
",'1

',,'

:i,

:.

~- ! J

....'l:~t
··.I"i.
, ---'~

- ".-':1

I~r! i t
.; ·lc

h.

'! ell

• !..d

.,\ ' d,~
.," .. ', ~tl

\',:

·1
!·',,·r
, t·

'l: "i

.;.j'J

',1[1

l'!1

:11

[ '.! d
.1 \ .r
I •• i·,~

~.

11(":.".\ I J
,,·1 ~r

.~ :0r)'

;;:~I.et!1

'. he.lfJ
Do
00
DIl

HOOFDPIJN DBIS een algemeen kenmerk YBn ziekte, en kan
plaats vinden als een voorleoper ofjmetgezel van een
gro\)tt' vorscheidenheid ziekte:" ofschoon bet oyer
hot nl:!,'lllflt'11geen ernstig kent. ': '-:1 is, Steams' J
(lliil;,I,[,·//tjl,:e Hoofdpijngeneesmiddel is elm
Fpoedig werkend, veilig en zekor remedie in
ml'l'-,t alle vormen. Eeu positieve vt'Tlichti"1 1'001'

S, 'Ir'J/:,i'l. Let op de handteckening in ronde
inkl over het label op elke doos. Oeen anderen.
:i/li ,,'1'/. Rij allo apothekers, tegen Is. 3d. per
doos.

IS een prikbl bij de werking' ft1l1lii .... _Ólj

~a' voeding, en helpt daarbij in W . .
~ een gezond gestel Patienten be~'
wiJl zij dit middel gebruiken, een goed dieet .
hebben, wegens het prikkelend uit'wel'bd op CJé
eetll18t. Behoorlijke rost, redelijke bewesiN..;
veel slapen, baden en leven ,in de open 1~t_ '.. .
-machtige hulpmiddelen VOOr'" de weJdatJia't ~\ .
werking dat meu n.n dit k<*baar prepu"llM.*-(
bekomen. +-: >

UEEL 68.-No 6.512.1 KAAPSTAU. UINSuA.G, 2;NOVE~HER, 1897.

Publieke Verkooping
T'.l~

Compagnie's Dam, 'Kaapsche
Duinen, Leyende Haye,

ENZ.

DE Ho('r PIETER HOnlEYR zal doen
Vcrkoepen ter Plaatse op

woensdo», den lOden Nov.,
TE~ io t:RE,

Zijn bovengenoemd Eigendom be-
kend ab een der vruchtbaarste, en
best bewaterde I'laatsen in die Wijk,
niet ver vali den harden weg,
slecht" 1:, minuteri van EI~jeS'
Rivier Siding, eli :;() minuten van

. Durban Weg Station. liet is boom-
, rijk, heeft prachtigl' vleien en tuin-
gronden, en biedt cene der schoons-
te kansen aan om een winstgo-
vende boerderij te drijven nabij de
Hoofdstad. {; rootte, ruim 276
morgen,

!lET \'EF: IH:~TA,\.T rIT
:-\;-, nl'E'f;ten, lil Paarden, 1 Ezel,
Pluimvee. enz., Kap Pil andere Knr-
ren, Boederijgerocdsc lmppcn, Huis-
rand in verscheidenheid, enz.

J. J, HOFlfEYR & ZOOM, Afslagers.

KENNI~OEVING.,

Hebben juist Ontvangen een Grootcn Voorraad

WESSELS & CO., Zaad-aardappelen.
RIEBEE;K SQUARE, KAAPSTAD •.

TE ARRIVEEREN.
Invoerde" yan Verbeterde Landbouw.- en Oog.t-
. machinerie en B~ren Werktul,en.

WITTE Cnlicoes, speciale maaksels, tegen 9/6 .. 10/6 en 11/- Stuk. TENDERS worden gevraagd
. van 36 yards. Horrockses & Crewdsons Calicoes tegen laagsten voor het leveren van den vol-
p,rijs. Linnen Darnaste 'l'afels~wetten 5/G, ~ '6, 8/6, 9111 doz .. Lin?en gen de waren Voor dienst van het
'Tafel damast, ongebleekt, [,I duim breed 1/-, 06 duim 1/3, 60 duim 2;lf, Spoorweg Departement gedurende
~,J. Wiul' Tafel Damast, GI duim 2,.41. 2/G; ,68 duim 2/9; 72 duim 3/3. het jaar 1898.
Witt" Linnen afgewerkte lakens voor enkele Bedden I/Ot, 1/2l, 1/6; {Westelijke, Middel-
voor dubbele Bedden 1;'3, I/ti}, 2 :1, 2j(i. \Vitte Honey Comb Dekens Medicijnen... . .. landsche en Ooste-
voor enkele Bedden 2.11, 3,G, 4/G; voor dubbele Bedden, ;,/9, 6/6, 6/11. !ljke Stelsels.
Witte Honey Comb Handdoeken 4,9, 5/G doz. Witte Turksolie Hand- Provislën .... do...A.. ~~",,"E:~~
doeken, ti/Ii, 7ilI, 9/G doz. ;11)duim Blauwen Bruin Gc ruit [,ld. yard; Monsters van de Provisién kunnen
40 duim 81d. yard. Dubbel breed Crctonnes 1;:1, 1/4~, 1/9, 2j- Chitz ~zien en Vormen van Tender,
voor het overtrekken van Kombaarzen G1J., 7 [d. yard. Enkel breed Voorwaarden van Kontrakt en alle
Bcddetijks Gd., 7id. yard; dubbel breed liJ, 1,6, 1/9. Kanten Gordij- andere bijzonderheden verkregen
nen, :~yards lang BiG. Guipure Kanten Gordijnen 3t yards lang, 15/6, worden aan de Spoorweg Ma.ga-
17/11,21 lj; 4 yards lang 2~!G. zijnen, Kaapstad, Port Elizabeth en

Oost Londen.
Verzegelde Tenders geadresseerd

aan den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, van buiten Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en. Olie En~Des,
gemerkt, Jl Tenders voor Spoorweg-
waren," zullen ontvangen worden
tot op Donderdag' middag, 21
October, 1897.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester.

Kantoor van den
Hoofd Spoorweg MlIgllzijnmeellter,

Kaapstad, Il September 1897.

nm 0&:&0_ ••

ZELFBI·NDEHS EN MAAIERS
ZUI DE BESTI II RUI SOORT~tlBULD.

PRIJSTREKKERS aan al de
Voornaamste Tentoonstellingen.

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balanceeren
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowol als lang graan meteven groot sukses. Wij waarborgen
dat onze Machines alle satisfactie geven, en laten ze door onzen Amerikau.schen Expert
opzetten in workende orde: Als gij oen juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binders en
Maai-Machines.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TECEN ZEER LACE PRIJZEN.

KAAPSOHE

GOUVERBEIEIfTS SPOORWEGEN.BESTE
IN

DE ALLER
WAARDE Tenders voor Magazijn-waren 181i~.

35 Eerste Klasse Gedresseerde Paarden ,
3 tot 6 Jaar.

OP Donderdag den 4den No-
vember zulk'u opgcmeldc

Paarden, allen in uitstekende con-
ditie, PIlbliek verkoelit worden aan

Klapmuts Statse.
Onder de Paarden zijn verse hei-

dene egale paren cn 1 paar Koet.~
Paarden, lG handen hoog hetwelk
in Tuig vertoond zal worden. Daar
zij door den eigenaar, zoowel hekend
als Paarden Kenner, persoonlijk zijn
uitgezocht, is verdere n.mbeveli ng
overbodig.

r. II. J. ~[A.RA.I:-;.

AD DER LEYS TRAAT, KAAPSTAD.Swellendam Afdeelingsraad,
Mielies! Mielies! Mielies: TENDERS.Sluitine van een Tak-wee .

------------------
I'EXNISG E\T\G Q'eschiedt
\.. hiermede, in termen van

Sectie No. 1;:'2 van Akte 40 van
L"8~1,dat de heer J ncobus Beyers,
aanzoek om toestemming tot het
sluiten van een takweg gemaakt
hebbende, welke weg van af zijn
woonhuis te Rheeheuyel,Veldkornct-
schap Kluitjeskraal.nuar den hoofd-
weg van Swellendam naar Bredas-
dorp, l'ene longtc van omtrent twee
Encelsche mijlen, leidt; dr-ze raad
Yal~ voornemens is om hij Zijne
Excollcnti« den Gouverneur aan-
zoek te doen OlIl gl'flOemdl' takweg
als ~t,~loten tc proklamoeren.

Alle objecties tegen het sluite-n
van genoemjen weg moeten in ge-
schrift bij den ~fdeeling5raad van
"'iwl,lk'nclam binnen drie maanden
van af datum de zes, ingehandigd
worden.

EENE PUBLIEKE VERKOOPING Afdeelingsraad, Swellendam.
VAN TENDERS, alzoo gemerkt, zullen

door den ondergeteekende ont-
vangen worden tot op Dinsdag den
7den December, 1897, ten 9 ure v.m.
als volgt :- Voor het bestier van de
tollon te Buffeljachts Rivier Brug,
Grier Brug over de Breede Rivier;
Bosj esmans Pad, Goedegeloof, en
Storms Vlei; voor de invordering
van de honden belasting voor het
jaar 1898, en voor de huur van Ce
Uitspanning te Buffeljachts Rivier
Brug en Doorn Rivier Vlei ~oor een
tijd van twee jaren gerekend van den
eersten dag van~ Januari, 1898, op
de volgende voorwaarden :-

(1) Men zal zich moeten onder-
werpen aan de voorzieningen van
deel VI. van akte No. 40 van 1889
en aan het gewone contract met den
Raad ..

(2) Te Buffeljachts Rivier Brug
en Grier Brug tollen mogen allen
die 's Zondags van of naar de
kerk gaan vrij pa.sseeren.

(3) Ieder tender vergezeld te
zijn van een certificaat van twee
personen zich bindende als waar-
borg voor den tenderaar, en de
contract zegels op aanvraag te be-
talen.

Voor het verschaffen van gereed-
schap en materialen; on voor smids
werk en herstellingen voor hot jaar
1898.

De Raad verbindt zieh niet om
eenige tender aan te nemen, Om
verdere bijzonderheden doe aanzoek
bij

OMTR~l\T 5,000 Z.tKKEN

Kleine Ronde Gele Tafel Mielie"s,
Z.\L wonnex (lEHOrDE~

Ob den Namiddag van Yrijda», 5den Nov.
Aan den Winkel van den Heer ASHMEAD,

Buitenkant-straat, tusschen Roeland en Boom-straten,
VERKOOPING TE BEGINNEN OM HALF-DRIE, n.m.

Do Mielies kunnen altoos worden geinspectoerd tusschen 9 v.m, en
[j n.m. op aanzoek bij de Afslagers.

Op .La..t va.n. den .A.ltent,
I

L. P. CAUVIN & CO., Afslagers
Op last,

J. A. VAN ZIJL,
Secretaris.

Afrle('lin~raaJ Kantoor,
Swcllendam, lG October, 189i. BETERE WAARDE ONMOGELIJK.

GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZF, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.:lWIDDELBURG

Eerste Klas Pnblieke School.
Ome ZOM ER VOORRAAD· is aangekomen Kharki, FInnel

en Tweed Pakken Cll allerlei Kleederen voor Mannen en Jongens.Al'PU('A.TIES voor .It, betrek-
king "an II ulp-Ondurwijzor

JJl' le \,.'I'('II;rl'nOt'JI1de school, tezamen
met ct'l'tlfik~ltt'n van bck wantnhcid,
('11 get lllw'chriften van gOl'd gedrag,
zullen d, lat' dt 'II on.lergeteekcndc
ont vang"n worden tot up <1(']1 1Oden
Novcmlx-r, 18~'7.

('!-rtlhkaat v a n lidmaatschap
p('m·r Protestant-chc Kerk moet
('",k ;11l!'l'"loten worden.

D..:,~alar is zal £ 1 'JO ..tg. pel' jaar
ï IJ 11.

Dl' ;lJ'plikan! mopt in staal zijn
oi.derwijs in de Hollandscho taal te
Ren'rl, en kindoren voor het Elemen-
tair Esamt'n op tt' werken. Ook
tnor-t hij in staat zijn onderwijs te
gl'n'n ;" tel'h'nen en in het zingen,
(TOllie So lf" ~.\steem ). Dl'gelijke
kennis van School Drill zal eeue
aanheyeling zijn.

THE

J. A. VAN ZIJL,
Secretaris.

Afdeelingsraad Kantoor,
Swellendam, 22 Oct., 1897.

J .~.A. "'Il"~ ~""Y' ~ C:::::O.~
Langemaakt-straat en Kerkplein, Kaapstad.

RUNDERPESTY·
----_.

B. G. LENNON & CO. (BKT.)
KENNISGE VING.

Dr. R. KRUGER 8~ts. examen
, Du it s ch l a n d,

Paarl, nabij het Stadhuis. Voor-
heen gedurende 5 jaren praktijk
uitgeoefend in groote Duitsche
.tlospitalen. Specialist vrouwen- en
Kinderkwalen.

De uwe
DB. B. KRUGER,

Paarl.

Spuiten voor Inenting en Glycerine.
Zooals door Experten Aanbevolen. :

VROEGE AANZOEK IS BOODIG, DAAR DE AAIfYRAAG GROOT IS.---
ADDER;LEYSTBAAT, KA ~poTAD.

A. F. WElCH,
Sec. School Commissie.

:.\1iJdel burg,
Knap-Kolonie,
18 October, 1807.

Zaad-aardappelen
TE AlUUVEEREN.

--------------------~
D·E volgende welbekende soorten, nameliik:: - "Early Rose,"
. • Puritan," "Snowdrop,"" Roode Hebron," "Witte Hebron," enz.

enz', "Early Bruoe," ...
Doe aanzoek vroegtijdig bijl

c:::::oll .....b... :.10~ ..., C:::O••
DOK-WEG, KAAPSTAD.

.. P.S.-Aardappelen van onze M~ren geJnre_ekt trokken allen eerste
prlJlen op de Rosebank Tentoonstelhng laatat.e laar.

"QUADaANT CYCLES."
BOldei elf geuu ledatlles 81 'oogste tllekeul.gu.

Verkregen Vertrouwend
in Aan·

Europa,

Azie,
bevolen

Afrika door

en de

Amerika. Agenten. Aan Onderwij
MAXWELL &EARP, Generale Kooplieden,

K.A.A.PSTAD. APPLICATIES voor
Assistent aan de

Paarl School, vergezeld V8IllJf'd'Uft,...

eaten en getuigschriften van
kwaamheid ens., zullen waftlJmJ
ingewaoht door delnOJldeq1,t,a_~.(
tot op den 17den

Kennis Tan timmeMll8.ll8werk
Tonio Solfa eene aanbeveling
geen Tereischte.

Werkzaamheden te beginnen
de Kerstvacantie. .

Salaris e120 per jaar.
~s. A. MOORRBE8,-

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.
1

AGENTEN:

Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten Paa.r)sche Eerste-klas .-.uatllr.?

ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen. jes School
ALSOOK

Houtwol en Vruch ten
-Kistjes enz.

Uitvoer

lR. l.VI. :E:&.C:»~S ~ C:::o.~
Wensohen de aandacht van g-raanboeren te bepalen

bij het teit dat de

BCE.&.SSEJVHA.RR.J:S ZEJLF'- :&J:NDEJR.
NOG HET VOORTOUW NEEMT.

~e is de meest populaire en meest solied gebouwde machine in Zuid·
Afrika en is alleszins bevredigend.

Schrijft om priJm en bljJODderhed8D.-~~ste luiUl Bl14-gWltlktoll 611. per a.

R_ :M:~ROSS & CO.
STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.

DE

Rippingille
ParaDlne
Stove,

ParaDlne
Stove.

W·IJ hebben jnillt een verdere bezending van opgemelde ont.Tanpn. Wij bieden
ook aan EI_ ..I.ke TuIDPlJpen eD" Pl ....lnult

Lawn- Sprinklers, Lawnmowers, Table MaugIee, Wuchmachiuea, Wringen, u'raad
Vlet'8Chsafee.

",Floorlne," Hanit.aire Vloenernia, in verscheidene kleuren Terkrijgbaar.

" TapiJt Zeep" reinigt tapijten, matten, en rng8l1po'ldig.
Agenten voor den .. Haedy " Mol6ll8teen. StoTes en Ledilmnten In groote

Tel'8Cheidenheld.

KOOR en DIXIE, 'Kaapstad. Edenburg,
16 oot. 1897.
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DB ZUID-AFRIXA Ati VBREINIGD lIET ONS LUD. DINSD.1G. 2 NOVEMBBR~
. - . --.\

LANDGOED " J. D. CART'VRIGHT & Co.,
I - GLAS- EN·' PORCE~EIN- MAGAZIJN, ONDERWIJZERES

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

87
IPRACHTIGE STUKKEN GROND,Jat rOnderwijzeres.

I A A ~ de Publieke School te
G ..,..- I. Ermelo, Z.A.R, wordt tegenPul-I)'elITe V'crkoopin 0,·1 Januari a.~. ee~e Ond~rwijzeres

U\." ).. b gevraagd. lJl'ondlg kennis der En-
gelsche taal vereischt ; hand werk
eeno aanoe,·elin!.{.

Salaris naar bekwaamheid.DE Olldel'getoekondo zal op Applicaties met ccrtificaton en
Eigendom DONDERDAG, den 26sten MOV" 1897, ~etuigschriften in te zenden vóór

Publiek Ver-koopen op de Plaats IZO NOVEMBER a.s. l,ij onderge-
Driefontein, in het District van teekende.
Clanwilliam, (gcll'g~n nabij VAN
ZI.JL'S Bn'g Over do Doorn Hivier),

DE \'OLGE.:\DE, X.DIEr IJK:- __,."...
~ '?_D iiseo.ae_ "U\V_ c'. n tot l t. Oat voor _.'!.'te:_::::..::.""'::....:..u;=-_:__:=-- _De Algemeeuo , \:"'Ol!W,,,,J..,r_ .. _ ~,'u. _. -""_

-- N.B.-BUITENGEWONE TERMEN, J;~~~~;I~~I~nd~vi:~~:"'~e:a;ez~~~ I BENOODIGD.
, '-~~ - il ,1 ,1 be taande uit alle soor- APJlLIC'ATIES VOOI' de betrek-Als een bewi s van he: \'ertrouw~'" ~l- ...{ t.. ~~I 'tien oeue '" ,.. " .

