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HOOFDPIJN
1:-; l'l'n algl'llIl'l'll kctunr-rk van ziekte, CIl kan'
['bats vinden als eeu voorleoper oilmetgezel VDU eon II
~rvote vcrscheidenheid ziekten, ofschoon het over
hd alg,'lm't'r'! g'l't':l ernstig' keuteeken ill. Stearns' I

()"",/I,I"//~/",, IJoofdpijngent'llsmiJJd I:! l'e I!

~[ll)l'dlg wvrk cnd, vl'ilig en zeker remedie ill
m.",,,t a.lle vormen. g,.,! l",xiti","~ r;"r/i,'hlill!/ ro-n:
S, «r.il.ri«, Lt'( op de handtec,kening in r"/)il,'
,,,1./0\'('1' het label op elke doos, I:n'u iI/I,I'/"1I

.:ii" .,..IIl. Bij alle apothekers, tegen Is. :!d. per
duos.

lJEEL 68.-1\ 0 6.507.1 KAAP~TA.O. UON')EL~lJA.(J, :1OC'fOHER, 1897.

Steams' Wijn van LevertraaB'
IS een prikkel bij de werking van spijSftrteenng
en voeding, en helpt daarbij io bet verkrijgea
van een gezond gestel. Patienten hebooreu, ter-' ..
wijl zij dit middel.gehnliken, een goed dieet te
hebben, wegens het prikk~lend uitwerksel op de
eetlDBt. Behoorlijke rust, redelijke beWegiDg.
veel slapen, baden en leven in de open lucht •
machtige hulpmiddelen voor de weJdactige '+
werking dat men 'Van dit kostbaar preparaat Jfm
bekomen,

~allll"'),tll'\',
L~ Ol't"hi-r J,".iï.

KAAPSTAD.

WE'SSELS &i COi,
RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAD.

DB OBBO__ •

ZELFBINDERS EN MAAIERS
" '. .: .... ,

PRIJSTREKKERS aan al de.
Voornaamste Tentoonstellingen.

,.
DOODBERICHTEN.

O\'EHLEDE~ I.. )[almellburyop Zon-
dag nacht dt'll lj dt'zt'r, aan zijn

wo nirur wijn I.·.·,krg- .. liefde echtgenoot
PIETER .\IIIl.\ILOI \',-\:S DER WEST-
Ht"lJZE:S, S.'nior. en den ouderdom van
circa 71.1 jarvn, na oen lange en geluk-
kig,· t'Chlnrbindll'ni, •. Zijn z i..k bed was
sl ..chts eliDi"., d";<"11 .W U;l wd I., hoop "P
beterschap, oVtlrlt'l'd hij I'I"ts...Jill~,

Tevens wenseli ik m ijue n oprechten en
hartelijkr-u dank te h,·tui!:.'n .iau ti" veh-
vrienden v'.'r Il liIl Ill' lief d, «n h"r£'id-
willigh .. id betuoud, "Il ti.. ollwaal'll""rblu'"
hulp aan IOU e u mOD d ivr liurvn ""lblapen,'.
in dit ouhersrelbaar \'t.'r1il'~ verleend.

De bedroefde wed uw«, .

J, v. v. ,,'ESTlIn,IZE~,

In~oerde" ~.n Verbeterde Landbouw. en Oog,t.
machinerie en Boeren Werktuigen.

Zill DE BESTE II J.UI SOORTTER nRELD.
,--------

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balanceeren
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukses. Wij waarborgen
dat onze Machines alle satisfactio geven, en laten -ze door onzen Amerika.anschen Expert
opzetten in werkende orde. Als gij oen juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf. Binders en
Maai.1Iachines.

AA~ Famili.,!'t'trekkiDg.,u .'11 Vr ivu
den "ordt he.k"lld cvruaa k t dat het

dvn Il".'r bl'I,,~,gtl hl'dt ~)I' dvn :!,"~tt'n
Februari ill 1,:1.;. t .. t zich lt' nemen,
mijn tl'f>d"I"gc'li"r,J".'('hlgt'1I0ttl." ~I.\ Il 1.\
('RI"TI:\ ,\, gpJ,. ('an"I"I1. iu d.,u llllJc'rdlllu
"an :11 jaar ~Imaand ..n ,'II :, dagt'n. mij
nalaf('lIde met ZP" killd"J'('n: ell nn trof
hNzelf,l.t' lot mij W,'t!PCOIIl op d"11 l Ideu
October 1,~:17.Jour dat d" "l1n'I'I,jJu{'llijkt'
dood m ijn» wo n iu!: b iuu-utrud en outnam
mijn tweed.. "l'IItgecoot., EI.IZABETH
,JOHA:\:\A JACOIl.\, ,g"I).lIoul{ard. in den
jeugllt'n olld,'rdlllll v.ui I,~ j;tar ell 21;
dal"'II, 11.1"nl" I i..f dl'riJ kt' t:Chl \'t'rhi nd ten is
vnn 1 j.ia r \.'0 :, d;t;,:t·ll. rnet PI'I} ZltOutjf' VRn
t wr-e d.llo."t'll «u.l. HI)l~ zwaar ook d:q
\'PrIi.,,, mij trof. L..d ik z w ijgt'n eu (;00
""Duiddl'll

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TECEN ZEER LACE PRIJZEN.

BENOOD:IGD.
Rondgaande Onderwijzer voor de
School te TaaibosehtóllteiD, wijk

Onder Wittebergen.

APPLICATIES Voor de boven.
genoemde betrekking vergezeld

...-ande bij de Wet vereisehte eertifi-
eaten, gE. tuigschriften van bekwaam.
heid, eo van goed gedrag, van de
laat~ Schoolcommi88ie en Predi-
kant" waar applicant werkzaam was
en lidmaatschap een er Protestantsch~
Kerk, 'zullen door den onder.
geteekeude ingewacht WI orden tot
1 December, 1897.

Werkzaamheden te beginnen na
de Zomervacantie.

Een. ongehuwd persoon zal alleen
in aanmerking genomen worden.

Salaris £120 per ja-n- en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vergood worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder.
wijzers tweedeklas Spoorweg. oerti-
ficaat om tegen halfprijs te reizen .

N. JOHAN BOER.
Sec. Sch. Com.

Senekal, 15 Oct., 1897. ,

TE KOOP~
AAN DE OUDE PASTORIE,

Publieke ,!erkooping
TE

PAARL, RIEBEEKS KASTEEL
De volgende soorten' Vruchtboom en :

Ma(le~ra C'usst.a.r-clApple.
M[tdelra Guava.
M}~deiraLoquat.,,-,'II.'\Tt'l!.'Il .

d i-t . .\LdlU.·.,I'II!'\,
I:, Octohl'l' 1",17

.r, C. VOInT.
HET

Ag'ClltCII.

BRITSCHE EN BUITENLANDSCHE
BIJBEL GENOOTSCHAP,

CYCLES."
IIFu"r I'_\S

\' CI·,t1'011 'Wild
iII

ElIl'ofia.36 Additioneele KisteH Bijbels en
Testamenten verzonden,
:-;,'HHJFTI-::\ J:\ HET

Hollandsch, Engelsch en
Ka.ffersch.

All II-

,\zit" be,\'0Il' Il

doorAfrf ka

I'll

Prijzen wonderlijk goedkoop tan bet
MAXWELL & EARP Generale Kooplieden,

. '::ELA.APSTAD.HOOFD BIJBEL DEPOT,
Gra ene m ark lp /ein,

:K.AAPBT AD. .,.. ATTENTIE S.V.P.
RrzuëKers wordeu g-enoodi.g'll nit
Dill grootelI 11t'1l voorraad te
kilm 0 Il zie Il (' Il iIl Spekteeren.

Wij bieden nu aan Brandram's Wereldberoemde Bloem
van Zwavel, onovertrefbaar door eenig ander fabrikaat.

--
DE Ondergeteekende van plan

zijnde eene verandering te
maken, zal op

DINSDAG,DEI 2den IOYEIBER e.k.
Aan hor« WooninO' «eteve» te Riebeells-

kasteel, Afd6eliltll Malmesbury.
Publiek Verkoop8n

1. Vastgoed.
Zijndil 1~ Erven bebouwd met

een suffisant Woonhuis gerietlijk
ingericht, alsook Bnitengebouwen
met Kelder, alles in goede staat van
reparatie. De onbebouwde Erven
zijn gcd'celtelijk beplant met eenige
duizende Wijngaard-stokken, nu in
volle dracht, en cene verscheiden.
heid van vruchtbeomen die welig
groeien.

II. ~oederen.
Bestaande uit alle soorten van

H uismeubolen, als Tafels, Stoelen,
Kleederkasten Beddens, Spiegels,
een El"'8teklasso Voorkamer ~et
(zoo go('d als nieuw), Glas en Aarde-
work, KeukcngE.'-reedschap, enz.

rn. Vaatwerk en Keldergereedschap,
1 Extra Brandewijnsketel, en wat

verdel zal worden voortgebracht.

M~J. A. E. HOFFMAN.

J. W. Moorrees, Jn., & Co., A1s1a.gers.
Prijs-tijsten vrij per oost-

EER\\", L. Nl"TT"\!.L,
~ecretaris.

Speoia.a.l No; 2 Hooi Pre •• M'acht.ne. Vendukantoor,

(Hand kracht), met kist 3j X ::!t voeten, levers aan beide zijden. Ml\}mesbury, October i, 1897.

SCHRIJVEN OM ONZE PRIJZEN BENOODIGD
'DRIE Assistenten (Twei Dames e\l IlOK~BURa,

één Heer) Voor de Armen
School te Potchefstroom. A PPLlCATIES vergezeld van

Snlaris £10 rer maand VOOI' de . de lIoo(lige getuigschriften
i Dam('t:l, en £12 lUs. ppr ma~nd vooi' vali lwkwaamheid, goed zedelijk
: den Heel'. gedrag en lidmaatschap eener Pro-
I Applic&llten moden lTlin,~tt'ns in testant ..;che Kerk, 7.tlllen door den
. be7.i~ zij~ van, ('en Act!' III KIa~S.l'.'.1onder.greteek!'~de o~tvnngen wo~en
Olldl'I'WlJzers Z A. R., of eene Acte t0t op den }tillen Nov-ember 1891•
,III Kaap KolOllie of Or:mje Vrij ,CalJdidaten moeten ovelleggenr l' NNI ~(JE VIN Ol. .Staat en moeten in de laatste ImlIlstens een I II klasse onderwijzers\.. ~ ._ , . IGranttJfwerkenl Graniefwerken 'gevallen genegen zijn aan~llings certificaat d,er Z.A.R., of bij gebreke

1,.1 -- examen alhier afteleggell. daarvan, ZICh verbinden binnenDr R KRUGER .:Jtaats· examen i . d lOOk "d > lJ'
• • , D 't lId t)1'I1'.CUSTR'C'TEL'R· .: Werbaamheden te Ot-gmnén van re e IJ en tIJ een aanvu mgs-u 1 SCI a nB' - A ::; eli nndcr~n gd'c~en Jl' f te II' I I " i t ~t dl' \' ' . ,allni, le Demen d:lt ,Ic ,)Ilder"."teckcode bc. anuary 898. ,examen a eggen.
aar, na ilJ le _ ~ I UloS. o?,r- retd 1, lJrn'"d Randen, Yott.lukkeu, \'erall,lah A plicaties moet tl'" f Kennis van Tonic Sol.fa eenebeen gl'durende [) Jaren praktIjk Blokken, l.Jcurtn'dctl,\e ..,tcr !la"k,," uf CC'Uig Iers p e In zIJn voor 0 kb'
't f·1 D' h VlW grall,ct gcmaal.t,eli uuk Bonklip tegeu "il. den laatsten dag van October 1897 ster e aan evehng.

UI gcoe enu In ~roote 1Illsc 0 !Jjke prijz<n le levertII. ' tt' h 'ft bek ' t.!alans· £140
d .t I ~ 'I' - me ge Ulgse n en van waam. j.:J per annum.OSpl li en • .:Jpecla ,:"t vrouwen· en Ord,·" <oor gt'abt~,(!Den, cnz wortIen IOmpt h'd L'd· t h . P Werbaam. h de te be '._
Kinderkwalen ui tgt: vocn I. el. 1 maa se ap eener ro- e en glDnen na

. , tes,tantsche Kerk en goed ged;rag. de December.Januari vacantie.
De uwe ~. H. opi~, i --- J. H. GERIUkE, P. ·A. SMITH, B.A.
DB. B. KRUGER, ~ooRDER P:.UJlL : ~. Hoofd Onder. der Gouvte. Bch.

.~~ten~-BoTeD Purl. de -IT ei lIIfelI IPotohefatroom, "::POli Bus 27,
Purl, WlWajtQll,do_O, J:~k~, L_ 20 September 1897. ~ Z..A.B,

'Wa.lter 'Woods Maai Machine.
Z~lf Binders, met extra toebehooren.Publieke Kennisgeving. -----------

Tegen de allerlaagste Markt- prIJzen.
MEN VERVOEGE ZICH BIJ

K~~r Jo: X, a,a~ll?~pe,! ~p de plaats
IU~:)rJ.\ \- LEf ~rammeIl.

DezelHll kunDell afgt'haald worden
na afbetallrlg der unkosten. Indien
IIwt binllcll dril' \\ekl'Il geeigend,
zldlcll Zij, tCl' l)e~trljding dl'!' on.
k08!l'n, vcrkoeII! worden,

A, M. J. VAX SCHOOR.

MOLL EN' COY..
DIREKTE IMPOR'T'EURS

. ,
F..AARL.Das.""ll vlt,i,

di"!. Kaal/-itad,
:21 Octobl'r 1 ~');-.

'ATEI, PIJPENKENNISGEVING·

A AY. het gccL'rd l'llblil'k van de
Paarl l'll omliggl'nde Dis-

trikten wordt hiermede lwkelltl ge-
maakt door dl' onderg..tcekenJen,
dat wij ill staat gesteld zijll om
alle timmer· ell bouwwerk aan ons
tO€H'r!rOllwJ, ml'! allen "'I,oed en
"'(iptheld Ilit tl' :\'Ot'I'Cll; zoodoende
zilllen \\'1J dl' onderstelIllIng vali het
}'\Ihhek vali dl' !'aarl l'1I om"treken
zeer op PrIJ" stt-Ilt'll. Dl' lwzigheid
zal YOUl'tgl'zl1t \\ordell onder den
st IJ I

DU TOIT. SMIT EN CO.
BOIl\\'IlI(,l'~trl'~ ell ('ollt I'" kl(,lIl'~,

{
p,o, " WINDMILL,"Adred.

Achter Paarl.

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

Boeren worden uitgenoodigd te

GEO. flNOlAY & GO.,
A t'deel iJ)g~l'ilad.l3a I'k ly Oust GRAVE-STRAAT,

KENNISGEVING,
sell! T\ EHh(l(II'!\t,.

,"TlE \~,'r,j"11 \'erl;",·11I uit _""1 :--el'UI tt'
i Krl.>Ill.Jr".tl, 1'1' dt'll :.:' ....:'·n ~1)'·t"rIl4

hf"r 1,,,~j7. iJldierl Ilit'r '-f"l"'::"f' ~,'I(Js(.
T\\'U: l:j(( J:\ Bl.ES 1<1.11'.\AlWE:\, I,il'
detl t "l'l' \\ 11 lIchlt'r j.>o,)teD. kort 8taartl'U.
umtreut ll~gcll ja'Jr oud.

J A., lAX ZIJL,
'SChutlllCt"5ter,

Krom1raaJ,
a~ llc1e~ Octobe:lS97,

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

en _Aan Onder,vijzers.
Een El'l'!;te As~iMtent B"nooclhrd YOOI'
de (;Oll\'ts. ~·hool te J)('wrtsdorJl,

o.r.s.

APPLICATIES voor hoven-
genoemdl.l betrekking, vorgezelll

van Certificaten en get uigschrifteh
van bekwaamheid, goed gedrag, van
de laablte Schoolcommissie en
Predikant waar applicant werkzaatn
was, en lidmaatschap ecner Protes-
tantsche Kerk, zullen worden
ingewacht door den ondergeteekende
tot op den 1;-'den Decelllber~

Werkzaamheden te beginnen na
de Kerst vacantie.

Salaris £ 135 per. jan!'.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties zullen worden vel'goed.
N.B.-De geslaagde applicant

moot zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg cBrl:ificaat
om tegen half prijs te reizen.

Ds. W. A. DU TOIT.
Voorz. Sch. Com.

Dewetsdorp,
14 Octoher, 1897.

--- - _.~._._-~_ .._._--

T'VV:8EJ __

Rondgaande Onderwijzers DE volgende welbekende soorten, nameliik : - cl Early Bose,",
OF, .. Puritan," "~nowdrop,"" Roode Hebron"J "Witte Hebron," ens.

Onderwijzeressen Benoodird, enz', "Early Bruce."
VOOR DE

Scholen tt' Stt'ellkll IIIpsk I'lluI en Groot
('oustnnf ia, Wijk. HoollSfllIl.

APPLICATIES Voor boven.
genoemde betrekkingen ver.

gezeld van de bij de Wet vereischte
getuigschriften vali bekwaamheid,
goed gedrag van de laatste School-
Commissie en Iredikant waar
applicant werkzaam was, en lid.
maatschap eener l'rotestantRche
Kerk, zullen door den ondergeteek.
ende ingewacht worden tot 3
December 189i.

Werkzaamheden beginnen op 11
Jan. 1898. Allen (Ingehuwde perso-
nen worden in aanmerking genomen.

MIl,ziek eene sterke aanbeveling,
ook zIngen.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.H.-De geslaagde applicanteB
moeten zich voorzien van onder.
wijzers 2de klas spoorweg. certifi-
baten Om tegen half prijs te reizen.

A. THERON,
Voorz. Sch. Com.

Beestkraal,
p:k. Hoopstad,

14 October, 189i.

BENOODIGD.
I? E:S- Onderwijzere:; of Onder.
P"J wijzer voor een Private Plaats
School; aan acht kinderen onderwijê
te geven in HoJlandsch, Engelsch
en Muziek.
•Applicaties moeten vergezeld zijn

van de vereischte getuigschriften
van bekwaamheid, goed zedelijk ge.
drag, en lidmaatschap eener Pro.
testantschc Kerk.

