Jl. 0 . I • ".-een- NOORDIl& l'.t..U'L.
". ,4.. ."a;:;...... 'l G,~
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BOUW-ERVEN
Good' Hope Hall.

'VlmUUISD oot haar Jlelland op 17
October. mijntl dierbare oohtgenoote

!lfARJA JACOB A ,LAttBSCHBR (BRUfJC),
in den ouderdom van 33 jareD en 1 maand,
aan de typheuse koorw, Jll.1J nalatende met
5 hulpelooze kin4ereD om dit onherstel.
baar verlies te betrenrên,

De bedroefde echtgenoot,·
GERT. J. LAUBSCHER.

Nooitgedacht, , , '
Saldanha Baal.

Zaterd~, 2 October, 1897.

VIERDE JAARLIJtSCHE

Kinderen Exhibitle Concert.OP DINSDAG,5 OCTOBER,
s' morgens ten IO'ure,Z·\ L dt' ondergeteekendo publiek laten vcrkoepen op het éig~ridom,

10 BOU-WV-PERCEELEl.'V'.
;,.111 de Main, Bain en All)l_'rt Straten te WELLINGTON.

I IL ,'-'lt)!ld is beplant met Vruchtbocmen en IS -zeer 'geschikt voor
TlilJlgn'lId.

Hl'! I~ ufll"gl'l!"pl'ehlijk de beste Bouwgronden te WellingtoIJ.
lli,'gt'lll'Jl diu geld tt.' beleggen hebbe Il of een aangename woning

'l\'111.:n bouwen, -behooreu deze gelegenheid niet te laton voorbijgaan.

Wed. Dr. E. Dl! TOIT.

J, FRED PENTZ & Co., Afslagers.

14ARKT,:rRIJZEN.
KIMBERLEY.

Koor fin 700 Stemmen. Tolt&lllgOrkett. •

Onder patronage VllIl Zijne Leellentie
sir ALFRED MILNfJR. K,O.B., ({.e,M.G.
(Die Donderdag avond tllgenwoordig zal
zijn) en andere voername patronen.

Soloiate : ·Mevr. TennY80n.Cole,
Leider va.n Orkest: :ge heer A. e. Riegel.

huth.
Pianiste: . Mevr. Leather.
Conducteur: De heer Arthur Lee,
Gereserveerdo plaatsen, 4.s.i Familie

kaartjes (toegang VOOI' 5), 18s. Toeg~g:
2•. 6d. .
Plan van gel'eserveerde plaatsen bij

Dartel en loon. AdderleyHtraat.

HET DIERBAAR PANDJE, dat wij
op den 12 dezer, van den Heer

ontvingen, ontnam Hij OM weder op 26
dezer,

De bedroefde Ouders,
DA...'iIEL HUGO,
JAOOBA E. BASSON.

Laing.;burg. 27 September, 1897.

IN :MEMORIAM.

TER Gedachtenis van onv dierbare
Able die verdronden is op 1 October

18\)6. .
Wij zullen tot hem gaan, maar . hij zal

tot ons niet wederkomen. 2 sam : 12-13,
A. A.. J. LE ROUx.,
MARTHA LE ROUX.. I

geb. TlleroJ¥.,

~.E" t .I~G-TO:N'.
PUBLUi EVERKOOPING. Caledon,

1OeI. 18~7.

l;V EG E:\~ het ongl!n,;ti~l.wetlel' is dL' H'rkooping van huis- mouh~len
l' uu g'l'stl'1d tot /

Sr.HUTBERICHT.

AANGEHOUDEN in het. Schut
Itietvle], over den veroorloofden

en te worden verkocht op '30
loS:J7, indien niet tevoren gttlost :-
1. Een wit men-ill }<;ml, ongemerkt,

jaard, omtrent 20 jaren ond. ,
:2. Eon Iichtroet merrie Ezel, ongemerkt,

omtrent ~ jaren oud.

J. C. DE KLERK,
Schutmeester.

ondersteuning te geven in den 'VOrm 1'IUl

een schip. Sir G<>BDOMzou, als het ~
lement bijeenkwam, rapport doen; tot
nog too .hadden wij geen rapport. Dit
alles door hem gedaan WlIII provisioneel en
kon vervallen indien 't parlement het be-
loofde afkeurde." ,
. Zijne redeneering schijnt te zijn: sir
GORDON dfed de beloftë, omdat het
lement her. hij wij;e van een resolutie
eeu opdracht had gegeven, en het is Toor
het parleJl1;~.nt en ni~t het ~bil\.et om te
besllssen of sir GORooM'S belofte volgens
dien opdrac t wBIJ;;Ofniet. Indien ditde
honding van et ministerie ie dan kunnen
wij het goed erstaan, dat de verdeeldheid
op dit punt niet tot de ontbinding van
het tegenw~ige kabinet zal leiden.
Bovendien w~~~, uit 8ir GORDON'S
eigen verklari;g~ll 'l:nge1and, dat hij de
beltlftfl deed, nadat hij de zaak op zijn
reis naar Europa had overdacht, en dus is
het waarst::hijnlijk dat bij - zijne coUt!!!'BIJ
in dezen niet heeft geraadpleeg!l.
Hoewel wij het in sommigeppzichten

niet geheel eens zijn met den Kolonialen
seeretaris, toch nieenen wij, <lat hij zijne
posltie duidelijk genoeg heeft gt_\maalct.
Wat hij van de geheeIe schandelijke kom.
plot-geschiedenis zeide en de houding
der Afrikaners tegenover den heer
RHODES, die ons vertrouwen h=eft mis-
bruikt en verbeurd, toont genoeg, dat hij
de Afrilmnert! beter verstaat dan sir
GORDON in zUn verklaring aan den heer
CH.UlBERLAIY, Dr. TE WATER ver-
klaarde zich niet ten gunste van redlstri-
bntie en het parlement kan zijn tijd voor-
eerst beter en nuttiger gebruiken door
het onderwijs-stelsel te verbeteren. Daar
ligt een groot werk Toor den Kolonialen
secretaris. .,

DIN SD£1.G, 5den October,
f

~11..'8 r~lmiddags tell EEN U!T.

)~~~:'
J. FRED PENTl & Go, oor het

Naar Bed Gaan
Deme men Ayer" BWbuiv«eJlde PiJ-
Ien, en men zal beier 'JaPen. en in
beier lltaat voor het dagelijksch werk
ontwaken. Ala een aangenaam en
gevolgnjk middel voor 'l'erStopping.
galachtigheid. sebeele hoofdpijn, eli

alle lever kwalen, heeft

Afslagers.

School, Goudini.
~l C~1l kool DE ondergeteekende we~8cht dan

het geëerd pubhek lD \let at.
gemeen bekend te maken dat de
heer ,F. Euvrard, vroegAr van Dal
Josaphat, als Hoofd van bovenge-
noemde school is aangesteld.

Deze Inrichting is ~ uur van
Worcester, en heeft een, Boarding-
departement, waar de kinderen
onder toezicht van den Onderwijz.er
staan.

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

Dl' leerlingen worden voorbereid
voor do U niversiteits examens tot
" School liighcr "on admissie naar
de Normaal School. Termen £27
per jaar, alles ingesloten tot boeken,
en do boarders worden. bij de statie
gratis afgehaald.

Doe aanzoek bij den Ondergetee-
kende of bij deu Hoofd Onder-
wijzer.

P. J1 \'AN DgR MERWE,
Voorzitter Schoolcomissie,

Goudini. DE ZUID-AFRIKAAN
YDII:IMD MrT

ONB LAND.

lrande laars en Commissie Agenten,
(Vali d~ k~M Jun," LlIIcrmce tl: Co,)

£S, d. Jl. d.
MeeL.. 1 14 0 0 0 0
Hieliea 0 17 0 0 0, 0
Mieliemeel 1 0 0 (1 0 0

1 unO 0 0
070 000
o 16 0 0 0 0
080 00:0
o 15 0 0 0' 0
1 & 0 0 0 0
o lf, 0 0 0 0
02u 000o 1 () 0 0 0

klein, vQOrraad groot. bezigbeid be.

Ayer's
Buikzuiverende'

Pillen
AGENTEN:

ebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie Engines.
HaTer
Voor ...
Kaf •••
Uien... •.•
Aardappelen
Boter per lb.
Eiereu
Markt

perkt.

uis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten
t-in gcrieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

.i\.LSOOI<:

zijns gelijken niel. Zij zijn In s~lket'
gehuld. en' zoo degelijk toebereid. dat
zij genezen ronder de hinder die men
gewaar wordt bij het gebruik van soo
vele der pillen die te koop zijn. Vraag
uw apotheker om

I Joutwol Vruchten
I(istjes

Uitvoeren AYeR'5 .PILLeN.

enz. ~'uaaoDOO.
DR. J. C.AYfft. CO., LIwtII, ...... q.•s.A.

lo ~II,terul>er,-(l'cr tdej(ra"r).-()j' ,I" wol-narkt
W~ he-len het hie.leu &wuk én pr ijzen warvn ~("r
dan vroeger. lO~ balen van zwnk kc k\\'a.htcit.iWe,r.
den aangeboden en 42 vcrkoch I. D£>voorraad h Ier
Lo 3000 balen. Eeu g'tooteh'x·\'e--Ihd.J bob.-nll. u,
den Iaatsten t' jd van de lmnrl !leze!., .ijUtlo een tier
laatste YerkoopinjlCneen pa7lij "fin 200 blden reg'"
H,. Voor gemlddeld« goede wor-It nn 16,1 gt'b<Jl'!n,
zooderOBt de oo.ighcid veel fermilldert. ~'ijn b~"r
'lUl goede lengte wordt gesoeut. f;chat'''''~'liu'!ll
lijn weer gerezen, .ijode 31 te'krij\(~n voo'rJ0c4e
pruilj"n, AngoTM onveranderd. l)Ohelle~;;~lld,
VogeWruilTeemn womennog voortdnrendgntnagd,
De lIIM'kt Lo ..... t·eIi in JIOIIImigc gevallen JoelDen de
prijzen een verbooging YBn 5 pel'C<lnttot ,!91..,r~nt.

\Á\T'VOOltI) or ItI~J(\VISITIE. Kennisgeving aan allen wien
bet moge Aangaan,

.A.LLSR.LlEIX.

',-- ------ ------
",\ d " k i(·/.','I''' van den Noor-I- Wl';;ll'JijkC'1l cirkel, Jil' zoowel dool'
prf\'att' l.ricvcn, :tl.~ r!"or' hd tvckr-nen vali rekwisities mij gcvraa~d

,1,I't II uuj wede-r vcrk iesbuar te stellen voor de aanstaande hoogerhuis- DE ondergeteekende wensch~ zij~e
yell' klanten te danken voor

de ondersteuning hem gedurende de
laatete 3 jaren gegeven en wenscht
bun en het algemeen publiek te
melden dat hij nil een ruimer plek
heeft betrokken en vertrouwt hun
gunst als III het verledene te
erlangen.

'I'r!\"

\r~t.I:"1c 111'::'1',,'11,-1 k m'e' u hartulijk dankon voor df' eel' ell het ver-

", ,1',:1 in mij g.·~ft'ld, Wordt m iju af~l'l'·,:.;d" loopb.i.m van :;Jceh~s
prl'Il dIluI' II z/)() hoog- (il' prij,; ge;:itt.'ld, dun lx-loof ik II, zoo Ik

,,],,1' lu-rkozo n \\")I'<1t, I'Jl den ingc"dagen weg voort te gaan, en met
. ,Lt van ce n Hooger Hund tot bloei en vooruitgang van ons dierbaar

I~ll vol k te wcrk cu. ,
l' :)'-'':lllaab dankeu-lo voor (le~ cor en het vertrouwen in iuij gestdd,

Verblijf ik met hoogachting,

ALGEMEENE

BOEDEL en WEESKAMER.
ZATERDAG, 2 OCTOBER iser.~"-:'-';\I

Ac:'" van O""rt."'Il~. gc.-lat",,ru ~MlUU't 1856.
i!!)!d:jfd Gij Actc vun lid Parlement No. 31 VIW
ld';l.

