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Steams' Wijn van Levertraan r
IS een prikkel bij de werking van spijsverteering I
en voeding, en helpt daarbij in het verklijgt->n i
van een gezond g-estel. Pat :enten behooren, tpr-
wUi zij dit middel gebruikei ~"'l goed dieet tI'

hebben, wegens het prikkelend uitwerksol or <1<,
eetlust, Rehoorlijke rust, redelijke bew('girl~',
vee-l Blaren, baden on leven in de open lucht. zij"
machtige hulpmiddelen voor de weldadige uit-
werking dat men van dit kostbaar preparaat kan
bekomen.

DB '18 een algenieen kenmerk van
plaats vinden als een voorlooper ófJmetges~ .
'froote verscheidenheid ziekten, ofschoon
. het algemeen geen ernstig kenteeken ~.s. l$e&I~;
.Owmidd£llijke Hoofdpijngeneesmiddel
:apoedig wt'lrkend. veilig en zeker relDe(Q.e.
. meest alle 'formen. Een ~e t1e1~luMttU1...~1W

NeKNl9Ï4. Let op de handteekening .
ittJd ov~r het label op elke doos. GiJ6'4 ~rM't!".
rijn echi. Bij alle apothekers, tegen la. 3d:
doos.

DEEL 68.-No 6.511.1 KAAPSTAD. ZATERD

TEN 11 URE, •

Gedeelte van het Land~ II WELVERGENOEGD,';ï!erverdeeld in
200 GROOTE BOUWPERCEELEN. met WOONP TS. bestaaode
Uit DRIE WOONHUIZEN en BUITENGEBOUWEN. allen goed ver-
huurd. tfelegen in de opkomende Voorstad Maitland, naaat, II Paarden
Eiland,' het eigendom van den heer MELLI8H, nu deel van de voorgestelde
Zeezijde" Milverton," en binnen gemakkeliJken afstand vali Montague
Brug ~iding en het Maitland Spoorwegstation.,De ligging is uitmuntend,
leverende die een pracht~g gezicht over de bergen en de zee. Die peroeelen
zijn bijzonder geschikt voor Villa Verblijven, eo bieden een buitengewone
~legenheid aan voor een Winstgevende Bel~~ng. Termen gemakke-
qjk. Tot bezichtiging wordt men uitgenoodigd. Plannen verkrijgbaar
bij

ec Jllt
STELLENBOSCH.

I

DE Ondergeteekenden, behoorlijk daartoe ~t door de ]lee.ren
Gebr. MoGBIGOB, lUllen op de Stoep der Baudelabeurs,

verkoopen . '..

BELANGRIJKE

Publieke Yerkooping
DB

ZELFBINDERS ENv.vx

fen der beste en grootste Wijn- en
Zaa! Plaa tsen in deze áfdeeling,

OplIB DB Jmlll 1101SOORT

PRIJSTREKKERS aan al

,Voornaamste Tentoonstellingen:

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balanceeren .
zoor licht, Snijden en Binden kort zoowel als 'lang graan meteven groot sukses. Wij waarborgen.
dat onze Machines alle satisfactie geven, en laten 'ze door onzen Amerikaallschen Expert
opzetten in werkende orde. Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf.Binders en ;
Maai.Machines.

ZATERDAG, 30· DEZER, . ,.1UEBBEK·
die zich meer tot zijne baa~
bezigheid in plaats van de .
boerderij wil bepalen zullen 'f9Ol'.
zijne reb.g op -

loeaadag d~ iOdea HOfllber, e.t~
TI 10UIlI V.x.

publiek verkoopen, het volgende :

L Vastgoed.-:Bestaande uit tw.'.
Erven, met een suffisant W '.'
huis er op, en geheel beplant
Wijngaard-etok:ken. heeft alsook

r . een extra standhoudend put wa~ .:J, J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers. II. 8 Érven aan elkander

O. H, BRAND, Agent voor den Verkooper. Bende alle~ bepl~t met .WDIIUlJIIjIl.ft:l.

stokken die weli, groeten. en
volle dracht zijn.

m. Levende
1 paar -Zwarte

(rnins)
8 Trek Pa1rden (ruins)
1 Meme met veulen
2 Ezels. _gedreueerd
4 Melk Koeien met lcalvera
1 Jonge Vaars.

IV. Loaae Goederen, als
3 Open Karren op Veeren
1 8chotee" " "
1 Buggy " " JJ

1 Mol 'Wagen JJ "

4 paar Achter Tuigen
1 "naast achter JJ

1 Span Voor Tuigen. '
1 ., Ploeg ,. -
1 paar Swingels en Kettinga
2 Ploegen
1Wijngaard Ploeg
1 Lot Zenseu
1 JJ Steen Vormen
1 .. Graven. Pikken. Vorken .
8 JJ Hoender Korren.

V. Ke:ldelNl'e:reel!8c:IlaP
'5 Stuk Vaten (4 en 5 Le~areI.;
• Kajatenhouten Kuipen(6 ti.

3 JJ t. {" ,;
2 Een- en half Leggers V&tela '
2 Leggen.

VI. Wijnen:-- '
12 Leggen Extra W'rJn
1 " Brandewijn.

VII. Een Assortiment
tiewaren enz.. enz. E~
verder zal worden VOC)1"2'8bl~JIlt.,

DE Heul' M. I'. LIlrt;,F.J;, verschei-
dene nauzockcn gehad heb-

bende om zijne Plaat" "Koclcnhof"
uit du hand te verkoepen heeft ein-
d!'lijk besloten, "n de ondo"getel'-
kenden da~rtoe geautoriseerd,
publiek tt- verk oopen op

"r()l'Il~dag,17 .\0\'" aanst,
1. nt' alornlx- kr-ndo plaats IlKoelun-

hof',' gt'I,'w'n tt: Klapmuts, afdueling
~tt'llc'l1ho"cb, g-root circa GïQ mor-
g'1'11. omtrent :3() minuten "an het
~kllt-rJllo;;cll station .

D" Plaats bevat oen zeer aange-
name en geriefelijke woning onlangs
gehed nieuw geoollwd, voorzien
van all,' gL'makkpn, groote luchtige
kl'lder, buiten gebouwen, stallen,
waccuhuis enz., cnz., allen onder
gaf~·. IJzen'll daken. De plaats
heeft zeer goeden grond voor wijn-
gaarden op ee!le groote schaal,
uitgestrekte zaai- landen; i" bijzon-
der gCRch;kt voor vrucht- bocmen.
Dl' Eigl'nlUlI' heeft onlangs l'en
nieuw boomgaard van 1,:300 uit.
gvzochtc vMICIlt- boornon geplant
(de meest W'wildl' soorten). De
plaats i" gOl'd voorzien van water,
heeft een" Air Motor" Windmolen
die het water bij h"t huis k"crt,-
en is bij uitncmendheid geschikt
voor evne melkerij. DL' plaat" is
bezaaid nu-t l lri mudden haver, 12
mudden koren, :1 mudden gnrst en
2 mudden rug; hev gezaaide is bij
uitst ek goed. Koo!Jllhtigen zullen
weldoen het in oogcnschouw te
komen nemen, te meer daar de
eigenaar reeds aan het maaien is,

l I. Levende Have,-:! Spannen
eerste-klasse Ezels, :! voor-paarden,
2 eerste-klasse Kar Paarden (ruins)
30 Melkkoeien eu Vaarsen. 200 jonge
Merino Ooien, 20 extra vette Var-
kens.

2 Bokwagsns, 1 kleine do., 1
Kap Kar, 1 Ruggie, lopen do., {j
extra Ploegen, :2 Eggen, 2 Span
Tuigen, ;j Span Ploeg-tllig~n, 2
paren Kar Tuigen, Boerderij Ge-
rt-e lschap, «nz., enz. Stukvaten,
kuipen, trap- PIl ondcrhalios, wijn-
p0mp, keldergt'rL'l'd"chap, enz.
r r r. Jf et gewone a-sort: men t H nis-

ra-ad, bestaande uit voor- eet- en
~LlapkamL'r !Ilelr!Jl'll'n, glas- aarde-
werk ell kellkl'ngerl'l'Jstllap enz.
('11 wat l'r meer ter \'erkoop zal
w(lrd/'n ann!:;l'boden.

\"l'T'kO"jllng te })('ginnpii om 10
Id',' v.m.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN.
---- --_._--------------,-~---_.

..... ATTENTlE S.V.P. OPROEPING
GESCHIEDT mits dezen van

Applicanten voor betrekkingen
Wij bieden nu aan Brandrani's Wereldberoemde Bloem

van Zwavel, onovertrefbaar door eenig ander fabrikaat.

van

VERBLIJDINDE TIJDING.ONDERWIJZER

en

VERXOOPINGONDERWIJZERES

aan gesubsidiëerde Wijks~1101en in
de Zuid Afrikaansche Republiek,
welke onderwijzers volgens den
wenach der betrokken schoolbe •
sturen vaIf' Afrikaner Nationaliteit
moeten zijn.

Dg SALAILISSENvan ;-

Speciaal No~2 Hooi Pre •• Machine.
(Hand kracht), met kist 3l X 2~ voeten, levert! aan beide zijden. - VAN-

Walter Woods Maai Machine. en
Ze11'Binde~,. met extra tocbehooron. OP JJE PARADE,

OP
ONGEHUWDE ONDERWUZ&Ji.S be·. ,._~ .-"311

dragen gemiddeld £100 p.a •• boven ' ..... ..,..,:... .... ..,.9
kost en inwoning. TE 1.0-30,

GElIUWDH ONDF.RWIJZER8 ~inid.
deld £130 p.a., met vrije won mg.

ONDERWIJZERESSENgemiddeld £60
p.a., met vrije kost en inwoning.
Aantal aanvragen hiervoor zeer
beperkt. .

De onderwijzers ontvangen hunne
benoemingen van de Schoolbesturen
onder nadere goedkeuring van den
Superintendent van Onderwijs,
welke Besturen' ook voor de uitbe-
taling van salarissen, eveneens
onder toezicht van den Superinten-
dent verantwoordelijk blijven.

Om voor benoeming in aanmer.
king te komen moeten Applicanten
overleggen :-

a. Bewijzen van bekwaamheid en
ervaring als onderwijzer; ,

b, Eene verklaring omtrent af.
komst en godsdienstige en nationale
gezindheid, waaruit. blijken moet,
dat zij gewillig en bereid zijn naar
vermogen mede te werken aan den
opbouw van het Christelijk Na.
tienaal Onderwijs volgens de wet
der Zuid- Afrikaansche Republiek;

c. Bewijzen van voldoende kennis
der officieeie Landst&al om door het
medium dezer taalonderwijs te
geven;

d. Verklaring van bereidheid om,
desgevoroerd, het voJgen~ wet
vereischt.f1 aanvullin~R examen op
buitenlandsche certificaten af te
leggen;

e. Bewijs van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk;
f. Bewijlt! van goed zedelijk ge·

drag, afgegeven door daartoe be·
voegde autoriteiten ;

g. Verklaring van bereidheid o~,
zoo lloodig,den leed van getrouwhElId
aan de Regeering en het ~ olk der
Zuid- Afrikaansche Repubhef af te
leggen.

Billijke reiskosten worden ver·
goed,

Nadere inlichtingen aan te vragen
aan het Departement van Onderwijs.

Tegen de allerlaagste Markt- prijzen.
MEN YERYOEGE ZICH BIJ

~c»'V".,
V.M..

MOLLENCOY .. GEBROEDERS HALL willen woord houden ell :"oJn .Boeren,
Contrak:teurs en anderen eene der schoonste ' gClO~nheden ala

boven geven, om naar hun behoefte te keepen. Zij zijn een Fraaie en
Uitstekende Bezeeding, met kennis in Amerika uitgezocht, meestal
egale paren, 15 handen en meer. in gesohikten vorm en conditie 'fOOr
dadelijk werk. '.

Tevens ook een paar keuriggeteeldë Merrie Paarden.

J. J. HOFJ4EYR!& ZOON, Afslagers.

DIREKTE IMPOR'T'E·URS,

F.A.A~L_

Steenkool Handelaars en Commissie .Agenten. PRODBEIB

Het Zuid Afrikaansche LeYende Haye. Geneesmiddel,
AGENTEN: HET

Grootste dat de Werelq heéft opgeleverd.'. -Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie Engines. x- wat d. heer THOS. P. THERoN, L.W.V. voor Riohmond, en 8eoretarte ~
d8l1 AtrikaDer Boud sohrIJft.;- A.

J.W. Moor.rees Jr. & CO,,4.UliAKJun;

Vendu.kantoor,
.Ma.lmesbnry. 13 Oct, 1897.

De He<ftD FllI&DLAlfDEB BBOS., De 4&r.
Drit.town, No~ember lI, 1896.

Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten
ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

ALSOOK
KUif!!: HEEBD,-Het doet mij het grootste genoegen u hierdoor mijnen dank te betuigen bet YMl'

Znld AlrlwDoche Geneesmlddel roor inwendige siekten in ,chapen ca bokken, ..·.. rvan u mij gal om
te beproeveu op mijne ochal",a voor ecnig illwclltiige kwaal "'aaraaD .ij mogen lij<len.

Ik hc~ eu Ik. gedaan, en hch bet bevroertI. ea heb tie groot!!tc nijmooclighekl bet &lLn ecnig y... hoer
aan Ic bevelen. nm,lat ik ver-.ckcnJ bell. "',,"Ile"" Zij. het eenmaal op de rechte en behoorlijke "'Ij"" belobcn
btprocld, zij u:ker zorgen El,dIen (lOoit ZGtld~r Jat nlilldcl t~ ln ..ozcn. ",

Ik hch bet beproef« llIet alleen "I' ochapen en bokken. maar ook -op t-I'<!en, eli kan CCflll: een
""" .....Iell het ook te doen, cn hij zal er geell .pijt van hebben.

Ik vertrouwallcen dat het U"uvcntmnent in ""lang V1Lnde ...eh-aart Yan de vecboerderij een ""cg
mag "indon om h"t midtiel mo ~Ikoop mOh",lii,k, ja kan het zijn !(Tall.. o~cr hnnne .""orwegen (c.
vervoe",,". daar dnll ieder &fw'legen loocr er gebrwk van zou kuanen IDAken, en hct land en vooral de
veeboerderij er hct voorded vali .. I hebheIl.

I k heb hc( bcproec.t op ou,le "'"eli ,!ic •.ccr vermager J "'aren, op ochapea me! dikkeel, yoor,
kaoopdarm .oodra onldek I. VOnt liatwnrn>, en ha ..rworm. eli yoor paar'llen 'oor 1_lgheid in ing .... andeD
en in lede geval oetrollw ge!,ru,kt wao de ult.lag bo~eu vcrwacbUDg,

MCf, a.cbtull, hlijf Ik.
. )lijll~ Hoeren,

De Uwe,
, THOII. P. THEBOX.

DE <?,ndergeteekende v~
zlJnde eene 'Veran~nng'

maken, zal op

DIISDIG,Dilldu IOIlOU tt

Hout\vol en \' ruch ten
Ki~tj es enz.

Uitvoer Publieke
J>. .J, BOS~[AN S,~ZOO\

Afslagers,

BLOEMEN TENTOONSTELLING.:-;t.~'lll'nh("l'h, :2; Oct., 1"07.

l'.:-\.-lhar IlICvr. Loubser niet wel
I';, ZIdkn l'1' w'ellcvl'rvesch ingt'n
"lf!l'n'll worden. Volkomen veilig I .

Nie~vergiftig I I
Gemakkelij k toe te dienen I !I Aa. Itaf, Woolli.~~,I"," tI Rtlllll,he'

Ilas/,,', Afdll/i.tT 1/01""$6.,'1"
Plib/id V"koo; ••

VERKOOPING VAN GROND! Eene Bloemen Tentoonstelling zal gehouden worden

TE Te verkrijgen'bij alle Winkeliers:
Bijzonderheden te bekomen bij

GEBROEDERS FRIEDL.ANDER, De .Aar.Kaapsche Afdeeling. FR.A.~~~CH
OP

'Voensdag, den 3den November, e.k. EN
G::EJV. 1&& a

ZONEN

HO:EJK,
I:\''-"'\I,I:,;" KCIIllI,.;g\'ving 'So, 7;3,

'-'nlafl_:l'I',1 ~ :-\"I,tt'lllbl'l' 18~'7,
\,Il! ,I"r: 1.:tlldlO('(l'r-(;t'ncl'aal, wordt
I.:'I'!II,·,I" t"t AI!!~'11llTn naricht
~'::I.,. '-',g"\', l! dat ill terlllen \':ill
~,'l'(!" II, \\',t :\0. 1'-, van ltlD7,
1.""',]' :';"a::11IIdt'erd dllul' Sectie 1 \',
Ven \'1 \:111 \rl,t Hl van ],~~Lj, dt'
Y,',,' II,]" I'I'rcc,,!ell Kroonlnnden,
:.;,1,"":, I!l de .Ka:lpBche Afdf'eling,
te ~')Ili' lldl"!1 w,'lrdL'n aallg-ehodcn in
fft~,!:: \ ,m lid Kanlollr van den
('1\11·1"11('l'1I11l1Is-ari.~te Kaapstad,
"ru )11 1:111' v.rn., op ~fa.andag,
1- \11\'_'llli" [' I ~'l~, onderhevig aan
d" \''',1'\I;lar,]'11 I'll ht'palzngl'n in
),,)\\·II:.;,·n(It'I[J,.k \\'d, UI III tit'
Alg. 111t:erlt't\"op-collditil',; Ill'erge-
k:.;d. I'll \1'l'tI,'f' aan zo()danige \·oor.
''''I:L1',]''11al.; (lP den dag de!' \'pr-
ko, 'pin", /ldll'II lll'kend gesteld
\,-, ,[',1"11.

n" j',·,'k"lllllg('n en \'oo1'\vaa1'den
",lTl \',·rkll0l'l1lf! Ilggcn ter inzage
(('Ti t\;lnture van dell l'lvil'len Com-
1111-:;<11'1'; lt' KaapHtad, waar copijen
'-an t\"DIII:lgeving 7:1 evcneeni:!
l'L'I'krljgllaar zijn.

(', .~[. STEVENS,
\\. aar""II,eT!,j~ (' I.iele Commissa.ri •• Kaap.
Kant'"r '-an deu Ci,illlen Commissaris,

KupslaO :.!OSeptembor 189i.

G::EJV. 1&e3.

RIEGELHU'rH
J. P. KRJ EL DE VILLIERS, ~ecretari8 •

PIANO EN ORGEL DEPOT.--,_._-- ,---_
100 LANGIITR.A.A.T,KA4PIIT.A.D

Het betrouwbare Huis Voor Eel'8te-Klaa Waarde.
DE DE DH. N. MAl~SVELT,

Sliperintendent van Onderwijs.

Dep~ll·temelJt vau Onderwij~,
Pretoria, October 18:17.

Eenij(c Agenten 9001' Recbto)l8laal1de en Vleugel Piano. door JOH
Koun en HAos;llIL ot ..Co., »~n; E. Kurss, Stuttgvl; a:
KLlX(j:VA.lf~ &Co., BerlIJD. A.menkaanacbe Orgeb, door STOIlT &
Cun, eli andere bekende M....e". .
,. HOlIES COMPANI~N," I !'pi6gel~ ~ol .tel riftpijpen, 6

.topl'''n. goed .. erkende regute", en "Grand Organ." £15 IS.,
•. HOl(ES COllP.\NION." 3 Spiegel ... vol lltel rietpijpen Il

"p... k..nde rtljÓ.'lef"ll, en .. Gt:Uld Orpn" en "/;..-811," lIS 1&. '
A lie 900r 7 jan:n ge ........ borgd.
.Andere ooorten eYen laag.
Alle, Muziekintotruwenten, Toebehooren, eJU. wl&te nieuwig_

heden IJl Aut.obarpt'n, enz., door goode Make ... in voorraad.

HU BI\TKLUUUNBUrmliiin nel? lllT;If,[U .

ALLE CATALOGUSSEN VRIJ.

Ripp ingille
Paraffine
Stove,

Rippingille
Paratnne
Stove.

!(ENNISOEVJNG.

APPLICATTES zuUen worden
ontva.ngen tot op d~n 20

November 1897 voor de betrekking
van Hoofd Ondf'rwijzer voor de 3de
k18886 Publieke School te Donglas.

Applicaties moeten vergezeld zijn
van Certificaten van bekwaamheid
en goed zedelijke gedrag. Salaris
£120 per jaar en £24 huis:huur.
Werk.zaamheden te beginnen niet het
Jannari kwartaal 1898. '

Applikanten moeten in ate.l4t zijn
in de Hollandsohe taal oncIenqs te
geven. Kennis 'f&J1 musiek! eene
aanbeveling. Een. am.1t't\ ' .
zal deu voorkeur.he~

RUNDERPEST I'l"XlIJ hebben juist cen verdere bezending van opgeroeide ontvangen. Wij bieden
V V ook aan EI_tleko TuinpJJpen e~ "P~ttlnJf."

Lawn, Sprinklers. Lawnmowel"tI, TaLle Mangles, Wa.schmachlUes, Wringen, lJl'Bad
\ïc">lCh:!af l'8.

"Ploorlne," Sanitaire Vloervernis, in vel'8cheidene kleuren verkrijgbaar.

"Tapijt Zeep" rebigt tapijten, matten, en' mgs spG'ldig. ..
\gl'llten voor den ., Handy" Molensteen. Stoves en Ledikanten in groote
• verscheidenheid.

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

Hebben juist Ontvangen een Grooten Voorraad

Spuiten voor Inenting en Glyoerine.
Zooals door Expe'rten . .Aanbe'folen. .

UOIQI WIOII IS BOODla,DW PB ADYIliG GROOTIS.
ADnE&LEY$.fl'_~1'j~AAPOTAD.

KOORen :PIXIE, Kaapstad.
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GEBOORTE BERICHT. MALMESBURY. BESTE

IN
]'::>EVALLE-; "I' d"n :!1,lt'll October.
J 1~~1;. r.t:1 t!,'Ut' fri ......f'h,· d')Lhtt'r. Li.,

t'tht-1!,Pflol,tt1 v.in l~JJk It'!'"\ :-:'rt';.._rluallu.
8nth .. rlau.I.

DOODBERICHTEN.