A pplicaties niet later in te zunden
dan 1 Januari, eli werkzaamheden
te beginneu op 1 .Februari, 1898.

Salal'is £;')(1 per jaar met. vrij
logies.

.1. S. ROUX.
Nobelsfontein,

P.O. Biesjes Poort Siding,
Dist. V ictoria West.

BENOODIGD.

Eene .A.ssistente.
ZA.H.

Ongehoord r Ongehoo
Juist nu ontvangen per "Greek" en "Clan Gordon" een honeelhM.

iJzeren Katels met prachtig Koperbealaa-I van ~2 tot £6. • .......
eene menigte Breekwaren, zoOals prachtige Carner Zetten van lOa. 6CL
en meer; Borden van 28. 6d.. tot 5s.; Glazen Kelkjes ftD 1.. 6CL.
Water Glazen a.n 28.6d. tot 78. 6d.; Enamelled Waren een specialiteit;..
Verder nog alles wat tot de bu~houding noodig ia, aOOaIa de W~
beroemde BOLINDElt STOVES, Nos. 16,18, 5,6,30. .

OOK:
Wijngaardploegen, Bl'&lldr&ma,Wijnbl'&lld en crcnrn Brand beste

Bloem vu Zwavel
Standards en net en doorndraad.

Alle o.-cl.... JD." .Up..b..ld ul"".voe&ld.

R. C.

Zaad-aardappelen.
TE ARRIVEEREN.

Zaad-aardappelan
TE ARRIVEEREN.

Doe aanzoek vroegtijdig bij

P.S.-Aardappelen van onze Moeren gekweekt trokken allen eerStAt
prijzen op de Hosebank Tentoonstelling laatste jaar.

DE DEERING ZLEFBINDERSt)en OOGST neB.'
]e meest verbeterde Oogstmachines in de Wereld. <.

• - . -- ol

DE DEERING HARVESTER CbMP, van Amerika zijn nu U
grootste fabrikanten van deze klas van Machines in de 'ferelcl,.-

I}~ze plaats hebben zij ingenomen door de verdienste van h~noe Mae~ ,;
~Ie op ROL- EN BALD~:A.GER8 loopen, en de lichtste om te
t.rekken, zoowel a] !I de sterkste, lichtste en duurzaamste in de markt"
. De DEERING HARVESTElt COMP, zijn ook de grooW,e"
~ikanten van Bindgaren, zij levenn ieder jaar uit hun eigen WA'"
~5, 000 ton. . ."

e

DE DEERING " PONY Il MAOHINE, .~
hierboYeIJ afgebeeld, ~~ef~ een snede van 6 v~., t"I;l staat op ébl. la
Baldragers, die Wl'lJVlng voorkomen, U~talijten voorkomii
Reparatiekosten Ultsparen, nn de Machines Duur~
.Kracht eu Vlugheid geven ,en ze stil en zuinig in het werk ~
De lJeerincr" PON Y " Bindmachine, met Rol· en Baldraa"era, ~ a.
uitkomst v~n de ondervinding en arbeid van 20 jaren, en heeft ~
getuond de " Koningin van het Oogllt Veld" te zijn. .....

KelJige der voornaamste trekken van ha.re bt:tere k1f~!telt ZV~:- j
1. Rol· en Baldragers, die haar de hchtaw Bmdmachine fI...

de Wereld maken die getrokken wordt. I
2. Elevator Verlenging, die het einde open of ~

maakt om er naar wenl'ch Lang of KortGraan mee te beliáD~
3. Verbeterde Garenwinder en Snij Apparut, ~ bl

staat stelt om dichter te .nijden dan eenige andere machinf. •.
kort of neder geslagen graan op te garen, dat andere Bmdtn
zouden verliezen. . : .

4. Bind Apparaat, dat eeue diohte. ronde schoof van ~ ;,~ . '
verlangde gl'oothl m~kt, minder touw gebruikende dan ..... ', :
competeerende Mac~lDe.

'. 6. Lage Stand en het middelpunt .van zw~'
dicht bij den grond, w.rooor. de machm~ met goed gevolg g8-_

" bruikt kan worden op de Helhng van Steile Heu1'ela. .
De DEEiUN'G HARVESTER COMP, gebruikt 3000 maa iJa

Illllme Werkplna.taen, die 51 akkert! grond bes~, en kunnen, 'Yoor
iL'l.lt'rLlminllUl dat er gewerkt wordt,eene Oogst M.elune leveren, heW ..
15,l;OlJ ton Bindgaren per jaar. " .. . '" •

~clIr~f OlD gllïl1ustreerde Catalogus én PnJshJst, en z~ede Deenn"
~fncl,incs, die op Rol· 'en Baldrage1'l1oopeu, alvorenl! t'Cmge ~nde~ te
koopen. Boeren en anderen behoorden ook te vra~n Ol!l Deenng Bind-
[Itl< n, en te 7,ot:gen dat zij het krijgen.

EEN IOE AOENifiN--VOO-R-Z-UI D-AFRIKA I

LLOYDS EN COMPAGNIE,
40."OB17RGSTRA AT, K.A..A.paTA.D •

TE' KOOP

VRUCHTEN KISTEN.
'Informatie te bekomen bij ~e
mm CODiINC! en

IJOG& aoAD.



\

M.., Dli JOIfOIn....... in fIe~Ricb
IIIOIlct.obe d«w bapl heel wat lICbade M1118-
noM op eealge pla&t.eu

VIIOCBTEJllIOOrorEl'IDe beer iJ C Volgt ad
•.n-t drie MOrten nuob_boomea &all"
oude .,..Sorl" Paarl te kool'

VOOR Dt: pn •• te Iclwolop de plaat. Noboll.
foatein, afdeeJiag '\llCtoria W.. t, woNt eea
oalorwill4lr of eeue ood_U~ YeNlICht
Bn .OOnMmcm beataat eie) Bremendorp

(S_1and) politIe m.t 400 mQ te 9entetkea
- op alle p1iearlukhedea .000000reid te sUn
HET (I1i.VelfT .Ia .-ou ,._1 Joubert h.,.er

.oor de .taat .. rtillune UIt de KaapkoloDIe In
VOilI'ODea seodoeede de Trann .. 1Ic4e boeren
bensdeelen wordt te Prl!toria oatkent

EEN NIEU\\ II STOF worch te P&rJfI ... 1 go-
oIl'114Jenen 18 ~ém""kt Yan J..panlICho brandne-
teb de 1&0111 hebt, nu en bijna doonchjineod
en I"kt op luJe doch beh(Ju-it beelemaa ,eea
kNukela.

Dil MOfIIELllAAI81'O<,RWW -De Ouduh sor«
TIR<U muldt dat or Utana" mOl1llObon!loom
ployeerd I[in lDet don bouw nD delen lIpoot'Weg,
Jammer dat het blad IltOtmeldt hoeule miilen
YUI de IUn per--4a;r yolt.ooid wordt!
Eu zW.urn DUIVELUEV.utotll-De bIer

die twee Joage lDell)., JenUlDd YaDKtl'&ten,
Dabrl Boklbul'J .. nraadde en aoo '_IUk met
MIl bjjl yerwoadde, dat het eene meb)e lI&Il de
gerolren erftn oyerleed 11au ae&ft'Mteerd eu
huofl luue mï.dud ,," ..od

AlIWA.l NooaD -Het bluft I11II&I' droog Het
hoeft eeD weID., gul'8Jl'end, op IOliDm.,. plokken
lDeer op anduren IIllnder, e .. ..,.ele plaateeu
In 0"" dllOtrlkt nog nletl' DIJt .. treung Je-
eteW Dllns oVllrai w.aar men .Jeehta eenmaal
beert g,,('ot .. de peat wed .... uligebrokeD (0"
"".potUln'l)
WEtRT UEWAAIIl4<lit WP - PeriOoen worden

ten dreog_lo belet vuilloo. advertentie op d.
plaal,",n Steenebrug eu &rg"old, In bot Piket
l>ergtoehc te overtrudun De e.,uoaano zullen
zonder _anzIen d"" penoonM vervolgen die
gr "en dIe .",10 aan boveugenoemde mWdaad
flCuuldlg oakeu

I, r.1I KKHl - OP bo"," J H TIln Roollen
HO<'lj'or un )I ,Iteno hoofl ")11 plua ....Mtcrk
fontclu acbl mill I"n noord,," vali Krul(erwdorp
.. a.,.op goud untd"kt werd un u, II I) ndlkaat
..erkocht voor .t:~ '~)fl HII hoeft r,og tw""

I,l"I.cn daarn"''''1 WItJlr\oor ook rOO<iaaan
",dlllgun ontvllng.m zl)n
Z\\tRHIt:ILE IIAI()l~s-O" h.,cr A MJ

vali Suu""r, vau D_UII"I ufdeehuJf Kaal'
_tad gucft keums Hl Oil'" uIIgaTe VMD beden
dat lo" bem dno rammelJ 'nu komen ..anloopeD
"U 'crwacht dIt ZIJblDuen dnu ""keD vanllt
dlltum de.UII ,ull"n w 'rden gee.,,,ud and en
wordeo 'II ter """ITJJdIng ""n onkOlIteD ver
kucht

t:1'" "' IRIlM I I II te Ul)O()cpoort 1rao.v ....1
ueoft oon ka)for .1,0 \ lacU oct en uadat hIJ <lch
\Ier U8tlgll bad p COli rout harder Troog.u
h..m WaaIOlD hU zulkB gedaan had daar dc
me... t.o kaffert! goen I,"eh oWn Zl)n aotwoord
11'I10Il Ik lien oou Cbrll!t.,.. ell 16411lOun LUbel
Do noor yoed le ,une dl""lpulllll DlIlt vlJICb en
daarom mag Ik het ook eleu

WIl' F.~I\ \.tillr:: 'f.~1 lilY. -Ecn corrC!lpon
dent 1010de on. SI.tllren ab volbrt UIt
&JmerllCt WeKt lie vendutie nn dr MIlt.
lO goprndJgd De af.lagers wIlron de hoeren
P J Do.mlln en won De opbrengst der ver
kooprng WIUI £ I"~\)()Men acht deze pon Ultste
k~nd goede 'ferkool'lIlg daar du doklAlr de gronr!
tcn "o"rden van den boofdweg voor ZlCUzelf
terug IJleid
B Jl WMEEsrlWS ES cos rRAKTt:t RS-De boo

ren Dantel du 'lolt SmIt & Co wounacbtlg te
W rudmolen !';Iot vlln de Paarl bebben eene
bclan':lIlke ad verten tie 10 ODO uItgave VaD
hedtn ZU ZI)11 Il',,,,,cd 111. bou" meestor. eo
e mtraktollr. banddeo,l op te tredtn verwach
~eu lo .Iochtl! de oUd"r.tcIIIJln; 'all bet pubhek
lelltlndc buo gcle,..t "md te ,e!'1!CI.. fl'en om le
doen bluken wat, f Z J ol )<Jil kUIll'" I
lit I nl 'n:Crl ZI I'" li AAIUI -De be<r 0 P

:'>frnnllar Hn Carn ,nou ochrllft - Ik hob
HaD" JU. 1 r 0\ er LIkdoorn Zalf gebrUikt en
het lO "en .etllg geIleesmiddel 'oor hkdoorn.
IIc It", 001 bot ..I Dl In vnellden aan die klAgen
0\ er rile (lr::!e 'JI~"lell Verk<JCbt door alle
h 'u Icl "f' f nil I >< r"",t, 'II v~rzoudclI \ J()r
I. 'el duor (, I I lIt RIJ& CJ, K ,al'"t...J -
( I /, )

Dit JIll - MCII zent ~olgnn.de.l[ lIwl
\ dat Namak\laland gekozun 18al. kiesa!
deoltllg voor dr J a!llc"'J11 eli d~t de bel uchle
med,cUI1Ulee~tcr K:Lmen mat dl n llt.!cr J- ranCIl
o ,t.". cell dIrekteur y au do 0" Becrt! cu """
maD \30 hool \I ,t Illvloed I Ide koperUllJ1l
Dlaatachapl'U .,,1 .l.;llln De hoor Mernman :tIOU
dao Dur een anderen zetel moeten UItsIen on
zlcb "lLI1l'IICbUnllJletot de afdeehng WodchoU80,
weDdaD die \Tocger 111 door beID vertegeu
woord 19d werd

OSUEI \1 IJZEM III:SUUlllGIJ-Voor de roDd
gaande Bebool te Ta.~lbol!CbfoulelD, .. "k Onder
wItteborgen dl8tnkt ~u"k.1 eli yoorde ""bolen
te Stoonkamp.kraal en Groot Con8""ntm WUk
HooPStadl allen III den 'rustaat wonlco dne
rondganruJe onderw J.ers ),onOo<.l.,d Voor de
gonvernement. pcbod te Hokaburg wordt eeoe
WIlII.:.entegel raagd KenDIAnn het 1OIllC80lfll
stcloel 18 eone .terk" &allbcvchog 'oor de .11.
.lere b,,&ooderbedeo ven ooge mon &lch nau
do adverteDtle.

OSI ti óK rE li A\WILLIA)I -HL-doo 4 Oot,
bad bier eoll ongeluk 1'11&8"" Acbt Jong .. men
IICben 4 Jonge bL-<lreIl lle&ter vau Z"I twee
JongeJ Louw en noloM du PI_18 kwamen
van het dorp WII.aJ' nl\Cbtmaal geVIerd werd,
mot ('(jn wagen lie' blUkt dat mon wat onver
.cbllhg w"" en d"n wagon het om vallen Do
rllizigen kwamen met oeullic kuollzlIlgen Ilr
van at Oil dt. wagen verloor zun tent W"kun
uen dun nocr "lOt geuoog dankbaar 7.I1ndat het
zoo !felukklg IB afgeloopen Wu fill trouwen
dat dit ooge, al den onvertlCbliligon druver tot eell
waaJ'IICbntnng ;cal vel'llLrokkon (Uv" "I" ui Ill)

PE IITIE -Daar d. Van Ueerden onK JUl.!
toen hU te Hwullond~m beroepen word DlOOIIt
verlate u voor de Kaapstad eli n0i:( ~OOIoon go
rUImen tlld DIet zal torug kooron, wa. hut do
goalUento dan ook natuurl"k ollmogol"k 0111
hem op perllOOulJ1keWJlW I~ too len wat ZIJ OVer
.lew zaak govoelt Doch '00 vor Wil kuunen Uit
Vind. n kooMtert olk ecu allu, r do boog>lto
ach tlllg en hefde tegenovor hem en la 'Uil werk
tot hlCr ~ rJ1keluk gesogclld ge",eeot ,'all
daar dan ook dat er reode twee petltle. 111110l'
gemIlakt OlD beID te .mOlkon du saak ernstig IU
0' erwog mg te nemell vil Jr dat bIJ beahllt het
boroep aan te nelDen -Ern

ONT1'IEI TElilH - Het roOIe J)afJblul kan het
ovcr ZIJD bart llIet krIJgon dat alJ. andore bladeo
ZlOb tegen Gordoll ISpr'l!g ochuneD gekeerd te
bebben 'h dllt ou de tIJd roopt b" bet1ll.uwd
Uit om van paarden lAlvorwU!SOlen nu men IU
bet midden van den .(rOOIDen van bet gevaar IS?
- rerwul bet welZIJn der Kolollle 10 de Willig
Bchaal tnlt terw,,1 ha.'1l'vooropoed op bot apel
.taat en alle nood'lgll:.l1m g0s-ev611wordeu'
fn wat l.)n dlo nood.lgnaion nil eIgenlIJk? Het
ROOIe noomt ze acb Ier mekaar Rundurpoat
Pretorill J nbano6llburg K .ft'er onluateo
Goeie genadekie nog to,,' Hot Uoole Il! dit
maal glad Lleck <an I ure onl...leltonll maar ou
oeur (,ord. n ,al ..oor xlJn INlrt l>lozen ala bU het
bedoelde artikel 1"".1 -I JJ rt ••

C~I! uo" 13 O( ruBER -Men heeft rn den
laatsten tud ZOO\cel getracht Calodon en oRlBlre
ken al. onvruebtba:lr lo ...r te stellen dat Ik uwe
leoers wel wil ultnoodljCeu eeD k"IeJo t.o komen
"" lieu C"lodon &al dl t Jaar 'Jln ouden room
tu Idl" ..en Dc gr:....uoogot hek oft bondeN YOU
dIg lie mach I""" ZlJIIreeds III orde Omde bav"r
af le mijdeu en bl 1ft de roest nog weg dan &a)
Calodoo de markt ruim kunnen 'oorzlon Ook
zou Ik aan de hand willen geven Hennanuaple
tenofont.oln Itrand een bezoek le brengen Ik
Wa! oolange danr en stood verbaasd 0' cr deo
grouten vooruitgang Men heeft er v8l'8Cheidene
holoJlen en lOiI6l!buIZOO dle wat netheid en
goede bebaadelmg bel.reft hll geen andere ID
ncbhngen van dien aard behoeven acbter .te
staan -( Carm'lJOw.knl)

MALlIE8Bnl\ Hi OCTOBER- W II bchben deze
",uk al weer prarhtlge reg<>ns1:' bad het ge
zaaIde en veld zieo cr pracbug Uit J'lmmer aat
de r ,rht In de r 19!;"'" lo"'! "Uo ver""hqnIDg go
maakt hedt mur !:elnkktg 18de koom 10 bot
algemeeo nog scboon eu .tut wehg looal. onse
boereo III lange Jareo olet gehad hebben Als do
'oorzleDlgbéld 'feoCer den wasdom geeft dan
kooDen Malmetlbnry ZwartIand, SaJdánbabaai
en bet Zand"eld een melUJte fl'IIUI en Tee,
beesten ..ooral, opbrengen, loodat daar k<* 18
ooeg &al weaen Toor ruk en arm.. ZOO WlJ lDaU'
de oDJElulup ~ ~ keeren Ver
der 11 aIIea YeeIbeJO .. Ear oud "'- die ...
~_olllt na eeJll'eIIl~ t.WW- ...
het ....... ~~& ....... I_,..~..,.~~D_....
..... ~<Mr.) 1

