
Steams' Wijn van Leveltman
00. prikkel bij de werking van spijsverteering
voeding, en helpt daarbij in het verkrijgen
een gezond gestel, Patienten behoon:n, ter-
z~ dit middol gebnliken, oo.n goed dieeë ~

wegens hot prikkelend Uitwerksel o~ de
BehoorI.ijko rust, redelijke beweging,

slapen, baden en leven in de open lu~ht ~n .
' hulpmiddelen voor de weldadIge uit-.

werking dat men van dit kostbaar preparaat kan
bekomen.

VEEL 68.-No 6.506.1

'~.';

~KAN S. 80 Eerste IJasse·GedrI8eerde purdo

Belangrijke Publieke Verkooping

...
. I' , 'Ondedj~u~'ell

,. <', -Diakenen.ZELDZAME

VAN

Kostbare Vaste en Losse Goederen.
"' ,'i

',DE ondergeteekende, behoorlij,~ gelast door de Executeurs Testamen-
. tair in den boedel van wijlen den heer IllNIEL PETRUS VAN DER
}[UWE, zaJ per publieke veiling verkoopen to.,. .;t

I.

" Uitkomst" nabij Hottentots Kloof,

" -
.... t ruat I\dt'
\ .., hr\lft "t'
"I - \,o<.,r
"rk \ a n 1,\
dll!Dnfdp\:r ..
~~l Ct_'Iri~ ~)rt
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r-c u. tqtdat Ik
1 ;.:!TIcIlh ~It()nIC

t_:\:r:-.h:!l Ttr_}t.td
), :1: mt.,·died'll ge-
, l",tN ell uleef
.ik c n totdat ik R
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i I'" een lt;ker ~~-
~ 0\.:0. met dank-
'!jqr, (_'I\rrwgwu-
_.lde.
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IX HET DISTRIKT CERES,

'Voellsdag, 3 November, 1897 :
I.

Die welbekende plaats" Uitkomst," gelegen nabij Hottentots Kloof,
het distrikt Ceres. Do plaats is ongeveer 3,240 morgen groot en

behalye hare zeer goede graan produceerende kwaliteiten, is zij welbe-
kend voor hare uitstekende weide voor schapen, bokken, beesten en

, zoowel als voor struisvogels. Zij heeft een goede en stand-
UUUIUC •• U<:; watervoorraad voor besproeiing, it! boschrijk, en grootendeels

met een klip-muur. Het woonhuis, buiten-gebouwen,
schuren, kralen, enz. voorzien in al de behoeften van een. plaats.

bovengenoemde, en el' is ook een kooru-molen. Kooplustigen zullen
doen de plants voor don dag der verkooping te gaan bezien.

II.
Die welbekende Karoo plaatsen, ook gelogen in de aCdeeling Ceres,

"Doomrivior " groot .'),:3G!) morgen en 3-J.tl vierkante roeden, "Groot
, K - "," groot 5,,~G3 morgen 500 vierkante roeden, ". Zoutpan OPleg

Dersens Kolk," groot ,j,:!ï:J morgen ell ,~,jaVIerkante roeden, en
'vier" groot 4,274 morgen en 6!) vierkante roeden. Op Doorn-

is er een woonhuis.

III, LOSSEGOEDEREN. In goede conditie.
200 Slacht lIamelt!.
:3uO Merino (gus) Ooien.
100 Bokkell.
100 Kaapsche Sch:Jpen.
bOO Merino Aallteel Ooioo.
200 do. Lammers.
2·') Goedgeteelde Merino Hammen.
1 Span 088en.

~20 Aanteel Beesten.
1 Bul (mof).
i Muilen (gedresseerd).
1 Donkey liengst
2 Paar Karpaardco.
2 do. Jonge Paarden
1 do, " Hengst.
2 Uuinpaardeu (gedl"esscertl).
7 Merries.
8 ·::;truisvogds.

• 30 Varkens.

1 Bokwagcn, 1 Vl.'(!r~agen met tent, 1 Kapkar, 1 Buggy, 1
Soot.scbc kar, 1 Teerseil, 1 Veld tent, tuigen, zadels, ploegen, eggen, en
smids- en timmermans-gereedschap, 2 Zelfbinder maaimachines, een
dorschmachine, 2 Brandewijn ketels en vaatwerk, boerderij-gereed-
schap, enz.; Huisraad, bestaande uit stoelen, tafels, ledekanten, wascht
tafels, kleed- tafels, met inbegrip van een zeer oudenvetsche Kleederkas-
en huisklok, keukengereedschap, enz., enz.

DE rENDr'fIE TE BEGINNEN OJI 9 [UR Y.M. PRECIES.
A. BERGIIANN, AtSlager.

Let op de N&men en het la gonoegz&me
aan beveling.

, "

Geen
Plaats en Hotel Eigéndom,

vlei " Have, enz.
IN DE ,KAAPSCHE AFOEELI'G.,

'De groote van elke ,olaim is 30 x 80
voet en de Diamanten zijn van zeer J
goede kwaliteit.

Men wordt toegelaten een or
meer claim te nemens •.

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek bij den ondergeteekende.

P. J. Bosman en Zoon, Afslagers.

Paard zal nit de hand
verkocht worden.

D. J. SCHWARTZ, Jr.
P. A. GOOSEN.

J. S MARAIS 4" 00., AflJlagers. Stellenbosch,

rE heer S. V. VAN REENEN, besloten hebbende van actief be~ig. 9 October 18f}7.
J heid af te zien, heeft besloten san competitie be onderwerpen en Publie-ke----Verkoop-in-gte verkoepen •

-- r. _

.OP DINSDAG, 2~ OCrOBE~,
ten 10.80 in den voormiddag.

Zijne welbekende plaats " Duikervle~" met winstbrengende
gelicentiëerdo gebouwen, te Koeberg, op den hoofdweg naar Malmesbury,
grenzende aan het ,nieuwe dorp '" Milnerton," op een afstand van minder
dan 8 mijlen' van de stad, wel benat gedurende het jaar, met laud
gedeeltelijk vleigrond, o.vervloediglijk tuin- produkten en graangewassen
opleverende, behaJve excellente Veeweide, enz.

. Lot No. 1 ~staat uit het veel ge-apprecieord "WAYSIDE HOTEL,"
met Buffet, Kantien en Winkel, versehiedene Ruime Kamers, Keuken,

Dispens, enz. Zaterdas. e.k. 28sfen dezer.
Lot No. 2 bestaat uit de' PLAATS, omtrent no akkers groot, met .

Woonhuis, Grooten Stal, Wagenhuis, Kraal, enz., Tuin, Wei. en Zaai- Te_ 12 ure precies,
landen, waarvan een groot gedeelte omheind jg. De Plaats "Mooi~legen," zijude

Het VOORRAAD bestaat uit Hotel MellbelCll, Smeerwaren, Draperie, erfpacht Lot No. 32, groot 26
KIeederen, enz -.; alsook 20 geZOChteKoeien en Vaarsen, Pluim- morgen, omtrent 15 minuten van
vee, ~ Varkens, 2 Paarden, Kar, Tuigen, Room Afseheidel", enz. Kuils Rivier Station, on grenzende

aan de plaats ol Langverwacht"
j J. J. HOFMf;Yft & ZOON, Afslagers. onlangs verkocht. Het is een

----- .......------- acheone kans tel' verkrijging van
een geschikte en winstgevende
plaats. ,

J. J. BOFIM ct ZOOI, lfslagers.

VA ..lIJ
EEN PLAATS NABIJ

K.UJ:LS RJ:VJ:BR..
DISTRICT ST,KLLENBOSVH500 Extra Vette Kaapsche

-en lIerino Schapen.
f30 Extra Vette Jtapater

Bokken.
DE ondergeteekendoD daartoe

behoorlijk gelast, zullen doen
verkoopen voor rekening van Floris
SaaIman, op de .

lOOPMANS BEURS, KAAPSTAD,\ i \ \ I~\ 'o ... ,

, 1 I; I \ti· )

,: LT L'

OP

DONDERDAG, 21 October,

ZULLEN opgamelde Schapen en
Bokken publiek verkocht worden

aan Klapmuts Statie. Zij zijn in
extra conditie en zullen zeker
present zijn.

-op- 'rENDERS.-

Wij bieden DU aan Brandram's Wereldberoemde Bloem
van Zwavel. onovertrefbaar door eenig ander fabIikaat.

Speolaa.J. No~IIHool Pretia -achIDe.
(Hand kracht), met kist 3t X2. voeten, levers aan beide zijden. :

BENOODIGD

TENDERS worden ingewach'
de CommiBiie der Ned.

Kerk tot den 30sten October,
des morgens om 10 (tien) uur
het repareeren van de apitl van
toren van genwide kerk.
zink en planken voor het beecbo"'.
ook en staanders, en wat
door gemelde ooJJlmisaie zal
wezen worden.
. Op denzelfden datum S11lLm.. "

Tênders ingewacht worden voor '
schilderen van het buiten houl_
Van de Pastorie.

De commissie verbindt sich
de laagst of eenigste tender

E. ROTOFSKIE.

J.8. ,MARAIS ~ 00., Afs!afTers

Ceres, 25 September, 1897.
--------,~---

N.ll.-Op ZATERDAG 6 NOVEMBER a.i. om 10 uur v.m. zal
per publieke veiling te CERES worden verkocht, voor rekening van
bovengenoemden boedel, zekere twee erven gelegen in het centrum var
bet dorp Ceres, gemerkt op het algemeen plan Nos. 2 en 32, met tw~
gerieflijke woonhuizen daarop, beide met front naar de Hoofdstraat,
thans bewoond door den heer O. M. BERGH, on den beer J. W. YAIi ZIJL.

A. BERGMANN, AFS~AGER.

L~
PIQUE'l'BERG.

Publieke Verkooping
TE

K.LJ: P - R. J:V J:EIa,
OP

".... ATTENTIE S.V.P.

DINSDAG 26 October 1897.

Wa.ltex-Wooc.t. Maal ..Machine.
ZelrHinde..., met extra toobehooren.-_----

Tegen de allerlaagste Markt- prijzen:
MEN VlERVOEGE ZICH BIJ

en

DRIE Asaistenten (Twee Dames en
één Heer) voor de Armen

School te Potchefstroom,
Salaris £10 per maand voor de

Dames, en £12108. per maand voor
den Beer.
, Applicanten moeten minstens in

bezit zijn van een Acte ill Kla.sse ..... __,.
Onderwijzers Z.A.R., of eene Acta Paarlsohe .Eerste-klas
III. Kaap Kolonie of Oranje Vrij J ei....'" L' .'.
Staat en moeten in de· laatste . 88 UUll80
gevallen genegen zijn aanvullings APPLIC "'TIES -voo''r de'examen alhier aftelegg'QD. A

Werkraamheden te beginnen van bove king v.ande:Eeme8~L t ....11_
January-:l898. . ngenoem uu~..,a_

Applicaties' moeten in zijn vOO1'of den ondergeteekendé
den laatsten ~ van October 1897, vangen. tot .den .5dea :1!tonm:_
met getur~n van bekwaam. . Applicanten 004_no
heid. 'L' taohap eener pro- hebben van bet
testanteche ~erk en goed ~. Standardl 'V ~n

J. H.GBBIeDt• : peÓ~'::.-d:t,~:· ............

, Secretaris. IAssistente. bekwaam GIIlUOlIIiIIIA
f te onderwijzen. SáIarU,
en "}o'. - .•..
~:" bti&o~erh. te '.

men van Da. ~ooHll8l1f: ...
-D. auqo.

Hon.

nemen.
Uit naam dat CoJIIllD_e.

-,_, (Get.) 8. P.:
PriDa Albert.

, 7 Oct. 1897.

DE ondergeteekende gelast door
. den Hoor W. WIESE zal publiek

verkoopen
:f.() OSBen

~ Schapen en Bokken
1Bokwngen
2 Karren
4 Ploegen
7 Paarden
10 Varkens
1Dorsche Machine
1 Snij-Machine
1 Lot Vaten
1Brandewijn Ketel
1Lot Tuigen
1Lot Jukken, Riemen en Strop.

pen
1 Lot Huit>raad
Booderijgereedscha_p, enz., enz.

.P. J. RETIEF, Afslager.
'vendu-kantoor,
. Piquetberg, 4 October 1897.

KENNISGEVI:1:'rG.

DE ondcr.:-rtep\.ende i! gereed 1I>0m or-iers te ontvangen voor de
...)" • ti· • dvo!.'~.u.re " Merken van de beste "Margannc immee ru eze

.Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fa'brieken van

~AGnR.D!EA_ &ii CO•• LTDI.,
HOLLAND VIZ_-

I Het Koernark." I. Drie Kroonrnark.' ..BaKkers Lievelings
merk"

Alsrno.l« (l~U~rH \'rYI~ ;;'''J "C"er'""..rde vleoschsoo-ten. g;·t"c::,en ptc_. ete., gepreser
Y~nl in .. e." \'oIlC",,:r;;t;" fuh.·ieken Lin.t.' Hollar-u "~,cif': ord ..rs ""or oe
p:'ltc~ti,,":f' ,. ""1",\ vu n -;·a.:el- 1,,,,,:- en, htli~hotl~ linn,'r.II,_ I:.:r.:':r..r:~:;l'n. 1!:'d"e:~l'n,
darnasr , f.a:1PI:l·". glJ~t.-,·"p: enz., r nz., UI: de fa')l'.ek van E. \llilLt'U Und, Holland.

MOl1!!tefl! ter lJet.icl!tigillg aan de venuu-untQren van

E.l\'ZJ:LE H. VAN 1'\1OORDEN.
E:S ...~ ra- _t>~G-.ENrr,

. Il r. 'I K.....· "(""-1'" ~-"""'D'oor '"f)or:I1f'· \' 11;';11.;;' III j.1 -'"_\t· 0. J .A",n· r., ~* 4., •• ~ r , 1.. •
•• n L~;r' ~n KhSTEI'L ':, PA 'T,

~ ..... ·Bel'S.
Wenaohen de aandaQb.t van 'gra&nboeren te bepalen:.

' 'bSJ !het feit dat d~ '. ;
:KA.•• BV H4 •• Zal ZBLP- :az_n_a_
. ', . NOG HE'D VOORTOUW NÊEMT. :

Ze is de meest populaire en ~eet;t ,,?lied ge~uwde machine in Zuid.
. Alriu en liS. alleszms bevredigend. .

•

Potchefstroom,
20 September 1897.

BENOÓDIGD

-~IJSTEN,
UNNINGHAM & CORTESE,
IMPORTEURS VAN GAS- STOOM- EN OLIE-ENCINE8.

GENERALE INGENIEURS
J Z E RSME D EN ENZ, ENZ.

BENOODIGD,:

" 1 ~'.Jj

",-'1\)'

epuratie en bewerking van alle soorten
IJ zer- Brass- en Koperwerk endomemen.
45, KORTEMARKT - STRAAT,

KAAPSTAD.

';'1; .
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BLOEMEN - TENTOONSTELLING. Publleko
------_._-~

EENF T.E.~'f()o.NST~LLING van Bloemen zal gehoudon worden
i~ Je ~t~lszaal aan Oe l'AARL,01' \\'OgN~J.)AG,~ell 2~)sWn dozer.
D II P nd wOI··leIJ OlIl 11alf-Dl'lc UIII'!:! namiddags.eurcn ZU vn "00 c , u
I n den .Avond""zal do Zaal weder~~11 gpope?d worden en wel te

8 ure bij welke gelegenheid de Plaatselijke Muziek- gezelschap tegen-
woordig zal zijn.

Toegang Kaartjes 1/- Kinderen Half prijs.

