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publiek verkoopen, het volgende:

I. Vastgoed.-Bestaandeuit twee
Erven, met een suffisant Woon-
huis er op, en geheel beplant met
Wijngaard-stokkeQ, heeft alsook
een extra standhoudend put water

n. 8 Erven aan elkander gran-
sende allen beplant met wijngaard
stokken die welig groeien; en iu
volle dracht zijn.

m. Levende Have, als
1 paar Zwarte Karpaarden

(ruins)
8 Trek Paarden (ruins)
1Merrie met veulen
2 Ezels, gedresseerd -
4 :Melk Koeien met kalrera
1 Jonge Vaars.

IV. Losse Goederen, als
3 Open Karren op Veeren
1 Schotse" " "
1 Buggy " " "
1 Mol Wagen ". "
4 paar Achter Tuigen
1 "naast achter JJ

1 Span Voor TUigen.
1 ., Ploeg "
1 paar Swingels en Kettings.
2 Ploegen.
1 Wijngaard Ploeg
1 Lot Zensen
1 JJ Steen Vormen
1 JJ Graven, Pikken, Vorken
8 "Hoender Korren.

V. Keldergereed8chap:- '
5 Stuk Vaten (4 en 5 Leggersl
-4 Kajatenhouten Kuipen (6 "
3 " ,,(4 "
2 Een- en half Leggers Vaten
2 Leggers.

VI. Wijnen:-
12 Leggers Extra Wijn
1 JJ Brandewijn.

VII. Een Assortiment Nego-
tiewaren enz., enz. En wat
verder zal worden voorgebracht.

A. P; BRINK.
J.W. Mool'reesJr. & Co.,Afslagers. _

Vendu-kantoor, .
Malmesbury, 13 Oct. 1897.

KOMEN aanloopen or de plaats
cl DASSENVLEI ' 4 rammen.

Dezelven kunnen afgeh8aJd worden
na afbetaling der onkolJten. Indien
niet binnen drie weken 'geeigend.
zullen zij, ter ~~diDg der on-
kosten, verkoeht en.

A. M. J. VAN SOnOOR.

K t d DassenTlei,aaps a ., ~ ~.:\891~,

bij de WA1~1dIi11F

en helpt ,
gezond gestel. P4tienten hehodren, ter-

Bij dit middel gebMli~eD, een goed dieet te
wegens het prikkelend uitwerl ,~~~op de

, Behoorlijke rust,' redelijke be:w:egiDg,
slapen. baden en leven! in de open lucht djn

machtige hulpmiddelen vobr de- weldadige uit-
werking dat men van dit kostbaar preparaat kan .
bekomen.

VEEL 68.-No 6.508.1

Brit8toW1J, November 11, 1898.
De H'''-'TCD FlllEnu:<Dlul BRO~" f,<' A~r,

li IJ"E H "'-RII:,<,-lIel doet mij het 1(1Oo.I"t, .,-"'lIoo!!"n il hierdoor mijnen dank lf. betuigen het Toor
Zuir] Afrikn.an~'h,-, I;enoo)oómidde! voor illw6Jl'li'.{':" ziekrcn in ,chapcn en bokken, "'aafvan u mJj gal om
te beproeven vl' uu jne .·~,("hai~fl,""..lr l"Cllig- in wendure kwaaJ wlU\J'aan lij mogen lijden.

Ik !tcl. zulks ;:t'liR.an. en he\' het br.:-procfll. en heb de gTO(lt~tc vrljmoe.Hghcll1 het AAn eenig yeehoer
&l'\n te bevelen. Pllidar ik H.'r:r.l'kt'rd be-n. WI\nllt'('f zi j het eenmaal op de rechte en behoorlijke wijze hebben
btprndd. zij ze-ker ZOf;...'t'U znll.-u 11<"'[( z-.u.ter lat 1I1iddd te wcecu.

Ik heIl her \'eprl't:f,! Il:d nlr-en (lIt ...chnpen cn bokkeu. maar ook. op paArtien, en k&ll cenig een
aanraden hct ,,,,k I,_: ,1'IL'u. r-n hl) 1.Jdc r ;..'\"\'11 !'ipijt v~n hebben.

Ik vert reuw all.x-n dM lad t iouvurtn-uten t ill l~l;Lng van dt' wclvanrt vtin de veeboerderij cen weg
mAg vm.Icn om ht~l mid.Ic l zoo ).."()t...,tkoop mocelijk. je kan het zijn gTatis, Over hunne epoonregen te
verVO!.'Tt'II, duar rl/UI iolcr af)..."1'l.'.21'11~(,,-'r cr g'l..'hruik vun lOO kUDDCIt maken. en het land en ,vooral de
eeebceedenj er hl'! ........I,.leel vali r.AI hc-liben ,

Ik hrhh{'1 l)l.'prl)(·f,1 np ou-!.- o ucu .Lic zee-r \·("rmag'N.J waren, op schapen met dlkkcol, voor
kDooplarm ll)olO!rn on t.b-I•. t, V"lOI lintworm. on haarworm. en "t1()r paarden "VOl lusr;ighcitl in ingewanden
ell in io lc gunll ol'tI"O)uw b"t'lJruikt Wa..i dt: uit~~ Oon.·a verwechting.

liet acbtug. hlijf Ik,
Mijue Hoeren,

De CWt"
THOS. P. THERON.

Yolkomeu veilig- !
L Niet-vergiftlg }!

Gemakkelijk toe te dienen I! I
Te yerkrijgen bij alle Winkeliers:

Bijzonderheden te bekomen bij

GEBROEDERS FRIEDLANDER, De Aar .

" QUAD -:~r: ~'\'T CYCLEC-'~."..~.~...d: i!. J.....~ .::1

Honden elf gouden ledailles, en hoogste toekeDlllgen.
~Verkrezen Vertrouwend

in
Europa, Au-

Azit', bevolen

Afrika door

de

Amerika. Agenten.

VE.RKOOPING
VAN EEN

Kostbare Theologische "Boekerij.
-------_

In den Boedel wijlen Wel. Eerw. J. R. Macpherson, M.A

DE ondergeteekenden, beboorlijk daartoe gelast, zullen verkoepen aan
hun kantoor in de Houtstraat, op .

Dinsdag Avond, den 26 Oct., te 8 uur.
. De Boekerij van den overleden, in leven leeraar van de Presbyte-

riaanscha Kerk, te Port Elizabeth, bestaande uit 338 Standaard Boeken.
Catalogussen verkrijgbaar en Boeken te bezichtigen ten kantore

_ van
J. J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

MOLL E1\T COY..
DIREKTE" IMPOR1"'EURS

J

F.AARL
"... ATTENTIE S.V.P.

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

Speciaal No; 2 Hooi Pre •• Ma.ohme.
(Hand kracht), met kist 3¥ X ~t voeten, levers aan beide zijnen. »

Walter Woods Maai Maohines en
Z~lf Binders, met extra toebehooren. .

----. -------
Tegen de allerlaagste Markt- prijzen.

MEN' YERVOEGE ZICH BIJ

DE

Stove.

DE

Rippingille
ParatDne
Stove,

Rippingille
Para1Dne

"'{'Xl IJ hebben juist een verdere bezending van opgemelde ontv&J;lgen. Wij bieden
V Y ook aan EI...u.ke TulDpi,JP8D eD ".PlftftiDp tt

Lawn- Spriuklera, Lawnmowers, Table Mangles, Waechmachiues, Wringen, lYraad
Vleeschsafes.

" Floo:rlDe," Sanitaire Vloervernis, in verscheidene kleuren verkrijgbaar.
"Tapijt Zeep" reinigt tapijten, matten, en rugs spoedig.

.\!:t'ntl'u voor den "Handy" Molerurt-t'IFn. Stoves en Ledikanten in groote
verscheidenheid.

KOGH en DIXIE,

Publieke Kennisg6Ying,

BENOO·DIG.J.

Sc~riJn:om priJua ti ~ol.IrUd'L-Bata luUIa Itn-gaar. N. per a. Ultut

Boncbr¥D.. de' OD. d.erwijzer voor de
&hool .te .Ta&iboeehfoatein, wijk

Onder Widebergen.

AP. P. LICATIES voor de bol'8D. ---.
genoemde betrekkiug Tergw.eld

van de bij de Wet vereischte certifi_
caten, gt.tuigschriften vaD bekwaam-
heid, .en Tan goed gedrag, T8Il de
laatate Sohoolcomun.ie en Predi- ,------,-. ........._~
kant, waar applicant -..baam .was,
enlidmaat8ehapeener ProtestantAlOhe
Kerk, 'zuDen deoe . den onder- .
géteekeude ingewaoht ltorden tot VOOR de
1 December, 1897. '. Tweede-klu
Werbaamh~n te beginnen" na Britatown.

de ZOmervao&Dtie. V . h
Een o. nt~:wd pe1'8OOnsal alleen ~ ten,in aanmer' genomen worden. slultende '.1'01[lJJ. o-t50DIII~Hf!

Salaris £120· per jaar en de =*=':::8fl
schoolgelden. ~.. liL...ss,

Billijke 1'8H08ten gestaafd door ~ ..~. App "-lel
kwitanties r;ull~ vergoed worden. wae t wordén tot_den

N.B.-De geslaagde applicant ber aanst.
moet zich voorzien van een onder- Dr. J. A. B. ..
wijzers tweedeklas Spoorweg- oorti- . HoD.
ficaat om tegen halfpriJs te reizen. Britatowu, 28 Sept.,.

N. JOHAN BOER. ' 'K. e, ~ N I
Sec. Bch. Com.

Senekal, 15 Oct., 1897.

R_1\6. ROSS &CO.
-STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.

RUNDERPESTI--_._-----
B. G. LENNON & CO. (BKT.)

Hebben juist Ontvangén een Grooten Voorraad

Spuiten voor Inenting en Glyoerine.
Zooals doer' Ex perten ,Aanbevolen.

VROEGE AARDEI IS MOODIG, DAAR DE AA~YRA!G GROOT IS.
A'I) lJERLEY";'J' HAA'r, I{AAP.~TAD.

H:OOp-,
AAN VE OUDE PI~Sl'OHIE,' PAAHL,

De volgende soorten Vruchtboomen :

Madeira Oustard Apple.
Madeira Guava.,· .'
Madeira Loquat.

.r, u. VO~GT.

Zaad.-aardappelen. Zaan -aardappelsn Dewetl!dorp,
14 October, 1897.:TE AlUUVEEREN.. . . TEl ARRIVEEREN. :

---:-----.ja -
DE volgende welbekende soorten, qamelilk: - 'C- Early Boae,"

lf Puritan," "Suowdrop," cl Roode Hebron,' IIWitte Hebron," ena.
eDl', IC Barly Bmee," . :

Doe &allzoek i. bij
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Groot Upening' Concert des avonds. Zeer Kostbare Porcelein,
D. J. MALAN, Hon. Secretaris .. Glas, Zilver, 'Plated-lw'

EN ANDERE GOEDEREN.
Publié kc Y l'I'koOI}in O' HERMANUSPIETER SFONTEIN, -
. o. DE ondergeteekendo, op vertrek

:I Afdeeling CALEDON. staande, zal publiek doen ver-
. LADY eneY BRUG STATIE koopen te

~~ "p 'Gezond Zee;.Kust Resort, UNION HOTEL,

oemen Tentoonstelling.
Bloemen Tentoonstelling zal alhier
gehouden worden,

.. .1 '.'.';<:;{'; ~(3, 27sten dezer,

,Jaarlijksche

0;)

DE SHOW ZAL GEOPEND WOiillEN DOOR DEN Wel.Ed. Heer P. FAUR~,
TE~ 12 URE PRECIES.

DE VOLUNTEER BAND
Z.:\L EEXIGE :;TFKKEN UITVOEREX,

Ververaohlngen zullen te krlJ "e,n zIJn op de
"ronden_

Goedkoop Treinen zulleu voor dien dag loupou.
Eell Speciale Trein zal van W cllingtun vertrekken te ;) n.m.

MA.ANDAG, d.n 25slen dezer, HET

ROYAL HOTEL
II I ;. G.

V . \:S-

STU/(V!ITEN en
/( U/PEN.

tt )' I~ OIl.Jl·l·gdl'ekl'IJlll' wenscht
I,l'! I'Llldid: l'l·kl'lld tlJ :-;kllon,

d :ti, j I,,)';l'! ''';', 'lJ"" Incl Il (Jtd uan dit
l'lIllill.lll· l':1 )."'1.1111,1;;1 1':;IlJ 1'<1.-; !rudt
!..!\"'jIt'IIII. lId lI"t·,·I, I,"·.-t.landl'
uit ,"'11 ruim en 111l)dlTII dlli)bel-
\'l'l,hl,in:; gl,huII\I', lS' I':'"chtig
~" 1"':"11, l.ecft l'l'll v, flu uitziclrt op
dl' I':l,li, CIl .~c1lit'L dl' Jl'\'t'llgevt'lIde
1.,·,·-1.1'1"" 1\';t;II'\',;t'r dit ~tl'<l11I1 zou
h, 1""111'[ -t.urt . t in \·I)I.'k.

A1'f'!,II' \ I i i:' I, ',I' .i. J".!",I.- II, .. 1',1:;,-'11,1,11'1\"larJiI)1',,·t elk r.;l'rld
I," I" . . "11 I', ,,'d,· i,,·I"'!td,'iJll'f.. ~ I: j' '.\! I : I '. I I 'I "\\ I I/I '1' I -~ """I

• I . I II J,·,t., klr:rlltelt dralJKt.u zi.l·nOfJin cl i I\,"' I "'i, I '/ 1;\'-'1

L .. I', I L', II: J. )r,·t "''__'-'''''II 1;I.l'llllt·/';I)\'k,·r~ zlIlJener
" : •.'. !':i'..'. riliII;" :.;I;II·:lI'l·"llIll 0 :atie ,·inden.

',. i I'" r .. , ,,' d,.. T '1'1111"1l'IIIUk.
1 I,,,, ;ta:lI.,p·k Jllj

Yan der SpilY, ! .1::Jël il in 1 Co,
\ l l'l:II-_\f,L,:;ll~.

raar].
:21 (kt

l."'.U.:~!:_) £.iLB URG

Eerste Klas Publieke School.

I'll .: tlil

:1 t, II I,I, Il

I r I'( 't'll::i 1'0 I t \.

Cf' Ill' I' I' 1 I;, , ·t
. ~L""II:ill'I'I, i "'I"("i:klll,ouk il"2"'-' ï', ':

_!,) (h'l1 )I)I,.'l', J ,~~tï.Dl';:-,d:lll-/.,: ...!.:t··~~,. jl" ,~,t:'i

ZIJn. I - - --- -~'t----_ -- -

Dl' li JljllI\.. . .rit i,,· I ';".i Zii": :\\('111 J.)IIllllI.\'-I ..I.'IJCI'....' •.olldel'll iJ; III ,Il! lfull"II,J'cill' t. al t,: I • l' t IJ ,.,
ge.vl';!,. t'O klji'! : 1:1 \"IJ' lj' f;" r Elt.'flh'II-II· _

talr 1',\3.111>'11{'ij I,' ". :'''Ir. (I'Jk f, 1']'l.r('.\'ïff~S '·Oot· E"l'~t(.
matt IliJ ill .,1:1:'11Zi.!" ,iloI, I',.. Ii, t,·: .\"I'!l'tlt ;1'111 d" '\O'II"<1cr
ercn'n in t'·.·k"iil'll "n III Ld ZIII'';'·II,: 1';1.1'1 :-:,·!rc,.J, y<'rgezl,ld· ,-all (\'I"tifi-
(Tonic SuiL! .'\."tl',·I'11 ])"c:,'i'Jk,·' (';Jl"11 ,'lJ c:",tlligsehl'if(('n van be-
kennis vali :-;l·I;",,: Ih:! z;11 ,'l'I'l' kil., II":,' Id .'lli,,' zllll<'11 wordl'JI
aanbevding' ZIJII. 1111:', I\':wlll d'~)r.J,'II,"lldl'I;;t.te('kl'r.do

\ I.' ":' I ('] I ' tilt (lil d"11 r "lVII ?\UI'l·IIIUel'. .
.. . / ,I '" .