AA~ Iuunl i» ,'II yri"lJdl'll wlJnlr ~w-
ken.I L:'rlll,ukt tbr '!lJ/tO /,;1]11.:1'

moed"r, \.'" \j'HI.\ I·E!\I)J.!I.~(·I)llrl·ll

CILLlt', Il,U'\' l'l'ii \\ j~l' ru."'{t' i ... iJJ.;:l'l-i.tall up

DinsdagUlidda.;.:, :!t; (kt. JJj dl'u IJlIt!t'rd(lllJ

van 7.
p

, j.irvn. ~ !IUall {"ll l'!l :! dagt·ll.
Haar [lJt:-.;aau "!t~ lit'/liJk gt·JiJk £1)!lS-

onderg-.:llll! na. c+n ."x:l!uUllt'll d,l~ 1Jt' Ol.Jl':
"Laar I ,.." 'IJ IJllj!l t-i-u«, d.q;l'o,
BI'jk"1l<lr,,,,,'II,
Dat ik J" ..~II,( ~'I!}"'t Leu,"

zoo vaak (1'/lJr Il.lar ~t'!J;t g'''iltll"l'll!ll' !Jar€"
)a.d~8tt? jare-n I'P a.ardt'. \\t'ni :1/11 l,o/Nr/IJk
door 11..0' lh','r l't'aulwuIlI'J, dal wij kin-
deren, JJij lla;lr hL'eu~a~u Il it,t .urd ers
kuodt'u dail )'/1';" .r , \r'j zij n niet "!Je-
droef.I "el'J k ,d., de :lllder,'u d ie !'CL'Ut'
hoop hebben."

Do Ledroef.le k,nd,'rt'll,
L \1. \1) li rnr.u.
:-, J H.\., .....,J~,

li, 1:'. l't;HIJLl',
1), U l'r:I:"LU,
I. A, l'EI(I'LU,
Jl). l'EHul.ll.
.\, I. Pt:H"l.!"
r: J. 1'f:n"LU
:'. J l'f:n"1.1l

24-Ril'l"I"'II,
:!6 Oct( ti 1\'(' 1.''',<I;

HET JIi'IJL 1111/1 Il li, 11",1 ...., 11"il \'ad"I'
I)1·!I,l.I;_', I "Ir I ":. '!.', :I,'/'1'''. "Il!.t' Il

€'eoig ZIl~'JI[J" I:IIJ1.(· ... I\!j{-..rl:\. II) '!"Il

OUdtH"II"11l \',111 "J l.11' t'!! /1 lILt.lIl,J"/1 (,'f

zic-h Tt' III'Ult'U. \\', \\ 1'11,'''''111'/1 jj I!'I'III .. ,I.'
D,'~.\llJn'''' ," .\111'1., _\1,; jl, \1'", .\I, ..r,
I 'ri !lA e n ,I, 1(·/1:" 1' -. j' ti \, 'r' 1"I' :1 i lt, , I 1,'11, It'll

\,p,)/' h un Ir IJ 11' "H )':.I"!.Ii1'1. :.' 111)); ..:"11

:'>b,'ku, .\ '·'·c· I ~ I"lal ,I,· 1;111,1,·,-

ni-r, w.ui:
Godn,

\ \ J ;, t u. J,_.1'( /l'

.r 1\ if: ....r. "
1',1-\/',"1 .. ,

' ..

I '

BEKENDMAKII"fG.

A·\·~''''.11111:1" Ir! \!;"I:d'l) \'-"ld! ):'"

k"IJ' i .:'"II.t.I),: ,I... ,,'... _1·/1' I,!
DucJl!(':'11" 1,1:1.;1;/ :,,\ .\.\I'!:IJ.\!'~ïT\,

~iti[l'rull :~dl.)1 1·1.1.' v. :",','_', ;It,,~ i:·" dil/Ir
\',L11 dt.' \', .t"[;" lj....' : L' v.u.«. t" J; lt' \ L'/'.jnll-

keu, lU th'u ,.u.I"rd(';:L \,111 ..! J.ll'l'U L'U :l,j
uabl'U,

l', '". [,". I 1" '.1", I, , '.
J \ I "L I ' :--' i i I: I·.Lil I·,I:, J ,I II i Il
-\,\ :, .\ ,Jl ili\ .\_\.\ > I i I I , IT I)L U

DANKBET UrGING.

DE ""['!'C;"".,.,.!.
,t, "'I /'.JII "I. '.

\', 1'_""::[

, :.1 I J ,~

tlli~t'Il ,\ 'rl !.' Ij;;: I ,i I. ' _'-'·;I. \'1 j"Il-

dt'u t'll Yr:"JI.Jl!!lj'·!1 \ !,)j1.I.,· L, ldt-.

rUkt' Il'dl', ,) I ;tJt'ilJ:!I_' \!r I "11_'<' ILl):.:
~l'dUrt'l\(i,' dl' ··I·:,....r,:.·\_. ,'-! ,I:,), I,"! j / .. )1]1'1

J.:'t'li~f,lt:! ;.nl\·. d,!, j,- IJl ,j "'1" 11IJd ... ;..':.,.,1-
beid. \~1t1 lj,· jH"', '1 Il '1""'/:-' i,'rtl~': ..... -

~('\-t'n Wt'!"I. i I"l... 1)/ J:l.<,l"f \.lll \\ j'l-
JingtUIl \o\t'Il,~Lt 11:.] ,"JIIT!.!..! [0' !/L"J.11Jk, Il

Yllqr lijll l\ll\t'I'IJJ!I("ld,-'u :.1\\'1' Il! IWi 11t',~.",-

k~[J l'II ['..!',III,]"I, II .],.,. I' ,(i'·IJ(,'. "IJ I..l-:J
ViJn ZIJIlt.' !1)Jll'!I,lr'l't' !),)i,:_·;lclItllq; dl' \'l'1'-
Zt'kl'riug të ~t'\t'd

1'.,1 III.I.lL,,\Z\
Bon'IJ \',tl[l':' \\', 1111J~i' ".

':1; U, .11/),.'1'. 1 ",' ~

SCHUTBERICHTEN.

!Il I t:--
:" 1,_

POUND NOTICE, 'LLE,l.R'
AARDE

I -~("O:;ED within the Pound at11.. Z\, "nl")~l'''kl'",.l, Clanwilliaw, above
lh" stipulated time :-

_\ 1':,:" ,\flll" ~rare. with gray head,
lllar"".1 in.! ..,t'IIl'II,l' ou left buttock, about
.,', \·I'ar~ ()ld
-' If U"I. r .. il':ls,.d I,('fon' Saturday, 27th
'\o't'IlII,,'-r, 1,':';, .';;I:d iuu le will !Je pub-
li,·1 \ ,uld "Il t hnt dalI' at 111 a.ui.

, F, J. ('_\WiT~NS,
l'oundillaster.

ZWarll)("cllkr:lul. ('Iallwilliam,
:!jt]l lktoiJt'l', 1'::;:.17,

Uit de Hand te Koop,
2 BOKWAG ENS, nieuw, met

regels, geschikt voor Hooi;
alsook een eerste-klas tweeplaats
los Kapkar, ook een lichte open
Scaykar, en een lichte. Bak-kar op
veeren.

Doe aanzoek bij

DAVID K"I!;NNEDY,
Malmesbury.

Publieke -Vel'kooping
Yj,!f

Compagnie's Dam, Kaapsche VERGEET NIET,
Duinen, Levende Have.

AI de hovengemelde rijtuigen zijn
van zijn beste hout gemaakt..

ENZ. DAT de Hoeren VAN DIR SPUY,
IMMEUIAN& Co., ook eene

Afslagersbezigheid aan de Paarl
heeft, zoo wel als te Malmesbury,
al waar alle Venduties enz., aan hen
toevertrou wd, met de grootste be-
kwaamheid en billijkheid waarge-
nomen worden. Voor bijzonder-
heden vervoege men zich bij ode
Heeren D, J. A. VA." DER ::iPt:Y,
Paarl, en A. IlIl!t:LMAN',Malmesbury

DE Hecl' l'u:n:H Ul,n!E\H zal doen
Vel'koopen ter Plaatse op

WoensJoJT, den lïlden Nov.,
TE~ 1<1 l'l(~,

Zijn bovcngt-noemd Eigendom be-
keud a!:; lt'lt JL'!' vrucht oaurste, "u
best Le\ratl'rrlL' l'laat3L'1l in die Wijk,
121L't HT Vil lt dt'll hardeu weg,
~I('l'ht.., 1,-, lllltlllkil van ElI~jes
Hivu-r SldilJfT, .t'1t :;1) minuten van
Durban Wl'g ~tiltion. ' Het is
rijK, hl,dt pra\'!tti~e vleien en tuin-
gl'Olllkl" l'll hll,dt l'pne del' schoons-
tt' kun-i-n ;WII (Jm eeu \Yill~tge-
n'ndt' 1"'I'rd('I'iJ Il' drijven nabij de
Hoofd-! ad, (; root te.: ruim 2iG

lep-t hel Voort 1
Van dar SpUi, Immelman cl ~O,' Alslagers
Kantoren,

Malmesbury en Paarl.

Aott£RlEYSTRAAT. KAAPSTAD.
BECHUANALAND ARBEIDERS.Kennisgeving aan allen wine

het moge Aangaan.1l1(Jrg"Il.

I 11:'1' \1:1-: HbT_\.\T {IT

:',:, JlI""It'II, I" I'nankll, 1 EZI'I,
l'I'IIIIII'l"', l'11:~., Kap "lt andere Kar-
[','Ii, 1I!)! ,.jl'l ',I':'.','", ,.j "t' I!:'I '1"'11, Huis-
ril;l:! III \"'I',,;('II,·idl'llll\ Id, l'111"

DE volgende Troep Bechuana Arbeiders zal op het Depot WOENSDAG
MORGEN, deu 3den NOVEMBlm zijn.
Applikaties van inwoners in steden, dorpen of municipaliteiten, of

in hunne onmiddelijke nabijheid, zullen niet in acht worden genomen.
De voorkeur zal worden ge~ven aan Applikanten die nog niet met

inboorling Arbeiders voorzien zijn,

J. ROSE IXNES, Specials COlnmissariB.
::ipecict!o Commissaris Kantoor,

,1:9, GruvJ Strr_at, Kaapstad,
29 October, 1897.

DE ollllcrgdeekeudc wellscht zijne
\'('It' klanten te dankon voor

du oudrl'steuning bom gl'dllrt'IHle de
laatst« ;) jaron gegeven cu wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nu een, ruimer pIck
heeft betrokken en vertrouwt hun
gunst als lU het verledene W
erlangen.

JAC. HEINEMANN.

Mielies J Mielies! lYlielie,s;..!(BNNlSG I~V1NG.

EENE PUBLIEKE VERKOOPINGIX"<vrrlmlld met bovenstaande
adverteut.i« wensebt .1. Heine-

manu hd publiek te informeel'en
dat de ?ilak in vervolg gedreven zal
wordeu ouder den stijl of firma,

VAN

OJITn~~T á,OUOZ!KKEN

Kleine Ronde Gele Tafel Mielies,HEINEMilN, MILLER & Co"
Bouwmees tors en Contracteurs,

Lady Grey Straat ZAL WOIUJF~, GEHOrDESTANDENl
TANDEN!'
TANDEN nr

Alle bOllW- en timmerwer:a:~ Ob den Namiddag van Vrijdag, 5den Nov.
de ti rma toe\'crtrou wd zal met alle
s!Jued uitgevoerd worden. Goed
wlJrk gewaUl·borgd. Verandus en
balkons een specialirf'it.

De firma heeft alt.llQs het Yol-
gl'UUl' gereed voor dlwebjk gebruik;
VellsterrUlIJeu, Deuren (ulle grootte)
enz" enz, Bou w m ate l' i a a 1
wordL ook verl:ichaft.

Bestellingen voor graniet voor
1)01lwdoeleinden worden g~nomcn,

Aan den Winkel van 'den Heer ASHMEAD,
Buitenkant-straat, tusschen Roeland en Boom-straten,

VERKOOPING TE BEGINNEN OM HALF-DRIE, n.m

De Mielies kunnen altoos worden geinspecteerd tustichen
, :) n,m. op aanzoek bij de Afslageril.

Op Laat va.n den Altent,

9 v,m. en

L. P. CAUVIN & CO., Afslagers,De Heer WAL KE R, Telegrafisch Adres:" HEINEMANN."
DII.Ef'TEeR VA~ lIET ' Postkantoor Adres: PliRL. DE

LONDENSCHE TANDEN INSTITUUT Darling .Jaarlijkscbe Verkooping
ZAL PLAATS HEBBEN

U/sfcr Kamers, Gronte/J/ein, .A frikaner Bul.
Il E E FT de cel' aan het publiek

in de Buitendistnkten teI~hl'[~l'rlll' \"" ,1"11 .. ",I, r~,'," k"It,II'
!,nllt,[1 1:,·1, 1""", ,I, lt I" i" rl,lell i'eric:hkn dat !Jij l'en HEEL ~TEL

tijd :-r:~11 /.\\MI \1.1['. It", 1,\\" ",;rlp TASDE.s tU EE.s DAG kan
achtt"'lf}r"rtt~~~. ,·1/"11'" \\:; j".!l....:. \\ it i,,\\,I.";l,

01111,'.'11'III",· 'I.'" "" I le,eren tt'gen minder dan de
Indie" Ili"1 ;:,·1,,< I .... ,· "I ,,[, 1.,1,"'[.'';' HELFT van den gewonen prijs.

J~'n 1;),{t'll \'1\1'1 I,,·!. l .....'~. I,(l Ij"I.,'I\~.

v,'r!;,,,,l!1 \\"",1, II' i' _"III' ,,[,: ""'"11 liil Een ~naruorg voor vijf jaar wordt
lit' ~t'hn(kl';lal I,' \-]",,111: .. 11' :d. ',1,1 III ,:1". t Ik 1
111'.)1'1.:"11:+. • me e ste gegeven.

DE Ill'er P. J. \AN DEl{ MERWE,

biedt aan \"001' verkoop

Een Mooi Afrikaner Bul.
()ok wenscht llij te wetell waar

hij spal'l'ltten krijgen kan, voor een
groot gebouw, om bij de ~tatie af
tl' le,eren,

AdreH,
P. J, YAN DER MEHWE,

Rawsonville.

ALS WANNEER TEN VERKOOP ZULLEN
WORDEN AANGEBODEN:

200 Vette Ossen en 100 Koeien.
200 Vette Ooien.
1 Paar Karpaarden.
1 Rij- en Buggy Paard,
1 Trapmachine, kompleet .
1 Schots Kar, enz., enz.

V.rkoQping te beItInnen OIn 10u.u.rpreel •• ,

W. BA::iSON, Secretaris,

J. W. Moorrees Jr. ~ £,''0., Afslagers.

l
t
I

.1 i \\ L..........j I ........
:",-, 1:lj·IJI"t' ...:. J',

\- rill IJklJt'ld, '! I"'; i..:: Jl' ,i .•.,' ..
:,!,.... U\._·:,,! ,( !, I "',I~

OP 4 NOVEMBER,

~/.'e Consu!tatias i.eheel Grati.
_._----

KEATI:\U':j PCED:';H
K EA TISG ':j POEDE/{

~\ .\'\'.;Eilrrl I '1..:'\ III lt, ( >,I"if (,. KEATI:\(;"i POEDEl,
.....'1. .. I.llell" !'~. ,,\, ,. ,I", \, ", '!.'''"I. KF:ATISG."i POEDEl{
.11'11 lijd, I'rt I" "',r'["11 I, /'i,,,,·I,, ,,[, ,1"11 ',i Kf:ATI:\GS POEDEl,
'\"velld, ...., 1,'.';, III,J:, II ",,, !', ,':, c', _ KEATI;l;lF,.; POEDEl:.

1~I~t:-r:"11 iq·lJII) kllft k"l' 111' r:J,' ~'I·'! ["I" !..,(_,.I,·~ I,' L,r",'""J, I." 5te"!ij{ ,lU-
f. . '. \ I' I,,(ft, III 1'1'1 ,j t, )"11 "an \\ 1<~;' j~p,tll IIH'r" .. II ,'_'II /.,.. , ... :" .. ,,·j",d,l'Ik .1 In.' 1'1. "rf.' \1' 'IT~S Kf:rr:I!S,

brauJlllerk ('1' ~111J...~I f,.I!j' \.1:1 ,lt'U lll\. "I '"~;U I,... t'TI~! liJ h(l"lóHllaal
bt.·ja.ard. ,,_,!';1'1. ,). , ' .• ·"f '/ll""fI .\111.' ... ,,!,ótlofT('n

t!1 1,,·,tll"~I,I: f .. ~J(··'.r"'l n.(·1 d"I'(' po)~dt'r wd
': ':"·"1.; tc" w. ,rdell \"'OOf /11"11 le W+"1{ fl6.kt.
JI.ct,~ '.I~·a.l.··.l,,·rLa,~r 111.ihel .....trJ.[JJ om
I. "'!l.!-~tt·ijj!I.io(' !" \·',or"',QJ"1l unlljj{ rQ"/l :'Inn op
L,: \'l'r!.:r·.J:JI'Tl .an »\".1tlll!·~ Po· Jl'r." (i"'eu
tlllJ('f 1"·t.Jcr l~ ,I." lt r,'ff"IlJ

De Heer James Gribble,
Afnemer, PAARL,

WK~SC'HT, terwijl hij zijne
klanten dour gelreel .zuid

Afrika dankt voor hun ruime onder-
stel1l1ing in het verleden, hen mede
te deden dat daar Bij tenlggekeerd
is van zijn reis naar Engeland met
vl'rnieuwde gezondheid, hij in de
toekomst persoonlijk allo klanwn
zal bedienen. DE Welbekcnue Plaats "HOORNBOSCH," gelegen te

Paardenberg, AfdeeJing Malmesbury, groot omtrent 1,200 Morgen,
is uit de Hand te Koop.

El' is een Wijngaard beplant met 80,000 ::itokken, ook is de Plaats
geschikt VOOI'een Zaai Plaats. Yoor verdere bijzonderheden doe men
aanzoek bij de Ileer M. .M. DC TU!T, Brouwerskloof, }Jaardenberg, tot
15 NOVEMBER aanst,

I: t I I: \ I i:.

,\ .\~I;J.:I!~Ir-lJI':.\ III '", '<IIIII II'
r-\_ /)"",,_.t, "\l'!' dt'JI \'.1'''''111l!ddt'n

t),l. l'!1 1\, \\"rdl'IJ \t't·j·."lll: 1,)1 d"IJ :!.7
~f)"'l'llll','r, 1 "'.l~. 11),111':1 li Id !t-\',lr"'TJ !.:I"

}'l:-:t -E":I \." ... 11:,'1'1':,· ;'.\'11'1. \\IC "'\ljljlf""L~

(Iii dt'lJ : 'lg. 1'lll~J'I IJ[ I; J,ll'l'1l '·u,J. :!I"t ! t'fl

Lru!u J,:.lI' ,,\:.1 Ht'II_':--l \ .. lilt II. \1!L':"!Ut'l'kl.

POUND NOTICE

J);1[,.,. 1'."",, I
(.'1,) ..." 1,1",",

~ \ f ;;,l" kIf c· i! t'f"

I., L· L' It ,.~! _'lt, ,I 1.. t' n.
)'11 t:'·11 ': 1!ll' .'--

, "\iI:~!. L: lj" 1t' _. 'i.
. ,1)'" It (\\."

I( Ij·!{ rt jO'oI' '! I,'

l:~t II :\! I,·\' lol"'! .
Fdlll'!.J:t· \/\;:
all" j ;",

I, .. ,
I, "I'lul!

\" / "I.: :. ~j" id

PLAATS TE KOOP.
AFDEELING MALMESBURY.

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

BENOODIGD

Eeue Assistente.
BOK~BUHG, Z A.H. BENOODIGD Onderwijzeres.

A A S de Publieke School te
Ermelo, Z.A.R. wordt tegen

1 Januari a,s. eene Onderwijzeres
gevraagd. Grondig kennis der En-
gel8~he taal verei8cht; hand werk
eene áanbeveling.

Halaris naar bekwaamheid.
Applicaties met certificaten en

getuigschriften iu te zenden vóór
20 NOVEMBER a.s. bij onderge-
teekende.

S. MANTEL,
Hoofd der School.

WOR~DX -" KISDERE;<;"
\\'O!(}lE:O; _" KI:oiDERE"
WOHMt;/o: "KINDERE:oi'
\VOIUIt:\ - "KI:oiDEREN"
\VUHME:; ." KI:'iD::HEX

APPLICATIES vergezeld van
de noodige getuigschrIft.en

Van bekwaamheid, goed zedelijk
gedrag en lidmaatschap eener J.'ro-
te,;lallbche Kerk, zullen (toor den
ondergeteekende ontvangen wOI'den
tot op dell ltiden November 11)'Jï.
Canllidaten moeten overleggen

tnlD8tens een)II klasse onderwijzers
certificaat der Z.A.R" of bij gebreke
daarvan, zich verbinden binnen
redelijken tijd l'en aanvullings_
examen af te le~gen.

Kennis van Tonic Sol·fa eene
sterke aanbeveling.

Salaris £140 per annum.
Werkzaamheden te beginnen na

de December-Januari vacantie.

P. A. SMITH, B.A.
Hoofd Onder. der Gouvta. Soh.

Poet BIl8 27,
Bobburs. Z.A.R.

APPLICATIES,vergezeld van de
noodige getlllgschrifkn van

bekwaamheid en goed zedelijk ge-
drag, zllll~1I door dl'n ondergetee-
kende wordefJ ont,-angeu tot den
;31sten DECE~lBER H,9ï, voor
ecne Gou veruante ill de School te
Wilde Paarde Kloof, Afdeeling
Robertson.

De Applicant moet in staat zijn
Kinderen voor het Elementair
Examen op te werken. Salaris £40
per annum met vrij logies. Ver-
voering naar Robert8on of naaste
statie op de vacantien, p-nz.

Werkzaamheden te beginnen met
Januari kwartaal.

F.· J. LE ROUX.

Wilde Paarde Kloot.
BoberteoD, 21 OQtober, 1897~

\\ : '.- I [ -

\', li: ! k I"~ ;.1, I: ..,' r " 1"'1' ., ,1'

·l.., tI, (.,:.. I. 1 ' ':

S(:H UT BE.RIC HT.

()P(;I-:~J.<lTE\- III I,,: ",I{I" :' 1.\\''''[,

. booo!chkra;,J. t ·LiJI\\ il':dlll,l..l'':t'f" "L\rl
U"1I h"l'a:dd.,Il I!;.l :_

I r",t] Ez", .\It'ITit' 1l1l" ., Il "C'hlllll'ld
kliP, onduiJel\!k ~t'nH'1'~\: ('lJ Jt."J I lij h.t· r
bOIH, omtrent :!j J,"I1' l'li,l,

InJien ni~t teVO/eu e:l'l'J,H, lal b't'.
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SOhU tmee~ter,

Zwartbo8chkrual, C1llllWilliiWl,
2~ Oc:totm, 1897.