' 1 J... '" ~.Jo-'_<.-' .' ten van Iijue goederen, c.llltz, kant, .. ~illg van A~sls~en~ Gnder-
ï.,~dl'n d,' g"'\\"II(' g'.I.]Ltc...1M~ -, lil 11et .E1gendom, borduurwerk, fluweel, lllln~n, ge-I wIJzer ID de Publieke School te

elkt·ll r;('0;,,·1' .r.. 111t·tl·'JII~.o:~. JO'" 1 ... · d 0111 ruit flanel kombaarzen, krUlsband-
r

Krugersdorp Z.A.R. Men zendeIc""""""" r-' l)1'w'l~rdel1 wnl', on gewljzJO' , ," . b k I , d d
nid yl I" ::I',c;1I~·_· .-" _' 0) " I f .1 _ 0 en llcmden, baat.es, roe en" dl' noodifTe stukken aan l.'n on er-r' ...-\('!"hnITt lt- heta en 0 ue gewolle tormt'n ,- - I '" , , 1u Db"

_/ ,.. . .. , '"" kOllsen p,tevels en RC lOenen, en Igetee kende, yuur v ecem li
.' • ,Jl c:cn, III .'la:1t Il' Etelll'B, allerlei' andere ,;oorten van goederen, 1H97. IVerkzaamheden te word~n

HETZIJ TE VERKIEZEN, tot een en- winkel toebehoorende. ; aanvaard na de December vacantie.
Vertlê-r:-'I\'agenzeil(10x I()),j Applicanten in bezit van alleen

zeil krib, 1~.j yellen, een span Buitenlandsche ('ertifikaten .zullen
achtertui.~en, yoortuigL'lI voor 4 zich moeten verbinden het Iller te
trekgoed, el'lI Yeer-wag(:,~I, span-, lanoe vereischte aanvullingsexamen
kOll"ie~, 1;3 knapzakken, tafels, kast, dor 3de ,klasse af te leggen. Bc-
ketel, zakken, koffer, zwepen, cnz., kwaall1heid alii zang.ond('rwij,; te
enz. geven zal eCDe aanbevL'liug ztin.

Levende Have :-:3 paarde_n, Salaris £180 per annum.
:1 ezt.·ls, :1 yaarZell (:1 jaar oud), <.10 JNO. Sl\IEEH,
schapen. SecI'. der Sch. Com.

Daa r wllpn ook op dellzelfden K I 22 0 t 189-
1 Id rugersl arp, c '_'_.. ( . .dag opge\"eilJ won eli (oor en _

onder"etceh'nde, de volgcnde leven- APPLICATIES
do ha~e, namelijk :- d

-24 vette trek- ossen, VOOR eene ,ng;;ist.€n·te VOor e
10 vette slacht· oBseD, publieke school te Florida,

(IIII'\',·ht lil)"I";II.·TI'1"I1"·II.. \11" '\'r!,olJ)ii[J!!PII zi.in !inaal. niet )'1·o\"isiOIlCt'l. behoorelldo aan den heer JACl~IW8 "lVitwakrsrand, zullen door den on-
PET·f(l·~ \T" liER M"II\I r:, mede ('lg?- derfTeteekende worden ingewacht
na:u' vali de plaat,; Dnefontem tot I":l 13 November, 1897. Ap-

Il' IJlicaties moete. n yergez. cid gaan v.a,nbovt'llfTemc ( . li
Ver~crschingell zullen worden de bij de Wet verelscltte certl -

verschaft. cateu en d? getuigschnftledn ,~an
I',· D \_'I'l"I goed zedell1k ,,.edrao" eli I m,l,lt-1.1::1' (;OED Ul' Il '.. ' . -, ~ ';' , ..

. "chap van cell llOte,;ta~!,..che Kei k.Donderdag, den 25 Nov., 1897. Buitcnlal1l],;che 0uderwiJzers zullen
D. J. A. VAN ZYL. Afslager. I zich aan COIl aanvulling,;examen

~ moeten onuerwel·pen. "'IYerkzaam-,All the yeaJ' rounu. I heden t~ begillllen op ~:2~ten Nc-
vember, 18~17.

~alari:; £114 per jaar, met uit-
zich~ van verhooging. BiIljjke reis-
kosten zullen vergoed worden.

H. P. C. ZWANEPOEL,
Scc. ~ch. Com .

VOOH dat gij uit K:1ap~tad TPr·
trekt \ el"O"lTt alsublic-ft niet

onze muziek- iIIS;I"lllll(:!J[ente komen
bezichtijreu.

Wij hebbell onze IJe z i g h l' id
(vroeger in Adderley Slmat) Illlap
het Gr()('nl'markr.plein,l'n vert oenen
Harmoniums, legcll U~.

Pianos, teg('11 £~II, Ameri-
kaansche Orgels, (toL,'c'u £:2( I, en
alle andere muziek- instru-
menten.

Ir! u zie k Lie der enen
Stukken tegiu TI.' }-,'I'j'};XI..'£
per stuk.

4
ZAL PLAATS HEBBEN

N'OVEMBER,OP
..\LS WAN~EER TEN VERKOOP ZULLEN

WUIWEN 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.

VerkoQplng te beginnen o:rn 10 uUr precle.,

W. BASSON, Secretaris.

J. }V. Moorrees Jr. ~ c«, Afslagers.BYRNE & CO"
Groene:rnarktpleln.

N.B.-W1j staan een disconto van G
10 percent af godurende de i . I'OOtC
zitttng der Sy node.

A.LGEMEE:-<E
Publieke Verkooping

Kapitaal
Reserve Fonds -

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

--- -----_ -~ - -~- ----_
TE

:BOEDEL en 'VEESKAMER.
ZEEPUN'T.

o i' HWI'
A.cl~.' >":111 0"·1"1':. ~ll.., tl:·~. _,,',hr,·('r·i ~J ~fr'_';\i! 1~;i6.

inr-dlJfd ulJ Ac:.c \:l:l Ld j';U;l'i1h:nt .s'J. Jl '·3D
Idtil.

£20,000
£14,000 HFRESNAYE

Voor i.,·t :\ ;':1 il.~1- r I: ""j'!,HI"'::c"'1! ('~

1~,O(~d\1.-, 1d.. L v t-t 1."-1::';1 .\ lrn.:li"'rakurcn

\'Ot,~d~·!1. (·llrnt·'l",·n. j ru ..j,·.· .. "Il .\.~ ...ucn.

DE !tc,.n'lI. L. 1'. C.I I I I:> IV CO., 1)L'g1tn,.;tigd met iustructios door den
IWl'l' .JOl!); :-I. LE SUEl- R, Eigenaal', zullen zijn laatste dege-

lijke Verkooping van dit Prachtig Oud Landgoed houden,

OP

DIRECTEUREN:

L'e \\ ,·I-E,!,·!.· !!"t'f .J. I~EIP. \'\)(_.rz.L:cr,

lk WL·;·!: 1·1··n.. I'll:
P. F. Li x ru, x r~LI~t"
J. F. \\ Il/IT.

n. C ... 1;1:1';v.\.

J I \1_ !:i:/fW ...., I..\\".V
Jl·· I: t r !l1-;!;F; lj 01:0.

I) J. I:. L.\Xt,a:i,}fA.!'I. Zaterdag Achtermiddag, 6 November,
TE ;) :\ . .\f. PRECIES,

ATTDITF:[]IU;:-; :
l>c w.: i:! .. II '.n

J, P. F. J [; urrz. I .11.\ :·U.I.H.

Zij .Ill' l"crbn':'·'l ,1. ~< . -\;\;1 I,· .;, :;UI
nit:ndt'lIJL; '!""·IZ,,,·!.' l u.t , r . I

De Lhrd..tl'urt.:/l I! f.\ .;", li'· [:,.,··1, i

worden

De Tak rrl"~;.. l vcn r e r 4: I ·"r d'·'1 ...:.,or· r:u:'. ''''''f,jel
W"3..'trgcTlOIJll"Il. \,~,; I'., '.' f •• Ll, .. ;:~ lJ ,Jo: Illa.a,t.
Ik."happij rL'r~!JtwL".,.1.

\'1. A. LUr<REY, S<CCret0.rIS,

!ic'fT,,!·.·,r d""l· ,:1 Ei:!,'J;,: ,i:lml·n ""11 .le heel'(']] C. H. YA:'.' ZIJL,
,>.;- -'I. r :1' I , 1:1:1 _\w;,·., \\ .. JfJ!JI'I\',iI, ':\[":-;"]"I,")i':IlYI\'.HI\I::R,

P. G. \\'i I.::, I,. II'. \'., ('il all';l·I\·II, t·lI 1I:\:l,t h('t woonhuis van den heër
r. Le; :::;11[1;, en ;, C/71:( (Jl! de Fresnaye."

( ::C 1" I , ' ~-.,

Kantor,",n: I!cc·;, \".•n I,Cil'.ri 'Y 0;'
Wa le Stuu'. K3.ap~l..1J

Rioolen
OPGE.RIC:J:IT A.D. 1238. -----_....____...

IngelUfd bij ParJ.:m,·n Ac.c 5.1, 17-1SS~. Municipale hetdoorkru isen
Opbetai\J! K:1pita.11 in ISO h:L';ciJ

@ £15£ £:7,000 ' 1I1I1)\'·llroil·'·1I Li:.::.rill:!', H.·lloOIHlt' (it') 1\1urr«, (1111)"('1'11'011'\'11St'hoon
.B.escrveFondsen DO,OOO I ui tz ieh t , 111IIl\t'rll',>II"eli Zee \ IJ:·r,tad. ()ll~"t'\l'naal'lle YI'1'l.llijfplaatl't'n.

Itui m« liool't'Il"IJt"II,
------------DIRECTEURE:-< :

WeLEdele beer .J. H. H ·n:.' "iR, Vonrzltter.
W HI[·['I\ ;[1, L L IJ.

A. H. ['Ul"EC', .:II.V.
w . .\I.'h.,n,
A. ru [',I( Ilr r.,

"
"
ol

"
VOOl' bet A,lmini~jri'el,'"va n D,.,p.le!.~ en

eigendomnll~n als E.tl't·:l'(''jrt'II, A ~"r:ten,
Yoozden, Admin:~tJ":1t"lln·n,;d ....\fl·, JZ;f! ....

Personon verbn.~t'l:de de I,;a·,:'·r :t:Jte-
.tellen ala vOOrnoclaJ \\'Jrdl"Tl \-l"l·L."'!l:rl:~ilr
te benoemen en ua!lr···...:l'!)~'lr, ~.'j De
E:recuteur. Kamer, K na f'stud.
De Kamer n.lmi'li,trcprt ln8oIY.~

Boedels door haar Seen tar;,. /.r
N-B.-Aan~ook"n OM I.,~-

.... tgoed .....!). rtl.endH71l'.I!Jk' .
~~ery.·Cbl ..
. . ." '::I:on op

• "' .__~,.I::: t·::d'J K a.u

~;I-:",rILHD!'; LJilll:ll1drir· lll;l;lw!en t(~ betalen, en de rcst op eerste
\'l'roalld ll'.!!l'll .-,p,'r '·'·Ilt. 1.· Llte'll, (lf EE:\-Z~~DE te betalen tegen
Tl"all~pol"t, l·ll ti." n·,t (Jjl LT::'to: \ l'l"IJallll togen I) pel' ccnt. tLJ latl'll,

Li, \·lI"K',uj lT lilTInt uil ;·.'lII, ZO" do Jlalfjilarlij~sche Int('r1l'st
fT'l"l'lr"ld \\"{'I·dt1)('LI:lld, ullllll"t \·L1·kllld .L;l·dllrende twee par, ,·.anaful'n
Ja~ JI·r I.', Iku":'l!l ~ 1I1It il:111te raKelI, 11I:liLrdl' Kooper I~ 'TIJ cm te
II I 1'1 I . t '·'·.r tl· il 1,lc·1l Il'."'·11k"lIlll:'l'l'VIII!T van dne 1Ilaalldl'n.u \..: I . I.\. \._. " ....., . " '-' 0 ,..,

u,",,· 1.1.]n··I; d· I" U:loil·r;:"lc·c·kl'ilt!l·1I aalllwek om exemplaren van
YOOrlY'IiIJ"dl'll.

J.U ~ l(I)US,
Secrataria

7'.'; ,)-AFRIKAANSCHE
)\1\1:1:1.1\(;1';

LEV .EliSVE I~ZE KERING
MAATSCHAPP.IJ.

\ .\~

\'Il,i.illl'id \0111 Tl"dJi: '·1' "fn'ill. \ "~I· \all \\;1II1l'1I slof.

o PG E ft IC HT I N 1845.

_- - -- -------
De Verkooping begint precies te 3 n.m"op de Plek, op

ZAT ERDAG, 6 November, 1897.
: lt, !'II r ) "

tJI ,., ,I, ' ,
il.I.'1l

1 •. ' 1\ J: F \ :

if"ll. Al.f·HEII f:1:llf:_'I;.\-""rZIII.'r
Ilf:.'i'I\Y "III.II\II)\'. ~"
nn:I) .. l IT.\TI.I 11:1-: ....
l'Ali. l'f: .. 11.1.11, i.~
,,(I[IFln:y ~1'·llLI.
,I (; :-:lï:YlIYi<.
IIAHHY H'11.1 ..;
II .\f ,\ lt ' J 1<}{ \ I:
Ji,,,, ,I X.\I I.IU(] \1 1\. \1 L .\

I'lau ':lI: \'c'l'KUOP YOOl"wlkll'den vcrk rijgbaars
bij

L. P. Cauvin & Co" Afslagers.
( '. ('" I: 1;--;TI. \); :..;j L]I r: !( I: \ l· I,;IL

Y. F J; .. : , ; ~ " ~;- 11.. ~ \ f-:.~:. ! .. " •

G. E. C .I\III-:f{,';,'\. \1 IJ, .\11_·, I. ,uelen
.\1 I{ l· ". f. ".-e!'Ir:I

,'"'"li'·II,·III·\"'01'1' ,kil \"'TK(J"I)( 1',

IlI,rl·lI:i.;1ra:ll, l\a:ljJstccd.
.'JAAn.LfT)i~,~,! c·Rr~_

l~i\ll\it.\ '~\~TF?, '..:;-
.Fv:ilJSL\ i.i li I.· _.:.~ Brandziekte Wet, ·20, 1894.No., ,,

i~'~Gtn.al. 1..;("". 't /

.~':f
~;1 T(")'--IR,~ •• H,j. y.~' R;,I-F"r.I.::~'

: Ii' ...._Iate z.'k, rl1o".;.I;". rt,· 1:"" ..",."
-~~q;., .', Geen Be~~r"'11 :,.~
..?l.J \ ~i .Bcp.bn .....tHI OOI:rt··flt 11., '. V·,":""'" t_;;-.J vl>r~:3.rin~
'I';."..~., G'-n -Ar' 'I' . ~.

;;~.'.".:. ' VO;:, '- ...... ":,,f' vI) ~.•. 'I.l'U t'LJ \\ (JUl., i 1:J.a;".~ ~.J J.U~I~ •. Uuk().t~',!1
""?- .'l; SI'oedl~ Bet.:4,jll.:' '&n YnrUl'rln.:-en.t~¥ All. Voord""ltu behoor." Un Je I ·.Itn
~r.~' ~n P~Dhj ..e A&n"'i)n.leh~kljl'l<l

. '1. * . ~ldd&lhJk. &nl" op YorU.nn~'-n
.'li.-. ~"".&l&hngT\)(J'()'H.''''.. jil den \.,q.'lfJr,,'r, ]."q;-. .

' llriej_liJb"h Ond.r_k, 1""1..011In Juni I~'Ó I r·· . d -. .. Brandzll'kU.>h de ,olgoode l.n JUli', INJ8. . " ,\ lle-t'n J le!""lIH'1I d Il' a" \ Il'7,"·" gt'l"C;;lst reer zIJn \'001

.~ ~ <tagwo ::",geo\a..1n Toor, .be~,ltn, T~n \\',·t d"l'll'illd'·11 iu Ili't \'l'ldkul"llltsl'hap of in UV Voeldkorn('.ti'lchappen
~ ~QN d. "",Ikod. lo, .. TOn 'r'Cll' I iJl·j,U,·n!"l·cllt I·JII ,1ClJIIIJ~n. ... .
. P~ blij ........ n knchll()():.n~ .. voJ.lJnd. ~tl·ll1l111·1l LClllliL'Il"lwt'lwrnl'lI wo:·Jen ti. eenlQ"'flr tllt1 tusschen 8, .m.,~. .'~ D ~'" Ukk... om een lt " .. " .. locbe p...."uJ. ell:: Il. III .

litt ,t, illllwll zal b,~~li~,t'll:-
.\. \ El,!""te 'll'llllllillg). Of du :L:\lJ ..;teIJill,!.{ gelaten .zal worden in

Ilandril \":111d"11 j!illi'iI"l', dail (lf ~1~lJoll1il\el'rden_gckol.en n:Jt:)ct.cnworden
Uit Wi,·r godal ZO'),]:llli"o <lamtellill4r moet r'('.~('h ledI'll.

13. (Twetdl' Slt.II;~llillg). Of, indien gononr.ilK!ordcn g-ekO~·'.cn moeten
1\'ordl'Il, Cl·IJ,t \h'L' of Illeer per.~"llell "'ekolen m'CX-.tenwordC'll.

C. (DeHIc stemllilllg); Wdke "'personen '3MI den M.Ïnisu'r ,"oor-
gt'"teld moden worden als zoodanige gerrominfJel'den.

F. E. PHILPOTT, '
~ident MagiJtraat.

'"

-- - -- .- -- ---- ----

Tlil·:n\L\"I·:",~ IW!".!I h:lil;-; gf·~"Vl'1l dat het stemmen '"Oor
li 111'-111;:1:111'\"all IJJ"Il' Ill·'I,,·Kl'·II~~ oudl'\' Art.. .; van \\'et No. ~O,
j "'.1~ YL"I!"d,' (I) WIJk -N, onl ()II.lel· Bokkeveld, p.laat~ z.al hebben te
l:2il;re"'1l Ih il·r. 11.:lak.; hra:!1 l·11 Bittl'l'put:', lip r;) \\ ol'n.-;dag den

Resident Magistraat's Kant{)br,

- Calvinia. Geda~rd, 27 Ootober, 1897..-

LAATSTE U/TBf TAL/,VG[," T )jJ

J'\'Ji,,~" r.1U ,. r"oM.:1.:: !Hl- '! ; I:" \',·r·', i 1"t(:l',j

~: de vnl:"'""f'flde 'O!1lnJt':l \ ''''r jO' 1'·1"'. £ I."} I ; Hl dl'
.•, rook.hj •• 'en ·keri:!" _.