-."'c', :--:l·I,·)·)1l' ' .. ,' \"IIII!.~ Yall tl1nll](':ïn:lnswl'l'k ('Il
',1 orn111b,.ll. : 'I' , I" .

I 'Jill!: >,) ; \ ",'Ill' aalllll'vl'IIIW doch
I ~'."·ll vI'I·l!i,;rhte. '"
. \\"l·l'kl.ll:lIlilll,t]l'll t", [JL',:iilllll'lI Ila

lk K'·I"t\·:lt::IJltll'.
~llLII'l" ll:..!11 ]>l'l' j:lal'.

D,. A, ,\IOOI:HEE:-i,
Paarl.

K.I.II'-K, ,l ,:,
Lj Uet":"·I·. I "'.l~

BENOODIGD.

&lalmesbnry Eer5t~ Klasse
nominltional SchJol.

Uude·

(JONGENS DEPArrTE~IE~iT.)

AI'['I.II\:.\'I'II· ......I" I' ,i,· 1" (I,k-' 'I' Ll:;-;TI·; ,\.';.'I.'(,>:lt I, ..)t· dlJ E(ll'''(e
kril:! l'iI:1 T"" d,· ,\", ..', :,' III I ) 1\:1" ,Iun~"n., l'll .'\Iel,.;jes

bOYl·IWI·u·"'·lnd,· ".:", I /.":1,·,, \.."r- '<,,1,,"-,[ tl' HI,:llllII)IJlI. K.K. Onder-
dl!11 ()'~tV:I:I'::I'11 d,,,,,· ':['11 J ,,!, :':':"-: \1'1," I,' ':','\'l'll ill 1S1:III,LJill'dell Yf 'en
teek"II,J" hl "i' I', \'''''11':'' '. !·-'.,~.I \'11, !!,,::.III,J..;rll Yl'l','i ..;cllt. SaraJ'i,~
\\"t:rk1.il:ll,:I" ,k:1 t,· ::.III\,I,I:·lll;r lIa' Cl -,I Jl:1. \\'l'I'k Il~glJlt I Februari
de Jillll'.,·,J 1:-','"' 1':,'·..1'::,,'. I ....:h, D"l' aauzock voor lilden

,~'abri" tI.;.-, 1','1' illll!llll:' D":lllll:)~'r I)IJ
.\ppllkatltl'1l Ill,rJ,11 Yl:'ZOl'llt 1', A, C. HA_\TIl,

alll·l·nliJk l'JjJljl·l. \':1111111111l":!dllig-
se!triftL'n L·IIZ., t·~ Zl'lllku ilall lJc.1l

ollllergett'l' kl' Ildl·.

~)CH: UT t3!.::oH ICHT£ N.

1: IeL l/ltJrr",
1.-) Ud(llll'l' 1 :-;'Ji.

Secretaris,

l.'ln:IJ, \\ Ell 11.\1L·I.U:fC

De Heer James Gribble,
Afnemer, PAARL,

\\
' E\SCIIT, terwijl !Jij zijne

klanten dovl' geheul Zutd
I ',.' I,,' ,;". "\frlka dillikt YvuJ'lllll1l'llirnc onder-

;,( LL I, ,',"11 i ...r~'()'lill:...," ;il hl,t rerledt'll. hen Illeue
"r ' :.: • "I. tl' d,·vl. II .Lt d:I'lr 'lij teJ'lIggl'keenl

\",,, ' , ,h \:tll zrJl1 n'l::> II:till' EIlgeialld met
: I"TII!t"III,I" g"(,)IHlheid, !tij in Ju

. "'i'" ("1 ';(lIIH l'l'r~'.'vnlijk uIle klant€n
I.d !.['dl'·Ill'II.

, I , 1 i,,!, .

\ .\ ,\,;i:': ,
: '\. ......·,1

d,.1 :! Jl I ,t·j, I

!.."I·[·,r /.:d .. : ij •

\ "! k,·(' ill 'Jj I \ r

1 "1.1,- 1'Ill il) i I. 'I, ,,' _, '

, \

l l .. i'

" '

,'.
:,,;

~I:' iT.,," ,.d :'",
\. !I!l ,;, '.: ! I' i.., TE HUUR.

S0/11erset Strand.

VAN

Rijtuigp,n, Pao
Huisraad, Winket-

goed, enz.,
TE

aOSTON HOTEL,
AAN Dio~N HÓOF~WEG N~BIJ

DURBANWEG - STATION.

""") E HEER S. ANDERSON heeft
,~,J' -iju Hl)tel eig-ndom van d..
",lIlJ g tet eu zal ahiaar doeu vêr-
koepen op

Dinsdag, 2 November,
te 10 uur,

zijn uitgebreid en algemeen voor-
raad van den winkel bestaande uit
Fijne Goederen, Smeerwaren,

ens,
alsook het Huisraad, en andere
benóodigheden,

'VERDER:

1 F. H. Knr,2 Gpene do, 1 Boeren-
wagen, Tuigen, Paarden, Varkens,
circa 3000 mootjes pekelharing, enz.

J. J: HOFMEYR & ZOOi, .Afslagers

f 'ubl ieko Verkooping
VAN

Waar .....,. ... de.-hool ~ opp-
riehJ. ij,dMl) •.,.a4en de iQoeUlkbeden .
..telt': ... V... ~ echoleu.lllMl1hn.
bt'::' .. JP'...;.!.;.., .....~...,-- .....;.·...-il,WOrdeD-~·-e_..,
~ ........ ;d.er ,._lue IiUn ....
er Ili.t 1IIIDhoe1i" Geellmg moel hU 0'9$'
de echolen la lj1ie pm_ute wakeaa en ..
oude,. sVDe'" lDqJ IwGdeo. En dail hoort
D18D I JlO8' dat tIQIDDlip ouden op enkele
plu.. IlOOmill belaq _lleD in d. op-
leidiDg hUllDeI' tlUCIereO, eo cle posiDpD
door aucleren ~ aoo min op prO.
".teD t. ItelI.D, dU aU ~alll18 kioclereo
niet DUI' de IObooI willeD aeodeo, of om
nietip Ndeuen ~t uit de IObool

OU tepuwoordls Btel8e1 van ooclenr\fa
il te veel geoentnlileerd. Allee moet door
KMpIWf PaD; men heeft geen plaatleltk
lichaam, dat T8I'IU1twoordellJk il \'OOI' de
opleidbaB der jeqd; al dekluderen makeD
niet prepld. YaIl de 1Ohoo1 gebruik. Due
beparen en meer andereu werden lie-
voeld door de oud8l'wijl-OOIIlmillie die iD
189á haar rappon gereed had, doch tot Ilog
toe werd niet. gedaaD om de 8IlIlbeveliD-
gen ye dU rapport, pwijzigd WUI' noo-
d1& ten uitv08l' '- legen.

Vóór wij de'pogiDgen tot nieuwe wet-
geYiDS' op dit punt aanatippen, ",eDIChen
wij op twee voordeeien VlUl bet bestaande
lielael te wijzen, daar het van groot be-
Iaq il deze voordeelen niet uit het oog te
"erU_n. Het tegenwoordige.telMl werpt
de verantwoordelIJkheid voor de oplei-
ding der jeqd grootendeeil op de ouders
en belangstellenden. Het. departement
stapi. dan eerst in, wanneer aanzoek voor

gemaakt wordt. Ongaarne
zagen wij deze verantwoordelijkheid ge-
heel weggenomen van de Behouders der
ouders; want zij in de eerste plaats, en
niet de kerk of staat. behooren het karak-
ttIr "tYl.het kind te vormen. Het huiageJlÏD
loopt in BOlIUIlige EUI'Opee8Che landen
groot gevaar van geheel vernietigd te wor-
den, waardoor de sta;!.t zijDe stabiliteit
zijn moreele zwaartekracht verliest. In-
wen men dos een nieuw ttelllel gaat in-
voeren, dan behoort' er op gelet te worden,
dat deze verantwoordelijkheid sleehts daal'
waar bet absoluut ll00dzakelijk is, uit de
banden der ouders wordt genomen.

Het andere voordeel, dat wij noemen,
vloei t voort uit hetzelfde beg] nsel, De
plaateelijke schoolcommieetee " moeten
sorgdragen, dat de school in stand wordt
gehouden en dat de onderwjj~er zijn
lalaris 'krijgt. Zijn de inkomsten van de
BChooi niet genoeg om de ui~ te dek.
ken dan worden bazaars, entertainments,
enz. gebonden, (A een lijst geopend om de
fondsen te IItijven. Dit is ongetwijfeld een
gezond beginsel en heeft dan ook tot op
zekere hoogte good gewerkt. De plaatselijke
beianl!l'stelliDS'mag niet verwijden! worden.
Het waarborg-stel1!81 heeft natuurlijk dit
~en zich, dat meu niet altij,! de ge-
schikte borgen kan krijgen eu dat er ,....
valltm lIijn waar de borgen, voorsi iu
IOmmige 1I0rpun, een meer of miu ver.
derflijken invloed op het IlChool-werk uit-
oefenen.

In 1~~r. bracht tte heer T. P. THEllON
zijn schoolrdlltm-hill in. die. ua de tweede
lezing Daar eton coullnillllie werd verwe-
zeu, samen mOlt eflll bill van den heer
"sAUER, in zekere gevallen onderwijs ver-
plichtend makende. De regeering had
beloofd in 18!'7 etln bill in to brengen;
dooh 11'1 liet tevergoofll op zich wachtt'n.
Jo:uWilt zal dOltoekomst ons bareu?

Op de. llyno:Jale vel'Jfddering van 18!14
werd een hesluit ttlU 1.'UlUltcTrul school.
raden geuomen, en waarBCiJijnlijk zullen
wij meer van dit besluit hooren, al~ het
rspport der onderwijs-conlmissie onder
behandeling komt.
Wij zondeu heel veel kunnen zeggen

.omtrent den geetlt waarin het onderwijs
iu sommige scholen wordt medegei.leeld;
doch daarover later. ,Wij vertrouwen dat
van deze synode eene krachtige stem zal
uitgaan ter bevordering van het onder-
wijs. Dat onze leeraren en ouderlingen,
mi88Chlen met uitzonderingen, dorJrdron.
gen lIijn van de noodzakelijkheid "an eene
verandering te weeg te brengen, willen De Bynode heelt, naar wij meenen,

ZtTJo:RDAG, 2:1OCTOBER ll'!n. wij gaarne gelooven, Dil handen onzer een Wijll en billijk besluit g'lnomen ten
----; regeerders en wetgevers behooren ge. opzichte van de prediking der evangelis-

,. ten. Zij wilden geen afkeurend oordeelDE &YNODE EN ONDERWIJ~. sterkt te worden, en daartoe heeft men ov~r hun werk uitspreken De
Dil Nederduitsche Gereformeerde kerk noodig de voorlichting van mannen van lee~ eu ouderliugen die op waar.

in Zuid.Afrika heefl zich steeds de oplei. ervaring, die praktisch met het ond~wijll tIChuwenden toon spruken, erkenden toch
ding dCl' jPlIgd in eene bijzondere mate in Zuid·Afrika vel'honden zijn. De over- dat er betliste getuigenil!sen ten gnnllte van
aaDgeti'okken, en men beboeft slecht.!! het centralisatie heeCt U'Cr nadeelige gevolgen deDarbeidderevangelitten zij n.lntul>IICh!.n
oog te slaan op de vele opleitlicgs·iurich- op het karakter onzer bevolking en de zou een besluit dat holt werk goedkeurde

zonder meer inlichting lewaad doen.tingen, die door het geheele land "er· synode zal zichzelven Blechts ~lijk bfij. Het zou kUDDen aanleiding geVen tot meer
spreid' zijn, om de vruchten van haar veD, iDdien zij het onuerwijs dit jaar een beslisten afkeer van ben werk dal, naar
werk in dit opzicht t~ zien. De herleving hoofd-plaat. iu bare verrichtingen geeft.. het oordeel van velen, gevaarlijke gevolgen
op onderwijs gebied die sedert eenige ~ htJlJben. De WSCussie, die de wannate
jaren geleden in Zuid-Afrika aau alle ALLSaLlEI1. walt tot nog toe In dew vergaderiug ge.
kanten te hespeuren ill, heeft ooie deze -_ voetd, zal zeleer not hebben. Ynenden
Kerk met nieuwen moed en ijver voor Lanberg kontrakten. van de evaugeli8tenllullen vel"Btandig han.