E;senllar, TllOMAS KEATING, Londen,

GEVR#GD
EEN sober man. (gehuwd) om

bet opzicht te houden Over
een Melkboerderij (om in den tuin
te werken en te melken). £5 per
maand, vrije woning. groenten, melk
en brandstof., Goede get.Wg80hrif.
teQ yereleoht. , CoWl, dU _too"

Publieke Verkooping VERKOOP
VAN

Rijtuigen
HuisraalJ.

goed,

VAN

Pa~rd8", Draad Heining en surplus
Wieke1- .Runderpest Goederetenz., ,

TE

BOSTON HOTEL, TER ,algemeene i,nlichting w0r:dt
bJj dezen bericht dat de hier

ondergenoemde Draadheining en
surplus Runderpest Goederen, bij
Publieke Veiling te PETRUS-
VlLLE zullen worden verkocht.

OP

AAN DEN HOOFDWEG NABIJ

DURBANWEG STATION.

1 F. H. Kar, 2 Opene do, 1 Boeren-
wagen, Tuigen, Paarden, Vwem,
circa 3000 mootjes pekelharing, enz.

1. J. HOlDYR &; ZOON,AfBl&gers

l(ENNISG ~~VIJ\U.
Kaapscha Afdeelingsraad.

D'E Interim Valuatie, voorzien in
door Sectie 248 der afdeelings-

raad Akte No. 40 van 188fl, van
zulke eigendommen die weggelaten
zijn uit de laatste vijfjaarlijksche
Valuatie rol, of onderverdeeld, ver-
beterd of anderszins, in de Kaapsche
Afdeeling,-voltooid zijnde.

Geschiedt hiermede kennisgeving,
dat eeue Lijst daar-van hier ten Kan-
tore voor inspectie door Eigenaars,
Huurders en Bewoners vun af heden
open ligt, en dat de Raad een hof
op Maandag 2V November a. s,
om 10 uur houden zal, ten einde alle
objecties, persoonlijk of geschrifte-
lijk daartoe aangesteld, te hoeren,
en eenig genoemd valuatie te beves-
tigen of te veranderen.

Objecteerdors tnoeten bekend zijn
met dl' Valuaties der Eigendommen
waartegen zij wenschon te objec-
teeren, daar geen informatie zal
worden verschaft terwijl het Hof
zitting houdt.

Op last
C. LIXD,

::i1."Cre taris.
AJdoelingsraad Kantoor,

4J t:;t, Geurge'lS-straat,
!:?Ij October, 18Vi,

Gronietwerkenl Gmniefwerken

BOL'W-Ctl)i!l'RACrKI'f(~ en o.noler"n gelieven
kenlli~ te nell1en d.,.,t de oudert,..."t!loekcndt' be.

reid is (irallict Ra!Hlt':JI, \·u:·t.....ukkeu, '·ernn.l.h
Blukkl'n, l)\IHrtrt~I(.·II, \'l'n~tcr Uankt,J.l.- ol c ....nig it"~
VaD !-'T&lIlct 1,.'vma..1.lt. t:D ook Uouwkhp, tegen eH.
lijkr prijz·.n tt' le\·crell.

1I!L JIL-
SG Berste liasse Gedresse3nle Paard.

3 tot 6 Jaar. J

OP':Donderdag den 4den No-
vember zullen opgemelde

P,8~rden, ~Ilen in uitstekende con.
dltle, puhllek verkocht worden aan

Klapmuts Slatse.
Onder de Paarden zijn verschei_

lIene egale paren ~n 1 paar Koets
~aard.cn. 16 handen hoog hetwelk:
I~. TUIg vertoond zal worden. Daar
ZIJ door den eigenaar, ZOOwelbekend
als Paarden Kenner nmo.uv-I"k ... , r~·.........A4 IJ zIJn
UltgeZOC,ht, lis verdere aanbe"l"c!: rf'"
overbodig. 0

P. H. J. MARAIS.
J. S MARAIS 4' Co., -4flJlager8.

BEN kompleet set Jubilee (188:1
muntatukken; aIaook, een

~u_rger Pond (1874) in goede con.
ditie -A,. Sl'O.l.tQDE& .,. CO D ...,._.. &tnat. -'f _..

Oruer!'! "Our ~rnlLstceDcnJ lmz
uitgevoerd.

"WV. H. OPJ:E.
NooRDEn !'..U,RL'

Agenten :- Boven Paarl, t:!c heer TO. E ngeiJ
WelliBgton, de heer 0, J. l!.etief, KerUt.raAt,

~-------------
KENNISGEVING.

KENNISGEVING geschiedt hier-
mede aau het Publiek, dat ik,

de ondergewekende, ten strengste
belet oenig pert!oon, wie hij ook zijn
mag, te overtreden op mijn grond en
veld, hetzij loopende of rijdende, op
de volgende plaatsen, namelijk;-
" De lioop" en "Grocnfontein" alias
" Bovenvloer," en " Roodewal,"
gelegen in wijk Z. O. Roggeveld,
dist. Calvinia, zollder toestemming
van mij, (teuzij dat zij de publieke
wegen houden), OvertredersznIJen
wettelijk wonlen vervolgd.

H. J. LOUW.
De Hoop,

Z.O. Roggeveld,
Calvinia, 26 October, 189ï.

J, J, HOfMEYR & ZOON, Afslagers,
, ~- ---- -

W arschuwino·,ZAI'liT """:"1"" 'IJ ,I,·" ii"" ". b
, ""II.,,,l.I'· ,,;, I: ['11,,,,,,, i,·;,-', !l:ill':II.\IE])E wor-lt een ieder

,",,,kr '\1' ":.1 I' l·ill·.I'I", i, I \- III ':"IJ I' I. I t I I I' I
Dudl'r,I"lll \.111,"1 .l j["1 :1 '·r, .: .\1.,,11:,1,.11. UI__'L' , Zt)!]t cr (lIlt crsc lei( van

Lie U.ldiU dv]'~' 1..IUlt ti' I]!,': h)ildl'I""ll }H'I'/lj('JI, lIJIJ L)rL'rtrl'din,~ te di..ll'll op
II .1 I',."; t'\'I'I~,' l'II.l"l'r /':'''11-1'11, natlll'!ijk

Witte-klip, Ongegund, IJzer-
varkensrug ('II Goeiboschrug;
lid/Ij I:'d 1"JlI./'·II, ,:':'['I\'t'L'r,vee, uf
duu!' 11"t \'1,1,1t, 1'''I'l'll,

.\Ik UI' Ilr",IL-I':i ll;lkl. dadelijk
\'"1".·,,, wit \'I'I'\'ulgd IIul'dell,

l l «t g'L'IJl'llikIli"k"1I van 1'01'1 pauell
dl)ur lllijll \'t,ld wer.i; tell stl'l'ug'ste
l'l,!'IJud"lI, ui-ook "lt tl'ilppt'n van
\'Ul'tl'<ldell (11Tr tJlljlle laudcrijOll,

-__ .-._---

KL;,\~ l:-'GE\'INU.
Dr, R. KRUGER, ~taatg- examen

Duitschland
Pnarl, llaLij het ~tadhui:i. Voor:
lt~'en gl'J urenue .j jaren praktijk
ultgeoefenu III groote Duitacbe
cl?SpItalen. Bpeciali:;t vrouwen_ ell
KlllderkwaJen.

Dc Uwe

DR. R. KRUGER.
:Paarl•

'WITTE (lalieoes, speciale--maaksels, tegen 9/6, 10/6 en 11/- Stuk
'. ~n 36 yards. Horrockses & Crewdaons Calicoos tegen laagsten

prI]8.. LInnen Damaste Tafl'Jsewetten 5/6, 6/6, 8/6, 9/11 doz. Linnen
Tafel ~ma8t, ongeéleekt, 5,1 dU!Bl brood 1/-, 56 duim 1/3, 60 duim 2/1f,
2/3. Witte Tafel Damast, tJl duim 2/41, 2/6; 68 duim 2/9; 72 duim 3/3.
Witte Linnen afgewerkte lakens voor enkele Bodden I/Ol, 1/2;. 1/6;
voor dubbele Bedden 1/3, ]/ói, 2/3, 2/6. Witte Honey Comb Dekene
voor enkele Bedde~ 2/11, 3/6, 4/6; voor dubbele Bedden, 5/9, 6/6, 6/11.
Wit~ Honey Comb Handdoeken ~/9, 5/6 doz. Witte Turksche Hand. DE HEER ij ANDERSON b ft
doeken. 6/6, 7/11, ;Q/6 doz. 36 duim Blauwen Bruin Gtruit 5td. yard· .. H ~I' d ~
40 duim 8.d. yard. Dubbel breed Cretonnes 1/3. ]/4'. 1/9, 2/- Cbib ZIJn 0 e:.fdn om van e
voor het overtrekken van Kombaarzen 6id., 7td. yard. Enkel breed rnd gezet en zal daar doen ver-
Beddetijks 6d., 7 td. yard; dubbel breed 1/3, ] /6, 1/9. Kanten Gordij- oopen op
nen, 4 yards lang B16. Guipure Kanten Gordijnen 3t yards lang, 15/6, Dinsdag, 2 November,
17/11, 21/6; 4 yards lang 22/6. ' te 10 uur,

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

ens,
aleook het Huisraad, en andere
benoodigheden.

VERDER:

ZUIVER BLOED
i:a de broa Tan
cocdc fcmndhdó.

Ayar's Sarsaparilla
.Maakt zuiver bloed. sterkt de zenu.
wen. verhoogt de etenslust, doet d;U
vermoeid gevoel ophouden, en maakt
het leven der moeite waard. Dui.
zenden menschen hebben getuigd over
de genezende eigenscru.ppen van A,.er'.
Sarsaparilla. Hunne brieven komen
met elke post, Er is geene poging
tOI overreding, Zij konstaleereD lliIen
bet groote feit, .. ,,"yer'. SarUParjlJa
beeft mij genezen."

Zwakke, -
Vcnnoddc Vrouwen
die bedlegerig geweest zijn, met buid-
uilJ~ geteisterd, of uitgeteerd, oC
behebt mei ziekten aan hun geslacht
eigen, schrijven met dankbaarheid over
cene volkomeDC genezing, Wijt gij
van hunne ondervinding voordeel
trekken, en gezond en krachtig wor_
den. zoo neemt het groote VCI'Iterkende
en bloedreinigingsllliddeJ

Ayer's
Sarsaparilla
"Til. GIPtaPAIUItD DOOR ~"

D~.J. c. AVE~. & ·co.:
............. u... A.. 3:

'" U•• " n. .. ""·Ud r....,'.,.,. _- ...,;.
,. " --;-'

rompt

Zaterdag, 30 dezer,
I.-De Draadheining, zoo als die

staat, langs den oever der Oranje.
rivier. in de afdeeling PhilipstcWD,
waaronder ijzeren standaards en
palen.

2.-Patrouille Tenten, Gerifield
IJzer, Graven, Bijlen, Hamers,
Houten Hamers, Draad, Lantaarns,
Stapelgoederen, ens., enz.

CHARLES CUli REY,
Onder Secretaris voor Landbouw.

Dej(:artement van Landbouw,
pstad, October 1897.

NATAL_
Patatasrankjes.-JAAR LIJKS, van 15 October, te

krijgen voor billijken prijs. bij
den ondergeteekende.

Adres; D, J. MALAN,
Vondeling.

P.K. Wellington.

T'W'EEDE
Assistente Benoodigd

VOORDE

Gouvts. School te, [ aenburr,
O.V.S.

APJ'LlCA 'I'IE~ voor bovenge.
, nocm dl' betrekking, vergezeld

Tall de bij de Wet vereischte ge •
tuigschriften nm hekwaamheid,
goed gl'dmg mn de laatste School-
commissie en Prediknut waal' appli-
cant werkzaam was, en lidmaatschap
eene J'rotostautscho Kerk, zullen
door den ondergeteek ende ingewacht
worden tot op l êden Dec., 1897.
\verkzaamheden te beginnen 17

Jan., 18~ltl. Kennis Van Muziek.
teekenen, handwerk, Enge'sch eo
Hollandsch,en vun het KirJdergarten
Svstcl'm zlll de voorkeur hebben
B·illijko reisko:stell, gClStaafd doo;
kwitanties, zullell vergoed worden.

Salaais £12u per annum.
N.B,-De geslaagde applicant

moet zich voorzren van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om t€gen half prijs te reizen.

Ds. P. DU TOIT,
Voorz. Sch. Com.

EdenbuI'g,
]ó Oct. 18~17.

~lIJxrTl::!':,Tl,~l;I"",lt ",onn lt'lJ gelt'd .."
.... Loltill,!"": II, Jl! (_)l'n hllt'f IUln u VHf!

de l!"X'dc uil""!!;:!lg' '-a'l JtlIEI;:'IATI
ClJHO ill I"ijn >:1""1. Ik IWIl GO j'''-t'll "!Id
en b~b :!:l jan'lJ 111,',(,' i!'rlt'<fe .. RJJ n ('IlHf);,\ _,
ISCHE A~TII.\IA ell HHElJ.\(ATlJo;K '~!I

IOCbt \'edicl,lilJg' "'"I v~le bel'Qcrnde I,'t!ne.-,.
lcundil;'clt, .", pro""'!'de lt II,.,; &ond.'r haat I"

vinden ell,had in ",ijn Knul alle J(clouf ill
menochpl'Jke I)(·kwn .. rnheid VPNoren tot dit'.
ik RlUWMATlCVHU probeerde e~ in eens
zijn ImjlJ Nl'uralg1a, IlhenlJlltl.i"k en pijnen
'n hoofJ en aallgpzicht Yerdwenpn eo bet
nieuws is vcr en wijJ ~el"Fp"eid dnt "on-
meesier YAN HOOf "liJ pel' h(~,1L..ln&nl gezond
W&8 van d,e.~'olJd"r"Jke Al"'),,,ijn," en dit
W&II wCI'kel'Jk h..t 1,""-01; elkeen die het
probeelue bev...,lt het aan,

De heer JACO" VAli ZIJL van VlllkContein
(3 Dur ,~an Rt.eijr"hllt;:r). U. gent'wli van
een IIChlJlJbllar ongenPeslijkge\'al van Rben-
nlatiek en Jicht, Nooit. Eei Zijll moed ..-
Mevr, Vu' ZIJL RAll mij. was er Il<'nerger ge-
'!'al V&Il .. Kooris Ziekt.e," I!ooals %ij het noe-
meD, De _te d08is HHEUMATICURO
deed de lijdende jonge mR.n rustig alapen en
medecijn werd voo.tdnf"end tl>eJfooiend,
h,~~el de buren en vrienden tteiden dat
EI), DIet verwachten dat hij leven EOn, -.
IaIJ IU'f'e,m.tJ4lIa':er, en getuigde van de gen __
kracht van de RHJWMATlCU&Q en
PILLEN,
oe oude heer Vu Du Wnr, 'I'UI ReddenbuJ'g

.... rd genezen door een bot",!. •
De h~r .~, Cor:rzra, Brandl'lci, Middelburg_C,c,

?ODd dad~hJIr "erhchtlOg, lf iin &Mn J•• eli llija
ocboonVllder, de beer J. A, SMIT, 'I'UI wonderbooar,'
Burgcndorp, ...ent .. ooI!: fl"ncRD _ il!: ~ DIL
,Iuit.eo-[k blijf uw dankbare mend, I.C, _

JONES RlIEtTtIA.TICURO.
~.t groot.e Zuid.Afril!:aan.rJte geDeMmiddei vooe
l~cht, Rh... matiel!:, Rbeomatioohe licht, LeDd•
licht, ~eup licht, AMlgezicht-l'ijnen,8IU. ea beof\".1. dlliaebden genlleo, "eel erger dan bOT~
-.den ~~n. lo werkriJICbaar 1'110 alla ÁpotM.
-. en Winkelien door ,ebeei ZWd-AIrib,
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DE ZUJD..AFRtKA ANVDBDIGD UT ONS

Jf I r~R ! D& ZUID-AFRIKAANLET WEL.
O B Yerkuoplll~ van Vastgoed en

Losse GooUlJIOn, van MeJ.
A E HOHMAN, welke op 2 Novem-
ber to RIebeeks KHstUI I zou ge.
bouden worden, zal niet plaats
hebbell

EENIGE NIEUWE

Hollandsche Boeken.
Dr J ten Brink (rlM~hlt!d,nIRder

~l(lerllll,ll!(he Lt!t~rknnde 50s od
Jortssen, Dr E J P TnIllHv,\alsche

H'rInntlrln~en l>i7b-ll\'I(,
Plemp VIlD Duiraland I wee J tren

uit het einde du eeuw lll'l~-
1~<)h

Putnam R Het leven van Willem
tie Z" IJlo(er Prins van Oranje
ol dooien

Rombouts, Dr J E Vrrt'nden en
\ IJ inden Uit het dit renrijk

Ulfers, S Het Socialismo

(KI" DERllOEKE" )

Hemden, B \lle~ karn t terecht
De Rop A Sprookjes van ~Ioeder

Ic Gan" Ill e r platen \ ID Gus
t In DUI, I'nlCltIUJtg-d\O

Van Berken, Tina Op kostschool
t'U thuis

~leuwe prenteboeken op hnnen

, 01

\ r hK({J]I,J1 \. \'1{ Bl I

Rublleke Verkooprng

LOSS.~
AAN DE PAARL

J ) E ()lIrlt r.!l ItIt kende daartoe gp.
I,L~I .I" r do \Vt>d J G

S,!! II \Rrz. z ti publiek doen ver.
koopen Ha, harp \, onmz ID .. KonlDg.
straat, \OOltDE\ PAARL

Op DINSDAGdeo 2 KOYEIBER uast ,
"I Iu I RF. PRE' lES

VA.AT~EH.K.:
1 Stukvaten van ti l(ggors lik,
3 KUipen (11 lpggers elk), waar.

van ~ kajatenhout
1 2- Legger Vat, ~ Legger~, 2

Hogsheads
1 Azijnvat, halfHlimen en nnkcrs,

trechters en kranen, trap- en
onderbalie Ook Inder Keloerbe.
noodigheden, ab Emmers, enz

\tllrH

1 Ifnpkar op Y ~trl'r ,
Kar, I Enkde r"l~

I Jat manden, I Jot Z Ikken, 2
ladders, I konfijtpot

Opon

-ls Gd

Met genoegen plaatsen wij de mede-
deeling van een leerling In de Itndbouw.
school te Stellenbosch. wurm hU dj! nood-
zakelijkheid vau ontwikkelde bot>ren te
hebben. duldeljjk aantoont en op de voor.
doelen, zoowel als de nadeelen, van de
bestaande inrichting wuat. De schrijver
toont dat hij zun voorrecht waardeert en
anderen ook op het spoor 'Wenscht te
brengen om In \Jat voorrecht te dealen
De laudbouwschool te Stellenbosch heeft
ongetwyfeld reeds goede vruchten afge-
wal ven en zal. indien zij door dl' boeren.
bevolking ondersteund wordt, nog vel ..
\ruchten kllnnPll dnlgon. Iudlen men
hier IIf daar el!ll fout \ lIJdt, ,lun Ineeuen
WIJ dat de I<'chte manier o. dl~fn"t weg
te nemen 18 om de bestaande iilrichtlllg
te OJIII6I'IIteum n en te vel'llter kan ou <11111
zal ZIJ van zelf hare kmderschOl'nen ont
\\ a8!lt'n Onze boeren7.0lIen llehooren
1I,llr die IOrIChtlOg gezonden te \\OrdeD,
ou dau zal zrJ bllar doel killIllelI bereiken
Olll \ an hoereown ..n bek wam., oudel-

eenIge hulp te bieden, el' tOeD hem Jew"
lien werd op de handelwijze van presIdent
Kruger tijdeus den Adendorlf-trek, be.
sloot hIJ da.leliJk die I)roklaruatle Olt te
vaardigen, waardoor Je goh('cle zaak eene
andere 11 ending ID dl' rechte rlchtlng'

( Il

schUn .. nneemt
jtopn. de
slapenfID.