VERKOOPING onderneming voor het f..briceeren 1'faD
een artikel, waarvan de beetaDd~1en
allen moeten worden iD~Toerd, tesen
zeer hooge kosten, zijnde toch 4 ton ruw
materiaal ncodig um 1 ton van het afge-
'" el kte fabrlkl\llt te leveren Het 18 awe
commisere gebleken, dat gee ne rawe ma·
tertalen In dese republiek gevonden wor-
den of slechts in zulke JcIJine kwanhtel'
ten dat het bIJna zonder wlllU'dti 111 voor
het vereischte doel" j

De Iudustrlëele comm(ll8le beval aan,
Jat het monopolie vernietigd moest wor-
deu of oen verlaging lil den prijs van dy-
uaruret van zoo wat 27. per 'kist bewerkt,
de readscommlsste beveelt aan eene verla-
gmg v III lOt! Togen de vernIetigIDg vau
het monopolie wordt aangevoerd dat een
ZlJogenaawue "nng' gevormd zal kan-
Den worden, en dat dit de goudlndustrle
nog moer zal schaden dan de bestaande
maatschaPPiJ

De andere punten In het rapport vinut
men genoegzaam toegelicht In het over-
zicht dat WIJ olders publieeeren

VAN bi',.l'I
Ul&1aaden

dlen.ten. bewezen.
birmen.la.ndllohe &ellidil1llr-01HiDJDl_e
den de natnen drie manaen
die uit Eoropa hierheen ~wamen, en. die
zich aeer verdieDlltellJk bjebl>en gemaakt
ill de I8DdingJ8ak. "Vader KretzeD"
leefde ervoor Bljj sehereide Ulet in de
lucht met groote en grootlJi:he plannen en
theorlên. Bij Wal bij Qltnemendheld een
prakt.UlCh man. Onder de boeren die hem
keuden -waa hij altoQl welkom Hij kon
een goede schnhuurlijke preek honden,
maar hij kon ook voor baksteeuen en
planken zorgen voor kerk en schoolge-
bou wen In don omb'llng. was hij vrien
delijk en vlOOIijk Toen het moderne
ougeloof onze kerk moeite gaf, WI\8 hiJ
het, die in meer dan étln dUItnet de kerk,
leer verdedigde, en de verkeerde 16tlringen
blootlegde. HU IS de eigenlijke lUchter
van de gemeente Ladysmith geweest
Zoo zijn ook eerw l-'ergtlIlOn en eerw
Teske, elk in het ./lijne, mannen van ge-
Wicht en beteekenis voor de kerk geweest,
door de geestelijke wljHheld en den ijTer
waarmede zij de zendipgzaak bever-
derden.

•
lIet block alwf.'lj, ~ dUIdelijk onder de

dltiCUll,li1' llWlr unleld!ng van hnt verslag
der binnflulanueche zeudiugcowmillllie,
tlut htlt hart ouzer boeren en gewtlente·
leden ulet olg~lDlijk «C11loteu IS tegen dtl
zending Jt~r "ijD, wel Id w.Ulr, bij velen
zekere voorooNlI8len, rUIILunUtl gudtlelte-
IVk op misverstand, tlll gooutllwllJk op
uenklteeltlJge grluTe. wgtlu W.lt lendo
IIng"u wel eOUH"preken en dOl II In lItln
r.gol zijn de 1:lludehllien der NIJd ( ... ref
~urk vuorzJchtig ID hun gedrag en hllune
.ouulllg IRgeuu~ er ony.e lJOeren Maar
J ..ze laatHwu hebben veel te 8ukkd. II 111"(
titi gekll urd, n ol.. boer mei zIJn Irlw Idors
en du ltUIK\lOUW wct halt' l.x>dlen.l, IJ 1>,
~erzocklllg ,(or oni'AJ nHIlt!Chell IHgruJt
ow telllJlg{Hlthl tu gevr~ len lllot uell
Irb~ d d, K eV lugelre>l. WtlllIg IK nooIlIg
om 11011111het \ erwlJt te outlokkl'n ik weet
IIld 'un \lat uut do "UOlU uor zouJo
l:ngUII IK loch bliJft het" aar .Iat \\ a 11
lie wak rl cht \06r de aanuacht uel gu
meclllen gt br-Jehl wordt de ~olltclo lIog
I!tecu~ b. lung'riwlltng toOllt. De \\001 I..u
.1 J" J" lid" Imgen III ue R) noue gL'II1'I lJ
kPII gl Veil I lijken v IJl gurl'lIl1l1l I "Ill
IJ lOU., lo \lelken )<.. r 1>1 b'pa&l,l ~O)l

Uit" IIl~ rt' wee ..t III utn IaatsI .11 tu I
wut d ZI'IIIIIIlI' l>etl< ft En het I I lt I, en
IWIJlel (JC Cl zullelJ uI meer helllOtdlgcuuo
I liJk II gezlell worden In do lo~kolllst
:\1 "II 1"'11[ou moelen tie ledeu .IL r kerk
\Crtitaa I d lt het uvangelro allee II waar
dour onze elg( lW \ oorouu\'11I Il t het hOI
lell 10111 lot d" deugden r",n (hrilltlis btl.
I, cl.1 \\ crdtlll o"k nllodlg en genot gza un
IK vo,r de hutllclloU loudow onM Duol
ueweken van It I'nllon en hpt honuen , lu
teuulDgsletll!ten zulleu ue gemeerrlt 11 ZIch
laten opwekken tot belallg~telhn.; en on
dHrsknlllng Ul' zaak En bovl.Ill LI modeu
bijgelegd wordeu alle kIelIlO verHchllle:.t
I1Vl r de vi ~ze waarop de zen<lllll{ \()(Irtgezet
WOldt en woet voollgezd wUl'lleu }t~n
ti" kei k (n tie ,rlcuden del zenulng mOtl
teu vau harte S Imen8temmen en mede
welken ~t "at Z "lil. r twyfel een I( lenr
kwestlU III voor ,le kerk ZIJ kan vooral
In dH.en tiJd D1el ..l,chts hal e ouue al I ~ldM
,eldeu blIjven li li'oOrge1;) ZIJ Woet 'OUI
"aarts 1

Kostbare 1heologische Boekerij.
In den Boedel wijlen Wel. Eerw J R Macpherson, M.A

DE Olllll,_fck{h lelt.: I
Il 111 k un oor in ti

],.._110011 J k d , Il too gda~', zullei H rkoopen aan
III ust ruat,« P

Dinsdag Avond, den 26 Oct., te 8 uur.
De hut"l"l \ III dLiI OYLlIt.:(lell, II11cYln leeraar van tie Presbyte-

riaansein lv Ik t e 1'(11 ( .lo lizabct.h, bestaande mt ) 18 Stundaard Hockeu
Catalv6 lo Jl \ I "IIJJ!l Lal en Boekon te bcxichtigon teil kantore

van
J J HOFMEYR & ZOON, Afslágers.

TAFELBAAI

Haven Bestuur.
Illes

ALL.£IR.1eEJJ..

Tenders voor Voorraad,

H1ERdJOl g~"cltILllt kcnrJl'g'i.-'-

\JI1": dd t I I I~ t, ti Zt:1l

kantor\: Zldl II \\ IdUI Ol t\UII,;lll
totldOD Illldd lri \ III

VRIJDAG 12 NOVEMBER

" 1111 L
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•Ten naU\\dte haugt hlelwedo sam( n

\\ at gezegd lUoet \\ ,rulH van hl t geuoot-
schap "11 chrlt!ttllJk Htl-e'en lllJ al \\at
er 'Ill ge7.('g'd "Ol den kan Keh!Jnt ,II t ge
IJOJt~(hIP loch III eelw IJfhocffl
ZleUl ng te maken Het I~
chrrR(flltjk !'treveu d,t In het nau\\
ste 'el band staat ell staan wd met
de kerk zelle De olldllrlrnge aauoeu
Rillltmg van Jonge chn"ten~1l ,"('I kt wd
lllul~ 'oor hunne opbouwlII,.( III het CUl'ln
liJk lel"u De NedeHlultsche k~lk zal
,eeleel VUOIII III groottre dorpen en
Irtetl Il, moden ZlCn of ZIJ Illet .;oou ge
blulk km llllkln \an eeue zaak, dIe elders
I"n rooull JU OIlM land goeue vruchteu
draa.;t De kerk moot weten hoe ZIJ
zouJel het opgevou vau heglUselen, kan
medeg'dllli Ulet bet meu we, uat ID
zIchzeIvo tuch DIet verkeerd of gc,aarlrJk
I~ ZIJ W.JIlt lIlet YOtll.lltoots verw('rpen
wut ueellld !!ChlJlit liet apostolisch
bel cl IS "/"111 "ft alle dIDgen, lJllrmult
het goeue' '

bel";
Alk V

O\"lltlUjU

Hr\vl,1
•••Zoekt ht t bo\ e&"'HlOumde gen()()l~chap

8" Jonge chllsten •• \oor de kerk le be
IUlUden, do zf,JIluagsclulol moet Zlun 0111 de
.nderen ID de Itvrk VOOI deu IItlere te
~nlJuu D. Welch _Ill hierover te Hpre-
"n had In het br.luotllJk onderhoud,
,.,uo er veel nauralc op dat de kerk, ue
I.naal le kerkoraad de zaak mt't hefde
Inooten behartigen Jo Ik ~ltperllltendent
moet naar plaatSl'lrJkll oUlswllulgheueu
het werk weten III te rlchteu M I:lr WIJkun

ook I erell \all and~rel1 D.talln Il"t
nut \all de bosplekmg uezer zaak
de zonu Jgl!Chool I~ wil ue kerk he

trt'fl, Il'tl! 'Ill luk ren oOMlprong Doch
I!lemand z Il staanue honden ,lat l'J d LaroID

IIlet v JU ,ti< I Zegen ge\\ct!Ht II! 13tJhlilvtl het
directe nnt aau de ZltllAU der klnuert Il tH
1.Ij nuIlig duor "erk te V(>rsch !lIeu aan
hen llle !etH 'OOI den Heer en de kerk
uo(n "rll.,u

Zeer hclmgrlJk I nook lec!Zaaw 'HLS Uti
bllólprektng VUil zulke zaken als de hOtlk
veTt!prtllulUg of colportatle \\ crk eu het
on<,lerwlJ~ uer arme blanken Deze belde
zaken hangen ten nau \\ ste !<amen wet uen
blol'! lIer kerk De moeite IS, geschikte
mcnschHn \~ lt helde 1. iken te Vllluan Het
woet (1'/1 Iferk talll"ldezfJn Jnafgelegeu
strekun en 0IJ arme pleklcen zal dil op\oe
.ltng der JellgJ altoo6 een hopellJoze zaak
ZIJII, 118 UI DIet barluu zIJn dIe uranden
door helue tot onze menfIChon I'n tot JOII
Heer d.lr kei k W IIIncer zal ue dag kowen
dat Jongulrngen (Jf Jonge <lochIel'!! tugen
gt:rJIIgo I elflldlglllg uitgaan OlD lOor zes
waanden of zei Cs tine maanJtln elgeu
school k houdtm Dit zou UlQ(!r ,;oed8 Uit
Tlcht,.n dan wen .Ienkt l':e('1 te behartlg'ln
IR de \\1 nic, III d~ ,\ Mlllral om name
liJk de sltlllllerenle gah'u ojJ te \\ckkeu
I e ua.ar III de gemecllt .. letl n zijn
II bll'~I·ll(i tan:\Iozc.."ollililetalhet\\erk
alle(,11 te \\ Illen doen tuoet nog door
wOlllgen leora'lr behal tig 1 \\ orJen

j I I I II I
\ I II t lW \.
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DE ZUID-AFRIKAAN
VEREENlGD MET

ONS
GEMENGD NIEUWS.

De heer J Schoeman wint onder
8teuning

II t ~dl1Jllt dat ti .. Il!H J S~hol'lIl m,
\ iJlU Uu !tsh"urn J\ Cl al \\ a Ir hiJ til " t .. "Il
Il<)eueu Indruk maakt De ,elgadenng te
Olldtshoorn beloofue hem bare onuersten-
DIng' en nu 18 hIJ w Ladismith geweest en
volgens ons bericht wordt werd op twee
ahonderl9ke Tergadenngcn een beslUit
genomen hem te ondenJteanen De hoor
Schoeman sch\lnt van plan te :dJn den ge-
hooIen cirkel eeu beaoek te bftlngen, en
dit IIOUgeen kwaad plan "'81811 want DleD
kan nie~ verwachten, dat de ti... n.llom
ltemmeD Toor1emand d.leA IQ Dl. k....

DR I II nl 'T' " ~an dOll beer Hhode. de
f I te ~dIUUI I" tll'e~ Jooge leeuwen ruker ge
wordun

BI'" II K I - De h lo J J Hofmen en
zn ad \ er!eeren cune 'erku< prng no boeken
8411 hun kautoor 10 de Hout.otmat op Drnldag
avood om lj uur

L.\DY GRISI (.lhwIll N tOrd) -Het beeft bier
pracbtlg geregeod oa de ",nh >u l<nde droogte
Men hoort ou .Jocb ..... pr~kco lall ploegen eo
tummaken Het begmt bier IlU \I .-d.r groco te
wO'den '-( If"'/"J"/""// )
[It BlI ....WA¥II "'0 Ril" -De e. '" c Iruo

amveerde Dloada,rnamlddag III Bulaw.vo t:r
.ullen ner IpecïaIe InolDen WHen Ol rien lag
der openmg De bootdrechter rier fran"aal
oDlkentdat hIJde Ultnood)Jlog tot buwODlng ....n
d. opelllDgWf_teJykheden beeft aaogeDomen

DE BEEa FoualE, _ ond SteJlenboMcber
nD den Vrt;.tut., die te EdinbDrghlO de medi
.unen petnd.nl beeft., 18 dew .. eck met de
mailboot alrt dober ~ W V well8Cben
CJena ~ A.frikrUMi ftIl harie welulD .n
........ .., dat laiI MIl .aIIlfUIIt JaI -tiG 1'001.. ,.....,111 .........

AAN DEN BAAD VOORGELEGD

Het ntPl)Ol'$ YUI doUl~aeele lUb comm_o
werd beifêR (t8 Ocsober) ter tafel YaD dR
eeraten raad PJead. Het be.lea~ ft blad'ddeft
"loc!IIcap , en ..... rdoeld tD hoofdatuklteu ou.
b.aodelcude O'l'el".fIOftbjJlGDder ondenrorp Mot
betre.kkr.ng tot eie atkeunDl( VaD conOlllltllt't door
de iadnatriele 00IIIJIlllIIIie boechoawt hot .ub
_Ui dat dit tegOlllOOt Jekomen wordt door fle
~Ill*ie nn den raad Jl Noy_ber gOJluleerd.
Hut beLrekluua to~ hot lICbema tot hut duntel
lea nl1 fabriekeu ID de "'eubb ..k en de hum..,
yao protektle.e belutlngen, bevoelt bot rapPOrt
lI&Il na behlUldehoa yan lOken aanbeYwUIpII
ri"" lodultrieele oolllllliule la &&Iro blanke ar
belde"" voorl.&eWng der o!iderirlndeJi.aleu met
d.. PortuseellCho aoUtontolUea betrei!ead. III
yoor na art...idera, maar kau Ulllt lIIDHlIIgUD
met de aanbeyolrll' om d..pót.!aaJa den WIIJ te
lUchten, hoewld de IDIIIIWChaWiJea lRIlb doen
mogea 100 'ii ..ride ...

In rako doo"08rrecbt wordt .. nbe.oll!a dat
de "'lIeenDf1 ID 09m11pOodentill &al t.reden met
ander, repenapu met bet oog op vermiDdennll
ot aflcb&£J!nJ denel.,

Wai betreft inYCl8l'l'eChten, be.eeh bet rappori
un dat lIJ)8OiaIebelutingen op Iovell8-DlicldUlton,
IUHel ~ afg.ohaft., oppbevon blUyen lID dat
boter kau, ko'&, rtJIlt .uiker en .ee op de
niJe lil,t ,eplutat w~ea liet be.lllllt lI&Il

.ermeerden.., der belutlDl op w..eldlHartlkelen
woala wuo eli .terke dranken, dUlej blcycJe.,
plIDOO, opium, enil, eu bey_It ook cse heifinl!
yan lDeIIrlOJelreebteu aan waar lDogelilk

In like d.)'1l&lD1OtlOJi het rapJ?Ort W de
oplDle nn den boor W_c.man, regllllnllp llCent
Jeoomen werd op _ere punten

Na behandeling "an SIIk_ yerJdan..,en door
de indllltrieel. oomlD_. pmaakt, /. ... t het
rapport. yoort te verkllU'On dat de amellOn
lDyal groote'ldeela YUr&Dtwoord~~ wBa yoor
het yeraullD der d) namlet DII& PPU ID bet
IIIkolDen van bur kontrakt

W.t lIl&Db.ttnlHde !JewerIng dat do regMf'WJ
nlOt baar yol &l\Dd8lS1van wlnat .... baar 'I'or
..,huldlifd door de maatacbappu dat.. 20 pCt.
ontYl&lIgon b""ft, bc .. n<lt h ..t .ub-eomlté d..t
2a Gd pur klit DIet a1too11 botaald werd, en !Ielu'
do rel(oorlng nltbotahug bl«",an t.o ellleh..u

V..rder ""veelt bet TIlI'port aan dat verlof
brwvtn word,," ultgerolkt vour du lD,oenng
van d ..tonato",!lIln puraonull ut Olaatachawueu
IlJJetlft Toor eigen gebruIk Due rnvoenng
onderworpeu te ZIJU Uil 7. pCt «J rul", eon
bclaatmg

AI. rC8ultaat der oll.!crhandehngell meI dIj
d) UltlUlct maatoochappq I. ,,"uo vermlndenng
\all b. I'0r kl.t voor alt.oo. vurkregcll 9&11dil
mWlt.K:happlJ Il~t rllpport bo.~lt yerder lW1
dat de ."""t IlfZle Vtw Z!Jll recht van IJ. per
k.. t ....aardoor de totale reductlu op JI)~ te ltaan
komt beLg""U op bot JllIlrlukooc,bverLrulk Villi
:l,~J !lOO k .. ten ocn" "".parw" yao J;1t1() 000 por
Jaar beJoolt

Betrekkel"k dell _poorwog ZO. t het 'rapport
dllt bot comI'" fameu m!:t dUll hoor ;'d IddcllJurg
dlrektenr goneraal der N Z A 1'\ M rn8tuIDt tot
llClIO vermllldcrlllg "1Ul tan"" n op een bUlli
'"11 do olltYaogalen vaD tH /ti Uot oo.uoH
aan dat deze vermmdenog 10 J annarl of 1 e
bruarl a a op zlJlI Laatl>tVaDkrachl moet wor
de Il zoOdaDlgo vllrmlndermg Toorl11voor goede
run door de wlln lfId116l.rlebenood II I w gelden
Wat bo treft landbouw produktCII beloelt uot
rapport aan dat de rogeerrng mot uabor~"
.taten corr6llpont)eere owtrent do yermindonng
buuner tarIeven.