DR. TE WATER EN 'T MINISTERIE.
De Koloniale seeretaris dr. TE W.utR, De Synode der Ned. Geref. Kerk .

en I:ijn collega, de ed. heer J. SMITH, heb- De beschrijvingspunten ten getale van
ben hunue kiezers te Graaff.Reinet ~1'8t 7~, zij,n 'reeds in de Kerkbode gepubli-

eeerd geworden. Er worden niet minderop eene Bonds- en later op eene publieke dal) 2.. verslagen van eollegiën, oommis-
vergadering ontmoet, en op beide verga- siën en ambt8bekleeders ingewacht. Daar.
derlagen werd na de aanspraken der leden bij komen rapporten, twaalf in getal, van
en eene ondervraging een motie van vlilr· speciale commissiën aangeswld door de
trouwen in beide leden aangenomen. De laatste synode, Viet- commissies naar
Graaff-Reinetter merkte op dat "velen, aanleiding van bepalingen der vorige

synode komen nu het werk. daardoor
waaronder eenige voorname I.klnrulleden bedoeld, de aanstaande vergadering voor.
echter buiten stemming bleven." leggen. De synodale commilIIIie verwijst

De aanspraak van den Kolonialen secre- eenige zaken naar de I!)'node.
tans scheen een heel goe'len indruk ge- Als wij tot de beechrijvingBpnnten
maakt te hebben en er zullen w3aI"8Chijn. zelven komen, vinden wij ze van zeer
lijk niet velen gevonden worden, die font verschillenden inhoud. Drie zakeD komen
zullen vinden met hetgtleu hij gezelrd voor van appel tegen kerkeraden en

ringen. ~heeft; hoewel enkelen van gevoelen Iron· De kerkel"dad van Steynsbn rengt
nen zijn, dat hij niet ver geuoeg is gegaan do moeilijke en vee1l>esproken der
en te veel ongezegd liet, dat behoord", ge· ordoli'nantie ter sprake, t'n wil ze geheel
zegd' te worden. Hoe het ook zij, de Kolo. herrot'pen hebben. Ouderling du Plessis
niale secretaris iJJ erin.goslaagd door de van Olanwilliam wil zf\ veranderd heb.
klippen door te zeilen en met een motie ben! ,,:at belreft:,·~1t -formulieren van

, . , eelllgheid.
van, H'rtrou:;-en naar d,lI hoofdstad terug Niet minder ingrijpend klinken de ,"oor.
te keeren. ZIJn collega, de heer J. SMITH.. stellen van ds. Weich over de woorden
sprak veel openhartiger en had niet du "roov'enaar~ en waarzeggt!rs." en ds. Pie.
minste moeite om zijn stt>m tegen de re· naar in den ring van Graaff·Reinet over
ge4;lring gedurende de afgeloopt'n sessie h.?t 8táan van ou~ers, die nog geen leden
uitgebracht te verdedigen. De latere ont. z1;)n,a18,doopg~tUlge. ... , .

. ' . ' Er zijn eenige ~hrlJVlDgllpunten dIe
IrnO~lDg, voora~ de wOMden en daden toonen dat er scheiding is ontlltaan of be-
,"all IHr GOR~ON I~ En.~elalld hebbeu hem dreigd wordt in sommige gemeenten, o. a.
gerecht'fiulrdlgd In zIJn wantrouwen der in de gemeenten Strijdenbure en Beaufort
regeenng, West.

Dr. TE WATER zei o. 3. : "Een motie Eenige leeraren brengen de geestelijke
van wantrouwen in hl't milllsterie wero belangen ter sprake yan lieden die aan de

a~""r""""'_'ijn wonen, en w\LZ'Jn op de
nood7.akelijkheid van ook aan de bedien·
dm het eval'gelie mt't meer zorg te bren·
gen. De zt'ndingzaak zei Vl". zal, behalve
door de rapJlorum der com missiën voor
binnen- en buitenlandf!Che zending, ook
Dog ter behariiging komen. doordat ds.
Pienaar dil proponenten bewijtrwil doen
leveIen ill l1et \lind.examl'lI, dat zij in de
geschiedenis der zending le huil! zijiI. En "'1F:nv T.)f.I(" Mnnor.K. Bellamy, de

De toelleme.nde dobbelgi'est zal ook ""hrij"er "an "liet jaar 2000", een áJ,wtia!;be .
voor het oog tipI' ~ynodale leden gehracbt roman op 8O!:ialeng,..,nd.o~, beeft in e(ln nieuw -
worden door de voorstellell vau di. G. boek "Kquali!y" (gelijkbeid) nieuwe lucbtku- .
Murray en "'eich over het woort.l "spe· tulen o'l"erwat er tn de ;/I)eeeuw ""I ~~:
lerM" in het avondmaal·fonnulier, en de bouwd. Deze luchtkut.et<Jen"jjn met deolélfde '
"~weP.p~lakel!" !Jij de wedrennen. personen bevolkt. die wij uit zjjn "roeg.,r wérk

De ring van Burgersdorp roert aan kennilu: f'Oll tot bet leTen terug"ekeerde Julia.
eeue zaak van tOl'oement! ge,,'ichl "oor West uil de l!le eeuw, een dr. Leete nil Bouon,

zijn bekoorlijke dvcbter JoAiitb,die op Julina
de Nederd. Geref. kerk, als hij er op aan· \Vetot "erliefoi wordt. In de twintigste eeu"
dringt, dat er een Bus{entatiefondll zal zijn zullen volgen. de nienwe fantuie van neHll.
voor arme gemeenten, Tooral de pasge- my vronwen en mannen gelijke kleederen ein-
stichten. Zoo' komt ook reed!! de ge- gen en deze lijn nn papier. Kaalboofdigen _jin
meente Knysna halp Vl"dgen,en anderen er niet meer, want boeden VBn paoJ>ierweJkep
zijn er die Bukkeltm om de zaken aan den heilzaam op de haarworlel!': onze nakomeliogen

znllen uit papieren vaatwerk &<!.II en drinken
gang te honden. en het kletteren van borden en oebot.,lain fi

Een verschijnsel van belling op kerke- klluken UI de rust in bH &alonniet lDeer
lijk geLied wordt voor de aandacht der .toren. De IOdin der mode i. afgescbaft! Ldl
vergaderin1 gebracht, waar ds. Muller het schaar en een pot Itjjml Z!Jnde ""nige dinglln
"genootscm}> t{)t christelijk streven" aan· die men noodig heeft O'll uit papier eeo pak 14<
prijst als middel om de jeugd te 'winnen maken. JMer kan ziJn pak mden ,00&10 bn
en te behouden voor den Heer I'n de dAlwil. Slolen aan de deuren 'tjn U niet

mter: niemand .teelt,. omdat niemand bet pokerk. Zulke .genootschappen bCi<taall .tolene verkoopen Iran, De phollCl(tU1beeft
reeds in Zllid~Afrika, en schijnen bij'faJ de oehrirfkulI.tdoen "81'(h",,08n, SleebtaEditb
te vinden. Leet.. ·b....ft hAar nog Dlet vllIJlet.en, WUI' cjj

Zoo zijn er nog andere punten, dill tot kan oude he{d~Urie'en lezen, hen Terko~
belangrIJke discmll8i.t:n zullen, leiden, en profeMor kan mét grooter (emu tot ef!!, !DIl-
toonen dat er werk en levenslust is bij joen leerllllf"D .pnken dan tegen .. oordif ...

kerkeraden en leUen. De arno.j ondenr,i-JJeI" tot [,IJ. D. pmeenseba~~
zal P"-" voor hare OPToeding, het lurnen en de PtODCIe UlT~1~~;~1~==_omde;L;; "ekeD dieder papieren kleedCl'en bebbOD d. 'tW111ltIl.~ ...".I."" .c~"';~_;J'*lt beJlUl4 lIJDt w61tt

, ,

JAC. HEINEMANN.
Kapitaal
Reserve Fonds -

£20,000
£14,000

l'we dienst. li icnaar,
J. A. v. A, LOCII!\ER. KENNISG sv l~TG.

. li, 'I\'d,".
- ~',' SCj .t cm l.cr ] =,~I;-.

'iJ

"oor bet .á.Iminisf reeren van Eiil"nJommcn '1n
Boo hls. 1L1~ Executeuren, A.dmini~trateW'eD
Yoogden, Curatoren, Trustees en Agenten. IN verband mot bovenstaande

advertentie wenscht J. Heine-
mann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

I·J. L. M, H.ROWN,',' I..Wi .V,~_j::~~~.t"~~~, N, MIL, LER & Co.,t'. F. ltUTUf;RYQOIW. _'

t', J, B. WlIIG&BJUl<. Bouwmeesters en Contra.cteU!s,
AUDITEUREN :

La.dy (trey Stra.a.t
Pw!.

Alle houw- PIl timmorwerk aan
de firma toevertrou wd zal met alle
spoed uitge\"ocl'd worden. Goed
werk gewaarburgcl. Verumlus en
balkons een speeialiteit..

Do firma hoeft altoos hot vol-
gende gel'eed\'oor uad~lijk gebruik:
Vensterramen, Deuren (alle grootte)
enz., enz. Bou w m ate r i a a 1
wordt ook' Ye~gchaft.

Bestellingen yoor graniet voor
bouwdoeleinden worden genomen.
Telegrafisch .Adres: '~~IN.EM.ANN."
Postkantoor A.dres : P.AA.RL.

DIRECTEUREN:

Dc Wd,Edele Heer J, RElD, Voor~kcr.
Dc WeI,Edele Heeren

P. F. I.l:"(OJ<:sra':l'U.

J. r'. WH liT,
!.l. C. v. Bli'm,',Bemoedigd door de enorme

verkoopingen, mak_en de Fa-
brikanten zich gereed om

Dc \\' cl, glide Ilt:crcn

J. P. F. JURnz,

~ISO,OOO BLIKKEN Zll ,[jp \Trl.aTl..'l'l1 rh: Kamer Mn te st(:~ltm wonlen
Yric!'"lt:lijk \efY.'l(.:l!t IUL<U'h: Iltuk'Cl"t!n.

Dc lb'l.'h.ktlrcil der AlgclDccne nnolcl
en Wccbkamcr.TE VERSCHEPEN.

IK wensch mijne vde klantc)D te
infanneeren dat ik mijn win-

kel elken Donderd3gnamiddag om '1
uur zal sluitt'n, en verzóek mijne
buiten klan~n zoo gOed te zijn
huime bestellingen op. hun weg
naar Kaapstad te doen op dien dag.

~! J!,:;'LQlJW'.

D~ Tal.. In ... ,ln'ntic zal,L)o.)r \l{~n Recrt:tariswortI.e.
waargeuilUIUl, ',1)1),1' wicn~ handeliugen "de maat..
:k:ha[jJj:j \'cruut woordeLjk I';.VERKRIJGBAAR BIJ :-

W, A. CURREY, Secretaris.
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B, LAWRENCE en 0<>,
STEPHAN McPHERSON en Co•
en bij andere Pakh uizcn.

OeL,ouwpn dl~rKnmer!
A ~lerleY'lraal K.....p.t.ad

MALMESBURY
Executcurska.mer eu Yoogdi} en
Brand- Assurantiemaatschappij..u..n-fA;#-.oo..... .".._

uid Afrlkaansché Vertegenwoordiger =-
CHAS. W, HOLMES,

Timber Straat, Pietermarib:burg.

UPGERICHT IN 1864.
voorgesteld, waarom wist Fpreker niet, en
hij was dUR erover verbaasd. Niemand
kon zeggen wat of bN mini,;lerie gtlllaan
had. dat vel'keert! wa~." ~[aal' (le K'olonia.le
secretaris ,;chijnt ver~eten to hebben dat het
juist was, omdat het milli.;tel'ie Ili('t.~ deep,
dat IUsn ~een "el'trouwen er illl>OIl hebbffi.
Dc g'e\\'ichtig~te :pel'io:h· in de geilchiede-
nis van Znid·.\_frika w(,I'd ,Iool'gema.akt;
tIe ()orlogswolk(,l1 pakte:1 0,'1'1' 't hoof(1 der
blanke l'ao~en vau Znit)-Afl'ika r;ameu en
toch zag men to v'~I'gedd naar het mini~-
le!'il' YOOr ('en leiJ(lraatl en een politiek.
i:iollllllig'..n zagen toen met "echt ill de
werkeloosheid van hc·t mi nisterie eén
indirekte bevordering V:ln de polilit!k
on~er tegellpllrtJt Natuarlijk kon TE WA.
TEn niet alles alleen lloen, en hoewel hij
mede-verantwoordelijk is met zijne cql.
legal! op de minist"rieele banken, tocih
kan men niet verwachte u dat hij in aUe
opzichten met hen zon samenstemmen. :

Aangaande des dokters verbintenis met
het SPRIG(J·l:lini!!torie verklaarde hij dat
hij besloot in '.t lllini~terie te gaan D1lit
hij met den cd. hee.r J. H. HOFMg'tR h
gcraadpkoegd; doch hij.- \V8S voornch g
genoeg om niet te z~gen, dat de heer
HOFMEYR hem aanriedilU 't ministerie te
gaan. Het komt ons ook 'zeel' nn....,.",._

tlChijnlijk voor, dat de HOFlfEYR
op zich zou dr.
WATBB te

Assistent Benqodigd.
STELLENBOSCH. VOOR de Gouvernements School,

Jacobsdal, Mar~o, Trans-
vaal. Salaris £150 per ,ja~r, Ap.
plicanten moden :u(n cell Protes·
tantsche kerk behooren. .A pplica-
ties met getuigschriftt'n wordon
ingewacht door den ondergeteeken.
Je tot einJe October', 18~17. Werk-
.zaamheden te b.lginnen zoo spoedig
mogelijk. Logies te verkrijgen
tegen ongeveer £5 per maand.

Opbetaald Kapitaal
Resem Fonds

'£8,2'0 0 0
£l~-O·

BENOODIGD
cn ele Wed. M. Dreyerl V()OJ~ ,j" h.·tl'l·kkin,g- Y:lll I,te

I ]," J J_ 1 '\""hknt OI,dCT"\\'iizCI"'" ill dIJ: (1 1 .11 'I!'r\ 1{'~(,Jlr te". ) _, .
[' I.] I . rll,'p,Il'·klu., Illldleke ;-';ch()lJl to

Jr, 1,'11 ·~..._.r.",tt.· r. ;l:; ~()'Tlt''''';_ I) . ~]" J' .'