-·T,·" r n ISW
j,J .• I.!..\ R ... i""' ;
~; JAAR ~ .:tI'
~5J.U,g ... :! ;:.!l'

lIO J.!A.R I'!'"
JO JAAR l.4i'.;
!.5 JUR I.J:,)
I! .TAA R l.~1f{2
9.IAAR I llll!
6.JAAR 111)2
II .lUB ••• 1,060

"lf.1J..LUl( lUXSlUll.. StmtvII,

-_
ONDERWIJZER BENOODIGO. HUWELIJK.

~DE 39ste jasrJfjk8~he Bazaar van hot Zusters Werk Gezelschap
"UW· KONINKRIJK KOME," ten behoevo van bet zending

fonds dér Ned. Geref. Kerk, zal warden gehouden

OP VRIJDAG, DEN ëden NOVEMBER, 1897,
IN DE ·GOOD HOPE HALL.

Open in den morgen van lIltot G n.m., en van.7 tot ] 0 's avonds.
Hoender Kerrie en Sassaties 11 tot 2 iu het banket salon, terzijde

VRn de Hall. .
Bijdragen in Levende Have, enz., zullen met dank worden

ontvangen door Mevr. Kotze, Zee Punt; Mevr. Steytler, Mouille Punt j,
Mevr. Roome, Faure Straat, en Mevr. De Beer, W oodstock, .

Toegang: Vrij gedurende den dag, Een Shilling in den avond;
Kinderen, Halfprijs.

Een Assistent (~eu Heel')
voor de Gouvernetaeuts

Wepener.

benoodigd
&'bool te EE~ beschaafd persoon, ;]0 jaar

oud, Nederlander va~ geboorte,
in de 'l'ransvaal woonachtig eli Uit-
gebreide bezigheden bezittende, die
gaarne wenscht te .tl'C;>uwen, doch
niet in de gelegenheid IS met dalDl's
om te gaan, zoekt in kennis te
komen met een degelijk en lief
.meisje met goede manieren ou aan.
genaam uiterlijk.

Bekendheid met huishouding !x.-
paald v~reisch~. '.

Ernstige brieven met .,-olle<I!ge
bijzonderheden eli bijgevoegd por-
tret (hetwelk op eerewoord zal
worden teru1.gezonden) onder leUer
B.M., adres J. H. DE Bnssr, Post-
bus 460, Pretoria,

Geheimhouding verzocht en ver.
sekerd,

.t PPLICATIES voor Levenge-
rt noemde betrekking verge~ld
van de bij de Wet vereiseete certifi-
caten en getuigschri{te~ van be-
kwaamheid, good zedelijk gedrag,
en lidmaatschap eener Protestant-
Kerk, alsook van de laatste school-
comráissie, zullen door den onder-
geteekende ontvangen worden tot
den 9den December 1897.

Werk.Zaamheden te beginnen op
den 12d'oo Januari 1898.

Salaris £135 per jaar. Iemand
geoefend in zangkunst en in instru-
menteel muziek zal de voorkeur
hebben. .

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden. Publieke. Verkooping.
Meldin47 moet gemaakt worden van
ouderdgm en ondervinding in het OE Ondergetookende, daartoe
k d behoorlijk gelast zijnde, zalva opge aan. . k il' V k
N.B.-De geslaagde applicant. per publie e ve mg er oopen op

moet zich voorzien van een ender- .DO.. KDERDA6, 9 December, e.l,
wij~rs 2de klas spoorw~g certifi-
caat om tegen 1:181£ prijs te reizen.

H. A. BECKER, :M.B.,
Voorz. Seh. Com.

Wepener, 16 October 1897.

PAARL80HE TENTOONSTELLING, 7896.
PERSONEN die op de Inteekeningslijsten voor bovengenoemde

Tentoonstelling geteekond hebben, of van voornemen zijn te teek-
enen, worden hierbij uitgénoodigd eene Vergadering van inschrijvers
bij te wonen op J[nn ndaz .Morgen 8 dezer, ten s ure, in de Stad zaal,
ten einde Koruite Leden te kiezen voor verdere werkzaamheden.

Collectanten die hunne lijsten nog niet ingeleverd hebben worden
verzocht zulks voor dien tijd in te leveren bij don ondergeteekende.

C. C. A. DE VILT,lERS, Secretaris.
Paarl,l November 1807. TE

R:J:STPOORT.
Gelegen Dabij WILLISTON,

in de afdeel ing van Fraserburg. de
plaats van den heer DIRK STOt'BERG,
met de volgende Losse en Vaste
goederen behoorende aan den Insol,
venten Boedel van LEONARDUS
DIRK STOFBERG HUGO, Van
Lynxkolk.

(ALS DERDE ASSlS'fENT)

BENOODIGD
I.EET-, OlJtIJijt., en:Theeservies, ToiletartikeIeu en alle 800mn Aarde-

werk in gl'Oote keuze.
~ Hang- en Tafellampcu, Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen

enJantu",,'- artikelen en alle JIuishoud-Benoodigdheden.
. Verzilverde en Fantasie Goederen. geschikt voor Trouw-,of Verjaar-

dagspresenten oen Specialiteit. Juist ontvanO'en een lading van hun
speciale Port. 0

om Onderwijs te geven in Kindergarten voor
de Gouvernements School te Wepener. De welbekende plaats "Lynx.

kolk," gelegen in do afdeeling vau
Fraserburg; omtrent 14 uur van,
Carnarvon, groot 11,985 MorgeIl en
130 Vierkante roeden.

De plaats is Eerste-klas voor
groot ell klein vee, en goed voorzien
van water. De gebouwen, kralen
en andere verbeteringen zijn in
goede orde,

IN

APPLICA1'IES voor·-- bovenge-
noemde betrekking vergezeld

van de bij de Wet vereischte eertiti-
katen en getuigschriften van be-
kwaamheid goed zedelijk gedrag en
lidmaatschap eener ProteRt.antsche
Kerk, alsook van Je laatste school
commissie" zullen door den onderge-
teekende ontvangen worden tot den
9df'n December 1897.

IYerkzaamheden te begi nnen op
den l2den Januari 1898.

Salaris £120 per jaar,
Applicanten moeten ook geoefend

zijn in het HolIand,;ch, en zullen
onderwijs geven ill Kindergarten
zoowel als in andere vakken.

Biilijke reiskoston gestaafd door
kwitanties zullen YCl"goeU:\vorden.
Melding moet gemaakt worden van
ouderdom en ondervinding in het
vak opgedaan.

N.B.-De geslaagde

K MANTE L, Iltm:o:et~z~ic~I~1~v~oo~~'~'~~~~~~_d een onder-Hoofd der Sc ho I . ifi
II iJzen; zde k as spoorweg corn -
caat om tegen half prijs te reizen.

HENRY A. BECKER, M.n.,
Voorz. dIstrikt Sch. Com. CLUB,'

"VICTORIAN 'VATER-1VHITE OIL."
1500 VUURPROEF,

" FA UCET NOZZLE uPATENTE EN KANNEN.
DE BESTE OLIE IN DE MARKT. II.

400 Eerstekla.s Kaapsche schapen,
in goede conditie, 100 ~.Eerstekla8
Bokken, .j. Donkeys, 1 Ploeg, 4
Paarden (geleerd), 1 paar achter-
tuigell,~l l\iouwe kar, 1 paar voor.
tuigen, 1 Half-slijt kar, 12 Jukken,
~ Kruiwagens, en andera boerderij.
gereedschap.

Een lot lIuismud.
TERMEN BILLIJK_

CAREL I. YAN ZIJL, !lslager.
Carnarvon,

1 30vef!lb~r -t,1JJI(~

In UPI! Boudcl va n Wijlen ADHIAAY
A:;OH1E:-I Lor-w.

D-e Jaarlijksche Sports
BN DE

VICTORIA ATHLETISCHE
Wepener, lG October, 1807.

Z\L TE·

STELLENBOSCH
GElfOt.;DEN WORDENBENOODIGD. Op ZATERDAG, 6den NOVEIBER,

Ol[ UO, ~.M.EEXE Assistente aan de gesub-
sidieerde school te Heidelberg

Z ..A.R. Sálaris £1:30 "Stg. per jaar.
Alsook een Onderwijzer VOOl

een buiten school te Rietfontein,
dist. Heidelberg. wijk Hoog"eveld.
Salaris £ 120 per jaar met vrije logies
(onO'ehuwd persoon gewen!lcht).
Da~es kunnen ook applicatie maken.

Applicaties met de nodige certi-
ficaten .an bekwaamheid en goed
zedelijk gedrag, alsook van lidmaat-
schap eener Protestansche Kerk,
zuIlelI door den ondenreteekencle
'ingewacht worden tot 2:) Decem-
ber, e.k.

Werkzaamheden te beginnen met
het Januari kwartaal.

Applicantcn met Koloniai!' en
Vrijstaatsche certificaten moett>n
gewillig zijn het aanvullingsexa.mrn
af te leggen.

R. P. UECKERMA.:.~N,
~ecr. Sch. Com.

Heidelberg, Z.A.IL
, P.O. Dus 37

OPEN WED:)TRIJDEN,
t Mijl Flat R~ce, op~n voor Colleges

en ~cholcn.
4-1:0 YaNls, open yoor Colleges en

:Scholen.
Trekwcdstrijd : .Zeven aan een

kant. Open.

B. \'.\S DER RIET,
lIon. Sec., V_A.r.

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

AFRlKA4NSGHE CYCLE
CORPORATIE.

Hoofd Kantoor Depot:
HOEK VAN

St. GEORGE WATERKANT
Tak Depot: STRATENLTH~ATER ,

liE BUl.' WE::>i.
K ..U.P~T A.V. KAAPSTAD.

ROYAL
TALBOT

CYCLES.
Van af .£t6 tot .£25.

·ROYERS, TRIUMPHS, COLUIBIAS,
CLEVELAND~ VIKINGS.

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

Hoofdonderwijzer Benoodigd
CONSTANT I UNIQUE I

TE

j, De Hoop," (IN·tIe- klas &'11001,
Uvbertson.

TIlE NATURAL WAR~I JIlINERAL

BATHS OF c;ALEDON
AND SANATORIUM APPLICATIES VOOI' deze be-

trekking wrgezeld van go-
certificeerde copyen van de ,er.
eischte getl\igschrift~n van bc-
kwaa.mheid en goed zedelijk gedrag,
van do l;>at"te schoolcommissie of
Predikant waar applicant werkzaam
was, alsmede "all lidmaatschqp
l'ener Protcstantscho Kerk, zullen
door den ondergeteekende ioge-
wacht wordcli tot 17 Novembt!r,
]897.

"IVel'kzaamhedeo te beginnen on-
middelijk na de K~r8tmill vacantie.

Salaris £!.)O per jaar benevens
vrije logiell.

Een ongehuwd persoon zal de
voorkeur hebben. '

E. J. BRUWER,
Secr. Sch. Com.

u De Hoop,"
Robertson.

BRANDEWIJN· STOOK-
KETELS; alle grootten in

voorrMd gehouden en volgens order
gemaakt.

Premier Establishment.Lovelr situation,
1.llOO(oet aoove the sca level. Flori(1a, Z.A.H.,

2~) OctobeJ', 18~17.A PERFECT-
HEALTH RESORT. i TweedeAssistent IeenHeer) Benoodigd

voor de Gouvernements School te
ZastNn, dist. RoulYille.

A PPLICATfES' voor bovenge.
noemde betrek king vergezeld

van..uo bij deW ct vl'l'eiscbte getuig-
schriftm van bekwaamhcld, goed
gedrag van de. laatste Schoo1-?om-
missie en Predikant waar applicant
weJ'kzaam was, en lidma'\tschap
eener Protestantsche Kerk, zullen
door den ondergeU>ekende inge-
wacht worden, tot op 15 December.

Werkzaamlicden te beginnen op
den 12 Januari, 1898.

Salaris .
Bllijke r('iskos~en, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
. N.B.-De geslaagde applicant
! moet zich voorzien van een onder-

.j

l wijzers 2de klas spoorw<'g certtfi.-
cant om tegen half prijs te reizen.

JNO. DU PLESSIS,
. V00l'Z. Sch. CoDl.
Zutron, 20 Ootober, 1897. _ :

-------_

WA~
VERK

AJar's
[AYE'

ODUM li!

Kr!Ji r

DOO]

ZEER Plot
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betreud dooi
Kinderen.
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Onder dit hoofd IChrijlt een correspon-

dent Uit de w8lltelljke provincie aan on8
Munbeer,-Van &lIe kanten komen klacbten,

dat de Iapj __ lIDousen het land w~ alIoopeD
en onze metwchen gruweluk beetueme,

Ona volk III I)"er het algemeen daarom recbtig
IWak, en Wil maar bedrogen sjjn MeQ &ou too1i
denken, dat de onderyindmg YID "roept' Jaren
duur pn08£ betaald _, maar acb neen, men
lut mb net &00 plIIIIkkeljjk rJa &ltlict bet kon
tante PId Uit den aak !doppen yoor aUerlwlde
bocht, terwUI de pdul~ winkelier ~n oude
rekeDlllpD DIet kan betuId Jaii8en.
zal de .. 'InoIonObnWlDlbelpeD ? Ik 1'l'MI ftII

neen Bet Ipreekwoord aert ook "De wereld
'IfI1 hedrOfen zIJn
Wij behoeven uij deze waarschuwing geen

enkel woord te ~oegen.In de westelijke pre-
vinere zijn de dorpen nagenoeg van elkaar,
IIn als de Illwoners Zich door Jan en aJie
man laten inpakken, dan hebben zij geene
andere verschoon Ing dan onverschillig-
heid of onbedachtzaamheid. Er zIJn enkele
eerlllke lapjee-smousen, zooals ons corres-
pondent deze II80rt van handelsara noemt,
doch de ervan ng heeft geleerd, ua.t er ook
vele oneerlijken lijn, die met mooie woor-
den en schitterend klatergoud goed geld
weten in handen te krijgen.

lijk is, 'dat deze aanbeveling zal
UitgeVoerd. Groote deelen van dDlland
zijn r;ÓÓ duu bevolkt, dat de ouders ver-
plicht ZIJU hunne kinderen naar een kost-
school te zenden om hen te laten onder-
wijzen Zijn de ouders welgesteld dan
gaat het, doch met de droogten, runderpest,
sprinkhanen enz, ZIJn velen Diet in staat
dit te doen, en om de kinderen met een
kar alle dagen naar de school té souden,
IS ook buiten kwestie. Bovendien is 20s
per maand toch ook niet te veel voor een
kind, dat door behoeftige ouders uit het
ouderlijk hUIS voor zIJn opleiding moet
worden gegeven

In de jongste parlementaire 8888ie werd
op voorstel van dr TE WATER, den kolo-
nialen secretans, besloten de toelagen
van onderwijzers en ouderwjjsereesen
naar evenredigheid te zerhoogen: doch
de basis waarop de toelagen gesohle-
den werd niet veranderd, zoodat de
schoolcommresree het nog eves zwaar
als ooit tev ore n hebben om de aalarlseen
te vinden De heer THO P THERON,

voorspelde m het parlement dat
de veranderingen \ an den kolonialen secre-
tans meer moeite dan genef zouden ver-
oorzaken, vooral waar de schoolcommissles
Diet ID staat zIJn hun deel van het salaris
naar evenredigheid met de regeering te
verhoogen Hoe het ook ZIJ, de synode
komt nu met een hel' eald voorstel voor
den dag. en dat wel een ~oorstel, dat de
a mdachr der regr-eruig ell het parlement
11) il le opzichten verdient Zelfs lndien
~choolr Idpn worden mge\opi d, dan nog
lo tI Iwt noodi'; .zlJn de..basis te bepalen,
\v larop dt regeenng tot de uitgaven dH
~choolraden zal hebben biJ te dragen, en

I Ik)1 I,,", \1 I \c rk, chlcn L<JhaielI !e,e \ ()I.;en~ unz£' 01'\ att mg hohool t deze biJ
t \\, k t gc I,. I pcr 11111'p de markt \ )cucr dmgt der reget rlllg gf'rekend te "ordf'n

'" t{_(I ne 0 \ \~I~r maar \erkoopll1gen ZIJIl
I I II tI' IIlol P I mden T. I"dc, o,t lil Ir ,Iell lanl der R(holen onder eiken
h Ilf rko ril , III Li.. be_tc k\\alll.lt I"choolrlld Zeg hlJ'oolheeld .Ial • r 2
"ck I II M I "I III gct! Illldierned IS • enit, kla" I t\\ce,le klas, 1\ d"rtl" kJa~ 20
~ 'k I I I I l n I >g .. huaf!! hen d Jur I > I I d
\ lf 111'1' I I I, c lt Icr '" Ictl,"t g cd H)('rCII- en - armen RC10 (Il on er een
kpl I • lll\a"dl ." duur I Itren II' hooll II I st,,"11I dllll oehoort de blJtlr'lge

.alllflag ,oor del le,.!\llng lwpaald te \\Olden \0lgen8
d. zelf Ic ballis aI~ dIP \\aalop deze \er-
~(bll!ellel, ~ch()lon ondol1iteun.1 zouden
\lor.len IUllu 11 er geen 8choolrlo'l.1 \laR
\I,"u dIt "lat \\at verder ,Ian de kwestie
th lllH ollder heRI'I' klllg "ordt D1et~ ge
d Iin om onze undenvlJzers oeu>r te beta-
len elan k III Ill' 11 Illct \en\achtell dat de
gehchlktste lIllllneu \oor dat werk 1!I de
Koiollll' gnouden zull('n worden

Op h(,1 d. Ide punt III eft .Ie SlIpf'rll1ten-
,I. lit \ lIL ond. 1\\ IJH' eu el,.!'en lardIg ant
\I 0' I lall.le (OlUIIIISSJe \ III ) ~ II gf'gC\ cn
II I , Id 11l\{ -

Ilel I" II lf I 11l0,.!'l1Jk \001 een ovel
~tO t ..lilt ti -cl I. Il om 1Il'I lloIlalld~ch
\ III II( I II I kII~ olld!'r\l IJZ(,I'I'!ex illlPU \ l r
pIl !tt. II I tf' lUiken I II d, h. "t,1 md. ( l'
I I IllJ":~( hl,l, II \I. lilt IIulland"ch d 111 cl
k. II I. erllflg glI ...>1 ti

\I'!ll \lalrom II! h I !lIet llloj.(dlJk Hoe
lit li ~Igpn lInllg kllflkl In dt htst \Ill.!"
01'1 IIlng',,(h()lcn \loldt lIolllud"ch aall
tIk. Il Iu ding gtllelJ 1101' dil gf laall
\\ , It \It l!w \ 0 I ti. I IIIg "e III I Ik t \I 0 r. It

dc O!H1t I \llJz, r" die a m.,retdd \\orden
I", o',.tI Z!JII t lloIIII' I-ch t. ond ..r\l IJ
lell Z Jn \ I tglU \I a Ir lan z' Iden pf OOit
\\ ordell g. ,llchl \1, rnI'll llliir t!(' IJ\ l'
raar, 'oor el" laaI kau te\ reelen stdlell