Het COWlté kan DIet de ontcigonmg der
NZ A R M IIILIJbevclen Een lortegenwooldlger
der maat.acbaWt1 deelde Ban bet COlDltemede
dat mcn aun uiterste doot, steenkool ilO andor
tnn".I"'rt te bt-.poedlgeo 1Dll&r poglogen 10 die
ncbtll!¥ gaan gepaard met oTllIIt4!8moellilkhe
den tiet bevoelt aao .teu Lou.. taU t.alrluoen
n:mr IhlJDen en batt.orueo ~ te lat.oll zoowel
als bet vergelDakkeluken I all traIllIport vali
landbouwproduklell

liet rapport ....bt den t,J r,ckompn om de
uHal""h 11'1'11 het rucbt te Olltu~olCn 0111 In"oer
reebten JU til vorderen op d.. Dela~""baai lIJn
en ad VI8Cert de ~cgoel mg met de maatachappu
te onderhaodeleu I oor ..~rhchtlDg dur oonce&llie
Hierop beve"lt het rapport \ oor do volgende
IL'IISleaan dat de pa..\! et go" IJIIgtl en gcamon
deerd word" on dat zulke amendemellten van
kracht zuIlelI '110 dadeluk na )'uLlikatie ID de
Sf /", Uir

net eonuW kan nlOl a:t.IIIJC\tlen bet vooI'Ktel
der mdu.trwcle COOlIUI"IC tot h" t dUl!l'IItellrn
I an eenen lOduwtnl'eleo raad m30U' g....ft aan de
hand ter hOllCbermlDgtegeu gou.ldlcl.tallon dat
ecu bc,oogd pul'liOOnmet "eu .taf '110 8peciale
.peurders uU';lII!teld worde welk hdllulO Illet
ID verband met de gewone apeurpoirtru moet
~ta"n qet beveelt ""n corre.pondentle milt
andcro rogool m.,ren lDet bet oog ol' modewer
king lJ: het botrappuD van ~ouddie ..cn en be
ocbouwt dat duw sl'0urpoJjtie aan bet dool zal
beantwoorden IU I&ke de dra.ok .. et 011 beter
opzlcbt bU de lDuneD lIet kan Illct aanl>evelen
de afllChalling der apoeiale belutlng op colllent.,
dAar de VIaat.eIUke mdqatrie voldoet aan de
OODCCIIIIlewat bol.reft kwahtelt en kwantiteIt en
bellCbe,md moot wonlen Hot kan ook Olet aan
bevclen opbeffing van d~ coDe_le voor het
makeD van b"katooncn mot IWlChlO811IOOlaog
de oonCCllllloboudel'llvoWoen WInde conOO!lllIC

De beeren Barend Vonter en Loul8 Botba,
..ao bet COlDlté zeggoo In 000 naaob"ft

dat tU &lch bet recbt voorb.tbouden objectlOII te
mallen togeo zekereo pUlI8gOl! 10 bet rapport
wanneor uul 'oor dun raad komt

Het OlifantsnVler Warmbad.
KEN SAMENSPRA \K

Noof Pluter Heeft oom Abraham gehoord
dat het warUlb:>d van Olrfautsnvler vuko<hl
IB aall cen ayllrillcaat l

Oom Abraham Ja Ik hoor aao dd pari"
ment.lodeD 0 <: de Wllal Wege DempeJ'll co
Dirk van ZIlI maar Van ZJII Wól1lde koopcr
Neef PlOt Wat >lOU hun bedoehng zIJn' fk

verneem .lilt 'lJ er IIt'n bard"n 1'1'\)11 voor bcto
Icn Zulleu 'lJ Iraua zien de ruuteu er u t Ic
hal,," '

00111 Abraham Wel op dIt ongcuhllk UI"L
IDn IT • r UI ""rako <en "poorwcg van Malm ...
I,ur~ 1lI,,,r PlkUnl"l'tIkloof te. Louwon bren ..
bO,"I;! gold Vlln de regecrlOg W kfJl:I"n "oor
""" pad OI.,r Cardouwberg ook een bardon
w"" van ]\f Iddelpost naar h"t LJd door dcr af
doohng""'ld Wordon delO W<:gun "crnukt
dan zal hut bad dadolUk vele'" zookon krugou
en op ÓC w1)'.0 zal het goed I>etl11en

Noof Plet Maar r.al uit dau vorkregon wor
den?

Uom Abraham Ja Ik d<1nkdIt .. ulet 00010
!lelIJk

Neef I'~t :Maar dan hoor Ik ook dat zu Le
zig waren al de plaataen In die buurt op te
koopen ~'Io 'U aan 100 .telk om dIt alle. te
knOllen doon'
UODI Abraham Wel bet wlllltelllko doel \an

ZDld Afnka wordt toch ma:Jl' beo.chonwd al.
het bo8tc deel Tan 0111 laud cn dlo plaats
vooral .s IOCr vruchtbaar ZIJ xulleD bun
eIgendom 10 con grooto maatscbllPPI) !Iotoeron
Wie dookt DIet dat Iemand an.lers aehter ben
lit Gelukkig bebben de grondeigenaars ge
!.OOnd met eeD paar ultzoudcllngell, dat 'IJ
&lcb Olct bIJ den neu. !atun 101d,!nom voor de
aangeboden .ommen bODne piAat..oont.o verkoo
peo

Neet Plet Maar hoe I. bet dat necf Duk ID
dele zaak betrokkon .. '

Oum Abl'&bam DIt weot Ik lIIet MlMChlen
kwam loU er In rooder dat h" eIgenluk 'WlBt
waarheen het zou Jorlall Het SPlit mu echter
dal hll Zich In deze zaaL: beeft gcmeugd

Neef Plot Wel oom de gobeelu &aak komt
ml! dua voor niets auder. k ZU" dan een ....... uJat.ie -,---