AANGEKOM. EN op de pl~ta
" Bokfontein," ; afdeeliog

Ceres : ~n' :Q.o<xle ~oet omtrent
ï jaar oud ;:' merk~n,· elle oor
zwavelftaart; met wit kwaoii shunt.
Tenzij binnen twee • weken
geeigend, zal zij worden v:~rkooht
ten einde de onkosten te ~triJklln.

WYNAND KERSOPH.
Bokfontein,

15 October, 18V7.J. C. S~fITH& CO.,
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUï,

.Aan 'Onderwijzers.
Een Eerste AAAistent Benoodi!rd "oor
lie Gouvts, School te Dewetsdorp,

O.V ..I.l. .

STOOM

Brtestraat
ZAAGMOLENS,

on Riebeeks Plein, APPLICATIES voor boven-
. genoemde. betrekking, vergezeld

van Certificaten en getuigschriften
van bek waamheid, goed gedrag, van
de laatste Soboolcommissio en
Predikant waar applicant werkzaam
was, en lidmaeêschap eener Protes-
tantsclie Kerk,. zullen worden
ingewacht door den ondergeteekende
tot op den 15den December.

Werkzaamheden te beginnen na
de Kerstvacantie.

Salaris £135 per jaar.
Billijke reiskosten, gestaafd JOOl'

kwitanties zullen worden vergoed ..
N.B:..."...De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half prijs te reizen.

Ds. W. A. DU TOIT.
Voorz. Seh. Com,

:g_AAPBT.A.D_

VRU
KOOP

CHTEN KISTEN,
TE

Informatie te bekomen bij de

00.,HEEREN COMBRINCK en
DOC~ ROA.D, I.~.A.A.PSTA.D.

If,.,
I,
I 1
!

Dewetsdorp,
U. October, 1S07.

DE DE

Ripp i!1gille Rippingille
Paraffine Paratline
Stove, Stove.

Odes Divisionol Council.·l

NOTICI<; is hereby given, that it
is tho iutcntiou of this Coun-

cil; HUller flection 260 of Act -to of
l,':(,'iV, at a Met'Ling to be held in the
COlII·t Room at Ceres, 011 Saturday,
l l th December, IS~7, to levy a
RoaJ Rate upon all Property liable
thereto, for tho year 1bUi:l.

By order,
I1ENItY CARSON,

Secretary.
Divisional Council Offico,

Cer!'s, 1.jth Uctober, l8!l7.

TV I J iJ ·1,1"·,, 11J;,q ,"'11 y, rd-ro Lezen.llng Vali 0l'~:I'lIlt'I,II'nlll\'~,:"". \~ij lo;",le:!
, . ,,,,k :t:lll Ela.stieke Tuinpijpen \EIn ~~ttlng.

I .: 1·1 . I wuiuo w '1'- Table Mall ,lt'", \\',,<chuJae!JllJl's, \\ IïIl"el~, Draad•a"·'l-, .....I'r!II"I·I~,.\ (·t ~ ,

Vltlt·sl·I,~"t\,;.

"Floorine," :-;,IIl'I.l;",' \"1'''-1'1''111''.;11 I'· r.,.},,·itl"Il·' kl.·llp'll Il'rl;'ij;;IJ"ar.
" Ta.pijt; Zeep" l\·;,,;,n Idl'ijll'U, n rut t 'II. III rur.. .'11.""":;':. .

I "Il ,.1,,11'" Mfdt"I.:-'lt· 'I). ~tq\'l':-i l'lI Lvd ik.u.t II III. g'1'! n'.u.\t:'·UIt-·1l voor l t'lI ~
. vd·s<;I,tJi,lo-r!i)(';·1. .

.
Swellendam ACdeelingsraad.

KOUll DIXIE, l(ua pstad, Sluitins; van een Tak-We~.ell
[iE~~lSGEVl~G gesclJie_!lt
"'- hiermede, III tenuen ván

Hl'ctie No.' liJ2 van Akte ·10 van
181:_1~), dat do heel' .lacobus Beyert3,
auuzoek om toostemming tot het
sluiten .vun cell tak weg gemaakt
hel!bendll, welke weg vali al zijn
woon iIIIis t{) RllOeheu vel, Ycid kornet-
scbap Kluitjpskraal, naar d£ln hoofd-
weg "all th~ellelldam naar Bredas-
dorp, eene lengte van omtrent 'twee
Engelsche mijlen, leidt; deze raad
van voornemens is om bij Zijne
Excellentie oen Gouverneur aan-
zoek to doon om genoemde tak weg
als gesloten te prC'klameeren.

.Alle objecties tegen het sluiten
van genoem jen weg moeten in ge-
schrift, bij den Afdeelingsraad vaD
~wellendam binnen drie maanden
van af datum dezes, ingehandigd
worden.

Duitsche Zaad-Aardappelen ..
._-(>--

EaI'll' H(l~l' ill mud-
PI,' t!t'J'dl' l)('/"'lldin~

10 X0 \'t' ltlber

.A. F1TTJG,
)11, liroelJll'pkio, Kaapi:itad

RUNDERPEST!
B. G. L~NNON., & Co, (BKT.)

Hebben jlli:it Ontvangen Ct'n Gl'Ooten Voorraad

voor Inenting en Glycerine.
Aanbevolen.

Spuiten

Strand.

VROEGE
Zooal;; door Expcrten

AANZOEK IS NOODlG, DAAR D& AANVRAAG GROOT IS.
Op last, .

J. A. VAN ZIJL,
Secretarie.

Afdeelingsraad Kantoor,
Swellendam, ll.i Octobpr, 1897.

---------
A DDEI1LEYSTHAAT, KAAPSTAD.

LEEST HIER I

HETTUJ COTTAGES, ~o. 1,
fron~ zeewaarts (goed. gemeu-

boleel'd) :5 slaapkamers, eetvertreJr
(boog VCIl.st ..~r), dispens, keuken met
pakkamt'l', buitenkamer, s'tid, wagen-
huis, achterplaats met 400 gal.
tank. - Doe aal!zoek by Fagan,
TuTbagh. N.B. - De heer Van
Coller, Bomerset Strand, is nu ageni
voor deze Cottage&, in plaats van
d~ heel' McLa.chlan',.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen. maken de Fa-
brikanten zich gereed om

DE heer p, dil Toit en kinderen
bieden aan uit do hand te ver-

koopen op WOENSDAG, 24
November, 1897, Lun~ volgende
ilnis-artikelen, oo§taa.nde uitStoelen,
Tafels. Ledekanten, Beddegoed,
K-asten, ~eukengp.reeJschap, enz.,250,000 BLIKKIDK
enz.

TE VERSCHEPEN.
P. Drr TOIT en KINDEREN.

VERKRIJGBAAR BIJ:-
\"rollwpan, P.O. Brakkies,

13 October, 1.897.

B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
.J. D. CA.RTWRIGHT ~n Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en 00.
en bij andere pakh ulzen.

Somerset

.... ()()Da
aM ............ -.

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat, Pietennd.ritzburg.

------------
BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK.

K EUZf, FA T30EN EN MAKEN ONOYERTROFFEI'I.
Ceres .Aftleelingsraad.
TI IERMEDE geschiedt kenn~-r geving dat de:&e mad van
voornelIJens is onJer ...ectie ~6V van
Akte 4u van 1889, op eene yergn-
dering in de .Hofzaal !eworden ge-
honden, op Zakrd~lg, 11 December,
eene wegbelasting op alle eigen-
dommen daartoe verantwoordelijk,
voor het jaar 1898 te heffen.

Op last,
HENRY CARSON, .

•Secretaris.
.Afd06lingaraad ~toorJ
Cens, l~ Ootober, 1897.'

-----
. Oll7.e ZO MER VOORRAAD i" <l11lgllkonwn KI,ar~i, Flanel

en '1' .. ('ed Pakken en a!i,'rll'i Kll'poerell \'(J() I' ~Ialln(,ll t'll JUIlO'PI1"~ ._.

THE:

{!'J&tft
J. ~~ ~~E:"Y .. c;,O.,

wgemukt-straat .n KerkpioIn,Kaapstad.

,
18 October 18)7.

• L ti.
Of:';_Otit
002 007
o 10 7 .;_ 0 J6 7
02'-0'J
o 4 7 - 0 J8 0
OO"-OQ'
07:1 ..... '11".
069 087
078-000
o I 1 ..... 0 I 7
033"':"011.
030 0811
o 4 I 0 0 0
060 000
012U 000

..... ---
OVERLEDEN te llal.t1esbury, t.eu

buise TaD haren ecboonsoo.n den
heer H. G. Ford,9P Zat.erdalf ~orgen 16
deser, lrlElYroUW Muu JOH .... N,. !SKUTS, ge-
boren Vu Niekerk, Wed .. van wijlelI den
hrer' M. A.. 8mn"',' vroeger van Kaapata4,
in den ouderdom van 73 jaren e~ 3 maan-
den. .

Diep betreurd.
" Oue korte droeve dagen i

Vol van jam 'ron en gtlWetlD,
8lJellen, .poedig onder 't ~Iagon
Ongemaakt ala droomen heen,
Want one leven, en onl leed
Zijn een hand, een hand ~lechte breed.

D. gezamentlijke kind+ren: •
N. E. K. VAl EY':;SEN,
M. J. \'Alii EYSSJ!lN,

geboren! SIIUTS.

H. a.FORD,
M. FORO, :

geboren: SIIUT8.

TWEE HUIZEN ~ Somenet.
Strand. T.e be~ bij 1•

SPANO.KNB.lBO. ' ;
!
:

lAl D. SPOT,iDRLJïI l..co.
Yal/dllAlsla~~,s'/J;A',,,fsll,-,.

TeL Id. .almfll1»u1 ia,Purl :
"UNITY.'

SCHUTBERICHrr'EN.

AANGEHOUDEN in. het Schut te
Brandvlei over den veroorloofden

tijd en te wurden verkocht op den 30sten
Oc~ber, 1~!l7, indien niet tevoren
gelost :-} Ben.rood bruin Bul, omtrent
II jareu ODd" ongemerkt, wit onder de peUIIJ
Vier wit voeten.

(Ge,t.) I. S. P. BURGER, .
Schutmeester.

SJechte' J'
Spijsvertaing,~ .
Verlies van Kracht!
en EtenSIUSt.
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o 0' 6o 0 6' 0.
6 0 II 41
o 0'11 6'
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o 016 6
6 015 0
o 0' 0
6 1 6 0o 1 10 0o 1 11 0

o 8
o O.o 6
o 1
o 18
1 8o ,
o ,
o ,
o 10
o 14
016

... 0 l'

... ·0 8

... 1 3

... 0 l'

... 0 16

Zemelen
Bo~rvenah ...
Kaf ...
£i_
Voer per '-l ...
Voer per lOObodJa. ..
HoeDden ••• •••
EeDClen
G_
KaIkoeDen ...
Kafferkoorn
Mieliaaele

R"lIIeDp
&ui per aak
Haver per uk
Uien ...
Aardappelen

VAN RHYNSDORP.

H n:R in het Schut bevinden zich boven
den veroorloofden tijd: 1 ROod-

schilder Os. 7 jaar oud, ooren ongemerkt,
rechterbout Brandmerk S. 1 Witbont
Os, ti jaar (lU~;"linkeroor halfmaan van
voor, rechteroor halfmaan aehter, brand-
merk rechterboul 8. 1 Roodbonte Os,
linkeroor winkelhaak van "1001'. rechter-
bout brandmerk 8. 1Roede-Koe, ti jaar ond,
linkeroor winblha'lk van achter, rechter
oor winkelhaak van voor, 1 Bleekroede
Yaars, -I jaar oud, rechteroor zwaluwstaart,
linkeroor wiukelhaak van voor, rechter-
bout brandmerk S. 1 Hoode liul, 2 jaar
oud, sprikkels voor den k?p. rechteroor
winke.haak Y'UI voor, sneetje van achter,
rechterbout brandmerk S. 1 Gt'd Koe, ~
jaar oud, liukeroor leli, rechterbont
brandmerk 8. 1 1{00<.!e Kalf, 1 jaar oud,
lap in linker Iles, rechteroor zwaluwstaart,
linkeroor' winkelhaak van ~oor, sneetj ..
van achter, brandmerk rechterbout S. 1
Roede Bul-kalf, 1 jaar oud, linkeroor
winkelhaak van VOO)', sneetje van achter,
brauduierk-reohterbout S. 1 Roodo Bul,
t jaar ,?ud, groot kol voor deu kop, I.il k -r-
oor winkelhaak van voor, sneetje van
achter, rechterbont brandmerk B. 1 Roode
Yuars, 2 jaar oud, kol voor den kop,
Jinkoroor winkelhaak VUil voor, sneetje
van.achter, brandmerk rechterbout B. 1
Roo le Vaar!!,:! jaar oud, linkeroor winkel .
haak van v(!or, .sneetj .. van achter.

Iudu-u deze bee~It'1l niet worden gelost,
zullen zij verkocht worden uit d~ Schut-
Iu aal te Troe Troe, op 30 October, des
morgeus om 10 uur.

C. r. T. HA.~t'ELE,
, . SChutmeester.

. Het getufgschrift van den Heer R.
Dennis, Adelaide, Zuid-Australië, die
door Ayer" Sarsaparilla werd genezeD,
Is gelijk dat van vele duizeDden ID-
deren. Hij Icluijft :

.. Het is met zeer veel genoegen dat
Ik getuig van bet groote DIIt dat Ik
verkregen heb uit bet gebruik van uw
'Wonderbaarlijk bloedreinigl.qgsmlddeL
Ik ben sedert ;arell een lijder geweest
aan alecbte spijsvertering, vtrlies van
kracht en etenllust, en aan verstop-
ping. Mijn 'gebeelc gatel atbeen erg
in de war te &ijn. Ekldelij~ vertelde
een vriend mij om Ayer'. ~PariJla
In te nemen. Ik volgde iijn raad,
hoewel moedeloos over de vnJcbtelooze
,realll.taten wn andere behaJjdelingen.
en ik kan dankbaár ItODS~n dat
eenige. Beachen mij volkomeD ge-
nazca."
De medicijn die !DdCl'CD~ geue-

ICO, zal ook u genezen. .

Ayer's
sarsa parJUa

1-
I'OBT :BLIZABETn.

(VGII d• ..._. Bird, LOtJWr ti (A.)

li October, lItT.
VOO&L8TaUIBvSDU.-:- Jlarkt la ietwat pmak.

kelijker ...,.., weêlt, de. pri;- .,..witte _ bite
tedercn iet"at lagw. Wij ~d.'" • lo CL
Witte nperiear prima... 't 10 0 8 10"' 0

prima 6 JO 0 • 10 0
~ wllte'

U

, li 0 • 15 0
Tnode ' '3 0 0 3 15 0
Derde " I 0 0 I 10 0
Wijfjel ~periear .u, 10 0 • 0 0

. j!OOIllotre- I li 0 4 0 0" ~W_.. I Iii " .- I 0 0
" Jonld ::: .u, 0 0 I 10' 0

I',.d.Vanc1)'" ... , 10. 0 II 1
1
0
00
0

Zwwt.eaoed !.ohapet lanl '10 0 II
alddeI. I 10 0 II 10 0

~ ~ kort .~ 1 0 0 1 16 0
Z.....ne lllferlow' ltOrL ._ 0 t; 0 0 10 0
• ..lo. ••• ... 1 O· 0 J Jil 0v. goud tot. .apet' laDI 3 10 0 '6 0

media. J Iii 0 li 10 0
: : kort... 0 15 0 I 6_0
, ln1ericur... 0 6 0 0 10 0
~' yl".... ... I 0 0 I 16 0

' .... doaaI(joDgI> YOpla)... I 10 0 li 10 0
r- • bard I li 0 I 0 0

" ....... en 0 II 0 0 10 0
~::t'b.u r lf 0 J J8 0
.. IOkieard •.• J II 0 1 Jl 0

donker ... 100 180
" BB I '" 1. 0Ë" Ira .uJ'CI',cure .. ilte en wijfje. .. faner ..

prljaen.. '.:.
VJlLLEIó.-On,cr&Ddel'd. WIJ ~.,: .,

:JWlb. .
..ti. Ld.