. , I" 1 I .' "I 'I"! !.. tllllï I. .;1 ;In~ ct;-, per par.
v.' 'I ,t 1 {H ' .....1',1 it't·t t Irt'OIJ,'nl'(_ ..., ~ ..

i ,..""~,,, '. \' ,'!"PI,;c!"rL'II, r,:I<,:·,:l:;Cl! 1ll1lZIek (Ill
" ]",lI,j"I' III t.lll,nln ]' I '1' ' ") ",1

'-; I I t' If ,IIIIt'll( C IInle-:S(,Jta l'n K][}(ler·r ,I '1\ ' ~ïlt"nl li.. l' \'llr\an Jt._'. (It Lr" j' j' 'II 'J I I
' ! I']"_' l,"artl.'ll. n.al1(_ 1(1;11,'11l le Ol HIJ( sc I:.~.' ,:"Tl III Il' "ITl .",traat '

. ]] lW k J 'I '1 t11'gcllJk keIlIll'!] zldlell Qu voorkeur
'I" ,,'~H I' 1'1' .l'" ~J,a "J Il'lI vali krijgen. "\l'plikatiL's Zllllon inge-

t !. . (_'l(J I' rJ. L'l'IllL'n zeer wae ht wOl'Clen tot Jen tiden Novem.
oor aanst.

Dr. J. A. TI. RAYLY,
. II on:. t)eeretaris.

De Kalllr'r on(lernoemt do Administrati,
"8.n Boerlcl. lt)~ Kxocnteuron. Voogdon
T"n,tee" 'li Insolvente U"edals, onz
OptI-ekkoll ViLli ~chepenkenni8ll(Jn, Trans"
porten, Hnwelijks Contracten. Voor het
vool":'chieten van Gold op ecl'llte Ver·
banden. en.; en Algemeene Agentllohap.
pen in en buiten de Kolonie. ..

'>

Verassureert Los· en Vastgoed
tegen bUjke termen. \ -~ ..

B. B. KLOPPERS.
Jacobsdal, Marico,

22 September, 180i.

BENOODIGD DIRECTEUREN ;

De Wol Ed. Heer TH. A. J. Louw, L.W.V,
; Voorzitter,

De Wel.Ed. Heeren.

Bl'itMnWIl, 2-; Sept.) ltj!lï. KENNISGEVING
\'.':l~, lJ ,mid, ('(']1

. ".11 I L,,,'[',mid \\'lTk

I:" \""l'kL'llr IwblJen.

:-';.TL-Dl' lijJ 1'001' appJikaties
ynnr Hoofd OnJerwijzer i" verJeEgd
tot Jen 0Jl'll October aanst.

1; t

N, J. II, eROE"rR, 1 DB. A. J. T RO~.l
H, R. B. GUEErr. ~. A. J. Buso!!. .
G. W. D. ReST. . A. W. ·Louw. .

""'"AUDITEUREN ; '/

Vn A~~D

d. ,,'II
di", ,

i 1.\

TE HUUR!]).\ \ JIJ KE.\.\EDY,
~lalmesb\lry. "1' WEE HUIZEN te Somerset

Strand. Te lobevra.geu bij J
fSl',uGUBUG. _

lal illl_'S} li,i t' \",

::)eptemlx:Jr 1507,



_.

Ongehoord! On~l1oord' ,
,> -,---....._..,... .'

B. G. LENNON & ·Co. (BKT.)
Hebben juist Ontvangen eon Groeten Voorraad ;

Spuiten voor Inenting en Glyceriná:
Zooals door Experten Aanbevolen,.

VROEGE' illZOEK' IS HOODIG, DAAR DE AAHY&AA~ OIOOT IS.

DE .'
bende de

van "Slent naar
to .,. "-,,. _,~ rI ~

Tenders mits Igevra-ag.1 voor
het maken van een Hjarden Weg van
bijna tegenover de Jj'la~.t~ "Slt'nt"
in i-én Elleboog liJIn passeerende
nabij de plaats van den Heer P. van
der Westhlliz6n in.~. richting van
de plaat08 .. OlifantsfpnteiD," alwaar
d.ia.zich aansluit aan ~en Afdeelings·
weg ~nde naar. cf Klipheuvel
Statie! De Weg teizijn 15vt. wijd;
Gruis te zijn 12 duim dik in het
midden, trapsgewij~ afhellende tot
6 daim aan de zijde~ die behoorlijk
opgehoopt moeten ~jn. Alle werk
de goedkeuring vaalden Gouterne-
menta Inspekteur w~g te dragen.

De Tenderaar ~ voortdurende
Trafiek" op genoemde ,!,egen. ge-
durende desze'lfs aanleg moeten
toelaten, en zal niet geoorloofd zijn
Rijtuige~ te hinderen in het rijden
over den weg.

» Twee Borgen zullen vereisebt
worden voor de behoorlijke uit-
voering vau den Tender, en die de
goedkeuring van dim Raad moeten
wegdragen. .

De 1taad behoudt zich het recht
om den laa.gsten of eenigen Tender
te aocepteeren of van de hand te
wijzen.

Tenders te worden ingezonden
aan den ondergeteekende, gemerkt
op de Enveloppe "Tender voor Weg"
met later dan Maandag, 4 October
1897 tot om 4 uur n.m.

Voor verdere bijzonderheden en
informatie doe aanzoek bij den
Secretaris van deri Afdeelihgsraad
of bij den Heer W. D. Malherbe van
Discordia (Paardenberg) in dit
Distrikt.

Juist nil ontvangen per "Gre~k" en "Clan Gordon" een ~oeveelheid
IJzeren Katels met prachtIg' Koperbeslllg', van £2 tot £". Alsmede

eene meniate Breekwaren. zooals prachtige Kamer .Zetten van lOs. 6d.
en meer :eo Borden van ~". GJ. tot 5~.; G lazen Kelkjes van Is. 6d.-
Water Uiazen an 2". lid, tot 7s. Gd.; Enamelled Waren een specialiteit.
Verder nog alles wat tot de hllisllOurling ncodig is, sooals de Wereld.
berocmde nOLI:\ DE It S1'O\'E~, N..~._J(j,18, 5, 6, 30.

OOK:
Wijngaardploegen, Brandrajns, Wijnbrand en Crown Brand beste

Bloem van Zwavel.
Standards en net en doorndraad.

Alle order. Ineti .Uptiheld ultilt_woerd•

ADDEltL·EY~TR.\.AT, .KA.J\P3TA.D.

D. 18AA08 & CO.~
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,B. C~MALBEBBE,
FAARJL'-

STEI.LEN NV UN TOON HUN LAATST. UOBPKRAAL

Het IJameson' Slaapk~m6r §et
(ONS EIGEN MAAKSEL), .

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHDUT,
~f ./te"*

-KOMPLSB'X', __-

£9 1Ss. £,'$
BEVATTENDE 8 ART/KELEN Al8 HIERON

l-COO P

Informatie te 6~komen bij de

Tenders loor het Imren ru ~arrlh eD
Kmi Hout JOor het boutelI un een brllg.

V·ERZEGELDE Tenders, duide-
lijk gemerkt" Tenders voor

":'urah en Karri Hout" zullen door
den Controleur en Auditeur Generaal
te Kaapstad, worden ingewacht, tot
l.~ uur 's middags op WOENSD.W, 6
October aanst., voor het leveren van
ongeveer 24,000 kubieke voet Jarrah
en ongeveer 12000 kubieke voet Kam
in blokken, halve delen, planken,
euz., in hond te woraen gelfwerd op
de kaai de Kaapstadsche dokken.

Op aanzoek kan Specificatie wor·
dep gezien en volle bijzonderheden
verkregen bij hs' Departement van
Puhlieke Werken, Kaapstad, gedu.
rende de gewone kantoor uren.

10':& Tenders moet den kortsten
tijd worden opgegeven, waarin men
wil ondernemen al het hout af te
leveren, en zij moet voorziening
maken voor twee voldoende borgen,
en zulke borgen moeten de' inge-
zonden Tenders teekenen.

De laagste of eenige Tender zal
niet noodzakelijk worden ,aange·
nomen.

HEEREN
DOC~ ROA.D, ~.A.APBTA.D.

•••••• iII-
Néderlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ:

Op last,
A. L. BRODZIAK,

Secretaris.
Kantoor "an den Afdeelingsread,
Mahuesbury, 22 September HI!17.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal. \

Dagelijksche personendienst an Lourenco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naa Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief JOOr

Oepartement nn Pnbliek' i Werien

Reiligersour JoUnaesbvg.« s.--en £3 i1s
Pretoria ~ 6a. 8d.--tB.£3 41" " " "Dageliiksche personendienst van

naar Johannesburg, Pretoria....en and.

de Transvaal en Oranje vri,istaat, '\

urban (Natal)
e plaatsen In

HANGKAST. 3 voet 4 Duim wijd en G Voet 9 Duim hoog, met Spiegelglas
~ Duim bij 14 Duim. CS Sa.

_.----_. -----------

. "......~ 41f.J?> ;~~

~.~.~SJi;,iII'f:;:~:~~(~~\ '\,
BT'8TF TUING""'R1:<~!'-DSCHAP.

Boerd.r-r5.~ f·'C"rcpdschu.p, l~ iC"hel-, Goot.~n· eJ.'1
1)c>' .. !'.:~·_ti!,j,;,~cl, VÓ",'v..', <Hic en J:.~v""'l.stcn.

Ck~~r;o=-..~:,..CU c.~, do r:r::-,o!:.8 ,"~'!c.lbc'l.."a",,"!'!'":e:l·.
(', j·,>jr.~ LA.G· _·::i~~E:' BIJ

I~ cr CTI &; D' X lE. F~aa D SL~,-l

W. WESTHOFEN.
pro Hoofdinspecteur vari

Publieke Werken:
Departement van

Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapstad,
26 Augustus 1897.

1\1.1 A.'L 1\1.1EI.B U :a. 'y'
3 Von lluKHur Top W A80HTAJl'EL met Tiohel Rug, me$ Klein Kaatjb Criterion en liDerale Bad Hotel
. beneden, en eeD Kapstok aan elke Zijde. iIil'iSil .1..... (vroeger BAD LOGIESHUIS)

J. P. Du TOIT, P. soon
Eigenaar.

POltblJS NiJ. 21, re/Bl!raaf Adres:
• Cri/BriOll Hotel."

DE ,., ,.. "'" 1"\ "\jV"Ap\L &I CO.,
HEINING MAT J.!jRIAAL,

Doorn Draad,
IJzeren Standaards,

Gladde Ga.lvaniseerde Dra.a.d.

Dit Hotel is geheel herbouwd en
verrijkt met allo ~rief door Reizigers en.
anderen vereischt.· .

Invalieden ontvangen speciale' atwntie
pn «peciale 'lChikkingen zijn gemaakt
voor Familiën.

Dit Hotel is wgenover de beroemde
..Warm Bauen .. gelegen en is het naaste
aan de Malmesbury ., Minerale Bronnen"
en is ook digt bij de Publieke Biblio-
theek, Publieke Kantoren, Post Kantoor
en &tadshui8.

IJZER'VAARvoor IlUISELIJIC GEllUUIK
Ledikan ten,

Kook Kaohels,
Olie Kook Kaohels.

Eerate-Idas Thurat')n BilJard Ta.!el.
• Goede stalling.

Termen"tlattg.
Bar en BilJard Kamer af8'6llCheiclml.

Porter ontmoet alle Treinen

_ .
........ "

. :g.: -I "",,1, , .... -,
I ........I : ,-' 'i ,,_. ..:_ c ~ II'ustrnaatschappii

C '_'J '._)~~Stl'2Jt, Kaapstad.
I VO~TKI.uMUEL ~oorzicn van een Spicf1'e1glas 13 d\lim bij 14 duim op

patente wieletjes. £2 7.. .

D ~1-" T~:.~T E URE N : 8cmmge. noemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de -inferieu~ inr.-
voerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dst goed gedroogd ia
ill eie Kolonie lullen Koopers het voordeel hebben van ónze waarborrf d
_1I'li'R1eo de hjtte van het klimaat zullen staan.

: '(\ \\, • 'j 1"\ -"', \"\"1 ~:!fPr)
> I 'Il/lU .., L. J. CAUVIlf.
r ~,l i t, J' ) 1.1).

Dt""l7.I' D~ISAACS& CO
: .1J'~,t~r:~ATI'LAN~T

"0- • s~ (:}PLEIN. STlU.A~
WAD.

'I" ,i,'c l,,'I,'/ling en een der
. ,.1 1::1 ~l!,. soorten van Brnndver.on,'~t '"

sekcril;, : . , ,
\'l':I~"a:1 L·· '. :.,', \' .. ; \ '. l-~'I. "ein den Vrijstaat ia

ook gemal'ht:;-'I cl.I.';· i,,·:,,::.,· : I,' \ co"" 'I •

A:gl'llt~l'h:IPl't'!1 ill :Ii dl' .\'Ct ." .·,,-lt' ~t"tkn l'n Dorpen van
XoloDle al;;ook III llt'n Oranje \ lïJ;t;:at éll In de TrallSyunl,

W. J. Ml'.;RRl:iGTON ,
seoretá.

'd, .'• •

TANDENl'
TANDEN tt!

De Heer WALKER,
DIJlBI'.DUB V.Alf Dr

LOKDElSCIiETIDEI UISTlTUm
U/sier kamers, arollfBp/ein,

[
EEFT de eer ~ ~et. publiek

in de BUlteDdiatrikten te
berichten dat hij een HEEL STEL
'rANDEN in EEN DAG kaD
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs.
.Een waarborg .oor vijf jaar wordt
met elk atel gegeven.

All. Couuft.titt ,.htef Qrat;.

KOLONIALE WEESKAMER EI TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
POSTBU.1 ....

TelegrfH/ eA Kabel Adru: .. FIDELITY."