\\ at tie lll-pekteUI"ri bt·trpft, k III m. IJ

ZIch \HI ,el\\Olldelen dat het nog noodlg
IH ]' ,lit pIlIlt \antedrlllgell rn1Ochhe.ft
m. n In-pekteuI~ III Ilolllllt!Rch spr~keude
llt-lliklen UIl" gP n HollantiRch kennen
D~ H.,,,,, "til III zulke gey,dlen t\)dlllJk
\ Olll ZIlUIII": IlIlken door ell' Inlilpliktenrs,
lI. gHn li IImdf4ch kennen, doch ree us
aallg. "tell Z Jn III Uit opZIcht tlJ helpen
ell hel I" "li J IUI!llll, d lt dil amendement
IJ Iel "e Id lallgenomell ten Z IJ !llell \ ree~t
ti Il hl t ti, p IrtcUlcIlI, daann oelle ,crschoo

v" I "ll tllekollUltlge 'er
1'lIsteIIllI,.( zal gam zoeken

\Ia Ir ue 111"1"kit UI alleen kan de zaak
toch n Id rH hl IlHkl!l lId hangt groo-
telldeds Lf \all .Illl geest, W,larlll het de
p Irteml nt 'Ill onder\l IJS \\OIdt uPstnurd
ell de belang~t( II!Dg del ouuels In bet on
•lcn\lJB hUllnll kindrIen

\\ IJ klllllllll O!lR lIH I tI de oeHlllltend, I
H\nude glheel \el('el1lgl'lI, ('n xullen ,rop
letten "at \an lite bl'~lult~n "orden zal

1<&8od 8wkerlx-onen, per _Ir, 2031ha, 323 Gd
',ot 3&. Od Boonon, Kdol', 208 od to~ 2511Od,
Kaf (Kolon"",l) per baal, 900 lha, 128 od tot
14. Od Kaf (Koloniaal) inferieur, 4. od tot
s.. od Kaf (O.V H) 8, od tot 121 od , Voer,
per lt)() lb. 0. Od tot 78 od Kalferlroorn, per
cak 1'). od tot 21. &cl Boerenmeël, onge&lft
29. od tot 30. Gd Boerenmeel, ge&ltt 311 od
tot 34. 7d Moel, 188 Gd tot wa od Gele
MlehCl per zak 17. Od tot IBa od, Gem~e
Mlehe8 per zak 16. od tot 17. od , Witte
Mlehe8 per zak 151 od tot 17. od Witte
Mlehemeel 203 lbs, 198 Od tot 208 od Gille
Mlehemeel 203 Iba 181 6d tot 208 od Ha"er
Kaapech per zak 150 lbe, 16. od tot 16. 6d ,
Uien per aak 120 Ibs, 2710d tot aáII od , Aard
appelen per zak 163 1b8 lOe od tot 181od Tabak
per lb ol! 3d tot OS 4d rahak per Ih, (lDfe
riour ) Os Id tot OS 2d Koom, per zak, 203
Ibs Zti. Od tot ~7. od Boter, per lbt (vef"llOb)
2. Od tot 2. 6d Boter (t .. eede Inrahtelt)
lo Gd tot I. \Jd Eieren per dOIUn 11 Gd tot
Z. Ud Eenden per stuk 4. od tot 4. 6d,
Hoendc ... per .tuk Z. 6d tot 3a Gd Kalkoenen,
per .tuk 10. od tot 15. od Ham en Spek, per Ih,
Ol 4d tot O. 6d Zou t per aak, 61 3d tot 5. Gd ,
Okkernoton por lb 3d tot 5d Gedroogde Per
siken 4u tot 6d Kalk per zak, 51 od tot 5. 6d

SLACUrvrz =-Ossen «Oede) prima, £7 0
tot .1:8 O. Oesen, 500 Ibs, £6 oe tot £7 oe
Koeien 400 Ibs !4 Os tot £5 oe KrJven,
3'Js Od tot 405 od VarkeOJl lOO lbs 3D. od tot
4;s od Lammeren 30 lbs, 13. od tot 1 ). od
Hamel. lO. od tot 2.!. od KaaJ>8Che
Schapen goede 21. Od tot 251 od Kapaters
2.!. 6d tot Jl)s od
TREK\ EE -MUIlen groote £20 tot £20 Ol

MUilen kleine .1:15O. tot £18 O. RIJpaarden
.t:I 0 tot £20 Trekpaarden £15 tot £20
Esels £7 OS tot £8 Osseu, gezouten, £U
tot £13
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De registratie in Namakwaland.
De ult.slag der Parlementaw-e regtstratle

III Namakwaland werd met heel wat be-
langstelling afge"l'lacht, daar het bekend
was dat de Rhodes-parti] het hart erop
gezet had, de leden die thans zitting heb-
hen voor die kiesafdeeling, de heeren J
X Merriman en J T Molteno er Uit te
lichten hiJ de eerst volgende algemeene
electie Heeds hebben zIJ, naar beweerd
wordt, twee kandidaten klaar, een daar-
van een De Beers direkteur die, als Cor-
UlRhman, ,elOndersteld wordt heel wat
IIIvloed te bezi tten onder de "L orUl~h'
mIJn werkers del Kaapsche kopermijn maat-
RChapptJ ell de ander een Jonge advokaat
B.lde heel en hehben kort voor de reil
strat le hed Wit t'Jd III N Ilnakwaland
dOOl gebracht ZclfR \\ordt er gemompeld
van plannen III ,eruand met een mogehJk
0\ eruc men \ III de kopel mIjnen Hoe het
ZIJ de UIl.>!IIg del registralle III de dll.-
rente v, Idkornetschappen IB thans bekend
H Ier heeft !lleu .lIen s.tmen met de ge
tallen \ an lti IJ

_ 1 Pctubcr 18~7
I RI" - I 'nzo markt word deze

lam.! k '0""11 II'flll. b.urllgende
( ed irendo Jl verkooi mg waren de
va-t en ~t:1 cgcld met ~ ht rpe (ompe
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klezerR d, lIleesten "au\ JU komelI \oor
rekt'nillg \ III dl k 'perlIlIJnen "n zunlltn.,r
MtallCH ho, \\ d hd Ill! de, eld l'en' er
"lU klll.,( , III l , •tlangel.

Eone herinnering aan Bonds-
mannen

!t.el I I' Ih.IJII ~lcnllrt~\ln
pr' \IIICIII(' I P-,tUItI \ III dell Aflik I

ktl Il nt! herlllllert III lt li andeIe kolom
aa Il 11t i A "a lil Il 'f)()rg"~chre\ eli
"oldl ,lit llltU\~ \\IJk"I)\JKtunrëI{>,len
cl 1)1 dl g. \\onc IedMI. llllleU\\e dlSlllkt
I" stullr~Ietien dooI dl wlJkRhestUIf n III
j. 111 l.m.1 J)('celJl h£'r gekoz, n hehool I'll te
" Jr.i. Il Daar \I IJ' pn palielllelltalle elek
ti. voor heldt hUIzen zullen h. hbell \001

dut, r eene lIlen", ~telllmtng zal moet~n
plllt~ \ llIelen I~ het \ III het j.(rootKte he-
I Ill" ,lat der./' kif zll gen ,01~£'lIH \liet ,.('re
g"Ill j.!'HRChltd('11 Do I,,'dol !tng van het
Ilelloellllle altlkellH dlllde!tJk De wIJkë-
lakke n moeten gedurende December ver-
gaderen om een DIeu" "IJ ksbestuur te kie-
zen, on het wlJk ...bestuor kiest dan t\lee oC
meel \olgplIs de Ol pahng dll<tnktsbe-
stllurHlcden De .hstnkt8besturen n0101
neeren k,\I1dld.lten voor Iet hoogerhul~,
doch d. "IJkHtakken kUllnen hnn gevoe-
leus door een oeslUIt bekend makpn \\ lJ
hOJlen dat ~n de hel lllnenng van den 81'-

crelln~ \ un het pro, Inclale hel!tuur ge-
hOOI z ti \\ orden gegeven
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komeD, en die ua de BonnuJIchool toch
kooden gevormd worden tot bekwame
onderwijzers? Het antwoord ligt bij de
hand behoud den ouden tweejarIgen cur-
lUS, die goed gewerkt heeft, voor dezul-
ken, en voer den nieuwen CUrslll 't'lln een
par voor gemateienleerden ook m, Maar
waar zIJn dan de noodige vertrekken voor
de hUlBvestlng en de klallkamers voor sulk
een aantal; en dan ook het vermeerderd
salari. voor onderwijzend perBOnee)?

De kerk za) niet alleen voor meer
fondsen of inkomen moeten BOrgen maar
dr. MUlr most eoll: worden aangesproken
om meer te doen voor de Normaalschool
die, r;ooal8 ds, Luckhoff aan~nde, wat
karig bedeeld wordt door eeL gouverue
ment dat groote woorden spreekt over de
opvoeding van on. volk.

Het 18 wel mogelijk dat dr. Mnu wat
meer kan beloven aan BiJanll8en en voor
kostschoberen, en dat de Inkomsten der
modelschool, die aan de Normaalschool
verbonden IS, ook rets daartoe knnnen
bijzetten om de gebonwen te vergrooten.
Dan wordt dr Mun tevreden getiteld ten
opsichte van zIJn een-jarigen CUrsUII, en
de kerk blijft op de tot hiertoe gebruike-
lijke wijze minvermogende [ongelingen
voorthelpen. Daarom meenen WIJ dat
het een WilS beslult was der synode om
dit ID de handen der curatoren te laten,
die tot hiertoe met wijs beleid over de
Inrichting hebben gewaakt, die met dr
Mulr weten om te gaan de wenschen
der synode zullen eerbiedigen, en onder
wier koesterende zorge, de inrichting tot
hiertoe gebloeid en i'Oede vruchten afge-
worpen heeft

~ let alleen de Hollandsche Afrikaners
maar ook de Ned Geref Kerk word~
soms Ban de gekleurde bevolking voorge
steld als Ijverende tegen den voorIlItgang
en de beste belangen van de naturellen
Het voorstel In de 8) 1I0de om het onder
wIJ~ In zendmgscholen te beperken tor
den tierden stall,laal d 7..a1 zonder tw IJfel
ook III dier voege nIlgelegd "orden r n
daar slechts 2 2j pércent, dat II! nog geen
I Uit de hun,leld tot (hen ~tandaal-d ge
rakep, zoo scblJDt zulk een beslull nog
!liet noo.hg, ell deed de ~\ node \Icl het
te \ erm\)den Anders mocht het IDIsduId
worden Betel li! hH plan om het aan
e('n 8peclale comnIlSSIe op te dragelI, een
stelsel \ an onden\ IJ~ t,a Ol ramen ti lt ,an
meer praktlsch nut kan ZIJII YOOr de kill
deren-z'lt blank als gekleurd--dle Zich
met tIe zendlnh'!!chol£'n moeten "rge
noegen Dit lijkt nIet allel n mmuer naar
klal! "etgeHng maa'! kan .tot \1'1'1 nut
\erstrekken ell l,evrerllglllg geTen aan
.endelmgen, dle ook niet gaarne de kill-
lieren op hunne scholen op dezelfde wijze
en Daar llezel{de standaauls geln~pek-
tperd "lllen heobf'n als hiJ de gewone
pu hlteke scholen. De k\li est" vali ondl'r-
"IJS III r.endlllh'1icholen te "Illen heuben
.llt 0\ ereenkomsllg I~ met de omstandig
heden en hehoeften d!'r kmderell I~ nIet
e(tn op ZIChZf'h e st.land(' ]Jet IJIIser.Jbtl
elemelltalr ondl'rwtJH dat III ri, meeste
otlltenRCholen IU het Engelsch llledpg(
de"I,1 of opgPllr'.lgf n "onlt aall anne
I(lnrleren \ ,n Ilnllmdsch ~pn kend ..
OUllt I" ,lto 81ech ts I'! of ) 1\ mallu.len op
school kunnen I,IIJ \t'Il hedr ook herZI(-
lillig van noud, r r Illoet"n noodzak(:'ltJk
clour de kerk SLappen genomen \I or It'll um
a IU hlanke uoert I1Jongeus .Il mel"Je" elue
nplelthng te \('I"(h tlfen dIt \ III flItel nUL
VOOI hnn lat. r Je\t'n zal ZtJll dan hp!
onderWijS dat ZIJ nil In de llle(~tt.'ge\alltill
onlv Illgen
• Het H'rs~ \ \11 hd .loof~toIllmen- en
hltllden-IIlHtltll 11 t IS niet alletn I,,,Iangrij k,
mtlar ook IntereH'lant en \erbliJdend De
7,egen tie" lIeerell I nHt bltJ khalII op dit-' m
nchtmg, die l'e Il • werk doet zoo III den
!(('eRt van den gloown MeestN Die het
Imd dOOIgIng goe.lrloellde Het bltJkt
dat de gemeellten een h.lrt el \oor hebheIl
De speCiale 80m voor vergl ootlllg der ge
oouwen (£2, ,m) "er I spoedig uIJeen-
gebracht ~ lhlJ do lOO ongelukkigen
\\ orden er g('holpen om nog lets, oor
zIchzelven en zeltd voor anderen m de
Yieleld te kunnen doen Deze III richt lOg

en de bovA-ngenoemde!'\ ormaalschool
werpt ,an de kerk d.n smaad dien men
haar 80ms wli aanwnJ I ell omdat ZIJ traag
IS III het vel zorgen harer klUuerell AI
gaat ZIJ ImgZolam voor" aarUl, ZIJ doet op
melllg geoled goed ",erk en heeft :r;eker
mct redpn Olll uen moed UI \erhezen.

aan teekeningen. HERINNERING AAN DE LEDEN
,\S !JES

Synodale

r 111 pa k III 1I1l~~ChICn er letl'! Ill,.1t te
ti l Ll hl hht'n geh \ I dat hl t ant\loolll
1I1et el Ier ont\ mg('n ,\erd li. eh. 1 on~
III likt lI, Ultllg \ III de C lIllmlilhl' dtn
Illdruk dat li cigell~ el'n llldere hapellng

Delik erns kort na tie slultlng
"\n.J" !lI )~)lwerdJebe

De F\ node hp-sloot, op lanraden , lil Sl1

Langh Uil l'! lit, den vongen superlllten
dent generaal van onden\ IJS dp 1'ormaal
8chool te stIchten Jo.n III d!' k('rkewet IS
het ,astgesteld dat dez, 1nl Ichuug zou
Ht.rekkell tot ,orflllllg ,an onderwIJz"I8,
ZOU" 1'1 \ uor de lag('rA ds de hoogere schu-
le n De e!'!"lIte 1)1 hoefte III het land" atl,
ou.l!'r" IJzel1l te heuhen .. oor de zooge-
llaamde derde klas ~lOlen d w z vuor
h",t l'lemf'ntalre underwIJs onder de hUI

Do grond der rebellen. tenhe\olklng 'f Idr rt edl! het tQelatmgs
'I, n wl zich hel mneren uat ,r gedu ex lillen tot de ~klrmaalschool tOQnt, dat

1\ n le de laat~lc pulementalre Sf'SIiIe len men het oog ook op let" hoogers had En
"ct gepasseerd wcr,1 de loktties .11'1 re ~Ir I anghalll Vdt! \erkreeg het van deeu-
hellen III Bechnanaland \erh. IIrti ,erkla ratolen der Illllcbtmg dat ZIJ de Jongehe-
I ('u.l .. ln (lat Cl sedert eeue (OmlJll!18le den, die III de ~ormaalschool v. aren, ook
I lIl",~tel.1 I" om de zaken m Bechuana de gelegenhelll gaven om ZIch voor het
IiIld te ondel zoek( Il, de lokatll's te III matrlculaue-examen der UDiversltelt voor
"pektl'eren ell a,ln d" regeenng te rappol w lJelelllen A.I. deze JongelItden dan hun
tt el en. De, mag nn IR, W lt 7~1i de reg€e- matllculalle hadden gepa.'\8eerd, kregen ZIJ
nug lOet dpzl gron.1t n doen? Het beste aan het emde \ an den 1\\ eeJ Irlgen CUrsU8
l.al natn IlrhJk ZIJIl 0111 ze te vel koopen op .11' N ormaal"chool, ook het certificaat
onder dil kroonland~n\\ et ,all I !'Il)!'i Dit vau hl't 'illddenkla.s on del "ijzcrR-exsmen
werd ook dOOI .hn ed heel .ranre aan de D,\Il "aren ZtJ ook" lIm aan het hoofd
Paat! op de pnbheke \erga,lenng beloof.1 \an een t\,eede klas school t~ Htaan Zoo
\\ l<ir hIJ op een vraa~ \:ln den heer M zon hN "orden ,erhmderd, dat het hoo-
IIl1ers IDt\looldde "d,lt de grond der ger onder"IJ8 III de 8choltn geheel lilt de
natulellen die III opstand "aren, zou gfI- handen onzel kerk zou gaan, of aIthalls,
konh~keerd wortlen r r "a~ een CO!ll- dat 011Ze ~ orm \lIliIChooi studentI'll Olet
1ll1!18le aan~eRteid om den growl te gaan geschlkl zouden z~n Olll ook hooger on-
'\lJIlleten Ve p!a.ateen zouden aan Jonge derwIJf4 t~ gevell
hoeren, lhe geen grondhezi'tels waren, Intu8~chell k\\a!ll .Ie \. rzoeklllg UIJme-
worden t06gelu!nd onder d. wet van 11\'l, DlgenJongehng op, om ZIch 'an den ~0P-
J I zou geen publlekfl \elhng plaats nn maalschool rUrRUS te bedienen, door zIJn
lit Il, zoodat Rpecnllt(,llrR geen kan~ zouden m Itl Iculane-examen tf' komen, en dan of
heboen deu grond III handen te krijgen '~Iechl'l drie Jaren s.hool te hou-

'[aal \\ lj verIlI'lIlen nn d:!t er een plan deu om lan zIJn contmt t le voldof'n. (Jf
om JUI,t llten toef\tand te weeg te andeIs het geld aan curatoren terug te be