Merina., in bdla. onpeort_" 0 it - 0 at
O~bo1t.. 0 It - 0 2t
ltaapsche per Btuk H' .u 1 I - I •

.. lam_en~gde 0 I - 0 ,
Bohe1len, ~ u. u. 0 Jl - 0 lit

...,.....igd ft 3 - " 4
~~ ::: 0 '1-0 6
lngonaftllon, ~ 0 I' - 0 ,

~ 0 Jt- 00
<f~drotIe ••• 0 n - 0 8

drooc geIOUtea u. ... 0 • - 0 6
" . tte.u ... _01-00'

beICbadl&d - 0 li - 0 ,
I .u ...... O'-Olt
WOL.-QM LaDdenICbe ~ .

• ~ :rapporteert: "Wol~ .....
J. W. STIGLlNG, AFSLAGER. -Ir --"'fIIIraMeriIll, wann ~"PIM&-

26 Oe_Te Witteklip, Saldanhabaai, leyendeba... elij blijft deUD'fI'MI._.ID:=.,=
10_ goederen en du te land .taande (tOpt. lQede Yet-wellenD, __ peil . la.

A. BERGMANN, A~·8LAGEB. . bn wardft ~ Beafcbeld la.,,_ _1_.'- boofddeclteliJk bePerIR tot __ 4U
3 Noy-Te UitItom.t, diatrikt ""'-' .....,.._, - jaar, helde JIlIlddelmatlge _Ianp die .mt de

en ~ "Olderen. nr!Jocllt lfI1'(lIdea ...... 4fd tot. ltd- ne.
J. 8. " ....1..\18 - Co. AF8L4GBB8. __ mj 1IIq, U*to _ mJ Op

20 Oet-Te Klapmntaetatle,eerIIte ~ PdJW- pIaUelIjb _1it ., __
oeerde1paarden. .kocht ... Jl q.e. ~&te_ ta_

21 Oet-Te· KlapmuUBtatle, Tette; Kupecbe eD lijk, ea de prtj-.", lMUte WeK __ tea -.ol-
mnillOflChapen en lIaP&t.er bokken. ' .te behOadeÏl. 16 BaIea .jcIcW toi Kanoo
VAN DER SPUY.IMMELllAN a:~AF8LAGBB8 vetwol YIIII de baad ff;l ea 10-'--1.._- tt bokien _t.__ balea dé8elfde1OOrt 4~.1IaIn ....ItOct-Te H_"""J' ye e ., en --...- Vri~ _ iQlltD .... _<.lil tld.

LUKE )II EJIERSON, AF8~OEB. Wij ~:-
27 Oct-Te DonRrpoort. OVS, een:aantal opreeht

reteelde PUIden en ecelbeDpten: beJ!eYeDI PrPUr·
en. P. J. RETIEF, AFSLAGER.
26'Oct-Te KlipriYler,Piketberg, kYeDde baft eli

w.ê goederen. ,

.....
DR" J. C. AYER 4 CO;;

Low.B, ...... u.s...

.11..... _lIJIIrll'd
Publieke Verkooping VERltOOPINQEN

VAN

Paarde",
WInkel-

Rijtuigen,
Huisraad,

goed,.

OEO. O. OIE, AFSLAqER.
:8 Oet-OrikwlUltad, koetbare pJa~
J. W. )l00BBEE8 Jil. a: Co., ArSLAGERR.
2 Nov-Te Riebcek.ka"tool, Y&ste jin 1oo&c s-Je.

r;u~P. J. BOSMAN k ZOON, AYS1.r,AGKR8.
20 en 21 Oct-80m6r",,1 West, " .. bale plaabeu,

erven, !eTende ha.e. rijtuigen, ..aatwerk, bw.-L
A. G. H. TEUBKI!, AFSL!tGER.

20 en 21 Oet-8tormvlci. "iotrikt SweJ1endun. be-
langri jke Tcrkooping .an ko.tbare .aste- en ~
goedercu.

J. J, THERON, AFSLAGER.
21 Oct-Te Matjcelontein 8I.atic, UQtee). en t.nk.

purdtm, '
OlDEON P. VAN ZIJL, AFSLAOER.

III Oct-Te Montlgu, acbapen, bokken en ~.

enz ..,
TE

BOSTON HOTEL,
. AAN DEN HOOFDWEG NABIJ

DURBANWEG STATION.. ,

D~E HEER S.ANDER~ON heeft
zijn Hotel eigendom van de

hand gezet en zal a.ldaar dwn ver-
koopen op

Dinsdag, 2 November,
te 10 uur,

zijn "uitgebreid en algemeen voor-
raad- van,den winkel ~staande uit
Fijne Goederen, Smeerwaren,

enz.,
alsook het Huisraad, en andere
benoodigheden.

VERDER:
1 F. H: Kar, 2 Opene do, 1 Boeren-
wagen, Tuigen, Paarden, Varkene,
circa 3000 mootjes pekelhairing, enz.

i: J. HOFMEYR & ZOON,:AfBlagers

.All the ym 'round
CONSTAN"T"l UNiqUE ,(-TRIl NATUlUL WAD ·1IIlmBAL

BATHS .F OALEDO.·
UDMUT.ata.

p-a B.IrHeh...... i.cmb illtaat4oa.
1.&00._ allo .... tbe_........ ..
A PEBFECT~
HEALTH RESORT.

The moet Favoved CIimate In Sontb
Africa. The caledml Wann Springs ......,
..-nted to, and their :lIarnIlou,Cvati'f8
Propertiee ~

100 'I1U.U .AGO.
see the Britlah Jledieal Jonrnal, 1-'th

AIIjfUt, 18V7,OIl The World'. BJdropatbic
He&lth Re.ntI ud sanatoria.
The caledon The....t CbaI".beateWalen

&re uuique. with a blgI: temperatUre (llllJ')
and F~ eo.~tiOD, and .... pre-
_tod la an absolute!{. ~ect as&imi.IabJe
form. The Fenoua Carlkmate t.ll'8llllllt
.. DI..carbo~ w'lth Carbonic Aai Ou."tU 'tW WWa all ...... ' .a.ppa..a-.
I AnaI7li1 ol, and Report on, "The The...
aal Chai,f'-le Walen of CaMdon, Cape
Coloa"." b". PrOI_ Attfield. r .R.8.
(ProI...:.o.. of Practical Cltemi.trI. to The
~atical 80cieb ol Gnat Britaiil
(1863-l8II8), aathor ol a 'llaaaal ol CheaUa-
t.,., etc.,- etc.), of 111. Temple Chambers,
LODcloll,s.C.-codrmatot7 ol Report aD<I
A.ItaITIIi. br Profflaor Habn. Ph.~., Jl ~:l
ol c.pe ToW1l_o" In tbe P,_. udwill
be ~oaapplieáioa. .
Bztract .. Brown'. Guide to' South

Africa ":-" II i, ....C _..-I ftif'. JIGI''''''
CO am... .z-.c ~" ....4. "n...0/__... ''''_', .'Ii ., ""/".,JOf' •
....,."" to.ro_g CM_WIl ...... "
lIePOrta, ~ Pus~. Bi'OChlln;

~ "__.ppUcation. .
APDb- ar Iledioal 811l*:'III.......... 1

GaWIIa-....a ...............

i O.W..~~~ I."~i"~ .,......, ..
.""" __ '''''_';''~ ,~_~~.:..,_.J

Yee.
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KIMBEllLEY.

(Vali de MMI Ja•. La_·tI w.)
lá October, 1897•

~Zemelen, per aak, 100 Iba, 7. od &ot7. 8d ,
Gant, per uk•. '163 Iba, 131 od &ol
1410OJ ; SuikertK'OneD, per at, 20a n., Ma· Gd
~ 3!ie od ; Booaen, K~er. 20a od &ol uta od;
Kaf (Kolon.) per bul, 300 1Lts.1.Gd $o.
16'. od; Ka.f (Kolooia&l) jnferitllJ~, 4. od .to.
6a od ; Kaf (0. V.S.) 8.. od &ol I~ od i Voer,
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PRIJSTREKKERS aan al de
Voornaamste Tentoon&tellingeD.

DB <>SBORNE ZELFBIN.DERS, zijn licht en sterk, .. balanceeren
licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukse~. WIJ waarborgen
;~nze Machines alle satisfactie geven, en laten ze door onzen Amerlk.a.a»schen Expert
. -in werkende orde. Als gij oen juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf. Binders en

BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE PRIJZ:tN·.OLIE EN STANDAARD

J. 'D. CARTvVRIGHT & Co.,
'lAS-i EN PORCEL'EIN- MAGAZIJ N,

'~ :

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

~tbijt-, en:Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten' Aarde-
'in groote keuze.

.""'''"IT.en Tafellampeu, V1oe.rlampenvoord~ Voorkamer, Tafelmessen
raIIIws.s- artikelen en alle Huishoud-Benoodlgdhoden. .

en Fantasie Goederen, geschikt voor Tronw.,of VeT]aar-
NA)J:oeeerDUllneen Specialiteit. Juist. ontvangen een lading van hun

Port.

.VICTORIAN WATER-'VHITE OIL."
,..: 1600 VUURPROEF,
PA~ "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN.

DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

b~,...~hoordtOngehoord!
nu ontvaugen per "Greek" en "Clan Gordon" een hoeve~lhcitl
zeren Katels met prachtig Koper?e!!lap' van ~2 tot £:J. Alsmede

menigte Breckwarcn, zooals pracbtlgo Kamer Zctt?n van lOs. 6d.
; Borden van 2~. Gd. tot 5s.; Glazen KelkJcs van ~s'. G~.-

GlaT.enan 28. Gd. tot 7s. Gd.; Enamelled Waron een speclahtClt,
nOg!alles wat tot do huishouding ncodig is, zooals do Wereld.
BOLINpER STOVES, Nu,j. 16,18, 5, 6, 30.

OOK:
Wijngaardploegen, B.!'anmms, Wijnbrand en Crown Brand beste

Bloem van Zwa.vel.
Standards en net en doorndraad.

AUeorders n1et aUptheid uitgevoerd.

C. MAL.ERBE,
P..i\..ARL-

ua,a,u-aarda ppelen.
TE ARRIVEEREN.

Zaad-aardappelen.
TE ARRIVEEREN.

,i_.I, I· '.\,·n,l,k'·Jl I" '."": 1,.;., uunclijk : - "Early Rose,"
. :'11l'il:lIl," ":'II,,\\'.il·"l""" !(uot!l! £I "''''un;'' "\Vitte Hebron," enz.

, "Early Hruce.'

UOc' aanzoek vroegtijdig bij

DOI{-\VEG, KAAPS'L\J).

P.S.-Aardappelen van onze Moeren gekweekt trokken allen eerste
op de Rosebank Tentoonstelling laatste jaar.

.,

,Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSOAHPPIJ.'

--_ ...en Goedkoopste Route voor Reizigers en
. eren van de Zee naar Johannesburg. Pretoria

.... t14I'rA plaatser in de Transvaal. ,
_,Dag-elijksche personendienst van Lourenco
._",.nlll-x(Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg

u,",r naar Pretoria.

.!IdIf 'ttr Reblglh nw ~ohwaburgJ4 t7s.--en .£3 111.. .
. ', ; ~ n "Pretoria.£4 6s. 6d.~n.£8 45

. .
~e1ijksche personendienst van Durban (Natal)
JOhannesburg. Pretori: en andere plaatsen in

en Oranje Vrijstaat.

Hundelaars l'1l Commissie Agenten.

AG·EN TE-.N :

CROSSLEY. " Otto" Gas en~Olie En~nes,
----_._~-..:.....-

Stoom Kool. en qoke. geleverd inCkwantiteiten
V&'1 h1llSgezmnen tegen laagste:prijzen, :

ALSOOK

en Vruchten
Kift ·es 'enz.

D40"VV.&A. Yo;- .

TENDERS worden gevraa~ voor
het Electrio '" wiring t•. !van de

verschillende blokken v~' het
niëuw Aziel, Valkenburg. )rtpwbray,
insluitende bet vel'lChaffen ivan alle
materialen behalve de hoofd 'rswitch.
board." .

De condities van contract, speci-
ficaties, enteekeningen zijn; te zien
en vormen van Tender te bekomen
ten kantore' van den ondetgeteek-
ende. :.

Het totaal gêtallampen Van ver-
acbillende sterkte is 632.

Tenderaars moeten twee voldoen-
Paarl. .de borgen vel'8Ohaffen voor: de uit-

Alle houw. en timmerwerk aan voe~ng van het contract en. soo-
de firma toevertrouwd zal met a,UI danige bergen moeten den; Tender
spoed uitgevoerd worden, Goed teekenen. .'. :
werk gewaarborgd. Verandas en Tenders, dUldelij.k geuu:rkt
balkons een specialiteit, IC. Tende~ voor e~~tn8Che !verlich,;

- ting, Dleuw hiel. Valkénburg,
. De firma heeft alto~~ het \'01- zullen ontvangen worden door den

gende gereed voor dadelijk gebruik: Controleur en ~Auditeur Generaal
Vensterramen, Deurenfalle grootte] Kaapstad, tot ts middags op, DU~S~
enz., enz. Bou w m ate r i a a 1 DAG, 9 NOVEMBER, 1897.
wordt ook verschaft. De laagste of eenige- Tender zal

Bestellingen voor graniet voor niet noodwendig .worden aangene-
bou wdoeleinden word@pgenomen. men. '

Kennisgéving,·aan allen Ji~
het ~oge Aangaan. .

DE ondergeteekende wenscht zijne
vele klanten te danken voor

de ondersteuning hem gedorende de
laatste 3 jaren l,regeven en wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nu een....ruimer pl~k
heeft betrokken en vertrouwt hun
gunst als in het verledeaa Jte
erlangen. "

JAC. HEINEMANN.

KENNISG EV JNG.

IN verband met bovenstaande
ad vertentie wenscht J. Reine-

mann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven %~l
worden onder den stijl of firma,

HEINEM..UJ, mm &; CO"

Bouwmeesters en Contr&Ct~ura,
Lady Grey Straat

Telegrafisch Adres~" HEIN.DUNI."
Postka.ntoor Adres: PAARL.

'I'Jl"flEr.n,- Ne;;"1J nmnn-Icn gqlencl
I'. Lt:l!li.:;dc ik in een IJdef ann U val
de g""de oilw(:rkill~ van It"I';U~IATI
CU HO in mijn J.... val. lJ.;: ben tiO jaren ou,
en heb 2:1 jaren h"'g ~,·I"deh nnn CII HO~
lSCnI~ ASTLDIA eu JUIEIJ.UATIEK e
eoelit vei-Iicht ing van vele beroemde i,.'CnlJ(!
kundigen, en prohcerde &II~ sonder bna.t •
vinden en hu.l in mijn ge.\'Ill al le gelo.,f i
rnf,n,,,IH'lijke bel.-"·""mfl"id verloren, tot d ..
ik UHEUMATICUnO probeerde en in een,
ujn mijn Neur"l~i&. Rheu,,,ati~k en pijri",
in hoofd en anng('7,icht verdwenen eu he.
uieu ws is ver on wijd ve ....preid <lilt .. ou
meester VAli ROOTnmper hevllcma, ..1 gezonci
was vnn die wonderlijke Medicijn," en di,
was werkelijk h"t geval; elkeeu die he,
probeerde beveelt het aan, .
De heer JACOBVAli ZIJL van VI I\k(OIlteiI.