OPGERICHT31 ){ilB.T, 1846

Kapitaal ...
~o~erve Fonds ...

£20,000
£60,000--

Voor de Administratie 1"&n Boed.11 ell
Eilo,'ClltloDimen, als Execlltenren,Adminiatra-
teurs, V()O)gdell, Cllrat.ol'l, Traa~ "rUl
lns)!.·ellten Doedels en onder Huwelijb-
"I)(), w ,al .len, I nspektors, ÁlIsign-. Apa'-
en voor Ing"zcteuell en Nict-lngeHteD_
IJikwid"tenren ..an Ouderlinge. ~
'\lh.'pl'ijen en Firma!.
voor da Invordering van Verban-
Ien, Wlssel13eli andere schulden.
Vo~r le'lnlng van 'Geldop Eerst.

lerb loden van Vastgoed en ander.
iCooJgakJurde Securiteiten; het 8e-
IOlo{.m van Kapitaal, den Koop en
V",rt<oOp van Vastaoed en and.r
Elaendom •.

DIREKTEUREN :
PAUL DE VILLIEIl.S, P.t'OO1U'e1U',

VOORZITTER. .

H1RI\T DOLeS, C. T. V08,
J. C. Horur ra, H. M. AIDIU ••

U.M. BER!lAKJ, E. J. Eur.

Deznlken die hen wensehen aAn t"! .tellen
It"'i~ ..en hen te nomineeren ala .. De
Ko!..n'",le Wee8~amer en Trost UaAt·
Rob,1 rpij."

Il?Do lnsoh'cnle Tak wordt bestiel'\!
door ·1~1I Secret ....r~"... oor ,neDl daden d,
M,,;~·" ·happij ..er:\lItwooruelijk zijn &&I

WAARBORG TAn.
Voor h~t nUI\'""11rcren VBn de Eedi;'

"ti,l, H"'chL"'h"l'pIiLcil en Getl'\)Qwh;'i,
ru" l'~r., I\lc'" die \' "rantwool'delijlte Posi
t.i.s b,," 1'·o,len. bij het betQlen vaD ~",
Ja: .. li;k,·,l.e Pl'emie,

GYI!PuliAseD de:- Maatschappij ""i
J~I: '''.''''1 ,.~I:i!.tge<'omcn door de Imperial
Kc" '''1'' Ir. 1, ...nnRIlIf'Cho en Oranje y, i,:
.I:;.t.,,·h,· H";:renng~n, blulli"ipaliteiten ('
Af,!",·l:n,,~J1den, Banken, andel'l Pllbli,"
! '" i,·htillgen en MaatschAppijen,
I'" ni,~~:l"t1r'Jn komen eiken flinAd:lg ,.
., 'ot IJlJ"~1I om Zaken af t.e haDdelen,

G. W. Sn:rTLER. Secretaria
._._------

DE NATIONALE
Onderlinge Letensassmntie laat·
schappQ un AostralUie, Beperkt.

OPGERICHT 1869.

Het Eerste Kantoor in deWereld
om de Overgaaf WaanJe in werking te
brangen om Achterstallige PoliMen na
kracht te hOlden,

Hoofd Kantoor wor Z.id ~f';'1w. :
St. George's-straat, Kaapstad.
Bedrag aan AlIII1lJ"al1tieavan

. kracht gaat te boven £10.000,000
Bel~ Fonds gaat te boven £2,1>00 000
Jar.rlijkach inkomen over £+60:000

INREIT£URU 'I lUID AfRIKA :
Sir :GORDOlf SPIUGO, K.C.M.G.,

Voorzitter.
De Hearen ADKJU VAliDIR BUL., KoopllllWl

A.. W. SPILHA'U8, KooplD&ll, Kaapiltad;
JOHN W. RAIL.

Bestuurder voor Zuid Afrika.

larkt Plein Wgieshnis,
1lIrBLLINGTON.- ,

SCHOOLKINDEREN wenaehende een
aangenaam, gerieflijk verblijf' en

goede behandeli~ te he bben,alllzij hierh'*ln
komen om opgeleui te worden, gelieven bij
den onderget<:'ckenG( ::anzoek te doen.

Termen: £9 10s, per kwartaal ,
Wasschen en Stricken ingesloh n
Alleen jongens behoeven a&IIIOek te doen

D, J. JACOBS.

.Somerset lest Strand.

M:r.nrItEER,- Np;:"n mannIcn ~,.J,
betuigde ik iu' een 1111. f """ u "'It

de l!'f)IIIIe Dit"·cl·kiu,. ..all ru II:!' :,1.\ TIonno in mijn ,,<,,·al. Ik IWIl (j,1 j-, ..,·n ",,,!
en heh 23 jun." lOllig' g e- le.len aan ~ïI !:O.\:.
ISCRE ASTfDJ.\ en RHEI·)I\T·IEK ~I\

.ach, \'erlicl.ting "an vele !>f',·oo:m.!t·~."" ..~.
kundigen. eu pl,oh ....·'-ue alb, zond -r 1',l.Il
"inden eli had in mijn gC"al alle !-... !..,.,( r ,

meneehelijke bekwaamheid ,'er!m"ell. lot J.~
ik RKEU MATIe lJno proJ.x.el.Je CD iu CO'n-
sijn mijn Neuralgia. Hilt·n lI:d lt li ~n pijlWIl

in hoofd en all1lgc1.ichl vei d wr-nvn en Io~t
nieuws is ver en wijd 'I'''151""i,1 d.rt "on·
_ter 'iA1i ROOT"DIPC' h,,,·::, rla.1I gezond
Wal V&ll die WOllderlijke Med,,·ijn."- en dil
Wal werkolijk het geval; elkeen die br~
probeerde be"t'Blt het ann.
De heer JACOB Uil ZI/L v&ll VI.Hootel r;

(S uur ,,&li Steijn.bnr)!'). is ~ne&en vap
een .,hijnbllAr ongeueeslijlcge ..a1 1'&11 Rheu
matielr.: en Jicht. Nooit, ttei !tijn moed<
J(eTI'. VAli ZilL aan mij, w&.. er 8l'n erger!l'4"
vaJ na .. Koorts Ziekte." EOOAlszij het noe.
men. De eeste dOll;s RH IWMA TICUli\i
deed de lijdende jonge man rust ig "la pen en
mecleeijn werd voortdlll't'nd toezediend,
hoe_I de baren en' vrienden seiden dal
..ij niet verwachten dat hij leven zon, -,
lij","u._4lkier, en getuigde van de genee.
k:rácbt VaD de RHj<~U.MATICURO en
PILLEN.

De oude heer Vu Du WnT. nn n.ddersburJ,
werd geIIUM door em bottel,

De'heer A. Conzn. lll"lUld,.I<';, Mid<kLlUrl(, C (
ftIDd d8da1ijk 'l'Clriicb\ing. Wijn .oon JAlf en .C.1

IChooDftder. de beer J. A. 811JT, nn wOlld.".bootn.
Burgentlorp. _reIea ook It""- ~~ik .000L m.
Ilniten- Ik blijf uw danLI .....e vnpnd. J'lJC bil

JONES RHEUMATICURO.
Re\ gTOOLe Zu\cI.Alriku...cl.e ~""_"iddel - r
lioh$, Bheuma1iak. Bbeo_ti."he Jicht. LeAd.
lieb\, Reup JieM, AUlgezicbt-pijaen. eM. ell bee!.
ftia 4.u-IE pnllen. .eel erpr dan bonn ....
_... ~ lt .-.rkrij,," ftII alle ApolII..
.. eD lJmbIien deor PIIeel Zuid-Afrika. .

dil 0 LnerUClIl'W lItOblenltonltlJ
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I.Cbtermidda
0J)) • de terugrei.

leden i)jlUld
kingen "an
gebrui~ 0 Jl

aan de woni
ga,Jln "erweh
VrlJu.'lg, kw
werd zeer
me .... Koop
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de gelegenh
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DE 8 d
heid gebru,

toombooten eser Lijn vmt.nJtkkl" c"nsul "n ,~
van Ka.psta.d naar Londn Pnreell ~n

and.ren W 0IIJlIIilag, te " uu grnmOlul ""
lIIadeir& en Plpnouth, tol Sid ontnwllvn lO'

Aaoeuaion r.anlclggtmde op d. be~de lig duhbel·
__ tijden. oprecbt 1Ue<

oet. lS-NOBKUI CASTLE. ~H~I!OY; en '!Jn 11",1.."dank toe te
" I7-DtniOTTAB CASTLE, lUl' WVllle barte

bebben veraa

"

l6M\
A. SPOLANDER&GO~J

Gl<-TESTIGD ~8 JAREN .
GlL'J::ome~u·, E:orolo;e- en Ilobuten

JloU..al ~ Daru.,1baal,

Gf'udl'n en Zi1wrcn Horologes ta
. Voorraad eebouden,

EXECUr],V{' nsx \" "ll1 tJ I, )h~ \. .~I', ,

(Baar!! (jf [Xi:cut~·~.)
Kantoren: He-ek van Adduloy en

. Wale Straat, Kaap:..tad.

OPG~'1.IOHT A.D. 1838.

Ingelijfd bij Pa.rlementa !.cte Nil. 17-1UO,

Opbet&&ld KJtpit&&l in 180 Aa.rulcclen
@ £15£ £27rOO6

B.eaarve Fondsen £70,000

DlRECTEuRkN :
WII.Edele heeT J. Il. HonIHR, Yoonltltr

W, HIDDI)OGH, L.L D, '
A. H. PETIIL8I11, M.D.
W. MARSH,
A.. Uil DEll Bn..

..
JO..

Voor het Adminillu-ren V1Ul Boedel.
eigendommen als Execnteareu. A;;'
Voogden, AdministrateureD, of Aur'CI .
'Personen verlangende de kamer

Jtellen &11 voornoemd worden vcr'ZOC:IHI,,~
te benOemen en aanteatellen,
EX8Cuteun Kamer. K 8.&pet.ad.

De Kamer administreert
Boedels dool' haar Sccrrta.rill.

N.B.-Aanloekeu om belt'BniD~en
,....~ worden dadelijkl gedurende
toorunn in oTlrweging genomen.

_ J. H. N. ROOS,

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONIN.KLLJKE

Iltrl BoelII ltor bgelud, III Lu
TINTAGEL CASTLE. Kapt. BuD,U,L, oml~,

Oct<>ber
Voor Vracht of PaSI!age

zich bij de A.3enten van de
MAILBOOT KAATSCHAPPlJ,

gegeven ant i
""....... ,._ komt door eel

I"fIgeIlring der
----------------·bewendering

hunne 11"

.Terlel

'0_';0_ EdJN"
KONIN.KLIJKR llAILDIEN

',I/I" ' /,

I..
li I



Bijvoegsel totI \

I II' "" Z, IId~){mllldag het I"k gevon
[ Lluu kc u man Hu ruard I-;t'~t~n !Je

t_ \ l" Il dell laa tst eu t J t met recht bO

HAGISTRAATSHOF. VAN EEDEN EN D. !ILLIEB8.

MOTIE VAN VEBT~OUWEN

Hed.l w.rd .. 11 PUbb.ka=.rlD,I aWer
phoud8ll III be~E~. 11' Toi
"oormtter werd ..ao_ de b.... -ma. 811'lU'i
ea tot l8CJ'etaria cl. bMr PHd. ~

De "oormUer maakte het doeJ eier "erpde-
nng bekeJld aJ om bndidata te a01lllDMl'tl1l
\'OOr d. lI&II.teud. elektie "oor bet booprblUL
HU bedaDkte de "8I'IrtIIimrw "~r d. eer bem
bewezen door hem tol "oonitter te beooe_a,
en lel dat de beereo F "UI Eedea (8w.UIIIldam)
en T de Villien (Caledon), kandidaten, tesea•
woordig .. aren om bun ,e ..eelea ad te .preken,
ea ban kl.ur te wUHn Het wu oanooch, .... 1 te
HgKen daar IU alom bekend wana ala boerea
en lIl&II.D.a_no poote onden'Jllcbng De ".rp-
deriDI nrlan«le naar kaDdidatea, die hoena
Iun, Afrikaner barten la IIch dragen, bet ..er
trouwen nn boeren .....w. lIJn en doen
luUell wat IU knnnea om de 6elanpn nn boe

te-6e ..orderen HU w.lUlChte dat de Ye~
nai eenpane lOU 'Uo teo fa"6a~ "an ~ dr ..
beeren

dranJr op ajja PIaate heeft, hU _ .. tnfi
worden.
De beer Vu wa Itemde 0..... m.t d.o

beer M ViDiera,
De heer VIID Eed.n en M Villien werden

tOeJr YOOJpBtelcl als kaDdidsten Toor d. aan.tu. .fectie .n de ".rpdennr PUIIIerde een
"ota .. "aD YClrtroawen In elle tw .. beerell

De TOOraIUer dankte de heena VaD Eeden
en de V'illl.n "oor bal4. tepa..--diabeid.