Itnn"en waartegelI de heer I' mre ZIch talen (n lO 't ~eheel g..cn school le gaan
zoo beslist aan de Paarl verklaardt!' Het honden HIerlioor ""rtl het doel van de
\\"rdt gezej.!'d uat men er op aandnnjlt, ~olmaalfchool v('rtJde1d Jongelingen
tilt de gronden ond('r de "et Vin 1~",7 k\\amen er 8tndeeren met geen plan om
wllen worden opge\etld, en dat er VOOI- eigenlijk Zich aan het onderwijS te "IJden
IOl)plg lell s, ndlkaat Zich aan 't vormen Dit konden curatoren met geheel verhlD-
ts om de grunden III te koopen en er deren. En dr Mnlr, de tegenwoordige
me le te speculeeren W IJ vertrouwen dat superllltendent generaal van onden\ IJ·,
,le rege4lrln~ Zich DIet zal lateo bIDden wli hun ter hulpe komen, en .telt voor/lILt
om deze Rpecllialle III de hand le werken, curatoren het al m('er er toe trachten
omdat daardoor de bewerkers van den te bfengen, dat alleen gematnculeerde
gronden worden we~gehonden, terWijl studenten worden toegelaten, en dat !Mj
het land onontwlkkeltl en onue" oond slechte Zich u. z g l:ouden (en Jaar Isng met
moet leggen, totoat deze of gAne een mooI techDlscb onderwljR, d" Z dat zij hun liJd
profijt er nit kan TU.lkell \\ IJ 'iE'rlangen aan de normaalschool meer ult~lultend ue-
1Iiets meer dail dat de rege('rlllg zal staan steden aan het opdoen van de kunEt om
hl) de verkl.lI"lIJg van .Iell ed heer },1Ure anderen te leeren bn dr 'fUlr moet het
aan de Paarl UIJ heeft ,le zaak zOO ZIJdehngs aan cUll\toren te verstaan gege-
goed en dUidelIJk ultee Irukt dat het on- 'en heuben, dat. als de kerk Zich DIet tot
noodlg IS er veel meer van te zeggeo zIJn plan Wli neigen. hIJ zijn plan op ande
'!'olen heeft een groot aantal knappe Jonge re wijze zal moeten doonoeren Hier IS
boeren die gereed staan Zich op den dUll klip no 1 voor de 8,node om te ver-
grond te gaan vestigen en de hulpbronnen mijden Gaat dr MUl- leta begmnen hUl-
van het land te ontwlkkelpn, doch mdlen ten de Xormaaischool der kerk om, dan
zij door speculante'n Uit het veld worden verliest de kerk niet alleen den steun dien
gedreven, uan verhf:lflt het land dabbel, ai,j van hem gehad kon hebben, maar de
terWlJI slechts een paar speculanten be- vormmg van onderwijzers voor de hoog&-
voordeeld worden. Men Wil de grood re J!Cholen loopt gevaar nit de hand der
bewoond hebben door boeren die erop kerk te vaUlln.
werken, jin hem nlet ID de hawlen van Maar nu komt klip no. 2 om vermeden
een paar 8p8Cu1ateurs zien overgaan. Wij te worden. Als de Normaalschool alleen
nrtrouwen dat de reseeriq op dit punt pm&triouleerde studenten opneemt in
aal blijml bV cl. nrklariD, _ clm hew Aan kluIen, hoe dan met de mlDder p-
h,", PdtA, IU. Diet t.cn 1Utilio1Ilat1.1Pumea

niet \('11.(' t~nde het \oorbeelJ \~ I~ I.!.

ALLERLEI.

He 1'1 t'll Plf'd I k.Ultt'll,
(IUtk! IlllgCll, ril

Dl.lkcnen.

\ I Jl, ... ~l fl flit Il

I 'D lt d, .\ uo le I IJ hN departelllent
\ III 01ll1t I \\ IJ' en de l"geellIlg' landrInge
Oill k ,t,cl" IIt'It'n die hehoeftlg ZIJII
/II' I /I ~ I 2 1" r J Hr tl g'l\ eli (I) ndl! .Jc

an lt \\ et Ir! Ic tocl.lge , lil +,:1 lot ti 2
kllll]'el IUlr)

, Dar I ',.(1111(n zullen \\nrdt'II.11l het
w rk ge~llltl. UI lie gOU\~lnem' nl>!toell
gl n I,t un Ier,tt umn,; van flChoien ,er
h H( I Il kllJg .. n ell "pI zoo dit \0(1
d~1 Itkll~ pulIIPke ,(h"IlIi tw('el!trdell
\ III liot" dil h' I•• ondel \\ IJzt'rs door de
lt''; erlng z:iI g g.. ,~n "ordtll eli van Ille
111Itl. 'ch Il n dt helft' III.Il k ,rHIl
\ I hlle Illotafl Ihollulng gellla Ikl \\lIt
,,,Iul-s, Il huur \ III gph. u\\eu, 10~!I"' \uor
JIlkl\\IJZtl~ ('nz hetr ....ft

\ I) lt o]'f1I I'U \\ hIJ het gou, en.lerneut
aall_ dlonglfl \\ordt op httgeen ree.IR III

d J Il"Hte -\ n"le b, ,IotPIl I' omtrcnt het
\lrplllht, Il le In her dértle kla!! oflder-
\\ Ijlt I;; l:\ lIn n \all lie Hollaml3Cht pn
I Ilg I~l he t .IC'n (Jf "aar het noudig
mocht zIJn ))ull~ch of K Iffersch

J Vat de s,node onzer kerk IlJ het de
part€lllent \ an onder" IJS aandlllJge dat de
lllspekteurs die III de toekomst aangesteld
,\ )rden, ook ,an de Hollandsche taal ge-
noegzaam kenDIs zullen hebben om er be-
hoorl\;k 10 te kunnen exammeeren.

:> Pit ,oor de onderWiJzende uDlversl
Lelt dezelfde CQmml8~le als--commISllle v,m
waakxaamb.eld aal aangeswld worden met
instructie om geene beshllte stappen te
doen zouder de SInodale COmm18llie er lO
te kennen."

Omtrent het &ente punt nlt Diet veel

tt lfiPIlt boUl" dat AR .. er WtDICAe.

Ol' jll t,()rK .lUl de Klip ge-
Irt!l Il de L llillg d,l Synode,

II I I Il Ir I cl Illl dl bdLlfllcllJk
I Illlrl Jal dL 1It'(nn J C
jl' \ l (lJ. Ad(!c III \ ,tr I lt tit IDS

'1\ Ir~llt ,,,~(.'(·I) I..:' llollam1"chc
Jl ~ TI l'e k,tl Il, ~choolpnj7cn,
l I nz tl r ,t:I k )jl ht:u!)('n,
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~ October, 1897
Zemelen, per w, 100 lbl, 7. od W~ 7. acll

Gmt, per ak, 161 1~ la. 04 $ft

EF s nER ( ROOT"lE Rnteche oorlogtlbooten
b I name de P ",rfu' I. Zaterdag 10 Simollll-
baal aangekomen

DE ISKOME~nEMAII (lOOT de R ., " Cmlle
wordt Woensdagmorgen hier verwacht De Uit
gaande boot IJ! de 'tl'TI .n

OF. HO 'tf'RF.CIITER SIr Henry de ",Illte ...
nam gtJIIeren Toor de eel'8te maal &Ithng b[l de
rechtbank 8eOert tIJn terugkeer Uit EllJ'Opa

ZAI'KF."11 I I EllS tun In de laatete dagen
druk bezig In de ltad Zaterdag a vond li erd
een dame In het Operabul.'l n.n £a beroofd

Tr. Hl MASgJ)(lRI IJj een hlanke man Jan van
der ",oort tot een laar hardeu arheld door den
magll!traat ...eroordeeld wegens dlehtal 'an een
echaap

Dt: KA\NI<IfE Bjfj"DIlB"'TlllF.S en Bonda
mannen houden beden ten t .. ee ure nrgadenng
aan ons kantoor Electie en andere taken lul
len worden betlprokel!.

h_"EK I t t R" -Het Itemmen voor nomlD&t1e
van dne IDspektenn "oor be~ zten volbrengen
der brandllekte .. et .. ordt door den m&gl!ltnat
van CalVlDill aangekondigd :!>i AARBt LA\IA' cj -De C4pe Tome. ftII ~

pubhceerde bet "olgende - •CHtenaiddac
Sla J AXES RIVE" fiH liT II ZILterdag op rsa ...erbeten twee lpecuale lreUIeD KaapeW lIUr

n'iar bet noorden Ier bllWOD1Dgder .poorweg de feesteinkheden te Bula_fo Onder de NiD.
f_telnkbeden te MnfeklOg aangekomen en gen waren Kolonel Bobbl, de heer VIII8aIIIde
hn.cht het dorp e~n he&oek (Wyrló<>rg Tt",") dr Smartt LW V, hul4ault.

HoOG' ERE. 1f1811ot -" egen. de drukte op Be&uelerk eerw dr Kolbe, de h_ Ba
ono kantoor behben Wll eenige .tukken moeten Boaleb, bw-gemeeoter van KaaIJ&l;ad. J G.
verkorten en bet ve... lag ..an bet h~erechta- Moeite, J, D Lo~n, L W V., n, O. de WMl.
bof dat gUit-eren geopend werd met nr Henry L.W V D J Harata, L.W V, P W....
de Vllhen .. eder op tie bank, moet blUTeD LW V, H Dempen, LW V., kol SCMr.-
OTe... taan. brueker, LW V P de WarJ, L.W V ,M L.

Dr. PAARI~' II! 1~9il Tl STO(I....n II I"{ _ ~eetbhDIl L W R~ eerw Bigbam, dr B
Eene vergadermg ID verband met genoemde Dilford mill Rbode&. B M StaJller, M.P ..
tentoonatellin\r ui worden gebouden In de Saundenon .M P ,dr Smul&, L." V., rechW
tadazul _-_.1 Buchanan A J Herboldt, L.W R pror-
I op 1IADU&g morgen, 8 deser om 9 OIl} L "lener LW V ear." Due
0"', ten elDde comIté leden te ki_n ter rege- echter ID geheel met ]Ulllt. Yau de 1'GI_ .... ~
ling der daaraan verbondene werbaamheden. beereD hebben "'u veroomen dat &jj:

POUTIHF. CO...FER.....TIE!I - Naar Wil nr &llDen ook Diet lullen gaan - M. L-
nemell arJ or 17 November ID den noord weste LW B, A J Berholdt L.W B.., B
lObi! cirke I (te Vent.nW) eeue conf_nUe L W V en L Wiener L.W V Of
Ktboadea worden, w&&roe de kandidaten YOOr ~ren ltUn die ~noemd werdea
W hootarhlWl UltfeDoOdiad ccallen worden d. een kleur te p"eo sollen wu
kMMn ._en cmtmoe_ De ed. beer Yan De lijlt 11 lOt_beD leenaam

~ I"ft aumJ lIOIiM ~or dui .----[iii~fi<iiiii.

Afrikaner Bond en Boeren-
vereenIgmg .

Ik neem bU due de vrIJheid nlle Bonds
be.turen te hermnerell !lall art i \ on,er
nlgemoene constitutie aldus lUidende -

Voor deu tlld '\"I1n~ laren zullen gekozen
worden nieu 1\ e wnkobcotuur.ledtln door de
gewone leden en nieuwe dl.trlktsbe.tuu ... le
den door de wukr.besturen III ti, UUlm/ DIL'"
hu

Vooral mei het oog op dl8puten dw 10 vcr
band met de genakende parlementaire electie
znn ontstaan, en nog kunnen ontstaan IS het
van het hoogste bel&ng dat zoo vroegtndlg
mogelllk ID de maand December aan.taand~
ge,olg .. orde gegeT.n anD de Ultvoenng \an dit
deel van het IIItlkel en dat de dllltnkttlbutu
ren dan meteen nleu .. e Cirkel comité leden
kl~zen om :rirlus t.e oeniger tud gCrL.oote .. e
zen Twr de oproepIDg der cirkol-coml Ik.

L 'II' aller dilmaar
TlIl)~ P THER ,S

:Secretma. van het pronnClanl bestuur
A fnklLn8r Bond

Bnt.lto"f\n 30 October 18117

GEMENGD NIEUWS.

Tu. OIiGELUIKlnl.-Bfn aekInr4e":l
~d Haria Petenen, ...eM """"a
In de Llnllskut door een tram O....ndell'"
erg be&eerc[ Een man, paumd knv, bam
Zaterd-r uond tul8Cben twee u- JIl Waal
.trut en bekWIID eemge wonden UIl bet hoofd.
E..s SlEUWE srooaWEG -Er .. _ pnachi

IRomloop dat een .ymhkut ge"onJMllll _* bet
doel Uil de \"olgeude &lttmg ftIl bet parlement
aw:bilgUlg te "e~i den aan1ec ftII een.poonrer o"er d. "la.Irteu, WUI''' III
d.n lut.ien ijjd "ele wenen &fJ1I ~
en wonmg.n worden gebouwd..

ZEU.oo&D -EeD com.poudui acbrjjti ...
Ficbbura onder datum 20 oetoher JAII-
genaamd Andrew Fleminc, ~ ~u""""
YIn bet Fldmblll'J hotel, beeft JtlaandIC ..Jf-
meord grplMtld door .acb met een geweer door
het hoo~te ac:bleten. BU plutate de ..." la
IUn mond. Geldelijke moeilukheid _t de
oorzaak P1J_t 1IIJn.

OF. NUit 8TELLENB08CIJ-De '_OM a.8ei-
ding no dit .. oord aJa komende YID S_ 'I'UI

der Steil en den familienaam zuner 1'l'OUW,BOICh,
IJl onlulllt De n&OmI VUl de vrouw Tan 8imoD
nn der Steil .. &li Jobllllll Jaooha six, docla_
"an WIllem SU en CaUlarina IlinIopen zie
BuaW.. tbrougb the archl".', PIl 3, door

onsen r.n:hlV&nua, den beer B C V LeiIIbruItl.
Eu VEULAGno de Franaehhoek-confereDtie

II on. ge.. ordeu "&Il het kalltoor YID de "be- 0

zoeker vu Caledon die mtceg ... en wonh te
HenneuapletenfontelD De coafereDt.ie werd
gebouden YID 23 tot 26 September ftII dii jar
en .. erd met YeeJ segen bl)(1lwoood. BM ... •
aiaa II tameIuk ,"oliedig en goed ,edrukt, ..
.. if meu een paar uren DUttlfe en atiebteljjke
lekttlur hebben. dan kunnen wu dit pamflet ten
leente II&Dbevelen
MEER REGISTU TIES -De a.fdeelmg ltf&felánr

heeft thaw! 600 klezen tegen 361 bij de "onp
registratie Daarvan zuu 101 I'lkleordn. Het
dorp Mafeklllj( heeft VU «7 kie21el'llteKen 26-4
"oorheen In de afdoeJ!ng (.eorge 11 de kiezen
III.t ~nomen ..an 3181 tot 3519_,
.. aaronder tiH van kle~hngen 8om_t oo.t.
roemt thana op .!646 .temgerecbtiadea teren
24 19 ID 11l!!0 Er .un 155 kleurlingen onder

G REI I ()S --Onl DlOU" II8boola'ebouw 11 buna
klaar Wil bopen hlDnenkort ona Intrek er In te
nemeu Vat £nl eene aangename vernM1D'lIIJn
DI"t ..Ileen ..oor Jongel uf I:Sohu maar ook 'I'0OI'
on. daar "lJ ons wo ..ele laren met een )dein
gebouw moesten hebelpen Wat de kooru en
wiJnoogsten II&Dgun de .. ungaarden ZIJn IDOOl,
de rIJp heeft wat leh.de gedaan maar niet "eel,
de graanoogot IS DIet wo mooI de roeat en
droogte hebben veel echade gedaan

EES \ REESElIII'E STORMWIND beeft yer-
leden week III IC m..otl County (Nat&!) on ......
IlIk ,eel schade gedaan Boomeu werden ont-
worteld .. elke yeerlJ&' laren oud .. aren, daken
door den .. lDd mecfegeYoerclten mUlatena eeD
boerenWOning werd erg'_"hadigd Bet dak
\"an de.e "ODlOg kwam bU de .pnut terecht,
terwui het dak van den .taIm een tegeno,,~
.telde nchtlOg medeg .. leurd en tegen een beu
vel neerg ... makt werd

BOEKRF.scUOI\I I"" -De No"emher alley ..
nng van dl t alloot! lezen ... aardig lfOdadi-tlir
en maatlOChappeluk t"d.ecbrift bet gerefor-
meerd maandblad bevat aeer "eel dat
de aandach t trekt Bebahe een groote 'rW-
echeldenbeld van leteOJl.. aardtge artikelen wordt
met dIt nummer een fP'vure ul"e1'8n "an de
teodlflg.tatle Mochuh aantoonende bet pbouw
ondcr welkr. plun d. WIllte NeethliDe lun dood
.."nd l,eurek aan rUimte belet verdere recenue.