(3 uur van Steijn~bo'll'), is genezen vaD
een schijnbaar ongeo_lijkgevsl 'l"&U RMu'
matiek en Jjcht. Nooit, zei zijn moede-
Mevr. VAli ZIJL aan mij, wailer een érger ge.
val VIUl .. Koorts Ziekte," sooals zij het noe-
men. Di! ooste dosia RHlWMATICUltO
deedde lijdende jonge man rustig slapen el'
medecijn werd voortdurend toegediend,
hoewel de buren en vrienden eeiden dat
&i}.,II.ictverwa.chten dat hij leven WD. te<U
J"j (u'u-ma{1lhier, en getuigde van de genees-
kracht van de RHJWMA.TICUllO eD
PILLEN.

oe oude beer V.t.DDu WaLT, nu ll.eddenburg,
werd genezen door ~n bottel, .

De beer A. CoF.TZl<I!, Brand .. I~, Middelburg,C.C.
..ond dadelijk ..erlicbting. Mijn ZOOD J,ul .. aijD
ocboonvBd.r, de beer J, A. SlUT, wu lI'~m,
Burgersdorp, ...erden ook gcOS8n lIlUJ' ik moe' DU
.Iui~n-h blijf uw dankbare ..riend, J.C. ""D
JONES RHEU14ATICtrRO.
Het groote Zuid.A.!ribaruche I!"'D..uJi4del yoor
Jicht., Ub.llmati.k, Rbeumatiecbe Jieh~ lADde
Jicht, Heup J iebt, A.angezicbt.-pijneD, ena. en beeft
y.l. duiaenden geya.ll.n, veel erger daD ~11
noemden r,'nezell. It ••rkrijgboar ..an alk A.pobo
km en W inkelien door pbeel Zuid-.A.1rib.

#~p.,~.
~~i~~:[..

,

.

A. T. RUTTER,'lA K l'.:R van do bcroe tn> le 1\ nloui .•I,
1l .. l~ ~!<:S" en .. CraG flTI)X" za.jel.!
beken ~ 0""1' J~ gehe.lle Kuluui... z.w"r. UJ
order gcm:u.kt .an i:: en meer. Oude Md,,!.
nieuw 0r'\ielllaakt of ",,1.0'11' n8g"m~1<
vol~1l8 patronen van rle khUiten.

TU XC;" ElN
Met da nieuwe So!lU1f3tl''3nt, om hel
schaven te voorkomen,

Vraag om Prlj"lijslen _
aa. ·DARL.lNGST~T.

KAAPSTAD

Markt Plein Logieshlis,
'W'ELLINGTON.

SCHOOLKINDEREN weDBChelilde een
aangenaam, gerieflijk verblijf en

goede hehandelingtebebben,a~zij lQerheen
komen om opgeleid ~ worden, pU.yen bV
den ond~teekende l8IiaOek. te

a':8...··y

··.·,- - .-
'_ i

-: -_' ",

Departement YADPublieke
Caledon-plei,!t, Kaapttad,

11 OctOber, 1897. . '.

I

DeparteIJeI. Yl8 h1dltke fateD •

'AANElECTRIEIE.II8£NI~URS.
- .. -;! .

·1

"Wiring" DD 't .YaJk~ AJlel,

KENNISGEVI~G.
Dr.1nDGQ, .8t.Uta- eumeu

. 'Duit.ahl.nd,.
Paarl; nabij het 8~~ Voor-
heea ~nftmde Ó ~D pnaktijk
uitgeoefend in groote Dni*féLe
dOfpita1en. Specialist non".. eD .
Kinderkwaleli. .

Deuw.
,DB.. B.. KRUGER,

PaarJ.

H. S. GREAVES,
Architect.

Departement van
Publieke Werkeu.
Caledonplein, KAApstad.

9 October 1897.--------_ ..__---'-_--
Departement Jan Publieke .WerteD.

i\AN BOUWMEESTERS.-- 3 Vo., :MllKUIlI Top w...,J!" ......I'....
beDeC1eJï, en eeD Kal_1kTENDERS 'worden ~evr8agd

voor het houwen van een
politie station te Sir LowrJ's Pas.

'l'eekeningen, specificatie -en eon-
dities van contract zijn -te. zien en
verdere informatie te bekomen ten
kantore van den ond6l'86~kende.

Tenders, duidelijk gemerkt "Ten-
der voor Politie Station: te Sir
Lowry's Pas" sullen oqtvangen
worden door den Conteeleur en
Auditeur.Generaal. • Kaa.,PBtad, toi
om 12 unr op ]Donderdag, 2Jtsen
October, 1897. : •

'fenderaars moeten ~weevoldoen.
de borgen verscbáff~n voor de be-
hoorlijke nakoniing van ijet con-
.tract en seedanige .borgen: moeten
de tenders teekenen. .

De laagste of eenige tender zal niet
noodwendig worden aangenomen.

ZU'1Wd'RIKAAlQJCHB

KOlfINILUU .• 'ILDI08T
0. IC CASTI.EMAIL ·.Maaieotui..pl.. .

,
H. H. GREAVES,.

Archi!.ect.
Departement van Publieke Werken,

Caledon Plein, Kaapstad,
30 September, 18!l7. v.ao.w.

KONIliIWJU .A [LDIDST

umlftoo~
Departement YO Publieke lerkeD.- ,

AAN BOUWMEESTERS,'
• Toft KLUm.lnL voorzien ~ eeD 8piegelglaa 18 duim bij 14,daim op

patente ii8letjea., .sa '7.. . cwp.M~.

~genoemde is aanmer~~]j,i.kbeneden in prija.. dan de m. ~.
~oarde art~ en daar WIj aleohta.hout gebruiken dat goed . il
la de Kolome sullen Koopel'l het voordeel hebbén ftIl OUI WUrrbaII4"
.. 1ftib1a de hitte van het klimaa~ sullen Itaau. .

TENDERS worden .ge.vraagd
voor het bouwen van alge-

meeue baden aan h~t Valkenburg
Aziel.

'reeke-~ingen. fpecificaties en
voorwaarden van contract zijn te
zien en verdere informatie te be-
komen ten kantore van den onder-
ge~kcn~e. .

Tenders, duidelijk gemerkt" Ten·
ders voor alr:meene baden, Valken.
burg Aziel' zullen ontvangen wor-
den door den Controleur en Audi-
teur:Ge'neraaJ, Kaapstad, tot om 12
unr op Donderdag. 21 October,
1897.
Tenderaars moeten twee voldoen-

de· borgen geven voor nakoming
van het contrac~ .en zoodauige bor-
gen moeten de tenders teek,enen.
D~ laagste of eenige .tender zal

niet noodwendig wQl'den aange-
nomen.

H. S. GBEAVES.., Arcbiteet.
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1>& Ill. !lUl V,Ui EEDD
ti", eent hot ..-oord nam, marlrt<! -..oeral .. a
dal hij Monta{lJ gewad op pGlitid gebied
Ibttbt en dIU ~n "oktor nood I' beeft; verder
dat ;i., i.nnand leV.n jartlll III eeu and8 ... dieD.t
.. ge".e ... t, Z:l0 La.- bSU dae goed moot ken·
uo... " ..nier gat hl) lIJn .. oplllle o ...er d.. volg"lI'
.... kwMiea.

HuM ... o .po"rw~1I konrrakt HII besit in
het "","Iemen! er t"""n ( •• t.md omdat bil er
Yoor il' dat meer Uil bet a.u1J1"lltm van spoor-
weg." III de ,":ulome g""lIIn .... wordelI. 100&0
een 'poor"'q ..>tIlT Caledoa, <ril ook omdat bU
denkt de rel{l.... ing 11""0 ...inot zal makeo met
be. kou trn1I: t. ...:wt lOO lao« er ""n verli .. op
bel werken U" de Illn 18, &&l de> regeering er
opgezadeld mwe bIlITOUen seodra « een 'oor·
UItlIcbt I.. om e.. e WI08t te -makeu zal de
maat;;(lhal'l"1 ".",voodig kennie ge.on bet kou-
tak t te ,.,ruJet.,en. 8tI veor luIk. "'.>Ortran
pebtJ"k eo t>e.Ilt ..... d lA bn met,
(;...J,,·oogl:n oeder ...O.. Met do 1D4HlIeJijkheid

ran Jd Al,beld.k ...esue eli waar armoede ook
dik ft <lit< moeilukbeid veroorzaaJct. zal hij er vooe
weaou een wet 100 te m&ken dal de IIinderan
',1. ,1"f.tIlfda ouden niet allan tege&ilk naar
•• .. VI~ sullen ga....
Ged wougen lyfIfCraf. HiJ lA er voor MllIMllld

te -traffen dr. rich och.ldlg maakt .....n dief-
.taJ, want zelf een Iooer ZlJllde, ..."". hU goed
hoe zwaar dti arme boeren krol!!en door vee-
diefasallen.

Inn ....-bill HO beeft reed. t",,",maleD er bard
ll-~€ n !le" crkt "U ook tellengtllltomd, eo ..J~ de
b.r.lld,·"rl'rWe ....n ruwt "lJnt' haudelwjjae in de."
Ill, tIevrede" liin d.1I1 Wtl{:I''blJ filet wat van
bon re denkeu Uil meent dal bl) ,on plicht
b.wft g~J.un en m hClang van zijne lnel"",
b....,f'! !(ouand,dd Wu denkt dat d. eerste h,,·
IlL,ung rn, ,I" rC1!'_lOg UIl vooratellen, .al
accqUo' ft <lt'U hll mj baar II<bt~r ttlgtillwerken
.n pok tegenstemmen. UI) II ..oor be'UIW'
!(lfIJ.(, d:uroOl kreeg b!l en ""a paar aade .... leden
dl' spotnamen van "rtilDscboeu , doeh dIe wet
bern wlJl~u .potten weten Olet wat Zll doen,
,.ant heWtl!lglllg w.... noot,hg, en gal oen voor.
'>t'\:ld b"" IIr "oor de kalfen te ..oeI geld ultge·
ge"en wortlt

GEHOUlJEN <¥' 9 OCTOBEa. deá
- .~ UIl den heer 1'ID S.......
bit: "Ik .. 'I'~r Yoar MD brud.

aWtM ".t." N .... q pur rnahm GIIt .. !j....
'MDht-GM! M hobLen, , ... klMnieilU .~h tepa_wet. '

Op eeD ._., 'tUl deu bMr J. 1'ID ~ af
de l'apJIOl'\ev Gp de ,,~ bnoddelrie.
..... 81IJlIIt4r ef OIIfU·utif _irene.prak,
.... WOOrCliIe de h_ D. P. Y.CLBee ... r: tlwlena
brood ik ...... i.u woord ik ,preiekl.'.
De lie« 'rIUI Rooy kOD -.utooÓft wur liet

rap~ 9aIIOh la. . .
!roc. J. C. Y. d . .thev. 'nOIIC den beer F.

WiDuand of bij voor al de ocm;re.~llliten zal
.~n. Hii kreea &la &IItw00i-4 dat er ,eeD
lichaam ill dat beD) 'handen ea "OIt.fen kon vut.
lIIllken. dAlI het Conrraa boIaIllif dat ik Il da
keel moe' afJwiiden. dan Dn D: niet daar.mede
mltemmen. Neem biivoorbeeld de wiaeh'allia'
heul! VAlI bet COlljfftlll-besJuit." Etnt na "t
voor een brandsiekte· wet, toea"eder permit-
mt, t.eo laatate .. ed. voor he~lIJ. Ecbt.
OllderstAlUDdehV de CODaree·beIl~
N. nO(l eewp vnpn 1&11 de led811 _gedaan

te bebben, 0&111 de heer A. S. du PI ... L.W.V.
het woord. 110 been '1l18li tifd over .ijo. politiek
te Spreken, maai Iran het ruet laten in 't "oorbiJ
sua .ir Stock.utrom tegeQ te .preken. lIIi
heeft niet gedacbt sir StockeD.tram lal be8chuf..
dipa, b.tll'~ hij pt bn hewiiaeai. Dit ÏI
bekrolDpenh.id van pat "Geel iedere partij
~", dit ia ajjJIl.u.e. Sir Benry hlleft heKhaf.
~ teg811 twee lichamen. Hii ('preker) ja
0811 troll '" boDdamaa, en moet deb verdedigen.
Het ia 1Iiet reebt d,n pbnlea Bond .. "voor.
deeleD &la eeD!p takken miaechiea foil.t maken.
De Bond WY IlO' a1i1id voor vrede 811heeft '
m.ind.,. _o.bu$ ,..ioob daa l!ICiere parijjen.
HU wil met Tranll'lal in .n.. ,eljjk_Bev811 mur
lII8&ki TrUI ....1 dali alleen fout? Il de T_
vaal tytaDitch, of hoe? Sir HeDry StoalteD.
.trom b!l8ft nietII heW_D. Wordt er niet van
deo and\lren kaat' ook foot ~"ma.a.kt? Zon er
gOOD OOllfaDteakomplotten, ena. tegen Trana.
...al? Al .jjn daar nu Hollandea en Doitacben
wat zjjn '0 slechter dan eea Eagelllchllllln? Bei
is niet recht OODman tAlondentAlanen die Trana.
vaal onderkrDipt eD Dn TraDlvaaJ .warter smeert
dan zii lil. Bil WIUI 'liet zoo'n taal van air Henry
Stoekeostrr,m tt. wachteR. De beer Pleul8 gio.g
nnder gejoich sitten.

Het vo!pnde .,oo'ltel door proc. J. O ..... d.
Hoover g8A8COndeerd door den beer G. Ninaher
werd lIlet oooe o..eryroote meerderheid &IUlge'
nomeD.

Deze vergadering bedankt air Henry Stocken.
.trom voor Zijn tegenwoordJgbeid Y&II 8Yolld,
maa.r Da ZIJD poli llek gehoord te bebben g!:eft sli
haa.r afkeoring te kenDen, en kan bem gOOD
oDdeNteuning beloveD met dele elektie.

Een amendement door dr. Young om de ledeI
te dllUbn vo<" bUD tegenwoordigb~d en bUDne
aan.prakon kreeg 9 siemmen en de vergadering
ging zonder yerdere moties UJteen. .