Onder het hoofd "een ander schandaal" delen met te letten op de gevoelena vandeze allerbelangrijk8te zaak vervuld, k k __ "
v08tigt de Gt·aaJf-Reinetter van 18 deur er e......... en gemeente, eer zij stappen

zooals de vele scholen, die zelfs in de af. de aandacht bij den langen duur van de~ nemen to~ hunne ultnoodigiDS'. of die aan.
gelegell8te streken en onder de grootste zoogenaamden veldtocht in Bechiuma- ru.den. En waar verstandige en godlldien.
moeilijkheden zijn opgericht en in lltaud land. Na gewezen te hebben op de on. IItlge gemeenteleden dien arbeid begeeren,
worden gehouden, ten evervloede getui- aangenaam heden in verband met deze daar zouden de evangeli8tA!n,onder toezicht
gen. zaak, haalt onze tijdsenoot aan hetgeen en medewerking des kttrkeraads, zekPr

Ons stel1!81 v'\u onderwijs gaat echter publiek door den editeur van de F(J1.t geen kwaad doen door Voor ~n tijd aldaar
Beaufort Advomte, die BechuG~ftland te werken. Het gebeurde te Porten'illemank aan eenige belangrijke tekort ka- ...... . te be
persoonlijk heeft bezocht, in zijn blad IS 7.eer treuren. Doch de vrede zal

lIliDS'en, die dadelijk in het oog springen werd gezegd. De autoriteiten llChreven onder Goda wgen. wel tpoedig weer her.
als men dit stelsel nauwkeung nagaat, en het verzuim toe aan de specWe ODUitan- staid worden. En het il te hopen dat de
die aau niemand beter bekend zijn dan digheden, en toen al die zwarigheden evangeUIten die daar gearbt>id hebben
aan de leeraren der NederduitBChe Gere- waren opgelost, WII8 de 'oorlog' In 'n dag groote voorzichtigheid &ullen leeren, ",sa;
formeerdê kerk, welke bij ondervinding getlindigd! De' editeur van de Fort zij ~rken dat hunne tegenwoordigheid
geleerd hebben, hoe uiterst moeiljjk het BeaU/ort ÁIlvocate zegt na &!jnooderaoek ook de miDllte WriJving ill e4!ll6 gemeente
ie. het onderwi's te doen doordringen rot van den langen duur nn den ve1dWcht: veroorzaakt. ~

~ "De tout liIn Diet l1&li d. ~pen, die ~--' .00
de verafgelegen etreken. waar de in wa- a11ea gedaau bebbea wat lDeDY&II11011 Yorwacb- In het vel'lllag van de buitenlandllche
ners t!:l arm zijn om honne kinderen naar ton koo, - _ de peraoneu die bet opper. zending, onder het hoofd Mable8kraaJ
een kotJtachool w zenden. en men bij ge. fuaa haddea•..U11 diegeuen, die door eea oor- wordt er gewag Pmaakt van de Ethiopi~
brak aan een "voorbo"k", die de zaak ter oi met de iDboorIingen weinia' te "vU-n eche kerk. ZOO 'Ver wij weten ia deze

en 1'eel te ...innen hebben. En OlD het l'OIIdaii kerk -ontstaan door dat eeniae georde-dehand' kan nemen, nkt in staat is een te -ea wenl de ex....d:·....II1·l-... kl ... u

,-...... . r-o- ..-_.·w~ ge eONe undelin-n van de Weslp".Plaatselijke school op te richten of in dJen 1'erbbDdendenvloe~ die de IIMIiIatea OIlier }: d SC -,,-
oorlogeD met de inboorliDtrealMeft. Y........... u aa~ _e, e botache, eo andere zendin~,

stand te bouden. WegelII de Yette kontnkien, de ~.;;; genootachappen ,ieb loBgemaakt heiJben
Wij hebben van vele leeraren gehoord bet bloedgeld. dat penonen ia bet 1'elclen van hunne respectieve kerken en een

hoeveel moeite en verdriet het hen koete and_ op eeu behoOlJijba a&taud in hanCJeU onafhi&llkellJk werk begonnen •heiJhen.
de scholen in hunne gemeenten rot lltand wisten t. kriipn tea kOlltevan de belutina' Eo na venrach.tton zij een ti_bop van

betalen". "DUO' beschuldiging wordt Di.' de g&kl .... Ete brengen. Dikwijls moest men herhaal· ..... ki togen kolo ..el Dalgety, hoe .. el hem eUoue P*'O~he Methodisten
delijk uren ver rijden om op de plaata te al d. bekwa.lDned~n 1'&11 eeu \'VOrtl'&rflId.o k~lk In tfterika om heu te komen
komen waar men een BChooiwe~tlChte op bevelbeb~ ontbraken, _ SU wOrdtnebt.- 0 enl'D.. ientoor kan natuurlijk' veel

I~h ulg.brachl tepo een ~ die l1&li "erwarnng en aeha<le in het sendingwerkte richten. Dau begint de corl"llh"tVlndentie ~"D' 1'-bo·" d·...._' -doau wo"'" Verd~_'
-...- - ..... 0 1I'Uea te -iraktea UII- .. - .",eu.· ;:,.jdheid en vl.'r.met het ouderwijB-dl'gartement in de gaoe tepa £3 lO. YOOr w nr per 01__ dacbkuakiDg in het ndi Id

d . I wellr; kOlltrakten bo' --- -- _ ~- o-_ ~J .......1k-ad .1 • ze ngve Il. ,., l' IKaapstad, die oor deli eeraar geroerd .._. _ _ _ H'" ft_ ~
moet worden. De toestanden wO'*11 dan ::. !!n~~~~~~ ~~ . Nu ~ iD -'tie synode ook de
lOlO.! misschien niet g~ begrepen in cl. b:'.:o=-~ ~~ te 1Mb- ::arhl __ om gekleurden te orde.
Kaapstad en dan volgt er1u Tele gevallen UIl Mt ~;: de .:- *:t.: Iltaaod .VIIChiJ~t ~ze ::rtrk~v(,~;
een briefwilleeUng, die geDOei ~om dea De 9u WOnIt OOI!: YOObicbtipeid Itemmeu in het

euthuiut 1"001' het otadetwtt wil --. dU~ ........ Onj_JD 'YIIl sekliutdea. Z" dienen wd
milmoed1g te maken. Bet' , 1ri!Ie YIIl *-~".... te -orde ..~d~~., Ja~ ~.~ Ila.~ ~ ,~.,.:larilrt, n, __ apoItoliach, . "~~:t;~.,,..~:~~...~ ~ h ct"."'" .DI..... d lIaaitaUJk 4,

,:tf:: ..',,>

Lady Grey Brug Straat,
PAARL,
OP

DINSDAG, den 26sten dezer.
(Jl! 10.30 UILE I'lLt;ca:s.

Zilvl'ren Pluted-wuar, fijne Porce-
k-iu, l rinner, Thee en Vruchten
serviezen, :.! El';ry Chairs, 2 Huis-
k lokken, ~ Naaimachines, a Spiegels,
Sellildel'ij"IJ, Atjar en Eier Staan •
ders, Schenkblad-in, Fancy goederen,
Kornhuarscu, Dekens, Lakens,
Kussens, Kisten, 1 Extra Geweer,
Nieuwe Vpl.kolllbaarsen, .

OOK

MalJ.-, \"roUIVI!1I en Kill()er klt-e-
uel'cu, ell andere goeuerell tu ved
om to lU,'ftlnll.

J. KEN~Y,

A. B. De VILLIERS & Co. Afslagel1.
Paarl, :2() Ort. lS\)i.

~
MALMESBURY.
[it de Hand te Koop,

') . IH) K W.AGEX;;, nie1l\\', Illet
""" n'g!:'!:;, g'e;;cllikt \'l)or Hooi;
aJ~ouk l'en el'r~tl'-klas t,\'('pplaats
l(l~ Kapkar, ook ('('n lichte open
Scaykul', ,'Il cell liclltl' Bak-kur op
,'e('I·('n.

Doe Mnwek hij

DA \lD KBNXEDY,
Malmesbury.

AI <le hO\'L'ng('meldl' rijtuigen zijn
VUil zijn heste hout gl'maakt.

Dapartemelt van Publi~ke Werken.
AAl' BOUWMEESTFH~.

rrlt;NDElt~ worden gevrjlagd
voor het oprichten. van een

nieuw " Lock.up" en konstabels.
verQijif te 'l'OIlWS Rivier.. .

PlAnnen, specificatie en contrakt-
cOlllJitii'n zijn tel' inzage aan het
kantoor van Jen ondergeteekende,
en aan het Resident Magistraats
kantoor, Worcester.

'l'enuel's duidelijk gemerkt lf Ten-
ders voor Lock-up te 'l'ouws Rivier tt

zullen dool' den controlleur en audi-
teur-generaal, Kaapstad; tot Vrij-
dug middag, 29 October, 1897, wor.
deu ontvangen.

Tenderaars moeten twoe bevredi-
gendo borgen voor het vervullen
van het kontrakt voorzien, en zulke
borgcl1 llloe(.{)n de Tenders onder.
teekenl'n. . ,.'

De 1~<Olg,;toof eenige tender niet
noodzakelijkerwijze aangenomen.

Il. ~. ORKA. VES,
Arghitect.

Dl']"1I·tlc'll1pntvan PlluJieke Werken.
t'al.,uon-Jllein, Kaapst<ltl,

11 October, 11S:'7.

T'VVEEDE ~L.A.S

Publieke School.

eeu ~te _1b'''r.b.~tc1~!Di'
en f lDUDdeo, . . .i~8'11PD
dom vaD 30 i- ea . .
korte lIJden va .. .._ .. twee mIJ
nalatende ·met ~ weerlooze Idnderell._ Hoe
zwaar .D hard ook voor mV dit onher.
stelbaar 1'81'Iift av.·ben ik Y6rzekerd dat,
haar lev811 Wal Chril!tul en bet ete ..... ·
haar pwiD. :!)at trOaHe ·mV. .

G. H. T. P. VAN RHYN.
Van Rhyn'a Dorp,
! 19 October 1897~

"--, •• OZI'allPA&DJ.D DOOK "'rl;

D~. J. G. AYB~ a co.;
LoweII, __ ., U.S.A.

Synodale aanteekeningen.

SCHUTBERICHT. KUP8TA.D

Jll&UWJ: ·1UIl&T •.

AANGEHOUDEN in het Pablielre
Schut té Agellhuis boven den

bepaalden tIJd en 100 niet te't'OteD reloet.
lUllen dj ait het Scbut worden 1'8I'koch&.
op Vrijdag den á NOYember 1897, om 10
uur I'morgepa:-
1 Zwart 0., rechteroor half· malotje •.
1RoOibont 0., rechteroor Iwalu.-

taart,
1 Rooibout Os rechteroor winkelhaak

"an voor, linkeroor zwaluw. staart en
half· maantje van achter. .
1Rooibont 0., rechteroor IIDijtje 'YaD

achter, linkeroor Bhp"n winkelhaak van
voor. ,
1 Rooi OR, Iinkeroor ·Btomp en half.

Ulaantje vim achter.
1Rooi blom !rop 0., linkeroor Blip,

rechter oor zwaluw. staart.
1 Zwart OB., linkeroor twee sllijteP.

rechter oqr slip.
1 Rooi wit rug Os, rechteroor stomp. en

8uijtje van achter. linkeroor winkelhaak
Van achter.
1Rooi os,' rechteroor winkelhaak van

voor. linker oor stomp en slip.
1 dooi Koe, rechteroor half· maantje

van achter. . .
. 1 Rooi Koe. overkruis soijtje rechteroor

zwaluw- staart.
I Rooi K~, linkeroor winkelbaak van

achter en IInijtje, rechteroor half. maantje
van voor.

1 Rooi bles Yaars, ongemerkt, omtrent
3 jaar oud.

Jt '0CJt0har 18117.
. • .. 11.

o • 10. - 0 • ,
011' 011
001 00"
02' 0'"o 10 0 0 11 1
02. 0'11o l' 0 ••
081 0'"
.0 I 8 0 16 •
o 0 " - 0 I Io 1010 0 IJ •
o I' 0 11 0
0111 080

'088060
o 810 0 0 0
o 6' 0 lO II

KIMBERJ.BY.

Appelen •••
BOter
~ ...
~ ...~.-~_.
Gaq- .z. _
LollJlluartell
Uleil ...~-~pelen
Patatu
PeNn •••
Kalkoenen

:..

(VIUI tlf A_ J«_ La_" 00.)-

22 Oct.-{Par telepaf.)
.f! I. ti.

Heel... 1 a 0
M.ie'liea 0 17 0
\fi<llieDleel••• I 0 0
"U.1!erkoom... I 0 0
Zem..len 0 ![ 0
H....er 0 16 0
Voer... 0 6 0
Kaf _, 0 15 0
Uien ..• I lO 0
.\.ardappelon 0 16 0
Boter per lb. 0 2 0
Eienm 0 I li

I. I. d.
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0

DE REIS.
Iiir Alfred Milner, de gouverneur en

hoop commill88l'i.s is gisteren op reis naar
Bulawayo vertrokken en zal &. s. 'Woens-
dag door air James Sivewrlght. commit!-
saris van publieke werken op dien weg
gevolgd worden. Sir James is de eenige
minister der Kolonie die naar Bulawayo
gaat voor de opening van den spoorweg.
Te Kimberley zal hij waaJ'llCllijnlijk de
kamer vau koophandel ontmoeten om over
~rwegzakeu te spreken, Te Bulawayo
zal tir James don gOUV8l'1leur opvangen
en dan gaan zij te zamen na de plechti«.
beid en de f_tvieriDS' naar Beira vi"
Salisbury, en van daar per schip naar
Delagoahaai. De gouvernenr uI dan van
daar over zee naar Kaapstad komen en sir
Jam611 zal de gelegenheid te baat nemen
om Pretoria een bezoek te bren.
gen. Dit is het plan naar wij vernemen
doch veraudcringen kuunen nog ge.
maakt worden, Het benieuwt ons wel.
ken indruk deze reis op den gouverneur
zal maken. De naamlijst.der gatt<!n ia nog
niet gepubliceerd, doch wij vernemen dat
de contuls der vreemde mogendheden in
Kaapstad. met' de uitzondering vaD dien
loan Griekenland, niet van plan zijn die
reis te ondernemen.

(getd) J. W, llERRIDGE,
~ch 11traeester.

(Vali tU Hure. Ballet 00.)

21 October, 18!J7.
STRUUI\'EDERf.!<. - Onse ID&l'kt 1fLI deze

week .Iecht voorzien, 5!12Jbs, haalden £1050.
Prjjsen toonden geen veraadering van aanbelang
aan h(j die der vorige week,maar alle korte zijn
Dog zeer BIechtom k verkoop8n, zijnde er bet
meelt v~ naar vlerken.
VerkooplDgen voriao week 2306 Ibs. verkoebt

voor £4133. Verkoopingen deze week 59'2Iba.
vorkocht 1'oor £Ior.o. Uitvoer 1'oor de week
3465 lbe. gewaardeerd op .£6318. WU noteerea:
Witte ordinaire prima..£S0. od tot £9!Js IOd;

eente £6 0. od tol £7 0. od; tweede £.f á. od
tot £5 0. od; derde £3 0. od tot £3 16eod ;
inferieure tot hard £1 15. od l.dt £2 158od :
wjjfiel witte, eel'1lktohuperieare 1.4 16e'Odtot
£5 Hls od; tweed. £3 I lis od tot £Ho. od ;derde
£210. od tot£310.Od;inferieurtohlechk£'
lO. od tot £2 58 od; donker £3 lis od tot
£4 12. Gd; fancy byockl £4 0. od tot
£5o.0d; .teart witk :ello.~ tot £1 a.Od;
licbk £IIOIOdtot £116I0d; donker £1 0. od
tot£HIOd; zwarilanp£410.Od tot £50.Od;
laag tot middelmatig£. 0. od tot £4 10.od; mid.
delmatig £2 lO. od tot .£30. od; kort lDidd.l.
watia £0 17. Gd tot £ I 10. od; "ale llUlIl
£3 61 od tot £3 l:ll Gd; Ian, midd.f.
rnati, .£2 lo.. od tot £3 2_ Gd; middel-
matig £1 lo.. od tot £2 ó. od kqrt middelmatig
£0 12. Gd tot £1 o. Od; .padoDal witk
£1 158od tot £2 ba od; donkor £0 10. od tot
£0 Ir.. od ; zwarte middelmatig ~n kort £0 II.
Od tot .tO 1& od; lang 1'1011£1 7. Gdtot .£1
12. Gd; brt 1'1011£0 58od tot 7. Gd; 'fale, lang
• 1011 £1 7.. Gd lol.fl 12. Gd; kort .,lOII
£0 ba od tot £0 16tJ od; kort gewoon
£0 4. od tot £0 6. 0.1; .psdo""". lichle
£1 Itlll (lJ tot £ I IS. Od ; dooker cbickl
210d tot !ilGd,
WOI..-GHn vernudorin~ m\lU'kooperl _jjn

nict ,",tig, en vorkoopiDJenzjjn vrij beperkt,
daar bel bericht VaDhel ernde dllr Londensche
veilingen niet 100 gunetior 1I'aII, al. verw'acM
WfrI. Wij noteereo:
&lper lang karoo Tette 4t tol ód ; middel-

matig 4tI tot "Id; ordinaire 3td tot 4id. zware
en in"neuro do, ild tot 3~.
V£~Lt;lI.-Mllrkt zeer ferm. Wij noteeren:
Bollvellen 13d; zondrooge !Jd; angoras 4d;

Kan,*he 20. Id. eIk; lang wol 3id; korte wol
31.1' IlOfIChadigde3fd; baalaarda 31d.
Beai:hadigdeyelleDvolgen. kwaliteit.