M.t _ mott. T&D daOJi UIl Ma "oomiter
aloot de "erpdCII'UII

, I • , I I" can meubelen to VielhuifWn
•• 1 i tnt Um.Jag , October

" 'L I u- ,~U den noord wlll!telukeo CIrkel
Il "I naar het alltwuord op rekwI.IU ..
heer J acobus Lcchner

, "I' 6 d. zer ui de JlUtrluk!IChe11.1
'erl(~d~nng 'an bet Slellenbo_he

u".enwIsdlJp plaat. vinden Zie adver

DE HEBR VAN BEDEN
&el bU W&8 blU een ille,.nh.id te beb
de kiezen van Napier toe te spreken en
100 groote opkom.t te zien. He' wu eeD
dat de meDlC:ben m..... bel&OllD ukell
nen te .tellen Het 11'.. onnooclla: ..
doeu nn de leyen J&.reD welke IiUb
parlement ..enernwoordiide, bet wu
mopluk Zj) W!SteD &lIeD wat bij pel
dIen tjjd ledaan bad HIJ k_m IlecIït.a
bezoek De voor&ltter bad Ieta g••
kleur Hl) w.. geen verkleurm&Ouen~e • d.
lr.leur aannam yan den tak wllU'Op hU at. ZiJa
kleur 11''' bekend Omdat hU ie&eD onn •
geld nrkwlStmg w.. en die ..erbinderd. bij
bil kol1, kreei bil d.u' num ftD "
HU 11'&8 yereerd over dien naam en IOn nch
teo deo n.. m te beboud.n HU wu een
en WISt boe Iwaar d. boeren bODgeld ..eréll~
den HU kon Illeta ~en teren d.o beer
Villtea Zoover bl) WISt 'Waren er .... eu
ubt kaodld"'n In bet ..eld .a er wu nog "18r
maandeu tijd om te ki.&eo HU Wilde DIet &bo
lf"lUli ID bet parlement komeD omdat bil olld
begon te worden. m.... IUD In........ ~n
Gladotooe III 80 JIW' oDd en gjJ "Ut n"l g,;-d

geDoeg • De kieswet 11''' lf08d en de kleeerl
konorn nu V'11 .temm.n ..oor 11'1.'U wald.n
K le&e... m08llteD meer belaDif ltellen ID de poli
hek HU zou DUd. kleHn gelegenbeid lI'ev.
onl hem vmien te doen

VR4GEIi

Uevraagt! door don heer Jan Foane omtrent den
Caledon lpoorweg .elde hU dat bU altoos ge
daaD had wat hU kon ..oor een .poorweg HU ha.d
getracltt nIt te Vinden welke d. beste IUn "&Il
Twaalf Jareo ieleden bad de heer Bam bem
ie.egd dat de F rallJlebhoek Iun de beste 11'&8
Hpt pubhek moest DIet onder elkaar tWISten
want dan zou men geen trem krugeo HU dacht
dat de Frauachboek IUn £200 UOOmmder koeten
zou dan de begrootlog HU zou zeggen hever
eenIge ,Ier twee Illnen dan geen een .n zou
.temmen voor dIe Ilin dIe bl Ikl de ml'e.t wen
.. heilIke te zun JIl/ had !(""w.md voor de
r nwochhoekilln omd ,t hiJ meende dat dIe de
lJc_te Ilin wa.

LJoor dell heer June .00lne De opmctlng
kwam nlct vo..r het hoogerhUI., daaroul moeide
IJ I ZIch niet te ""I.". me" Ee"" opmeting
werd gedaan ma"r h IJ ""schou wde het llIet veel
wllJlrd omdat de f ram.chboek Ilin zo"wat
.l:l(~J lJ(~J meer d," de andere zou kOllj,en LJlt
'U" onwaar Il I dacht daar wru knoeierIl tn
dut ven tunoel vso twee mIJl onnoHdlK .....
1wvc IngeBloul'1ltullen gaa, eu door de boercD
III den omtrek een hetere pu aangetooDd wor
den Oe beer BalD hud geen der twee Ilinen
opgemete~ maar hIJ waardeerde 'UO upmle
omdat bIJ een onpartudlg man ...al Na beboor
lUk onderwek zon hIJ voor die IUn Item men die
bem het beste SChUDtte I!)"

PARfIJt,nOEL rt ~8' I" S HULl A\D~, fit' IS
.. \f fJ..! 11Ji:'\

Het I. Diet t()O er,: RI. de 'IIfllw.bhvlelJ het
UItmaakten H,J' oor Zich zeh en prefere""'"
eeu warlD Engdocblllan },oven een J'llgo \ fn
kauer
Door deu beer P ~wl\rt rP de hfLnrh,ekle ...el

HU &ag geen voordeel," d.e wet ZIJ 11'''' een
.Iechte wet en k""tt. zoowat .1:"'0 (~)() JurllJka
tiIJ wa. DIet ~ebeel tegell een wtt IJjJlAr In een
Ilnderen vorm Uil WIUIzelf eeD boer rn zou de
boeren uoder-teuneo Het wordt geugd dat 10
AUltrahe geen brandzlekl<J II Dit beloofde
hU n.et

De wurdip JeB• ..., ,.hetM broeder oad
diaken Petrua 1AIrU LOUreU, \'&Il Koeo .....
diHriO. Swellendam, 18op 20 September 11197,
eCnUPmlII oo"ennehta, lo den ouderdom T&D 62
JU8Il eo 2 d.,en, d. _""e rUIt~
BU kreer eea _",.reD UDYa! "U m8aen_, d.
dokter werd ontboden, _r "oordat b!J .. a.
k_m, bad d. hev. broeder reede d. Iaa&.te
ad_ wtpbluen De dok Mr "erldaard. dat
hu IDftammat18 aan b.t hart bad ea Mt de dood
daarom soo on"onraohta gekomen wu HV
bleef bet be ...... t&iJntot bet .uld. behoud.n eD
ZODifonder andere meormaJen "Hallelu)a," .111
HU Will nn _JIn )eagd af eeD het.a "oorbeeldig
mao, en leerde deo Heere reed. orroeg k'lOaeD
Ala mea hem Af en met hem 1lJlrak, kwam on
willekeung dopdaebte op "II. daar een Iaraëb.'
In welken geen bedroi 11.' Oak waren op bem
un toepllMlDg de woord.n "an den .PaalllUlt
..Le, op den ..rome, en lie naat deo oPl'8Cltte,
wut b.' elode Y&D diu mu al nede IUn.
Van b.m ...,n wIJ ook "aDA mend la Dl.t
~~.o maar Hupt tot deD dq d.r opatan.

8clo;jYer d". heeft .._bel"_ )&reD alM
bee __ ur '1te 'tIr1t pdteDCl, en beef~ bem
bnooden te &UneeD _r ".ntaadir, aecltturdi,
en lid IDAD

WIJ I)'mpatbiaeeren nn plUlCber harie .et
IIJne achterpbleyene ecbtpnoote en Yler kiD
deren, maar roepen hen teyena toe "Gij behoeft
Dlet te treureo ala degen eD die pen. hope
hehben want ' .. I1&'lIJn d. dooden die m eien
H, .,r~ .ten eD enc

BIJ de l'OIJI'I'fenlSwaB er een iJ'OOte OpkOlUt
van 'rlon,l ..n en bek.nden. daardoor bunn.
boog" 1111, on helan .. telhnl tooneode

WW

PBDJtBJ:tmTD
VEaGADnDfG GEHOUDEN OP 14

ZONDAG, 8 OCTOBElt 1897. S~PTEMBEIl 1897.

GrooM Kerk.-'.MorpDII lBj)llancl.lcb), da. Tepnwoordw d. heer D. A Carnpbe!IJ CC
SMyiler (a __ muI), 'aaYOnds ('EnreIach), M en Il.V (11I.ren .toel), ea 4. beeren .L'fUcU,
D J Pienaar, T&D Uitenbige. Botha, V_, De Wet en Norion
~ant.-'.Horpn. (a"ondmaal). dr ..... _.-~ NotGlen dill' YOrIIe ..erga.krlllf , __ n en
Papendorp - '.Aforpnl (nond_n en Joedrekeard.

'aPOnds (daUMlftlug), eerw prop é J. Kappon T&D den w. m.pectear ,elesen en
Brink behaad.ld

M.,tland -'.NllIIItddalf":' a 30, da De Beer VoonIel VI_r-Norioa dat UIl_t.nctean
Buo"eratrutK.ápel_ IMorgellll(lYondaMl) die "enalmd h.bben, een IrMChre ....D keu ..

Ili '.. YODda (cla.nbeggtllg) da. &ioota. ..-nng f8sonden worde, om d. 'Wepn WIllr9OOl'
Boaebui -'. Ayooda eerw. Knobel ID ptMderd hebben lo orde te breag_ea blllll8l1
N.i['-'MaaodeliJbobe \,id;toIId DlIIlIdap ..ond den tjjd iD ban ooniraot Term.lcI, ea dat, iDdlen

ten 7 1If'8 lo d. _tonekam., lIjj DIet "12 dit Ter&Oek"oldoen, de wer IIlSpec'
Nieuwe Kerk, Bre.traa& (Tjjden. d. re~ tear d. IlOOdip .tappon &al _n de w&pn

rUlen worden d. dienaten III d. Wichtual le- op bna wteD M laten repareerea. Au,e
!Iooden ) -'lIlorpn., 9so (a"oDdIll8al), da. J.
H. Hofmeyr (8oaae_t Oo.t't eo '.avonds,
6 80, da C F J. I[aller

Ned. Geref "erlr, Bllitenkutetraatual-
fEngeJach. dieuten) 'allurpna, IQ-30, en
a a ..ouda, 6 80, da C. S 'Morpn.
Bondeboecb - '. )r[orpn. en '. a ..oodl, da.

Marchaod
8t SicIf!beD8-'dlorpna, 980, en 'u"oada,

7 ure (lI.il1&'a"orulmaal), da I[ a Botha.
ETUI( Llltb Kerk 8traadatnai -', Hor.

•cu, lO 1IJ'II (Hollud..cb), .n ·.. yonda, 7,
onr (Eaplech), dr Zahn Zoodaplcbool ten
3 Dre Woeudap"ood, 7 30, (Enge_b)

GrocmepUllt. - Hollandaob, 9·46 ..m, Ea.
plach, lf '16 .. m, .D 7 1IJ'II'. a..oada, ED'
laJ.cb, da. P Skubelm

Ebeneser Zendiagbrk, Bo_traa& -'. Hor.
pua, 980, en '.... oods, 630, .... 11' Dre,er

WjJnberg -'I 'Mol'lfena, 10 are (HollanMcb)
h.illg á"oncbnaal. ea '.... onda, ,~ 1If. (ED'
,.J.ch), da. A. j .. Hefmep' II.A.

8amo.-tad - 'aKorgeDI (&;UaDd8cb), .n
'.. youde (EnpIacb), da. Vu Lina'ea
Kalkbui.-'aMorpn., IQ-80, aa. J J T&D

V.lden.
VrlJ4l Proteatut.aehe Kerk, Hoa .. traat _

A"onddienat (Engelacb), te 7, olld_.rp
.. The Vooation of tb. Pa-.cber,· weleerw
Bameden Balmforib

(I'oor den. heer Piers, rt8lden.1 rtU1fl1Itf'a4t )

'UlJDAG I OCT 1~!J7

P B DE KOCK.
8earetaria.

..
, 'IEH' 'erwqt61l "'1I"llAr de beiaagruke

L' , Il I ~I 19 d, r wo.'ol"ka onderlinge brand
• ' Jr, t rc III~1I' hnl i' I va n Malmesbury III duo

DONDERDAG 30 SEPTl'lIBER, 1897

CRIMINEELE ROL

Samuel J oseph WIUlhoenderkop lo do Hoofd.
ot !"Mt H Uwerd beboet met 5!1 of Iweelr .trui-'
repareeren

Noble loaab die slechte een paar dageu ge
leden mei eene waan!cbuwlllg 101kwam, w.rd
wed~rom opgeb!'llcht omdat bil geheel en ai
onbekwaam In de Patrlo!~trnal 11'118 HU pl.ltte,
..,boldlg «u werd beboet met lOo. of 10 dage,.
hard. n arl cl 1
(harl,," Adam. had twee "ark-nl m de Oude

tUIIl laren rcndd walen Ul} plelt!.e acbuldlgJ
\ onrus ,'" of J dagen brommen
(ar! 1 zau had niet ,un varkhok m een be-

hoorljjken toestand gehoudco HU pleitte achal.
dIg en werd bdl<~ met 5.

1~3

IUJIKLyp .... "'EG

Er "ond heel wst cli6eauie pIaa .. tallOben
den beler Botha en den weg IlIIIpedaar, daar de
beer Botha IWlmerkiDI hwi retaaatt 0"" de
onbeYredip"de WU" 'It'UrOp d. wertpariu
baar weri deed Laat.atpnoemde pt echter
eea be~ altIer l1&li deD ned:

VoorateJ be W.t.NorioD dat ID ","ol, een
"ormla' loon betaald worde aan arbeiden YOOr
ond.r&.ad ..u den Der.lr.Jl·pu-boofdw.,lOnder
ond.neh.id "U klenr AugeDomen, de,beer
Bothe er teg.n atemmend.

Vooratel Nandj\-Norton dat een onderzoek
inpeteld worde III uke bet _Plo,eerec "lID
iwee blaak. opZlClhtera o r de werkpartjj lep
IUhriijd pdurende de 1IIUJld:. ne wer
IIlwpectear oDd.raoek te doeD eo bU de voll_e
Terpdering te rapporteeren. Aaapnemen.