Het verslag V,Ln de Zond,,~hool-CODl_
milISIe toont, dat mea slch er l)J> toelegt
het beste onderwijl In de ZOlulagMcholen
te geveD, en dit voor onderwijzers en Ieer-
Iingeu Iteed. gemakkelijker te maken.
Teren zeer bUlijken prijs worden de tek.
sten en regWers V8rBChlift. Ook krijgt het
kerkgezang zijne plaate In de Zondag.
school Maar ala men denkt aan het onder-
ICbeid In Jaren tUl8Chen de hoopte en
~ klaae In eene groote Zondagl8chool,
dan wordt het wel de vraag of de ltl88en
voor de ..kJeltlere klll8lJen heel geschIkt &ijn_
Zeer veel hangt hierin af van de be-
kwaamheid van onderwijzers, ten einde
steeda voor de kleine kinderen geBChikte
leerIngen te vinden, althana alt sommige
leesen. Dan ook wij geloo.en niet dat
1100818 de lessen thana Ingericht worden
de kinderen een begrip krijgen (wij be-
doelen de hoogere klBl8en) van de eigen.
lijke flOIIChiedenl8 d.. bij'Jels. Hlerln
natuurluk moet de on4erwijzer ook weten
de l_n aan te vullen En daar1roe II
vooral de kwartaalsche herzIening seer
getlChikt. Maar wij Willen ook verder er op
wijzen. dat de kerkeraden en Iller.
aren lullen moeten letten' op het
bijbelsch onderwg8 ID de dagscholen.
Dáár. JUIBt omdat het bijbel-onderwijB In
publieke scholen ousectaziech moet &ijn,
la de gelt>genheld om onze jeugd de ge-
sehledenls des bijbel8 te leeren En lD de
gewone Ilerdfl klas scholen In bUlten-<bll-
tnet .. n IS er geen geschtkter boek als
h mdlddlng dan de kmder bijbel De
erVl\rllljl heeft geleerd <lat de lcluder.bijbt.1
gere!{eld elkelI morgeu gelezen, met het
onderzoek lil het gelezene den volgenden
dag. den schoolkIDderen een gemakke
lrJken \I eg Illeden tot kennts des bijbels
Ook _lIInen JO dit opZICht de ouders tI!
hUIS veel aanvullen ,an hêt onthrekende
III de ZODlLtg8llChool Il'8IIfOn Want het
neemt Jaren om III de Zondagsschool. met
on.e opgest. IdI' lessen, door deu heelenllllllCudt, plaktll~cho hoeren tI worden bIJhol te kornen Vertier zou het zeer

Inuttig ZIJU, .IH de hoogKte klas Jougens en
Des heerenSohoemans opheldering mélMJeR III d(' ZoudaglISChooi het. Korte

liet verheugt OilS dit de he"l Schoemau hegllp' leerdt'u opzeggen ZO(l alleen
dadeliJk de gt le.,renheld heeft gebrnlkt wOldt de Zoncla~hool pen \oorbereldlOg
ow eeno ophl'ldt Img te geven \ In zIJn \oor de catechIBatl', ,III' de &anntlmlDg
politil k hctrufleDtle de ~roote k" tHtieR voonlfgaat "'en huli-' hl) de Zonda~.
dil' th lilA voor het land zIJn In zIJn school IS zeker de A IIld"'l I If'ml Zeer
Ill, f ,III n \\ IJeltlel'tj )'uhlrceeren, vllrklaart nuttige Htukken en ook \erhalen komt'n
de III'lf Schoeman dat het hem SptJt. dat enn \ oor Alleen !londen het Hollandsch
,Il h('cr Hhocles Zich nipt g!'heel heeft t'n de prot flezlOg 8Om8 heter zIJn In elk
IIrtrokken aan de polrtlek v In dezl' geval heeft het als HollandRChe kmder

KulolilP cll d tl hij 'nooit vrijheid zou puhhcatJe zIJn nnt
",e\ u( It'll lt Is le dOl'lI wat hem \Ii!'. r •••
I relDlf"r of milllster kou rnakén ol Met WIJ WIllen van harte vertrou\\eU .Iat
de ont" Ikkelrng 'an het noonlen heeft de wenken, flru IIU !\Iet te zeggen de 'el
hiJ ,k Ht <lt In zoo verre alII die ID t 8chen der svnode ten opZIchte van het
\PI \ nlg tt n lel lIJkt> politiek zal blIJken, ouden\ IJS dOOI de regeel'mg en het op
Wil le r blJI)O",mel kr Il "at hetl eft till rust \ ue Ir ll!o(Mdl'par!llJHml lullen behartigd
til dt Il Vlldl' van de republieken \\ IJ "orll~lI III de ~\ nOtlt 7.lttt'n I'r mannen,
I, hOl \ell h( t n lu\\elijkll te zeggtilu. dat tilt \all harte Illet dr :\hllr Willen rn!'d ..
\"J \ulkom, n tevred~n zIJn met dCII ultll'g \\I'rkell eu die meer dau d~ 1l1sp'ktluren

""II, I II I kil IIC k "I"",eren \ lIl\ll VIII <lt Il hter ';chot'lIllll en "IJ tWijfelen zt:lf~ pl"dktls<he kenllill hebhen 'an "at
kil I I 11,1"1\ ril IIC' dltJlt ti Ultt alll ,r Je klez~r~lIldenzllld velelsdltwordl \oln,d hlJhetuIl<ll'n\IJs
• a" Il I. I rllld, \\ III lIJ Irkl tI. III. I \\ "t,-,lrJkiln CII kei zo llt'1I [JU met veel teil pilt III lIT ,It' " 11 ZIJ IIenen gehool d

III r \rll'ultlrll)lh.ltl \oor hem welktn te \,'ndel] Ilt-t III ePIl J,ClIlve \oorltllDlIld
Il ~t, mm('n \\ IJ hehben manllen tnet lw gl'loofr ,lat dt' kt'I k ..ch III' lijdt met

zlike I ~11"te g .. vltl.u~ hoog DOO II,., lO het \tI\dll'1I ,Ier tld datln"l>ectl'urR
politiek lt lt Il geen heho nlilk lIoIllllddch kenlleu Daal

door" onlt, om het op ZIJU z I( ht,t te zcg
gen er toch geen re~pect of lit [:Je v,or
de taal IngAprent hiJ tie IIchoolgaande
Jeugd r Il al~ er gedUIlg onuerwlJzcl'll
het der,le kla~ cel tlhe III Well'dl"dgen, en
t{lch HlIllllI als ondel \\ IJzei a.angefiteld "or
den ,Ian Itert hiJ lezulken edl Hol
landsch klllri In (en J til' f lehUlen m JUli

den wo te zeg",en Dit t" Opmerke!rjk
wap her hoe till Jaac geene stemmen Zich
Hrhlt'V{ n III d( M\ nod" tegen de \OO!'Htel
Ian omtrent IIolianusch biJ het onder-
\\ IJ~

lie ,ltcnaten op morgen (l..ondag) nllea te
~tellenbo.ch worden waargenomen door dL
PIenaar (\'rllborg) • morgem Hollaod8cla,
• namlddago Engel.eh D. W A Jouhen
(R" eredale) &al In den a, oDd mMl' bepuld
Voor )'mgelUlgen optreden

"" .tlChting 'I1n de Oereformeerde JllIIItIIde
voor \'rubold en L t.roobt Z AA, YoM .....
op I J dezer op de plaato Trw.ktut V&ll _
beer.J Vlon!Statlen J, T \' De d_ •• ...,._
den geleid door d. Ph !Snuman, '1'&11 Heid.I.
berg dIe ook met algemeene .temmeD tot COD.
lulent dar Oleuwe gemoente werd ~.
b'Igfllltun door da W 8numan 'I'UI V__ •
ltad

0. A P Knel Tan Langlaaaie beeft 900r
het boroep nur Bethulie bcdanlit .•

D. I P van lieerden van )lafeltilli. heel.
hot beroep nur Kenbardt aangenomen

De openinll'lrcde der I'noele door da A..
MUlTav " Al. een tractnatJe uitg... pti.
teld Ziet ik ben met u en II "erkri~ MIl
bet dopot V:Jn de b"bel.ereeDlglDg.-x .... tad.
te(l'en een halve peDll,. elk

ProftlMOr Hofmeyr beeft glS!.ereD lWIIidCIar
een gen_kundige Opel"ll!l" onderpaa. ZitD
rechteroogt dat hem gedurende de Iaat.&e w..
ken veel pun heeft veroorzaakt "toea door
d.... f lamer ell Pete ..... n wt.gclbaa.!d AlJW
hep VOOl'llp«>rolgra! ollehooD li", ,evur Mer
grout w.. daar bet hart dreigde ml t.e atua
en de ademhaltng met moeite .. n dea ...
kon worden gehouden De geacbt.e prote.or
gevoelt !lch natunrlijk nog zeer .wak, mar
l{jdt geluklug tot duu'ene welDlJ pun

TB JU..u.xtrra-ITATl&.-De bow.a Mar •• "
Co'l afIJaPr. MIl de Paarl adverte JJ'eD eene
~Pllll ftIJ paardeo &eKlaptllu&l Stab. op
......... erdar. " November
BF.JlooJ)l(. IJ - Voor de IfOIIv~te-eebool

te Ede.nbnrg, ID den OranJe V'lJ8tut, vrurt Dl8II
eene t"eede _ .. tent.e Ook _ gou'I'VIWJt.e
~oor de achoo! te WiJde PurdeKloof afd-., ....
&~n ' ~-
.BEoUlTI4TIE._De beer E. Sande ... yruat iD

de Cape T._,of bet waar .. cblt ongeveer 2.000
dok koeli81 op de reglatnhe-l(J8t IIIJD pplaatal
en of de pc.litleke ~tie ~D ob,ecuel er
&ecu aal indienen

SoJ(ElI8BT WEII'r-0.. E C .Andll'DCn preekt
m°rtea (Zondag) ochtend ter dher plaatae ln
den lWDiddag vindt et:ne conlereutle plaate
waaraan deememeD lullen dl A II Hofmeyr
E C AnderMeD en den p!aatae'uken "",nAI'

UITSLUITEIIJK AÁI( 'ONtiE IlAIIE~ ES JOXtiE
WEDUWEII-Ziedaar ea ..... nbod ID onse Uil
pYe Yan beden I WIJ treden op ale buweJUlu-
IIJIInt.en In dit pYaI en venrll&eO de Ieden on
&er ochooDe lleUe naar een elders v.11"IC1biiilellld_
ad verten tie

VIJtlINlaD MlT

ONB LAND.
ZATERDAG. 30 OCTOBER. 1897. nam.

Bomralgen hebben getracht lord Ros.
mead ook lU het komplot-achandaal te
slepen. doch wij geleoven dat de heer
Hhodes en de vorige llllpenaie seere-
tans, sir Graham Bower, er van overtUIgd
waren, dat lord Rosmead zijne koningin
niet zou bedrogen hebben, indien aij hem
alles zouden hebben verteld. en daarom
moesten ZIJ hem h..<irlegen Mensche.
IukerwlJle gesproken hebben het verra-
derlijk kernplet en al zijn gevolgen lltelhg
er toe bijgedragen het einde van lord Ros-
mead te verhaasten Zijn werk Will
echter afgedaan zijn assche nute in vred~
Zijn titel gaat over op sijn zoon Herculee