" A. Klll'GEK
~~~~~~~~~ia. '

Romantisch verhaal
Port Elizabeth.

I r.. f [J II f [It IJ[ \ Ii.: I EH...

De voorzitter, lie lr W. V.nte!', vllflWChtd.
pArlemeatal-.len en "dJ<!ateu up he~ paUUI'III
plata £e 118IIIen,W"NIA l>Jeekdal tojlen.oordia:
waren du """.en F. W Il'nlUlll, L.W.JL, tiJ' Jr.
Stock.natr ... l, L.W,a., lJ. P. \'liD deo U_ar,
L.W.R, A..S.au Pt_i... h.W.V.,J.Joubtrl,
L. W. V. ën J. ..all St,.teo, kalldidaat 'foor
MolteDo

De v~nltter heette de led.n welkom, 8D i.
yerltlud Q'~ de «rOOie opkom.t. O..er de 100
persenen. me~tal boeren, war"n I&IIwezig.
De heer J, Joubert meende de bu V_Ipr.

ken eA",t aan ;\ie leden die vaa verre afatanclea
kwalDOllI t. gef.n, dail kunnen d. plutaelijke
leden op een anderl! gelegenheid han politiek
uitspreken.

De heer\'"nStraakn WIUI 80111lt llan bet wourd.
HU seide dat hIJ eieh klein ge_lde voor de
vergaderIDg, deeh IWO het "OIJI; beDl kOOI Iajj
b unne belangen belwrblJllll zou. HU heeft .Un
~n .. la eo hoopt men ~ die re.peoteerell,
De heerea- en dienJtboden·wet :.een "erbet.rilli
noodig, veldkorDetten 1110etenmaer marebt heb.
ben. De ond.rwijUtelaeL! ..ereiachen ook ver.
belerÏI!J.. Koloniale steenkool behoort' meer op
onse ijiD.m gebruikt te werden. T. lP'OOtAI
peusioeuen worden l&Il alD'b&ena.rea ~V8D.
ZOO <>ek,",orden te !"OOte kontrHt.eD lli"ByeD.
HH wtl. niet llio geheele opinie uiWprebn.
(Ger""p yaw neen ! neen!) Uil WY foor be-
suuuging.
Da ed hoer F. Wiena.nd '!rieDi opetaan teere.

JUIcht ...erd, begon met tAlleneo.: Mijne heeren
mUD loopbaan hgt "oor u, JareD heb ik ..~
• gewerkl. Ik hoop' dat ik Q .. ert.ouWBll niet
verloren beb, want ik zie ..oor aij mann •• die
couranten lezeD en 'oer Dohlelf oordMlea
kunnen 0.. opleiding d.r jengd ja zijD Iea&e.
DIt III wmt eeD land opbeWert eD verlloogt. Hii
kindereD en al. z!in boeren. Nochthana aaaakt
bIl lI""u onderscbeid. Hij ja een A.fribDer fin
,. L.! UIIlt acbterUIt staan. Wij hebben onu na.
tunrlllke vuanden. 0.1. de nature1l8ll; vIJldur
dat de !lameo ,",erking van het blanke ru zoo
noodlg I.. Verdewldbeid 18 water op bun molen.
(T08JUlcblOg.) 0. lreunge g1lIIChiedeni. met
Trannul moete.. wii trachten op a[jde te
~etlen eu samen te w.rken. (Hoor, boor.) Hjj
I. ver blUd uver dt' toh·erbond ... ernieuwine met
deu Y rti8taat. Het .PUt bem dat Tralluul en
Na~1 llIet tIIIm"ngaau. Wii hadden eeD groot
verhes bU de OyemalUe VILli d_ VrUlt.atacben
spoorweg. Maar stellell Wij 0118 in bun plaat.ll,
WIJ I zouden I lIl""r bet.elfde doen. Hij
LS voor den Bulawayo·.peorweg. Toen dur
een ,·erh.... w... met deu VrU8taat'lp06rweg
moest mon andere bronneo open do eo.
Genoemde spoorweg wordt door een mr.atscbap.
Pil gebouwd en kOllt onf geen penny. Het
land wortlt bewoond door onze broeden eD
SU"toN ell wordt ook "QQI' hen geopend. Wii
R4ldell on. !lIct duor een penoonlllke 1I8ak
laten droven, !Daar n:lar onzen eigen voornitgllng
kuken. ..

Op eene ~nmcrklflg' vau oom.Daantje, ,eldc
hU nogmaal. dat d", .poorweg on8 geen dail
kost. WIJ bebben .Iecnls het voorrecbt, en al.
bet ruet I betaalt. kan lip le •• maandellJksebc
kellI1I8geVlng het kontrakt vernietigd worden.
De runderpe!!t ko.1 uver £1iUtI,OUO, maar door
Kocb'. wlddel ZIJU Wil gered. Ook de kaffer.
oorlog k08t ons ve<>I. HU walde nog spreken
O\'er de educalie Yele aru,e blankeD l!Jn er
nOg die naar ;,cbool moeten, Het gOliVerne .
went moet elk 'erphcblen te leeren en uw
predlklLDt moot u 10ldel1 Uel gooverDewent
moet de POPUlatLUhelpen. I lom Daantje Il!

groot, IIUULr al. IIlOIl hcm bil dl: begrootlDg
zIet. denkt mell and",.".

Uil was "oor de Ioue.,dr~ltkIJlII, Ook v"'"
pr>ltactle tegell de ImDllgrtttre. Uu IS voor een
oru.udut!kte,. et eli wou ouw DIl,tntJe nog aan.
tDOuen dat bIJ ,·.,rkeerd ts La.1t de c1an"ulen
ru de wet elt. Illet bennl \\ ourden veranuerd
wurdeu. lIJn tljJ 1:0(~eNtr~kell. hudelii wou hH
DUg o\·er \ eIe zak~n .pr('k~1I :-.proker glug
ouder toeJUlclldlg zltteD.

~U H ~tuckt::n.str()1ll <.LaU het \\oord zUlld.e,
lCI dut bH 'erkuo, ril t.IlOS.I,,,h le spreken HU
t. hter gekorneo 111.ctll IJluopendenr kandIdaat
up ultnoodlglog I all <.lel! !:lul.d en ~L, ""U vr"
m.aIl we~DJe h!! die taal t€ !!ipr~ktm wawrlO hU
het mC'L'st verkeert Hij ».!a.lt up vrlend-schap-
p"lllkc termcn met dOli BOlld HII IS een
Afnkaner. cu waal de Bund r,dlt ;s, sal hU
delch-e undenteuuen. ~uc.hth:ll ~ wd hU zl..:h
dUIdellIk ult.'jJrekell en dl<! !.,dell wuzen waar
zu verkoerd Zijn HU lil lll"t lIaar Burgersdorp
gtkomen DUI tt:tuauo tt IJ},1!1l tjljl en, toch moet
b" zeggen tl..t de BUild 'cr.llllwDOrdclt)k IS

voor veel vau dcu ra•• cnba,lt dlC tegenwoordig
be..taat IlII '" rllet .;ek'JfIlCn om stommen te
vr"lien, IlIaar om 'Uu gW.lC!Jll'l! UIt te .prektn
HU wd ge~1! .t.-mme" bel,l",n zoo zu hem Ulet
tockomeu Z.lll nwttv 11'0 • )Ic<li">urcs. uot meu. '

PI' IIEIM "'"I)LFl \ft[J!

'1I, b6"r Woliaardt zelde dnt M.ontagu !tltUd
,e..l belt\ng tn pohek otelt, hU I. dWi ook b&el
gc" rI!tg "e""lag te geJel! van wat bU gcdaau
"~"h III het parlemeut H~t Jllllr 1~97W... Woel
l!ik wegen. <I~nscb..ndehJken JawtlllOn IllTal.

III Je ",ed""molle Z~I bil wu bet goed dat de
",..de t,ewaard werd III vele aud ..re opucht en
daarom ,lat <it!vrede..muUe door bet parlewent
'-" II'lllgeoow.ll "e...ore .....

Rund~"Pe.t.kontra_ !let. was scbaDdeluk
l.uoal. III iu deze zaalo;j!ebandeld werd.
0" Langb.org oorl<>g wa.s meer eeo spel dan

,ct. ILoder. eu kostte veel geld. HIJ k..w-de de
re~cuIlngspo!ttlelo; goed dat da Wero lIiet hun
grond lullen behouden . ..1.1. cr In andere gevallen
Ook lOO gebllndd<l wertl zou"en wu n",~ zooveel
kalf.,r oorlugen hebben

Oe "u["entle met deu Vrustaat waa goed ...oor
d.. KolonIe eu heeft geleld tot groot veordeal
v,·or de dunk boeren.

Iune. BIll Dil <DUaen 'Pllker In de doodkillt
Yall de w!)nboereu wezcn, h!J acbtte het daarom
Z"" lledtge phcbt, tn belatJg van IlIJncon8t1tuen teo
til tld land" tegen I\e werken lOO bard bU kon.
cU ...r.:HDJe 0i.,J, er ttjieD. _

U II beett ge ....acbt op e.JDwatllOntwerp o"er
ulld"rw,,; d"t de Ngeenng w" "ool'lltelJen doch
het .. erd 1l1"t IIlged"md Een leder ....eet ...elk
'" Il grOot f<>vnHander hU lO 'an de opvoedmg en
....1 dl' tIIol "an de veI)(1l<lerlllgdaarmede dus lJIet
"p"eme[ 0m tn t>!I<Dnderhedl!n ar o"er te
.pr~hn

1I,1 \loa. roor bet Bnlawayo.I")Or ....eg contract
de t""ell.tande,... wilden Jer altIJd al!n Rhodes·
kwesue van mllken "I beett Rhod.,. f"ut ge
rna.akt be' was ruet Uoodlg altI Id vp dell man tt
hamert'u. U,) st"wue er vuor umdat bet ,·olgen.
zIJn t:l!;en HplUltt good. wa.s. bn. bet 1..IJn heilige
pl.drl acutte ID bet belanos >an lilO land en .... Ik
tT .. uor L~ Itemmen Cbarterlaod 1;0, .. ed ",'aard.
btl Il) tH:~U I Lud voor Je toekolfuj{ Zt:ikare Iooi.n1
m.till:S url Il.nJtren lhe b,) keude ht:LLen hem \"t!f-

tt.:ld LI lt hWl[}() \a.oers er goud gevoLlJt'u hdJl.>t:Il
AI ,,'u J, L bart"r ~laal",-b.pI'U l.Jallkr~t gaall,
het land t,l,lft u eli I~ cr leer !(Uhl HII ""wee.
lDel 4'llft:r~ b.,e\ et.:! gUt.:dkllo~r bet \\ J.S unze
prwuktcJl met ti.ze 11)11 dan Cl.UU Pretona. en
a.odt'roe dtdtsIl ,"arl J.~ Trnn!l'w !tl \"~f\·v~rel1.

\Valltc oI1\~cn IU de n ..-gt:t:nog II!, 'itflWUt:'
vl.)()r Je wO·le ..-an wautruuW"en omdat de re
!:t.4t:'rlUg' ruaLbtcJooa was, tn ~tll zat, op andt.reu
",~htt:!1Hj~ eli !£een .. rede lnlJt,e \'oontdJe t~~,1
bd Il ,J '" Ill"del.,kb~td"li!< "pngg; I,doftle
Llmtrt:!l~ het :o,lhlp kon hl) niet ~f)edk~ur, ti [Iet
"',1'" e. ht ...r HIJg nl~t 0mJend. da.ar het DOs \ l.){q

hl r 1111rkZlltoc[,t lllt.A·t k.orntu ILl LOU dan weten
" ... t tt' ,itJt:u

van

Leid... la' b ) \r'~';"r Irl t.t:t parleQ1rDt \\a8,
-'II)I{t.:! k hdldx; rt de kJt:ltjf .. ,tt! '\::lll het~~eII bil
(1,,'lj a{t:d.l111 bt.·~fl \~rg'l't~u HIJ I'" een !{Ml.uc-
t~ ,t-I "n1lu.-'r '...'U ve\."l)<)t'f cn zal Ju~ Yl;rpbcht
'l\t7.(_'11 \{)'Jr al du..: I,cLulgtn te zurgell

H II 1"\tt ......t. Jl ti' IU.., het ma'{ ltl and\. rt:: !.LIlden,
bt_arl[~("'l!dOI fJl.>tWu! li'j \'~t!t Jat dL:.lf \t'llJl5e

~mul..:k,ld wordr maar 1.u'-I&114dé \\et ....a6 zou
hd 111dil"" land Ulel t.caI1twuorJen, waut liet
k'l""t ti \t'tJ het UH t~ \ot'réU Irl \l..'rgcl!lkmg
Ult.! d. r'l'\enu J.~ het LfllJrt'u~t Hli gaf t.'eu
\""r\l~t Id h"t' in lIlll dl",rnkt t'r t:cu gen·lI \''{llt

~l\\ Ulf "t.!) h'>'-'f Cl!n p.Ulf t11'!!i~ ht.'!1 f1randew!III
";'>flktl cl) b...,t Jf'> rl! I.{e\..'I I 19 1.0uW:H .il:, kV"'Itt.n

i, LOt ... !t al Clln' lXllCUIJteu ef bt'en te zcuue!.
Olll 1..111 dl w....t~ 1''tpaJIlH.'t·Il te "UIJOt'll il!1 zal
J • I, ...· :{'cfl t]1)Qr tt:i(t.:n zulk ('('ri \1, t!t te

lillt ol riL

Het feIt dat·· waarherd dilnnjl_ neemder i.
dan flellO" " l1imm"r zoo dui<lclljk bewezen
al. m het Tol~end ge"al, dat onlangs door de
Pari Elizc.be/h Ad.erli .... BILl'ht-t Itcht k..-am.
Het "orh",,1 "'11.11 den beer Home omtrent de
herstelEng zIjner dochter l.-cHt moor al. !>Cn
rowan den Ills werkeltjkf,eld, maar de eIgene
verkiarmg der jonge dame stemt in elke hIJ'
~ollderhetd overeen m"t zijn ...erldaring.

"De hoer C. H. Hewe, oulangs hoofd.
kOIl'tabel te AberdC<'lI, maar nu wonende tO

de Queell.trant. No. 1~5, POl·t ~IiUL,*th:' zegt
de Adverti.",". "geltjk de mCI'Mte TerHtandlge
mUllnen ...an Inlddl'lbaren ICl'ftrj<l. tRg"huwdJen
heeft ouder zlju kindereu eon Jouge dame,
LIZZI£> genaamd. \\ !(Or o\"('r~u.Ilg- van k!ud!'K·h ..
heid tot nuuwclUkhetd nret het gelukkr!?, ge·
zond, roo"kleurll{ tIjdperk WIl', dat het be·
hoorde te ztjn J u .. t ze"clI Jaar geledeu ont.
\"tel haul' hne gezondheid, terwJ,i.l zIj htjou
"oortdurencl Ban Ewkdljke h()ofdp~in. pIjn til
de zrjde. koude rtl!tngell. ij.koude handen en
voeten. slechte ectlu,t. sl ..!>elo'hheld. en ..,n
uedergedrukt gemoed leed.

De tijd .poedde ,<,oort, maar er kwam geen
\"erhcterlflg .\Ii.s Hellw .werd donker' en
ID het gelaat blook. .ale krlfljl;en kwa-
IJlen onder <I,. oogen. ze kru ..g t<>gPI!zin In
,ood.el en !JjAr ,Iaap Immo!r onrustrg, "erd:
dOOi \'reeMehjkc druomen vo,.,.too,.d. De
dokter werd een~ en n()~ eens lll~t"rt)epen-'lk
zou l('Sgcli dat hr eens ill de n·crtfn (L\KCn
o\'('r ItUiS k\fam I merkte de vnu('l' tll~"CLCD
t "'C(' haakjP' O~ toen Illj m.'t dpr, ruppUI tellr
'·Ull de ..Jtl!·ertizlr ,,;phl.k-' ma,ar Ilij kon
fllet. met z,jn gell~",.mld(j..jll! IIltrtcht('n TCII
lant-tc gaf eie h("" !Ie Ill" d,' duel"!"' "p. eli
!!nm Dr Will,nn,,' Pink Pdl, f,)r Pale l\'upl ...'·
Htc,. "olgt ztjn etgel! m,duleelln" "'" cI.. n
tllt ..JfLs.{·-

" Mtjn docbter begon ollg,'n~'r '" hl maanden
;;cJeden de plllel! te gebnllken. u,rwlJl ze de
all"wtjzllljl;ell nau wgezeL ,rJgde, eli ]",t bad dat