VEaLWGllllO V.l1iI DEll Datal80 WEG

Voontel Norton-Naudé Dat de ........ D
d. "oora-telde ..erlenin, no da Dromba
Will door den contractear, IIUJ' den wCJlllllpec
teur "erw_n word. ..oor rapport bU lie ..ol
pilde ..erpciering en lndi.D bij de "erleggtJIJ
loedkean, hU de ,eachre"ea toe.temllung "aDdenC!lPDUl' &al Yerkrupn. Aaapnomen

kroten d.a b.. r Beraad. bao18 te p"en
-un oontract te ..olt.oqien ea dat hU "erutwoor·
delUk &al Iun ..oor een lp lebade w.lke "eroor
.... , IDII worden door lun "ennIIII

\ ER\\ IIDERIlIO VAIf ICBAPE)I
Voorstel Va.Mr-Botha Dat "a brief warde

geecbre ... n un den p~r der Kolonie, den
dank "lUl den raad ten behae .. der aohaApboe
ren m dit dá.tnct aan de regeenag betnlgende
..oor toelatinlf bUIlDe achapea te ..erwijderen
naar do dla~rlcten Haclear .n EllIOt t, de rege ..
rtag de verzekenng geveode dat d_ ... rgnn
n'ng _ op PllJll i8lteld wordt, daar men d.....
door ID at.aat 11'&1een groOI aantal schapen te
redden die anden w.gem de droogte zonden
geatonen 'Uo Aangenomeu

TEIWEII8 \ OOR \\ El,F.)!

De "olllondo Mnden worden gelezen Bell n
"Ier boofdweg &eetle 4 G C Cloete ..oor.1
laren eecen £75, £70 en £60 l'Mpectie".llJk
lAngkloof bOOfd.....r..:;*le 2 J C Hechter
£70 ..oor een Jur kloof boofd"., aectl'"
r, en 6 A Van ZIJl, fil~voor een Jur

Norto~ :SaQde Dat geeD deur tenden wor
den aangenomen, dat nleuwo teoden ge ....aagd
worden In tIJd ..oor de volg.ode ..eriadenng
..oor alle WegeD niet lanier ooder contract be
baJve aect_ 5 en 6 nu den Langkloof boofd
11'., met betrekking tot wllike de ll&llbe"elin,
..an deo WeglDipecteur worde UDpnomen,
n I deD weg door de werkpartIJ In orde te laten
bODden, de ullga"eu ali.zonderd van dae ..an
den Barklypu weg te wordoo ,eboaden Aan
g.nomen

Ht [ft VAS DES LAII',PtlliT TOL

De aecret&ri.a rapporteerde dat Irjj d.n ..er
koop no hunr nn den tol Dlet had geaih'er
teerd daar hU bet w.llIIebelll!ter achtte ter wille
....n oDkoeteD dat de raad de bUDr "lUl de&4!Ptol
.. men met die ..an den Barki, pu tol l4elij
kertlid IIOUad ..erteerea eu ook dat "olpna cfe
wet de ..erkoop van den buur nn den toT iD bet
plaateollJk blad gead ..erieerd moost wordeD

Voontel Naudé Norton Dat de bud.lwUH
....n den IleCl'etaril goedpkeurd worde en dat de
baur ....n de t->lleo op den dag der ..algende
".fi8denni warde 0Plenlld Aangenomeu

BARKI Y PAll Il00FDW EU

De o"ereellk"mat tuYCht'n de fCieerlll( 6n
den ~ werd ter tafel gelegd

Voorstel NaaM·Botba dal een comlttl be
~t.aando UIt dou voorzitter en de hecron VIRller
Norton eu den secretani .. ngCllteld wordo om
de oyereenkom.t na te gaan, IOOwel ala !llle
andere deeomoDten over deze _k met bet oog
op bet ont.alag ..au den raad vaD ..erder onder
bood, bet comité bO de ..oigeode verpdonDi
... ral., te doen Aaui.nom.u

11'UBIIIEMEIfDE 8ECBET ,\IllS

De aeeretaril rapporteerde dat bU l1&li de polll
boad.n nn lun waarbort ill8Cbre ..en bad, maar
bad geeD antwoord ont ..angen

Voontel Norton Botha Dat bet rapport UIl
geoomen wIlrde .n dat d .. r de aeeretaria nu
sl)ne werkaaambed.n beeft hemt eo de reke
DlDgen ..oor b.t iaatate half) .. r nagezien Iun
meu Dlet ..erder &al aandringeu op een w.... bort
"an d.n waanullbeoden aecretana
In zake do eUlCb un A P M.mng rappor

teerde de commIllII. dat zu w.,..nl oag .. telcl
beid ..an den aecretan. nog DIet m staat 11''' op
de .... ID te pan •

COIlTBA(TEN

De eecrataria legde ter tafel O(>D tracten ..oor
aectlel I en 2 Bellri ...er boofdwea" beboorluk
voltooid en rapporteerde dat de contracten ..oor
deo Langkloof hoofdw.g, IIOOtie4, n"l niet ..ol.
toold waren Bealoten het ee ...te contract ioed
te buren en den beer KleinhaDa k.anla te
pv.n ZIJD'OODtractdad.IUk te ..ol tooien

ALI'" AL NOORD HOOI DW EO

De aecretaria raf.POrteerde dat bU l1&li den
beer Metno, .n zun barreD .eachrn.n lWI lo
uke d. o... rbeialiDg, maar bad a1.nog geen
antwoord ont"angen

Voontel Naodé·Norion Dat b.t raPpOrt l1&li

genomen warde, dat de oontraet.ar en clJne bor
pn aangeacbre"eD wordenom bet&lina T&D betbe
drag door den raad o".rbetaald en dat de _
taria, indien er OI8,t UIl bei "erzoek ..oldaan
word., ..erdere wettelUke atappen teren de
parilJ4ln al oemen Toor teragbekOllllug ..an bei
plcl, .n de "OOBltter worde plaat de procaratt.
te teekeDeO - Aangenomen

nll.uttlX8BERG 1fEG

Oel_ brief Va.D deD beer BU'Dle, ..an het
departement un pobheke worken, IDllul~nde
COPII nn een bnuf ..an den beer T C Botha
.. n dtm COmDl1tlMl1A,de "pln18 vali den nad
daaromtrent ..,..ende '

Voorate1 V_ Norton dat onder lW 0IIl8taa
d1&'beden de raad bjl -un uiig bealwt blUh en
dat daar ..eel koeten reed. gemaakt lun l1&li de
constractie "lIn den w.g en dat een ~
beltaande wt leden nu d.n nad een gOUY.rDe-
menta mlp.etear en e.n hd door de regeering
benoemd Inapeetle deed, en dat deze oommluie
budelde m o..erillimet belllD,hebbeode Drakena
hertboeren. die baar verrezelde en ook de ligIiDI
IDllpoeteerden ..an d. 8terkaprult nchilDg en ..an
de plaatse'l ..an den beer Botha, .n dat de raad
..erbaud lil, dat daar er IOOlan, o..er de zaak
geajpteerd werd en bet algemeen bekend wu.
dat de beer Botha no komt prolMteeren Dat de
commlUle bij Itaar ond"rz.oek geen gemakkelJlker
IUn kon naJen en de nad la "U ge'oelen dal de
weg welke thana gemulrt wordt de beate U In
belanr der belastmgbetalen, hoewel bil DIet 10 bet
belang ..an den heer Botha mag &{JnAangenomen

noKMrRt'rT TUWW

Gelezeo bnef "lID den 800fd~ ..an
po.bheke werken lD81ultende qppon "&0 den
dllt.rict. lD8pec1.ear omtrea' den ~d ..an
dezen weg Verwezen IIIIIIrd.n weg IOlpeeleur
voor afhaodellng

IS rERlll \ 4Ll A TIl:
Ue aeeretaru rapporteeerde dat de rollen ..ol.

100id waren en dot bU 12 October bepaald bad
&I~ den dag voor bet haDdeu Vali bet hof Toor
oTerwegtllg en besh_lOg nn objectI"

Besloten bet rapport aan te nemen en de be-
pcWng g~ te keu~n

BARK I 'PA~

(,elezen ceTTO!!pondentle "an dell e<tmmlM&rll
en hoofd inapectear van pubhoke werken lo za
!te betaling YaIl de toelage "an.£ 82 toor bet
halfjaar geërndlgd 31 Dee I R96 Jle '«retaria
gaf een Dlileg yan de toedrucbt '!'Iln s,..kt'n Re-
RIoten d. bneven te nataleeren en de handel
WIJ&e nn den oecretaria goed te kearen

ClnlIIlaire .... n he* koloDl8le kantoor betref
fende de publieke (IeIODdbeldlwetpleaen ell ie
Dotaleenl

.u.aw.u. Woo.D E!II'·OO_... ClI'r... ,.. ...
Oelezen brief Y&D den Iteer

.. kere tekortkomlngOll aan d_
11(1" Tan onderboud De __ tuie NI......
de dat bIJ een ooPl ,.an den brief aan
Wacteur had lUOildell

Buloien cfe .... oaar d.D d~:=:':?CIr1I'lIAIl en do undeaht vaa do
daarbU te Lepal.D.

14ll'.KLOOI'IUlUO

Gel_ bri.f "aD den"'" BinPI ... ~..,
d. een. ..erandeno, YaD de "04"'_'"''
~oonte1 Viaei' Botha d. brief .... AIJIIIIn.
en de beer VaD Plebén UIl M
ond.rhoud met den beer BIrDie M
YOOl'pItelde yeru.ierÏDJ te ~I*-!"D
Doodige ..el'lfUDalng "aD d. elf __ ...
ua te liru,en Au,_en

IN 14E)lOIUAIt,

r I lo",bo",

r~ CC,
I ,. "" &ljD
,.. nl rboom,

I'" i( 041\ nu
I""C ' ...

:IAIICURO.

Rooette Snuivie had Imeer kromhoutsap p
n len dan goed was voor het boofd Zu werd
du z"h~ en moeat gebolpen wordeD door een
d" ntler JI~ haar n.....r t Queen. hotel b"'lbt
Zu wer I he L..o t met 5. of 1 week kleëreu
lIppen
J )hann ~ :oo.nU1\ lt.'! lV I~ onbekwaam 10 de

Ho"fJ.lraal Il" pltlllte scbuldtg eo werd be
I, tet mct •• of I week hardon arbeid Johan
n.. werd verder beschuldl!!,d ...eentaod geboden
te belJb"n aan P c tt dl., hem naar d" gellan.
gtll" uneht HIJ werd beboet met een &ddl
I Ione. le .t: I of 14 dlll(tll1.

:\llIla .Jacob •• ~d ~boldlgd den diellit
" an ba:1r baaa, deo h6ur B J v N Jekark ver
J.u..,. .......... ..e-h d ....r de heer ..an Niekerk
lIIel opJ tagde OIO getull:enU! af te leggen, ...erd
ZIJ <JntAI",!!elJ

De Paarlsche landbouwver-
eenig1ng

~~ I
JER & CO.,

j I ',r.. V
_ KbluItuan

DI J J "'0 V.ldOD heeft het beroep IIIIIIr
Tarkll8tad una.aomeu

O.n'Ufld -.Áa18tent onderwIJl" ..oor de
gon ..emementuehool Jacobsdal. Ilarioo, Tnlll-
..aal, alaria .£ lOO per)U1' ..... te _tent on
d_U"'" ..oor de tweede kiaA pDblleke scbool
te Bntatown, alaria .£70 per )II!'

Exhibitie concert.
EEN SL'CCEf!

'\ aBODEIl-VALUATlll •
GeleMn ~nef "U den _tuil

dorpabeltaur ....D Ilbod. omtrut CJ.
Voo ... tel Norton Naudé BeaIoteD CIea

larie te mformeereD dat tenden ,e~
..oor de .aa.rdeennll' en een kellD.... n.tW
omtrent In (jil. J",nJ eD de G__ .."
""','- ,epubhoeerd "" eu ook aanPPIab
kantore "an den apeciaJen "rederech ....
dea en dat de nad bet betreart dat ....
Ing.lIOnden werden
Uelezen bn,,! 'an den beer Heya ...