FIJ"" \ A.~ 0011rWil hebbon con paar ultdruklcingen wog
gefat.on CorrespondentlO voor de krant moet
sleobla op eene zijde vali t papier geJIChreve.n
sun-Rtw]

~~~~~
Een fra8J.e sorteenng

De heer"n Jn ta Kr: Co~ AdderJoysira:rt de
welbekende en taug gevlll<ligde Kaapo;cbo hoek
'erkoopert! hebOen Yande aauwcztt,rheid der ht-e-
ren prt'dikanteu, ouderlin1ren en diakenen mst
du tbana ZIttend. arnole. pbruik emaakt
met het ultaetten van eenige (een ~ tafel
yol) fl'&l1lO puIm en gezangboekeo bobe!a,
pNnteboeken, tebten, koraaJb?e-ken er:.. te YeeJ
om billr te ollllcbru'fen
Wil kaonen echter Ole&Mlaten het

V_bieD op eea poot en Idem
delL IIMmplaar puim lIDJ~&Dibol!tk,

dal - werk 11 .bet boI!Jtbinde~~
- aaadoet.. wti ndea

-- tea.t.rbte

BEN1fAan ONTVABGST,

ZL1If VBBDIEm>E LOOI'
Te Krvaeradorp _area er eODlP d.t.Iea,...

ledeu ,enrcltelden8 prualrtea la OeJOOP, da,
IiCIlten .aD den heer Rhod. YOOl'waaNia &all
de balJlelll ftIl lle$ dwnki haddea peteld fila
our Rhodeaia to trekIreO, en 'f'eCIl oe.,...,
werd door eie bargvra ,.._ elle .U _ llIV

Krupndorp kw-. De aak kwam t.ot eon
•• n JDOI'1fC'f1, &eien - -, Beflr)' Saith

Jen"_,md, .. elbckend m bet dletrikt, en YW-
bouden met 4e beIrlpaid UI SklIIalan4, SUDe
pouu. bil ~ kautoor ftIl den heer FOIIter
eea jJIaaiIIfIlukPII tJa_u Aput., DaIJl, «lDde
b~ citlloocliP bet YOlpnde dok_nt te
onder1eek_ -
..Aan den hoopd. CECiL Jou. RROOl:'
, Dur bet tot OD" kenall kwam dat gD eml

aranteD behoeft om het pondgebiod der ge
obarterde _t.cb.ppil, nu all .ILbOCI&!Ua bekend
te beyolkea, :lUO Yerld .... n wjj, de mwonen
Y&Ddil laad, ge:w1W, te &tin te em!greeTen
onder .... cloor OOI ........ -.di_a, IlaUlIi
Ijjk, dal elk b,ekwum ~ bIJ I\In unkomat
in blOt ".ond,ebled, _ PIaaia. een.pan trek.
dUln!u eu oen _bot 1'&0 10 kooIen ClUt
TJIIIPn ui, allee w sijo o._komatllllDC!t de
termon en oouditien waaroUder de pcbarterdo
maatJtcbappiJ .ulk. TOOrreehteu echenkt. Wil
.erldanHa Yerder, dat lOO wjj oa. ID bet laad
•• tipa, wu bil eie wetten daarnn l.ulI.n
blil yen en allel UI UBI YerIIIOfeD lullen ao.a
om ",ae belaDPa te be.ordereD.'

Smuh bepf S1cb 11&&1' deo editeur na do
SMUIII!I, en yenMht hem bet fmt, dal bU be.
.Ila w .. IIUID~ te .,nr_eu, _t
ut ptl~ un",_ bU beYreeed w.. dat
de reperr.ng kormahiiJ .. ~ 11 UIlt de
bargen te beletten bllDne ooudit.te te ..,be-
teren Bil tooade bom ook een Jroo:te IOID
kontant ,eld ter be.,.tigiJJlf Y&II .Uae bewee-

~n _telllD, werd te 10 uur op den mor
gen van den lSden bepuld, op _Ibn &jjd het
dorp wel ,nuld w.. lOet bUCJerI Y&Deld .... en
het kantoor no Smitb werd )ett.er~k beator.ad
De _ten dergenlOll dIe J8willig WU'eIl hd
doc:urueDt te ondortookenen, ploofden dat 'U
het IDdu.I.ri",,1 rapport ondentcundeo

De boer )lcNab eD de editenr nn de
&",,,,,1 begollDeu l110teena den aard nn het
dokument le openw"n on gueo de menigte
deD n..ad OlD nie"" ur mede tol doou te bebben
..lvo"'u. Zll leta weer daarolDtrent WIlten ZOO
.poedlg de hoor Y"klkoroo~ VllJoen _t d"
(Uiten bekelI I werd, gmg hU UIIIII'bet kantoor
cu "olld tomlth bozlli du naamtoekeninJen te
OD&.V.l1g60
n" tlWlIlgte I.ooo!prekende, dlo OVOl' hondeI"

"Ulug groK,t If:lll "Jl de buer Y11Jooo dat 1110
a.odllcbt tot CUl\e btlwellll~1I door de Lo~n
0PllcnolDcn gotrokken werd, dae waanrcbllDIUk
DI"t WIstelI wat o{ III onderteokenden Smith
de Illjcnt ~.n den h''ér Rbod.,. or ..eboon ID
dezcn .t.lIlt geooren had lil de bulp aan doo
1",n.v""lach~n boel goon belan!! Donulf
Jen heer ULtod..... du: olet twee Jur geledeu
bet land Dl~t een gewapendo macht bIDoennam I'D ben oDICrwacbt. aaunel, goen IDIII
yan dete Vlu"" (KrugeTtidorp) werd In bet
dukulDeDt gevraagd gunateo too te .t&&n aan
do..,lfdo burgers dio hIJ poogde te vermoorden
on die uu cene belofto om 'IJII groDdgebl;;;!
te hol pen Uitbreiden ondort.eekeudeo Hl)
'crkluarJ" den he., Rhod. ale de IlArtulJand
der Afnkuuers, eu hU kOIl Dlel g"loc. ..eo dat
'li dIe bet d knment ond~rt.eekeDden .. uot.en
wat of 'U dedon ZOO 'U mot de vobte tt..
kendheld dor oonditi ..n IfIltoekend baddell
boopte h" da~ "U nch nIt het land lOO Aoel
mogeluk ..oudou ""Iw(jdcreu (Luid applaus)

De beer 'ilJ08n ~el'8Chuurdll toen het onder
teekende dokumeDt waarvan hU bezit genomen
bad eo druktu du boop Uit dat de burgera
heID ID £Un bandeIwIlle steanen &ouden. ZUn
t08l!pJ:Uk werd luid toegoJulCbt
De beer Adnaao de la Rey yolgde H il 1('1 dat

bIJ zlJu best deed om aan de regeenug bet se
vo.,) der burprs Lcn guoste yan bot rapport Yoor
te .tellen maar door het dokumul t te onder lee
kcn haddell zu Ilan de r"llOflrlDft ooraaak
gegevcn om !rUil I,Y",'Wlt IU verdenking te
.tcl'"n

TI II kl n le SoulI, en waarschnwde ben dat de
beer Rbod"" 1111," £ou doen om beu In ,un net
te 'uogen

De het'r du Plooy bekracbtigde ten .olate bet-
gPOn Joor de vonge spreken werd gesegd en
zoo I. I 0\ rr du zaakgcl3l!t igdeD Yonn.. te ".llen
bad zou b) ben .tdhg veroordeolen om yer
8llhCUId te worden Il U 'lfM verblijd te .esten
dat I."r geen burger wu ooder diegOlleo die ge
wokond hadden

Ih heer Me :S ab VOlgde met OOResterke re
do.oenng'" HU , ..I dat aangezIen hot den beer
UhodlIII DlWukt Watt bot land bU geweld te Oe-
men POUóde hU het uu te TUlnccr"o door "!JOII
fillautlccn te ~erlwakkcn ell £uno Iftwouers weg
te lokken IIU W:Llll'llC:huwdehon dat zoo.u
dwaaa g6DOIIg waren om naar Rbodcsta te trek
kon zu ZIChnaar eeu land lOnden begeven dat
\ olgens bet guzogde YIUleen Tnend van Rbodes,
voor den blanko on veil., wa&, behalye op leken!
booge godeelt.on, en bet .... DIet wunebl10
lIJk dat Rbodeoo hun plaataen 10 de beate gedeel-
ten 100 goven
net oogmerk nn Rbodee wu om de hulp der

burgent te verlcri.,gen want bU WUItdat au de
!DInnen w.reu dIe Zuid Afrika l>ewoonhaar had
den gemaakt en ou wou hU btn yoor hcm ID
Rbodesla I&len dooo, aooaho ZIJ elden bebben
gelDllBkt nIl trok hon aandadi,t tot bet
zeer belanirri,k fuu. dat '.I door het document
bot verzOek dodun lIOOdat, 100 er ooit een 1TUg
ontatolld, Rbodee kon .eggeD Ik hob lO IIlet
gen~&lid Zu hobben IU') genaard,en ik bezit
hnn bne! om dit te bew~:d '

0..&0 redovoenogull en ClOn&eer aaahlt-
.enj ultw.rbel op de burgen, die dadelIJk w.
.prou,en om SlIlltb te vmdeu Zu' erdeelden
&leb In p'rtj)On on doorliepen but dorp, _r
Mnuth had rr:lchlel..on lO eell bUlte.bOaw le-
aloten, en .laa«de er Itlcb... verbergen totJa&
de troID naar Johanu.burg .lrirok WlaUlllede
bU weggIDg

Du a[ajru heeft groot.! oJl'Oc....ondenheid Yer
oorzaaJr:t, ('0 het &alitIer gevaarlIJk Yoor UIIUlg
Rhod.uan ageut zIJn OOI 7-kb alhlCr le ..erl<>o
lieu' "rnlUI werd UltellIdullJk gelonden Ver
flCbuluo III 0<>11 houl.lerhuk n'l werd door de
lDeDJgte ullgOlilIWI,t eli naar het kautoor "all deu
vclllkurnet liuJ,raoht Lult Van ZUI nam huw
naar do g'" "JlIl"I". voor pr.,tcchc, en een Dur
daarna .. erd uJ) op 'rlJe "ool"u .. teld

L HIE KUIPERIJEN
De Imponaal poll'lOke bewellLDl wolke Rbo

dUll bil 11)11 terugkomat UIt ElI(feJand beloofde
langa wuatltutwneelon 11'''1 to zuUen beyordt
ren ~ mOQI llIlI1den gang, ook In orue repu
bhok In Rnstcnbul'J WOrdGD beate plant",.,
Yoor II'>ow lOmmen gelda opgekocht door of
namons liedon dIe er nOQltRil op &lillen gaan
wooeo. ID Zoutpan.bol'J worden U'IIle menechun
-<le E"lfllhoche conranten ~en du bot allen
burge", rr:Un-geooopt 0111 .Ioiende melDones

BAn RbodOll le ondertoek.men WIl&rlD.erkJaard
....onlt dat Rbodc81:i bet een.ge laad 111 ....,
een Afnltaosl gedIJelI kan l>e&eI' daten werd
te KTl\genclorp eeo man betraot dill eYeoeeo.
ollder de arme heden 0011 nrdachte lIP_tie
zocbt gaande te maken tot meerder glone .....
het RI,odealllDe '1egelukert{jd YOerea de Ge
chart.o couraoten blor en m de Kolon .. (!eD
'VUIlelaat er veldtocbt tegen onae regeeruag TeD
alotte wordeo de IiIwule!! opgewerkt tot weer
stand tegen het wettig gezag, en doet men'"
Kimberley al het wogelUko om o.Jiahwe te
dnngen tot het Il.lieggen Vtll 'l'llrldarialen welk"
oompromltterund zUn Voor hot Traa.naalrJehe
semecnebeet DIt III dOl de ' oonat.ltutiooeele
weg waarop wardt YOOrtgegaan tot bereiki
'flU! ZUid Atriku hoopte wolvurt.. Veel t:
hocv ..n we wet loll te "~.n llIlI1~6

modedeelingeo AlIccn dIt Hot 18 thana niet
de ure yoor het volk der Zuid ~
Repubhek om In ooderlinge hnillhoadeJlik"
t .... t'l'Tllgen behagen t.o Ylnden Laat de
ICbe burgerIJ ah één lichaam rondom de gan
nag staan eo mee belpeu waken dat geen"'f:t
of onrecbt aau den "tut worde aaDfIedUn IAat
&an de bilInon en bOlteolandac:h8n.iiaDd een
f.ea&menljjk front gut;oond wonleo &egen de
;1...'" knlporuen wdke wederom II&D den '&Jl$(
gelet &JJn Dan &&) elk Afrikaer on:;
Il) mJ*Utle schenken en .11(1 IIYlDpatlllu toout.u
door daden eu bandelinge6 _ VolJ.:Ukm

GOED I\IF.tW8 VA:\; Rn EKIIDAL._De beer A
W \azk:.enuer, RII'UlIda.l ECJt "Op zekel~n
morgen dat ik ontlfaalrte beYond ik dIotfdu
aplll;::_.:U mlJll beup lI&IDeIl WVen I!eln>kkeu
en .._ 100 een el'JeD PlJUdat ik ~ a»t kon
:::.:: ~.::'er rood om ~ bottel Clwn
ik het -Ill, en toen _ 411' .... ameerdo
lDede ~ goeclm ~ litellp Ik blOld ~)l!rt_. dajren ua, en !lei ..... werkelIJk
,!~~rfgk te neo boeTeeI but Ik er b I bad

~ Tan dl~,:- ik 100 wel ais
&I het AID.., ... Yenhrenen,
~1IJa ....... ania~ .. ~

LoIQJS)t
&rOeJ- 0_ ....
......till
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De CIa
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Rhodes.
L'IGST

LOO~
t: I Ige rla:;eo ge-
l urn loop, dat
rwaarden aan

IJ le I I;e.teld om
v cl • '''raag

\ IU ver-re &8J\t
k kw am tot een
Il nr) SDll*h
Ir kt en 'II'flr-
, Iii md lune

heer F08ter,
I n.rm "Dele

ie inlllmenl t.

t mlgreentD
i u-n llalDe-
l n ."nkomai

Span trVIt-
kveren Qn~

k ""llri met d.
le g<.>Charterde
-che uk t \VU

II bet laad
i LJ.n In lllllQ
Il >uilen doea

Ir van d.
lat bU be-

v vr ve n met
e,,.J w .. dal

• urn d.
te ".rbe-
r ""te 001ll
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Icn mor

, I tIJd bet
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k l>e.t.r:nd
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fin da, lIU
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~ Lcn ZOO
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k, Ingen te
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te ze~gen
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7 k J"Cfl

I-tldo
Hvlk",o
;J td-t kon
i I ham
"moerde
ell ruer_
" rkelUk.
r I bad

l ) .. el als.
erd "elleD.
dl'UQG;_

"\VIl ge,en heden d, g~tn geDls m de ~
'an ]< 1.10 \\ .lIém.e besdlUldlgd ..an klOdcr
mnord , r din mag .. traat vlln Stellenho.cl.

lltn. J lt ob!< cpn gekleurde op de plaats
,,"n dp.n heer Andn.... Knge (rOcdeho:>p
Buttclar I ,erklaarde dat hll de heochltldlgde
kend" I n den n Imlddag ,nn ~I Sel'~ell,lber
onj<lekt" bti bet IlikJe, an een paa ~eboreD go
kleurd kwd 111 de bo", hJes achter bet bqlS van
zlln scboonmoeder op de pi .al. 'nn den heer
o il IJ Kng~ lJet he haam ww! kaal Hli 'er
1"ld" !Jet aan z Ine .ehoonmoooer cu "IWe het
ook aall zIJ" ba L' vertell<11l doch deze WIUI

lUet thuIS Den ..ulgenden morge u deed b i
wik. en ..-erd naar deQ Hldk mIet gar.onden
J)oezc k" am het likje hezlen Ilc, cltlkotnct
het m" het l"kJe optlll~n en toon zag Ik dat
er ctn m ItJtS~OC-dtou" till den nek".... liet
"as eer Jongen Il I bad 'ra<~tr met gem~rk!
da! dil besebultll"de, /II, wa.

Dl COlnelt. ~mut., d atrikt..odokter Y"rkla.~r
de dat bil h~t IlJll:Jeooder.och! bad en bevP"
tqde hetgeen ,1oor 1ltu. werd vePklaar" Be
halve het touwtje om den h.I. waren er geene
meI ken van geweld IUIIl b"t IUkJ" Hot kllld
"nd le. elld !:ehoren De he1lChuldlgde "erd
ook ollderzocht ZIJ erkende dat zu een kwd

~" !tIJ Ier werdd had gcbracltl
De h"cr DIrk Morkel 'eldkornet be ..estlgde

hd voorgaande H i b}'_d Katnua .hcol. ce
\raagd of z I "I<t wie de 111)",1,,1, liJd blld
kc n 'II un, I h d hem llC7.cgd dal till he -
I I ti ~ le "rd lCht gehoudell werd ./:i de

V~UTKOKK>:~ hc~ IlIllthgd, "lO ougdlu"d _n woollde 111CCII
Oet i1-" II I In. nlUll lori" lI,tb kamer lIa.. 1 Kntr1l1~ Dc bel!Chuldllld~ wq. toon

V-I(" Ibwt ~'Ot naar b:n.eu..u I t" ,,,ak om '~r\Oerd te worden en wenI op j
LO" (lE' de,er naar den tronk gebracht

-(i cr te e raaf )-ih \ h "a 01 J, Katnna J"coll!l ,erldaarde dat III op :.!8Sep
tJO' il le~ Ic G 11 DI l an i r tIc (lember om ï uur In d" kam ..r ~an lJesebuldlgde

"t. die n tg lU I ed lag en Illet naar haar werk
(d fit I K\.4~~P. \ t II II 1111' - \\ anlletr 'OU I><&;IUOIndat haar lIJf rcar Wal! Om lO !lur

ook l en 111 iller kill j, n Il gepillllgd "' met kroep ..-a< >" WOOer b, be"cbuldllIde en zag een rok
,prkoudheIl ,f klllkhoe~t zegt de heer A lOnr het bed lIggen vol met bloed Bescbnl
Cbapman beZigheld.he!<tunn:ler van de bIJ fJf111 dilidc WIlS kood en om 3 ullr kwam ~atrina
i rI _, I 'fr te Ourban ~ at." I 'd:ut gef'f Ik ze wooer bn bur en gaf b.. r ieta ie dr,lDken
.t~ed8 (hamberla1l18 kroop genee~mlddel hot Bt'schuldlgde uiJe dat "U bloed had opgebrai:lat
mankoert 1l000It .e v..rhcbtmg te goven Ik bo- r""n de veldkornet vertrokken erkende
\ md bilt In t blIzooder goed voer kInderen d" boacbuldtgde dat lil de bel
oUl III te nemen daar er Illeta ona&Dlf8oeaml m klUd Wil en zeide dat .U 'het
ueo .maak III Hct gevoelen un den beer omdat de vader niet wilde aeDnen
CbaI!lD&II I' betaeJfde van allen, nadat ae eon alln kmd ...a
maal Clwnberlain b_t re-iddelln bUD 0. b_baJdicd. bad ,,_.
~ hebbeD, T. bOP bij .u.~ PWi(ea .. ~- .. Mr1lftc1ldltl18iltl
ia~.-(4DT,) ~

DE HEER ViN RmJN EN ~UNE
KIEZERS

M"nheer -Op re» .UncIe gaf een mUDer
,,"endeu mIJ het I"QOdblaad~eDe Kwo14"" YUI
25 Septembq, ier Tn.zage. waann lemaracl di. aiah
_mt Afrikaner, lalfe uUlD<'rlriogea maakte
op den cd heer Van Rhlln Onder anderen
Hgt Afrlltaoer 'wanneer ipnlekt de beer \'lUl R
znn kieacrl too' Wu Afrikanen YUI Piket-
b9rIr en auJeren, nUl* 'fn die tIOOI't die tot de