11 I f ( II H 1'( fir. p:emecnecbap met een lpoor-
Irem -~en ult'lOder te Cble&gObe_rt bet
moctl Ikst" vnUlgwtuk Vlln het IpoorwegweHll
opg~lo.1 Ic heb"en nam.lllk verhindr.ng te ma-
k< II lUet ecn rIJdenden .poorwegtrelD .Met bet
.\~t"em tal oen proef genomen worden op d.
l'eu") "nnlA hatUl Elke r Idende trein arJ daar-
duor met hel uaaltt voor hem ztlnde etatlon be-
.tonulg In ,erlHudlng 'IJU zoodat bU te &lien
Itlde I..rieMen kan outl angcn en vel"l8nden De
IIInehtmg lO lUlIer mechamllCb en batuat op
gecucrlel nieuw onbeproefd beginsel

J- Z f I • -Er .ebnnt .. el unvra&f yoor .....
te IIID De troep door de nu bekeude firma
(,ebroedel'!! Hall Uit de' ereemgde Staten ODt
v Illgen werd gilteren door de af~
Hofme) r & ZOOD op de P"rade, u.n den man
gebracht De opkomst Wal groot waaronder
ook pef'BOnen Uit Johannceburg, en de PI'itMIl
betaald bevredigend "oor verkooper eii koo-
per De reahaatie w.. per paar ftII .£70 tot
£ t4 nf gemlddellnk buna £7!! De meme-
paarden .. uon IChoone dieren maar bet ._.-
ote bod vali £IGI werd a.Ia niet ,enoepulll
Ueecbou .. d

BfI"IJE~ Gf~l flESK -Denkt ril, dat de onden
der vermoorde kinderen te BetbIebelO _ re-
oebenk wuden aanllenomen beuben Uit de baDd
van Herodus den nervol'llt, van ouda? "NeeD",
.egt gJl '1) wuden hever v&o lebrek~en bODPr
omgekomen zIJn .. ,nt aan ~I!n
kleefde blocd-dlerbaar hloed il hebi p-
lIJk Maar ral oen TI'IIUI\"&lerdan een twijt.l.
achtIg geecbenk u.nnemen "ID ZIJD aaampaoo'
He Bhodee den t .. eeyont' Kleeft daar dan ook
geen dierbaar bloed aan' Broeder., bedsaJd .....
gU doet en .toot ur.eIYeD met "rouw eD .... _~ .......
en UWland niet In bet "erderf -0", ¥olie

WIE I~ BUS'-tIt C"theariwordtbet'fOl-
gende vermeld De runderpest-oom_ deed
....nwek bU de mUnlclprJltelt om een I~UIrgrODCl
\"oor een gal ltatlon De munieiprJitelt lMaide
In een stuk glond te pnn tes-t £JO C
maand De grond werd Ifehuun! Aan
einde der maand wnd de mUnicipaliteit ...,._
rckeDlng voor £:lO 10 De 00ID1IWIIle ~
tAl betalen, zeegende dat de grond kroonlaud
.... De mUDlClprJitAllt nam healaa VWD bet.
gal .tahon Gedurende den nacht wen!ea de
gerouten beeaten geatolen en de elf8llUI'I ~-
vaarden nu de mUDlClpahtelt yoor d. WUnIe
der beesten en koeten

ZAK ",'OORW'EIUE I!11LUTUNWJJ7.Ea, __

boek en !pda, met oen !pdl tot de "encbiilnie
.traten nn Kaapetad t Itgner A E W Ree-
I~r Ardeme a kamen Lanpw-lrtat.raat, ~
.tad gedrukt door on. kantoor, prua Id DUe
nuttige uitgave II onl ,ewordu eD kali ID.u.
opzlcbten aanbeTolen .. orden Het plan omtnD,
de ttrateu van Kaapstad II gebeel ~
en nl~uw AI de voornaamste anten wonleia
met Iunen aangegeyen met al de pbouwa
a.r..u belde kanten Weet men dua 10 welke aUu\
een kautoor II dan beboett man alecha ..
straat op te zoeken en deD nUUl 'ftIl )Mt ....
toor met de lUlllte ligging &rYe Ylli dad. iD
t oog Dan .. ordt een &lphabeimche ljj.i .....
bun. al de fit'llla8 ID Kaapetad ~"en, met'"
adrelJlen zood.t er geen moeite la _~ PleIr
te bereiken als men met dit gida-boekje YOGI'
Id ge .. apend 18

OSGI!UK - De oude beer Jan TMNIa,
Betbel die a1tii<Jmet het s-r wiDclmakw ...
karpa.arden rii<Jt, .. ilde op Oond_" n. .......
om van 'Un hUil! ruden docb toeD bO wilde "...
trekken wou een der paard.n de br niet mOOI
vatlen, daarop gaf de oude beer bet punl_
goede rlpt! met de pelts, de purdee Mtin af.
m~.n een kUp8Cbe draai en ooplDldDc TW
oom Jan DIt de kar Bij werd Tooroud~
getild doch nadat de dokter hem ,
had vond men dat bIJ niet geatona -. _
dat bIJ echter t .. ee "uuer nbben reJrraakt ea ..
gelJroken had Toen oom Jan uii de br YieJ
zetten de paarden bet op de loop, op de WIl
naar GugunduafoutelD, eu liepen 1II8t Il00_-
len \ aart dat toen IU bn de drudbelMDI, tu
scbon de tw.. plutMD, Inramen. er pen p
dacbte aan .toppen wa.. maar gmpu d~
door de belDlDg de kar echter bleef und_
IUde- en daar werden EU If8ftIIPD De beer
Theron, boe .. el erg be&eerd en YOlPUll,lI echter
bUiten pvaar, .IOOYef wl) VerIIOIIleII hebbea.-
lira
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NAT..L&.~
Patatasran :Jes.

..
~
·f

KennisgeYing aan allen wine
het moge Aangaan. JAARLIJKS, van 15 October, te

krijgen voor billijken prijs, bij
den ondergeteekende.

Adres: D. J. MALAN,
Vondeling.

D. ISAACS & CO.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
s'n.r.r r.:'i xu Tf.'<' TOO~ nrx L.UTST! ZEO!PKR.AAL '

Het JJameson' Slaapkamer SetDE aDdergeteckende "en~cht zijne
vele klanten te danken voor

ds ondersteuning hem gedurende de
laatste ~ jaren gf'geven r-n wenscht
hUB en het algemeen publiek te
melden dat hij n'u eCD ruimer plek
.ooft betrokken r11 vr rtrouwt hun
guDl!it als III het vork-dene te
erlangen.

JAC. HEINEMANN.

P Jr. Wellington.

HET GENAS HEN ALLEN,(OX~ EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT, MIJNHEER,-Negen munden geleden
WJligdo ik in een brief aaD II 'rin

de roede oihl'er~iug nn RHEUMATl·
euRO iD mijn glIvaL Ik ben 60 jaren oud
ell h.b 23jaren Jang'geleden UD CHRON.
ISCHE ASTHMA en RHEUMATIEK en
.acht yerliohting van 'I'ele beroemde genies·
nndigen. en probeerde allee wnder baAt t.
'I'Ïllelen en h&d in mijn genl alle geloof iJ.
m8l18Cbelijke bekwaamheid 'l'8rlol'8n. tot dal
lit RHEUKATIOURO probeerde 811 ineent
aijll mijn NeunUgi&, Rheumatiek en pijnen
in hoofd en aangelicht verdwenl'n en hel
nienwi ia TIr en wijd 'I'erllpreid d&t .. on-
m_ter V.lW ROOT amper heellemu.1 gezond
'11'88 n.a die wonderlijke lledicijn." en dil
W88 werkelijk hei geval i elkeen die het
probeerde beTeelt het a&Il.

De heer JACOB T.Alf ZIJl. 'l'&n V1&kfor\'tein
(8 our Tan Steijnaburg). ia genezen van
een Iehijnb&&J' ongeDeesJijkgeva.1 1'&U Rben-
lIIatiek 811 Jicht. Nooit, lei lijn moet e-
Men. VuZI1L~mij,waserecnergergJ-
nl Tan .. Koort8 Ziekte." wo&ls zij het noe-
men. De eetlte dosie RHEU.MA1'ICUHO
deed de Iijdeede jonge man matig ala pen en
medecijn werd Toortdurend toegediend,
hoewel de buren en vrienden aeiden dat
lij niet verwachten dBt hij leven Ion, wa,
luj tu'u-ma~ll",ef',en getuigde van do g!'necs-
kracht van de RHELJMATWU lW en
PILLEN.
oe oud. heer T.ln Du WnT, Tall Red.lcl'lburg.

werd gm.zen door eeu bottel.
De heer A. COF.'Tzn,Brandyl~i, JIIid,lrll)llr~, C C

YODddadelijk yerlicbting. Mijn IOOn Ju< eu lijn
""boonY»der,de beer J, A. SIIIT, nn wonderboodl,
Burgendorp, werdea ook !l"n~zenmaar 'k mod nu
.Iuiten-Il blijf uw dankllll1'e niend, Jee. von

JONES. RHEUMATICURO.
HM groote Zuid.AfribanlCbe ~-middel yoor
llebt, Rhenmatlek, .RbeumatillCbe Jicbt, Lend.
lieh't Heup .Iiobt, AlIDgesich~riJnen, enl, en b... rl
Yel. Ilui......t.n pnllen, Yeel erger dan boY8n~n
_den gen_n. lt .,.,rkriJJrbaar na alle ApoUa.
_ fil WiDltalim door pbeel Zuid·Afrih.

KOMPLEET.

£S 19s. £9 ieL
BEVATTENDE 3 ARTIKELEN ALS HIERONDER:'KENNISGEVING,

Voor Verkoudheid, Hoest, Slijm.
vlIesontsteking, Zeere Keel, Inlluenza,
en Aanleg tot Tenng, IJ er geen beter
middel dan Ayer'a Kersen Borstmiddel.
Sinds langen tijd is het de best bekende
en meest gevolgrijke en pijnttuIencle
slijmoplosscr geweest in de Amnij-
kunde, en wordl alom goedgekeurd
en aanbevolen door de Deskundigen.
Het verzacht de ontstokene vliezen,
verwijdert hinderlijken slijm. verlicht
hoest, en geeft rust. 'AI. een. huis-
middel voor voorkomende gevallen,
neemt Ayer'. Kenen Bontmlddel
den voornng. Voor de verlncbting
en genezing van kroep, kinkhoest.
, seere keel en al de long kwalen waaraan
de jeugd onderhevig ia, I. bet on-
waardeerbaar, Geen buishouden IJ
gebeeI veilig zonder

Ayer's .?

Kersen" i.\

i Borstmlddel,
I"

IN verband met bovenstaande
advcrtent.io wenscht J. Heine-

mann het pu bliek te inforrnccren
dat de zaak in vervolg gedrt'Yl'n zal
worden onder den stijl of firma,

HEIN EM..A.NN , MILLER & Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,

Lady Grey Straat
Paarl.

Alle bouw- l'll t irm..erwcrk n.rn
de firma toever+rouw.l zal nu-t a lle
spoed uitgevoerd w(Jr'~l'll. G0cd
werk gewaarborgd. Verandus en
balkons eeu specialill'il.

De firma heeft al"'lo~ In-t vol-
gende gereed voor da~f,lljk gt,hl'lIik:
Vensterramen, Deuren (alle grootte)
enz .• enz. Bou w m ate r i a a 1
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet \"001'

bouwdoeleinden worden gl'IIOlIll'll.

Telegrafisch Adres: " HED'EM_HX,"
Post kan toor A.dres : PA..ARL. Ayer's

Kersen
Borstmiddel.

Warschuwing.
a.\X\;li:AST, 3 voet 4 Duim wUl1 'en (j Voet 0 Duim hoog, met Spiegelglas

·!b Duim bij H Duim. ~5 5a.HIER.JI EDE wordt ,'('li ic.l.-r
belet. zonder ond,'r.~l'Ill'id vu n

perzoon, om overtrt'dill:; tt' dill'11 ol'
eenige mijner plaatsen, namelijk
Witte-klip, Ongegund. IJzer-
varkensrug en Goeiboschrug:
hetzij met honden, g"\n'l'r, \"l', "f
door het veld tt' Il,ol"_'rl.

Alle ovcrt rc.lcr s zull··l! dddl'hjk
volgens wet vcrvole.l \",,,!'d"11.

Het gebruik ruakcn van \"oeq1adt'11
door mijn veld wordt tell _,Irl'J]~'tL'
verboden, alsook het tra ppt'lI Ya11
voetpaden over mijne la[\(Jt.rijl'11

}', II. LOl'H~EI{'
Vredenburg.

KENNISGEVING,

\

A AN het gl'('erd Pllbhl'k v.m Jl'
Paarl en omliggendl' Di,~·

trikten wordt hiermcde l)ekerHI gl'-
maakt door de oDderg('teekenden,
dat wij lil staat !..(1,~tt'ldzijn om
alle timmer· en IJollWII"t'l'k aan Olh

toevertrouwd, m('t all(,l1 '11oed l'n
I!tiptheid uit te :\"o('1"en; zoodoellde
2lUllenwij dp onderstelllling Y:llI !Jd
Publiek van Jc Paarl eli om~t['!'hn
zeer op prijs stellen. De h,'zighel<l
zal voortgezet worden ollder den
stijl

DU TOIT, SMIT EN CO.,

Bouwmeesters l'll l 'Oil II'il" t l' III....

A-1 { P.O. " WINDMILL·ures.
Achter PaarL OPGERICHT 31 JULlRT,1846

o Vom MilnuN Top WASCHTAFELmet Tichel BuKt ~ Klein Kaatjb
beneden, en een Kapstok aan eIke Zijdt'. ~~ .1.4 ..

IlItn&l'AIlIlUD DOOit.

DR~J. C. AVER &: CO.~
..':u LoweII ....... U.S.A. . ~ I

r
DE NATIONALE

. OIderliDge LeJeDSlSSllllJltle Ju
scIlappU Jan Anstraluie, Beperkt.

Wij bieden nu' a.a.n Brandram's Wereldberoemde Bloem OPGERIOHT 1869.

van] Zwavel, onovertrefbaar door,eenig and'er fabrikaat. HetEersteKantoorindeWereld
em de O'l'l!rgu.f Waarde in -rkiog te
brengen om AobtenrtalJige Poliaeu 1'&Il

kracht U ho sden,
----

Speciaal No;2 Hooi Pre •• Machine.
(Ha~d kracht), met kist 3t 'x 2t voeten, levers aan beide zijden.

Walter Wood. Maat Maohi.n••
Zelf Bi.nder., met extra toebehooren.

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

MEN VERVOEGE ZICH BIJ

MOLLEN COY..
DIREKTE IMPOR"rEURS,

PAARL ..

'~ I

Nêderlandsch~ Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSOAHPPIJ.'

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

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

filii lMl R_ lW ~~ n ffL-fIl Ja t71

n n " lt Pntorla .£4 os. 1d.--ti8 ti ,j
Dagelljksche personendienst van Durban (Natal)

naar;Johannesburg, Pretorié~en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

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

5150,000BLIKH"
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BU :-
B, G. LENNON en Co.
KEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en 00.
B. LA WRENOE en Co,
STJlPHAN XoPHEBSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

.~.....
Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzburg.

;_KEN'NISGEVIN"G_

DE onderseteekende is gereed·o·m orders te ontvangen ?OOr~ de
. v?lg6nde " Merken" .van. de beste "Margarine" i.Im:n8r Ja CJ.e

Kolome mgevoerd, vervaardIgd m de Fabrieken van

HAGERDXA_ .si OO.~LTDI ••
KOLONIALE WEESKAMER ENTRUST HOLL.A.ND VIZ,....

MAATSCHAPPIJ. I Het Koemerk:' I, Drie Kroonmerk." ..Bakkers LievelIngS
No 4, KERK.PLEIN, KAAPSTAO, merk,"

AIsméde ordfll'll voor gepreserveerde vleeso~eni sa.uc~,;en etc,. etc., gepreser-
POSTBUS 14. TeeN in "eie Co~eMltie f ..brieken Limt." Ho land...e,·dE',· ordeN 'POor Óe

Telell,al4{ eli Kabel 4dr6l: "FIDELITY." pl'llohtigs:e soortea van Tafel· bad- en hu1ehoud linnens, he.n:iC:oeken "kdoeken,
, damast, f:anl'l:en, ge8treep~ enz., fn&., uh de fabriek van H. Van den Briel. Holland.

MOIl8ters ter bezichtiging aan de vendll-lMntoren -van

ElM:XLEJ H. VAN NOOR.DEN~
(lJ . '" BENIG AGEN1I'.

Voor voormelde firms in de KAAP-KO'LOlnE. KAAPsr~.
H .. 1r. van LOOP en KASTEEL S'l'RAAT•

. t7"'Wodol u._ pdio.oopo oaaukoel .. De
- - AT.... C_" __ - __ ohd.
dolljk op Ilea .-10& ... lo la bol iIU _ •
_pbloon.

KenrusgtYing Zeeyarenden.aan
Kapitaal ...
Retlerve Fonds .., ... £26.000

£60,000
...

De Afrikaansche Zuidk u' t. '-Voor de Administratie TaU Boedel, ID
Eigendommeilt, als Executeuren,Adminiatn-
t.enI"l., Voogden, ClIr&ton, TruteN .....
lnsolventen Doedels en onder Hu"eI:ijb-
voorwAarden. In.pektora. At.ign_ .......
en TOOr Ingezetenen en Niet.I~
Likwidateuren van Onderlinge - :au.....
tIChappijen en Firmas.
Voor de Invorderln&, van V.rban~

den. Wissels en andere schulden.
Voor letmln&, van Geldop Be~

Verbanden van Va.t&,oed en &nd~r.
Iloedgekeurde Securltelt.n h~ Be-
leigen van Kapitaal. den koop en
Verkoop van Vuta'oed en and.r
Eia-endom.

Veranderilrg in eien IJJrJ :'-:n nel L'( hl,

Vierde Kennisgeving. i
_. I

I Von W!DTil'EL voorzien van ~~n8pieg-elgla.s 18 duim bij 14 duim op
patente wielotjes. £2 7••

·'.0:

BoTengeuoemde is aanmerkelijk bpueueu i.n prijs dan de inferieUre inge-
voerdo artik_elen cu daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd ia
Ln de Kolome zulleu Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd M
-~len de hitte van het klimaat zullen staan. -

DIREKTEUREN :

P AU L DE VILLIERS. P1"OO1Ïl'ftJ'.
VOORZITtER.

HARRT DoLUS. O. T. VOS.
J. C_ HornT., H. M. AltD.... ,

0_ .M. BulI.lV, E. J. Eur,

Dezulken die hen wenl10hen un "etellen
gelieven hen te nomineeren ala .. De
Koloniale Weeskamer en Tru' Maat·
acb ..ppij."

tirOe In80lvente Tak wordt beaii.rd
door den Secretaris, Toor wien. daden de
Maatschappij verantwoordelijk zijn zal

WAARBORG TAil;
W, WE:--Tl[(lIT\.

III :.'IJ' ,., i •.• I'. \\., I), MON'T!~QU

G. P. V/\N 'Z!\JL,
Vendu- Afsl:l~c':', :":C., .. __ .. I' 1

I Somerset West Strand., Voor het Gnarandeeren Tan de Eerlijk-
bei,l, Rechttlchapenhci:l en Getrollwheid
mn Perllon ..n die Verantwoordelijke P08i·
ti ... b"k leooen, biJ het betalell nn eent
Jurlijh.,loe Premie.

~ I/~ PolÏllsen der M~tllChafpij WOl
den iu onh-nng.t genomen door de mperial,
Kol"Diale. 'l'r&DsvaalliChe en Oranje Vrij
sb&l.Achc Regeeringen, Munioipaliteiten el
Aruecling1lT8Jen. Banken. andere Publiek.
Inrichtingen 811 lIaatech&ppijn.

De Direktenren komeu elbn Din.eda.g on
10 T.~. bijeen OlD ZabA Il te 1wIdeIen.. '

G, W. STU'TLIB. ......

MEJUFV. BENFIELD w-eDIOh.
het pnbliek bekend te maba

dat zij f'en Eerste-klas LogieIlbiI
op bovengenoemdo plaNtl ..,.
geopend.

Degenen die voom8lDelll1lD ...
Strand te bezoeken ....... ti
8ChriJv8D of in pe!'lOOll ft MIlt ti
dOeQ II se. VVtr&..,.... aI...... . '---.'