\'&Il den opslCbter Bealowa den b_
te ..erwuun naar bet vang bell. li na
rud

DrIe, en ..an optlchter B J PIInOIII""_
{ende matenaal "oor lI'ebruik "aD 11'......
..er .. ezeu DAar deu weg 1.DIp8Ctear

LlJJr

I nil" le hg AVond had bet "Ierde exblbl
I" cu. le, t, ollJer de leldlug "aD den beer
Arthur Loo "laaie ID de Goede HOOd Zaal,
Illode dit rUlwe vortrek atampep vol,
een beWJlI dat de pubheku belan .. telhng In dit
)urlJlbcb concert eer .. n bet toe dan dnemen
I" OoIe dit Jur "aII het koor .. meng .. teld Uit
8UI 7W tal &IIngen! eR ZIUlge._n begel.id
door een Viool ork .. t Zuowat vUf mmoteu o..er
acht trad 'Iln excellentie de gouverneur i-
k IICCI I ,Ivor dr MUlr, de zaal binnen toen Let
g rt,ote k'l<" op z.."r levendige eli ,ee.tdrtftvoUe
WJlle bet (;(Jd ""ve tlte Queen IIOngterwIII
het ~ebeele g..hoor oJllltond Hierop" volgde toen
ecu hed Looft den Heer dat mclf ...,,1 gevoel
\Verd ,ewugen, wnarop mej. TennyllOn Cole een
.,,1.. (S"&lreth) long dat met een prachttge

"n ...el,eoofcnde Item werd gcleverd Hd .tuk
\aD den avond dat ten bewII" dIenen moe.t
VII,nde vordonngou door de klDdereoller ver
och,11ende rubheke scbolen gomaalct w.. een1&'e
aeleettea Uit lfendeirlllobo's "EIUab' Wat de
Ultvoertng I"ervsn betreft ku er, on_lDllenl,
alecbte eeu levoelen lun en dat la dat de kmd.
ren tlcb van hOD unieel m_terlUk bebben
gekweten vno!'lll geldt ,ht de koren 'Help
Lord ) el d"tlt the krd eo llehold, God tbe
Lord pa.lklh hy , terwIJl eeD duet door de )Oa
lI'eJufvrouwe I F JOlJes en C.ldeeatt ook gon
.tlge lrIoldm; 'c d"mt lUide tocJulchmgen "lO
I. n den hc~r nillh} ten deel aao bet .Iot VaD
"lJn re<1~le{ \ e people reod yourlheart.t en
Zin .ol''f''lf WIth all Jour heart.t· . dAar dit niet
all".n niet root .!f ..k! "erd gezoRgeu, maar de
,..oorde'" OH zoo dllldeluk werden !11t.gesproken
dAt een leder le goetl kon ..enlaan HierlD
bl,tUk 'lok Uit de heer TeDnyllOn eole In Inn
rccllaltef 'ArUMI EhJab', dat dan ook pap
pillndl.rer<l werd

\ oorofat de killderen lot bet ..oor de YUISI
zingen t .ll(bt omgmg ) o..ertmgeD\ beklom dr
Mu r lik rl.tf'rm on zei oDder anderen dat er
JJ IlBJ! c~n COrtll)')!ttI8 "xamen lJl bet koorzlQ
geu had~ gelUId eo dat de ....... te prIJ.
werd toegëkond IUInde kmderen van de Tnnlty
kerk waarop bU don cooducteur nn dat koor
opnep en hem met een med.llle deeo~e de
Iweede pril' ""IIelI doel &aDbet koor der Ron
dcboAch twog-e lICbool voor melSJ", elk hd waar
van t wee boekeft ten getlCheDke krea" De
'light .Ingmg exhibitie Mep ook o..er t alge
m""n .eer be, red1&'eod af, en atrekte teD.he
wllze van de gemakkelIJke wIJle wlI&rop bet
Zlngeo volgens bot tome aolfu aylteem .. nge
leerd wordt Zonder 10 ..erdere buzouderbeden
te treden ...~oschen wu dit vierde exblbltie coo
"'" t een _ncee. te noemeo De condacteur, d.
heer Arthur Lee IS een meester In .un vak en
vertltaat de kund wel om die bonderdeo ... n
kUlderen to lelden geen klolno kan.t, "oor
"aar I "'I ellldlgcn ,ht rapport met aan dr
~, Ir.Il, n I ( t"e t~ 7." "'Iun voor wat hIj III
dele g<'<IlIunIJoeft en nog .teed. doet, en hem
voor d~ loekomst bOg Kroot"r suocel too te
1reu8chen

De synode der Ned. Geref.
Kerk.

VEROADERINU DER SYNODALE
COllMl~lE

September IMlj
I~I ," krantellM<hrl'er

11 ht I rlU cu wder 'an

ltlLA.\\ \) 1oi)()(Ja\\t' Ko~rn.A .. r

Hl) WtU!er legeu en had op Zondag gereISi om
het tegeu t. werken Het beeft .Iecbts oen goede
pUol en dat 18 De I"n wordt door on. g"uvcr
nemellt gewerkt ;0.;3les maanden kunnen ...u
het opgeveo eo de mnatechappll I. 'erpItcht h.t
over te oemen en dan kan het gouvernement de
Caledon Inn bouwen

De heer C F,ck Zeg de maatecbappl) gaat
hankroet ....at dan)

De heer 'In Ecd.1J Dun moeten "'11 bet
oemen Het zou mun oclmld DIet zun llc heh
er tegen gestemd
(.tlnaagd of het gouvernement de belofte v~n

Oir Gordon Rpng~ a.UI de J::ngoIMch. ro_c 'flng
zou kunnen uit"'o~rcn lPI de betjr, 111 I t:Jtm
dat hU ten eenemale Icgen Jc o.,luflo w ..

IJl 111ft< Dt \lllIfl.
zei de 'OOI~ltler had gezegd dat h I IJl r '''''' om
'lin kleur t" "lJz~n HII "ItA 'roeger 'ertc,;en
woordlger 'an delen elrhl eli allen ", .. Ien ho.,
Ill) Kehandeld ha I II" wat! billde te zl~n d,t
men.eben Iller Ill"er b.1"ng In pollllCke 7.1hn
begonnen te .tellen want dit zou l ID Uitwe.
kl1Jg bebo. n op het n3.';' ,lacht Z I" belalJg
Wll8 der I"eren belang II" moest lIlden of ( I all mI'''' ""rrupmuknt )
vooruItgaan IJlet de IJJeren wnnt hll I. zelf een (".terellll\ond hadden IJJ wal ze bier noemen
boer Voor protectte op brraao I,,,d bU ,eel ge eeu "lIChoolconcert Alle. daar hep op leer
dl\3D en Wil trachten nog meer te doen Uil loffeluke wl}ze af Mil Jiunkt zoo wat 50 cer
Watt nIet "oor hongPl'l!uoodprllzen maar ti1lcaten werden ullgereiJrt aan degeneD die ze
•hdloK .cale zoodat d. belutlng tIJdeluk verdIend hebben, door den tnagtatrut den beer

afgenomen worden In tuden "an mil oogtlt HIJ Wolhiton, die ook de onderwlJMn! en onderwl)
wus tegen een ged ...ongen omhelOlOgtlwet om zer_n wat lof toezwaaide Ala ik zei 50 certi1l
dat dIe gevaarliJk 18 en In oommlge gevallen eaten 18 dat met Inbegrip van dIe gegneo ..oor
meer zou kooten dan de waarde 'Vandea groDd Toolc RolfIl enz Ik moet leggen dat de kmde
De brandzIektewet WIUIgoed om ochapel' dood ren Zich op .eer pruzen_aardige wU" bebben
te maken )fen moeit op bepaalde tilden dippen gekweten 'Iln al hetllCJen heD ter taak werd p
of het relrende of niet en dan m08llt meo OOIe nOif legd De recItati" waren uer goed en omtrent
dIpkralen dokteren De zaak moeot In de handen 10 uur gaDgeIl allen ..oldaan naar bUlo De 0'
>'aDdeu boer gelaten worden HIJ WlUl voor een brengIt ..an bet coneert of heyer mOCJtik &el
algemoene dlp,..et Het werd geze!!:tI dat bU te gen "eotertalOment' zal beaeed worden !.er steu
geo de Hollandscbe taal w•• Uu willt een ledor nlni YIn de ICboolblbhoth .. k Vu barte wen
III14r de HanMrd wa_r n' 'Iln doen CDlaten achen wIJ de echool alle .. rdere IUC08l toe
opgeteekend .taat en waar men kOIl zlenlhoe en Ik beb geheel veilgetea meldIDg te mak.n ""Il
waar hll gestomd had Gedurende 18' I toeu een prU. oolr III bet ooneerl oYerhandl,d en dat
bIl III bet parlement WIU, kreeg bet hilI. ,nfor wel door bet Taalhood Examen, die betllCIIChon
matlo dat cell .poorwegllJn van KI, keD heeft aan deo Jonl.nbeer Daniel de Wot,
Franschboek en Villiersdllrp naar 1000 ..an don heer Peter de Wet oud-ODderllng
gemaakt worden wolke do taklun alhier De hoofdomderwUHr, de .06r F CID... r
,"mla.nden zou 'erkorten Een OplnOtl BAzelde dat )ongebeer D de Wel No 2
1000 gemaakt en bevonden dat die IjJn m tlHollan1.acb III de Kolom. Wu bo
deuien, dat ZIi te .tell WI~ en het word lleun_"""'1I'OIo alechta dat unlltaande Jaar Dlet één
Hel II zek, r dat de laal.te geen gekookte opme pru" doch wel ventebeid.ne lullen overbudlgd
tlllg WIUI, daar het '00 ver mngeluk overeenkomt worden, daar 'I'll ".momen be~ dat de llehool
met de ,,"egere De langer tnnnel ....IUIncodlg commu"nealhler .. n bepaald Hol1aadacbenooder
om de .t~llte van die I,)n te verminderen HU WjJzer voor de llehool ook beeft verkregen GU
zou llIet tegen de FraulICbboek I,n ~cw..~.t tllo Ziet dna beer editeur, dat gelokk1&' aUen DIet
want die tOil ( mIed,," In rOmmUlJlCltlP l.ff'ngen un de JIDgo partIJ behooren
lIIot PalIrl en ~t.llenho!l(;h \\ OlC.lJ.lJ r '<)('''at 2s! ==z::
17 m ,lila I, r en de K llI'",t~d ev, II IJ~ al. lIIet
de andere r Jil m~Lr eli'! .. r;'WHt I.hot"kJll't 7.:t10\ er
d~ J. 2'~J k"' meer k ,kil dan de "Ir Lowr,.
I'" 1,11 I). heer M, rrmUin had C<1I .,n die IjJn
'oorg'.teld, mallr hjJ I. teK.m .m'llle 1,,1 en lIet
llon,ernelJ]o~,t had een .urplU8 III 'pO'lfweg'er
dJt"n~1fn en kon beln~IJl1":OH afnumen zuoals
d, vendu rechlon elt ook heou-enrecbt
Hrmlntlere'l ;0.;U ,.al de KoluTJle doo. verh ..
dcr Vr".taat..che II/n scbade IjJden Door de
ultlJreldmg vnn dell apoorweg naar het Doordeo
UIl het tekort moeten opgemaakt w"rdcn HJI
mt-ocndd dat bet Bulaw"yo.poor ...~ ko Itr'llkt
o ..cd wa- Uot mnd In Rbodc.ia I. \'rochbaar
en ~e""hlkL voor 'ee EmagraDteo. o'len daar
he n gaan ZII moeten goederen Im~ rtooren
en met OIJz.e Hpoorwegon vervoeren IJo maat
""papPIl I" ,erphcbt de IJlIl o"er te nc IICII D.
rranM\ MJ legdE' lPIl hoo";fJ l~hu1JtlJ1g np ouzo
proJukteo, ter .. II d.~ Jn dco \ rJl.taat vrjJ kan
worden ",¥cZ< ",j, n ])d" omdat er een tol ver
boud met ( tU' I Jo. aat lH cn IIlctmtt de i fll.DSt"3IlJ
IIIJ 7.11~ ",t hIJ kan om cen tolrerlJuud
met I,. -, ~ le kUllnen .Iulteo 0l' eell ,'l"IUtg
'an dell h~c~ rIck tel hll <le heer Rhnde.
'.al g<:cc k" "!Id aar, de Kolon", doen, mur Illn
Jl IJ UH' 111 het m'lll~terJe IDU de fra.JJsvaal te
11" 'erl,,! I( rt I I IJ l en tolverbond olHnogeII I.: III k~1l "I hIH)(t~"( ,,~{ rIll het parlement

kit ~i.j (Jlll.e \nu u hap nlt:t TraJl~'3al or on
dn IIJ,Jell
Z, Il' pIt z.ert c , ~D .cl de beer' lIJIers wa

ren cell "abhat""bendlog.
III ;:a~ e Lut lJlluL!enochlp zw hU mUll"tera kun

!lell beloVt'n wat "il wtlden, maar het moet eent
door belJe Llllzcn va.n t parlemen' goedgekeurd
worden 'oordat zU bet ten whoer kannen .....
gen

BU Will tege!I eea ~lJIl8" _~de draak.
m 100 .... 'erucIerCl"""'" dat all itIIU4

--.--
Du Iyuodal. oomm"'l. begon pt.reo met

hare werk&lI&IIlbeden Dl' IS de .ente 18.. 1
dat IU ... fi8dert Heel wat werk la acbter ie
dDnJ, bllJk.n. bot rapport, "emcht door d.
:laken scbnftelllk te behandelen Voorlooplg
zal IjJ haren weg "el moeten .oolen," daar
har.. I .. k DI.UW LI, sltbana In hare ..ergadenng
..66r de Iittmi der ayoode De verjradenng
WU. naar WIJvem.men tameluk ..oltallag

Verternwoordlgd werd _
De nng vau Kaaptttad door da Sleytler en

ooderllni Dam
De nag ..an Tulbagh door da Albolt en

ouderhni Van WUk
oe nng YIn Swell.ndam door do Jo.bert en

ouderim, Helm
De nng nn Grut! Reinet door da Paeuaar

alieeD
De nng "lID Albanie door d. Halan CInouder

Hog Jordaan
De nng "anBeaafort door de Van Heerdcn en

ouderling Van der Merwe
De nai van GeofK8 door da Murray eDoudor

ling Loo ...
Do nng "aD Dorgllntdorp door do ~ en

oaderbni W ..au Heerden
De nog ..an de Purl door do Rabie eu ouder

bng Mara ..
De nog nn Cole.berg door d. Sebolh en

oaderllng )felnng
De moderator opende do .errlcbtlORcn mot

pa:tlmgezang en gebed H Jl hlelJ een korte toe
.prank, waarna mcm .Ja lelUk !tet w.nr heaon

DllJlr do rapporten der yoornurnste oommIS
alen reed. gedrulct waren, werdea er nu commaa-
'I"n belloemd die LIernpporten en de bllllCbl'J1
"olflpuoten die de ,erl;adenog In bare banden
.telt, overwegen zullen om al:ron de .ynodale
COmmlMle en de .ynnde met lUlichtmgen te
kunnen dienen