Rhodes Afrllmn ..r partIJ bobooren hebben IIUn
cd Ult;:tlUoodlgd om overal bj"onlel.1_ten te
hoodoo Ziln eG booft ABn die 'fOOrm&llDenper
brief Beantwoord dat hll onae wtDoQdigingen
aannam Zijn ed zal la$er "olpna IUn brieven,
plaatsen en da~WlI8 In 0", /.,and pnbliceenw
bet aal wel nog een tlldjp dnren. Zijn ed
schreef te Piketberg eent ie begUUleD om IUn
Itnk of wat "IJllnden Rb0de8-tunDen, die bem
zonder oorzaak belaaieren en haten .n de ge
legenheld to stellen In ZIIDietrell"oo;:.JUcheid ie
Keggen wa~ "'i lIChter IUU rug ges. hebben
Ook om vader V en zIJn zoentje Nieodemu8
achter malkander te zettelJ wallt bet oude
Mpreekwoord legi dnt ala men un onjuiste
vooniell!ng maakt, lun or vllft'g anderen en
ook twee nocdig de eeue goed te maken Daar
III tnd toe noodig, en dit wordt ben door tlln
ed rerleeed

GEf.~ RHODF.SMAN

P 8 Den beer Van Rbljn s reden .... aooal.
Ik vernomen beb te wacbieu met de blIeen
kOTDlltte Piketberg tet na de slultwg der synode
ten einde ds Vlok ook tegenwoordig te IIleOop
de bjjeenkomst

RHODESIA.
Nieuws uit Bulawayo.

l

Brr AW\\
hJd.uku IIIl

d )A!{e.'lCh tou te hel I", I ti van vee-diefstal
aan tie Z;1IUh·•• 1 " I oC ,filch, De aMI. tt ut
naturcllcu cumm"""UI> gaal d ,J"ll)k noord
II; ,an. om ouderzoek te doen Cll getuIgeIlls m te
wrnueu

lie heer !tu",1 , k.. rt binn I I ~ d~l((ln torug
liet wO'dt met verwacht d lt dr .1 IUlO""Ude

spourwuo f"".tclukhc len te Buluwayo ml bU
"uo<.:u

De eerste trein naar Bulawayo.
J,t \ w \,

gele. [u V u
eerste trem
hui j van oer

.!Jl I I 1 - (Reuter) - Onder
d-n hucl Harold PaultnJ k .. am do
I...,den UId Ing 10 III tegenwoordig
groote IJl Iligttl

Lo" D~~ - B/I b.,t
beetormun 'un (uu.,ra plateau Wl rdeu
majoor Braml) eu uog~u uiau gl d out! en Iuite
JlAIlt 1'"""" ou tW"e .' fllg man gewond

Transvaalsche Volksraden.
(n"'ltr I I y I If I )

CRETA
1~[)l:-lIRT~~LE luppunr

SCHOb\H~ VI~lH U:"iDI H:-lIEU~I~l.

VRIJWI( ( 1<

La Ilsrntlh BOetober IWlï
On heer J s,.boeuan kaoolliaat voor deu

Wcl~evell j, D ra ,d ""Jnde hede II ceno publteke
vcrgaJcrU\!( all.ICr bIJ d.o gobouden '\l'eN un
der vwrlltter" lt 'I' 'an deu beer r W J van
Jer \ !llLr L \\ ,

De hccr s.:buern lil d >or deu voorzlHer ge
Intrvdulccnl 'Iudc "prak II" vergadQrlllg tue
ll/Il leedwezeo te kcullen ge,elld~ dat waar
sch luiIIk tcnge ..oll;e van de ouvold""nde keo
nl.~e, lt ~ de opkomst 1lI0t zoo talrllk "lUI al.
l I Il Ier. zeker L ,udc g~woo.t Z/I" HO .piUk
l " ,li op I pUlliclI \;tn opvooolllg be.prom
ng :;l ..JurwcoUltr.,rt.:lllJng tlll protdJllie "Lal"
'0 r h I h loofde to Ivcreo Indlell vorkowu

IJ" vGrgt 1~'1I1g m t,,,,,udlcht na'r doo beer
~ h I man geluisterd hebbende en Il ,dat 1111op
\l SoChtH h.: tu \r\~cn voldU\:ndc ant",oor-doll gc
o \I 11 h.,1 wenl do \ I"cndo re.ulutte eell)'a
ng 11ILIgtHH IJl ,

J)eze 'urg~ICJlllg Jen beer Schoeman ge
hoord IlCJ,hcul, geoft haru \Oldoc11111g"md Uil

\ertr mwen ID ht:m to kenneIl tn hC81ult z ,ne
kanth illuur mul H.1It! rnLc::ht tu steunun
'((:t eene I UlkbctUI~l1lg aan dt:n \OOrz.lt.ter

glflJ de \t!roa l~rlflg' Ilu n
li W BHKII

St,!t.:rctul'l,"

\ II 1111

KAAPKOLO!HE
L \ I \\Gf

bt.:crctarH~
OplUIO ... tu :h imbl!. ,Cv

hrt R,thh;bc",llll HOOGGERECHTSHOF.
\ lt DI L'i ( I I I Z [ r rl" I

( i

P(\"f)\(,

I f\ KRH PI L~ M\:-l

Bt:Tllht h Jlll~t ont\fll gen ':lIl een lnHtortlllg
1,,1 I !l,n , r (l, heer P J de \\ lt ..an KIeIII
r I"'ts Itaro elwe,( Icelt ono 10 eClli nd gc
d cr I SC( leml er medc dat bil door een
geheeJ" I t rllug 'al Z i" gOLOndbelll kreul",1
\\ lo'" ~Cl'V r 1t'I lJIl:lr dat h I nu wedt r frlsch ell
gezond .. daar Ir \\ IIJ11,m' PlUk Plil hem
weder oph.e11 en "I ",hrllfl (,,,Iurelldo 011

,.,cve r t wee Jaar I(vd Ik :lUI JnR Humatle In dl
lungen eli w"' "eJ, rt Il<m t!id aU"d erg ZIek
:'ol a een poos h,e~ .k PI)1l111 de beeoen en Ik
w{'rd 7. ) ""ak fht Ik ",ct behulp van een .tok
ffiJl(,t I , pt n De pin, n namen t 'e en het
du udc lil tialIg uf ze glU!(Cndoor li 111 in led,n
D,~ nalht. or. hoon Ik goc'li toegedekt \\as
kreeg Ik koud" nllmgcn, en Ik ,,,oeltde zoo
er:( d.t Ik drooge kleereo mo".t aalltrekken
.\1 Il 0 tlu.t ullt~m~ 111eguhed en al en Ik kon
nj( t~ Ilde ... d.1I '" n giM melk J{ehrUlken en
wlf. rilt .Iecht. mu gil" te moeIte Ik consul
teer I twee der hek" aalD.te dokt.er, 'an lllnuver
d >cb .under uIIWeI he I 1 ,"n raadde oen \'Tl(md
m i :l8l1 dr \\ lii Inl. I'mk Plil. te I",proe' en Ik
k ",ht I.'ltel. pIllen dIe m i ,cel

gnen t"11 nil- nrt t\\ee dOZIJn
hott,~. ! Illen, In bet" ~eb...'C1 gebruIkt
Ic h, hben ,O<.'I.k lUll zoo gmond als Ik (>Olt10
mlJli It" Il ben g"w ..,,,,t 1\[1111 eeUu_t III tenl\{
~l kuu ...J '11 Ik eet l( ""I Ik .la uu olken dil" III
k u I waler Ic werkcn e..en",,1 ,oei Ik me
ti " r door .tnk en d ,an,m kan tk 000 le,ler
dIe I I Il • )()al. Ik geleden heh aanbevelen dr
\\ "Itam, 1'111" PIli. te gebruIken \1. genees
nu IJ. I tellen alle kwalen al. hlcrboven genoemd
Z I I d- \\ lit lIns I'mk Pills for Pale Po<plc
IIIfulltlar zrl zlin cell zeker geneesmIddel tegcn
tenll~ • erlW lkk111g rheulnatlSme heupJ.cht
IcnlellJI< bl ,'Cl htc .PIJMYerteerlng of d)"pep'lI'
lt lOftlplI" HTlwakl"ng veriamUl!Dg.t ntus
,lans ~ ngel.cIlC zwkte eczemll en kherachtll{
bOld Worden vurkoeht door lile wmkehe ... tn
het al,.,eme. n of worden post, ril ,erwndeo
d" r dr "1I1"ms m."ltclilH>D co ZCl! hottel.
,'>or i-, ZII g{llllCll ocpallldel"k allo Hu~"e
I Jkl '/., klLJ Ui 1Ut.IIUt n cl)u( uverwerk of Uit

'p.~ltlnnen Illtl-:epllt w rdcll .pocrllg uoor haar
gehrulk h~nt"'d (\1)\ )

BOHEEPV AART BERIOHTEN

K UPSTAD

o t

Z ed ~ r le 110.1 tall. e"o droom lu dien droom
worden 1",'cbuldl!{lngeo rndu'ekt gemaakt d.
ons naar bet bof kaDJI8D brenPD, ell uarom
kuDAou 1J'I) hem wet I'II~

Tegenwoorru, de beeren II ~_
J P Bettef. J U Bltgnallt,.A. IJ.
HoU. J J 00 Vlibe~ LW V - De
VillierB aam den lloellD bil afweugbeid _ den
YoonJtter
De llotulen der laateie 'feI11Iderillc ~laea

en belmchtilld na tleII ~ ~
De heer 1":B MaraI1\, L W V.. lnfaa !lier d.

'ferpderine in eu !WD den lItOe.I UI.
t,UI IU\" IM(J\SEil

Na heel .... t dl8CQlI5lewerd bleromtrent be-
aloien het ~ beIIlull van lU Sept
weder inh.rlle"lr te breDfllDt dur de
commwue rapporteerde dat de beer Booyaen
.un macht te bulten phandeld bed door te
bouwen zondor teeetémmmg YUI de mlllllCll
palitelt. Zu kon niet .. nbeYeien het ,.boaw
weer af te breken daar be. gebou... reeds
'foltoold W1II1 en bet ook mau bii een 11I .. trut
stoDd

De boor Rettof zag Diet iUIe bet hUil ciaar kon
b1UYeD"daarbet gebouw ID de .tr ... i ......

J.lU NAAR DY. STATU;;

De beer Da Ple!l81l1Vel'l!CbOODier ".rgadenng
en vrotg of de municipaliteit hem DIet wou
belpen het pad naar de .i!tatie nog eeu klem
eindje verder hard te ma.keD Nu moeet bU ..
paardeu lU.ponnen terwJlI 2 g.noepa&lD _deu
weren wu bet pad bard Ook ...aren er een pur
gevaarlIJke o..erbangende beomen Verw6ZCn
naar de .traatcommlllllle voor afhandelinc

VERGADERING GEBOUDp OP
19 OCTOBER 1897

W r ZaUen m 'ferval; an, DOaderCI.Pa'"
~ van bod__ 'fOOr de ~
cirkels publeetnA Indien oue ....... ftU g-
4ero lraDd~teD -ten, &ál be, ou"_'"
~ - -ti OM de _ Y_ deae JtjOR_
tie 0JIIIeIld0n. De JU- il IlUavljjt .... &1~=~r.::=s:::
bniJi.IIai -
1. WurCLIJDI CJUEL,-Eb Jlcmdeb..tid.t
JL L. N~ (8telleD"-h. B. te Wel

1iJaIrten. Koeherr)
J. .A Faure (StelJent-ch, B .. PMrJ)~=)
Dr SIIlati (BoDiIeboech)

li ZVIDWBITlI:LlJIUI c·IUtEL
)( J de Vi1Iera (0aW0D)
F YUI Eed.. (B .. S...eIIeadam, (JaJedOD)
Villien HarriI (Worwater)
J J s.m-.n lOudaboorn)
B. J Huid. (Oadtlhoorn)
Mam de SlIlidt (George)
8 da TOIt (Ce.ledon).
D. J vu Wijk. L.W 'V, 8i"fllr'ldaL

3 NOOaDWUTELlJKE CIRKEL
P B 'fan Rbyu (B Vanrhijo.ldorp, Wore.-

ter, Pik.t~, Porierville, GoadlDl)
J A 'fan.l. Locbner (Moorre.btaTK, B ..

Hoo~~, Vanrbynadorp,.PorterYilTe, Wor
oetIier Golldini, Piketberg)
D de VOl Rabie (B Woroeater

'rille)
J EDteen (8 P"tketberg)
J D Lopn (llat)eafontem)
J J Jonbert( Woroeeier)

.. MIDDELLASDS( HE CIRKEL
A J H"rh ..ldt (B Gn&:IIf Remet, Brlt"town,

Carnarvon Bhuwkl"llllt& Aberdeen)
H \ lIJ<>Oll(IJ Uhen "t~rherg Hopetown

VI,term West Rtchw;md. "r ......rburg Hano,er
Prm. !\.Ibert 110 I )
S ( dn PIessI. (8 B.ntstown Hanoter, Bbe

nCRterbt,g)
J J F ot1l1C(R Beaufort West, Bntstown)
.Moohnau (FA Carnarvon, Hopetown, Pnna

Alber~ np Il)
P B,denbtJM!t (B Hopetown, Fraserbnrg,

PnD. Albert no II)
J J<' du TOIt (li (.ral\!f Remet, VlctOr'UI

West AI" lueeu Pnn. Albert no I)
p (, Kuhn (R l arnar~on Vlct....na WNt

Fra8erhurg PruIS Albert no J)
J (,ou"s UI JansennIle)
D l' VIlOtien Heever (B Rben08terko>p)
« il Man\!dorp (Graaff Reme')
N 'an der Merwe (B Richmond)
L ,Jacobs (B Hlauwkrsnu)
V d W8Jllbulzcn (B Pn1lll Albert, no II)

[, )l"oOI.J)(If)j!TELIJKE CIItKEL

11[ ,J PretoriuN (B ~Itddclburg
!'Ite) llst>llrg Veoterstad Bnrgcrodorp T.rblllt:Jid).

D P van don Heev"r (B Vcnter.1ad Pbrhpo-
town 8teyn.burg, Burgersdorp, Col ....berg,
Molteno "lekpoort, Tarkastad)

WIenand (B Phlhpstown)
N A. J van Renaburg (8 Coleaberg)
J J van Shaten (B Molteno)
Martm Coetzee (B Vlekpoort )

6 Zllll<)OST'..LIJKE CIRKEt -E.:n Bond.kandl
daat

T .... woordli De 'foomtter en al de Iedeu
De DOluleD YUI de ,.wooe Yeipderiua, aeboa.
deu op 1) odqber 1897. werden ",D 4!11 11*1-
PkeUrCL De- beer Shepherd ~encbeen ~ _-
..... rmc •... ~ toejle)a_ "'-.s-. de
_t.nIOOi ¥oor SUa ... DCfoaa m eie porpnfat,
.,.... tredea te -Jeaen. De JUd beaJOOt lID
IIOD 'ftInOek te l'OJdoeD, ouder ~ YUI
oomm_ Krip enFick.

Geleaell bee rapport nD den opaipbter Ge-
rapporteerd dat de heer HAnt, ~ .. lol
'fan de IDIlnIClpa!iWt een trenr Irilreboom.
'foor lIJ)Jl WlDul iD de HolelÏlltAil beeft ....
plant

DNIote!l. deu beer Haut kenaua te pYen dat
118A1d. liom alecbta lean gelaten worden 100-
lang laet Mn JUd goed viMt
Bealoten eeD bá1f duuna PUP te leCPO _ de

boofdPllp __tot _ d. ellreadOlllm~ YUI de bee-
ren F vr B de Villiers eD Pool m Bird ........
onder touicbt van eie water __ Verder
.... rd bA.loteD de palen te' llo&lIWI'. en.UIf"
lID d_ Ijjde 'fan ile bekk.nte verleQlleo, oncMrr
goedkeanq van commmartll Fick.Ook ...erd
6e.loten dat COIIlID-.rUJ Fica d. Jengte -.0
"Van der Stella Brag moet laten w.ceo, ten
.inde ie w"'tera hoe ..eel raiIa le oDtbieden, te
...ordoo ~lead aan belele zUden 'fill treaead. bnag

De val8enao brjeyera werd.p Jl8leiên; leweten
1 Een brief V&II den heer Jon., Idqeude

dat op Il October U197 .er lemaad een ge
w_boc bad afge'fDard, eli dat zun "roaw die
YUldeiende wa 111 Itln Wilt bUlla daardoor p-
tlOlfoll werd verlWkeade onder_k te doen,
en de noodtge .taPJlIIIl te nemen ien einde ie
verboeden dat zulk. "eder zou gebeuren
De sea.etartll meldde dat b i den hooftloor..tabel

werYall kenlWl bad gegevon en dat h'i Oltgi!
'follden bad, aat dr llauf geZC4!'d8Obot bad
gevuurd

De rpd besloot dat de voorlutter dr Rmf
pe ...o(mnjk hIeromtrent moet spreken, bet welk
de voorzitter aannam te dooo

Een brief VaD den heer Paul Roux "erIOIl
kende toegelaten ie "omen een brug oyer de
lDulllclpale Rloot langa de straat 'oot ZliOwo
nlllg In Dorpstraat te lellKen Besloien het> er
zoek VIUl den hoor Ronx loe te staan om een
brug ZOOR I. verzocht te bouwen onder goed
keurmg nn don opzIehier

Edit bnef van den beer A no,c. verzoekeode
toegt'lahm te worden Jl ipcn van Il du.m III

dooMInede laugII de str.....t' our 7.1111 "mkel In
Kerhtraat ie leggeu De raad [,08loot hem te
molden dat zlIn ."rzoek ll! toegestaan op dezelfde
voorw"arde "II dat 'an den bee. Puol ten be
boeve van de beeren Jota & (.;0 te "etcn
gedurende de goedkounng 'ao den rn:v.l en qat
"zoren roo"tera moeten gelatelI w )m~n ter af
le.dm!!, vau het regeowater CI,l te worden good
gekeurd door commlt!l!aru fICk en den op
ZIchter

De boor Edwards verscbpcn ter ~ergadenng
"erzoekende dat do raad weder zun verzoek ID

zake zekere eneo III de Vlakte aan bem te ver
ko.>pen III overwegmg .al n,emen De raad he
.Ioot hem een antwoord tu gc, eo na de zaak
0\ envogen te hebben

N a do zaak besproken te b~bben be8100t de
raad !Ulu bet verzoek, alt tltin hoer I<,d"ard. t.e
voldOt:n en erven nos (j 7 ~ I eli 10 langs den
Banboek"eg aan be.. te \ "rkoopen tc~en de
lOm van £3.') per stnk op de >elfde voorwaarde
al. de erven reeds vt'rkoch t 7

Gerapporteem <lbor do wet kende com
mlllllie dat bet \ erzoek van den
heer Faure DIU uell I,..u, 0 rer de Kromme
R VIer naLIi het kerkhof llIet kau wordell toege
swn mMr dat de OOlllml"'''e den beer faure
een oudere i la1th zou &LUWlJzen hl) .gcr op
ontlen oorwllaroio dat h i de wal, all !:c,,,~Je rt
\Ier llIet mag wegnemoll Mct hetrekktllg tut
den !DUnlel, alen I{'"onddoor den hoor Ratter)
111 d" vlakte llIge810tell rapp<>rleerd. de "lT

kelltlo COUlml!l8le ~at de h ~r lbtter) ,oll:ens
kIL,rt 'III landmet"r flurll r een zek"r stuk
1I1un1<lp ,Ic grun I heeft 1I1l:e,lotell mot InlJl J
Be.lu!en hem lw C\ IU k"unt. te guven on hem
te melden dat h i gczeJ l~ "rond te buur kan
kr I{On tegen cc' e JaarlikMclto huur 'an il lil,
met dien "" ... tande echier dat do beer !tatI, n
g""n rocht bee!l het aan I"mand anders te ~er
hureu zoudor verlot van de L-omll}l.......... en
Verder b"lII le verweken dadel)k te melden
aan deu raa.d of hl! ge ogJcn !;rund overeookom
sllg" boveub"Cmolde 00' waarden on prIJ" ".1
huren

Dc volYJ'nde rekentugeIl werden voorgelogd
en d~ .ecretan. werd geauton.8eerd de betahug
te on t ..aogen

E n rekonll1~ V311 au \Vet Bros Is lit.! dIto
W H08 nan h dl 0 J ( Juta '< Co U. :.!d
Be.lo~n dat de 0pzlCbter gelast wome een

lamp le planl<el1 I. Kerkstraat tegeno ..er de wo
mng \ nn dr 'crsfeld

o JOR Il: ~ !'ipECLtLIST

i GI1K'\ AI ASH W':~T -Et'o ltd
J llarats (Il (mkwaland WOIIt)
UOH. (oud hd)

!) HF.lIll I~ \1 \"D lIRXfI -Etu hd
Has.fortber (oud l3.mdsllu)

IlASJjI!TE~

D., vooreitter .elde dat de JDai18tru.t ...eer