De dam ta Kenhardt.
w IlaI'Om word~ het bouwen van den

dam te Kenhardt niet door de regeering
'l'oortgel'.et? Deze vraag Daar aanleiding
vau een brief nit Kenh.urdt waarin ge•
klaagd wordt over de zware tijden, de
droogte en andere dingen. De scbrijver
wil echter dat de gouvernements-dam zal
worden klaar gemaakt, en daarin heeft hij
gelijk, telUij de regeering Rpeciale rede.
nen heeft. waarom zij het niet doet. He~
gold voor dt'ztln dam werd reeds in 1896
door ht!t p'..rlement guAWIllU, en terecht
merkt de sehrijver aan. dat de dam ge.
bc?uwd moest zijn geworden, terwijl het
droog was. D6 armoedige omstandigheden
waarin IIOmmigen in dat distrikt zijn '·er.
vallen. veelal zouder hnu toedoen, ver.
boogen de wellschelijkheid un met het
werk voort te gaan OUlue armeu de gele-
geuheid te geven, indien zij mikt verkie.
zen, bij den dam te gaan werkeD. Het par_
lemelJt heeft besloten dat een dam te
Kenharut gemaakt 7,u1 worden, eD de re.
geering moet zeer speciale redenen heb-
ben te besluiten dat werk niet te vol.
tooien. In het parlement zal stellig na-
vraag gedaan worden, indien men vóór
dien tijd geen bevredigend uitleg bekomt.

AgenhlliR,
Nnmakwaluud, ::,October 18~7.

lIeeren Predikanten,
Ouilerlingen, en

Diakenen.

OP BEZOEK aan de Kaap ge·
durende de zitting der Synode,

worden hi 0 r III 0 de beleefdelijk
herinnerd dat de Heeren J. <J.
J UT.A en Co., Adderleystraat thana
een fraaie' sorteering Hollandsche
Boeken, 'l'eksten, Schoolprijten,
enz., euz., ter verkoop hebben,

TEU\\'IJL

hunnen vdorraad Bijbels, Psalm.
en Oe1.ang.boekl'1l thans VILD rijken
aard i".

Een iuspL'Ctie wordt gaarne
verzocht.

J. C. JUTA & CO ..
Adderley- straat

Ponr .:I,I1..lnP:TJI, 21 Oct.-ROO8D we!'lcn op
.Ic wolmArkt163 LalcnIlAngchodCD eD lO!! verkocht,
t";ren 'vroegeren prij.; er Wil' geeD YernDtlcrlOg jn
bokhanr. WllArva" H6 bal ....... erden .aoll"boden, en
II rcr)wcb', cn tf'n)(erolgc.Ier welrennen en den
'&eantiorllLJ! wcr,lcQ .Il' ge·.vonc vf'erc:lrerkoopingeD
nlct ~",bouJen.

Bet bette preparaat OID.bet Jtur te
bebou4ea, te lIentellea ID te .,...
fruleD lt .

A "yer s •.• ',
Haar-Versterker

DE ZUID-AFRU(AAN
VIItIIIICID Mn

ONS LA.ND •
Het boudt' de schedel vrij van roos,
geneest hinderlijke uitslag. eD belet
het uitvallen van het baar. Wordt
het haar droog, dUD,verwelkt of grij.,
zoo hersteld het de oorspronkelijke
kleur en fijnheid, en bevordert eeneD
nieuwen en krachtigen groei. Waar
ook gebruikt, Verplaatst Arer's Haar.
Versterker alle andere pommades, en
wordt t.erstond de voorkeur gegeveD
door dames wowel als dOorbeeren.

·Ayer's •••
Haar·Versterker

~ ......... 11 ¥eInUIIiII
w..t4·T ·

F. J. RETI EF.,
MarkCiplelu,Paarl,

DE groote prijl'!willnl'r voor Liéhte
Rijtuigen, hooft eene ondervin-

ding van l'uim 2,'; jal'Oll in do rij-
tuig bezigheid opgedaan, en zijne
rijtuigen zijn wegens hunne goede
hoedanigheid· alom hekend over

geheel Zuid Afrika .

Alles handwerk (en van goed droog
Hout) en g-ewa.a.rborgd goed ta zijn,
Prijslijsten en Portretten gratis op

.\ , i" ","", il' EITJE:) COTTAGES' "
::: ...... '.t '. "., !J ,It 'I J ...' n. 1,

"'l).u .. ". il ,IJ" li, . " \ ".' Il C' '''~{. I f rOI.lt zeewaarts (goed gem'tu.
..l.:,d :1.: !I'" ::,'1".: '.\ '. i, li _\VI·k,.,.t:: "I' I beleerd) :J slaapkamers, eetvertrelr
',"',)Ja:; l(,o.,:, ~"c'\cl,; .• : I '~" "/lI I" UUI' 1 I bouer Yell~tel') dlspen- ke k
!; :Jl(J:·"'·U·: - IC'. . , ", u en met
! ):(eooJ :;d';'IlI1,~1 i '.1""1. Iii,·, '''.IlIl'' stO\'L', bliltenka!Ut'I', Mal, wagen_

pouten en wit gtl.lcil:, ' ;:1{['VIII:, J".I~ ,,{Ill. i hillS, achlt'rplaats. mot 400 gal.
lJ~en anJer werk. , . I t.auk. - Doe, aanzOt'k by Pagan,

. (gd,]) J. L.Ull.DI, Tulbagh. :'l.B. - De heer Van
:';:hllllJlt.'l'<!t~r. Caller, ~omerset Strand, is nu agent

voor deze Cottages. in plaats van
de heer McLach1&n.

aanvraag.

APPLICATIES worden inge. Let op het adres: F. J. RETIEF,
wacht voor de betorekking van :Marktplein..

Hoofd OnderIVijzel' in de boven- Tel. adres: Retief. :Markt, Paarl •

~
~noemde School tQt den ] 5den -0 _.-_ ------ ~-.-, ----
. b EEl' I)E KL€ISr: VJ:RI.It'IITING.-"Vaaoeer
ovem er. ook ('('n milner kinderen II"plaagd ia met kroep-
ApplicanleTl moete.n l'l'otestanwn ..~rk"utlbeid o'f kink~t." zegt de heer A.

~
"n, en bekwaam zlJ"n in 't Chapwan, be&igheit:lal,.~urdv 1'In de bur!HIIl

Ad"miNr, te Darban. Na&aJ,"dan geef ik zeolllLDdsch onderwijs te geven, en .teed. Cbamberlaiol kroep ge_iddel, bet
melden of zij gehuwd :_t··U.. III&Dkeert·DOOillt 1'erhcbuug te g"'ren. Ik bo-

8-1_"':- £175. W.... ~ ..mheden 'rind het in 't bjjaooder r>ed Yoer Iá........nilWU"1¥ .,. OlD' ill te DOmeo.daar er aiell ~1Iaa_ iD
te aanvaren 1 Feb1"U&ri 1898. deu lIIIaak ia," Het p1'Oeleo 1'an 'Ilea beer

cbapman II bet.eIIde 1'&II.u.a, lIIIda& lt _li·A. LAlIPBEOHT, ....J Cbuaberlliu bOM ... _idd.1 in h_
8tottteril. =.:~~)_,bil aI1t lIaD&WIUI

HooibergskJooi,
~a.makw&J<w(.), 1 Octowr 1697.



Oorlog m Indie.
Los",s 2'l ()(;T - (R,ul'_"') - Deafdeelio ..

van b""cranl H~gs heeft beden bt'. Darpi ....
hOll> le 1I,~~nolDuUd lt door duieenden OrakQ
011 \friths be",t w•• IJ<I""'!lul .... OOI$clop.
WOOII.terk bekroond al. du burt: .. lDet roteeo,
vol drepe af"rolld"D Na '!OIIlang-lung bolDbu
dement namen de Gurld.lA' CIIdo Gordon HlIh
landers do poeu, .. , ond er '1<'" Lo, 'll ..uur In Meu
vree"t dat er van on"" zUd" _ eruatli ter
hea II

I c I "",!!en aal lI1Ilk.
I uI irceeren a. bil
W 7. I"e lllI4k te
hlll.llglllg"" deae

" bewez n .ordeu
'chuld'lI'den geUl.
I~ I ....lr!Jven YIUl
eli I"" oegd bof

1 l Wt rken oat-

GEHENGD NIEUWS.

~tlK.\\lt!\ l..'\.Jl kUI~'I,;l II wor.Ic n \CI

ko- ht up dun 2 "lcII II te I Jl t. )' ru,
SLatie

('F.\K-\\' I -Vt))r de van rtgc~rln~~:.!S\V(!~O
onderateundo oorste klasse JlIhllcke ",,1."01 te
M..llD6libury wonlt een t"eedu ..."".tellt ge
"rugd.
A"'N I>f:I IAII -Il I cn Il A Jl cl \ illu-rs

en (..0 ll,hcrt.(:t IcU ! II ~r Jk~ H!r~Uupll1g
In de Lad> Grev ,tr ,al I",H I up DlIll,dllg dou
2Gaten dezer

DE!:D 1IF.!RlJh' I ril< lit ,oll'~elllll.-ld"or
g..loracht beeft 10 I I I, 'I ,,,,11 I" \1 lo Ho••a 1.8
tban. zoo ~oed d. her.rd j II k t rt welJr.
terug Daar Y flJbu re

Ji.. lS A""'J~nSl w1rlt bcnoodigd voor Je
oente kJa.&8U JongenH en mCL"'J ~"" hool ttt Rich
mood Om de hutrt!kkllg moet men aanzoek
doen voor 1 ) December

RIlTlI I S -Dc r){~r ~ J Hotl f do welbe
kende hch te rJlIUlgfabnk.ujl aan de I',arl '" r.lOi(
Itetd~ bereid 'Ncr" V\.)I r het \. rv Lardlg~u VaD

eer-te klu rUtu11rr{t:Il to Onl\auë:c[

VII r 'I<I\ \\ f' r -lD U"lU kw... fuce!Jug I. het
totaal van kltlJen. vormeer lerd UJ~t 2.!~ g~"te
gen z!Jndo, an • ~ tot ~ I I I, \ ictorra W~.I
wlf k" amen or lJ.-i "li in Cama' ou H2

DE EI llUI< M L :>iEt rill" I \\ \ heeft
aan do 5ecrtt.lt.'I~tU all du Uula'A l'r~ Plpoor'o\eg

opeDlnlftl CUIDltt !!{u..-chreveu dat bt..:t hom ourno
geluk UI van hunne Ultlll)oJ'glllg gebru,k te wa
ken om tegenwooru'g te 'Uu bl) de OpeDlDgs
t ..... tclukheden

v UEDI:>it.1SS fOFFEN

IJ , III onzen
t onlkend

II 1lI1110mell

" IIt"ZItt.1ng
I I Itlll.,ledell
I h, I k,lDtoor

t k 1111 akt ge-
l, lt U naar

I I~ I \ an hem
I,t hIJ geen l>e
liPt! ook niet

lfh: nh ut, waar-

1u I tt pule.
rut rent dit

\1 t -

,uflemen~

( RMlUr-telDf"JIH-.J

PR I!: rOKI". 21 OrT nod8DIDorgeawem bot"oor
lIieJ"an dooheer.J de Heer, om de ~_beid'
In o,,-erioI te _eu YaD de alle...... der
"rijwiWrer kCirPMa te .JoJwaae.buJt _ 1>re·
&aria, "VW'OI'p8Il, ea mea riIlI _, bet debd
omtrent bet J'III)POri aIeobt. MD aar "oor de".,rda!riu YOOI' hiach UJI Er werd beIlOiea de
,iauaule -YaD bet rapport aaa te ne_, wurbU
bet depUt.telael wordt at;e.haft yoor inboor.
linaea die llUl mUD8Dea ,Iele ... relMlL 8Jeobta
de beeren Loveda7, "DiepviDk l1li LabUaIPe
.temdell er tep.u. Ve"olpu Inram de,....
IDroderi,., "'0 tranaito aan eie orcle. de_.
m,,"~ boval lion "_laderlDg .aa ,..n Tra.na-
vaal.eb" trulltoJ'eObt.eIJ van lt peroent, en oa
derhandelin, _t de nabu",. .. teil yoor "er.
IDl0deno.. "In buooe.ljjde. Eeui8e led'lI
obJe0te8rden tepa ..... el108lDdea ar.", _
de "oorllUer der oomlDJllle Hide clet bet doel
wu OlD H aan te looUeD dat de ledeo het
eraatli meendeo, en "... laopn pumen\lllk
.tappen te oelDen De heer LoYeila} w.. len
gun.te 1'&n pbeele abcbaftllJi,..1I plPatae!iike
rechten, daar lulka dea handel dV repnbGek
ID bet Doorden loa yerbeteren. lU1derea waren
tea gua.te Yla de aanbevelinr der oommilUe.
ea de ... k II nog oader dJaCUalle

PanoRI". 21 Ocr -BIJ bot dobat olDtrent
bet IOda.tneel Ppport werd hedea middag be-
aloten de aanbeveJingen der oomlDJllle omtrent
trall&ltorechtea aan te nelDen Ver ..oJrea.
kwalDen de 10koIDeade recbten un de orde
D_e "oad plaail omtrent de opheffilJi YaD
lpeciaJe rechten op voediogutolfen Iu aot
woord op een ..rsar Hl de beer Wolmaraoa.
dat bei verllea van mkolD.ten .£700.000 zoo
l.ooraguo, dat gedeelteluk l(evonden lIIl worden
door extra rechten. die meo yoornemenl .. te
bell'en tot een bedrag nn .£I 25,()()() De he~r
l\hlan en venochuuJeud Mldero l..d"n verk!.au.r
d ..n zlcb wn sterk.te tegen Julk yerhu en
blel.-leu vol dllt de opbodfing VIln wkolDende
recht-lln do armen ID bet "ebeel geen voort!eel
zou aanunngen daar de kooplUI bUI;lprlJ,en lIeeD
loLa z.ouden v~rmmderen andereu waren "en
.terk teD guuste .....u de ophdflDg verklarende
dat de tegenwoordl"e .Icc',te tudun zulks Clocbten
\ an Niekerk Joubert. Lovoda.r Dlepermk De
Beer en anderen wilden bewtmg op thee belo
ben terwIJl Du TOll en WOhD&l'll1l1<,be van
,ulker "enlIChten af te nomen De po.t I. nog
a In de oede

DINSDAG, 19 OOTOBIB.

Petrua .J Pep1er Itond In YOCJ!IOON ".boor
b.ahllldijJd ,.... linfhIna ~,
Be. bleek alt de cIa& ~

een oaden ICbaapwlcJaw, x.o., dil
brutaal &epll beiD wu, ~~ deband bM toepdiend, laala ..' .,
De oade ldearlin.. .t., CUa ."0Dd
omtreot elf OUl', -re ..ermoecl, ,..a de ..