"l'apeadOl'P, - I Morpna, da.

~~~~~), en .... onda, da.
.... .__.uv. - 'IN&mJJdae .. da.

(Ulliondale )
Hal101'eratnat KaP."L- •Mora-. elL D

\VJloocb (Hoo.ae.lbu.i), ea lavODd., da. I.
Lou" (LadlllDltb)
Roggebui.- I Ayonda, da.

(V anrblJnedorp)
N B - lfaandeljjbehe bidatood Mil t f'!

avond !.en 7 3Il In de COIUlIa~
Nleawe Kerk, Breeetraat._·.lrIora<eDa. t ~

(b~eesi) da J P van H....a.at ....
mood) en ,,'oDda 7 Dur, dr ~ I.
Maral8
N B -MaandelfJbcbe bidDlU'Kaaadar te MI!

acht our In de NIeu .... Kerk
Ned Geref Kerk BUltenba~

(EnpJ.ehe dieaHeD) I ~ 10-30, elL
P van derXenre (BeaufortW.t), en la""
7 oor. da N J Brummer, M.A.., B.D (,, __
rill. )
Oreeoepant -9 45 T ID., H~ da. E eie

Beer Il .. m, EqeJ.ch, da Beyen.,r.~~ W'd.
Iowmore 7 uar • at'OlJds, dl. .aoaa, 'fmI
(JDionda!e Zoodae-:hool 3 Dm

Rondeboecb - IMorgeD&, 10'30. da. lIOIbOf
(Steylltlburg), en "'rOads, 7 uur. da. Be,..
(W illowmore)
St 8tephena.- I MOfl'-:r 9-30, da. lV .Bou-
-0 (Albanie) en la'rOnda, 7 uur, da. B.
Muller (Bargerwdo~rp)
EYang Loth Kerk 8traodatraat -·.lIor.

!I~ 10 are (Hollandacb), dl. Vlok ('pibt..
berJ!') en I avond., 7 uur (Enplach), ita. G.
Krtge (Caledon) Zooda:raachool &en .3 ...
OpeDlng Tan meUlr. baH, Woocbtoc!:, li IIi.
AanMprw.ken door profeuor M...... D D _
dr labD ---, ,

Ebeneaer Zendrngkerlt Ro_traat.- III ...
geDII !l:lO en • uoDda 6 30. eenr Dreyer

Simonutad - I Moryetul (HolIandacIa) u
nvondl (Engelacb) d. 0 Malherbe (8~.
bure
Kalkbaai - 8 Morgem 1030 da 0 .4.

Seholu
Vrue Proteat&nto.clte Kerk HoaWrui._

Ayonddlenat (EngelllCh). la 7 are onderwerp
The Story of EYolutlon (UI) The Be.

IfInl1lng ... (,rowth of Loye eerw B BaIm-
forlh

I'AiT DE SCHOEN?
Uit verschillends bronnen hebben wij

t« od

8<lt}ert ouze Jongste uitgaven vernomen,
wat de aard WIUI van deu persoonhjke.
tanval op ons door den voorartter der
I I II I I "r.!\\ IJu un UI;alldewijn-lUaat
scbal'PIJ op eeu vergaderlug van aandeel
houders deser maatschappiJ Ter ophelde-
rmg eenige aanlllerktngen voor wu onze
eennludlge verdediging geven (1) De
persoon VlO den heer DIRK VAY DER
::SPt; Y heel t mets met de kwestie te doen
wel de voorzitter vau dl Paarl Berg en
Koloutale Braude\\ lJn.maatschappljen De
beleefde persoonlijkheden over ons die de
heer V A" DER st-e Y ZICh heeft doen ont.

De LandboUWSChool.
DE AFGEV AAK"IUD~~ !.er synode werden Doo

derda,r ten hUIZe nn den actuanua Iynode dr
Kotd' op een receptie onh-angen en recht gul
pllakteerd Een aangenaam uortJ. werd door
gebnobt De gaa!.eD werdeD beell ell terul per
lpeciaJeli -trelD yer ..oerd

KE KANS-De welbekende plaata· Hoorn
bosch • geleren te p.. rdenherr, afdeelIDI Mal
meebury groot lOO"al 1200 moraea bepiaDt
met ctrea 80.000 wfJnatoltken, li uIt de band te
koop :Hea ""oap ach naar deo elpnau,
om nadere bijlOodllrbeden

DE HEER RaoDES 18 Ziek un Inyanga, ID
de om.treken ..an Salt.bury Ollten~ond ....
er een prucht In de atad dat hjj erD.tig ZIek la,
Het II heel ODwa&r8chlJ&llIkdat hU. boewel ge-
zond de reil naar Ral.w., 0 ui kUlinen alle,r
gon roor dil feetlkl"kbeden Ml<! ""nvang nemen

". R'.I':TENI B" hot we;{breken van een oode
muur 'AD het hUIk'u,erblllf I/M/I'fU'1d Prlrk

}';11,.tl>ourlle,beefl men een kelderhok 1""00
met 3(1) "un welke d.. r door een

..orlgen eIgenaar 71 )ar~n 1r"leden geborgen en
door veNChllJende omltandllrheden vergeten
welden
DE BAA~STAIIf:R rtKlu-De beer Johnny

AlelIet • wervld. klompIOen In den Atap lred
atrlld. lA per \ Jl m,.,. andermaal In ODom,d
den teruggekeerd \vu heelen bom barlel"k
welkom L" zlln ttrugkom.t In ."n vaderland,
en vertrouwen dat hll ""n Opgedane roem &al
bandhafen door z"n elgeD tegen eeD'8 mededin
gpr (e bl ,ven bebouden

HAIIRIRM1111 Y.S liE I Rf:."JI Nr -Naár- wu
(} rJITV") vernemen heb!..." de Ingezetenen 'an
iIArrt.mJlh zlcb bi,zonder loyaal ""toond Jagen ...
den ltaat&-prevldent tIlden. ZHEd. bezoek aan
dIe plaata De prachhge ontvllng,t lrelke het
hoofd van den alMt daar le beurt VIel III de
be.te wederlegging Vlln de bewermg welke oumA
lI'eboord wordt dat Harrl.rnlth meer eeD deel
la van Natal daD van den" rl,.taat
ZII r , F.\\AAIt.UIl wD-De heer H J Louw

de pJaatM De Hoop Z 0 Roggerela, Cal ..m..
>erbiedt personen van op "IJne pl"l6eo De
Hoop en Groenfontelll ID de afdeehng te
overtreden Overtradei'll zulleD volgenl wct
londer aanZien deo p"l'IIOOrut vervolgd wor
den Ook op de piutIen Witte
Khp Onger lI1d ~I.Jzelvarkellbrug" eu
'.oeloooch rug lrordt ~t'n verbodeD te over
treden

20s od

5s !.id
lis od

val en zjju slechts eeu bewIJs van zIJn
swakhetd (2) lIet IrtUlIO t..Illlgrarn gepu-
bliceerd IU ouze uitguve van 11 Septem-
ber. waarop de heer VA~ DER HPl Y zich
op de vergadering beriep werd door hem-
zelf aan ons \ erzonden (I) Men lette el op
dat "IJ III Heptember o ..er de A Jl m irtl«
I" III I Il IJII maat» hfll'IJJJ schreven ell nu
ojJ eene vergader-ing dor Lalldt'elhoudel'tj
der Paarl Herg maatschappIJ" orden ndn.
gevallen (I) De heer , \:-; DEH Hl'l Y

!lam tllJ~ dt eer~tc gelegenheid "aar Zich
,lt n H~hul 11 lan te ti t kkl'!l

\\ IJ pul hetl>rell nn weder IlPtJ;etn WIJ
"I' I ~t I'lemhu gesl hrevt'1l h"hl", Il over
,I.. Hllphettl v III dl! lJl tndewlJlI IIIa I kt
Nad,lt \\ IJ epu fn anJer haddlln ult"e.
1t'~tI \ f'n (JIg le he t lrtl kt'1 -

3s od

Is t.d
l~ !.id

\ I'" \1 r r f

~erstokb~ Bllggy
('ultlvatol •

PanId,
J. C. JUTA & CO.,

BOEKVERKOOPERS,
~A.A.PSTA.D.

HUWELIJK.
EE:'\ hl"chlafd I'lrsoon. lO Jaar
~ 011.1, :,\, dlll meIli" m gcl)OOI te,

III do r[ 11I'\ l.al WOOlill htlg l n lilt.

gt I" tide l.xzl,.('hl'til rl bezrUl nLll, dil
~l<lrnt Ilcnseht tte tl'OlIWen, doch
nld IU de ,.('de,;enhud I:> Illt! tl,tll1lS

te g I tri, zoekt In kcn[lI!:1 tl

~urllln TUl t el [! d, ~t liJk en Ilof
lIll I'l' ml t KOt dl Il1lTlll reD vn ,I m.
gln I Ill! IlIl<rIIJJ;;

B,kl lidi" I I lil( t hlll,l"
pa ti I \ ert I'c h t I

LI [I,t I.!e I riL \ li liIl I \ ulledlgl
"IJZ()[Jdlrhedln lil blli:t \Ol~d }'or-
Illl (ltdlHlk '} Ilrl'\\llord zt!
1\ Ol Ilil lt I Il!!':;' /f)r I, [I) rlJdl T I, tt, r
Il" IdH' J Il Dr Bl I, I'o~!.
IJl +1II, I'r li f) r I I.

(, h Imllolld lig \, 1/' li

, 1\ I rl 11\

Hl I"'H \ \1) I,,",t l.anOl lilt Plano
Tafrl" "'totIln, jt;Olkmtkn (n
Kuttl- ln II lt mlll zal worden
aangrhod. n

A B De VIlliers & Co, Afslagers
PaMI, ~f Oct I"i I,

COMMIssa: VERKOOPING
\ \.~

NegotleGoederen, TImmermans-
gereedschap, Enz., Enz.

OP MU~DAG DE] lsten ~OV
1 , r

'Trl,()II'
l' Bdt I (,

KILIelIll ~,I "rill! :-itlVLI, ~tr"o
I d n (, lul, riJ" II I, I,
wal II I Ir Iller!lll! (" rt Ld,cll lP,
Plkkl li ~ ffll~, HIJIll, Hoon n
H Im"rs, Stilrafdl II':; I' S, I rod.
ban t r' Z Igl [I, Ro,k (J[ll!1l rl Hl)r~els,
\ Lrll kwa,tln, I trlt III rh 1\ mur.
laareo, \ u.!' Ikuul' II IInllog-e" 2
BILILIl ,II tl...:LI "lllIkln,:-il'rrn~
In Itra"lll UJ 1\ 1,1
anJen goulu L TI

D. A Louw ~an Heidelberg Z .A.B lICtaa-
rm. \&u de .)node der Ve'-Dirde W ill
de ZUId AfrikaaD8(lhe Republiek b thau op
~roek aan de Kaapstad op IUU t.erupu 'fmI
Europa en .. oonde Donderdaa de atw., eier
lynode bU

De geda.cbteDlI aan de geupnde kerlr.ber.
vormlol IU de zeatleDd. eeuw al op IIICII'PD
Zond., de. morgena en d.,. av~ pW ..
worden ge\'lerd ID de )tileuwe Kerk. ~
en door koorzangen worden opgelDiaterd. DL
J P van Heerden zal In dea lIIOI'JI'8II _ prof.
J I Mara la III den &Yondde god..tleaatoe6inl'll
letd~n1HO!"fIIlJDi Hf \JI""IJII.\II""~"t~

In DUlt!IChlRud al. de Jung.n I~ Jaar oud lO <'n
het lOei. ,. I j In" rankr Ik Je man I M ct! de
'rouw I r. III !.rlekenlanci de man II en de
HOUW J2 In Hongm, .. de man IM on le
nouw ~, al. ze Prut"'lilllkt! ZIJt! doch al. '.
K.tholo~ken llr dAn kan de man J~ 'I't! eli dl
.rou... l2 Id Porlugal moel de man zIJn Hde
jaar herel"t hebheIl eli d. nouw I.aar l:bl"
n Ru.land rle man J8 "n de HOU.... III En "

ZWllserland de m.n 14 en de HOUW I~
lf, PH IU IJ -Etn droeVig ongeluk gebeurde

.lIl1er e"teren zoo wat om, Ier Uur t! bJ De
),mgeheer Coenraad SIa}'''"r loon van den heer
Marthlnu. Slabber over de 'vetLroi allIIer
.....ndelende 7.ag een klOd In het irater In de
nabllheld "n de brug Hti ~pr(lIIg dll<lell,k In
en vond dat bet het do<htertJe \An den heer
J ar.obul 8cbreuder wao Dr BlcCard werd da
deilik IIlg~roepeD doch het leton WfLller Utt
Het bllikt dat hot ann kindje "I' de brug "l'e
lende wa. en er van m >et ZUilaf!leval" II elJ
haar nekje brak De begrafeDI. Valid hedon
middag plaat.. dlo talrijk blhcewoolld werd Eell
leder gewelt met de b..dr"etde oudent den
IwareD II., hun getroffen want zu 11'&1 DIet
alleen de hev.hng van ... der en moed"r doch
werd door een leder belDlnd (J/"I'fI!d«~ld )

-f III rlen E'(,lror TRY.t;RI',E GEIIEtKTE~18 _ Eeu "\-i'8eOIeJllke
M"nheer -Zal de synoOe gecn ken nl. nelOen ontdekking werd Donderdagavond op den Zee

I "~11 t I III lf' ~\ norlf' ~eh mdt Id werd van de Hehool examen rapporton over 1~97 puntepoorlreg nab" Dne ankerbaal gelll&8kt
ov"r dt \ 'I doelrn!( dt r rt O~t n moet Illeer thans pul hek gemaakt toen men !tet v.rmlllltte l'Ik van 8f'n be)lIJlrde
tim 'eli' I1tlt I den IlIllrnk gekomelI zIJn De e,am~n woede en de daarl'l! behooreude dame op hot lpoor vond Het blUkt dat de
\ III tit rd"sclH lI11hrflldlOl( lt r ~etle,,1 Inp"mpll1!1 ( crammlOg ) doen on. zien welke pohtre le Groenepunt omNtreek. I uur bericht

Rrllle vruchten on. ko.tlmar onderw,," oplevert kreeg dat me) Johanna C Bol.ba. echtg8noote
(.eref Kluk ~lt'I alleen I' Imenlgl'llllf Z lf. de ),ngelHChe pel'll erkent dlt,olmondlg vnn den heer C F Botha geweermaker van
gf'1i li' h de gt IIwenten hlnllt n de K ,10. IJc m_le Jongpueden ,j,e eXllm~n. gRllUdoen It, I Langemarkl.traal eu Pwe Orove (,roene

III uIr de kerk breldt luire takken hcuben geene degel"k .. cl~rnel lalre opleiding punt vaD hUI. tenDtat werd Men rang _ken
r n .11lgt llIeenlt'u !r~gen gehad er I. 1,11hen geen 1l0"c1 fondnment ge en vond het 'nk ongeyeer een uur ater op het

Diet .!t IK I. ~rd of alth 1Il~ l.ullpn die, logd en daarom kunnen ZI, Illet >orderen (}ok -poor tegenover de wODl_g liggen Het lUk
welke \I lt afl(ell'gen ZIJII. met lung zoo lrordt de opH>edlng IDon.e ""llOlen geheel &au wno vr_l"k vermInkt eu de dood moet nugen
"!rJven Jl,or ,II' nieuwe verdeelrng zul het ollderw"a opgeofferd Onze Jonge menochen bhkkeluk gew_t ZIJn •.Alt1 onder%oek zal

lIJn DIet alleen geLrekktg onderwezen, mur worden gedaan naar de omalandia'beden w&ar
len de gemflenten \ aU { mtata en Cedar miMen ook karakter mallleren ..n gododieDlIt onder de.. treunge gebeurteIlII pl.. ta h.d
nlle l\oowtll alt! de gerneenLt'n II Rechu- waardoor Zll lakr voor mWlwhapPIi en kerk lleJuf Botha lras een dochier van den geach
all dand Zich meel alII .leelen \ an een .. aartielOOll "tin Heelt de .ynode be!fl'lp van ten oude u heer All. I'k'gman en ZIJ.... In den
gruot g~heel !{e~o( len ~ n hierin !rit de onkerkelIJkheId onzer longeheden (ook door laatsten tIJd zeer z"aarmoedlg eli acheen le
meer dan men hlJ tien eersren oog"psl,1g de kerk gedoopten) <l,e lohool gégalln eli eu lIJden &aDmelanchohe WtI "r.mpathlaeereo van
nerkf'n z ti De H~ node hoeft dau ook mena afgAlegd hebben' Bil onderzoek lOU ZIJ harte met de bedroefde familiebetrekkingen In

de treurlg.te en anllgen ID dit opZicht opdoen dil hUD treung verhe.
wlJselrJ k t'r op gelt't hiJ de VIercleellOg dat 'an daar dat de m_te I',"gelieden den dag F E~IOE 4YRIIUNEIUI n':J ,nA~" E'I'~ RG heb-
er Illet r, vele z-wakke en k elite geIllt'en des lIeeren op het rll"lel ( bICycle) en aclden ben ook eeDe vergadenng gehouden om te pro
ten 111t'( lien ring I!lJ elkaar gevoegd \\ or. of OOit ooder !tet gehoor, an God. \\ oord door tateereu..tegell het dynamiet monopohe Op dIe
dl Il \ ooral. daar -lU den gedrukten toe· brengeu Dit" grootendeel. het gevolg van vergadenng trad ook loll 1r00rdvoerder "p de
Ktan I tier bUltl'ndlHtrlkten IIOmllllge ge- een .telAel van opleidIDg zonder voralIng en heer D S v d Merwe d ... 'erklaarde dat het
lIle. ntt>n llr tegen oplllen llenen leeraar te opvoedIDg dynamlel mODopolae een van de grootste IIChan
beroepen Deze llJoelllJkheld zal voornl Dna tegenwoonill( ondel" ". I. ODgCflChlkt dalen Will dat OOit erge"" begaan werd H"

voor de '''n!landelllke ont>nkkehng eli de zede dacht DIet d.t er t-ee menochen aanwezig -arendrukken op de rlllgen van \Ibunl~ en ""
IJlke en godMdlen.ltge vorming onzer kIDderen die .oovool VlUl de k"estle afwlll-ten al. bil maar

" ..n meu \\ en rlllg \ an Hoopt!tad I n ver Zune l'el<nltaten bewllzen dit zonneklaar bq zou hun bq dte gelegenheid met alles segg ..n
"md hiermede 7. ti ,'e H\ lIotIe Itl meer Ot I' ""EIl'VII7.EK wat hn wuI! mogelIJk zoo hll het bU een vol
hare aandacht moeten "IJden !lan een gcnde gelegellheld doen Reuter lIoemt den beer
~ustentatlefon"s \oor 7.wakk!'re ge v d Merwe een burger ID de lAR en clden!

\\elk plan de vergadenng GEMENGD NIEUWS. .taat hll onder eell mIDder vleIende beDamlDg
Ilerln volgen 10010(1' de kerk bekend maar dit daargelaten Waar WIJ op

zal hIermede nipt kUDlwn ultetellen DI<AAIIi. rSI" en runder""lt ioederen wor WIl&eDWIlleD II dat indien het monopohe IlUIk
den te Petru.Vllle verkocht (Zie advertellhe) een ochandaal la al. de heer v d MeMle be\\ elke andere fondsen er ook moeten lIan d h k

!lE IH ER A J Ih 1<11 I liT heeft beololen lreert en ID len IJ er wer eluk woveel "aD"ellcht worden dit fon,l~ 18 onmlsba lr weet alt! bU Toora-ft ._ te h t
,., llIet naar Bulawa'o teDa&D met de OpeDlog ~an ~or- ... we n e een wo moDe kill k kan ZICh l1Iet Uitbreiden 7.fmder den spoorweg naa~ die plaal. gelIJk nog grootér ochandaalll dat hit met met
te vertwakk!'n Zt"' een aantal kielOe ge lI,n kellnlll Yoor den d., komt lIlett.de van &lI

nInlenten zonder g!'Iesllgde leeraal'll bly. EF.S' 101'i«IH ~PIAfO(lE &al te Pretoroa voor elgell regeenng door een lage IDIlDuatle onder
k h .1 £1) 000 gebouwd worden Ue heer Samm) blarka de e......te verdendlD~t. brenoen (£.1'",.., •• )ven DaarlH' omt et ge\aar uat g~meeu h ft d f ',,- -.. r ~

, ee e .teeDen prtlf<C11gegeven EEX WOSllEK _ .en geacb!.e oolTellpoDdent
ten III arme streken ROmR f'en armelrj k bt' O~"t R\\ I ,zr.RF •.,.Y. (F \ "AA n _ Voor de pu UIt Klau VoogdanVJer achruft HIer beeft on
staan ..oorUlI('pen. en het gesukkel 0111 de bheke ""hool te Ermelo Z A U Salane naar be langw bil ons een ~oorY81 plaate gebad WauUlt
rekel1lng van uitgaaf {'n ontlangst recht kwnambeld en met werkzaamheden te heglDlien bliJkt dat de tiJd van wonderen nog nIet voorbij
le l;ou,ien schade I rengt aan den gezoll- III het begin van JlI'I~ II Een \"&nODze bureu hIer ID Klau VOOIda
dpn geestelijken wasUom del leden 'oeg Al rESTJE De verkoopllIg "n vulgoed eD rIVIer (l'lDg op Donderdag laatededen ult'1ideu
Ilog hierbIJ tlat meer dan eene groote en I",,!IC ~oederen vali mej A E Hoffm&n welke met een wagen en &ea paarden ten einde een
1lltge~trekte gl'mt't'Dte deelen heeft. die op l. ~ovember t. Rlebeek& Knoteelzoogeechle vracbt erwtelI te gaan halen Omtrent drie milleD
\ !'!Te van heh oorl IJk heal heltl worden den UIl met plaats nnden Tan Ilin 1r00lug moeet hIJ door een n\'ler ruil

In de rlner Tiel een van de wIelen van .Un waomdat er moeite lMom f het salarlR te )tiATAL PATATTA" R,,); 'r.s -De heer D J gen UIt IIWlr dIt bemerkte onze vnend ID t ge
\lnden ,an een hulpprediker of !'en Malan Vnn \ondehng Wellington ad'erteert heel met. HiJ vertelde on. Ia!.er dat hU het
tweeden leeraar of tot de sf!ehtlIIg ('Iller dat hIJ )aarllJKs van af I, October gereed I. reedt! Dlel kon verstaan boe cblt .un -...pn hem
meuwe gemeente o'er te gaan JUI81 de rankjel tegen btllliken prIls te verkoopen dIeD morgelI wo bIJzonder hard ~t&nlp~ IDUI'

IllthreldlDg der keI k ell!cht het, dat de ~ w f.I S G l \F R~ DIBT. I [ A\ TB"'oor vee hil schreef het toe aan de hanln.kkla'beld zuner
A\ node aan een algemeen sUIltentatle tooit wordt te EmJam)ana lO de Tranlkel opga paarden Onze vrIend het de paarden _r ta
fond~, dat onder besprtlklng komen zal, richt Qet doel le bet fee der natqrell£n loc ver ljIel"k fluu dnTen en gin, ODzeIlChool ~oorb"
hare ernstige aandacht wijdt edelen en de naturellen In tt. lIcbten (JJI,mal) waar bij een tamelIJk l!.eile hOOfte mOfllltUit

•• "lll'f@lIlE ()~IJFIl\\IIZEKS-De beer B ruden lOnder bEt.lIJI.IUl!.eonraadtebemerken
• Bo ..en op de boop gekomen 'UDde werd hUbetDe ulthlt~ldlDg doet on~ ut'nkeu aan u~ Dodd II A (Olu,/ow) II unge1lteld al. hoofd gewaar d&t bU een van de Wielen .an IU

n
waren

8ynoue dw ook al grooter wordt, en \\aar o\,derwlJzer ID de publieke scbool te Vlctona verloren had, e. toen hl) op b.t lleepael behrelk
k 1 I \Veat en de heer W. Bln:b M A <~roeger Yan d kt had 1_ o. Iuu de eene ~pre el , en am t;,ren met meer Stelleuboecb) ID dezelfde betrekltillg to Brita e III gelllU , ..... on -mr ... OOpen

t
Yond

kan' verstaan. zoodat er herhalingen en town hu het wiel omtrent et..It mul ver "Bnwaar bij hel
lange en noorl .. loo7Al dlPClt8l!lën SOilll! eel'lt IDlite

.• 'r h I W" I R' J"ElI~ tiES for E' -Er \'Jodell !.egen DA flllS \All GEREGRTESI.88Ell Qtt de ~f'
pI tats \ IOuI'D r et le te open, I at er nn W l<"d'8 In Engeland een men'8te aanrandingen denIS van lV\d Afrr~" VIID14116 tot I&!5 eD na
tO{h \ tI(j1 dit 41 \ ollo(tnu .. -HlOde \ erg~ pllUlls op wlelqjden! en fooral dam68 die op een men VAnplaanen mei ge~hledkundlge &aRmer
lt I t I'l'ne z I ti Zlll gesticht zIJn dte 1'( 11 7"'me wegen r, te~ Do roovers .""nnen gewoon kIOgen door H P Relref .oor IOChoolgehrulk
geclenkteeken I ID cle overkomlIt del Il U,!,I lIJk een tou .. hnS"l het p:vl dit veroor<lU\kt een t:ltgegeycn door D F du TOIt eu Cu PIl&1'IDit
noten 11 lal le I~ol 'nIe ZlJIl zal (h lr I.. <al en het o1'crlge nuJI .pOtldlg plaate werkJe kan Beer te pu komen ID de I( boleo &ho
'''Jze 'al de vt'ru>« hte SOlO I(eltl~ te 1111 'Ill I rt ~- H'lagel1l I. P C~II\ In eo Co handleldlog de onderlrUze ... moet~n ecbterroe<t
,Ipn ~al el vel Ichl( 11Jn \ III gt'vool, I l- r zullen ed"" IUOll8161'erkuoplng van mlelt"" op zorg dra(l'en d&t .gllll<Jhieden.. leeren DIet OYer
I~ slecht~ olllliell; t.1 O!MIII handen \ er \ r I lag ij :Sovcmb~r bouden al. wanneer ti 000 ~t ID t opzuggen vau eeDe luat VaDnamen en
dere collecten 1.ullell lIa t1e--verlnanlng .akkell ml"loe8 a.~o dell Winkel van den heer om. De geb..urtenlMCn worden ge ... n'llCblkt

) Aabmead \lul!pnk&nl.traat ttlllBCben Roeland onder de vel1lChdlelide gou~.rncar. 'rOlweoa da
der A,node, het bedl'ag wel tot £(I,()~)( eu Doomatnten zallen worden opgey.iJd tum Indien de pbeurten_D altabetiacb lra
doen lIangro H'Jl En bet :tal zeker goed ren gepwtet aDder de goo ..erncul"l _ bet ee
zijn, als de zaal zelve, waarlD de nnode DE AX~I ISnoF.);F.~ At,ITATlE te Kaapstad malr:kelJk we~nde datUinatevinden. OoklOa
zal vePOaderen, slechts Uit de alzoo gecol- wordt door de J,lIrillf// ,eroordeeld ale -peleode men de YOOroaamate gebtorienJMen ande ... kun

'e In de band der '!landen der regeennr - eene ~I.;kk b
lecteerde gelden, gebou\~d worde regeennr dIe hU 100 hUIonder lief beeft en neo rane~ en Yonder fie, hoofd oorlog,

VoortIl la het ons gevoelen dat de syno. waarvan hu al aun heIl ..erwacht HU beec:boawt nlCht.ea ..an dorpenl ttalrtaten, 8Il&. De llJlt van
dale Hn .....noten-eomml811le niet verder de handelwu" der repennI ~DOver de Be- namen der plaataen II met volledlr, u IIOID~

.... v der verklarinpn niet heel volledli. b.Y 8teJleilaan de begrd8fplaats denken moet als de oboaoa pvanlenen all seer pna IJ boeob ,enoemd naar fO'Iy.meur 8. Y. cl. Stel
plaats waar bet gedenkteeken opgerlcht OllGELtK. __L I a&terdapvond kollIeode eo een botch DIet praohtip hOOGen di. clqtjjda
zal worden. Er is wrlJ vlllg In de geruoe- den tnnn, ,..,.Iorea de hW pienaar daar .tODdea Di,,, de ~ dr. Tbell
deren over de~ zaak ED alles moet ver· ter bDn ",enwlCbt ~ de lIIUI' wa BOeCIa Diet defs~'111 YID &fIn
meden worden wat den Indruk (naken kan vielen - d~nt~ ftIJ liO voel op ID verbucl met ZW'IIJeaadaaa woNt nJet
dat de kerk geen oor heeft .oor a'itgeapro. onder ID deQ !dop c!et rlner,Zjt WerCIeia dat Dua .... ~" YaII .Daaune
bn benardn \'aD pmeenteledea. vooral ~ .r~ de.,::!,,:: :::U~':.~~.:a
"IIrIIWer men de uqedaohteDJa \'lUl de _ ~ ~~ I.,.•__.,,,_lilt lPOIdIf till .............. "_.... 1ril.... ,,- ..8fpliaa4f1l WIl ~, -'11""

I

Te ZUlder Paarl zullen morgen (Zoodag) de
dlen.ten waargenomen wordeD d"" morge_door
J. Alheit \lUI (erCl! en d.,. avond8 dOOI' da C.
:\Iurra) .an (,raajf lleUle!

1>. ~J pkt"', &al den morgcn en_~
dac".1 In dc ~oorder Purl op L. Zondajr waar.
Uêwen1'1 cd 11\llll tt'll.

Il Llde I Il Ilg-e lJ, t' Il
Diakenen.

0" HrZ()LK kllr de Kwp ge·
dllrt:ndte dl Zlttll!,_{ d, r Synode,

II ,deu Ir I C I ril l cl e IJdel [deiijk
I 'I rnJt r I tl,lt d. IIe( rPII J CJ
jL I \ lil to, Add. , le.} ,t r Uit thans
.,11 fr ,i,IIC ~or tu 11[1,.(' HoilaDd~che
BotkeTl, Tebtlll, ~LhoolprIJzen.
lnz,lllz.tLl \t;,kool heul){;n,

f h II IJL

A\~GEKOJn~~

28-A 1§1ralaslan TaD Atu;t raJ c

VE&T.OKIlJ:S
Oei 2S-fortugreoch oorJol_u p Ho Lima 11&&1'

0. I"lloahaa,
Z8-lt&1 aanllChe Behoener Royal SofUeljJ1l

naar AnehlJc
28--A ll"ltralna sn Daar JJ(Jnncn
Z"'-O)llf nrJI(l'Choorl'Ja'~chl 7.rmy
- -:II .. lbool "ormau naar kn"h" .. n.
!~-Caro Ja, naar Tal Tal

LO!\DK'\
27 Oct -(Per telegraal)-De ~orbam Caatle

naar Enpland le leMadeira ge&rril'eenl OlD 4 !lar
op DIntldair De Tutan blcrt._ .... Uet.Hlideira
om 0 UIIJ' beden. Dc Clan ForbeI .crtrok 'IR
l.l'urpogl ~ .... _ .6JpIblii.
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Joor ,k 11 ollder ,{ctu kl ndt: ( lit

\ lll,_{lll Ilorden tot op DIll,d_g deu
_ I, Tl f)ccurd,\.r, 18 1-;, tell f) ur~ v III

ti, \ l I.:;t - \ oor h, t I'l,tlll v III de
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(;1 r llrugoYlr d, Brtedl HIVIl:I,
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De dynamiet·kwestie
IV Idt Iluk ht~prokou III den ee'Rteu
v"lksla I I \, !'Hehel lt nt sprekers hebhen
zich Ht~1k te":!'11 het lllonop<Jlte uItgelaten
, nienel III JOI"J( rt hoopt!' dat het mono
p Ilt zou v, rnlellg I word~1l orn \rede III

hel land te hit ngeu en de goud Il!dll~tlle
tegf'nlOot l' killll~n Het wOIdt gezegd
dat d, uie, nl" he Id III dpu raad er \ oor 18
de z oak naaI hHt hof te verWIJzen, om Je
Ie( htel'll te doen beshlll!en of de maat
flChaPPIJ nog N'cht van beHtaan hel' ft of
DIet

De synode en het onderwijs.
aan teekeningen.

8ch 'rlIJ lt Il \ndlg't il} eu \\IJ \\eulIChen
onH 111d met de Zlken ,her III tatschapplJ
111 IC lareu Jntl!8HChflll heeft ZUid -\.fn-
ka m 'ell \ cel g'rt>otere k" elItie gelet rd
hlJe ge\ aarlIJk her IS aan t n m III e, ne
lull.lt I.trt'kkmg vtedr ..gen Dehe"
!{II11l1f ~ WIS premlcr en dlrecreur tier (,e
ch"l t~rd .. regelIJk lIet komplot tegen tie
\flik mu.,; W3H hd gevolg \\ IJ helJI,en
met d'~l P' rsuou \ an den heer \ [) Spr i
nlNR te lllakpll het IS e!'o za Ik van bp
glll,el \\ IJ Zf'",gen ook nl .. t~ rn'er dan
\\ J laJl t (Illoe VlO 0118artlkt I Illel hoven
aanl(l'h laid ht'bhen gpzcgd
Iudl' u leman I I)n~ k III he" Ijzen

dl' g' noemde t\\ el lll~atschapprJen lIl ..t
hl tzel fdc doel werden 'pgerrchr. dan
Ht I JO t nze kolomlllen voor hpm open De
hPt r~n I)IHK 'A" DER SPl Yen D 1- Dl
fOIT hebben ook de gelegpnheld eu he
hoeI el! Otet m tanden Img te wa~hten tot