KEX kompleet sd .Jllhlk' (: ""<)
muntstukken; alsook, l'l'll

"Burger Pond (ISï-i) in )..."Ot.'dl'('op.
. ditit' -A. SI\lLA.."fDEn E:S l\l., Dar.
ling Straat,

~EVESTIGD S:::D. i:T 1_,";"'3,
KANTOOR ;-BAN~Gc~J'I"-N......... v II ..... ; •

I{./
,I
/)

é

66 :E:Q"I:TI~.A.:E:I~~"
Brandverzekering~ en Trustmaatschappij

St. Georgesstraat, Kaapstad.. .
---_._-----
OPGERICHT 1844.

DIREKTEUREN:
De Weledele Heer.T. M_ BROWN, (Voo~itter)

. De Weledele Ht'eren 11. m;ARD, W. MARSH, G. SICHEL, L. J. "OAt1TDL
J. A. lU:ID, IL K_ TH.EDGOLO.

Dezo :Maatschappij, een zuiver Koloniale ITtlJteUing en ema ct.
oudst !J1't)eJ?ligdcn in de Kolonie sluit nu alle BOOrten van BrandTer.
zekering t{'gell ycrmilldel'de prijzen.

Voldaan hebhenJe aHI1 Wet No. 10 1891 van den Vrijstaat ;, .lij
ook gemachtigd Jaar hezigheid te verrichten. .

Agentschappen in al de voornaamste Steden en Dorpen VlD de
Kolonie alsook in dell Oranje Vrijstaat en in de TranvaaI,

W. J. MERRINGTON,
Secretaris.

J. C. SMITH & Co.,
IJzer, Kool en TimmerbontlagazijneD

KOLONIAAL EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT,
STOOM ZAAGMOLENS. .

:Breestraat en Riebeeks
K.a. ••• WAD.

en

Boofd Ka'AlOM' ClOOT Zuid .Afrika:
St.Oeorge·s-straat, Kaapstad.
Bedrag aan .Á88nrantiee vu

kraoM gaat te boven £10,000.000
Beiegd FGDCbgaat te boven £2,500.000
Ju.rlijbCh inkomen over ~.OOO

DIREmUREI II ZUID AFRIKA:
Sir GORDe!!' SPltIOO. K.O.AlG.,

Voorsitter.

De Heeren ADBl!li' v.ur I>EB BUL •• KooplDAIl
A. W. SPILB.t.118. Koopman. Ku..,_w I

JOHN W. RAIL.

Bestuurd~ voor Zuid .A1rik&.

MAL.MESBURY
Execntenrskamer en Voogdij. en
Brand- Assurantiemaatschappij.

CJPGERICHT IN 1884.

_Jngdiild bij ...lek Mil Parunwu No. le NIl 181.

Opbatuld Iapltaal
Rasena Ponds

.£8,210 0 0
'£12,000 0 0

. De Kamer onderneemt de .Adminietrat~
van Boedels BI8 Executeuren. Voogden
Trustee. in Insol eente Boedels, 8IUI

Optrekken van Schepenkenaissen, Tl'IoIlI'
porten, Huwelijks Contracten, Voor h~
roorsehieten van Geld op 8el'llte Ver-
banden, enz; en .AJgemoene Agent.ch&po
pen in en buiten de Kolonie.

Verassnreert Los- en Vastgoed
tegen blijte termen.

DIRECTEUREN:

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

De wa.sa. Heeren.

N, J. H. CROEB[R. J DB_ A. J_ T Roux
H. R. U. GRUFr. A. J. Bassos,
G. W. D. RU8T. A. W. Louw.

AUDITEUREN :

De Wel-Ed, Heeren L']_ J. VAlI' LBD
en MARTHS.SMUTS, H. Zoon.

De Directeuren ve~eren elkea DiDII-
dag's vooemiddegs, in den Zomer te 9 uur
n den Winter te 10 uur.

3. W. KOTZE, Secretaris.

A. T. RUTTER,
'll'.AKER Tan de beroemd. ~=JIJ. .. INNES" en .. CRIGHTON"
bekend over de geheeie Kolonie. ~.z
order gemaakt VBn £3 en meer. oud.
nienw opgemaakt of eenv _,.. .. _
1'OIgeua patronen Tan de ltlanten. ,

TUXGlEIN
Ket de llieowe Sohu1tstreng, om W
1Cba'l'8D te l'OOl'lromen.

Vrug om Prijalijsten
.... DARLXKa&TR A AT.

KAAPSTAD.

~
ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST
De,II CASTLE MAlL" Maatschappij

DB Stoombooten ru-r Lijn vart.reJtka
vu K&apetad naa.r Londen om da

anderen Woenadag. te • nlU' n.m.. IIMI'
Madeira en Plymont.h. tol SÏlIt Helena _
A.aoeDilioll aanleggende op de bepaald. ha
acbeDujden.
Oct. 13-NOBILUl CASTLE, u_pt. HA.Dl!lOJI'

" '7-0UNOTTAR CASTLE,.K&pt.. HAT

btra Booto ,oor bgel04, Jit tu Palau
TINTAOEL CASTLE. Kapt. RDD..t.LL omlrani la

October '

Voor Vracht of PlU!Ilage vervoege met
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ. (Bpb).

~
URXON LIJN

KONINKLIJKB MA nADIENST
unOI 8TOOllBOO'flUA.T8C1U.PPIl

ca.... STl.

DB ~~ ::.;!:':!;~=
1"Ïa Kadeir&, om df'D &Ddenm W ~ ....
• uur e.ID .• ala o.odor MDleggende

VOOR DGBLAlfD.
.. U-HEXJCAN, Kapt. RsnrOLDlI.

SePt. S-NORHAN (Twin 8cnw),!tapt H·o
2'_TARTAR, Kapt..llolrrO_. '

Ur&.t. BOORN VOOR SBOSl.4lfD.
G.t.8<)()N (Twin llerew), Kapt.. Il..t.JI'TDI omba

12 .l11f1U8t1t& '
GKUf~ 8crew), Kapt. mo_,om*,-,,.

GOTH (Twin 8c:retr), Kapt. BUXJrn, omtreDi •
September.

GA= Sc,-ew), Kapt. Con, omtreni Jl

Een Tan de Maateehappij'a mooie Stoom
booten II&! SOUTH.AMPTON YerIaten TOOl'
HAllBUBG, kort. aa de •• _1. __ ..... __CIeae~ ~""' •• _

B.BTOURK4 4 RTJESIl&U'DGELAliD
~ TOOr Z.lbanden, 'll'orden ui ...
reikt ~ een ~"VaI1 10 percen*
op dei! Da.bbe1e1l Pawllppnjl.

BK'rOUBIUA.BT JES ll&U' HAVENS
!&ap ~ ~8T wwdeu ui~ YOOr de
tenapeia biuen Drie Ma amien perd. U niOD
ol the OUtIe v ...... happij StoOmbootea.
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perkt. nad .... liet bllD .... d .. elPJijk 1MB

bovea ajjL l>UUJbn hOadeD 4ibiJJa 1I1IperiD.
-- ...... OPGOb..,~r..taw--- of boa .. wat au' we _ bUel
_hbo laII Yl'Oef 0Plll&au ell laat WerI!eá ID
duro. .erbra lDaieDeD, 1rUnD6e PUI ordi·
aaire boer terecht ba, .... 'I wm'" na 7
UDr I.n du ocIa&ud &ot 6'DDr ill d.. adater.
aaiddaff, u 'I 10.... VaD 6 DDr ....... &ot , Dil"
IL'" lDfi Jaap ruaipoo ... yoor ochteodaWk .Il
~ - IDpInJlieDdeDteD die Dllt al te
DaIl" f.C&eD op de lIW1Ier waarop bet YOlk werkt
ID WIeD bet 00II: lUet ba lCheJea of au leA _
of DIpD PeII08 per dag meer beta1ea daa de
buren. Zlllke EDfeUcbe ~rderu.n 1110 bwten
kijf meer poplllair Doder ODH kl.urllJllln eo
oaturell.n arbeiden dan dUIVaD oD&eH01Jaocbch.
Afrib.o.n Maar mJk. boerderuen .un tey.nl
lID vloek voor deo landbouw.

LoKDJ:N, 119 Ocr. - (Reutw) - Verdere
billODderbeden VaD de lDDaDIe ftII dell Sempa·
,La PM door ,_nuLI Loekhartl &roepea 'toooeo
lAD dat d. bergbeW.DIrI ~luchtteD, daar au bet
",ur Y&llZeilY-OÏfIde battef!Jea Diet koodea
It&an.

LoNDEN, 00 Ot"T - (~uUr) - Géoerul
Loclthart pat nu de Arbauppu laII....ueo Bli
bet nemen YlO deo Sempacha pu werdeD Yler
pdood en tWl.ntit rewond

LoNDE"I, I Nol' - (Rouur) - G.DeruI
Loekhardt heef, met aJeebte ienD( y.rliel deo
Arbanaa pu mgeDomen. HIJ pat naar de Afri·
dia Tirah.

KORTE PRAATJES
OVER

GROOTE KWESTIES.
'ereld
kIng te
<sen Tall

wt. dr. BD~ boer of werkbeu _
populair dan de HollaD<hcbe ~
ooder de k1eurliec· en nat~belcIen1
I ndien wel, geef de redeDen op.'

:Moeiluker dan men m~hlen d.nkt, 18 bet o.
d_ vraac bealiat te beant"oordeo Ik beb
"'olkJM' gellen. die IlOO .eer lAD hw Afri.
kaanschen baaa en nooi gehecht wanon, dat au
met geen gek! van de plul.8 weg te klJ!8U sijn.
"iIlk, dat op de plaa UI !feboren en In dieJl8t nil
Ilea klemt.w. net 100 gelukkig II, ala hDDouden
bei waren toen oti baas en o~ noor nor leefden.
JlI: ken ze die n .....r nun stand er &eer goed AID.

_ &oe IDD ZIJ be bben niet alleen een gere..,ld -en
.ea flink ran twen maar behalve bun Itu

houden ee oen pur varkens eo eoma
.... enn pluim 'te op na Ook lIJn er

die een spannetje beesten hebben, waar
eeD stuk land omploegen hout rijd8ll en

Ia~",.h.el,k doen Dat soort 'vu vollt:'ta dan
%00 eerlllk als goud en de b&aa kan rernat

- maaod naar bet strand gaan en aan ollte de
pluta overlaten E~ zal mete mankeeren op
tijd aal de turn ....ter het vee voeder krupn
W kweek zal deu wl,ngaard met yerVUlieD
.-en hoender tal wegrakeu en tot de laatate
..... zal oil ajah bergen tot de nooi teruakomt
De baas behoeft "let bang te wezen dat zun
kelder en de Juffrouw dal de pakkamer of
~ opengebrokell "ordr DIe 0(1 Jong rou
nooIt illJn oogen weer derven opelaan. ala er zoo
,. trpbeurde, terwui b'l b....... van de plaata ta
t a'l"ODUalaat gnat hll nug rond IDet de houden

om te zien of er uret ergens Iet.! verkeerd 18 en
all 'wachtel die noon 'oor uiet blaft • nacbt.
un'llaat dan Is die ou er Uil met zIJndubbelloop,
dat ~Il!)d klaar staat voor mogeluk onraad D,lt
18 het boerenvolk 'an de oude !IOOrt.,de aJaven
!riDderen die nog tJLIJJ praten van 'onle
plaat. ons ree onze 11 ingerd mijn oort
ltI&ar III sten en wt<g huu JeW wordt minder
en het JOugercJ".lncht dat een mondje vol
Engelseb ~elee heef t IS Ulet meer wat het
oude 'u. ZIJ b..or~u le veel vau de IUlOtlen
en Willen hun ~I;;eu ua.... "n Heden 'lin ze
hIer morgeu op een .adere plaatll Dan welken
re ,,",Il uen 'poorwcl( d 'II In het dok dan bil de
~teen~ornh;rIJ dJ.ll uf' h lIHlj&nge~ bIJ een met
~ela.ar malT ner ~t n ....b!lI' en lIJ lan~ Dat een
Engel»ehe 1,<1.;", [lJ ...( r III hUil "'m lak vaJt "lJ Ik
DIet unlkrr neIl \( t.lf lUl li ~tb\"!urt het dik
WUi. d.i! l I I Ji,., I~ prodd te heubeD lot
eeD \fn ......l .. he ill t .. ter terugkeeren hoewel
ZJ dan II j! fUl",1 Jar blijken omdat li)

de tu Lt li ,) ~r !lant -g Zl!n eo dl:: baas
,ht lil Zat~rda£", eD

maar I Ier d:tt;ea In

Oorlog 111Incl1e.
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LoNDEN 1 No\ - (RtJUter.) - D. ameer
van Afghanl8tan beveetlit In bne ..en aan den
oDderkoDu:g en den Bntacben ageDt EUnODYer.
anderli.ike vnendacbap. en segt dat lie Afrid .. en
Orakzals nu yemederd foon.nb bIedt ook aan te
helpen om de vrede te bevorderen en belooft
yerder Hudda Mullak YID AfgbaanAch IfOnd
,.bled te verwijderen, IlOObu aegrepen mocht
"orden

BoEUNl:OON

Oom Hana, bU Wlen ik 10 mun Jeugd leerde om
''pOD' aan te spelen, wy eea maD van IMolaug
m &Un dairen Van hem goldt wat lID van on.ze
Afrik&anaChe dichten &ong

• DIe kleingoed 18 voor ofl baaa bang,
Net aoo I n aaple Yer n abng ,
ZUn agte..,. o:uobok ta lang,
Pu op, as bU bul ledig nog .

Will oom Hana dan eoo'u kWlllc 0(1 kerel'
Oe b neen, yolatrekt met Hu wae Itlpt, orde-
lijk. een achtermabar boer. en liet nIet met Ilcb
.pelen maar orengeDll 100 goed 'I"OOraun volk

tdat ala ou Jonaa, die 'VUdaaa nor geoadebrOOC1
eet op de plaata, eerst begint te prat.n over aun
oerlede oftbau die bem wo goed' miahandel'
beeft. dan rollen de tranen over alJn wangen De
kinderea en kleinJrindereo TIUl den.zeUden oCt.
tata WODen nOl altijd op de plaats, en een re
spectabeler klaa van kJeurlinau aal mea Dlet
licht vindeu Dat palacht .. haaat ala lID erf-
goed van vader op roo.n OVIIJ'IPpan. eo ik &e-
foof DIet dat bet gemakkeluk sou suo om beD
over te rok~eleD naar een &oden plaat&. OOI
onbedorven boerenvolk 15 ala groote lriodereD ,
men moet se met een Vlllte baad regeet'eD, maar
teven. een liefdehart toonen Ik .. g ona "oabe
dorven • volk, en daanoee bedoel ik ons eenvou
dig Tolk want er .. een gealacbt opg~ld en
nan bet groot worden, waar geen bUlli mee te
bouden I!I en bIJ ...Ien cen Afrikaansche hoer
.eker llIet.oo boog aang'eecbreven .taat al. eeu
EDllelsche baas dien III geIDakkeluker kunnen
omloopen Ik denk dat dIl te wuten ta" aan de
oproeding ell b omdat zoo n baaa llIet ve"taat
om den afstand tU!I8CCheDben te bewaren, waar
te Hiel maatjes mct ben maakt

llEDEWEIlJi.ER
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Lo "IDEN, 29 Ocr - (R.aler). - De Ooe-
teru;j.bche relebsrath heeft &eyen en twmtit
ureu achter elkander lIezeten, terwIJl de m•• r-
derheid tevccgeeio beproefde d. obstructionl8
ten w t te putten

De meeste mgenlenl'!l bebben f.lch bereid Yer
Idaard tot een confercnlte too te treden, en ook
zu steldeu voor ...aarden
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L.)SI1E~. I X" -(Rwt,,) -De Egypttscbe
occupatte van KiLiaIa 18nu bepaald !J.",loten

De porte heeft Informeel geob)e< teerd bIJ dQ
mogendhedQn tegen de aanstelhllg Vall generaal
Scbac1!'er als gou'erncllr van Crcta

J a, mIJnbeer de Engel.ocbe werkbaas IS Dleer
p')pul;ur wanl bil bebmdeldt on. ala zun gdq
ken "" llI"t als n Hotuot en waren al de "It-
m~lI'cben ID ZUId Afrika Erigel.ocben dan wa
reil Wil al lang de bazeu en de WltlD&Dwerkjong
\)us zal lenlU>Ill!te llIet zoo Iwaar beboef te
"crkeu al. IIU "ant de Duusman ba~ geeft Ons
ma;lr nllll kan. om buhday te boud en en hulle
Ir, uw uek nooIt met on. docbten, of III moeten
I aD de slechte -0, rt van Duus volk zUn :-;"
fill neer g""f ~I, een ~.ngelachman voor een

I\aut Jlt UJeeu goed betalII en miD werk
IIIJT~or

Begrafenis van Lord Rosmead.
LoN::!E"I, IN) -(R'I<ler)-Debegrafenl8

van lord Ro.mead L,d beden leD twec ure op het
Brompt.un kerkbof plaats, llluen De hert.og nn
York en andere Dulahlhte ten beLhen pel tele
graai rou w J..ekla.;-aan de famlhe aangeboden

KAAPKOLONIE
"V, van den. heer F'eischer.Vertrek

P Rr ELIZAIlfIII IJ O. RWI")-De
plaalsellJke rc.iJ mag ...tr v•• rekt .po~dlj( van
hltr uaar Ka.'p.tad '.n al" Ir Ill. magl.trut op
te tred, n De afd",'. 19"rand beeft hem g...teren
e"ll afs-: ,eld ... J _. aange hoden waann bU ten
volle" r ~rootc diensten erkfnt uoor hem aan de
afd",,,ng I ew"zen Heden hcgaf uo .tad.1'JlH(l
met d. n lJUrgenleL'Sler aan bet hoofd en den
.tad.klerk zlcb Ilaar bet hof en toen de I.. er
Flels"ber ZI(tlllg nam hood de hurgom.es.cr
hem een adrc. aan waar II de dllmBlell dIe hj)
aan ,b .lad had bl'wezen en de Wille w.arop h"
met de municIpale autontclten had .amLDge
werkl ten volle "cnl< I ulteengcz~r De hoor
Flel. her ~nt"ooriuo Iireed oenl( en gaf 7.I'U
alg, heele 'oldoen,"; te k, lIneu oUJtrent de be
trekking tU'lIChell t,el puLli, k en hemzelf

Een derde adre~ werlaangeboden door ue
rechtJog~leerde faculteit

[,I)' 1
il< nl~t yeal te 'eggen. w ti Ik met aw

'trlof toch ook een dult In bet takje legllell
Het heeft meer dan eens mUDeopmerkzaam

beId getrokken boe ,ol ue tremen Zlfn meI kleur
hugeu 'ooml op ~[aAn<hg I k moet hard werken
rO<Jr mIJn dagelukKc b brood en miJne kInd, <in
ouk en dIe meusch.,u kunneo dn~ dagen ac'.ter
• en Zaterdag Zon~ en lI~t.Iag nLOten en
hun plcUler n"",en Cncket ea foolbalI matches
"uruou i_bt ;lOen ~e1f8 door de Engelseh .. cou
ranten yen:,eld Waar moet het heen? Kan een
I",.r dIe al moelIc beeft Om ziJn hoofd iKn en
~ ler 'e houden met lu'k. arbeld"11I klaar
komen' \1&ar dit lJ!de boo!:gerocmde beocba I Ing
'an ome da;en de kIlecht wtlll'elUk Ja meer
l n t1,111 Jc lia3.\!eD de meld d3n baar Juffruuw
Aj~ En;;clS(;he !Juen en "erkgaver. zulke
JlD,,:en w.lalen en zelf. aanmuedlgen. I. bet uau
"onder daL ZI' daardoor e..n goedkoope populan
lo,' hu\Co den \ fnkaDer baas "arkrugen' Lut
cr "eo. op boe bruw.,,1 dat Jonge volk 18bI' de
,W.lle, en ID de otraten llaar kan bet anl Crtl

waUDiler eeu EDge!...:be porter of andere blanke
'an dIe kla. bem de band toestookt en uitroept
HtI~o Juhnn~ how are )OU' ILd a gouw

mal"h Of' Wh, mUi"SaralJ, I bavn t teeu )OU
• •<r So Jong Wdl yuu be at home to wgbt'
[. bet wonder dat waar zoo velen .an deze
kla.o.,c een brume vrouw hebben, {le Afrikaner
IJ""" UIe z,n bloed oll\ermengd wil bOlld.m, IU
u ma,htlllg raakt· Zld u munbeer, dIe verDIen
Ing van "' lt met zn art 1~een vJoek voor 008

Illld en me I de Imtroomlng 'an allerlel.lag van
I Ik zal Let nog er.,er "orden Gdukkli dat Wil
rn(:t \croettlde lnaciJln~nc meer en meer onaf
li" d.:el k word, n en Ull. een f,aar knnppe JOD
!!:,cn" nu tnt:"l-r knJJneu Ultn Hen ~ll vroeger
nd eeu J "".JU

IS,
Vrcesel1jk Ongel uk

HER'l \~r'l rin! ·IO~Tf.I'I I :'io, (R,utcr)-
Ecu Gurdon.IJlul boot, the Sparrow (no '1)
genaamd spoolde gIsteren morgen te HarrlJ!Vaal
aan ...al VIJf man eli een Jon~e .oon van den
beer MaI..n, onderwuzer te Palmietnvler worden
gelegd verdronken te zun .