De d.. tnlttedokter, die een }HUl-,*", , ..
honden h.d, ..erklaarde, dat o"erledeae ua &.
roerte .tiert

B.ohuJdlade werd ter teNclailtelliD« "e"l.
len en onder borrtecht 1'1il ........

WOENSDAG, IlO OOTOBEB.

Olan Ferier bad lIOnder MD lpooJ'1l'ttbartje
t_hen Purl ea Wellinlrton ....... en w..
daarbIJ ook ollbekwaam til plelUi IChaldl"

Vonn" lO. of 10 dareD J(Jeeren lappen
.Jut]e Roman, een oade bebade"l11 't hot.

".. dronken in de Hoofdltrut, 'II werd beboet
lDet 1Ii1 ot li welteD IDlelle·pap
.I.trilra Fortuin had eea pun! met eeD _

mr IDg.pannea HU pielU' lDbuldir en werd
beboet met 10. of 10 dafen hardeu artieid

DONDERDAG, 21 OCTOBER

BET IUTBICULATIE EXA)[EN 1897

LO'(lE'; 1.1. If I - (f{ "I_r) - BIJ de
Illluime vali het J)arl/"~' b"r~ttl loeu.eldeo &aD
Hritsche ,,,de drie orlicieren on "IJl werden jl"
.ond en booderd •oldsten gedood en gewond

I I 'I'!'; 21l 0. I - (Rl!1lla) -E e n .terke
putll Hakulaullll overrompelde een FrllUlChe
poat op We.Loluk ~ad"KMCar en doodde drie
officiereu eu eeu aantal manschappen

Madagascar,

TRANSPORT
EI.) PTE

.. Wll'lt van
r) en hIJ

t;t.t.:U IBen

II het )Jar.

s

KAAPKOLONIE.
Lynputs ge\angenen

- (li, <la) - (."t~run
k\\ !)oIlllI \'erd, r L;cfUl.,t"nlM afge

tit "tJ-lletcu J~t lUL,ool li Igun te
111\\ .. k''I'llll \(_( r den jl., dU\r

tHIJt.:f:J~ u\ crucllk \\' LW m~t
, hu • lllct.JU J~r 111000rhn

t , vin lheu
I lan ZIJU die

lrdt
~, 'an den
1 f'>;ffirlng

'lJj~llhng

NATAL.
Huzaren terug

DI\II :-:II II

II~ Ilrl'\VITUZL\Kell \er-
, ,tl m .. t het
Il I. gele.

II k,; H·rkJe., I lIer par_
!.uu te

f Il de re-
I I en heb.
I I. t te vol.
I -[ lIlg ua-

I11 ....n \) Jr
., I (komt.

Jlllllgen.

llleenen.
I IIlt'U ten

I • 'allgehs-

I
I 1 ,ordeel
, klU De

111,;11' van
1"8(;ht.n
IkenNe

t, I Joen.
[ t Weer
lu uaar

~ ,olgen
\\ anIl.te

I ling ge.
I I.nJen
IIJI~ han.
t; ellS van
J ,[ Ippen
t lie aan-
., d,;dlOlll·
19' ..eren,
r r "Zicht
I, Lf ker
Jl al laar
rtt'r\ Ille
\ r ..de zal
\ Ler her.
I lat de
ht'bben,
, li "aar
t d lI;held

i:)eweente

lJfl1lache
-kraal,

hhwpl'
tl l' dew
I l.. "de
II L ,le •
JJJlng·
I L "hen
11een
I "en
l' v<ln
!t"teu

komen
Jk \ eel
I :.r" erk

t \ pr·
t

<.;" du.. Ide·
[{oHn-
,.t n tot
IU het

!Jeu wel
.!ohech
lIJk at

pltr JIlLII ..

\ UI r • '" lw Ic, .,".e1d In de ~ben with zaak
I I '1 Z II\: jell C "*t:hlcfl .1~X I Vuur I) H) en
Kwa Il,. I)"C .,c, angulI.chap liet ""lo p _tiel I'll
Port I ill. "'dIJ 'I' ecn rut> un du zeolUi "~Iger
Icn le "urken hct .ch'Jl II"",r DurtJan te belpen
Lcg~elJde j lt het IJl gtcn b(,J Lt \erkeerde om zee
le krc«" tCOl I Hr ",rlu< [,I ~lIn staaL van lek
UHI Je lltJ\leio; lo lut tltt ittJO aan "aJ mede te
k",lc" Vu k 'p'kIn liet le vertK:looruene d"g~n
l "U. r \ ()c loci ut .lrank ua Iller Ic Dnrhan
gel ",ol Le hc "be n Wc rden ZIJ g..dnrende een
ma Uit) f,{t \ anl!(ctJ K~houden

\ ,nJl. "eru gegeven 'oor cI>!Cbe",'oor .t:360
Bil k08tcu

ZELFMOORD.
II, I I \\ 22 II r - (I. " r) _ Een lOge

I lor, D 'iln den heer Will.on ex M LA
, ,r :>iC\\ a..tlc hedt ZIch met een r.He dood
Il:t"tu..:h)~II l'e \crlcdenc \\a.'4 IIp.erslachtlg om
Jal h 1""li I lvcdverg. fLll(llIg leo.d

nieuwo mlllister
bouw

voor land-

P II II I " I 11Zit R. .!2 I I. I - ("" ,t. r) _
De heer I hn.t. n. t.o I'ort I hul>cth geboren
1,,1 d. r w, t~ovend .. 'orgajerlUg voor de afdee
I "" Du, Ico heeft bet am!.t ,"n minISter, oor
Laud I,ou w a.allgenomon

:\[&)oor generaal lux ,ertrekt hedenavond
nnar ~ ,.:claud up e. ne ,ak:lnlJe van Vler
ma.awlt1ll

Z.-A. REPUBLIEK.
Een meisje verbrand.

PRF.TORII ~I Ull - (lleul'T ) - Een jong
mOIS)C \lary Brown genaamd als mel,1 werk
Eaarn '" i het Conlr&! Hotel stootte gitteren
"vond mol ongeluk d.. aango.loken par&fine
.to'" om Haar klooderen raakten In braod ~n
lJi bekwllm .ulku erge brao:h.ondeD dat III
heJonmor!(tln bezwook Zu loed verscbrtkltel"k
Zu "M Iller geboei en al onbf.kend JUnm, IJJ
duor !nlducl >an ucn agen tscbap gehnord

8wazie deputatie.
III f 'I! r."Tl I I 2i U. r - (R II,,) - ;\{el

I)(trckklflg tot J, ,""dagen Jll de couranten
,mlru t de "wazIv dC(H1lalle dlC nu 10 Enge
lan I I. " m I gczegd door <tcr vertrOltwbare
IfI [,oor!i nl/' n dal do heer "COUUI de BrltllCbe
ronoul alhIer nlOt vooruit Wist d ..t de depuUltie
naar Engeland gin,!, en dat men niet <oomem"n~
" UI het hem te laten weten daar toen men heID
eenl~en tud gclcdeLt omtrent de deputatie Iprak
1 I zulk. afraadde DlclItengevollle W&llbet hun
'oornemeo noet om bet bem bekend te maken,
t ~ .Iechts eenl@e wOlOlge hoofdheden WUIten er
16tA'"tlD De depntatie vertrok In bet gehoUD Vla
Delagoabaa. De Inboorhng weigerde bilt doel
der del)utatte mede le deel~n

De 'lOboorllDgen IUn leer rostlg, eD maken
lleh gereed om t-llgaan planten

I"SOL\ ,,"ra:s VOOR Dl> WKJ.;K
....III am Mnr!In Krog hotelhouJer, Mu~.

baten A3W 7, kl. lasten Al.H1 17.2td. , __, •••
lIarthA JohaDna tiUI'lllO"o, Kaa~tad. batea IH

lIa 6d !alten II IS7 19. ,el.
CorueliJ GerhardUI 8.1111, KMpet.ad, bata tiN1~ __ tlnU.ld.

•

A J Malberbe van J~l'IIfontelD heeft 'rOGJP
het beroep Daar BnltfoDtelD, 0 V 8 bedaakt.

n.. Van der )(e",e Bntstown, aal .~
en ds Van NIllkerk. Muldelburg. 'a a'l'Ollda dell
dwaat waarnemelJ In de ZOlder Paarl op IDCJII'IIO

Iu de Noorder Paarl gemeente zal op waar.
gen ds Van Niekerk. Middelburg, den oab.....
eli ds. Van der Merwe, Bntato'IfD, dill! .......
dienet wurllemen

UniVersiteit der Kaap de
Goede Hoop.

IlAI'PO.T DI:. IIXAMIJ(4TOUIf
De TolreDele UIttrebeIe worden YaD lut d•

rapporien der examinatoren ,,8lI9lDeD. eli sUn
rebl8ll tea eind. de aandacht op de .Ipaleelle
.. breken te ".tireo, eD vnot aJarellleelll
II&I1cht "Ill onderWU.... lID --..nde kIU1.
dldaten.-

IlMOELlCH
Het ",WOlle werk II ,ned. Het .umeD YaD

dIt ]ur yerpl~kt ..ua.t., _t dat YaD YI'OeII',re
JareD In .pelllll", harubchrift en llgeDl8ell.
net.heid

LATIJN, DEEL r
kanebdaten bebooreo helt betrekkelIJk
bRnner utwoordeo beier gcncbt te

heb:>ollJ OoderWIJHI'II kunDeo lDet wat meer
anrg bonno kandidaten aaostellen ZOO
een !.aDdutaat biet lDeer dan ó pCt merken
krupn Iran i. bet duidelIJk dat bU DJet behoort
"oorgedrageL te worden

LATIJS, DEEL II
De m_te IDerk"n werden verkregen Uit, ra

gen 1 2, il en 6 De vragen op ayntax .. werd eu
onbevredigend beantwoord de oJl'lteUen .aren,wak

De meeateu der kandidaten Ik'henenl.edacbt
te bebben dat d,mu. oen woord UI at oaar
willekeur op t.ee ddfor~nte WIJzen verbogeo
kan 'forden, volgena de llOl)genoemd~ :!de en
4de verbwjPog,n en dat elke naamval ..aD
belde ""rbu.glDg even goed ..

( IlIEKH( II

Te weiDlg tlld scLllut tJan dIt onder.erp te
worden pWljd De bloote verLahug van een
Yoorgeecbrevea scbru ver werd goed voorbereid
door de meeste kandidaten maar de gemakke
Iuke wOOrdoDtieding Uit hot voorge.cbre.en
werk werd of nieU aan gedaan, • f verkeord
beantwoord Vele kandldltten die een tlQ recbt
vertaalden waren met de constroctle totaal
onkundig. onWedende een deel.oord ala een
IDfimtlef.

BU t onderwIJs beboort vee1 lDeer zorg dan
DUgeechledt te worden gedragen door aan 100J"
hogen te doen ..erataan wat eeD liD beteekeDt
door eeD kellllll van bare constructie te geveu,
eo Diet r.e,- rt ril" en meer t"d beboort te Wor
den besteed aan bet UItlH¥gen der geregelde
cooatructte on do blDkbare ultlIOndenDgen

( F.IKliIEDK:OOIS
De lDeeate papiereo toonden eene t&mel(lke

kennIS van feiten en datnm. mnsr de vra"en
ban:ielende over gebeortellIllllen ,erbonden met
den groei der cOllltltuhe en Engeland al.
eeD Europeeecbe macbl wcrden zeer onbevro
digend beantwoord Zeer WClntge kandllillten
poogden de ,ragen Itetrekkeluk den aangroei".0 bAt koiOOIaal gou'ernement. de Reform
Bill. en het ullwerk..,1 der Xapohtaan.cbe oor.
logen np Engelands po!Ilh~ en macht Ilo beant-
woorden
Papleren In vele gevalleu doeu denken dat

geacbledenlll Uit leer elemenLatre boeken bestu
deert wordt De Act of Se·t1ement buvoor
beeld ontvmg zeer o.oe .. egende beb:lDdehng
en wordt ID IIOmmlge I;e\ allen bescbreven ru.
"een deel 10 loriand ondcr de Roomscben
ID welOJge gO\IlII.n ',"ren de antwoordeo

vergezeld van scbebtkaarten olHChooDde aard
rUksknnde doorgaana voldoende WBJ!

FIlA~1!C "

De composlhe W&llbnlteftge .. oon footlef De
aandacbt vu den onderWIJzer beboort tot een
beten en degelnker oader.na ID de ZIDnor
IDUlI[te worden gencht

tlJtERlCtNST
Het .. ID de bebandellng YaD tiendeeilge

breukea (meer bIJzonder betrekking op verkorte
metbode bebbende) en In hot vel'lltaan van de
oorzaken der anthmetlscbe rege .... waann lDen
vooral om verbeterlag Joekt Ved van het werk
wa prllsonawaardlgl"k netje. eo oylltemahrocb In
IIOlDm~e lIe..allen Wil er een oelgtng OlDroode
lUkt en ruier te veel te gobrulken In een papier
op de cuferkoode lDoet meo zoo eenvoodig moge-
lUk te werk gaan 1 crzelfder tijd wordeD Iran
didaten gewaancbnwd tegen bet yernchtten
van bon ruw werk op kladpapier. waDt er waren
ge uilen wurlD lDen geen .poor vaD bet ..er
OIschte .erk In bet boek nn deo kIU1dldaat
YUldoll kon

AL( Ellk \
Eene menigte der kandidaten bad eeD zeer

Rauw denkb.,eld wat ~kere termeD beteekeD
den, t w "lIMIlwIl Een bndldaat 'ou volle
merken verkregen bebben, bad bIJ ge.eteo wat
10'(11 'flit betee.kende De kenniS met faotora •
en IDdice. wu braaf zwak ID vele gevallea
Meer aandacbt moet aau stul wordea goge,..o

(.EmnTRIE
Ten .PUte YaD d" 1D0trucbea op bet gedrukt

papier kon meD tocb wat voorzichtiger met bet
teekeDen der aibef,ldlOpn te werk "lJn gegaan
tA- ..... ID v.le gevallen de afkeorena.aanlJge
netgJng om .pecllie 100tede van aljlemeene
fignren le toekenen d w, zoo eenige hoedanll
beid van een parallelogram yerelllCbt werd tee
kende men een rectengle I'Ilecbte figuren,
vooral ID probleelD8. lelden d..n beglnuer al
toos verkeerd

UIIOIISl'RIt
Slecht. de mlDderlaeld der kandidaten poogdea

en beantwoordden bevredigend de ~ragen be
trekklDg bebbeTMieop metalen en de eenvondlg~
cbemlSCbe berekenwg gegeveo ID Vra&JI(J Be
trekkeluk WOlDlgwaren ook ID .tóLat ceft praktJ
llehe appltlratle Van Ayogradro A Law te doeo
Vele kandidaten vel'lltonden llIet betgeen be
doeld werd door "JIN 'f" 'Irrml!! van een I18lf
ataRdlgheJd. en andoren waren beelelDaal onbe
kend met metric maten ,n geWlcbten De b100te
kenDIs met een formeelo delimtl. "an specific
gra"lty , of YIU1 den tabool vaD mateD eu rewlch
teo IS van wemlg waarde, 100 de atodJla t Dlet
In staat ISde et'avoadlpte berekentng te makea
wurlD zu voorkolDeo