e'll \elgadtllng \an aandeelholld~l~
\.1 flit U toch do peu opneemt 7.ouden \\ lJ
o k t'lll t1lt\\oord \\llIeIl hebllen op de
\ 1i(l'llde I nlge6 Wl rd ,le KoioulIle Bran
de" IJ11 ID latsch 'PI"J Illet lang na de
I'~arl (\. rg III latRchapplJ opgertcht? '''lIar-
Olll II t~ I'll maalsch IPPIJ llIet genoeg

AIlIIIM~1E f.LUIE!'! lw.l7
De yolgende beereD wier _en m Alpbabe..

It""be volgorde worden gegtlVeD, bebben .......
het admlll8le eumen tnet eoed "voir afI(~
en worden mite del'! tot deD canIII In bM
theologloche aelDlnanum toegelaten-Pieter
Jaoobo. COllradle Roelof DanIel JIe~
Comeha RadelOe) er Ferreua StefaolUl PIaiIiP:.
pua Fonché Jacobus Petro. Tan Hn,.....,
Carl Oert JOO8te Matthua Oerbardaa PottPetw,
Chmhaan Hendrik 8tu)hftw 'Ra_.., ~
lfebb --., ~r

Weasels BChl'1Jft goed.

Greyton, Caledon, 23 0al18911
AaN tUn Ul.ntr

Mj,Dheer - Waullllt het doet de hart. 'fmI
"'are Afrikaners goed de brie ..en van den.lrreer
D W H W_'" te I_II want die aJel willie
blind of verstokt &lInmoeten uitroepen lVlIJ ...
het tepnwoordlp IDlnl8teriet En ...... de DI4IIIft
yerkiumr op handen II hoop ik dU WIJ ..
een eealJ man zwlen _taan om de recIt.......
nen ID het parlement te Ir.rjjpn I.at het_
toch Olet OlD (l'eld t.e doell IUn de *od heeft ..
genoeg Ja meer dan lenoer p-..cL

IIr. blUf den beer W_I. Tall bane daUhUr
en vertroaw dat bet hem nIet veneJealllll_
met zulke dadaken voor den .. te .......
aOOaJ. die t'IUl deo twaalfdea duer ID .WC ....
gelerteu blad 'l'el1lCbeneD

J BV
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RUJDIRPI8T.

ALLSH.LEI_

Lord Rosmead van Tafel berg
(,I-Ii If'll "erd d~ droevige tljdlll!j' lilt

lOlldell ont\ lOgen lat lord Rosmead
\all lafell'I!! onze \Orlge guuvernellr
(lllv('n\acht~ de sIllle ru~t del doodeu
"a" III~tglUn LOld Hosm(ad ww! een
\ III dl< Illannen ~ pike ou,1 g!'wor den
\I a ril Il In den ellenst van I are maje8t!'Jt
en hij \\as III der waarheid een SlerallU
\ an dl~n dienst l:llldcrt 16'1) ageerd{ hiJ
als gou \ e rt1f'U r v III ,erscillllendt Kolo
l11ën en "erd In 11\~I tl~opvolger \an sir
BUI tic r rere 'n Kaapstad bt'noemd. en
«geerde lU 1~~ lald \ oorZll ter dt r (om-
rnlMI€ dHl de 1 r:lInsvaalsche Ill' II Jk
beden I IJlegtlp In I~~I I. J lt lt J z J IH
bl'tiekkillgnpdel!'n nun Illj UfACht Il \an
het puhlteke le\en doch "Ipcht~ tlj'lollJk
\\anr 1ll '[aalt 11'.1) "~Itl hl \oor Je
tweetie lUaal aangt'Slt Id al" gOll\t'fjleur
der Kaai-'koloDle el! h "J' C Jill mlllSal18
10"n hiJ af!ICheld Il Uil 1111 <it' h.olonw In
1'1/\ I maakte hiJ Peile lll~rk"aardige roe
spraak, die weerklank heeft ge,onden In
,eIer harten en die nog aangehaald" el d
10 het adres, dat de Urlkaner Bond hem
kort voor zIJn vertrek dit Ja..'\r aanbood

Het \\ erd In Ill').') door sommIgen ge·
dacht dat lord Rosmead (toen sIr Hercu·
les RoblD80n) niet de geschikte mm was
voor die hooge betrekIcing, omdat aij te
veel kop In een mutI! zou wezeD met den
heer Hhodes Gedurende de criSIS 111't
begin lan H!"" heeft lord Rosmead echter
getoond. d,lt hij eene onafhankelijke po-
Bltle ho IUneweu. Toen hem ge'Vl'Bagd
werd een proklamaUe uit te vaardlgeu, de
BritlChe onderdanen te JohanUiburv
_,J&oa4tAde TlA dr, JIIIIIOA·. btaCIi

IS'SOLVPTI DOIDI.1.8.
u&Jt;nutulD! TEIl J)(IT&J.VT(1II OEOmlh'D.

J bol ..... ('-Itr~la.n HeauLDg CIu1.toft'el .......
n~.. .» 'ek i I..ud carel Bell., .&nu Jf.,.....
<le Villi"",

EEN Z')NDERLINGE ONTDEKKING-_
EeD pn_kandip aohtjlh ..an L.dy Frere

dat de ruoderpeat aldur IOOwat 20.000 __
beeft w.",._w, en deelt do volfeude .....
linp ootdelrkiq IDee E"n koe vu _ ...
JtrUnr brecht voor den eeaetteujid_Dlf_ ¥

wereld, Het kali W&ll&00 ""air: dat liet .....
weN De koe had zoo-cr de dokter kOG tm...
den, nooit rundcrpeat gehad of eemre bateeJa.
nen er Yan l'mouod Z,r wuechLt-rdrae-aad ..
geteden UIC90ht De dokter opende ~ bll ..
"'ond ontniAlrellh:\Ie teoIr.eaen YIUJ Ruoderpe&t ill
de galblaas cn Yl nle u..tag Vraag 100 bet bit
leveod Ier wereld l(ekom ..n ,un. ru bet op ft
rechte 'lId gehore .. ' lt hol nan de clVellta 141""'.
!reD van rund ..rpeat loe te ochru ..en dat ~ ..
blvereu dood pboren yenlen'

HANDEL EN MIJVBlUBID.



'.iOD_LSURe

Berite lias PnbHeka School.

TOLLEN •.

D. ISAACS. & .,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,-APPLICATIES voor de botrek-
king van Hulp-OnderwIjzer

Indeoovengenoemde school, tezaID~n
met certifikaten van ~kwaamheld,
en getuigschriften van goed gedrag,
aullen door den onJergeteekenU8
ontvangen worden tot op den lOden
Nonmber, 1897.

Certifikaat v a u lidmaatschap
eeoer Protestaute ..che Kerk moet
ook ingesloten worden.

De salaris zal £ I 50 stg. per jaar
Jijn. ."

De applikant moet III staat zIJn
onderwijs in de Hollandsche taal te
geven, en kinderen voor het Elemen-
tair Examen op to werken. .~ok
moet hij in staat zij~ onuer~IJs te
geven in teekenen en 10 het zIH~~n,
(Tonic Solfa systeem).. Degelijke
kennis van School Drill zal eene
MDbenling zijn.

TE ARlUVEEREN.
APP~OATIES voor d~ betre~-

king van Eerste .AUiB~ ID.
bovengenoemde School, zullen door
-den ondergeteekende word~ ont-
vangen. tot den Men November a.s.
.A.ppJicanten moeten ondervinding

hebben van het onderwijzen van
standard. V en VI. Salaris £7 IJ
per annmh, met vrij logies.
ook voor de betreklrin_g van eene

Assistente bekwaam om HoUandsch
te onderwijzen. SeJaris £60 p.a.
en vrij logies.

Verdere bijzonderheden te beko-
men van Da. MooRRIE8 of van

D. HUGO,
Hon. Boo. "QUA~R~NT CYOLES~'"

. Bold.. elf ,. ••• i"edames •• -&ste toeteUI.,...

IiHI.U:N NU TEN TOON HUN LAATSTI ZEOIPKItA.AL

Het IJameson' Slaapkamer si I

Doe a~n~oek vroegtijdig bij!

c::::Oll .... b~.:n.o~ .. ·CO.~, . I '
DOK-WEG, KAA.PSTAD.

P.S.-Aardappelen vanlonze Moeren gekweekt trokken ane'n eerste
prijzen op de Rosebank Ten~n8telling laatste jaar. .

: !

(OXS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,
HOMPLEI~T.

£9 1Ss. £9 ieL
BENOODDIG.BEVATTEltOE 8 ART/KELEN -ALS HIERONDER:

Vertrouwend

Aan-

bevolen

door

de

Verkregen
in

Europa,
Azie,

Afrika

A. F. ~EICH,
Sec. School Commissie.

EEN Onderwijzer of onderwij-
zerea-· op een plaats vier

UJ'8Il van Aliwal Noord. om 10 of
11 kinderen onderwijs te ~ven in
Engelaoh, Holland80h en Vler (4) in
musiek (All", dese on4_~rpen
worden v8l'eilOht).

Applicaties met get5u· .
van bevoegdheid en van
salaris suillen ingewacht wo' n tot
op 30aten December, 1897, door den
ondergetekeende, dienst te beginnen
na de lrerat- vacantie.

(J. G.) F. G. VAN AARDT,
Windvoge1spruit,

Aliwal Noord.

~ .......
Wensohen de Lndaobt van graanb08Fen te bepalen

bij het: telt dat de
lW.I:.A.SSEVH.A.R.R.J:S ZELF- BJ:NDBR.

NOG HET VOORTOUW NEEMT. DtREmUREI II ZUIDAfIIU :
sir GollJiOlIT 81'&100, K.C.M.G.,

. Voonitter.
De Heere.a ADRUlIT vu DUBIlL., Eoopaua
A. W. SPILJUUB, KooplD&ll, KaapIW i

JOHN W, RAIL.
Bestuurder TOOr Zuid A..trit&.

Middelburg,
Kaap-Kolonie,
18 October, Hl~)i.

en

Amerika. ~:'~~l;~-,'iIl;;~ Agenten.

BENOODIGD, MAXWELL & EARP, Generale Kooplieden.
IE.A APST.A.D.·

Boof~ KGftIoor __ Z.id .dfri/td :
St. aeorge~s-straat, Kaapstad.
Bedrag MD .4uurantiea VaD

kraClR gaa,Ue boven •••.£lO'OOO~
BeieRd :r0ud8 ~ te bonn £i,liOO,OOO
Jaarlijbch inkomenonr ~OOO

ASSISTENTE voor III Klasse
Publieke School te Herberts-

dale dist. Mossel Baai.
Salaris £tiO per jaar. Logies kan

verkM'gen worden van £~,~pl'r jaar.
Doe aanzoek voor 1 December

met getuigschriftell bij

J. SCHOE)[A~,
Sl'cretal'i" Publieke School.

Herbertsdale,
20 October 189i.

Victoria College.
~e is de meest populaire en meest solied gebouwde machine in Zuid-

Afrika en is alleszins bevredigend.DE jaarlijk8che "Receptie" der
Victoria College studenten' zal

op VRIJDAG Avond, den t2den
November, gehouden worden .'
.Wij .. heeten alle oud- studenten.

bartelijk wellmm. .
.Gelieve vroegtijdig adressen .te

zenden aan •
CHAS. W. RORICH,

Hon. ~ecretaris.

ry'IENDERS worden hierdoor
l gevraagd VOOr het verhuren

der Tollen te Sir Lowry'8 Pu (aan
den voet van den Pas), en Somerset
Strand voor het jaar 1898. Er kan
voor een of voor beide tollen worden
getenderd, maar tenderaara moeten
het bedrag voor elk tol te worden
betaald, afzonderlijk geven, en den
ondergeteekende of den voorzitter
voor of op den 9den November, a.•.•.
toezenden.

De geslaagde tenderaar zal een
behoorlijk kontrakt moeten ~
met den afdeelingsraad, en zal zich
van borgen moeten voorzien voor de
behoorlijke volbrenging T&D zijn
kontrakt tot satisfaotio van den
Raad.

De .~te of eenige tender niet
noodzakelijke~jze aa~oD1e~

PAUL D. OLUVER,
Secretaris.

BENOODIGD

Stellenbosch MdeelingsrwlVOOR do bet rr-k k intr "an I ste
Assistent Onder\\";jz('!'cs in de

Tweede-klas Publieke School te
Britstown. Salaris £il) per jaar.
Vereischten, Eng-l'I~ch muziek (in
sluitende Tonic-Solfa) en kinder-
garten. Kandidaten die Hollandseli
aegelijk: kennen zullen de voorkeur
krijgen. Applikat ics zullen inge-
wacht worden tot den Gden K overn-
ber aanst, .'

'Dr. J. A. B. BA YL Y,
Hon. Secret.u-is.

Brit1rtoWD:Z~ Sept., 18fl;- ..

26 October 1897.
TENDERS I TENDER$.._tr

ZeeJlrenden.
llL\'GKAST,3 voet 4 Duim wijd:en 6 Voet 9 Duim hoog, met Spiegelglas

48Duim bij 14Duim. .5 5 •• Liellthuis--Mosselbaai
lJw.,uu .. ",., Sckrt,lnom prIJzeD en bIJlolderhedtl.-Jaste Illllll Btl.-gWltakta. 64. per I).

rllr,UllU.rNrll i.d,,, aard 'Da. Tt,f lick],

.Kennisgeving~.

BIJ idezen

overeenstemming
Kennisgeving aan
gedateerd 24
genomen in de
Gazette No. 7,949, va.n
1897, dat een dubbel-
licht van de 4de orde, twee
lichtstralen aantoonende, elk
derde va.n een Seconde durende,
tusschenpoosen van 16' a.'COIrlOe,Il\.l
werd Tan den toren
op den avond van 21 dezer; en van
DU af zal vertoond worden van
sonsondergang tot zonsopgang.

De hoogte van het brandpunt
vlak en het ~meene voorkomen
van het Iichthnis, zijn op geenerlei
wijze veranderd.

W. WESTHOFEN,
Ingenieur, P.W.D.

ZUID-AFRIKAANSCHB

KONINKLIJKE KAILDIENST

BE:NOODIGD, STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.
I)ERSTE Assiste-nt voor de E(~r~te
lj Klas Jongen- Pil ~ll>l"je,.;
Sshool te Richmond, K. K. Ouder-
wijs te ge,en in St.mdaa r.Icu \"1 pn
VII, Hollaarlsch vcr.-ischt. Snlari.'i
£150 p.a, Werk },eg'llit I Februari
1898. Doe aanzoek voor lilden
Decernberjbij

I'. A. C. [LU TH,

~••.••• 1Ii&
Nederlandscha Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSOAHPPIJ.'
Seereraris.

Richmond,
15 October 1,"'07. Kortste en Goedkoopste Route voor Reizlaers en

uc.eCller'envan de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en an,ure plaatsel" In de Transvaal. ,

Daa~ljksche personendienst van Lourenco
Marque' (Delagobaai) in 24 uren naar Johanneebura
en 21uur naar Pretoria.

~ Von M.uoB.IN Top WA.80HTAFKLmet Tichel a 'lg, lDI8 Klein KutjtJ
beneden, en een Kapstok aan elke Zijd!'. esa .1.....BENOODIGD.

EE~E Onderwijzeres voor een
Wijkschool, van omtrent

twintig kinderen. Hollandsel. en
Muziek noodzakelijk.

Applicaties moeten \"lTgt.:zdd zijn
van getuigschriften vuu lx-k waam-
heid, goed zedelijk gedra~ en
lidmaatschap cenor Protestantsoli-
Kerk.

Applicaties niet later 111 te zenden
dan 10 December.

Werkzaamheden k bq;illnrn op
11 Januari.

Salaris £.'10 l'CI' jaar ml'! vrij
logies,

K. T. Y. l'. Il EEVER, V.D.M.
Bloemhof, Z.A.R.

!lilt ltIl' 1_ IIIrMu_ Jl ffL-tI.a ik
Jl II ft II Pntori JIlL Id.-d M ._.
Dtla'eltjksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg. Pretoril en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Departement yan Publieke Werken,
Kaapetad, 22 October, 1897.

De cl CASTLE MAIL" MaatachapplJ

DBBtoombootend_ Lijn 't"8l'trek:ba
van Kaapetl.d 1Ia&r Londa al ....

anderen woenaa.g, te , uv n.m., _
Kt.dein en Plymouth, tcl 8mt lWaa _
~lion UDleggende op de bepaalde _.
IOhentijcla.
oct. 13-NORHAll CAST~, KAPt. ~
" I7-DUNOTTAB CASTLE, ~ ILn

T.A.PBLBJLA.I

Haven Bestuur.
Tenders voor Voorraad, enz.

HIERdoor geschiedt kennisge-
ving dat tenders te dezen

kantore zullen worden ontvangen
tot den middag van

VRIJDAG, 12 NOVEMBER,
voor het voorzien van de hieronder-
genoemde artikelen benoodigd bij
de werken voor het jaar, eindigende
31 December 1898:
Castings, Chemicaenl, Explosieven,

Gruis, Wagensmeer (anti-friction),
Graniet, Graniet Brokken en Maca-
dam, IJ zerwa.ren (algemeen), IJzer
(KalvBJiiaeerd gefronsd), Leder,
Kalk. Olien en Verf. Olievel Klee-
ding, Touw, Scheeps- kaarsen, Ge-
reedschap, HQutwerk, Baltic Balken
en geassorteerde Planken, IJzerhout
en Stinkhout. .

De volgende artikelen. slechts
voor in Bond te worden getenderd:

J)-:. ,\. ~l()OHllE~'~~rl. DISAACS &C'0 v!tJ=rp~~r~:~~:er!:=Jt
.•.. Lijnzaad en andere Oliëen, Explo-

lalmesblry Eerst: KIJ5~e U~de· - . '. sieren (Dy~amiet en lont), Zeep', en
. l' I S bl" ..UBIJmA.BRm I UlTS'l'.ALUIIB8 . andere artikelen, alwaar mogelijk.

nOllllnalOca C JO.. a..t.llB A oa .8 TRA A T LANGKA.RX'J.'.8TRA.A'f Contrakt vormen kunnen hier
(JONGENS -DË-P_-t\.RTEMENT.) .,~ F.~ I EN ten kantore op aanzoek worden

I verkregen, or van den hoofd Besi-
E OOM - S TRA AT. P LEI N - ST R A AT. dent Ingenieur bij de werken, 'Van

K A A PST AD. wien alle bijzonderheden kunnen
worden verk~n.
Tenders word.,n den ondergetee-,Somerset West Strand. kende toegezonden, gemerkt" Ten-

ders for Supplietl."
. De laaS'~te of ..eenige tender ,niet

QOodzakellJkerWIJze aangenoQletl.

Op Jagt,

FRANK ROBB,
Secretaris.

Kantoor van het Tafel Baai' HavenBestuur. . .
Kaap8tlu!, :

2O~1897.

lItra Boota loer -'1Di. Jta Lu PaIaaa
Tl.NTAOEL CASTLE. Kapt. RDDJ..LL, omtNllt lt

October

Voor Vracht of passage vervoep met
zich bij de Agenten van· de CA8TLJI
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpb).

TB VER8CHjtPBN.

Bemoedigd door de enorm.
verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich ger.eectom

Aan Undcrwijzer«
AI'PL[('ATI ~~S voor EOI·~te

A~SI"klrt a:lll dl' ~urdl'I"
Paasl Scheel, Y'·l'g"Zt·ld van Ccrt dl-
eaten en gl'llllgschl'iftl'll van be-
kwaamll!'id cuz., zulk-u worden
in_!!f'w;1cht .loor dt'Il nndergeteekl'nde
tot op den I id"lI \'''\·t'lllbel'.

Kl'nlli, vali t.un nu rma ns wr-rk ell
Tonic ~l)lfa ,',"\1' ;t:lld'l·\·l.'liIl;; doch
gp('n VPI·,'i.'cht".

\\' .. rk!.a.1m1"',)"'1 te' IW·rIIlli'·JI na
de Ker~t\':L<:alll I,·. .~

Sala]'I:'; L I ~.I ! ,T J.LlI·.

!IIIO,ooo' BLIKK ••

•

I Vou KLxEDTJ.nL voorzien ,:an ~en Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 7.. '

VERlOUJGBA AR BIJ '>-
B. G. I..DlfOlr en 00.
UfKE, XATJaW en 00.
J.D. OARTWRIGHT eu 00.
B. LA.'WB.DOE en 00,
STEPHAN )(oPiiERSOll en 00.
. en bij andere Pakhuizen.

BOTengenC?Omdeis aanmer~?lijk beneden in prijs dan de in£erieu:e in~
voerde artikelen en daar WIJ slechts hout gebruiken dat goed gedroogd il
in de Kolonie lullen Koopers het voordeel hebben van onse 1f8&l'borgd -'
.. ~ de hitte van het klimaat zullen staan. ..,.."" ....... ._.,..",.._:

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger:-
CHAS.:W. HOLMES,

Timber Stra~t. Pictennaritzbl,lra.
..

KE~NISGEVJ:N""G_
A PPLlKA. Tl E:-; "~'J' de bvt rek-

!.:.iJ1!Z van Tw,'f"jp A""i"tent III

bovengpn~l'mdc ,;{'lll'l,l zlIl!t.:Il wnr.
den ontvangen noo]' Ul'n olld,'rg'l'-
t~kenJe tot (~p l.j NOYembl'l', I ,:l~lï.
Werkzaamhedt.>n te a.anvaarden nl'
tie Januari 18\1R ,·akantip.

8aJarii't, £1;\.-) per annum.
. App~ikantt'n IwrJ..n Yt'rzocht
alleenlijk copijl'1I VUil hunnt' I:duig-
ICariften enz" te zClldt'u aall dl>n
ondergeteekende.

FRED. WERDMULLER;
Hon. ~r. Sch. Co~

DE onderg-eteekende is gereed·om ordsrs te ontva -.oor a.
. volgenae " Merlcen ... van. de beste "Margarine ti=in a...

Kolome mgevoerd, vervaardigd ID de Fabrieken ván
H.A.GE::R.D.E.A._ a 00.. LTD..

HOLI1.A.ND VIZ.-
•Het Koemerk." " Drie: Kroonmer!<." .. Bakkers Llev.llnp

: merk."'

~~
liii£;:L:~~

A. SPOLANDER & CO.,
GEVESTIGD SJ JAREN

ChrollOlll8ter-, lIarologe.. en KloklP.&ken
II...,G-... Dorl;~

Goaden .. Zilvereu Horologes in
VOOftlld .......

•
IEJUFV .. BENFIELD weaeoht

het publiek bekend te maba
dat zij ('en Ecrste-k181 Log;.H"
op bovengenoemde pJut. MIft
geopend. --
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TELEGRAMMEN

n'lïREK.8EL r IT UET lUPPOJtT
EllAlIIlIATORES

OVERZEESCH. HetKamer van koophandel.
BI Ot:IU'()~ I EIS 24 Ou - (R....ter )--Op d.

)aarillbcbe vergadoTIng der kamer van koop-
bandel werd de volgende commlsale gekG.en
voorzitter de beer Ebrhch "Ice yoorzltl.er, de
heer Gdl comml8.lOleden de heeren Harlo'll'
l ham pion }> raundorfer Oldfield en Sowd.n

Engeland en Frankrijk Universiteit der Kaap CI8
Goede Hoop.

Hedennamuldag
vergadenng onder
heer G ,.an ZIJl

De heer Kelter L.W JL en de kandidaten
Mulder en Schoeman waren tegen ....oonIllC

ne heer Keyter .prak een inleidend woon!
eli IllIIAitte de t'll'ee beeren kandlClaten aan de
Yergadennp; bekend lIJ} ga! een kort oYer
lucht Tan ZIJn dertig J"ngen parlementau'en
loopbaan en zelde dat hl~ zl ....h nIet ....eer Con
verklll8baar atellen HIJ Wlloll met den hoer
Schoeman mede gekomen omdat IIIJ een
ordentelIJke man lO mMr kwam DIet aeg~n
.tem Toor hem HIJ droeg de Opvoedmg

op zIJn hart. hIJ bad zooeven de Gonverne
mentaechool bezocht en kon Montagu gelok
"ellllChen met .nlk een prachtig schoolgebou'll', het toont dat de men8Chen hier opvoe
dlDg op PMJS stelden De heer du TOit
.telde voor dat delle vergadenng haar
hartellJken dank betuIgen zou aan den heer
Keyter voor de waardige 'II'IJ.e ....aarop hiJ zoo
vele Jaren ons land en IQ den laatsten tijd
Dna dl8trlct heeft vertejJell1roordlgd Dit
vool'lltel "erd met acclamatie aangenomen

De heer Schoeman IIOUspreken OTer opvoed
mg, besproeIIng, 'prot.ectle en uItbreIdlOg van
spoonregen HIJ dacht de regeel'lng moet
meer geld geven voor ondennJaers 'II'lUItdoor
de Jage 8&larI88en loopen ....IJ gevaar de beste
ondenrIJ8e1'8 te verhezen die gaan naar den
VrlJ8taat en de Transvaal Aan besproeunga
'II'erken moest meer gedaan "orden, om pn vate
boeren te helpen, zoo dat ons vruchtbaar
grond onder water kon gebracht 'II'"Orden.
Hij 18 ten 'fnnste van ultbreldmg van 'poor
'II'egen, zIJ betal.n gaad en '11'&&1' ze komen
gaat men Yoomlt VOOI' een jong land
alB het onze IS protectie noodaakehJk WIJ
kunnen Illet met de andere landen com
peteoren Het IS beter voor koorn Tan 01lB
land 2Oa, ~ _gelen dan voor mgevoerde 12s
,",nt ~ ~ ftn eM s*seaóêmde ~ifk III OM
land HIJ 18echter ook Voor een IIChnll<8Chaal
Op vragen antwoordde de heer Schoeman Ik

ben ten gnnste Tan OVI'rn&meTan de Bulawayo
"POOMl'e~ tegen de Inn88drankbillen accIjns op
brandeWIJn, ten gUll8te \I1.n gedwongen onder
'II'IJsop dorpen en steden en voor een permIS
SUITebrandzleletewet

De heer Mulder ~I verslag \an de verrlch
tIngen van laatste Jaar m het parlement Hl)
zeIde dat de \ rede. motIe on. land veel goed
gedaan beert Met het tolverbond mAt den VrIJ
-taat stond ..n onlle drank boeren In gev ....r om
door goedleoop SUiker brandeWIJn ondermijnd

worden doch het I. hem met hu p 'an an de
ren gelukt de belasting op die hrandewIJn m~t
een slulIllIg per gallou te verhoogen

HIJ Wa" ten guuste van de ovenlAme van de
Bulawa) 0 spoorweg zoo dIe lIlet betaalde kon
onze regeermg het temg ge\"en Do Tran8
vaal Leharldeldo ons DIet "eolem ....1broederltJk
WIJzIJn verpltcbt ('U8 "Ider. een beter markt
en goedkooper vervoer te .zoeken 0ver
opvoedIlIg en protectie sprale hiJ IndenzeIrde n
geest al. de heer SChoeman Over de Innes
drankbill wIlde hIJ hem zehen DletprlJzcn doch
hIJ heert veel gedaan om die terug te krijgen

Dc hecrWolf .... rdt LW V sprakmptuellol
van den heer Af uldor H V had voeIondeM!teunml{
cu raad ,...u hem In t parlement gekregen HIJ
hud eentgen tiJd geleden een rel8 moeten doon
UI belang vun de brandeWIjn maatschappIj
n"",r Uudtshoorn De heer Mulder had b"m
veel geholpen en rond genomlln In het
dlHtrlkt De. hooren Mulder. deugden beston
den ntetslorht.. III ...oorden manr ook III daden°l' een "rna~ antwoordde de heer Mulder
dut II) er \ OOr I. dat de regoormg de A...hton
"Jn ?ul o\"'erllemen Op ..-oorstel 'an den heer
P A Eu>rard werd er een votum van dank
aan belde kJlndldaten ....ngenomen doch werd
oo..loten om ook nog de audere kandHlaten te
hoeren voordat WIJ beslUIten zullen voor ....Ien
WIJ zullen stemmen Belde kandidaten hebben
een ?.(ler goeden IUdruk op de vergadeTInggemaakt

-(Uil tU Q_...._" Q..",.)

-nRIMINEELE ROL

JOII.l.NIIIEl!BURO,29 0<rT -Een mouter YeI'
pdenog Tan Hollande,... 'II'erd 8'J8teren nond
,.hondea om den &oee~ 10 OYet"II'lII1DIte
nemen De ooneuJ der Nederlanden _ tepn
'II'oordir FAn l'eIOIatijl 'II'erd l&DptIomen
"aar~ lI&Il het JOneraement 'II'erd geHfd
dat lIfl atMda be'll'n- hadcijn g.lnerd Yan hanne
phechtheld en trou'll' .. n de republiek en
liefde Yoor de onafbanbJllkheid YAD d.n ltaat
Zu hadden Iloh aJtijd o~nden .Iob met bin
nenlandache politiek te bemoeien, DI&&r de
heenchende IInantieele oruta .. YAD aUJk een
ernatillln aard dat Ijj bet hnn plicht be.choa'll'
den mede te 'II'erken om de handen te Yer
lterken na diegenen die bepro ... en den alge
meelJeJJ toMtand der muninánatTie ta yerbete
ren, en IU beecben'll'den dat hel indiatrieeie
rapport In bet birsonder zoo ver het dlllaDuet,
de Ipoorweglr'll'.lle, YoedlnplJuddelen! ka4er
arbeid betreft, dl' II'OOtlte olldente~ Yer
diende, eli de II&Ilname er YAD IIOUleiden tot
het opbel pen van de 'II'elvaart der repabliek
Ee~ amendemeni 'II'erd yoorgeateld 'II'&an1l

,,'II'eaen werd dat de oo~ YAD den tegen
'II'oordtgen toMtand 'II'erd toegeecbreYen lI&Il
oyercapltaJieah. YIUImunen~lechte admiD .. tratle
en booge eaIari_n 'l'&a direkteuren, en hel
TOlate vertrouwen nltdrukkende In het g(,O"er
nemeat en lpoorwegbeambten Ong89'eer der
tig .temden voor het amendement.

LoNDEN 29 Ocr -De T.mu zert lo een
telegram van PJU'!)tI dat de Tran ..... llIChe000,
1nl een nota heeft Tentpreld, 'II'a&l'In het be-
.taan yan een.,. conyenhe tnuehen de Trane
..aal ea de dynamlet'OOmpqm. en de ge-
ruchten nn een voorgee telde leenmg, wordenontkend

LoNDES 211 Ot 1 - (R'uta) - In een inlei
dingoarukel OVer de blll&erlllud kW....tle waar
ocbuwt de T " de FraulI<he Kolontale partIJ
dat het geduld V!lU Jo:ugeland uIIgeput UI eli dat
Urool Bnt~~Je zal W"'geren de roek. Tan com
peomusen v,,, rt te zetten ...aarvan f rankruk al
bet voordeellrek I

IrAGI8'l'RA.A.TSHOF.
De Adelaide -t, ID bel dl.trikt Fort BeaDfort, la ml Tan lonplekte 'P8J'klaanI
Dr Robert Broom woonacbtIg te Garls, 18lI&Il

pteld &II aaillent-datrJktfll8~ _ NlUII&
kwaland •

-( f OOr tU,. Au.. W R Pte,.. ru.dntt
-g'lIIraat )-DONDERDAG,:.!R OCTOBER

IfCZIEK EXAlONA

RHODESIA.
KUKUBI UIk heb de eer mIJn rapport der

e.r.amlQII OYer het jaut 1l!97 "OOt' te
mu pu op 30 Y8I'IChillende _"'"1111:18

Hel T8rgenoegt mIJ In ltaat te
dat de ntbolag over het algemeen
IL Er W'Ven MG aanvngen voor
certilikut e.xamen WIlArYIUI84 mei ~~_~.::
dlDg paaeeerden 235 paaeenJ8l', 186
D1'!teu 42 """"'n a(wellg
In het onderwllzers examen '11''' er ook

aanZlerullke vermeerdenng 29 teteD 2s
leden j&&r DlI4nan plUIaeerden 17, II
DIet en::l 'II'aren afwt'Zlg Van de 17 die
fikaat onhmgen PU80erden 1410 hel
harmonie papier

De onder ....erpen ran bet examen 'WlU'eII WO
selfde al. het "ong Jaar

Het tboorehsch examen _ 0'" laet ......
meen best
BU bot plaDo-examen 'II'1UIhet nrabte )MIld

weder het Yan de noten le_ Eea ell ___