EeDlge cliacll&l1evlUdt plut.a o ..er de ord.DlIll
..an &endelUlien lO den dIenat d.r kerk IDMubo
naland, eD onr de collecte ..oor bDlpbebo ... eude
Itndeoten

B.. loten werd d. ordema, nu clen broeder
Le Roux "(lOr bet werk In Muboualand goed le
keureu
hn om'rent de hulpbeboe ..eod. atodenten LI

de vertadeMlljf.Or ..oor dat er een central. com
ml8lle &al 'un die met de nnpoomm"'le &al
medewerkeo

WIJ vernemen ook dat gedurende de m0rten
zlttIDg ala onbeltreden motie op ''OOntel nu
dl PIeDaar bet ..oJaende werd uDgeaomen
dat de.e O'6rpdermg Ttaar leedwuea altdrukke
0' or de om.tandllfbeden dIe deD weleerw beer
A A Louw, pnmanua (Ilredlkant) afpnar
d1&'dc "aD den PaarlIIChen nng llBIU' deze ..er ..
denDIf noodzaakten IIInc bedleami neder te
leggen eD dat Slf den wel1llCbDltepreJa:edat bet
d.n Heere bewtge mage, dlon broeder no~ lang
te .pareo eo ook nog 10 zIJne welverdiende
rUIt de kerk ten zegen te doen 'uo
Vrudagmorpn werd het Y8nlag "U da Strsa.

belm .. nJrUDde lun. werk_beden m Mu.
bODaland, DllYoeng behandeld
De vergadenng bealalt een motie "U dank

J&PUl bem ....n de lynode ..oor te .tellen, daar
bU een goed begin pmaalct b.. " om be. werk
der kerk aldaar o.p .... teo ..oet te lr.riia<en Ook
wordt een comm_l. benoemd om cliRtrubeua
op Hkare pan ten IDhcbttng te nepn, b .. o ... r
bet tl-aMpOrteerea van rrond.n l1&li d. kerk,
enl
ook wal de "erpdenn, aanbe ... Jen, dat de

pmeeaten In Becbuanaland bjj de kerk iDplUfd
worden, eo de predikanteu zlttm,lIUUen nem.n
la d•• ,mode
Wil "ememen dat de cliacUllle Wlll'lll ",.. OY.r

de ordouDanii. of die IOU /aq~1I word.,
&OO&la de kerkeraad "all Steynbarg ..oontolt, of
""rrtntlerd, &OO&la ooderbng Do PI_ Tall Ciao.
WllJllm b.bben wil De moerderbeid 18 tegen
beid ... oorstellen

Een 8c·hi"!!!~·e~tw-eds~~trij~·~d~te Van-
rhiJnsdorp,

a44DS-K&SIiIIIIGI!I' !'WGElII.
G.leun brief Y&D den KoloaiaJea ....... l1li

over d,t oud, r.erp
Vumllel \ luer-Sorton aan deo _.. ,!Ne.......

&eeretaru .en OOpie te .endeD YaIl
..an dell raad o.er dit ouderw.rp,
op de unm"rking 'l'an den au,un.ur'lrell,.,1IaI,
.r op te wusen dat de raad bei
tieen In twee bladen te ad".rieereD
nom.D

De ..oemtter 11'_ erop dai de 'W~lti~:;:-=r:J;~dl1t &ek_ keDn.... YlDIen m bet p.
lead"erteerd moeeieD worden

Voontel Nudá-Norton dat ~CIU.
naagevlDJen lo h.t Plaat.aelllke blad f8II"bI_~ .•
worden, mill dat .r DIet te YeeJ
..lordi eD met inachta.emia( T&D
"_.n.

\. :J

.I.
£27,OW
liO,obO STELLENBOSCH.

\ Jlltl.
I I I'

, \[ IJ

BOTTELARIJ

rTL
\ cr., I! m r eenIge regelen IJl uw
He .. leer ,"'I., da lW ,et. van

, 1.[, kt I, rt tI,,, ,ddl •• I... enbloem
tu, J .. M:euLJ.1 Jt.:u ~taan prl.chtlg als cr geen
r404t k mt \erwalfln WIJ een goeden oogst
"lJle boeren li In druk betig met het planten
'On Amenkaan. h~ .1 ,kkcn Op 2J dezer bebbeu
"I h,1 , orrecht gehad nztn geacbten vrIend
J P Uo.mau elJ 7 ,n ccbtgen ",te geluk te
~en",('hen met hun 2) )angp. hnW'elqk"verbtn
tttll~ Fr \\aren \ule 'nenrlen tegenwoordtg
Uil KalIp!ttad IJurban\llle StclleobollCb ook
Uit, I,. d"tr kl Het ertltpaar zag er oo~ zeer
J~II:;lig u na lat 'I .Ireed. 2) Jarcn In het
hu .. I,k.}' IJ' l In Aan 'rtond8111kheld eli
lekkerll".n ontl rak het IJlelook Olet aan goed.
W l n"'cf t; rt 'an harte \TAn!JChen W J hen ook
r :) ee 1 guuJCfI hrudoft tOt!

GOUDEN BRUILOFT

L

Robertson.

OIlIJloEi~Tl! lUIT ...

Da "oorsitter laa elO bri.f T&D den~::;:C:;'1..oor _krellenaak.n ID lak. bes 1\

..an Ole' iDleente ka«era ,ed1lJ'llDde ..
epld.DUe G.notuleerd

EIICB 4 P IflllalJrO
Bealoteo dat bet IlDalltieeJ comiW ... t

heer Naad' eo den -..tariI d....aok 0.I~l!n1!lll
al irl8teU.D naar den .iICb \'&Il den__
na doop d.r ... rpd.nal mei multt
woord.ljfkheld te erk.nn.n of te 01l~"",
en III laatat.pnoemd I.n!, dat de "ooniMlr
IleCl'etaril gemacbtigd &Jl, de noodife ~
te tee1r.enen om de ualr. te "mied ... 1004
..oor bet bof komt
BealoMn den etlCb "aD daD beer a..... _

bet futanbeel COlDltéte yerwp .. n
BeIloteo dat bel fiuanttee COIIlUé de .IjjI$ ...

achtentallise belutmgbetalora &al llIPIIII _
I.. t geven teren W18n.tappeD te -.

Wat betrcitt de t:eparsYe der wlfG tIiIM
Diet onder kontrakt werd beaIotu den ~
llUpectear te machtlfeD do IfO ...... ljjke ~
"U tj,id tot I Ite laten refllC_ *CItUt ..
onder koniralr, &\JD

Daarna &loot M "'tadeflDJ

ldJld
, "

'1 [..ct

L.. tetleden Zaterdag, den 2baten deser, ..ond
een wedatrlid tUlICb.n de ClanwtlhallllCbe
acbUflCbiet ..ereenllln~ en do VanrbIJndorptcbe
IOherpacbuttera klab bIJ&eer gulllt1&'weder put.a

De ponten door Claowtllism bebulcl waren
~lgt

Zt: LKE I\E'STEEKENEN ALf:!
HOOIfDPIJN

I\U6PT.JS,
- SLAPELOOSHEID

INDIGESTIE, eo.
DC IDEN EES''()N~TELDE LEVER AAN

CLEMFNTS -,,'IW'Ic JS EEN PROMPT
EN POSITIEF C.ENEF;SMIODEL

CLE)lENT!'\ TONIC GENEEST NIET DE
KE~EEKENEN MAAR

VERWIJDERT DE OORZAAK

101 BEWIJS LEZE MEN _
MI \ a. )1A,n GA' '~Il Camngt.onltrut, Ad.

, \ ~ l"lde 1. A scbrlJft op
1)(1'1(!F.~lIf (!:-ifZF.S 24 Dcc. lR'l4 _ Voor

oon tIjdperk 'an 13
Jareo heb Ik geledeu aan lndlgahe en booCdpllfI.
:Soch doeters, noch medle)JneD vau e.n1&' IOOrt
w tren mil tot eemg not Ik,had ane hoop ~ao
oOit gellOnd te ....onlen laten vJtt'en, totdnt it
ongeve<>r " m8~n.ltm geledeo (Iements r'l/ue
1"'1(''" I. gebrtl IHn SA don ccr..ten '",Uel
.. ..,t Ik d.'\t Ik teu I",t.tc de red,te mediClIDge
kregen had want Ik gevoelde .eel beter en breef
('Iemeot. TODle geregeld gebruikeD tetdat ik 8
of !J IJutwls gebruikt h~(f en hot doet mil ..eel
genoegen u mUDdi&llkte betuigen lie ben ..ol
koroen g.llezen ea "'t.td sedet'i DIet door "n1&'
andClr ~ekte ppla..gd Tic un m<'t-vertrouwty!
dement.. TODIO !WIbe ... I... _ MIrer ge,
-"idel TOOI' ~-Ik bea},_~_~Dk7

~~~.~I-"'"

o .. d WOIItbullen ('I'
C Mootert
F Lubbe
C VOIter
H "U ZIJ'o Berg
P A Brand
D LDbbe
J de Smldt
Poll,"'n ZUI

200 yd.
kapt) 19

15
17
17
Iii
I~
21
9

21
10

400 yda
12
1'1
13
21
16
II
16
20
9
18

Een zegen voor JJJden ua
slechte spijsverteerfJlg.

LA~D
ZT [,1 (liJ wrJ~ ZIJN?

II L CiF DWAMP 1ANDENI TANDEN I TAND~I

Totaal "oor Clanwtiham
VanrbtlD8dorp

163
31i
1lO6

De beer :'oian, taodeu-dokt.er, Hep.ea ........
pboD ...en, Adderl"l Arut., Kaactirtad. .......
aan bet publiek nD Zlll4 Afrika bab.l ta
maken dat ten einde te ..ooruen III • MaYft!II
naar eeme kt- taHbeelknnd. w.- ~
proseD bij bereid la te "encbaJfen Ifet aIJerbiiI-
to werk, daar bU JUlat eeD weu. dnpIbU
*"-tel met al het n18uw.!.e toebeboorcui hNft
mse..oerd, la hu In de politie de gmo ..... "ol-
doowng te ge ..en l1&li elke patieo' hiImIa
de kortat mogeljjk. kenwage't'IDg De .....
Nolao 111 een OIp8cialiat In bet trekken ..,.

zonder pun hU gebrui1r.t pen PI,
of ee~ let. dat .bewnit..

100111"1<1, Teroorzaalr.t. Eeu .. t tanCIen bo
gem'l&kt eli gepaat worden binnen 24 .,..
mt.. dat men \'OOnU 24 uren kenall peh. .Door
middel T&D bet verbeterde &uigi.aptafMl, .....
wet noodia' de wortell'G.( oomge pwnde lUCI.a
IlIt M trelcken. en later 1ruDDeo&utdea ....
Toogd worden UIl de plaat tegen ~ __
ten BedorYeD Ulodeu kunnen ieYUlcl ......
en aldaa dierutbaar gemaalct wordea. Bet
Toornoemd werk wordt gew .... borgd bet bIIIIte te
&ya dat m ZUid Afrika Yerkregen ba w~
en WII&l'1'oor 10 deo regel t"eemaaJ _.....
elders betaald moet worden. De beer ......
beett een apeciale atudle gemaakt T&D AlII&-
_tige tanclen ea pjjnlooae Ultilelr.kina' ea ...
meer dan 16 J&n!n ondcrvindmg in I!IJ'OII&
IQ dii Iaod, en bU wil IK;t publielr doei
.taan dat, boc.wel &\JDCprp_ biJIijk
OIIJDoreJijIr IS eeD beter ~ -_ ......__
den. c-Jtatie"1l Let ap )la
... .5..... ~ ..... _ ..... l
1Wt-{.ur.]

I I

lG3 164
VGOr VanrblJnadorp werden .. ngeteekomd _

200 )dl .00 yds
A van ZIII (kapitelll) I fj lG
ROSIIOuw 1 ~ 14

C de Vllb~ro 14 19
C Bnnk Iii 20
o van Z"I 14 J!J
G 'l'&nRbun 13 11
J F nn ZUI 17 14
C Haeleie 13 18
J Vt_r 16 14
M Rood 16 8

'"

\

GRONDNU VEICLllGGlliG

T&D den heer Birnie o"er d_

Dr.:>! HEE\El.
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Goed vooruit ichten. Y ip tA, 26 Sept. 1 ~7.
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tige "ge 1 vicl dl'n ~ nsc i» Il dAg. die veel g
aan turucn cu \ ,·11 lal .l len Het gC%aahJe lM
v d~lo\'tlld \' ec I.. I gD~JIJ co nch tte.
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Drie inderen d d ebrand.
E!::'1 L.\"TP,I'T (;, V.\~(;E~

I, Qewape d roovers. Ce

C:~
het d

-NATAL.
Durban aan 't pret m en.

DE BURGE.ME TER.
I'RI.I''':IA. 1 \)., - (Rnli"') - 0.. h r

YJiI.<,... wer'; heden d00 den president be
I cl al )J1rlleIDe~st r van den r

Politie 'C en andere zaken.

IlaDk
Afno
Il

:::1D
C lj

Dal t
o t'tahl
Il

:Jww
:~:1Ex_t •••

p

De Joden in de Tran vaal.
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aan c ..tr.ll),j\.;I.t:'rtll'~· lJ \cllw.lell(li'.)I~)

yanl It ....taud \,1 t~"l\~·i .. 1.11 :l.nkt._·r. T\\lntll'

twiliote \\erdl"'lI:lf ',,\ uu rd r-u tfi:" meest..., waren
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