ooud",ttoll waggeotuurd- bad o...ecretana had
daarop ""n den Kolunlaleu secretárls .gelelogra
feenl en de oo.Jd leten "erden tOQn weder
ternggezow:l~u De bandIeten r.ullen du. ID ver
..alg Ill.,t meer weggewnden worden

Vt I t I AA r~ISG \1 [Nl< TI ALF.Of/Klif RIlS :otA41t
MAlun

Oanr de beer '1[alan tlfwezlg Will! hleef de
..... k oven!taan LIt de dlllCU.SICbleek dal al de
leden tcu gunste er ..an "aren

I I EI TKIJ!CIII le Il r
De worzllter .....pporteerde -:lal bet gtbleken

was rr It de zt Ik llIet onmt> oerl)ll'" \Vas De beer
Vau ';" Iden hllct bcloofcl later eene begrootmg
te IJIllken \ nn de kosten HIJ was er voor dat
oolllllll ....... I•• en .oJl <le&aak In banden moesten
nemert en h" de voorzItter stemde hlenn .. m
n" 'ud - I ,Jaren - WRII wat Ing Ouk be
""hR,Ilgde hct heht de boomen lI" WlUl er 'oor
mei ele .,uk wat te wacbton Het contract 11'0.,

ook \ erre 'an volmaakt De zuk werd ultge
.tcld \oor vordCII! o'erwegmg

(RASH I lOOft "~~IRA.~

De heer do VIIhe11l stelde voor dat eeue
comm"'le aangesteld "orde bestaande Olt deo
voorz Itter on voo... teller om 111delle een be
hot rlUk schema op te trekken en tW1J1 de re81
dont-hul.h oudeM! voor te leR"n DIt word
MU'" 11Jmell eu op voorstel van den beer Betlef
wcrd d" heor Ilhgnllut bIJ do commll!l11.ge'fOOjld

ALI!n H. I AI I JCl r, IlF LASTl~" m TAl ERS

Do 8oc-clan. legde eene lw! ter Uif...lnn
acht 11!lJillto'" ),eh.ttng betaler.

lJu heer do \ tiher. stelde 'oor de I~.t te
ven' Ilcn 111\011den 'ooultter CII den heer
Uotl.t

Do '0 'rlll t"r "I ht dat men dadellik moe.t
'uortguu Jw nH.: u.chen ta dn.~vaarJt!u Ht t
\\ erd ltangcnomeu <lw pewJnuu dudel Jk te da~
vaardcu

Oude ledeo, -
JklJlngBll (n Cltenha.ge)
WIlmot (Port Hhzabetb)
Oolley (UItenhage)
O"~TY.LIJKE LIIlli:t:L -Etn Bondakandldaat
~ J de Wet (D Ahwal Xoord Lady

n.rkl) 0(01)
W 0 Suumao (B Macleantown)
Oude lede Il -
Ilr,d6eld
Placock

CARNARVON.
(fa .. UI. c(}r-rupOIulmt)

\ fitZ HK

Bnci ~c1 l .1 \al den heer (, I' Steyn z ~
, II le ual III > k. re I" lte "p [ III ug. nt.!om wil
"I ' ,11,,11 Cll 'I "~ende het Land uIt d" .Ioot
lall~' lt 'Ir lit eh,n ,or loo ~cbnllken 'erwe
zeu naar lt: Mtla lt comml!\"JC 'oor afhu.udclmg

\\ \ I P.HI I Jl I ~
lIrte f !;elc>cll 'In den heL'" E ,J tlu TOIt

\ I :l~eTl le cllt do et ",ml~"'l\rl;,sen hORl en zekere
'an l'a<turICl1111 "dielI bel pen de
Ic k .ten , lil c." half lUim, PUP naar

hITIll ~ li r.d J Jl n k h~talt n
De he I la I dcr "PU) was €r v"ur bot '"r

Z )f.,k tJC te bl 1\

Ijj h~ll Heil f 7.mt! ,ltt <Ic heli du T"t
0.1 ~lr C Il Il '" g houwd 1111 dat teu sIeraad
w I' 'O<Jr het u rl' U ,k 'Ta" cr een hcul santal
nl li" e I UI7,,,U I P!!etrokkcn en dIe rnVllscben
k ndcn geen" aluc krlJ;e •

Du voorzItter d.cht dal hct een, crkeerd be
"In,cl was cn w ts du. er t.egen

I le heet 'a I d, r Spuy weeN er op dat. Iet.
\lUI d.cn atr I re,.I, Hoeger gedaan "ru!

IJe beer le' HIer•• telde 'our de .aak naar
du water ()mrtl l'4~10 te \ ~l \V! leo

I! heer Bilgna II lCide ti Il " de pet.anen
dJ, I hd n ltcr I uJ~n IlIJ 11l1-1 en" L"i er lOOf

hl..t ,erzock toe t~ staall
De ,) Ilitter d lcht ti lt dl~ persollelllUaar

zelf een (IUI!D"pil' har kondeu l"ggeD
\ crWCZCll I aar du "iter C)mmlSl'lC voor

rapport
lJo i ccr nh.;n lul wld" U31 Je PUP tCIlllllnste

ecn IUlml'\pl)pmoe~t \\Cltn

1 I VI Jf lUi \n~
flnef gelezen \an ~Iattb I' III ndnk.vragende

al de I rutld lTe I' ~ulterh" '!Den tl koopeu tu.
""hen he! tI gcl"<:he kerkhof ~,I d rI' Ier tot lIJ
de I,crbrug

~ oet luege.ta ICI
1 IJ. I F Hl I J)\f :'"II ) I

Bnef gcl~,e I 'lU du hoorun Helllllllan :!Iflller
~ Co kb.:;:ett<le 0\ l r ue sloot ,oorilil hunne
btzll!hel<l"plaat. dlc In .I~ebtcn loestaud ve.r
keert \ cf\\€zt:u nalr de strnatICumml!ll'4Jc 'oor
rlpport

IIZ I!lf"
Ral r JIL un cl 11 gP, JRdhu I. In.pecUJur ~e

Ntot.1 iW de ... kwam cr lO 'oor en het
werJ aan;E'uom<.n

I I \, I LAS"f.N
Tcr tafd "crden ~elegd een brIef en bouw

ph111 'a I den heer il (.;Malberbe Ook wareo
pr bou"llannoll tnl(ekOlUen .-an cJeheereulolnss
herg on :-Itark allen "er Ion 'erwezen naar de
comfULSSIC ,"an alroremcenc hez.lihcld

" \ r! ft" Af • ~
Oe hocron RelIef an BhgDant ..-tidell dnt lIIen

nog een \\ aterwllg"n T.l u aankoo,..,n Jilllr III(n
II~ J "r W \II,.,., h+lnl"k wat moer ""tet zuu heb
hen DIt "e.d I(oedgekeurd en 'erwezen naar de
straaLtommlSRIO '\ ot r Ul1\ oerlng

lJe beer Hltgnaut gaf aan do hand d lt ti" 1\a
gt!n Itchtcr llloc,tO. wezen dan de tegeow99rtllge,
en Óil~) gallon. moet booden

HIerna gmg mon mteen

Het vukeerde in voedsel
en drank.

IIot publiek be61ut Zlcb bm, usl te
go' ooien KIckte te bcproc,en .,n te Voor
komen of ten mtn~te te!!"n te bouden Het III ID

,,,' f UU I lj.( /I dat Jl. la eeo groot aandeel neomt
daar bet nlIceulllk &hs een oe... te klaase voedend
voedsel ageert - het venterkt bet hebaama
gestelom du a Invallen van 'Iekte te wederstaan
tegen te ba III en te \ oorkomon Men bourt
Iemand 'c~ó(ell Zoo en zou heeft een .lerke
const,lutlC ",lg dat op en men zal zIen dat
zoo eJl zoo den gouden reg,,1 opvolgt van matig
III al'u dmgen to zlln eo aandacht wUdt .. n
le' cn.regel eo bewegtng Hondt bIJ of SJI die
.lerke canKtttutle op door modICtlnen ID ie
neIDen of pIllen te 8hkken' Neen w&arlUk DIet'
7:~ behben ontdekt dat het roorLm,,," beter dan
~rn :;1" Il! Dr Tlbble. VI-cocoa goen 86n mld
del aan de hand \oor een leder om een goede
coltstttuhe op le bouwen en te bltlH,n be"aren
d.e den eIgenaar er 'KO III .taat .telt 8 lenns
NOIS zonder k, ....len en PUilen af t~ Ic"ngon dIe ID

velo gevallen, oorkomen kunnen worden Alzoo
kllmen WIJ weder terug tot lUIver gezood ver
.tand op o"derllndlllg gegrond Vest ~ oom voor
een oo;ellbhk III O\er"e~l11g welke ral hop Inde
g"sc hleden\" dcr wer~11 heelt gespeeld Hon
rlude pren rccd. heeft dl, boo;::gepnist plant
aardIg 'our I".. ngoel het menscbdom gelukktg
gf:maakt en opoe, ",IlIkt Wat Wil bIer zonder hop
ZIJII ~Iet <Jf znnder b.er (bet.er zooder) het I. een
eente klaKse l)1tter IOUIreu een voedlllj(8mlddel eo
IS boven allc8 wat III de genee8kunde een d""",',r
wordt getJoemd-dllt IS het werk ID bet bU1l()Q
der op de Illêrdn DIt weet blln" een leder
Dour zIJn geloude II;erkmg op de Dieren 10
vcreetuglllg met Iooln boudt het die organen In

gewIltIe ",,.rkende orde De boe, eelbCld Roed
door dr 1ift,les \ l-eoma voor de nieren RedU.U.
kan met genoeg ge" nardeerd worden \" anneer
men een mail nf vrouw vol vlekken zacht, lP'-
• w"lIen ontler d, oogen l.et verIDoed dan dat
er Iet. verkeerd. met de meren II Na dr
llbLleo " COCOa gebrUlkt te hebben, ~erd"tlnt.
dIe onJ< zonde ter neerdrukkende loetelOO8beid
cn wannee5 mc. he, probeert zal men alen boe
woldnd.g k fa en h l' bebbeo gewerkt Verbeeld
u echter n,,·t uat gIi olDdat gn pun ID b.t mld
den \l\n den rug voelt dat gIJ een leverkwaal
hebt Uet mag wel eeo .. n"a1 valt lumbago
"ill 'ioorlkomende Uit een plotsehnge 'fer
koohng vao de 8plereu In dIe nch~, die
spoed.tg zal verdwllnen door dr Tlbble a VI
Cocoa, III ,ereeDiglDg met goede bewerm. en
matigbeIt.!

Al de voornaamlie gen_kundige bladen he-
velen dr Tlbbl"" YI-cocoa aan, en dr G H
lIulam echruft -"Het verachaft mil beel _t
geooegen ~etutg~1B ie kUDnen a118IIIen omtrent
de w:\al"de van VI-cocoa, een m.1tgl61 \'lUl malt,
bop kola en CIU'lIaIIIcocoa extract. Ala alp
meene dranlF;O'fertref1 bet allo vroegere prepa-
rateo Oeen hUl8 beboorde er wnder ie -Uil

Dr Tlbbl811 VI-cooo& ta verkrijgbaar bU alle

l!tbekera. kruidenIers en "-Inke" of hU dr
bbl.... "I-cocoa, beperkt, :Il Kuteeatraat,
aapstad
Ala een OItO'fertrotfen proe"e ..an verdlen.te,

zal een net monaterblikJe vao dr Tlbblet VI
Cocoa worden gelOnden aan een., adr., zoo,
w..lln~ meI! schril ft (een postkaart ta Yol
doeDde), de ecbrjJver 0,..La.d wil _

[Anv]

Preekbeurten.

MAILNIEUWS

\V" z"n verzocht Igewurden "'10 te kondlgen
dat de d.eosten b i de 1'100 Uer Kerk te Siel
leubo.ch op "erNtkolIIenden Z H.dagal<lolgt .ul
len !IIO Morgendienst O. KrIge (\";&looon)
F.ngeJ,!Cho dIenst d. PIenaar (L It<>ohag-e)
avonddIenst d. P 'an der Merwo (Beaufort
" egt)

DemallbootlJllI.YIll(.IIII ..pl ..r..lh..al
Dutsdllgmorf!'eu I 1I111eu He I">r baar !laoge
brl\ch~ ma.lbllden loopeo tot op 2 Oclober Z'i
hracbt mede 4~ I pag..agler. ":taronder lad)
!'I.pngg en haar won ~e heer '\\ I' sprl.,Q,:

'\erscbeldcoe polItIcI "a"rllllier ,ooral de
heer Jobn Morley en A. ,uuh leden Van het
•uk.parlement beloben zich 0' e

zt JO Mlll~ I
en onzen laken t""stand uIlhc';>token

De heer ,John Morle) sprak te \rbroath In
zllne aanm"rkrnge. &lw 1.&Ilcie hl/ 'an de aan.t.,1
hng van het HlllllptOOltcorntl. zi/ne werkzaam
hedun 00 de t"le;rammen die lIltt 8.l\n het hcht
waren gekomen HU bad 11Ietde mot.!.evan een
ceu.uur over bet conllt~ rapport Ill. IJnvolJedl,ll
ondersten nl' "mdat hl/ meende dat bet mpport
Illet on,olk'li.!( ." Het C0mlt hoo als Jur.e
ge.eten en had 'lJn UIt.p ••I' k geda:'n bet was
Illet 'oor hem om von nil tc HIJen HIJ W"" '<!ln
ge, ""Ien dat de besIe .tap gewllC>Itwu zlJn de
kroon te 'm~elll om de ,erw"dermg \ an den
h"er Bh.uo. lilt don geheImen nilid III/ veroor
deelde 111 .t..,rko he .. oordlngen do Ultlatmg
vnn den heer ( hamberlam dat er Ulet. WlUO ID de
handehngen van den beer Rhodos dat zIJn per
.oollll}k karakter al. "en man van eer raakte

In Kchotlnod .prekende zeIde de heer tUqulth
.-all JubIleum fee.teliklwden gewageode dnt de
kolomeo con.Plc.e.... d~1 uamen In de vlenug
\11.11 het JubIleum maar men kon DIet vergeten
dat III Con van de groot.te en mee8t belangrnke
kolomi'n - die ..au ZUId Afnka - kwade re.u
taten nog ooopgelost blIJven resnll4teD van de
moedWIllIge en eTimmeele onderolImIng dw
7.00al. meo thans Wist twee Jaren geleden Itl!
letd "erd door den ee ... len mlllr.ter van oen
Brt tsc he K ulol1le

Uoder be{ 'oornaam.te nieuws
lJ! I' rl\\I

I" de voort lUring van de Ingemeurtl1terbtaklDlf
Ile Lancalliure katoenhandel wordt ID oon sloeh
te po •• lte geplaat"l d )or dele werkstakmg, 00
erkortlUg der ,,~rkurcn wordl be~prokell.
Oe ",-"dappel oogst III gedeelteliJk ml8lukt In

Ierland
T"ee torpedohooten ZIJDgelltra'ld aan de knst

vau Corn wall bIJ "elke ramp VIer menden het
leven moesten !Dscbleten

r Jeu de maIlboot ,erlrok wu Dlon beztg
,oorberetdselen te maken voor het vieren van
do verjarIng 'an Traf.lgar (he' UI heden Tra
blgar dag) en de wenscbeliJkheid daar~an werd
beoproken Men vrecade dat men daardoor den
f ntnscbeo aal1lltoot wu ge, en

\Sllfltl LA"lJf"
De to•• i3"d 111 I n lie I. no,: met verbeterd

DI.' unluster. durt;n nog VIX I t en de pe"t zet
I Ire ver\Vo".l!ng ~oort Cu III eer aau hN toe
Jan n{u"l11ln

Engeland hot ook Dug u'crhoop met Ame
nk .. over de Bcnngzee kw... tte on het aeh!JOt
of tJi hei ook met' rankrllk tClkwaad zal kru
g"n o..er bellttmgell III " est AfrIka

In het 008tenrllk Hongaar.ebe parlement W811

er eeo befng .tandJe dat leidde tot een tweoee
>ecbt tn!l8Chen de" eersteD miDIster eo een ltd
....n de DUltacho nailonaJe partu Het tweege-
vecbt dat plaat. had met revolvera had tenge
volge dat de eerste milliliter 111 den IInIIlre
wond werd, doeb nIet em.tig
In de Anatrabacbe kolome III men nos beZll

mel de federatl .. lrwl!8tic

WORC'ESTER.

Kindermoord te

IIOooaaa. 1181.( J all fJllzm C/Jrrupo1ldmt )

Sedert mlln lutste schril ven hadden wh zeer
.erkwlkkeod" !"CItensgehad welke zeer un PaA
ziln gekomen Volgens bencht 'fall 'bwten sehjlnt
hd of de roetIt toeneemt Tol nog to.. beloven
de "Jlng&Bfden goed Brande ...un ta ua nu .£19
lO. tol .£20 per IOllger, eo produkten van alle
ItOOrien balen nog goede prll&en op de markt

On&l> oude vriend de bee1" J P Vlljoen du
Toll gaat on. blDJlCll kort 'l'erlaa.en, om sich In
bet dwltkt C.lodon te vestigen HU bee£t de
pWtte van den heer P de Koek aldaar (ekadJt,
en do heer de Kock heeft zDlle etTeu albter p-
ko<:bt De plaataen op beide lI~en IUn goed be.
taald Ilawnrden

:Met bet boawon van het DIen.. , lltatiebaw en
bet nlba"'e IIChoolpboaw gaat bet goed Yoorult
Horgen vmdt de bloemerttenlooUtelliDc]llaata

Meu "fenracbt eeDe goede ~erioonlll, _ bIOe
meu zoowel' ala eene Jroede opk-om.t

De beer C: H. BeU, h.tiërder YUI de A..B 0
Buk alhler. la bedft IIlOt'pD (19 o.ber) DUr

.. &1_ bil Mrooiionbr
YUl4eD heer LOUrea.
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Vc-rt".l,jl'r.n· ,L.~,.\: ~Itkn ~'1' :~ (_h_,tvhcr P~'.17.
Tt!~:'ll;'O ,:,;_<_; '.: }a......run Jo-I.'..:II H. "J. van

D:.,d~ I ., ,: . "." I. i' D. Je Wet. W Hu t -
c hur.. ',_ ~! .J i i umau l'll J [I F. Ktcv n.

:\ut~l.' il ~~,~ \dn~C w·rgadt:rlng- g\.·I~l~n en
b€n;.tjgd.

l . :..\: \ \ 1" . I I

Bc.luteu d .: ~],: ''H't.:fel.lf}S aan (h-~ hoofdru-
e~k;uur VLlJ! !,~d"I"~t' w e-rk ...·IJ t,·lcg-rat~t:rc~ zal.
bet uuar~teJh:;1 \ uu t:l'l-l ti ol te ~?i~hgou.
aangetjtIl h._:l (Ji"'l.dlOUd gr,·ot vcr lh:'Ojaan deu
raad bet • . i~·:
\"LRW1..'~.11,1'., \ v-, ,'I ~!LI .... e t t: :.(lWI~\:H·A!i

Ur.~{ 6 _: . ':1I ".~!l .f.-n :'f.Je .....;llJg~r:la~ "au
S, lJ' : '" '-:[l" l,i .'\ ~"t..·l!:..c.:lldJ._;r 1...~J7.ou
le cno- ','" ,i .,0:"'; • " ..; v Of uGlu.'lu:

eeu ~ln,I·:!t· \ ru <,erl 'H" Il ,.~r; u .,,)1. " TEHWIJL
wurKrt'~l. L:"_'-._1 \ c : l ......... /",·::1 .c r r"','I, ve rkla
rerJc d·.; ,,,' t.c k '.d' de Irg.",\"\)"rJlo• . hunucn voorraad Bijbels, Psalm-
niet ueui.r :,'1_' l' : :.1.' lIt' 1,'<lISl'rOIl~cl!lke gc- k iik
I'r,)kI:;,;."",j,. I, L.:, vcr w ,:erd ,dl ,"vrdell. en Gczang-boe en thans van I'IJ en

Ut<L',-, J' '."" ,j!.\ \ 1,.LlII.~ll!d;!' [:-I }i,'l :\.~ aard is.
t: \.\ , .. Eeu inspectie wordt gaarne

Du hC"f lI'llcL:,.:-- ...dl lever ...Jd ebn Lr ief ru
J j - 'q'l..:llJ!Jd' I....~". ont vangen van verzocht.

~~:l d..:>ll~(.I~:~· voor pu bheke wurkun. verkla-
rt':i.:L' '~ll l'o'lit: l.'pmt'tlHg' gl.ullaakt WCI'd en dat
de I, :t~;": I;t! w ord c n iJ~~hol1W"J w:.lnne~r de .Ue,