punt dat de aandacbt vereiBcht .. de ._. ......
ding voor tecbDacbe oefentngen ID.bet ~
111 de lagere afdeellll~ yan de pWlOIora.
Ik denk dill de tijd daar II om ut .. iatn.

menten bij de lust te voegen dan 'It'UOriIl ~~
examen wordt gedaan zooaIa de YÏOloDeeI, ....
"oor 1899 heb aanbeyolen, aIaoolr _..,..
tend papier OYer de grondbegiaeelen der ..........

Z·A. Bjjbelvereeniging.Plot8el1ng overlijden van onzen
ouden i'Ouverneur SALI<D1Rl 28 Ol I - (Reuur) -Kuknbl

kwam heden middag om dria Uur bier aan onder
Ildelde van den InboorlIng eommllllAr1a Kemy
un pol tl6 'a! 'Iazoe Kukubl I. een ellendIg
klein "ptClmen 'an een Inl>oorhng met een waJ
~tl k IIIterl k H I betoont onmlAleenbare ~e
k, en 'a I Lan,Ifo(hmd un hll ontkent de opste
ker 'all le rul",ll!c g~wee~~ te zIJn en venvUtder er lede II 'Iaebangombl

A brabam Thomu -tond beachuldtgd YAD dief
8ta1 Yen paleo, het eigendom 1'&11 den heer Iaaae
Sappuo H" pleitte OnecbuJdtg en daar I_
dle be.chuldtgd. In arr&ot had gegeven nu~
Johanneebnrg 'II'U gegaan lo plaate ,""n ID bet
hof te yenchllnen werd Abraham onulageD
CornelIA Grundbn$' had 7 JllUIMclen vervoerd

aJhoe'll'el IUn licentie hem toelaat ..m Ilechte 6
te vervoereo HU pleitte RCbuldig en m08lit
een boete beWeli VaDba.

Comelit Grobbelaar een cabrijder stond ook
beIochnldlgd ..... de mnmclpale regulatl. Oyer
tniden te bebben, oamelUk 7 ea-tnet'l Yer
roerd te hebben 10 plaat.. van (, Hjj pleitte on
RCbnldl,l!' De heer Perold vencheen voor de
verdedi,rtng Het bleek dat er IDde regulatie.
een ondencheid bestaat tu_hen dl1lver en
pu8&gler, en daar de het>ntle van beIocbuldlgde
hem toelaat om li j"'.IIng ~r.te verYoeren werdhU ontllagen ,
Emily een der Langberg naturellen stond

bescbnldlgd dat ZJl haar baas den heer A W
Eketeen ongeboorrum..... Zoodra haar baas
haar een werk gaf trachtte £Ir w"8' te loopen
Daar haar bau echter nIet op straf landrong
k'll'am IU er af met eene 'II'unchuwlOg

De jaarl"kllChe alpm .. ne Yerpdenng der
ZUid AfribanlChe BlJbelTe_tgllJg 'II'erd ge
houden op den nond ..an Dondero." 28 octo.
ber
De Yoonalter dl J H Hofmeyr, moelen

tor opende de ..ergadenng door het doen
lingen "an Paalm f)b 1 en gebed 'II'aarna hU
een deel Uit Gode Woord Iaa eD een hartelijk
IDleidend 'II'oord sprak •
De I18Cretaria oerw B Pienaar Ju het Ter

lIag da t algemeen aangenomen 'II'erd
, ItIl8LAr.

Zeer geachte medeleden en begunatl,Cers nn de
ZOld AfrlkunlCbe BUbelvereeDlglDg

Wederom t_men gekomen om te nmemen
'11'8 t door onse ..ereeDlgmg lo het atgeloopen
Jaar UI gedaan 'II'lllen 'II'IJdaaraan Toldoen door
u ona zeventllfBte jaarlUbch venlag un t.bieden
VIer Dleu'll'. afdeehnpn met YerteJren'll'oor

Wgen Bun tot.tand gekomeu, name'iJl(:-
~lperstoort met da W F Knobel
Béaufort Weet, met ch P no der }ferwe
Hermanu8pletersfontelD, m~t eerw A Dreyer
Upillgton, met cia AGT Scboe ..en
De volfrnde vennneblJgen bebben plaat.

gehad -
Burgenodorp -D. H Muller In plaats Tan

d. W Connaek
C&Jedou -De heer J J C EaierhU1"D In

plaats nn den beer J C Gencke
Fruerburg -0. F Bupkenl In plaats nn

d. P D R08&OUW
Grey Town Natal-}fej C J Nel In plaat.

van ch D RQYouw
Maclean Town -Ds. F C AndenAen In

plaat.. nn ch J P JOOIIte
(,edurende het Jaar lIJn .even Dleuwe leden

bilgekomen en zes zun oYerleden
Hadden "II 10 on. 'ong verslag te klagen

dat wu geene meuwe manuscnpt traktaatje.
hadden ontvangen IlOO kunnen wu met blUdschap vermelden dat In dit Jaar:;ea door ou.
EJln ontvangAn en postvrll verspreid namelIJk-

Door de RIVJ"r -Korte acbete van bet
leven en ulrg afsterven van Katie Webber
door ds C Murmy

Ik bid Il houd mil voor verontscbuldlgd
-E en woord aan Jongeheden door ch J. R
Albertun No. 1 en ~
Zaterdag or Zondag Welken ,lag moeten

wl vlereno -Een wederleggmg van de I. Jr der
.aJ.,ba~nen omtrent de Vlermg van den llabbat
door d. C F J Muller

LIBzle In IDe de rond~hool onder ...."
Eere. - VertAatd door A Murray Up verroek
IIerlrukt

!:III merkt hct IIIet -l- en woord tot allen
\ eraebterd In bet ie".telilk leveu door ds J R
AlbertIIn

Leven en .tcrven - De w.arde beteekem.
en het ge"l<ht 'an IC'eo en sterven D. J R
AlbertIIn

Het lo met leed ,vezen dat "Il te vermelden
b.oben het aftreden VUl onEen geacbten .eere
tan. van weg" z Ine klllIlmendA Jaren en .wakke
ge .. ndh~ld De lf eer Eegene hem ID het ge
Illeten der verlangde ruste van zilnen arbe,d ID
alle getrouwheid verncbt fot zlln opvolger
"erd gekozen den flerw broedcr Plena.ar yroe
ger zendehng Vllnden WUDberg

I n het afge loopeu Jaar .lIn door on. verspreid
7 I b\1I..,I. 14 I testamenten 8 .44 JlMlm rD
I(ezangboeken tezamen li ii:.! boeken Eunde
I t 2 meer dan III bet vonge Jaar
Sedert het bestaan onzer vereeDlilllg 'iln

door baar vcrsprOld 251 (j(~J bIJbel. te.tamen
ten p.alm en gezangboeken
Er zullen UIt neven_gaande III.t drIe leden

moetelI gekoz"n wo·den In plaat. van de broe
d"ren d. C F J Muller J A tlmut.. en J P
de \\ et die III 'olgord. aftreden docb weder
verkle.l"..r zIJn
,()( r de getall~n Vlln boeken aan elke afdee

hng 'erzonden al.mede bet bedrag yall con
t"bulle en ,erkochte boeken van deze!. .. out
Vangen verwIlzen Wil n.. r de Ilaten ..an kM
en depot lin bet gedrukte ..erslag te worden op-
Kenomen en die ge<'xammef'rd bIer Ier tafel
ltKgen en door elk hd dat zulk. v..rlanjft kau
w"rden "'gellen ,
Me~ dankbareu IerlJgblik op het ..erled.oe

.,11en 'II'jj on. werk weder voortzetten relre
nende op u "e ..-erd.re onderllteuDlni maar
vooral op de bulp en den zegen d. Heeren en
vertrouwen dat OGk onze jfennge arbeid door
H"m dIenitbaar gemaakt ... 1 worden tot Ult
braIdIng Tan IJtn gezegend konrnkrnk
Na bet zlIlien van JlMlm 19 v. 4 weN eD

seer treffende en toepa.qelUke toMpraken ge
houden door dl Lelpoldt W Rou_u A
Murra} en 0 Botha Dordrecht 0. A }furray
wee. ~ooral op het verspreIden van HollandllChe
trakt.1ten dat door het genootschip geachledt en
"prak een ernsttg "oord tot aanmoedlgtng
"aarom er ook be.loton werd er meer aan tedoen
Tot DIeuwe leden werden berkozen de !.roe

der. d. C f Muller JASmuti en J Pde Wct
Na een 'Woord van dank door den VOOr&ltter

aln de leeraren dIe gesproken hadden het hU
zlIIgen P,.,.lm II I v. lJ f'n 'prak den zegen
uit

P \S OP WIE:-IA:-ID

'0 F"
Roomea I - [or"

Oorlog in Indle
Is het wel vrede?

SAII'RI 'I r ()T - (Reul~r) -Rlr Richard
'lanlI beeft t cu bevel ultgevaarchgd meldende
dit io )pstaud nu be.chou .. d mag worden ala
g e Il<llgd en do pohtle aal nil hare ge'll'on.
werkzaambedcn hervatten HIJ brenit 'IIn dank
toe Jl" I koluuel Demolu,)'u. de DS 0 officieren
en manschappen poluie en vrl}wtlJ.gers "OOr
diensten gedaan "udert kolonel Demoleyna op
1 J"U U in bet bevel aan vaardde W,," het "erh.
I J le ge, echten pohtle lO gedood 14 gewond
l mtah nHe. 2 gedood VIer gewond naturellen
c nIl I(ent 141(edood 17 gewond be'rIend.
kat! en 2 gcd >od eu • gewond

I \ Ol' - II r - (R" I ) _ ( Cloraal
Loc khardt wllllkte gl.t< ren eeu herkeI IlIng aan
den r oet Ya I den ""'rnp4,1 a pas eu ron I de n
vlJaod III "rootelI Ketal" IJ, le 'II Ir le p de
berkenD~N en WUIl {Jc 1 k I IH: I SUol \ an de
(lvorkha. crn.tlg

" ,

VRIJDAG, 29 OCT

DE KABEL.

11 \\ A \ ) I U T -( R"ler )-Het 'II'ordt
lO' ur. Il 1nl Jk geaebt dat de heer Rhod. tegen
j I mad van dr Jam.""n met bet oog op ge
z n lh I to<'b VOor do fec. tel Ikhed"n uaar
Hula, l\ 0 zal k...mcn

DANKBETUIGING AAN V HARRIS

Henirik Dledencka 'II'M onbelewaam In den
dlend Yan zun baas ZUn bau WOlfbem Diet
laten .tra1fea doch daar de drank Zieb Y,n be
~ Md __ ter ...... werd dm
hoofd Konatabel opgedragen om alle kantien
houders kennlJ! te pYen om Bendrik 'feen drauk
meer te vencha1!'enDe Gauverneur ap Reis. Hr..lIAli! 8PIETER",'O~TI!:IN 29 O<-r _ (Spi!

r , ,1) - Op eene pubheke J'ergaderlllg pter
avond albler gehouden Iprak de heer V. Ham.
""n WoTC8llter de kiezers 40e m.t bet oog op
Zijne kandIdatuur Voor den ZUid WtlIIteluken
cirkel ~adat hIJ sune politt.eke gevoelena bad
blootgelegd werd bUstreng ondervraagd w&&rna
een resolutie van dankbetutglDg maar nIet van
belofte om ondersleunlDj!' iepusoord werd om
dat bet pubhek nog DIet de ievoelens "an de
andere leal'dldaten gehoord bad Hedenmorgen
vertrok de heer Harn. nllllr Napier Vla Stall ford

Lady Grey, Robertson.[Reuia I qr~ Im~" ]

1J\'iK A\'i KnlnERU) -EEN AFGRIJSELIJKE AANRANDI:-IG

(I '" Un (., rn.[ o"de"t )

2(, Oct<>!J.,r 1"'97
Wil bebben dIt Jaar met veel regen gehad bet

"eld ISdroog maar bet water LK tamelilk On.
gezaaIde en wungaarden z In ,"" al. er geen..erder roe.t kom t
Ons meuw scboolgebouw £al omtrent tegen

het elDde van ~o'ember klaar wezen hetwelk
een groote verbeterIng 'oor onZe dorpaachool
uI Illn Onze al!818t.ente ml.,. Meteierkamp
die hl"r biJna 3 Jaren werkznaln W&8 heeft on.
&an het elllde van Hept.emllflr verlaten lIlIlIl!
J Malan van h,,1 Paarl dlHtnkt heert hare
plaat. Ingenomen
Eene afgrll""llIke IlanrandlDl!' heelt hier te

Vrolukbeid omtrent III l 15 minuten 'an het
dorp op Donderdagavond 21 deser f.laat.. ge
bad en wel op men .Jac Malherhe 7.11 men
Malberbe ging op den "h termIddag naar een
Iieke buurvrouw mevr "liJ >en ZIen omtreut
50) of WO yard. van Laar WOllln~ en koerde
omtrent IIChemerdonker alleen terug 10en ZII
omlrent nog geen :.!(~J yard. 'au VIljoen a
....onlDg af ...na word ZIJ door een gekleurden
jongen ontmoet die baar 'roeg om mede te
gaan betgeen 'II weIgerde waarop hU Laar bil
de keel greep eo haar op den grond wlerp !.oen
een kDlpmel UI I den zak haalde en haar begon
te snIJden ZII had zoo goworllteld en altIJd
haar handen Yoor haar keel gehouden da t bIJ
op de keel DIet veel kon doen maar vele diepe
meden IChter en lang. den nek en oren toe
bracht, ook over de 'II'ang tot aau haar toog
t'll'ee .teken op de Imkerborst en een op de
recbterbont maar laatatgenoemde '11'&1 .Iecht.
een blauwe plek De Ieleederea pn borstrok
bebben veel gebolpen anden W&l het op doode
'Ilke plekken gew_t Zu yerloor yeel bloed
Na dit aJlfIIIheeft bU haar onder een doombaach
gerold en III .. eggegaan Toen ZIIweder bIJ
lewam heeft ZIJ r.aar hOla gesukkeld toen
ZII dICht bIJ haar bUIAIe.... m boorde haar echt
genoot een geluld en uItgaande vond hIJ tot
zune yerbazmg zlIne yrou.... ID den treurlgen
too..tand en beemeerd met bloed Ook hare
handen ....aren .tuk gesneden fr werd
dade~Ik om een doleter geronden dIe haar nu
dagellJb bezoekt Het gaat een welmg beter
vandaag Deu nacht en den volienden dag
na het gebeurde werd door de polItie en vcle
menden tevM:!i.efl naar den mllldad,¥cr ge
lOCh" Me", erbe erkende de miadadlger ala
Salmon Afnka, In dlenlt bj} den beer Viljoen

VrjjdagayoDd nam de beer Wunand Viljoen
zUn ge'll'eer en IlIng IChter 10 de bokkraal hggen
tuuchen de bokken en echapen ,he een elDd
"&li zlJlI hUil af.. Omtrent 9 unr hOOrde bJl
Iemand "t hek o~n maken en zag SaJmon In
komen Toen bU dloht bIJ Viljoen Inram 'prong
bIJ Viljoen op en bep op bem toe Salmon
'II'OUvluchten en Viljoen nep Sta of Ik ochiet
'II'aarop Salmon nep moet met echlet Ik Ita,
waarop de heer Viljoen hem nam en te Lady
Gray aall d. pobbe oyerhandi(rde die hem
dan ook delUelfden nacht naar Robertson bracht
waar hU nu veilig achter de tnh. lit om lun
,ooode dud te overdenken (ala er nog ge ..oel ID
bem .. ) De IDaglatraat en dl8trikt.dokter sun
ook dadeliJk naar de plaate dea on bell. gegaan
om de yerlelaring "an mlln Malherl1e te hooren
Het lt afgQ}II8IUk te lien boe men }falherbe
gewond lA Zoo lete beeft er nog uoolt plaategebad

[On.e corrllllpondent uIoIll genoegen doen
'II'eder te schl11ven en te melden hoe bet met de
ze yreelleluke zaak afloopt RED ]

upm LDERIN(lE~ DOOR DEN"HEER
SC.HOEMAN

Ann rim Rcd"kleur
MIJnheer - Veroorloo( mU oenIge opheld.rm

gen te geveu omtrent mun pohtleke gevoelens
en 'II'el naar aanleidIDg van uw aIlerlol onder
bet boofd De heer 8cboeman te RI yeradaJ

De pohbek van den heer Rhod. dIe ulthep
op don Jame80n !.oebt veroordeel Ik nn'oor
waardeluk Ik betreur het dat de heer Rhodes
..ooral nadat het bew•• en werd dat hn de hoofd
aanlegger '11'''' van die acblUldelllke ondememmg
zleb DIet geheel heeft onttrokken aan onl Kolo
maal pohtlek leven Het apllt mIJ dat bU voor
zlln "tplaat. In on. parlement Illet bedankte en
nog erger zou bet mU sPUteD IDdlen hJl OOIt
WOOr hd ot boofd 'an on. mlDlAterIe "erd In
het parlement gebleven .unde zeu het kuunen
gebeuren dat bJl let. voorstelde waar teg"n .elf.
ZIJU mee.t besh.te bestruder nIet zou kunnen
-temmen Maar het zou m I dIep gneven lndIen
Ik perooonlnk mu ID zoodaDlge po.ltle geplaatst
vond I k altbans rou nOOit vruheld gevoelen
let. te doen wat hem weer premIer kon maleen
Slecht.. .un pohtltk wat INtrelt de ont ....lkke
hng Vin de hulphronnen van &hod&lla onder
.teun Ik en ook rna.u In ZooY"rre aJa dIe In
t vervolg een eerlIJke pohtlek nl biJlken .on
der buoojfmerkon "'.t betreft de ru.t cn den
vrede ..an de repubheken Ik zag parna dat hU
alCh geheel onttrok aan onze KolOniale pohttek
en het lOU mu gneven mdlen hjj deel had aan
tondllen ter bewerkmg 1'&n de kiezers ID ver
band met betaJt de regtstratle of de electIe.
Ik ben een Afrikaner die een ,<lede verstand

houdIDi' verlang met onze EDgelache mede
Kolon18ten maar geen Rbod .. mali en boop dIe
ook nooit te worden Indien er ID eenIg rapport
Tan heljreen Ik sou hebben jfezead hetzU prlvBllt
oC publIek let. ..oorkomt Wit een anderen ID
druk jfeeft dan ben Ik mlnentaan en du. DIet
correct jferapporteenl.,..._

J H ScIlOElIA~

mWllcipahtelt.
VERGADERI:"iG (,EHOUDEN 2~ OCTO

BER IM'!7

Tegen ...oordiK de hurgemeester met leden
P Smut. M Smut. Moorree8 en Werdmuller
Uo notulen der \ OrI6e vergaderIng gelezeu enbeve.tlgd

8111rr~(I VA~ Uf"I!\HIIA\l8UI

De volgende deputatlflll dedou hare opwacb
hnl bil de vergadering f.erwBllrden Edward.
JIn Wilmot! en de beer U Bate van St Thomaa
Kerk on Abus Salloua van dil Maleier le
Dleente De burgemeeeter m.. kte .. n d. depa
tanten dUIdelIJk dat overeenkolllAttg eene reso-
Intle op den :.!den dezer gepaueerd &&I demuul
Clpahtelt d. regeenng adVl_ren all, begraaf
plaataen blDnen de dOl'pllgrond'.ln te slUiten en
dat behoorlJtke IChlleklOgen voor andere begraaf
plaataen lullen worden gemaakt
qe burgemeester rapporteerde t:(Jn onderboud

met den koloDlaleu .ecretal'1l met betrekking tot
het Ter'll'ijderen van nach tvnll bandieten arbeid
en verbetenng Yan de pohtlemacht
De municipale klerk rapporteerde de kenn ....

gevlllieo, met betrekklug tot het pbrulk der
plden ontleend door de recenle "erkooplDJi' Yan
enen gedUltTibueerd te bebben Bealot.n de pa
pieren de rell'eerlIlg toe te zeaden

BrIef geleun vali deu poetm_ter generaal
omtrent'lreparatlea Ban den postblltoorganjf
Verwelen luur comml88le ..oor pubheke ....erken
BrIer gelezen vnIl den be..r P GOIlll klagen

de Over den slechten toestand waarin de s100t
voor IUn deur verkeerde \ erwezen naar d.
commwlle voor pubhelee werken

BfIIIloten dat de comml8l!le aangOfiteld om bet
vakante land door koopheden en anderen ge
brulkt te lO'pecteeren haar rapport bIJ de eerst
komende littlOg ... 1 voorleggen
Besloten het opnchten van urme hOUlJ"" naar

de CODUul8l!leYoor 8&llltalre cn pubhelee werkente retereereo
Bealolen dat alle papIeren III verband met de

IICb.. pkralen op \ olgende vergaderIng 'II'orden
voorgelegd, en dit een behoorlUk plan over bet
dorp yerhegen worde

Besloten aau eIgenaars van bUl8geunnon ken
nIA te geveb dat vanaf en na 1 Januan a.ll ZIJ
en Illet de m'll'oners aanaprakelIJk zullen zIJn
yoor de bchhng Vaft het verroer door den raad
1'&n alJe nacbt. uil vaartuIgen overeenkomstIg
buwet 43

:"ia eemge rekellIDgen gapll8Jteerd werden ~er
daagde men

NATAL
Slr John RoblD,;on

Il r I \ \ h: I \ \ I" h lf \f \ \ II \ \ I
\ H I TIl Ir f II I It"

Aa" da, littla~ I !Ir

lr! rnheer -Ik Ltn III eene .t.o.mmlllg welke
mU zeer met onIronoegendo droefbeid beheeracbt
en aI. Ik Illet Wl8t dat de ruImte ID a'll'e geoorde
kolommen beperkt lo 1li0UIk kolommen ..ol knn
nen neer echruv"n om het onduidelIJke en on
verklaarbaro van on. A (nkaner "olk DIt een na
tlon ... 1 oogpunt besehóu ....d te omAdhrJ)vf'n En
of bet nog verder de moel&e waard I. val~ al
meer en meer te betwJlfelen En Wie wIl neme
bet mmder em"lig op maar fel &ea daden en
treurIge ondervllldlIlg zIJn bIJ ..eIen ..an ona DIet
..oldoende om 'oor zich £el.t te oor.deell'n en
'II'lt gaat door v >or zwart en .......rt 'oor WIt
:"ieem al. yoorbeeld t'll'ee van ons Aftlkaner na
tlonaJe parlementaire "ertegenwoorihgers de
ed heeren Van den Heever on WIenand. De ed
heer Van den Hee ..er I. tegonltander 'an de
brandzlekte .. et hIJ II tegen de Rhodflll polIhek
rt AfnkBllnllChe nahonaal >oortbestaan hIJ lA
een b"yorderaar en voorstander Yan onZll moe
dertaal enz De ed heer WIelIlUId I. een voor
.tander van de brand.,ektew"t HU II hoewel
Voor velen Dlet zoo lIchtbaar een Rh;J. man
bU UI een yeracbter of oowIlhge hevorderaar van
de recbten van ODzemoedertaal eu op ver.chIl
lende bonciavergadeTlDgen lereêg de ed heer
WIenand zoowel all de ed heer' an dell Hee
ver motiel Yandank en beloltenllll8n YAD verdere
ondenteonlDi en wel te gelIJk eli 1ft en nit
dezelfde TerpderIngen En wat moeten wIJ er
van denken? ZIJn &eIpotternlJen ' Of IJ bet Uit
gebrek aan IJU&nnenmoed of door ge~rek aan
z31fslltndJgheld ,natlOn .. 1 Tollure'pelet' Wu
wdlen den heer WIenand ulet den ru8. keeren
omdat hll voor de brandzlektewot 18 Neen III
het ml nat DIet de ed beer A 8 du PII'SllIAIS
ook een .terke voorstander der wet on boewel
Ik een slronge tepn.tander ben zal Ik ala Ik
tien stemmen ieven lean aan bern (Du PI_UI)
alJeu geven vóór Ik er aan denken zal ~~11 te ge
VeD aan dcn vader der tegell8tander. (lien ed
1:- A S I. Roex Tan FraaerhlJrg) En wie
kon het nu zIJn die den heer W,enand 10 de
.ergadermg te llurgenod.rp zoo hebben toege
)ulcbt 0 Vermoedelijk de brandZIektewet.. man
nen En IOdlen er recht gezIen ",ordt
dan blJlkt het slecbte Imaak te toon~m en
men ...tI bet tocb niet yatten Maar de
meerderheld der wet..mannf'n UIt hoofde "fan
onkunde zollen natJOnahtelt en 1'0Ik.r8llpekt
prltlllltellen om mllal' den naam "all 'O'H de
....et te zJln te handhaYen Want dezen gaat
Immers door voor progI'88l!levcn Maar
WRurde heer redacteur de tud zal net lelf
verklaren boe ver of tot op welken eraad 1'&n
voorullfrang de brandZlekte'll'et bljdngen zal
Ik '11',," een ageDt en sterke bevordCr:1Br >an
de leandldatuur 'PIln den heer WlCnnnti maar
moet rondUit leggen Ik had het gedun ter
wtlle Tan d"n Bond w..nt Ik bad nooIt Yeel
..erwRcht Un hem mBar toch mf'er dan de
onderVInding mil nu ,{eleerd beeft En w"t
raad t d~ heer WIenand on. voorte te doen?
tIm den nahonlolen moordaanslag Vin Rhodeto
tegen de Afnkaner natlon,l" lx.teckell15 te
vergelen En dat t<:r... II Ubode. Ol £!}ne aan
han ,ers den .'r rd t<"ltdat docl emAtlg op ver
.cllIll~nde manu'ren voortzetten ..n beronie
rcn A(rlkaners lall!n wu 'ergCten wa~ noo
dig 18 'ergeten te worden maar lateu wit rlJet
"erge ten dat wu onze ooren en oogen moeten
open honden altbans ala '11'11 meenen wat.U
wdll'lI Leden van het Cirkel comlte voor den
noord -<>ototelltken IeI88CJrkel, 'II'eest toch llIel
ale vergeetachtlgc kmderen en terwille van de
'orantwoordlUg dIU op owe oo..lnllling ru.t
T.rgeet llIet hoe goedkoop tie heer WielIlUId
uw ..olksbeteekenlA '11'11 pril" geTelI< NogtnaaJa
broeder Afnkanen velieet toch Illet I ZOO gij
vergeet ....at 0 hiermede oMer de aandacht ja
gebracht geworden weet dat Irtl <Ian Terg.. t
den raai van een welmeenendcn broeder, en
'II'at meer legt jfIJ bandelt en strijdt dan tegen
u self en tegen het 'utroUW'en In n getteld.
Nog dIt Wu znllen met IChrandere oplettend,
heid en yereeDli!de yolblrrach& en .men'll'er.
king bet altersi moeJlUk nnden, dua .!én.
m""_p lieteekent yoor OlUlmev dan Iwbrii,t
llederJalq door OOie tepn~ Ontboadidit ~

Uw 'II"Ile broed .. Yaderlandw

En Itlll voo. ..----'..."

18 de grootste Rhodes-
man ?

I
I

eer ITrallsvaalsche Valksraden.

I '" d" I I,t",r
Mlnheer -lo bet waar dat de heer T Hof

mevr ZIlOfamilIe e'{endom heeft verkocbt .. n
d. S J du TOIt Dit Immel"ll leId Ik af UIt
hetgeen In bet D <(Jl/Uil wordt gemeld W&&Tin
naar Ik, erneem hel bencht voorkomt dat ienoemd eIgendom III "erkocht aan den grootsten
Rhode8 man te Kaapetad WIe nu Ferdient
d,en naam meer dan d•. S J du TOIt ex predl
kant cx supt gen ran onder'll'lJs rx lIot
teerd~r van goudmaatxchappuen dIe al. edIteur
vali het lJ Igll,,1 gelUk tele hunrllOgen Tan
Rluxle. zoer getrouw I" ID het geregeld poet
MCn'an du ""hoenen 'an '/In baa..

Ik ben de Uwe

nauwe antkoning te
Burgersd arp.

EE~ TREURSPEL

De wondervol Voedende
drank.

Gebruik geen drankJflII medlelJnen en zoo
genaamde gen_middelen

Wat I Is er een ander mIddel waardoor le
venamlt en kracb I kunnen bevord"rd worden
en de rooakleunge wangen brt bewus ~an
gezondbeld hflrkregen'

Zeker Er II een kOlltbare ontdekklDg gc
daan die JUIst geheel en al lean toegeJllUlt wor
den op betgeen u mankeert
1\laar wat er van al. Ik zwaar werk beb tedoen?

liet komt er DIet op aan of hcbamellJk of
boofdwerk hedoeld wordt of ulfs o..erspanDlng
van belden plaat. vlOdt d,e afgematheId en
vermoeId beid tenge ...olge beeft met IlIlItelOOII
held Yoor w('rk of beweging In elle geval zal de
onlotl"kkmg "ll&rOp werd ge ....e.en u onachatbare hulp verJeenen
Acb maar Ik v('rlang lete dat aangenaam en

zacbt 18 DI<I. bItters of on I:lIlgenaam. nocb
aan den anderen kant,.let. zwak ... n onhedul
dend Hebt u EOOIet.
Ja I aan Uwe beboerl~n kan nllar de letter

voidull worden De getUIgenIS "an genCC8
kundigen en bet pubhele II op dit punt ardoende
Wat bell IJst dIe getuIgenIe
D...ze bewlIst dat dr Tlbblflll \ I ( 000Il als

een voedgevenden drank voedzame herlltel en
levenskracht etgenRCbappen lAlzIt die tot nu toe
llIet be.tonden
Hit helpt hPt vert ..enngt!"Crmogen en IJ! on

achIltbaar voor mannen dIe vermoeid "'JD en
vrouwen "au zwakke gllWndbeld en kUlderen

H/I heeft de verrnSScbcnde el,:cIl8Chllppen
van het voedsel rall de beste COCOa eD een tome
en Yersterkende kracht dIe geen van belden
heZItten cn kan ID alle gevallen, "'urbV theo en
koffie Illn verboden gebruIkt worden
II/I L' pn genee.omiddel maar een een Ig en

wondervol voedsel geTenden drank toebe
reld Tan kolo cocoa, mou t en bor

De wondervolle Afnkll8lJMC!te kolo noot die
bn bevat heeft aamengetroklrf:n ..ermogen ' tot
VIlOOIl1g en brengt Irr.cht aan en bondt bet
geetel voortdurend In orde voegt toe tot, er
dunnJrllkracht, en stelt ben dl<!bem gebruiken IU
ltaat 0,.. meer beweg'mg te lennuen maken en
meer vermoeidheid door te lItean
lfaar de kOllten?
GII knut het zonder koeten probeeren Ver

dlen,t~ Ilecbts II wat voor dr TibbJflI! VI cocoa
j!'cclJICht wordt en de et.genaan zIJn bereid een
leder die On, l.llJId noemt een Ilrl opgemaaki
blikJe l'"8D dr Tlbble.. VI-Cocoa lroiitelooe.en
poetnU toe te &endeD Er .. geen tooyenaru
bij. Bet .. een eeuyondtg, eerl"k, oprecht aan
bod Het 'II'ordt gedaan om dr Tibbi... VIcocoa 10 rik ha .. bekend te maken Dr Tlbble.
VI cocoa .. Diet leta lleke!tike of onbeduidend
plUk de ge'll'one COCOa edr'akten Ijjheeft In'
tegendeel tien aangename en et~e gear,
en 'II'e&nnee _n -eer III ~~. ~ heeft
al d. YIIrfriaachende etgenecha~n \'AD fiJDe
goed g8lllUk&e Uaee, maar met bonden1máaJmeer~,

TihWi.' V~ 1II.~ bjj alle