a,!nhevolptl wurth, ('Ik!'l!. rrJfJrg-CJl )l('hnllkte,
Het lltl\H'rhel wo, IJt.inliollllll<lcielrjk zlchtl,,,ar
")leloend,,. Ik gevc~'lde dat tk een (IntdekkIng;
"",cl g.'da,.n. Xn <leeer. te wemlgc ,jos", zelde
mrJII do, lot,·!" tot hMr Tfllleder: Ik gnocl me
re'cd, n·,,1 bNer, de pIllen dOf'II III lj goed'
Zrj gml{ n.o,·t met het murnl' II der I,rllon. pn
\ ()l·lde Zich L!',:1H-"4..'1 'Tt 1, ua t'( Il \\ ellug m(..'Cr
b()ttf\j .. gehruJkt' te 11(·1)1)('11. Zt11k~ I~ ZeO'"i

m,uuH{en ~t._'ledell, ('u zC' hr"eft ~edL'rt UJf:'ts
met'r ... ·le<ll'II, err 'oelt zrch "t'l!Prt nl., eell
ge!wt-! . ulIder meisje. ,,'.jUII~f·f Ze Zich nu
lijf t \\ r1 ge\'oe1t, g'ehrUI1{t 7.., di' pdleu.
err deze m.\keIJ ldles d"deltJk til or·d,.
\' r'<Jf gill' ,1.:<1: lH't 1l( "I1J.L.: ... I(' \, cl k haar
groutl '-el I110(>hllIOIJ. I!t'L \\ u.. h!llteu
hu.ar \f'1 muzen. !':n "erkt Ze III den
m,UJUhl(tuur'" Illkei v~n ';eh.' T\ \. eH ,,(_rkt
daar dell ~.ltedell dag, z· rrdcr ZIch ,·crm<>eld
te 1!(' ,oe len

.. ZOl) groot j .. de \ f'r,l,'lut'ntl~ d(lo! Dr
"'tll,am'" bnk Pill- 'ef'CJorzaakt," \ ('rkl.I.lrt
~h~s Hmn(', dat mijne m(){~fi{'r en miJn l"l"Ieliden
~dlc(·l "n al '\prwond(Ord zIjn 0\ lor de \ t'nlwlpT-
Ing tt'li goefl~ lTl mlJlI uHzwht ~rl.lll (.·.·t!Ul,jt
IS J(oeu I tie i'Otlfdpiin Pijn III de Zlld!'. kUll<le
rtllrl!lIl'lI, ,'n neer,lo~lttlj~hc,d Zljll gc'heel \er.
(hq~n"n Ik I'da'''p 1ltM.:'d, ell wurdt met ,"pcr
~e:-ir(J()l'd noor iK'I!8.II\\ tIe Ul'oOtn('Jl 'IUn
7,f'lll1\\('1l z!Jn ...tt·rkt·r, "lIjJl kleur IS '''t"l, r~l·.·

k....rd. eli rk heb !l.l1I11.lPldtjklIall ge\n('bt (·n
kT'acht .'rt~"(Hl1H"n. Ik bf n ZCCf' du.nkb,l.itr \lJqr
bet!!e~ll llr. Wdham', Ptuk P,lle" Ilall mij
~t'dabn Iwbl,cn' D.· I,""r Hp,,\(' I' de maIlIlIet
om zain outdekkingorll!" 1 een kon'umuat te -re!"-
"te keu .. Zend bond"r·i \'r,,'1"''''. eikelt <iag
llaar mIJ. ~n Ik zfll u met '(clloe!(~11 Hrtellen
welk g(Jl'c1 de I)IIlen aan IIIIJn duellt~r behben
'("daan. Ik he, ze ..an houderden ".. nbe\·olen.
want Il< d"llk dat haar ,.~..dwn.tcu 0\ er CI.e
glheelc wereld hehool'<len hek""d tp lt.!"."

:'\"Ict alleen ){"neZ('n Dr. W,llram's Pink
P,lls zulke k1'l1llkhf>dclI ILl. dj" "ann,,, :\["8
Hellle gelcdl'fI Ileeft. mnwel nl~ rl.nmat"me
""'"t,,,:\. ellillmbago, m.... r zij Ztjl! ook L'f'f!zeker
gencestDuldd :egen sle<hr,. 'I"j.",'rténllg,
dysp'·p.i(i .• Iethe" Petlll~t. fI"tnlemw en nIg".
meen ...ern.!. \'erkoclot duor "lie h,,,,delll,,r.,
of een bo!tel'(p0'L"rij) ...enonllen "oor ;j,. ;Jd.,
of zps r"ttel, Ynor li •. <loor Dr """I'lIm'~
1I1edICljnen ('0. Kaap' wd, Hd Iv"n!e "IN'"i.
fi.·!.: mIddel tegtell g(·deelteliJk,. ,.!rltmIflIlIK.
!ermlt, St \ïtusWr.[(s. enz. All" lrlli,!z,,·kr.·11
worden rl~)or haar ~en('l~en, Pa.. np rt)tJr
uomllt\k.els. (.idv),

~!!!!!!!!!!I~!!!!!!!!!

ft

tip dtt punr "er,chrldc I., IlIt'( "ommlge "an
de \ vng" 'p",ker. IJlt I oor'rt<ht moot aau.allen
~éuJ.akkel"k gemaak! "vnh Il ,la J de wItton wo-
wd aL~ aall de z"aItt'U. Hd t,ud~rw!J! lJ; ~elle
cru,ugQ zaak elk klelU cI"rI'J" " "Plle,Lopt met
tU'me Llanktm en bet e;uu \ t r j'"iI.:illl..l'Ut !Jthuort
daAr meer aan t~ dUt::n

UH heett utet g~e.LJclletr,j tven er gczc;;d
werd dat hU .un :-.q,ru"I11Io,. t-. ZIIU wen.cb IS
um den tnbuodlu~ reobt le due" .'iocbtaus gaat
hll nld zoo ver al~ uw le l( ~sen ZIJmoeten
gt'lljk m~t ",Jc blankeD !H~.Ull lil) weent echter
dat er tt.; "ed gespslldt::tl I I.... 1<lLlkaucl1whult:ll
Ih clt: TralJ1'lkt.:l

Uet .aJ tul urt. 'ue.,,.Jnl, ".lI.d,,(,len.Grc\·
al'h,' al!{crnet:u gemaak ( \lo 'it d t Uu w11 Juemand
f"rCO('rcD Blaar ltdcr~c!l Jj, t_-t.:t lUoet ook \\'tr .

I ken. Hl! "raagt .;.,dlt. reel,t vuur de IIlbuorhn.
beu cu zn,o htt.:r eelu~l'tl Uie ua nIet zeggen,
lak" zJI dil handen Ui,.,ek,,, (rU"jUICulug)

U\ cr de b,.,.ndz'ektl·\\ ct wol bil Ulet veuf zeI{'
!{efl ~reu~mdt.: "et 1"1 \ uor \ Dui UItgang geruu.akt
elJ till buvpt aUf'u l 'Il d.ll; \ hjf

v,l.. ... -;'I\}o(Jr J,rott.:ltlt"t.:H1.alL'1 ',uvr"'cl,tn
H1Ctl\ Icrd Kuret. t:tn jlt'l;_b~IIl~ \lp hel

! a LT \ "IIHll/l~ ..., il..:) .\ ...f"'~lIJ tt..: he:f~n
I! t,~dt.'!. "'.UJDt.'t:r lr I)J! ull~ ill,' I~')g~tcn

I Il "I
..tt \i t ...
t, '"r d
l'

II"Z~ t"dIlJrk Ulv.:'t VtL.r:~1l tlllZt: "pvorwegl'll
lt, IJ ,\, rkl n d.it ('f Io('CtIl ....~k.l)r· 1S np dt:

rf'l II Jj W j 'W,"~ttll lH..:tlJttl \t>or U07.l· "fJ(H1r

1-1 ':1. n·d .. ~1""')4lpl)q l!!O d.UrU!11 I"

\ L ......' '10 lf Jl .{ lt h.: BUl.a\\<l)11 .p'J IfW ... _.:'

kt ',f' d.:. .: ''tl.! I" W u,r d. Ilu ku!iit (,nl'! nJ~t ... t:1l
zul 1', I ~. rl r"l.l.;t:T] 'lYn 'jl.l.l.. l.lce!! !,,~tal('nd tt:
'1l11.:,!j

blu ,I~h. Hl LI lltr ... ~t.. ... j\l;!)!lg~n OlldL'r"VIl8

!t' ~.l \ ,r ..tl ,lt II t:11 dl1rp, II (Jl \3.f hUL' zal ht:t
\.,'lIi.ll "I' l., t pili! :,l!ldJ LIII I'" l'r niet Hltlrht't
d,:t.·!!lI.:' 'I It~ III Il"t ')

U" t~:':t'!l ,I~ 1){iil,dllt'J.;tt "d. hii heeft
-; MIJ' ",ljJp, I .. I d l..'uJuTt:ndt· d~,I Lllt!o!tt \ 11f)clrefl
VtiHt'!J I !. '!ld. r Lr,lp,JZH.·k't:' Ut' undt:! \ I uti ml.(

tll\.:t \l!'tll "~t;!e(r! .lat Let l,,-,t~r ~n I.{emakke·
!I,klf .... I ~ptU ,.:'t:lfJIlJ tt' htJuJt,u ·lau gezond
ti Irli~l' Ot' it'~l;.'II~I)urdl~e 'H.'t ,.....net Z(Jo(t:\JM

'1..:'1 l'IP1! llf'k:'l;_, ...rk:-t "aar rnt-u Ilocll kop of~taart
v Hj k .,1 Illl"ll. Jl' IIt"p.l1Irl,",1...'1J ti JU ~IUl net op
r>t_,' l LI" !( [1 Lt:- dlPIJo\;II 7.l'Y! \ ~rkt~rd, Hu tt!,

\ , r ", lp \H't .\1 .. hl Ilt'knzt't, wordt zal
h ' dt l ....t t H·k· r ),,...,t p;.lkke1J

Tlll\' ru. I,f I)· '" t r kt Io;,~~dOll:t .Jen YrlJ-
1t l~' \ ..Lt L' \\ I! rtl ,.. k.' ~Latl III! "lrwacht er
! """ \ to' 1 ..:' ,,1 \ al'
Il

li 'I

I '1 \4 Jl, Ja I r ~

Hq I.! \oor eclt IInmlgratie <óttbeolaom de gruote
...trt..:ktu JH.IlJ !.lw Jt:: eqelldluo IHet kunneIl llc
WOIICII te !.lteu Gewerkl ti De regeerwg ruutlt
ouk m~r doel! aall Ge.pro~lIl1g Groote .ebema.
llJli niet ,-ert.,cuellJk

!III t~ cen~ met loin collega omtrent den
BuJaw,t~u :;_PO<Jr"ltt''; H~t kust olHgucn !:ff.xpeuce
ell I~ Kd.Jouwd duor cen "an de groutl!lte \\cI-
doenero "au Zultl .\11"1"" Uu we~t die naam
wvrdt gehaat door 'cl~ \";JJl 'Une boor<ler •.
~laar ,.at daan-an:' Uil beeft eeu groot
lalld '·(.Iorde KuiunIe .c·"pt:nd. Kul01J1ale produ.
teil kUlllleu naar llulawayo ven o"rd \fvrden
en de Buia wa~').poon,t.g '"én·oert ~oeJerL.ll
goe<.lkooper d.tll tellell J"ran".aa.I tartef gll~~ke[ld.

\ F.Ht.! j I.' ES' [Rl,!:' EX,

\\" iJ wortlell lIevrll"l!d 0111 te "ergeten eo te
vlIge"lO Wel .;lkld maar l....t Tran.,·",1 Oil.

h:1Ji .....cg tHl (I.U')\; ten \"u z!ln .too nauw \'erbulJdt'u
met dell \ r!l"'aat en de TraM vaal. dat wu ook
tilden under hctg~ell aJdaar verkeerd glUI( Zoo-
dat \\ IJ wel mutll<:Uletton op het kwaa.d dat daar
gedaa.n .....rdt "preker vero<xdeclde betJaroe.on.
kempl?t. H II onde",teulJ t Rbode •. Yelcn gruw
van Tramnal na.a.r Rhode.la en ,,'aarom ~ om
vrIJ te worden van de hranllle d.,r Bollanden en
DUItscbera 10 Trallll"aal.

EENE ONTKEN'lxO.

De heer D. P. van den Hee.er ontkende de
reflectie door .Ir Hery op den Bond gemaakt.
De Bond ken' geen natlon&lltel~. Zuo ge.
schreenw over den Bula ...nyo-apoorweg wa. voor
bet volk en niet voor 8pecUlat<rul'8van EDgeland.
5o.1Umul moeten door on6 gebouwd ...orden
£3OO,OW moet "oor rollende .tok ~tllAld
worden en wie beta&lt dit ? Dol 'poorweg wordt
door ....n BnchnanaJand.m&atsehapp,' ~"bouwd,
eu wIe 18 waarborg ~ O"er d~ I""gr,,' ."u~ 'pre.
kende ulde bU dat er veel onooodlge IlItgaaf
bestond zoou b.v. met het toestaan .an slecb!e
bUlSen en het aaDlIlelien en betaion "'all beel.
m_ten em die te IDllpek~eeren. HIJ LS tegen de
belofte Y&II bet scblP door den prem'e[ aan
Engeland beloofd. Sir Gordun reget:rt brlna als
eeD pana. Hu boopt van ."ond zal men weten
wie .,oor of tegen de brandzlekt"w"t la. De tud
il nog met daar ..oor oon brandllektew.t. Braud
siek te regeert nog aooaJa Hoeger Het h 11111 I.
getwge "8..11 twee brandlieke schapt:n ,he ru~t
de laatat.e hof.r.itting hIer vertoond" ertlen. (Een
atAlm : dit komt 'faD VeDt"",tad ')

OF. LA.SGEtf,Eltto I)ORLOG.
Wa daar een klompje ..I.frlDn~ ... i".!uurd

dan .. as de kAfferoorlog ",oeg nit. •
\"RAGE!'.

Op eell vraag van d. \' oroter b"" ra:os..nb,at
geechiedt en ol .Ir Henry bct kon o.~reellbnm.
gen met den g_t WaarIn bIJ apr Ik. al.ook om·
treDt Iljne aanmerlcing over deo Bond. an1-
woordde air B. Stockenatrom dat er meer Hol·
landen en Duitsehers ill. Tranavaal zijn. Hel il
niet een repo.bliek. .

Op een 't1'lIIIC Y&II den beer Bnurman aan al
d. kandid.tAln DIet betreklIing tot de repering,
Hide d. beer WienaDd: bij weet niet wie 0811
rePeriDf bn _811. Een. totale verande-
rinr, .-looft bij, ba bjjllA Die, gescbieden.

Sir ~ .. : ·Bad ik een .tem dan "0181
ik "oor d. ,....u.,.

I.; "lilt • ,bak moet belast
\>\! "d, :

lIr l .. t· 1,111 If.' lal <l~z~ "til of een'g
aIJd, r \ ", ....t(:J w la'dnol de I~lan~en VJ.ll dor
w!)[lho~r kIlIln(!] i't.:tladt'l Id "orJen. bc~tqlJeD

~ I..: 1 ,..Il' \\t:f:t dat dt' ul)I~II!ii kwe_tle. eeD
ali'tl! K, k''''e~,dle 1:5 om (Jp toe lus.~en L)~ re·
l.."'·t"f tJg' h. t ft _.,I\.·d ~~hJl:H1lld de Lan~berg
k \", '-... I, ·h I .. I'I' [I 111 te t,,)t!kt~!1

H~; \I •• )f L. "pr 11" n::~""erk~n. doeh DIet
\'o<,r luIke gfOo(C ..t.:ht'ma .. ;(I"'aj .. de Yall \VUk:'s
Ylel dl" ._Je1l.uun!tJk Witte l.Jlfanten liJn

vE UE~K' \." lf:DE'i

!Je heer "n Eeden 'prak kort maaJ"lcrncbtJg.
de heer "'"h'aardt wa.. z""r ernsttg, "oor&! toen
bil "'IJ r"Jen opgaf wa.are,m hll ~oor het Bula.
wayo .p()()rwegkontrakt ,t.€mde

De heer de \'tllwl'!! 'prak ZIIDgevoelens dui-
delIJk lilt op .1 de ponten die hll aanvoerde.
:'\"ad. t ZII alleo gesproken hadden. werden lIJ

op "er", ..beldene k "'elltl"" ondervraagd; de beer
...an Led~n !Jl"""t het Dloeilukate deel van de
catecbl!Latie ondergaan, Hn c~n paar der aan.
wtulgen .... ooml door den heer R B. Burger van
i(ruLII die een groot "ooNtander VlLnden beer
Rbod~" en den Bulawayo spoorweg .chUDt te
zun De vrageo werden dan ook m_tal nit
bet Rula ..."~0 ratechlsatle boek gebaald, maar
de beer.-.n geeien had zlln oplOle o..er de zaak
en UIl "U die oplOle bluven loola.ng bet hem
DIet dUldel!lk I", ,!t.t er wel zooveel voordeel bij
d. zaak tg al. door lnd~ren werd verteld en
..oorgesteId Hq beeft 1.!ln ellen oplDle o ..er
lakell en zal Zich DIet ~an ande ....D "Il.. laten
... rteJlen, de t[jd zal mt)~ten leeren Wle recht
beeft h!l of z!in tegen.t"nd .......

Dur n"t wut laat ...". en de beer de YilIien
nog dIen ... 00<1 naar ROOertaon wou teruggaao.
moest <le ..ergadering .luiten. betwelk gedaan
werd na Hn .,oonatel nn dlJlk un de kandi·