J JIlI'U~Hll 2i Ot I -Op een vergndenng
vali ullinkllmel"1I dez.en middlI. word 'erscbel
delle malon gewezen op den ouvoldoenden Illlrd
'nn bet vcnolng der sulJeomml"",e -Uc beer ~ rt.
putrlck vlln de beeren }o.ckstelll en Co weCKop
het ftrt dat L"lgek\\otecnngen voor dJnllmlet
alln bot gouvernement geleverd Url hel ,cI.lllg
gelateu waren en dooldo mede dat ziln hrma naar
den .taatosecreLan, cn de voorzrttel"ll der twee
commissies bad getelegrafeerd waarI"" het aan
bod werd vermeld van dr Nahnlleol fabnek om
Xo i dynamiet tegon ~7. gllhgOlte teKen 330
en Gd eu gelatme tegen 4". te leveren,
om tot li Januari J8 van kracbt te bill' en 1<:r
Will! eeu ver verwijderde mOJelJlkheld dat mcn op
bun .uggeetJes avbt zoo 81aJ1nen het ...... hon
laat'le kan. 0111 bun JIOlakvoor de bevoegde
autontelten te bren!;on

Er werd b",loo midJag ook eene 'eflpuenng
gehouden van de kamer van koopl andel om Iret
vcr.h.g te be.prek,en Resolu LIC' werden uu
genomen wurln op de anom .lie van maatre
gelen werd gewezen en aangedrongen werd op
,le aa name van bet rapport d"r mJuMln. ole
coruruJ~.lu Uettlge "peedies werden geOlll8kt
een koopman wtlde be" IIzell dat de suh.lantw
<an het "pport .. as dal Oe laMten dle op de In
ou.tr,c dru.kkon In t £hl 1)0i)zouden wor hn
\Ir ulnde,-d on .t:i()ll, ~I() zouden worden gel..gd
op de noodlnkcJukbcden t!es leven. In den" e;
VBn tarIeven

Dc Afnkanera kom n beden a, ond bil een
OlDden loestand In overwegtng te nemen

( Voor dcm "nr (J, W Broere, GUllet'"
rtlttU"t mogOl/raat)

)hckle Burbley stond beacbuldlid YaD rood
gedwaald te bebben &onder oenig middel VlD
be.. taan

HIJ "t!'rklaarde dat bil JUist van dell Langoorr
w... terullgekoord en illerb"en "ekoJDen wu om
een Job te zoekea, docb t6t no, !.oe waa hU
lIJet g~'11laalfd

De mlJgUtraat het bem 1011met ~ene "tIIlr
scbo. Dg
Jacoba Adams werd beboot met lO. omdat

Zll een retourkaartJ" aan een ander had o\erge
maakt
loaac Alexander en Bayman Alexander lton

don bellCbuldlgd ,-an aanrandmg op bun neef
V lt d.. getuIgeUIl! bleek het dat allen In een balf
dr.nken toc8Land verkeerdeR toen de aanranding
plaat. vond De zUllk werd van de band g..
weZCD

I!Ia3c du PI~... IS moest .£:l opdokkeo wegens
dronkenocbap 10 de puhheke atraat

"Stellenbo88ohe Echoes."
A4 .... ek,. Etl.14ur
Echo no 1 MIJobeer - Zaterdag, 23 d_,

hebbeo Wil bier eene wilde bl_o tenlooD
atelJlDi Kop bet een ._ weHn Wa~ mu
en yelen lDet miJ In den krop steekt ... dat de
opbreopt 'an deze tentoLlI"telhog gaat de
blOlft naar 8cbolland om beboefl-tgen daar te
Yoorzlen en de andere helft naar m, I Salvation
army net 100 alAnf er geeue behoeftigen In on.
eigen gemeeDle of IU ons elgeo kerk In ZUid
Afnka &fJn :MogelIJk zal de bewerkater
blerYan ono mlichtrog kunnen !l6'en

No 2 Zou but DIet mog"l Ik ,c'IUvoor onH
IDODlClpalitelt OlD nog twee lampen lO de laan
te plaatacn Er lOwaarlIJk groote boboefte un
Het zal zekerlIJk b"lpen de oazedelj,kb..den die
er nu plaats VInden te verbind.m!41 of altbeaa $cl
vermlllderen
No 3 Zoo do laan blDnon de munulipalllielt

van StellenbellCb 18, .. aarom IS bet dat de po
hue llIet toeZicht er over heeft' IndIeO onze
geacbte boofd kOlllltabel. de hoer Gouid weet
Yan de beJft dat dSM plaat. vlDdt &al bU bet
langer ulet &00 on~bermd laten

De uwe,

Do A. F Malan... an Adelaide, preekt lIDOIfIIl
te CUe>!

Bloemen·tentoonstelliUK_

[Reu/~r lel~gra".mtlft ]

De derde JWlrlllkache tentooDiteilmg ..an
bloemell werd II W!'8aedag lil de otadUaaI al
bier gcboudun ID wedcr dat Illeta te wenscben
o.erhct Dllt de tentooDlltelhng een .u_ malf
beeten finanheel zoowel ala aDdelQlllI ludt geen
tWIJfel alhoewel de ll8lDenwerklDg zeer z.ak was
-eu 10 let. vlln dezen aard behoort do aaIDen
werkmg van beel bet pabhek te zllO

In aanmerkmg nelDende. dat er geeDe IDzen
dingen waren Ingekomen van Franaebboelr,
Groot Drakenstem en andere plaatacD zooalt w
de twee ,.toegere JiLreR,kan men bet getal van
zoodanJj(e Illd ande", duo zoer bevredigend he
scbou weu. ~unde er llIet aunder dan:loo De
"Ieelllon op &Ichulve waren ultotekend. en ~a
ven de ~rdcel"U1I dan ook llIet een w"ung
mOCllte UIl bet tlOkennen der prillen Het co
mite dat suo bard beeft gewerlti teD elDde de
tentoon.telling een 8uccea te doen z!ln bestond
nit de volgende damu en boereIJ. mejalf L.z.zle
Uo"", J Koos AnDlo BOOIf, 1\11OnleNleu •• t.dt
~[ Mara.. J Manua, Maggte le Roult Mlmmle
Mal'll~ L MaraiS en de beeren 8 A J Root.
(, oorz) A '" Brlllk I."n Retief. Cb ... dn P de
Villiers C UopklllS eD C C A de Villiers (se
cretano)

De be()~rdoolaal'll waren mevr John Loa\1t, C
C A de ~ i1hel'll en de beeren R CAllaop. U
HUlcbllllOOD A L de ~ JIbe ... en DaYld Malan
(Welhngton)

At'DEEI (:liCl I

Beate ver.amehug tUlDuloemeu 19eenedeo)
lote pr"o milia 1\f Mualll 2 (\1", I A J Roo"
Be.te verz.aDlehng rozeo. 1 10118 1\1 Marai ••

I. mra I A J ROOI
Beate yerscbeldenbeld van l:l roam, I mlM

Annie RooI, 2 ml"ll wed A Auret
Beate vencbeldenbeld ..an 6 roJ-IIn 1 mn T

Koo.,2 lIJn Chai.KiihJer
Beete ..encbeldeabeld "lUl 3 rozen, I lDJ8I J

W_eie, 2 Illn Obu Kobler
Beate 6 rozeo YaD deMdtde IOOrt, 1 m... T

Rooe. 2 m", Ch ... Kohier
Beate enkele rooI I m", Cbu Kobler. 2 mll8

1\[ le Roult
Beate yenamehng Stock. 1 10118 lf Nieuw

stadt 2 IDISllAnDle BoUl.
Beate ..eraamehng Petumaa, i IDra D P de

Vilhen :! ml .. J ROOI!
Beste ..erz.amehng Verbenu, 1 ll1IJl8 M Horak,

2 mitISli Nleuwstadt
Be~te verzameling GenIJIloma, 1 IDItISLucle

11011
Heate verzamelwg PelargonlnlD8 I ml.Lucle

:Moll. :.! m.... wed Auret
Beste verzalDellng Pblox 1 mrs I A J Boo<!,

:! ml'll wed Anret
H_te verzamehng poppies, 1 millS lf Marau,

:l IDrs I A J Ron.
Beate verzamehng vlOlet&.

2 millll A Roux
Beate ..erumehng lche., apeculle pru" ID", C

HopklDll
Beate yerz.amehog ll"utiJOIJll, 1 mItISJ MataJa

2 ID", wed Moll ,
Bt!IIte verzamehng corn flo'l!"en, 1 mn A G

de Vllhe", 2 ml"ll J A J Roos
Beate verzamellug carnatlOus, 1 m", I A J

Boo.
Beste verzamehng atalw I mn wod Auret,

2 millS J ROOM
Beate verzameling hyblllCuR, 1 miMi8 Mail
Beate verzalDeling oolumbmOll geen eol"lltepr ,

'l. m", I A J ROO8
Heate ..erAlllelmg panslOo 1 mra wed ADret,

2tnnIAJRooe
Be.te veraamehng a.eet wllhalD8 I mra I A

J Boo.
Be.tc verzamehllg dl8nthus, I m... A Roox
Beate verzamellog mlmalua, I mrs I A J

Booa
Beote ..erzamellng .weet peal I mra r jl J

Boo. 2 ml. wed ADret
Beate yerzamehng .un flowera 1 mr. I A J

Reot!
Bctlle ~erzamehng aalplglOOllIll, I mra I ~ J

Bone, 2 ml.. E Mara ..
Be.te ver~.amellDg gll.ndw 1 ml"ll I A J

Booa
Beate verzamehag glo.es I mt. A Bon.
Be.te verumehng Canterbury belle I~ ...

I A J ROOI<2 ml. A Roox
Heate verzamellDlf anapdr"fODI, 1 mn I A J

Boos
Be.te vel"ZlUlJeJmgnutuatrumo, I mill J lila.

ra .. , 2 IDI'II I A J Roos
At DEELING Il -PI)T1'LANTEN

Beate Yerzamehng feraa, 1 mlM Anme Roux,
2 mu M MaraIS •

Be.te venaDJehog 6 potplanten 1 mll8 M
MaralS,2 mn wed, ADret

Beate enkelefera.l mll8M NJeUwatadt, 2 m..
Mallfl" le Bonx

Beate verumehng IIWdenbait 1 m.. ~ Ma
1'118, 2 IDI'II0 Hoplrins

Be.te verzalDehng begoni'" 1 mra J A J
Roos, 2 m... 0 HopkIDs, 'peelale prUl mn 0
Hoplrins
Bette eakel palm. 1 m.. M ~ten'"tadt, 2

mist LIl&le Rooa
Be.te ClKtaltll bloem, 1 mill 8ual. ]t[oll
Bette nr.camehng IIeneranaa, 1 m... I A J

Roos 2 ml'll 8tegman
Be.te pot'plant vau eenige IOOrt I mill H Boa

mlln, 2 mlas H Boeman, lpeciale prus m...
'Mana Rotlef '

"tDEE LING III - 'ELDIiLOElIEN
Beete veuAlDehng veld bloemen 1 mII\!!l\f

~faMU. 2 mlASJ HOOOl,speciale prIJ" 1D1II8 Ma,
gte Ic Roux

Beate nngschlkkwg void bleemen I WI8lIE
Mar 18 :! ml88 111 1\lara18
Bl!llte verulJlelmg beatb 1 IDW J MaraII, 2

mla~ E Man.JI
Beate verzamelwg everiaatiolll, 1 mill J

Maraia, 2 mill E Mara ..
Beate ranpclukklD, "u arum lebu, 1 mill E

Dempen
AFDEELINGIV

Beate ran_"blkkiog YaD bloemen voor cru.-
J""llllr·UI~el.1 mlllJ M&raII, 2I11III E Hara.,ape-
ciale prij. all" M le BoUL

Beste pnn!pChikte .tend "oor dumer tate"
1 DUll A .. d 8P1l7, Il mill ..l Maraia, 1If~
PrtJa IJlIII II MaraI" ,

Beelll ..... met bIoem.n, 1 lOlaA v d
i _la J W--. Ip8CIIl, prij. mlIIlI
Bette IDUldl~:.t ~ 1Qt .. BeGi,.,...

SPORT.-OBlOUT.

RAAK ZIE~

Registratie lijsten.
Do nieuwe regult.rahelusten voor 8tellenhoacb

zIJn nu kompleet Wil be&ltten nn 1,6:i:! kie
zc"' tegen 1.4\16 ID 18l1b Br II dus een ver
lDeerdermg van 136 lVIJ bebben!lS:! blanke
tegen 650 gekleurde stemgerechtigden WewJge
Jaren rledeo waren de gekleurd~n In de meer
derbOJ IJr meeu dat SIJ la aog een meer
prommeDte politie IJ1D(>menop de IU.t dan ID
eenige andere kla afdeelmg

Gevraagd -Eeu cente UlIUitent "oordeNoor,
der Paarl scbool een hulponderwIJzer voor eie
ee ... te klasle poblieke scbool $cl Hiddelbarr.
KaapkoloDie.

Chnstelijke Jongelingsver-
eerugmg.

OPGERICHT IM VERBAND MET fiE
UltOorE KERK ADDERLEY

81'RAAI KAAPI;TAD

LI 1\faand.gavond 'lrel i er CIInc puhh"ke
..ergaderIng IU do con81Atorll!ltnmer uor G rooIe
Kerk geboude Il met bet doel de wenscbellJkbeld
Yan het o,:mchtCII eener cbnlrtellJke JonsehllG_
.ereeDJgmg te be..preken Er waren tern
woord 19 de be~ren C J J TheroD (door 'll"1"nI!..
..ergadenng werd bIJeengeroepen), B N Vol
steedt Kt IInauw en omtreut een I IflDtlgtaljon
geliedon Ve hoor Tberoll werd tot vOOTZltter
geko.eo. en de beer A J de Vdher. ageer.!e a @

lIOcretarl'
De Yoorzltter opende met gebed en beette

Yer\ 01gt;)8 al de a.nw""goo hartelIJk lI"elkOID
HIJ lerIe bet doel der verlJl.lderlDg bloot eo "'lUI
bartellJk verbllid dat WjJ zoo ver gekomen ZIJD
deo eeT8ten .tap III die rlcbtwg te dOOD HU
beelt reeda lang de beboefte gn'OOld van .....a
C J VereellJgJng 10 verband met de Groote
Kerk, en 10 den laatsten trid beeft bij de zaak
pn ..aat met belangbebbenden besprokeo, en
Illeent dat or nu geen ..order ult.tel mag fedoid
worden H'I Weel verder op bet nut van tolke
vereenllflogen, eu zei Jat de Afnuoen van
long. af aan moetea geleerd WOmeDtlllDen te
werken, om al"oo een krachlllcn eD Dutt~en 10
yloed DIt te oefeueD IJl de tIlllDenleVlllg beiden
op tUdcluk en ~eatel"k gebied Daartoe zal
zulk een vereenlglDg yeel kunDon budra,ren
De beer Volsteodl lel dat bU door den voor

ZItter wae verzocht geworden tegenwoordig te
ZIJD,en bU boopte nn barte dat de vergaderto!'
&al .b.gen In baar MIng om :ruIk eeu voreenl
gtng tot atand te brengeo men kon yerze.kerd
'IIn van &lJnbartellJke ondel"llteuRlug
De beer Krjjnau. beloofde ook zIJn volle oa

do ... t..OOlDg, eD lDeende d ..t we al lang "olk eea
yereerugtng mOO8ten gebad bebben
De beer J Goodbala deelde de vergadenng

Jeh lDede VaDde ondervlOdwg die bIJ lieeft op
gedaan In verband met chnateluke JODlrehnp
yoreemgmpo en b.t nut dat bU daaruit beeft
getrokken. A

Op een vraag van den beer J Stadier &8J de
"oor&ltter dat bet vol.trekt met n?Odia: III ]u .. t
aan de groote kerk te bebooren OlD lia te wor
den ..an de yereenljlmg ED verder dat bet doel
d..r vereemglDg Diet IS IDOppoaltle te treden
lDet andere cbn.telIJke JoogehngnereeDtgJngen.
maar IDtegendeel 0111 met beo med .. te workeD
ID bet bevorderen der tjjdeluke en g-teluke
belanpn nn de ]oogelieden Yao KuJl'ltad

Nadat ook nOS' de II80nltaria gOllprokcn bad
werd door beID "oorgctteld en door den boer
GoedlJale g.econdeerd 'Deze yerpdenng be
UOlt over te gaan tot bet opncbteD eeLer cbfl8
telIJke JODgellOlfuereentgJDg en "til la yorband
met de Ned Geref Kark "1UlAdderleyatnat,
Kaapetad Algemeen aaogenomen

Een OOmIDIllBIebe,lfaaDde Uit de boeren C J
F Tberon A J de V,lhol'll, J Ooedhalt N
Botbaeu C Aaret w"d benoemd OlD"oorlooplg
de rerele der "ereenlflDl op te ~rekken OD ze
dan bil de "olgeade vergadenng aan de leden
"oor te leggon, alB wanneer ook beetuuraledea
zullen wordeD pkozeo en andere belangrIJke
werluaauabeden zullen worden verncbt De ..ol
gende vergadenD" werd bepaald op Zaterdag.
noad den BOstelI Octo&.>r, precnea om 7 so.
op deaelfde plaats

De yerpdenng lloot met ..elled.