g:-I)(olt[,-:!o~ ,. l,' d' IH ~.,.ilall.'5t.L3.lH.ic tinancreel ~ ,._.,_ . _
ju..l.r [.:.11 \"L,:'Jt!l L'I'~t;lI,) ...ecu.

I' I', } ,. : \1, \.\" I' rr ..\"T I \"'.

B\_,sll.tcD dat d ...· bc ln.....Llllg-cn VlXJr. Hermanus-
plckr~;ojutLln IJ, cn voor :-'t:,lllfurJ ,d. in bet
.t: lull\:n z Il. LlL·w....lke \11...'~.ull>aar z u lleu lun
0V UL'H 1:.okll Dcec u.bcr 1-. ' I

I',\" \4 I I: l":':. h. :.' oIlF II rs r.vx x I v..:
Hrref ;_:\':L'':t'll vxn det kout rukteur. den heer

H U, le '1: '11\ IJ~c1.JcJ.dc J.:.I.l de d.uu voltoord
en ,j,,(,r 1J. .r. !:,1111 lJc \\' ...:t !{l..'IIl"f.Jt.:k\eerd l~ gt::'
wor-den.

I)L' h",\'r !k \\',.: vcr kl.r.tr.b- .l.u li!1 Jen dam
!D:">l"t.-.-t ,_·tT'!t.· I"i !Jd!! l,dH)-orl:lk gcLKJUwd vond.

De bt.:tT I.l' [Lou x . a,aIlWt:/.l;; l.!!lu.ie. lel dat
he: ~ru\)I:Ht' ~,(..d\·t·lt\.· vuu tit.' IJ dam duur ou t .
plt)lling wv: ,I \'p·":L'rlchl. wua rdoor h!1 gruo1t;u-
dcels UIL -Clk ~f'_'r:I.,~: \':I~.

\'tH,tI:-!cl Jlutc)IIJI..,'JIl l>~ w.. Iht d"1l beer
Le I~OII.\ ..:.:.:; !,t..'[,l:dd \rl,rdc. til,t;.lóekeurJ.
De Leer l\ lL··.:1 "'!cIUJ,· rr legt'll.

Jl \_'.[ L 1:"1)11[' ".',: I

j)t_' IJ\.·.-\' l iun :,):1""11 raj>l'"rtcdrdc dat dL'dam
d,),,; .l. :1 :,,': lrr lo t t a:l.:I:_:';!llllll1"tl, rliltpoid I!.

lh:.";":{,11 d' t • :I\.'L! l ru Tult te I.._·t.d,,;l.

•
\ I' I' Lt t 'AT rr.:S l\l'I'gl'zdd van
i\. l!L'llli.<:':'I·I'I'ifl"II) YOOl' de ]ye-
tl,·kL II.:": \,;1:1 IIII!lfdlllld"l'wijzer
z::II'.'IIIIIl!"\'.;l(·!:! \"'01,\1,.'11tI""I' den

;. uti,i'T~_·l<-t'''l'lld\· tut ).-) \O,'E?ll-
"1'·11,,'\':1

1I1:1!. :-;1\I.. \T:I;-; l::..!IIti PElt
.., "': "\.\\[·~I Itld \ïijl,-" \\<JllilJg ('Il !tet

II.: .'1 I \,,")J·\I,'d ",111 dt' kO·;lLUIIIJlfI'Il. De
I (htdl'J'wijl."1' IlIlld ;g,'hlmJ ell he-
, bq;llll ZiJII 1"'-'I'lill~l'll HiLll te bren-
lil'll tot hd ":-\cI1001 Higher",
l["llamJ:.;cll C'1l Engl'l,;ch ItTl'ischtell,
Mlizick CI'1l aallbl',·elilJg'. \\'crk-
zaalll!tedelJ tu l'c'gi.nlll'1l III J.\:\I-ARI

1:398. \-001' rel'uc,re bijzollCJerhedeo
doL' I.Gl'Q ailllwck hij

J. 'V: LOnV,
~1::If:. :)c!tool Com.

\lak tl jI: ..:tt .", I ti Sept., 18\)7.

Afdeelmgsraad Caledon.

I',
J... ~ L I: I, ~ I I~!\ ". 1:,

,~'rJl' d.H ~1·,,:ll a nt woord
Il"'. r 1"J~tt':' l!'o l)ilt\a!l~Cn,

r , II jil"'!" Il"tl,';' Ij\'l'r

Q~ISAACS&co scbrijft ,.prijzeD II bij.. ""bIÓL- .... IalDaBid-cw N.port. tHIOl
.,. -XJ.BDm 'BRTCK I lTI'l'ST.AtKAID&

.... BRAOK - STRAAT LANG:H.A.RKT-STRA.A.T
EN I

BIOOM - STRAAT, PLEIN - STRAAT.

KAAPSTAD.
,Somerset West Strand.
IlIJUFV. BENFIELD wen!Cht ~~ B. G. LE~NON & CO. (BKT.)
, het publiek bekend te maken l!iil~ Hebben juist Ontvangen een Grooten Voorraad -~::=~:A. S!g~~DD!!L~90.,Spuiten ~~ ~~~!!_Glycerin&=-~~~:o:2~~w YROEGB AWOBlIS.IOO.D.:.~.,".>DllI DI.'DYW .. f·~ II.... ~ . ,I v__ ...... ADDERLErBt~, a:A:~JAl).

:" " \ .' ,,' ''', J' , ' _,;.; ...• > ,,,,_. '. '~,,' .... ~ _.,, ., . '~,'>'" ,~;::." ,

D. ISA1CS &. t,
DE KAAPSTADSCHE LEVERAN-CIERS

VAN MEUBELEN,:

Gas en Olie BngiD8S. DE ondcr~~kende wenscht zijne
- • vele klanten te danken voor

de ondersteuning hem gedurende de
laa.tete 3 jaren gegeven en wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nu een mimer plek
heeft betrokken en vertrouwt hun
gunst als in het verledene te
erlangen.

JAC. HEINEJrlANN.

5

Kortste en Goedkoopate Route voor Relzlprs en
Goederen van de Zee naar Johanneaburar. Pretoria
en andere plaa~e., In de Transvaal. ,

Dqelljk8che personendienat van Lourenco
Marque' (DelaaJ0baai)In 24 uren naar Johanne.bur.
en 21 uur naar !Pretorla.

'!11111 _. MIga -It'uw.. Jl .'L-tI Ja 171
• • II II' PnttrIa jl IL'" idi • -'
D... UJk8chepersonendienat van Durban (Natal)

naar Johanne.bura~ Pretori: en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.

AGENTEN:

Gebroeders GROSSLEY. " Otto "
Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwa~titeiten

ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,
ALSOOK

en Vruchten
Kistj es enz.

Uitvoer

1~E N l> K RS gevraagd
voor bet leveren van

.1~,OOO galla. Olie.
21,000 do.

104,000 do.
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IIeerell Predikanten,
Ouderlingen, en
. Diakenen.

Ol' BEZOEK aan de Kaap ge-
durende de zitting-der Syno~~,

worden lt ier JU (' d c beleefdelijk
herinnerd dat de Heeren J. C.
.J IJTA ell Co., .Addf'rleystraat thans
een Iraaio ';'Jl'teel'ing HoJlandsche
Boeken, 'l'cksten, Schoolprijzen,
c-uz., cnz., tel' verkoop hebben,

STELLEN NU TgN TOON HUN LAATSB lEGBPK~,

Het IJameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN llAAKSEL), .

IN GOED GEDROOGDSOLIED ESSCHE~HOUT,

Houtwol

DE KOLONIALE ONDERLINGE LEVENS
VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ, BEPERKT,

Kan~oren I .Adderley - S~raa~, Kaa'Dtl~.

VORUITGANG DER MAATSCHAP'PIJ, 1873 TOT 1896:
YONlJ8. NIKUWE ZAKEN.

Datum. !kt1n",.
£2.86~ 8nm

VL'TZCkerd

Vormen van Voorwaar.
den VaD Kontrakt alle andere
bijzooderheden verkregen
worden aan de 1oI~~._... Magazijn
Kantoren. Eliu.beth
en oost Londen.

Veraegelde Tende"" iletJldn"!8Elerd
aan den Controleur
Generaal. Kaapstad. buiten ge.
merkt, cf TeQcfers v Olien,' sul-
len ontvangen worden tot DONI>.
DERDAG MIDDAG. 18 NOV.
1897.

De Iaa,rste of eenige Tender niet
noodwenaig te worden aangenomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg Mapaijnmeutel'.

KaDioor van den Hoofd Spoorweg
Mapzijnmeellter,

Kaapstad, 2 Sept. 1897.

KennisgeYing un allen lien
het moge Aangaan.

,
(

I
I
I
C

I{ENNISG EVING.

IN verband met bovenstaande
advertentie wenscht J. Heine-

mann het .publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
wordeu onder den stijl of firma,

HEIIDUJ1i, VIJ.LER & Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,

Lady Grey Straat
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J. C. JUTA", CO.,

KO_PLBBT.

£9 :1Ss. £9 iS ..
BEVATTENDE 8 ARTIKELEN ALB HIERONDEI:

3101)laacl, I~i5
31_1 M .... rl, I "'SO
3l,t Maalt, J 1Il>.;
31st IJooccmher, 1"!JQ
8let D"""mher, J896

£!,1l6.611
13,'59,Q011

Alle bouw- en timm£ll'werk aan
de firma toevertrouwd' zal met alle
spoed uitgevO<'rd worden. Goed
werk gewaarborgd. Verandas en
balkons een specialiteit.

Do firnia beeft alt008 het vol-
gende goreed voor dadelijk gebruik:
Vetlswrramen, Deuren (alJe grootte)
enz., enz. Bou wma teriaal
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet Toor
bou wdoeleinden worden genomen.

Telegr&fiBch Adres:" HmElUJl,"
'Postkantoor Adres: PliRL.

~,\~~ .

ZUiD-AFRIKAANSCH E

KONINKLIJKE lUlLDIENST

De II CASTLE MAIL "c~aatachappIJ

DB 8toombooten deser Lijn yertrekk.
n.n Kaapstad naar LondlIII om den

anderen Woeudag, te " uur n.m., DUr
Iladeira _ PIJmOuth, t.I 8iJ.·t Helena _
"'-naion -..ulegende op de be.-lct. $u.
d_tijden..
<>ct. lI-NOIlHA'M CASTLK, K..t.pt. IUutllO.

ft S1-DU!lOTrAB CA8TLK, :Kap" JUT

bra BoetII Joorbgelud, Jtl Lu Palau
TINTAOKL C4STLli:. Klopt. BB.DALL, omt~t 11

October .

Voor Vracht of paseage verv0tlg8 Inet
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

U_ZON LZJ_

KONINK.LUKR KAlLDIENST

UlIOI BTOOJOOOTlUJ.T8OlU.PPIJ
aa..__STI.

nB Mailbooten der Kaa.t.oh.ppij .....
JJ. ~:r- Kaapetd _-JLiieI-d
'ria Madeira, om df'll -t- W~ *-
" lI1ll' e.m., ala oDd.. ~

VOOR DGm.A.lfD.
" ~)lEXICAN, Kapt.. RIIT.OLDII. .

l!ept, 8-NOBllAN (Twin ScreW'>. Ilap&, 1(0
S2-UBTAB, I[apt. )(OJn'Olf. .

IIXTB.t. Jk)()'Rl( VOOB UO&UBD.
O..a.8.JON (Twill Screw), Kapt. )t(A.ATlJI, omtreD

12Aqut1IL
OKULPH (Twin Bcftw), Kapt. Tno., omtrent lt

Aa .... ua.
OOTH (Twin Scre"), Kapt. BImIl .... omtreDt ,

8ept.ember •
O,Uti (Twin 1!tTew), Kapt. Copp omb'eat II

September '

Een ",an d. MaaWchappij'a mooie Stoom
'booten al SOUTlLUIPTON yeriaten TOOl'

llUlBUBG, korl B& de aankomat 'raD
ieae lWI.toombouten.

RETOUBKAARTJE8~NGELAND
~;YOOr Zelltlu.nden, "orden oitp.
reik~~ een YeI'1Ili.nderinIf van 10 1";1' ", ~
op .dG DnbbQlt.'IlPa.agepnj •.
RlC'tOUBKllRTJE8 naar HAVENS

laap de KUST wordeD u:tgenoikt 'roor d.
terupwi. biDDen Drie Ma.oden perde Union
of tllecc..tJe Haat.cbappij SfGumbooten.
VOOI' Vracht of Pueage d(MI men aan_k

&aD de Kutoren 'rU de UaiOllSt.oemboot
llaet.etaappij. Ad~

j.ia rl. J...."" .: ,'I.l
tIP 1'1 .J,'I
·"I·t " '.,'
Jlc' r,,· I" ,
ht't: I. i \ .
~~\.I ','1 : ,

I Lt .. tl III I.,,! I!:" I" c r I

, I : .: ;.,:., ~.; '.,,,. r I )t

, •. ,I, lij ,;jl,~. \':1 IJL: vo lf

Adderley- straat

Boeken You)' de Scholen in
de Zllid - Afrika.

HET TOTAAL VAN NIEUWE ZAKEN.

N_,lert de ,Iichtillg der Maal"ClJapl'ij i. meer <Inn

DaJ:E- EN- T'VVJ:NTJ:G lM:J:LLJ:OEN &TE1aL,J:NG
(£2:1.'JfO()()1).

Zij""" .~-m,oidclJ EEN MILLIOE!'I 'Ol" i"kr jnnr n.\lI lJ"", 1Jc...11Ul.1I .

rOLl)'t~EN lTrGEl~EIKT. I KAS:<A ~l;I:f'LU';, 31 I~'(,"Ulber 18'4.
i in revi:-:ie

73.9;2. verzekerelId .., ... . .. ., ... L2:'-070,62O I de
IlKIlRAG ~AN l'OLISHOl' VERS l'ITBETAALD ..• .£). i3! •.;:.3.
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Djy:sional Council" Barkly East.
\"UTll'E.

POUND SALE.rl'll ill' ~"I,r 'ill !L·· "'llltj,l. ,IC 1\1'10111,

, .II.l I. I': Ij· ~;.lj \10\1'111\"·1'.1 ....<'7.
I" i'" \:" .1 r, [, .'_' ,I, TWI' 111;tl\\'"

I ,I i . t: I:' I \ I, II I I I,.' I'.>, I"" I, III ",) ("el
'ol , -:! " I J \' \ I: . ;, I" 'Il lt. i I) " \ t':I!":-i I ,t, I.

.1 .\. V.\" 1.\ I .•
!",11111.111l.1.,!11'

I: 1 ~ h ,1" . i"

":I.·VV'EDE ~LAS

Publieke School.
BLl~_NCO.

\ i'I'UI '.\'/'11';:-; \\\lrd"11 lll\il'-
.. \'.:.,·I:! ,.,,,,1' dl' 1,,·lrl·kklllg van
1[,,·,:,1 IIn,I.·I'\\IJ/,'r III dl' boycll-
:' 'lW, : l' i,· :'t'I:",,1 tilt lkll 1:,Jl'll

il.)'1 lrt

\\ 1.1''1,' ,,,l'n'f), l'll
, 1\,,J. II.JII.

':'~-'. \\·,,.I-./""IIIIICt!1'1l
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SCH UT B:: H ICHTE N.
\ .~\t:.U!!ll- Li i·. \" '" h, i Scl,u: t~

... \. 1;;';~~I,I\ ~l·i ('''vt· ,ll,tl \"l'n)~jrl(HJf,h'll

r::,I, ,.:: te \\'II',lt'Il \·t'I·~,,(_'hc ('p dpu ;~I'?'o(L'll

Oetobt't', 1.~~1~.ill,ril'!l tl:l't U'\·Ol't'n

p·/pst :-1 EVlJ no"d 1,rlliu 1~1I1. omtrt'n!
:.! jcu""!1oud, ougemerkt, wit tluJer Je pt'na,
v,er wit n.Jell'll.

(G~t.) 1. :3. p, BCRGER
SchutmeeatOl.

TE lx-komen !Jij nc voornaamste
BOt'khalldelaars ill Zuid-Af-

rika tut du daarbij vermelde pr!jzcn

D. Aitton.-Gc,;chiellcni~ van
Zuid Afrika IIIct oen inleiding
Over dl' Algcnn-cno Geschiedenis
voor dl' scholen in de Zuid-
Afrikaunscho f{cpuhlick. Twee-
dl' druk met 7 kaartjes uitirc-
ge\'Cll door dl~ Nr'd. Zuid .Afri-
k aanscho \' l'l'l'cniging, ;jf ii.

J.C. Vermaas.c-Xiouwe Methode
voor het ouder-w ij,.; in bet rekenen
ten diensr« del' scholen ill Zuid-
Afrika Jl andleiding eerste en
tWl'l'lk g('t1('(·ItI" Prijs :J/-

J. C, VermaaS.-HL'kelloefenin-
lit'11 "UUI' cvrst beginru-ndcn, be-
l.oorcnd.- bij lid eerste gedeelte
ti,T Xil'IIII'L'Mct hod« voor het ou-
dl'l'\r,j.~ in het rt-kenen, ~IU.

J. C. Vermaaa=-Nt-n« Rekell-
hoc-k, t cn dll'lIste der scholen in
ZlIid-.\f'rika.

En~k st uk jo Is. ~tl.
TWl'I'I!c stllkjl' i-. :3d.

J. C. Vermaas.-.\ ut woorden van
d" r(l(lr~tl,!J..1l ('Il Odl'lIillgl'll voor-
kt'IlI,'J:d" ill kt .\iLllw-Heken-
Lt'l'!', 11-:1dl"JI~rl' .1.'1' ~'.:holl'n in
J: II id· A fn !,il.

Uitgave van J. H, de Bussy
t'3 Amsterdam C'I Pretoria. [lANI;KAST,3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met ftpiegfllglas

48 Duim bij 14Duim. .6 6••

Ylakteplaats Kost -school;
DIST. ou DTSHDORN.

3 Vo., M,u1l.lUlt' Top WA80HTA7.BL met TioheJ Rug. roet Klein Kaatje,
beneden. en een Kap8tok~ elke Zijde. ~ 1.4 ..

BENOODIGD

VOOl{ dl' bl'ln'kkill~!..i vall. lste
A~."I~knt OllderwIJZt'f'l'S !rt de

T\\l·l'dl'-kla.'i 1'1111!leke SchouI te
Bnl.'t"\\II. S:dari" £70 per jaar.
\' 1'I'ei:,chtl'II, Ellgl'l,;cll Illllziek (in
~I'litl'l\de ']'tlnic-Slllfa) en killder-
~al"tl'll. K:lIldidatl'll die I10llalldsch
dq!",'lljk kC'lllll'll Zlilll,t1 dl' voorkeur
kriJgl·11. APl'llkatll"~ zlillel! inge-
W;tcht wunlt'n tot den tiden Jl,"ovem-
bel' aans!.

Dr. J . ..:\.B. IL\. YLY,
lIull. Secretaris.

Brrt,town, :2,':\ Sept., 18~I7.

YAH D, SPUY, IMMELMAN !lGO,
Vondu A(5/I7f!f'fs en A;Tenlen

Tel. 11(1. ~Ll t:,,·,d,ury en Paarl:
.. J IIJITY.'

TANDEN!
TANDEN!!
TANDEN !f!

I Vou .K!.uDTUJ!L voorzien va:l een Spieg-olg-las 18 dui m b~ 14 duim op
patente wieletjus. £~ 7••

Bovengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde artikelen en daar wij slecLts hout gebruiken dat goed gedroogd ia
in de Kolonie lullen Koopers het voordeel hebben van onse waarborgd al
de II'tiblen de hitte van het klimaat zullen staan. i

De Heer WAL KE R,
EN

LONDENSCHE TANDEN INSTITUUT
U/sIer Kamers, Grontep/ein,
liEE ~"T de eer aan het publiek

III de Buitendistrikten te
berichten dat hij een HEEL STEL
TASDEN in EEN DAG kaD
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewonen prij ..
Een waarborg voor vijf jaar wOldt
met elk atel gegeven.

-.! :;tlIJt~Le,eruCJerw De(Obsmalon.1

Alit CtI.lllt&tJff .httI 'flU.,

. , .... :.

DE DE

Ripp ingille
Paraffine
Stove,

Rippingille
Paratline
Stove.

WIJ hebben juist een verdere bezendil'.gvan opgewelde ontvangen. Wij bieden
ook aan EI... ~leke Tul:nplJpeD en "FI~~lnJt.,.

Lawn- Sprinklers, LawnmoweMl, Table Mangles, WlII:IChmachinea, Wringers, Draad
VleellChsafea.

" Floorin.," flanitalre Vloervernis, in veTIJCheidene kleuren verkrijgbaar.
" TaplJ~ Z•• p .. rei::ligt tapijten, matten, en rugs 8po~lig.

Agenten voor den ol Handy" Moiensteen. Stoves en Ledikanten in groote
vel'8Cheidenheid.

KOOR en DIXIE, Kaapstad.
~. :NI. ~c:» .. s ...".4C~.,

Weneohen de aandacht van graanboeren te bepalen
bJj het feit dat de

D!L&SI!IEV HA.R.R.ZSl ~EJLP- :aZ_DER.
NOG HET VOORTOUW NEEMT.

ze is de m~t populaire en meest solied gebouwde machine in Zuid.
Afrika en is alleszins bevredigend.

STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.

RUNDERPEST J- --------. --- ------_
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