daten en ODJen yertegenwoordiger. roor de
Dloelte en opotfenng getroost om o..er te
Iromeo, ~n de kieu", toe te .preken: ook na
..,n bedankje aan den geacbteD "ool"Dtter.

GIDEON P. Volll ZIJL,

8ecniaril.

OOUDOPBRENGST.
RAItBEBTON.

,15 Oet -(Per relerraaI.)-De ~ ",1", b .l'··.t IQ
~ 'ptCliltot_'e t ....H2 Ol. lti d:wr., 0 '. dl' D "I ••• '-an
Ka!lTMf banket red' !(af .~ owt. l-er 'on \lI~t.l".!n

md 11.~r UII"icht op Kwart, bel;, I I Il eD I • f11t

.ht 1e ~.ll\ten Il'elet mf"lttollte1 "..-,1,. t. 4:8 \ r J 'iol ..

.1r-.·r,1t~1\"m- Jt ~~ou .. rl--"'--_---
VERBANDLIJSTEN.

Il ()oyooa, 1897
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~ OOM> tiet ameadeamlt .. N .. tbliDa .....
de .SJ ~ ... 'IIH!eI'IIarlleid ....
H'" O4JrIprookellike yqore.. 1 .l'!'Il OQII "....

W~_""coeDt·ouderIiDI·'~ werd .. L.... J"'- ••....--,.
, ~III'G o&VLUDo.

..ÁQ de • 'bet volgeade ,.0':- .
, . /.'o.t bet __".keIijk ... ~~ te

0IlI ~ 'tUl" .. WnIkkioIua
lig :' ~i: .!ts~!te:cIur ......;
..... dQpr," per brief puiweoal~,

, . UITt'!)t)I)~N.,.. die ....... al 1nmteo~.
''De pr.- ....digde aan dat &tjuee»ceU'" De··p.. rei dat. OlD ~

de gouvemeur de lyned! btd ~~?oodiad om .... eB het werd' wei waar
b_ op Woenadag namidltág Li. ie NewlaD<ll aCWe ~ .. .,,_ . .
te ontmoeten. ' Da. lloo~ ~) .. i dat IDea DGl ioliab-
0.. 'lW~ (Gruft Reine') __ de dat _ \tag .. .......,.t hid eD er Pe1III ~ bill

pense \Wl eea UIN" te miD lOU .lijn voer .... dO.Pl. Kim koD toch BChadeverllldiDfl' ":j.!j,;
In. "Bt.y.r (K..,.t.d) "'.. nil betMlfde all er UIIP~ werd welke

levj"!Jeoi &oe ook ... llJl~, ~. ut de . t..l. L.

verpde~ wlt m!lC!rV&IIhu[ tIjji kOD~ 1··n;~J-;;w~ cSteUe:nbc_l) \'lOeI 0 _ ....
. deo om liJoe u.ceUeot1e te o•• be.. J8ledeD ... t_~
.. ,Da. )Iurray .telde voor dU mto op dieD dig ... aollJaij teneClG ...

tot 1 uur UI zitten en gem, zittiDg hebben la ..._~...._, ~) ~ .!!.:!
den nam;~. Dit.erd~. oor lIJn ~n

Dr. ooodi(!I.~e_Jecf~u ~ de qaode .P .. eOID. in B.hOdIIia PUI
uit bii bW! UIl lt... op Do~rd1r; ~ doeo. H ~ au aonder ,,_.~
oVIl18 J~en. In. (Boudebolcb) voor
0., 1';t..,tl"r noodigde de ~lIwell der &f... JIIIIlt k latea overdaaD totdat h.t nlJlPOl" VUl

vaardigden dit bij bem UII:htaa te mmen op den aab ....upe bebaDdaJd .ordt. hIIld
iederen 'Yocnl!daa tftl ZlttercJ..t. Da. lIlarra1 (WelJinpo) gaf .UIl de.

Ds. Hofmeyr (Wjjn'ber,); zei dat ro.eraaI dat IDea lie l!ebJiin8eD eo papereo bij deo
<roodenooP de ,,""'_'ing :lIitgenoedifd!lad _"JUIiide Jroa ~ inDen.
bet _!leef te pan beaio. . Da..~ (•.OaledOD.) 11''' er ,.oor VUl de ._k
De k.riteraad ..an Wjj~ sou d. ayued. t..i!iieo. (U"6."--) . o.UI......ook ~ oitnoo4i&eB.' . _ ~ ._~ ..._ v

. 0.. Lou. CQdiamith) ~ ajjo voontel in Mr IIOU weder eeu ~....... Kif 'DEI'UTATl'£.

rake betaling van reialtoateo, &lUl afpvaudiK- "., f':j;:~~~;:E~~~'~~~~!~!""~den uit de zaater'Btaten teruc·,. ~.~~ .,.,.c.~~ ....
'DE KEU IN 1IA.'i'.u*UJ..Ui'l). ' D.UL, ~ _ 0l)IlIIII.... dkI

Het aaeud_* vu da. ~ (Lady Gnf).· Aan de ogie: ' ~I:''- acht rU4 al ootmoetea, ten eiDIIe .... êIiIl'
dat de kerk in lIIa~d qoder_ COIIUIIIa- , DM a. _mw;.. het -- te ~.
Bie UI staan ill plaat. van de uioderatovr ... 00 dat' de ~ - ek. ~--- !-- erkeate- I. be moÏreljjltheid 'tUl bet iuténea vali _

'.' un de orde, n.. &0.' dacht ilat het werk belt Ijjkheid voor het .. erk IIIBhodeaia ,edeen be- .-.. dool' de ui..mteit, dat PlUk al ataau
&ou .ord811 bevorderd door ... COIlll8Ï11ie. .tuipo. -De b._ (n.............. ;j!)·ltekle...oor de me* het matriouJatie eDlD8Dj ellw_ op de 4riogende o~,IIfkJaeicJ 0IIl Da. -- u.....- _'- rd 2. De uinoerburbeid 'tUl bet ateIIen vu.
aandacht lUUlbet werk in :5LitabeleJand te 'IIii- ilIUlIlUl8 vali dit pant. 1.1"'- _.00 ~ al d.llDi ....nriteita .•umiua lA liet
.>.- na ......a..riOI VaD het.erk door da. St,... .1_' !Mt D_~

<aUria. Erofme;rr (Wij.berg) 'w_ ook op d. heim ~ H De p_~d. ~~.
noodzakelijkheid ..an aitbre~ det kerk lIMF 0..')(oGftIIOr 1I8OO0d_.cle. Da. .A. Jltlll'l'll1 iMhi liet DOOCIia dat _ .. "
het noordeu. Vele o'lIer m~-facl.etl zuUenlMn· Jh. PMnUr (Someniêt"Wett) 1.. 1de 1'oor dat . Je oni ..erUteiiarud ~'--m.
nea kort naar he. noord- weden treIIba. De da. 8tNPbeim eeo boaIII -roor h.t .erk toere- ~...... zei dat mea d, aak _ duid6-
trekken gaan ooder de imperiale~. ltead wollde.' Jijk UIl lien raad ulmoeten bloot Jcaea. ,Er
Iet. zal gedaan moeten worden ..oor die me.· ,Na OOI wat llliOUIIie gioa men tot atemmea __ ...... buwven. sedert de 1a&t111é &YIIiOde
seben, -U &Ou "oonteUen liet aan 'IBDOlm· o..er. heeft liet matrioaIatie _ een ~ .. '
miaie op te dragen waaronder,d. Wen der mo· !~puDt~~':~ UllPge..eo~o bonu Jijkt 'IWlIJIIleriDI 0DderPan. Ala de lJ1'IlOde iete
dentuur om eeD beroep uit lie brenpu op een -_ betn dieaak heW- wil moet aU duidelijk eeaeo trU &ij
leeraar voor de kerk in l\la~lelaod '0 in<fieD .teJdci da. De V' (0anIarY0D) voor, heW. wil.
ooodig OOIt Toor de geestelijkt Wan&eJi d... te laten toidai bet rappon vali den saaJraeIu· Da. Hofmeyr (W"liobeq) _ liet _ ...
.trekk.n our Gliamiea.land te IlOhl'lf'f'l Hij -,ï tiede~behande_.~ ~~ ~u toe te kennea pl'l)f. Karaia. •
dat lDen niet _t _htu tot et,.. aai.... 'Be. ... - Da. )(~ lUcht dat het aiet .uIk .... OD-
'Er w&ren reed. a.dere kerkpooot.ephappn io weN 'VerwGrpell wo ook het amendement OlD mopJiib aak ..... AlII men met eeo PJaO 1'001'
het land en men mOO8t,.oor de ilelaQlea der uitetel d.r aak. ' . deU rIad hram _ me koo_ beioboawen
.den onzer kert rorr.u. ; , BVGEl{flTEIi GEDEIfliTUUN. . dat de ayuqde .etteo un den raad wil 'I'00I''

De. Pienaar (VriJburg) dankt-- de Hét r&Pj)On vali de ~mileie voor hetHap- dJrijYeD, III de deputatie d.-dear wii_.LieTW
voor de in lij"ing ve de kerk van lfeclenkteelten, ea het 'VIl!'IIag der OOIJeC.O ciao ..,onberadel,l Rap te D_ Di hjjde raak
bij de sYDode. Hij wist niet Of uo de orde. Het rappen luidde ala D.. r eeD 00IDIDiIeie v__ o om te sien in hoe-
moest plukwenachell met d. ciao 'fOi2i' , _ .. mn-rbur u.
wel de kerk 'I'&II BeehU&D~,..mUr -g. r1';~CIOIDlDiaie·.euQht te n.pporteereo dai :0.."IIP LiDfI'ea Iprak ten ,_te vali de un-
neigd de .ynod. geJuk te weniehen .. t d~ toe- SU aPOedÏ( ua aftoop der ~tMe ~ 'V...... beftlina.
treeing. ' Wat het werk in lB.hodeaia betrof dering, eD lieden iiien ~ bil her~~. 0.. ~ao Heerdea (B.icbmond) dacht dat da
dacbt bij dat dat werk ua den ~oordel!jkllD rilll po heeft ~eud om III het baait tA iODaen aak oiat CIDIIlOpljjk .... De v~ iJl
gelaten moeet worden. De I!iog - bekeud van eell ~ .tandpJaata 'I'OOrbet Hllleno- het matricalatie_ea __ eeu bewjj8 dU
met bet werk. HU dacht dat r~het werk uiet tea ~'='&ii uiet lIliDder du het niet _opljjk .... AlII er J jaren ~
aan een colilmiaie m_t late. Hij ZOD lilY... 10 mul voor dat doel .. n gew_t.' eeD 'l"8l'&DderiDa.· OOOCIig..., _., su&ii DDDUI
swiiien over hilt work OOor -»mmÏMl .. pdaan Zij wal in onder eJiQJ voor dell UIlkoop _r noodii. Ilr _... ~ onder-
in h.t noorden in ver~nd mjlt den trek. Hij van eeu seer geeChiItte 8~plaata pIepa iD de WerPeI1 ,..téJd '._..._ Inp.u _ lAtijIl
bad .e vergadering de zaak Diet ... een oom· )Tieuweatraat WlW'Yoor meo deatjjda .£8000 be- mOMt men bjj-roorbMld a-Idaoudeo of ...
mi....ie toe te vertrouw~n. geerde. Door eeo BIlmenloo"pV&D omataudishe- praet;ilche aak ~ lnumen _D.
DI. Murray(WellillJton)zei 4&* meoondereen den wUrover men'_ beheer b.ed. die koop 0.. ac. (lAdTUrwy) dacltt dat men hjj bet

ordonnantie stut en niet buiteil de Kolonie koo oiet dool1l'egUn. de(lu'telDelit 'tUl a:mcieat _kloPI*L
werken dan door een commiaaie.Wat het vooraiel lien lnram later op de pdaehte deu kerke- Dr. .Loa.{Philipaio •• vre.de dat de'raaIt
... n ds. Hofmeyr betrof d3ebt bij niet 4at de com· raad ..ail' Kuptad te V1'II(eIl om eeD dal V&D L_" .1 mild' ..un all ..
musie bet werk van den kerkeraad opzich koo oe· de ollde begraafplaats in de &manet .Road v_ ::0-eu':e:'=het _~~ be-
me. om een beroep uit te brenll'en. het doel Af te atuo. Men daebt de JocaIit.tit leer percH. HO _ndl dat __ ae1rere 1"&IIba

Ds. Truter (Montagu) dacbt dat mén eenvolI- goed. De kerkeraad bewilligde oudere sekere ~ ...... Uea voor hen die het_tricaJatie
dig het werk moest laten in banden der mode· voonnanieo i eeo~' om tranapon te Itrii- ala eeu eind~ willeo ....... ~ dIeM
ratuur. ' gen waartoe bij het reohtahof ~1t dU mea niet eeu ea- ~ Ill&iNaJatie
OI.Pienaar(Vryburg)stelde voor ,bt bet werk moeat wordeD gedaan m ilkte echter. De po- lIGo' kriilreD eo de aak iIIOU mialUIIbn.

in Rhodesia worde gelaten ill banden T1UI den JÏDgen ill die richting werden dill verjjdeld. DI. 1bmv (WeUinpm), daiaht dat mea het
nlUUlten ring. Als de .ynode een commiaeie Bedén ,had mtn& de tOllltelP1llÏDg 'VUl d. UIl de ~ Irou toe....nrouyen al de n.-
kon aan~teUen kon de DaasW ring het ook .,.oodale oommiaaie verkregen om een .tok ..&II
doen. de Monoaal lChool groaden 'Voor het doel.. PP::tv~ wa ~ 'Voorde aak our _

De ouderling van Philipstown zei 4at men in gebruiken. . . te ' ..
het oog moeet houden dat bet een Ilienw land Sedert ,u er niets UIl de aak gedaan be- coB:i:n~.!m.n der.,-nodale-
w.... De kerk daar zou om bnlp IlBArde 1C0Jonie bal... beaprekiag nn inwendige iorichtiog V&D mileie aan te -.
Ilien. Het zeu best zijn ale de kerk onder bet het gebonw, wl&l'TOOr &lJPi&ODeO III apeciAca- Ala een ~e werd beaoemd di. Koor.
boofdbestuur oru.er kerk .tond. Hij betreurde tiea &ou ~. .. V D._' D~ dr Louw _.
het dat do menscben naar Gbansiee wilden SAD. De coDillUllllte weJl8Cht er op te .OIleO dat ~ &II ~ ....ID, __" ea r-
maar de trekgOOlltw.. dalr,en als zij giogea,m08llt $Ot hedeB nog slechte U,OOO beachikbur •
men voor de g_t.elijke belangen van de men· voor uitvoering vali de opdracht der synod.. nUBYTJIIU.UlIICBJI .lLLU.JITIJ!:.
IChen zorgen, , Zij h~t dat bet de ....rgaderiDf!' al plnk· De~ beveelde aan:

DI. Neetbling (StelJenbo8cb) zei dat meu het ken belaDgátIelling in de zult op te -thn. De afTurdigiog VUl _ of meer ....rtereD-
evangelie ..cbter de lIlenlChen Iiloeel unzeuden. 0.. Steytler sei dat hij ook gecollecteerd had. .oordipnJ 0UlI8I' brIr D&.lI' de uoataaode alii·
Hij WBl! ecbter tegen al de "oo.n~.IJ~ want er De comlDÏlBiA!bad hem verzocht te oolJeetee. _tie, ouder deaelfde -roorwaardeo ala vroeger,
zou niets van komen. De OOmDllll81en~lI'8reoook reD. wordt uabeYoleD; de beo_ing door de mod&- _
tegen de wet. Het werk moetlt ~ eeo man DI. Neetbling (Stelleoboeeh) wilde hei op ratour te r-hiedeo.
worden opgedragen. Hij &ou8ubmitteern bet het hart der vergadering bindeD dese aak op Op _ tlCbrij'l"l!Jl vali de GerUormeerde brtr