BRAVO AFRlXANERs t

PnETOltl \ 22 U( r In den ee",ten raad werden
hcden morgfn veracbeldene resolullOs van don
L",eeden mad l\&lIgenomen
De dllcussle o.er bot rapport vlOg ongevcer

kwart over elven aan Een molw werd aau!(o
no !.IelI waarhlJ artlkolen .. erden a3l1gcnQ
w:nr op de bel,"tmg ml worden afl{enD-
wen h~IUlIYClUiker terwIJl bet tu Jperk \&n
kolltull voor wederopleggt.ng ..a n beiaotIDg "an 6
up I 1lI1sndon 18 veranderd

Artikelen handelende over verhOOlIllIg van bv
wtlt>g werden toen gele.en en de berudsl&g1ng
daarover begoo V._beldene leden warea te-
pn verhoogJe heillllhng op vnurboutJ6a en thee,
terwijl de boor de la R~y bet rocbtder comml&-
lie IU tWIJfel trok om eelJlfC verbooging boe
genaamd voor te atellen Het debat duurt
voort

JUIfA"iSESIlUIW U On - Een groote cn
g-tdnftvolJe ..ergadenns Villi Afnkanel"ll wcrd
gisteren avond gehouden, om te proteateeren
teg~ll hot uIleteIlen yau bet IOdllJJtrleele rapport
t~n gunste van flet rapport der ra'ldscomlO".ne
DI) heer SolomoD preludeerde Speecb .. wer

den Zoowel lu bet Engelacb ala 10 bet lloliaodseb
geboud en en het Wallmet groot genoegen dat
men .ag boo ern.tlg de burgera de &aken Leapra
ken De "oorz.ltter &elde dat de pOlutle die de
I fBIl8vaai d.len dag IIlnaOl ..el"llCbuldigd W&llMn
Afnkanera en de tlld was >oor beD gekomeo
hun elJen 8tandpnot In te nelJlen In do zaken
van het land Hn vestigde de aandacbt op bet
fett dat taxatie bU optie van betcolDmltlSle
rapport zou verboogd worden met .£150.000 en
bez'gbeldsmannen en oudo bl1l'll"e.rsYIU1 bet land
kondon bot feit Dlet erkennen er mede tevMden
te _!In

De heer van der .Illerwe, een burgor, Zoeldedat
bet dynamtet monopolie bet grootste OOit In bet
land bekende scbandaal Wall,_CIlIvoor de zlttlDg
der commwlJe hud de maalacbapPtl een draft
'an bet gouyemoment gekregen ..an £400 DoO
j<,en commlSllle werd aangCliteld om tIOblkklo

go", te maken tot het bonden vsu een monster
vergadenllg

Kimberley 19 October I8t7.
Gedurende do afweZIgbeid VIUl dell .....

Pepier looraar dor Nederdwtacb Gereforaleart.
zeudUJggemeente alhu>r beelt eerw P_ III
plaatovervllnger lDet veel iJ"er IDdue ~
lemoente gewerk' 1 bana dWDt hii de ......
dUJtach Goreformeerde blanke l,IemeenJe, tenrjjl
da. de Vaal afweatg .. OlDde &Ittin&' der '1JIOIIe
bij te wooen

Zondagavond maakte Eerw Pepler UJlljDe
gemeeate bekeDd dal hU besloten had haU ~
..erlateo, OlD de Nooerdultacb Gere~
Zionsgemoonte aan de Paarl te pan d-.
Deze tijding wu scbUllbaar meer dan de po
meente verwacht bad. en werd met JftlOte
teleqntelling vernomeo Maanda,raYODll wri
den beer Popier een talrlik get.keade petitie
der gelDoente amg ..b.xlau, bem driDpDiI.,...
_kende haar toch aJet te Yerlaten.: De po
meente schUnt bem Joer aan te Ide~J.1II! IM!
aal belde partuon PlJnLJk w_ do ~
to ..erbrekeD

Dl Rn I'; :l.! O( T -!Jo aanbevehngen der
lub comlOl••ue op bet fran.vaal>!Clte IOdustneet ..
rapport verlamdon oenyondlg den plaaiseluken
handel

PRfT IIU", !!.? Oc-r -Door den tweeden rlUld
werd bodenmiddag het debat ~oortge,et olDtrent
de k .. estte dur speciale bewtlllgen eeOlge
leden betwllfden bet recbt der eommll8le OlD
verhoogd.. belllllhngen 'oor te stellen. verkla
rende dut bet OIet ID bunDe 108truCtl"" wu De
voorZitter aut .. oordde dat dit bet gevolj wa
van verzoekacbrlften om verboog mg van bek.
tUl:{on

Do strckkmg 'nn bet debat wu om t.hee van
belasting \fil te houden terwIJl de beeren Jan
de Beer LablJllCongne en anderen tegeo alle
yerhooglllgen Waren op welOlge ultronde
rmgen na

Meu UI tot nog toe tot geen bealUlt gekomen
Kichaus Antwoord.W THO.vPSON

Boptrateur
A all ckn Editeur

Munheer,- Uwe oltp ..e van Il Zaterdag
lDet den brtef dool' 'KimberleYlte ondertee
keDd hgt ..oor lIJn de brief m'September ver
scbenen b..b ik niet eD de IDhou<Jdurran II IDIJ
ontgaar IDdlen de acbru"er luet beleefd ..eDOeg
ISOlDlIIet ZIlOlDaaDI ..oor den dag ta komen! lraïi
bil nauwelub eeD beleefd antwoord "enrlClJten
,n daarom aal ik RIet ee ...t de moelie Demea om
"ID 'UD "e8Cbflif en be.cbnldl'JUIlj' VlD lage bo
doeliDglll IreDDII te nemen oog mIDder deaJve
beaDtwoomllll BaltendIen h...t II oar.oodig.
daar de lleer P J MaraIS eD lit belden he.lotell
bebbeD om OD' DIet verkieebur $cl.telleD t.jJ d ..
-teude el,ktle "oor bet hoogerbatl. Ik
beD 1I0g niet ge ..raagd_8'8wordeo om ala Irandl
daat op te treden voor Barkl7 W.t Wanneer
dit geschiedt la bet tud genoeg om te ralen. In
t1ll8CbeD III bet onnoodli OlD t lid daaroYer te
verapilleu.
Ik kan 'Klmberl.)tte' de verzekonng I:8ven

dat gednrende de vele ]aren gedorende w('lke Ik
met De Bee", CO betrokken ben heeft nocb
gemelde 00 nocb eentg een der directeuren OOit
op eeolge wu'" ~etracbt IDtI tA IDliaeDceerea.
boewel mu"- publiek uitgedrukt pohtlOk ..e
..oel'D dllnvjjII Tooral In don laat.teD tud, nn
d.. ...a deD heer Rbod.. veracbildeD dit II
meer daa geRIld Iran worden Till IOlIlDIlIe Ill.
dere iJ'OOte maatschapPIJen

De lI1r8
J J lllcut7,

Tran svaalsche Volksraden.
GnlVel"llltelta kamel"ll,

19 October IRfl7

I'KEFORIA 22 Uu - Het gerucht dat bet
gouvernement een plan van een nleowe sIMt.
leeDIng van dne milhooo voor deD raad ana
leggen la on]ullll

Door den raad zal gedurende deze week UD
dv h,nd worrien ge3even. bet bed~ voor con.
sulUlre vertegenwoordIgen ID Earopa .tot
£17.000 te verboogen

Ho dynamiet debat zal waaurhUalU" liaan
dag acbterQlJddag bil dea raad aan de orde
komen

Denk hierover na.
Dr Tlbblea VI Cocoa beeft Ilcb o"erwlDnaar

betoond o ..er el!re aadere voodlDptof. die ID4e
markt .. Een I.d.r kan JiCb daarolDtreat "enM
kereo en lOO er lemud la, die dit leNt. die Il;dt
un <oen lever dlo Dit orde II of ueebt .. erkt,
lut bIJ of IJJ daa het iIlIliltlten nalateD YIll
aplrltualen, bi.,-, tonlcl medicijnea, ... u allerlei
.. rd. eD probeer eli gebruik deua aUer wonder
laarilIkat voedellde drank, die meer al doen,
om gez.onde werkwg ... n de le't'er te be"orde-
ren en te laten bebouden daD al de &OOg8Daamde
pnel!llmJlld.len .Aan den attenden IDIUJ. d ..
,un herseD' Iaat werkeo ea oren en nren ID een
mulfe atudeerkamer 111 ea sIJn getlaohte laat
iaan over deletterkonde vaD den dag aao dell
~etgeleerde dto ood"r proce .. tuklren be401Y8D
II (If overlaid leellt aan deD pennellkker.zegpn
.tI. neem dr Tlbblea VI (;lIL'Oaen eell week
of wat aa bet gebruik vaD dr TlbbIC!(l·VI.Caooa
lult gU u 10 EDik een gelukkll.a toeat and be-
YUlden, dat .. u Diet zult weteD of gIJ een lever
hebt, eD uw leven aal ..ollOnneecbl]D siJn.

Het eeoll "erater.keDd eu kracbtge ..eod ver
mogen YaD dr TlbbJu VI caooa wordt erkead
op een "'Ju al. tot nu !.oe nog Olet bekend II
lew&eat in de reachied8ll1l YaD eem.. prepa-
raat
Dr Tibbl.·VIOICaO I' ..erkrijgbaar hU alle

lpotb.kera, knudenlen 811 winltela, of !)jj dr,
Tibble,·VI.c--, Beperkt, 21, XuteeJ.Vaat,

BRIEVENBUS.
Opmerker wil I\eteo of de bCH 'f "Iman

dlO ccn motlC vau vertrouwen 10 den beer Woge
w (liJ, ulln voorstelde de beer J N Moolman
de kandidaat voor t beogerhUI" 18

Een kerkeraadshJ T.ellJt 0' 8 ~"'nantwoord
op h~t 'KIJl,aghed Uit Soordhoek Aan dea
regel dat men alleen op ecne zIJde vaD bet p.
pier moet schrIJven IS door den IIChrjj..er Diet
voldaan en WIJ!ronneD Illn bnef daarom Dlet In
zUn gebeel opnemen 'Kerkoraadslid meent
dat de acbru~er UIt Noordlroek "erkeerd Inge-
hcht 18

AA.NDEELENKARXT.
JOHANNESBURG

2z Oct -(Per telegraaf )-Markt een W'eIDIJlhe!-
ter VcrkoollOl1-Barn"loa 43.., Bo\lmorail sa.,
Bankel" 5s.d ConIOl Waln Reef 21s Sol OonlO!
In vcot 42. 6<1E""t Randl 98a Dd, 1"rcnch Rand JIll,
Geldenhalll MAin 17s 6<1, Hermana b, Lyrfeabulll'
Gold F.raa lOa, Comet. 68t ed, Nlpl4 '60, Baad
NlgeJa 181 ad, Boodepocn Catral Deed na, Baad.
fnDteia UI, 8lmmcir. J_ ....Vópl o.p 10. ...
1OOPIn~ fil.
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ZELFBINDERS EN MAAIERSI':~1.~~Jft12P&
,1DILD ,._Ill'.." ja:ir I , , , •.

DB DBBW 0 BUISOOITru , ",' J.Al VAN ZIJL,
, 8ch1ltmeelter.

PRIJSTREltICERS aan al de
, V()()rnaamste Teutoonstellingen.

e DE OSBORNE ZELFBIKDERS, zijn licht en 8terk, ..balanceeren
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot 8U~. Wv waarborgen
dat onze Machines alle satisfactie geven, en laten ze door onsen Am~he~ Expert
opzetten in werkende orde. Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Oabome Zelf·Bmders en
Maai-Machines.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE PRIJZE.N.

KENNISGBVING geeohiedt
hiermede in ,evolge 8eotie

152 van Wet 40 nn' 1889, dat de
Afdeelingsraad Tan, ,Oerea voorne-
mens is )lijn Ex~lléntie dimGou.'
vern~r te verzoeken een Proclama·
tie uit te vaardigen' ten effekte dat
de Sectie van den HQOfdwegbinnen
deze Afdeelmg van Platfontein naar
de grenschieding van WOl'OO8tErop-
houden zal een H()()fdweg te zijn. .

Ulster Kamers, Sro1lf8plsi1l, Eeni~ objectie -.I ontvangen
8LDOtIII worden li()()r den 8eeretaria binnen

.... ~..._ HEEFT de' eer aan het publiek drie (8) maandOIl van dezen datum.
Afrikaansche Vertegenwoordiger :-' , in de Buiten~ te Op 1.t

CHAS. W. HOLM ES, Iberichten dat hij een HEBL STEL HENRY CARSON.
Timber Straat. Pietermaritzburg. TANDEN in' EEN DAG ba Secretaris,

------------ lleveren tegen a1Ïnder dan de Afdeelingsraads Kanb>r,
' HELFT van den gewonen prija.

Cerea, 15 Sept., 1897.Een waarborg voor vijf jaar wordt, '-- _
met elk atel gegeven. KOLONIALE WEESKAMER EI TRUST

MM TSCHApPI.).
No 4, KERKPLEIN, KAAP8TAD.

lIET GENAS lIEN ALLE~. POST_U. 14. HANGKAST,3 voet 4 J),uim.' :wiJd ~'G Voet 9l)qim hoog, met 8piegelglaa
'l'.~grNfetl KokIJl_: uYID.u:n." . 48iDuim bt 14 Duim. .-a a.. ,

TANDEN I
TAND BN II

r

TANUBNtll

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken d. Fa-

. brikanten zich gereed om

tu5O,OOO BLIwJr:WII
TE VERSCHEPEN.