~~~

z A REPUBLIEK
'RA< r.R.

[\\ 'crnemen dat d~ heer T J HormcJr
slc'Cht. cell gl!deelte van het landg ..."'1 Welgc
mecnd heeft verkocht ,n dit wpl aan goon
!rro, ten Rbode. man Dlaar wd &nnpeil I} n

dwaat d"t Il'rootende"l. bc.taat lilt. In eigen
flmlhebetrekklngen Meur dan de heUt \&n
Welgemeend ...erd reed. vole Jaren geleden

door, oorgange ... "an den heer T J 1I0fmeyr 10
perceelen verkoebt Daar "taan nu al moor Jan
twaalf hUIZen op Het onde famlhewoonhui. eD
lo W I "on derde 'an den overgehleven grond
111ft III het I",zlt ~an den heer Hofmeyr bD I"
dtelwlp-Hlll O".l "IJ

FeIl COrTe.pondent te Burgersdorp ..erhaalt
de volgendo 'Idderende gebenrteDl8. HII
IIChruft - E( n tIJd geleden was Ik zeer Z'II'alt
en leed aan P In III mun bol"llt en rng (leen dok
ter leon mu helpen en ik dacbt dat Ik stenerl
moest Ten laat..te hoorde Ik van dr WIlhlm.
Piuk Pilla Ik ontbood er YRn en kan heden met
genoegen zeggen dat Ik beelernaal van .. ekten
bevrIld ben en nl nooIt zonder dr WII:ham.
PlOk PilI. III bUIS zIJn De uwe en. Zacbarlal!
de Klerk Lemoenkraal Burgersdorp

GetoJgelllllllen VRn nit alle deelen VllnZDld
Afrika komen gedurig ter hand omtrent bet
groote goed door dr W IlIl8m. PlOk PllhI (or
P,le People vemcht NIet .Iechte genezen deze
pillen rheumatlek beupJlcbt rugverstIlVIng
aambors lIg held en keelzeer maar III zun ook een
JlOI!ltlef geneesmIddel voor _Iechte .punertee
rIni dYMpel"'Ja,hOOfdPIJn neel"lllachtigbel~ be
roerte teenng of uItteerende Iiekte, St Yltllll
d'Uls racbltlA 6Clema. lelierachttgheld en de
.Ieebte gevolgen "a I IIlflneo~'l, "erkoudheld en
koor!! 'orkocht door alle bandelaano of Ver
zonden (postnIl) door dr ,\ IlIl8ms }fedlCun
lIIaatRChlPP'l 6 botleI. Toor 17S of een bottel
voor 1. kJ Zu I{l'neaen ongeregeldheden
bloedMrmoede en alle vrouwelIJke kwaJen III

korten tIJd terwlJl mannen lIjdende aan OTer
werk ol bllliemporlgbeden door bun gebruik
.poedIg worden hersteld.

CLE1IEN1'S TONIC GENEEST NIET DB
KENTEEKE~~N MAAR

VERWIJDERT DE OORU AL

HuweliJkjJklokken.
D llIderJag ,vcrd ml81 MUIni" Ho{me\'l' docht.er

'an orofeMor lIolm(') r In het buwellJk be, 611

tlgd met den beer Harry Low Illectrielr Inge
IIIeur 'an bet Kaap"tadscbe ot.dsbestnur De
I'l,clttr,hCld ge.cbledde te WUnberg lit de wo
Dlnf(' van den broeder der bru ..' d. AdrIaan
HolIDe! r d ~ rellter wegenl zIJn zent! ng naar
de trekboer~n niet zelf kon !.eger,woordlg zun
Het huwel'lk.formuhor werd voorgelezen door
den vader der hm d blrgelt"an door da Neeth
IInl( den predIkant "an IStellenboech De Vor
nchtingim ...aren van meer dan gewonen plech
tlgen aard ,.erkoerende de IPlI'o vader bInk
hur onder em.tIge gcmoedKlndmlrken d30r le
doch ter die h I gIn~ a f.t."n he n lan.:en tlld
gedureude de hez""kIng aan "In ''''gen met
.elf poffe rende lwr le ID "Ine .tud, n bad bilge
.taan An h I I "': dIenzelfden namltldag naar het
ho"pIlaal te Monte Rosa KU)J8ta:l ~ou moet.en
Von ocr I word on, om een cllner oogen te l.ten
ult..nqdl'n Dele WII8 dan ook de redeo dRt hIJ
lD<>c.t gebolpen 'II'orden door d. !Ii eothlmg
w~nt IJet kostte bem bJllkbaar groote moeite om
zelf. maar een gedeelte van het formulIer door
te luon De verrlCbtlDgen waren van !teel pn
vaten aard Slechts de fllllllhe betrekkIDgen
en ookulH "eer mtleme 'rIenden van brUId en
bruIdegOIn ....aren genood Igd Hl't ontbrak
echter DIet aan p~nteD yan 'II'aard. en Ian
telegraphl!lChe en andere gelukwenRChen De
ge.oodheld van bet ~onge paar werd Ingeeteld
door prof-.or M&raIlI ter'll'UI ook ch, Neeth
hng daarbIJ een hartelIJk woord .prak, en d. ed.
heer J H Hofmeyr, neef der bruid, plaabt
lI&Il de oaden De heer en DIeJ. Lo'll' YerVoIr-
ken per ~ DUr lir Lowrya.c-
YADdaar de hQw.Jjjbrela -ilri 0.-..,•.
4iI~Yeon ......

BRIEVENBUS

Unele JohnDIe van KUllBn\ler 8ChrVh
OTer acbooluken docb WIJ kunnen zIJn bnefDIet plaa tileD

'Ondervelder raadt hen die Be.:huanu heb
ben genomen, een £15 of .t:20 op uk te honden
Gm te betalen lltge ..aJ IUaangeklaagd mogen 'II'or
den HUlChtte het beter indien de regeert III die
Beehuanaa naar Rbod881& had gesonden "aar
dat land tocb geen 'II'Itlhoaland IChlJnt teworden
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