werk un den predikant ... n Wellington op te hur hart te drageo. Da. Maeder had 'I"e8I ge. in AIIlerib Ieme. _t dr. Mathe .. brief ge.
. drai'!n. Dij geloofde 'niet dat er ..eel VaD bet daan, , maar hij dacl!t dat de andere-lee- aoadea, .o~i eeu oo_pt-aotwoord opsatekl
werk zou "oDlen ala bet aan de moderatuur w.rd raren niet genoeg uo de, zaak dedeo. HeD kon dat ier ePlOde ul wordIII ..oorple!rd, met aan·
opgedragen. Ale DIeD bet werk Soed wilde d~n IOOvele &oden diopo doeo, waarom koo mea bevelini dat, de brief in het Hollándacb al
moest men bet ua ~n mao t~vertronwen die dit werk niet uiboeren. Hij 11'_ op het oage· worden a-Jmtvea, en ~Id lJUIl nII8IDe
aune J¥(1eleden kon kiezen onder goed. of riet YeI'OOnukt doordat men niet een beboor- .ert&liog in het Engehch.
afkeuring ván de moderatuur. ljjlte vergadenaal b.ed. Hij had .oor de raak Voont.tJ eli De Beer-Hofmeyr, dat de aan·

D.. RÓ&8(Lady Gr ..y) dacht dat lIijn vool'ltel naar Iljjo venJlOfeD gedaao. HO kou \niet ve.... heve1iog VIln de eynodale 00IIIJIliaaie aaogeoo-
Diet in strijd w... met dat ..au d. Hofmeyr. etun hoe DIeD zulk een raak 100 koe opoam. men worde .
In. l'tfoorreea (Paarl) waanchnwde IegeD het Hij 'II'Ï8t ni.t WI&I'IWI het gebrek UIl erD8t en la ..erband met paragnaf 2 der bo... ostaande

voontel \'Iln da, Hofmevr. De eommiMie lOll te bel&Dptelling te wUten .... Hij hoopte dat werd den brief geJesen.
groot en onhandelb:lJlr ziln. De commiMie mo..t iedereen de aak ... n hane &ou helpeu be1'Ord.· Het COIlCept-antoroord werd voorgelezen.
uiterlijk uit ::I of 4 leden '-taan. Daarom 'II'U ren. Lut ~0lI de .... k voot dill !leer op het 0.. Muller &ei !lat het hem aangenaam ....
bij ook tegen de bellOeming "lUl de moderatu~ hart oemeo, om biDnen 3 maaoden het gecollee- kenn.ia te maken met leerarea der kerk in
om bet werk te doen. Ala er·een man "lUI die teerde op te leadeo. , Amerib, die ou un one acbreef. Zij spnllreo
onontbeerlijk w... op een coDlmiaaie ..oor dat De heaprekiDg werd ou verdaagd. 'VUl onse Kerk akeen S1ll!ter VaD de hunoe. ZO
werk Will< biJ d•. :Murray, valj WelliagioD. De Prot. 14araiti koodigde UIl dat de etodlllteo ftfDllmeo met bliidlChap ... n de kerk hUtr te
moderatuur Wail niet het liclulam om het werk eo predibnteo reunie op 5 November al .or. Jande.1ltm d.elde Lem ciur ~ dat de Herv.
aan op te dragen. Laat men een commiMie aan· den phooden. kerk daar ~ ldeioste w.. wegena haar CODI!er'
.tellen. ' Daarna ve1"Claagdemen tot den namiddag. vatiame. Zii waanebuwden dat men bier niet te

D•. Rabie (Malme.bury) IOU,met h.... Toontel eonlle"atief mOMt zijo; meo wu daarbii verli&-
van d@. Pienaar medegaan.Het waa m het ..er· NAlfi.DDAGZITTJNG. lIeO. Men moeat &ich hier niet te zeer &aD de
lt:den gebleken da~ de naute ring bet beat bet taal houden, wu hao raad.
werk kon doeu. (101 er kleur 1I&nte geven zou De Tergadering h.rntta om half drie uur. Ouderling Haco dacht 'liat men mogeJijlt uit
hij ecbter er bijge\'f,...t willen !hebben "in over, . HET HUGENOTENOED£lrKTEUEJI. Amenka ooderstenoioi &ou krijgen TOOrbet
l~' wet de model'lltuur." ' boowell "&11 eeo &aal ..oor de eynode.Deze zaait ...... nog aan de orde.

8. Rou trok zijn ameodemept terug. ('Bo Da. Jou ben (Riversdal) zei dat bi] 'I'erblijd
D•. Neethling (5teJlellboKch) .wlde voor het DI. llarch.and f odeboech) lltelde voor dat ...... dat er ~vaardigden uit Amerika &Gudeu

.. erk ....n ~"n man op te dragen met macht ... o het rapport VaD de oollllUÏllie verwezen worde L .L._ d ... ">·t d E 1.cIae
naar de 8~'llOdaJe-oommiasie "oor rapport~ ..omen, UIW lOU en au &len.... e "ge

bL\'{)eging. n_ S tie '.>. • "" C'boeJie hiM n~ niet &()() nabij ",ru; als bóOud. De Wet (Beaufnrt Weet) secondeerde. .vB. y r &et .... t meo er mets uu &ou 00' " I
d b d d winnen.' m 1 lar~ ge n .

De. &bolt. (Colesberg) ae t at e nUllte '" ,In. 8teytler ui dat men besloten bad de
rinll bet voorloop 19 werk kQn doen. Tot nu De. A .. olD.~rrayrd1telde900r dat d

H
-:~Loaard brief in het HoUandtlCb te zenden ju,,! om heo

toe ,n8 de "erk op die wijse ui~ehreid. Dit is een adoo~lIUlIII~et ":0 e vd
enre

d.zen.. liO....... t e te toon6D dat het bier nog uiet allel! door bet
sehleken nu wet'r met de inlU'nng \'Rn de kerk verg enog Dle rop voor e _. e eerste Eif.leoh 'II'U o ..eratroomd.
U•I D __ l. uan- 'and. ..raag u, waar al het HngeJOoteu gedenk:teekell rd rd d ~~

D<>\l.O' ou ....l-. _..1 ord H" h' d .t ooncept aotwoo we aan" go""ge-D•. McGregor (B.obertAon) diicbt het best het 15~-U.. " w eli. 11 qg et panl8 op III keard
Terk aan de buitenlanWoche ,énding·oommiuie nor:maa1achool·groad gebou.d.
.p te dragen. Da. MarehaDd trok lUll voorstel ternr tea '·EREEI'\IGISG.

De. RteyUer (Kaapstad) bad er nieta tegeo gUDate - dat T&IIds, Murray. Aan de orde punt 9: de Bynode beuoome eeue
de zaak te IatelI iu b.nden van de moderatuur. Ouderliof Hngo zei dat ala mea te Simone· commÏMie om voorloopIg maatregelen tt nemen
Hij kon niet begrijpE'n w~m men &00 b&DJ etail 1I'iIde komen &ou hij daar een stuk pod ten einde de ondel'llcbeidene gereformeerde
wa8 om het werk le laten in banden van de lJI1'8D vilOr een aal. kerkgenoot6Cbappen in Zuid·Afrika lo: ver·
mooeratuur. AI. de moderatuur geen goed Besloten werd de pbeele' ~ un ee.e eeni~en. . ,
werk .leed kOll men haar IlfZlltt.,n. Het werk apeciale commiaorie op te dragen voor overwe- Da. J. W. Louw (Ladysmitb) lichtte ,dit
door' de moderatuur gedurende de laatste ging eD rapport, vooral met het oog op het punt toe. Hij &ei dat men mogelijk zou zeggen
::I jR~u Jiedaan waO Eeer Ue\'f'l!digend, waarom bouwen op de NormaaltIChool·!IlOoden. dat hij 25 jaren te vroeg wu. HlJ dacllt bet
kOl, zli dsn niet lrl d~.e zaak;werken. ~,~ rEIIK.uaNTE CO_OlIëN. ech .. r reeda "tijd om een begin te maken om tot
een nieuwen nDi gevonnd .ordt zou bU zlIo BeechriirinaaptUlt' aan de orde, uJ. de' een weoachelijke .Tereeniging te komen. Men
banden vol bebben en niet het werk tot aan de aamen der leden \'&Il permanente COIIUJÏieaiën moest zien de broederbsnd aauw"r toe te balen.
Zambesi kunnen bebart~n. Het werk m088t wordIII in 't ..ervolg btJ elke lIJ'1I()dUe Terp4e. Er _deo vele bea .... r.n geopperd worden,
aan de moderatuur worden toevertronwd. riDf!' door de moderatuur of de .yn~m. maar hij .dacht niet dat ltU onoverkomelijk

De. W. P. ROl188e&udacbt bet recht en ..ol· lDÏIIie.! bij moade vao deo vooraitter, ua de 'ltTNn. AlII eeu commÏllllie ~t.tJd werd
~D8 wet bet werk aan een commieaie op te verpderiog ter goe4. of afk81ll'ÏDl 'Voorsedra- mocht Jij baar doel over IBn 25 of 51) jaren be·
dragen. Het WY ook "Olgenl wet het werk gen. De syoocIaJe oommÏ8lie beY.. lde 1It,O: reiken.
aan een man op te dragen, en hij aoa het voor· Naar ~ Tan dit puDt .ordt de vol. De. De Beer (Groene Punt) secondeerde en
ltel van da. Neethling ondenteunen. gende WlJUflDI VaD Vl. li, (li) .,~: zei dat meo te Jut maar niet te ~ koo b.-

DI. Keet (Humanedorp) dJ!cht dat het werk "leden - permaoente oolllllÓ.lliëll.ordea . pea. Al &ou men uiet het doel bereikeo, lOU
bij de moderatullr thuw behoorde. Er mogen elke l)'IlOdaJe ftrpdering beaOea.I, ea bJijvea de Ned. Oer. Kerk DOlI de eer bebben 't"&D hel
saken ..oorkomen waarin de ~te nug niet zou in fWH:iie tot de ..olpnde ,'l"lll'pdering. De .. rate pw_t te Iljjo om lIUIk een \"oonll« ti
~nllen bandeIen, en da.n zou meu toeb weder oamen wordeo _r aoed· of afbllrÏOJ ua de doen. Keu Jeeft in eeo tijd waarin de wenacbe- ;, _
naar de modE!r&taur moeteo te~komen. .erpderioa T~ door d. mOCIeraMr ljjldleid vao vereenigioi ge ..oeld. wordt. Ali men .

Ouderling Hugo (SimODa8~) ai dat de die - deaver\ieaeode eeo of meerledeu al .....: hef; ,.ooratel aaunam &00 het eeo bewUI wezen
meeste menachen in dat land'uit de Traoavaal _ken baar!lijne medeleden 'VOOr te ateJlen. dat de Ned. Gv. Kar!: tw:e ro8'pinS vel"ltat.
kwamen. De Tra08vaa1 had ook een aynode en Bg riop",~ JWClbitdt a. 'I'00I'. De dieeueie werd nil "erdaap. - .~
moest bel pen om dis menllC~en te veraorgeo. dracht .door ~ !id Cl... 'VtIlIIlIderiDa 'I'0OI' elk. Na het lezon d... Dotulen werd de vergaderir.g
Hij Wail er voor dat men een iClOmmiuie uit de aoodanip -_, 'I'OOft.f dOor deD" 1'ooraitter 'Verducd.
..erpderiDf!' moetlt beooemen. Wil ~e Tr&1IIvaaI ~" .
dan niet medehelpen om de kerk uit te bre'ideo? Da. J. H. Hofmeyr (Somene& Oou) lichtte
Dc Perold (&aroomeld) dacht dat de riDf!' het paIIt toe. .. '.

het weric niet heter zoo bnlllo doen dan eeo DI.)I[aeder .t4!Ide ..oor dat de aanhe.eIinr
eolDlDÏlaÏe. 8ii.verkOO& eeu oommiaaie boven de V&D de '~"'_mluie UupIlO __ orde.

..,- inod.....tour. Da. vali HeenleD __ dat bel reedt bV de
Ouderlin" Baw (Groenepunt) stelde "oor de wet bePUId _ dat da _Niën ter pedo ot

uak op le dragen aan de modetatuur lamen met afIteorioC moeteo WOI'Itetl ~
den Jl'"OdiIt&llt .... o WellÏOfton (da. Murray). .Da. a- (lAdy Gn)-), meeDda dS& Iedeo_

DI. Hofmeyr trok sijn VOCII'IIUIteMlg. colllllÓllliëll _ten 'eanblU"'D toadai Inaooe
Prof_'r Marai. had het ·..contel T&rld.. op"oIpra benoemd &tin.

Hofmeyr geaeeGnd.erd olndat hij penoneo ill ·Bet ..oont.tJ werd darna UDpDOmeIl.
de eommiMie wilde u- die keDOMbebben 1'&11 A.J'OEVAdDJ.(JI)£lC.
het werk. Hil 8ielde ..oor oog de _1iI ..an Aan d. orde t._ IlD de rappnrtea vali
da. Hofmeyr (Wijnberg) bg te! YOeIelt. de afJpI'l'UJ'di«deu _ de 8J1lOde der Arken il.
0.. De Beer (GroeOl Pant) sei dat de de Trauvaal, Natal eodeo Vrijataat.

cmaie bewe_ beeft dat ~ beet I0Il sijn de De ,_ iii dat er lIMa -- _ na
aalt in banden van de IIIOd.-.tour te laten. _ arp'fUlditlde nat de-r;;::-°
Da moclerataur IIOU lÓIt te¥ _In bj;pa aYaOM DO« aiet daar &iti~ heeft~~ de
wallt .jj '-tut aldte _.- .,... lIMF De _ eie ~ aar
de &Mere. De moderaiaar Iru beN is ataat .. . N=.~CIe. .t'.t~ _.__ 'I'0OI' liet ..tI: ............. hue w-r-

poiIitie. Bee 00--' '-!ft. "'bes l,_.. - _~~,"~'~..;i~~,l,_i'i"._:;~'_"'.~.... n.1DIIt
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Ee. lrori ,.eraJag werd ~ noager door
OM ppa.b&teerd. ~Wil ont.inpn dit ,tr>llL!!.
eent~.
Za~daa, 9 dezer, werd lllbl@r,,,0

der ~ Tall den heer D..nlel a.
BoeIoaw, ar .. _ 'l'efPderiD! gebonden om .it
..... Vu:Eedeu ea De Vmien, die landd.·
.. &jja ya." verkieziug voor het boogerbllll
_ deo -G.o. S. Wolvaudt. onun plaauoe-au. woonlipr io het laa'erbulS. gele-
........ t.e ~T1IIl de Iduer. \'&Il "\font&gu tot
M......... T..... ~ waren zoo.at 15
... -_ ,... zh'__ tIlIl het di~t.ril,..t,
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