LOHDEBSCBBTUJ)EI lISTITOOT

VERKRIJGBAAR BU :-
B. G. LENNON en 00.
HKYNJIJ, llA.THEW en 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LAWRBNOE en 00,
ST,EPHAN JloPHERSO]!l en ao.
en~1j andere Pakhuizen.

De Heer WALKE'R,
DIUltTBU. Vd 31n

Q) ••• ' ... i=a
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'
All. t;411ultlti., .,hltl Qratl.

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

Dag'elijkscha personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria. "

1r JJNTIEER,-,Ncgen maandeu gelt'de,
.Ji betuigde ik in een brief DBn u, nl
Je goede nitl"erk;ng YBn RnF.C~r!,TJ
eURO in mijn g(''',,1. Ik,benOO jnren 011'
en heb 23 jaren laug g"le<leu IUln CHIIO:"
ISCITE ASTHMA en lHJEU)I.-\TU:K j'

IOCht verlichting van vele beroemde genen
kundigen, en probeerde a Ilea zonder baat,
vinden cn had in mijn g.','nl alle gelooI i
menschelijke bekwaamheid verloren, totd»
ik BHEUMATICUUO probeerde OD in een.
sijn mijn Nenralgia, Rheumlltiek en pijne,
iD hoofd en aangezicht Terdwenen en bel
nieuws i. ver en wijd verspreid dat "ou'
mee8ter V Alf ROOT nmper heellemaal gesond
wu vaD die wonderlijke Medicijn," en ,di,
wu werk!,lijk bet geval; elkeen dio bel
probeerde beveelt bet aan.

De beer JACOB .1'.1.11 ZIJL van VlakfonteiD
(3 nur vaD SteijD.burg), is genezen van
een ICbijDbaar ongenceslijkgeyal.vaD Bbeu-
lIIatiek en Jicht, Nooit, lIei zijn moede-
Men. VAWZI1L &an mij, wu er een erger ge-
n.) Tan .. Koorte Ziekte," 1WOa1.zij het Doe-
men. De _te dosis RHEUMATICUBO
~ de lijdende jonge mao I'1l8tig slapen eo
medecijn werd Toortdurend toegediend,
hoewel de buren eD vrienden zeideD dat
si~ Diet TlI"WIIChten dat hij leveD IIOD, -.
Tltj 'IDee.fM4llUer, en getui~e van de gen_-
kracht Tan do BHE[TMATICURO en
PILLEN.

De oild, he. V 4n Do WSLT, 1'ul Reddenburg.
werd geOeaeD door een bottel.

De heer A. CoI!TIU, Brand~lei, Middelburg, CoC.
,'I'IlIld dadelijk 1'erliclrting. Miju _0 I....ea rrijn
""hooD1'Id.r, de beer I, A, S.rr, '!'UI wonderboom.
Burgendorp, werden ook geOeaeD IDIIU' ik mOM nn
•Iunen-Ik blijf uw denkt •• vriend. J.C, 1'&n

JONES RHEUJ4ATICURO.
H.. grooM Zui.t.Afrik,.,.,..,h, ~ TOOr
lioh&, Rheumatiek, RheurD&ti8che liclhl, lAnd.
lich&, Heup lich&, ,bllpaioht-pij-..ru, eD hMft
nie dniModen gen1leri. ft8I erger den ........ D

_d.n ~D. II 'lWkrijlflur 1'&0 .u.Apo$be.
.. eD W"mk.lien door gebeeI ZIlifl·Afrib..

Tnt Rtl R_ naar loUuesblrg .£4 i7L-iIl .a ff.
"Pretoria n IL 8d.-ta.a ti

DE ('II':, I' -,:, ..' "",1., :, ,~,'rl·"(\·,,m ('r'tors to ontvangen voor de
\ (I.:~-, ': 1" •• .-·1"1 !-d"d" \',-,11 (lt' 1)"',,<1_\ "~1a.r~~ï~no" immer in deze

Kolouje In:,;" ... "':, ve rv u r :i!:,:,l in dl' F,torid:cn van

1::1: .c: c- :(_::;:::_~~'~'r_'l.. ~ i:~, c' <> • , LTD!. JJ

::iLO:r~L ...."'--ND VIZ_-
•He t ~J:;,_! r' r v:-: -,-.:-',:' .. Sal.,'~{er3 Llevetlngs

rn-ir«
A.hulf·.!,

ve'~r:l i 'I •.

pn.c')(_ .
d;UIl,I"\t. I ,I.

hluuoe,' ,- ,

'...··\·1·' rdl' y~,." '·-!I..l,w,. r cn :-:;·t'C',i. Pll i't.·.·., ctc., gcprcser
t .:":":\"ll ; I.' l!\tih:·\~ ·...·'ll!·· fi!·<!.·;H \":'{II' <le

· !." - lI: i.Il\· I,!'UI' iirdl! !~l". I::!I,' fOt':.t"l !3....,!upken,
· . I t1/., 11: Ii,. (,:"",,,.j .. ";JU L. \";,lJ l'l'd i~1 i'_:lt Uolland ..

; 1" "LI _:.

Hoek. v:!!\ I.

Z,:::-. >.7 AY,\; 1"-<oon D:C.~f,
<.J :c:: 1:~.:;J' I cr _t"_ C' .ENIT JJ

'. dl' ~ , ,,-:'.'I ..cSjJ:. \.\.'~:I ..~J.\.!}. • lIS ~lfllltI1~f.a§llf:
W..... H.r.-lt _1Mt,_ II

........--..-Jtlt_UIa tn, lJwooa ..........lOObItOO -.. ..... _ .. _ _ .. _
IUII._. S..IOrt It .. _ T~ ,......
alo ""'loa ~ 0.. GOOIO Iq IIloof _] la st, lUtItOiO.WW. _-..._~ ... ._...- ......
- ....... -oIatlt.-.an al _ ;;::.., .. 4atI• ...-.. ...... __ _
- It la OWII _.101 ......,_ .. ___

ïnJr.:-'""ltlleli.-lk ~, - t. • ..J,
EEN DOKTERS OETUIOENIS.
EEEN0gKTERS gETU,IOENIS.
END KTERS £TUIGENl&.

: ~ ~:.:.,. 8OatIO w.... .: =-:bcr. t-:t;
,oTa oaalMt '-~':i...t ~c:.r-t!:..':
•• I hob ... aed_ de... Idot)ua "-I ........
i. mijn Itoe,ltul ft i. mij. prl...... pr~~ ea kb ....
- ."' .... -- It rijd .u."ijlo 1ft o.r...
...._ItiotI ...~I ..... ~ 4at-t_
~~~b!t~lckno::- ..-!. lAf!IlIISIIi ..."I .._.II(au _,.. ro.clrritatlo I~ BriJW+::::, ...

A. GA_EL, "D .. LII.C,_P_.... LM. 1:.1........
LR..<.:.a. .. LIl. lWllIIoa.p.

GEBRUIK KEATINGS LOZENGF.S.
GEBRUIK KEATINGS LOZENGES.
GEBRUIK KEATJNGS LOZENGES.
·B.. ia,il ..... ~" .... ~c-p,--'co......... I._lt wudeo, _ .. ........, lo _cr ..
::!;,tr~~M~c!,~I~=·~.:·::':;!!t:l:
.- '''Uchtlaf.
GEHEEL EN ALONGEEVENAARD.
C!:'.:HEfL EN AL ONCEEVENAARD.
CEHEEl-EN AL ONGE£VENAARD.
K.;.t.Q.";4 Cou~ta t.QSCftv-. het Oft~~t: '....:::..".:~~~~ ......... ~-

, J_ :. I ,'A ~ 1.

,.GEV. 1863.

RIEGELHU'rH EN
GEV. 1seCl

ZONEN
PIANO EN ORGEL DEPOT.

100 LA.NGBTKA..A.T, ~PSTAD
ll~t betrouwbare Huis voor Eerste-Klas Waarde,

~;"nlh'" A~.nt,," yoor Rechwpru.ande en Vleugel Pianoll door IOH,
"""" en U,""P1H ol: Co,. l>re!den'; E. Kuns. 8tuUgarl; 0,
Ku"",.,,, .l en. Ikrlijn, AmeriiulanAcbe Orgel~, door STORY .t
CL,,, •. en .nJere I><>k,'n,le:\lokers,
. ' 1l()~IEs C()lll',\:SlO:-'-." 1 Sri. gel, vol ot.1 rietpijpen, 6
Ftr.rprn. ~O("(I ,n..,.kf"ncie rf'Sl'l!tt.en.en .. Grand Ors:r.tD," £15 Ir-.

"I(()llt:~ ('0'11',\:-'-10:-':' a Spio!:"l •• vol .",,1 rie\pijpen, 11
"pr"kt'rJ,le rt>;.!i~tf·J"!(. en ,. (;ran.l ()rh"all u" on I, Swell." £18 1&.

·\ IIf' H"'or i j:'r«'n I.:'f_'~'\arbt'r~d.
.\nder(' I"nortC"1l {'\·Nll:..1.~.

.\il., ~llIli('klD ...trumentcn, ToC'lwhonren, flnz. lAatste nieu.ig ..
!J"d('f! ill .\tltoh:lq· ...n. ('IIZ. uoor ~c Mak.en: in yoorraad.

ILL! B!'1ELLl\mm SliJm ftRm pun u~lTtm,
' - __.-I-

ALLE CATALOGUSSEN VRIJ.

=Steenkool en ~Commissie Agenten.
EERSTE-KLA8

'LOGJESHU,S,
G. BLA.:KB,

DE BESTE STANDPLAATS,
BILUJKE PRUZEN

ru EEl IED£Jl iECOIlUDEEBD.

JAI D. SPUY, IDBLID I co.
Yf/1IdllAfslf/~~rs I"A,";~i.
'N. Id. .!!---,_..--..,.=

- ,t.l.U.IP'PV •........ ,

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto 11 Gas en OUe Engines.
'Kuis- en f?toom Kool, en qoke, geleverd in kwantiteiten
~ten g'erlCVC V3.!l hULS5'eZmuen tegen laagste prijzen.

ALSOOK

Hout\vol en Vruchten
Ki~tjes enz..

Uitvoer

m:wiK Jil1'TD_,.'Wma ~

.1 SIaapk.~.
'. (ONS EIGEN VAAK8BL), ..

IN OOED GEDROOGD80Um 'ESSCltEtlHQUT;
KO •• x.- •• ·'X'. .,.ae_

WtH~EêON/)iiJ~. .. ". =-~:::=~

,... .,;

DiIJioIll· COUII, :BIrlIJ
NOTICE.

.ecoN'i»ALE.
TO f;Ie .old oat ol the Po_ at Krom.

~ OD the 17th iN«m!IIlI!er~.!891,
lf DOt PIriiOUUI re1eueCl, TWO BJWWN
BLE8lUDING lIOR8E8, both hiDd ,_
'White, et.omp talJe, allooi! DiDe rean old.

J. Ai. VAN zn.,
PoandmM&er.

Kromdrui,
IUh 0ct0ber,1897.

Publi~K8n"i8gBvlng
, ____._,

Afdeelingsraad ~an Ceres.
_._,;"...;

OPGIlUClIT 311UART, 1848--
Kapitaal .••
Rot'orve Fonda. ..

... ~,OOO
£60,000...-Voor de .Admioistratie.~ ~ ..

Eigcndoru.en.a .. Buou..... ,Ad ..........
""un, Voegden, O~! .,..... ~
[n.oh·onten Doedela _ • H~ -
t'oorwllarden, lnipektan, ~ ... ~
ID voor Ingeseteaa.. .' lat.. ,...
Lik widateuren van 0caderIiaP ......
~Appijon on Firmas. : ,
Voor delnvord.rln. van V..........

den. Wlaaele en an~ echulden.
Voor le.nln. van OeIdop ..,...

".rb.u\den' van VaabJ[Qeden and....
lirOedaekeurde S8011rlfeltenkhtt ...
IGaaenvan Ka.,ltaaI. •• n oop tNl
V.erkoop van Vaata"oed .n anGW
E1aendom. '--Dmu:nuan:

PAUl.. DE VILLIBBS, ~,
VOOUIftIIL

H4R1tT BoLUI, O. T, VOl,
J. C, Uor.,n, H. Jl.Au.....

C. .Il. Bu ....l!), E. J, Eu.,
Dcsulken die hen weaachtn aan "'_lieu

,",li~veD heo te nolllÏneereu als .. De
Koloniale W_kamll' eD Tru' YaM-
IChAppij." .

WOe IDIOIt'ente Tak 'IrOrdt be.tierd
door den Becretaria. 1'001' wieu WeD dr
M... tllChappij YeraDtwoordéHj1t sijn al

WAARBORG :TAtt;
Voor het Gu.raad_n Y,SII cl. Eerlijk

beid, Recht&cbBpenheH 811. Getrouwheirl
Yan Personen die VerantWClOl'delijke POIIi,
Heli bokleeden, bij he, ~len T&D een,
JaarlijQ'lbe Premie.

fif'u!Poliuen der Yaa:t.cbappij WOl
den in ont"nngst genomen ciQorde ImperiAl,
Kol·mjale, 'l'r&DlITaalsehe eft Oranje V,ij
.toatAche Regf'eringeD. 1I1lDicipaliteiten r'
AMoelingsraden, BaDken, &Iidere Publick
Inr icutingeD eli lb&tsohapp~;ja.
n" Di'1lktenl'eD komen e1\eo Dinsdag 0'

'l) V,nt bijoon om Zaken alle handeleD.

G. W. STRYTLEB, Seante.ri:.

larkt PleinWgleainds,
... LX. •• ~K •

SCHOOLKIND'ÊREN web.chende eeD
aaupnum, . geriefliJk i ftrbliJf eD

goedebehandeUDfteheb~.&Ij hierheen
komen om op'pJeld te wordeJl, geHeveD . .
den ondergeteekende II8IlSOIjkte doen.

Termen: £9 10a. per kwartaal,
Wasschen en Strl4ken: Ingesloten
illest! jODgeDl behoe'f8D. .... t te doen

D. J. JACOFS.-_. -----. ~-.:.

T.
.IlpI....... *t<~~.

Mooi!ont.

Op eel
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tot onder
in bare zo

De bee
twee afge.
{'UI: beet
dJgd, en
en J, S, K

De bee
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In "un

Toit pkc
ninpliilt
eeDparig c
cler koeteu

Ook dr
d~eol
moeten,

De heer
den op d
.. oordelijlU
dat'&jj 8'
irouwde t
trouw vera
op een vo~

Het '""
opkom&t te
rooal.l!"bl
parigbeid
leder op d.
van den en

Met een
verpderin,

'WIV ••• OP&:EI,
.. NOOJlD.IB UABL

i '_eYiDg lID allen lien
hetl JOge. _aD.-....-

0- ond~de wenscht sijne ,
vele klanten te danken voor

de ondersUruning hem gedurende de
i ~ 3 jaren (eseven en w~t
hun en het algemeen ~Iiek te

: melden dat hij nu 8(Dl numer plek
I hee4 betrokken en vertrouwt hun
. gunst alJ in het verledene te
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