~,o~.
.&d6la,
lela op
lader.
maakt

SPOORWEGZAKEN·

De Lynputszaak.
f'IR J .DIES VERTROKKES.

1 hei

KJ:lID£RI E\ 30 (JL r - (Reutc, ) _ Het
h.:>orcll der L\ npntszaak werd gUIteren te Grl
kwnstad voor uen r68 lll4g18traat herv"t 'Vllhllm
~ "cdenk J "l"".iTl d, konllnandeerende kapt der
berodeD COllipagU1CDEO V R ,erkla rde te
L Ingi.Jerg <tafotli lt r van kol D~lgety te zlln
!;c wee,t K '\Jt Pnngle ullt\lU!( al'e 'IJetl"l"
(j" It:r"'!4 \lnn (tHl k()mmandcercndea u1tieler door
';t LJJ..,e luo kaJ..'t .Pnagle In kamrnllndo 'an een
p lLI(Jui/l~ \H d ultg<Jzo!J(lcll dan olltnng bIJ gc
"'I.;hrt::\ eli (lrJ~r~ t retul~e produceeerde li lJ Dor
'prou kei , Old, r 'ek I n de eel1lte order aan
:. ipl PI Ill~Ic get! Ilccrd lj )[el, komen de
", ) rIl \.._jJ (.11 lUoogt ttliZ JIll 'uren wet
op I.llt)\.)()r1 IlZt"l 'llhlll bch.;lho WQrlOrer lI)

I"' ..en u te [,.,1,; Ulpt I Eeu audere orde Vali L4
JUIII Ut'at bLt ,olgcudl \110 per,onen die ge
\all..lt>D "onl~n moclt;n IJlcrlJu,m gezonden wor
JOII (flet ... >ord uile onde""lreevt ) (HtUlgo
berIDnerde zICL Uilt IJ J uet gCIecbt te I'.""do
boek kapt Pnugle.loelD benchtte eeD gevangene
gemaakt te bcLu~n Dat,. ilJI \ '»r waver getUIge
l"un h-nnnelen bet cenl!;e g~'prtk dat bIl had
mel kap' l'flbgle <if de gel'an)!ODen Den \ ol
gp,.d, u Ulorgen werd er woordeliJk of ande""Llu,
ti or ItPtulge geen oruer uItjfel ""rdlgd dat IUPn
l( j mUl IHogel I{ .l(e\ allgen mot:;t maken

f
noch

"J< Lr ""'iI!!O 'erstandhuwh 19 te dIen effeete
III Il" k~mp laar: ",ver getuige bekend
Sir Jame. Ln la,', ~'ewrlgbt CDgevolg Vei

troHen g"tera'und per trclll naar bet
DUUde1

&oT.

iST

I~ ! 1 j,f"t I 1 Jc K:J 'P III Jc dukkefl I aar
!Jet lu'II1"'t! l~r J4JIJH; ~tl ..."d t.e • )1.( Il )Jltm )~t t-
IK ttl J 19t_!1 dlt:klnJlrjlnltt~f>1Jt:nh .. l
lft.::t \ ,1.CJ d~ gt!'~I'rt.:.k HJnd pI tilt..: I> 19 "'t""t r _
DJ.,..' I m,al 'lliertC JIJ U fJtr - ft Lu .. Jl.;
hal '''.Ill{ lil ~le K hl.!' - :\lt li !lan Uie J li ..

\t:t" !1La.'j lj( ":l.~ ~I lJ b3ln~ p!ckk~ -I-Il \\ t
ILNI"1l J I'-Ih.t ,dl",6" lJ.a_ - Ihu biJ
JWOl rs bt_ J 0P"t 'fl" 11 J.1.C~L.e (Jl lA j dee

L.a.a._", k Hl Sk.ul~ U tlom - HlJlê ~ dIt ill l.;d II.:
t.:U t Jd) ) 1 III g PIJ dlt J,la..:lts \f~ rktc tfor J l nd
JiJ m!U.r .tI ld tit: UIJ.. d tll JO~ l.u6t CD JIJ Lud
U_,,,,t g.lord: -IJl' ","r bH"" ~n <8dIe I'la.<8
IJ,e ~crk g " ... l Jd; I lLL Wtgjl€!!I:llan Wt;êS _

!, JIJ Jan dad I k Ic"t Ake -\ee Ik " eer_t
I Jg n 'J I)e II lie I .we u,.... I(el.l maar dil
"a~ 'er get:D h I I GII tc hou -Hoe Z\.J) d •.wJ_
\~ baai h yo l~ n( Olt 'lllJlJ1D C I dit ral~ \ar
(he oggerd tJt (Lo &..:1.11t VI~ 1I1~!lt .. Cl

lw-art' tI tn ~~rei~JOU (_fil te (f, 11n 1. :l;X_" t" kt.:
lag Da.a.ru 1 v. h da: kos I IrT lketr 'utJr gu:!o
bUIld om tt,l ~et ... 1 k \ I ~ ~n lbllclLrf ) J \\ !

I,rtuh•r ,klmmd IS dur!J,) til n""rus kr J
Jaar Ol ll<4a~ wee' Jat Jk !Joolt lJ " IIl1dn
"1...r Ua'( II le en !!'ol)l kr J de kjffJtl :'iJa.<J.f DJ f!

Jle\ t' beur "a.....Jl t d.Ul k Jf tit.: I Dit;! purt" rng ti

t:rlJe~ en JIU rna~g kl't.:" IiIJDOT~ensuma."J
lit j"llk f,en d~; hn d .. ha"" m .. eer tul
.Iucht g«"g III tu,n "cd IK kwaad en ach 'cr Ki\11 fIll \ 21 0. I - (RC'lIrr) _ Een
holO KIl.:, biL'" Il!! li."l' ,l,e plaa- le duur gek ~ t~lr k b.(," uor. I.· 'Cl ,aderIng "'erd heden III

helmoet !.Jaa.s dJt IH(' P did \uJk WIJ "roek: nu.: Ik he st Hl11 II I !'I. ~\.:houden om m~t SIT JSUlet! Sl\-e
ec mllu hllur 0"'1 Jl I wo U [!lI) toen met c"",,ld \\ ngbt ('( nJIIllssar s voor plJhhok)!- we.rken ver

~I=I al rna.·" le I Ik Illk"-onlJcb,))rl k. eL~l( htl I < I el le~e <pourlr,glukon te be. preken Dc heer
én hJ aa m 1.• die lek \\c tn UU~Ul rup I .T :-; An ltr~ n pr(sld~Dt d~r karneT ~U koop
!'rula!.,J I~'oud ~n nPlule .k~lm \vu b,"lc Illndd '" () cl tere'lon;lerdelegeuwoordtgen
k kl d d k \. are~ 'Ier 1",len 'oor K,ml (rley de heer \Ven ru J \ an ru n elJJ a.;p ill €B weet lt I Il I \\ R ti t t d b d I
nie 0 Tll,;!JJplC zal n(>f'1ll zon Jer \fl -1 Il hle ~ÓI. 4 epu a leM Van én on f algae
bebandel I'JU tunc'"he baas JUUnou'-'.g I.. Klmberloy en I:Icacoll8fieid riad.leden en d~

u " d k k loorn lam.le kooplieden Hn burger. \ an K IIIIOOrtet ou. Illtt eru Ic oen nic I om. mor~!l< I B ! Id D b J f.; II Il I It
nil mIJ) l'Vtrk en lla lLe l\erk om 111 krlJ llc mIJn t' en ..:a, (JII~ ~ e eer I..: I Jrac 1

Ilcket ')Jn !J I die o'fi em n geld to oot'ang _ .c) rol,· btllJk<ldlltl:!( d, r spoorwt'gprJ)zen "aar
J-,n I' 1 nou dukkl 'or a~ op dIe plut. eu ZOIl 1 I h I aln"ee. uat Kltnberley \Ier eu cco ttende

J g g I bo II ptnce per tDn er. !,,'r m Jl betaalue 'our ven oerzou J ulet Weer bil n go", e er "'I en WOllen' d kl ed d k
-Ja 8.' Ik lf~r zoo n I'lck kan kril a. tOtn ba"" ("geil tw~e e a. pr". go eren \aD e ust

die pial" n )g uad zou Ik IlIComg.~ UIe n"'l1 tller tf rWiJl nan de 1 ran""al twee pence
r h d" ou. "':U ol I ZOO! hUllJ b"llJludel per tun per miJl werd bet laId tegen dIen

=noOJi Weer ' I'r ,. \\ crd groot yourdeel behaald H" keurde
Il< 8to te I amnal een sIXpence In de balld het ~tcl"el van ta~atlP door Dlld<!e1Vlll spoor

f bP •• 1. k weg!Jelastmg af hetgeen meende tlat." dieen ga em e~D PIJP _u.' maar Dam mu ~ >or I. I d L d b II I d
d kUL ltd d ulnnen an 'lCu IrOOli en etaa, en terwy ZIJ le
lt gespTE: naar 11S 111 e len en ZOU.-lr aan dt: kust woond li er scnotvnf 'auatkwamen

teDli
e

<ommentaar dakl kan leder zlln el""" Ilo heer 11 ... 111"e .. en anderen spraken ID

geTolgtreldong cr UI! ma en X 1 Z denzelfden gee.! t I III antwoord weef! .,rJam""
er op dat 7 perccnt der goe,leren voor Klm!.cr
le "erden verzonden tegen ZUId AfllkUAnschen
vermloderden proJactMprlJS waarvoor een ba[ve
peI1I" per ton de onk"sten DIet betaalde, of In
ge"wrd knren dat teo:-en een penn) per ton
per mill nauwelllk.. betaalde Aan de andere
r.!Jde gmg tenge\olge V:lDtnkomende r~btelr;
wemlg' ar <1leklas van goedere u naar de Tmul
vaal en daarom gaf he' verH>er tegen tweede
kl... prll~, U>i!'entwe, pence per miJl wmot he
balve dat was het noodlg durheen zoo goedkoop
m()gdllié te v~rvoeren 0111 eeo aandeel m het
band. jsyerkeel te behben. daar er mededmgmg
w"" '.In Xata! en Delagoabaal. de catuurllJke
ultgang"punten voor bandel naar dat lanu lIl)
we... er op dat er dIt Jaar een aanzl.mh,ke ver
IllIDd«lD!( van Ilikolllllten bIJ den spoorweg Will.
zOOII. bil reeds dllIlinn malen bad g"'egd bil
....tld. DIet dIlt de 'poorw'l!e!l tot een mIddel
'an ta~atle werdeD gemaakt De behoorlijke
pbalo OlD belll8tmge, te beffen was de liust,
maar de meerderbeId der leden 10 bet parl.ment
was ten gunsta \an bet tegeDlII'o)rdig stelsel,
he~ aaDmoedlgen van kolomale prodnden door
dIfferentteeIe recbten Ten'alottte zelde bU dal bil
geen boop kon koestereo voor I erIDlndenng In
tweede klu prjJEIUI Een andere saak die be!lpro
ken werd Wall bet geven van reoelpta ..oor goe-
deren wanneer deLe geplaat.t op den wagen yan
den oontraIrteur ter 'l"lnendlDg naar het spoor.
wegstetlon Vencheldeoe sprekel'l!l zeiden dat dit
,,-!.eel lO ~ atal werd 0Pit!yo~d, fil ILIrJames
SiY8wnght .. ide da& ala dit aoo dat dan
IIOU traehten ook dit .tehel 10
yoerd te III a1Jea
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". I hadJ n meer praal Jes 'erwacb t maal
zullen O!l!lmaar levreden stellen met de enkelen
dIe uItgekOlOen z, n lIt roreml.8.1ouc ulqkt
DICtdat EDgeL'lChe bazen meer populatr zUn dan
\fnk:wet'1l. maar dat "cel afhangt Vlln de be
handehng Dat er echter onder bet jongere
'vlk me.;r voorhefde IS om ran ue boereuplaat
<en weg te gMn om under betlzame tuch t
UIt te kumen valI Dlet I~ betWiJfelen De groote
vra~ l>! ..... t k In cr ~ed""n ...orden om dit te
verhlllderen' 'leer vr Jbeld gc.en booger loon
CJf w.l' liet uI l'UOzeer aangeuaam ZIJU om
du..v,)p van mannen, die be' goed weten een
antwoord te ontvllIlgen

ISLElll&1L

D
HER'OR~I",.8FFnr -Dit feeat ter gedacbte

n18 der gozegende benormllJg ID de .estlecd~
eeow werd II ZantIag ID de ~Ieuwe kerk en
andere kerken albler gevIerd Aan de Xleuwe
kerk werden, de morgen en avonddlenAtell door
Kool'Ulllfen opgelUisterd BU den morgendlen.t
trad d. Van Heerden (Rlcbmond) en bil den
avonddIenst prof llanus (Stellenboscb) voorde
gemeente op De dIenaten waren zeer Indrule
"ekkend
B.u:A.AR..-De JaarllJUcbe buur nn het &08-

ten werk gezelAehap 'uw KoninkrIJk kome'
tot stuvmg Yan het fonda der Nederdaltach
Gereformeerde Zend mg, aal ln d. Good
Hall, Kuplltld, op Vrijdaa, ó No_lier
bebbeo. Aan YennaperlllpD .. I bet
Diei outbreba, .w .m,- _1";_~
de epibur uda PaD .,..u_teIa ~
dIrbrrit.. ft _9("'_

De gouverneur op lelS.
(R~t{/ramItlUf )

CRllfL."iEELE BOL.

Afrib Earop. .toad beechuIdïacllaWUl p.
maakt te hebben in de Harkbuut. Beecblll.
diade p.JUe 1Cb1lldig.

","OIlJll8 5.a. of en 'nek Bvaat repareerell.
Le&je Marten na clronba, 6L of ó dacu~.
Betaeltde ... hei re1tal met .JlCOb Heodrib.
KOOI Mat~ en A1riJCa Alture .wilden be-

echuIdi(d IawUl JIHiaalrt te hebben.
VolllUa Yoor beiden 6a. of 7 dareD harden

arbeid.
KOOI Matthl)l be~e lIJD boet.
Á.bralwJl Tho_ "a drODbD bil Lady G"""

~ StatiolL ._#

VODma 6a. ef 7 dqen barden arbeid
De boete werd betaald.

-1II,U"EKlliG, 3() Ot-'T.-Na lealUC der adrejlleD
op pteren, reed JIfjn exceUeotie, yerrezeJd VaD
den cm.leo comm...,;., b~ en Jeden
der ~, door de Jtad eo hubcb.
dil IoeaUe, WoW'lJa hij _ het._A" ali.....
ZijD excellentie Yl'Oef W-.)a ~
-- hU bij de r_eOePUe met &efeII~
wa. Het opperf.ooH antwoordde dat hlJl_
genl 11-" aDDer \'J'01lW Diet ~ ikon
lijn. I

'ZIJD e1«jeUatie pbrui.kte laucli .et lden
oomml8lfll en beambten VaD het Bn'" p.!o-
teetona*, en na de pit VaD den heer J~
Weil WOOf betdmer.
pe tnill, WUl'm de goUYel1leUr en ..... 0",

T..-trá beden om zeveD uur YID Mafeking, opw. aar Bula .. )'o.
~!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!

Zware regens.

F 11t.1(~ld, c,r;f!lul (f.lnnl,.tart& en
It. (!ud m.ogt-dlrWl )

-RI' LIISllAI, I ~0' - (R"I/' r) - Tenge-
volge van de z\\ are regen m de bergen +loeteo
de rtVleren over De heer Alexander, de ",egln-
.p6Ctenr, beproef Je de Kaft'erkud.nvler door de
oode drift te trekken met een kar en twee ~
den, werd 'Wegeepoeld eD de twee paarden Yilr
dronkelI De liar en paardeo lagen In Zeeltoegat,
onaev•er twmtli voet diep D. beer Ale~nder
eo de dnJver redden zich met ,,_emIDen.

~
La.ndbouw.veree~.

VEBOADEBING GEllOUDEN 3() OC'T
STELLENBOSCH.:
"JÓB" ENZïJNKLACHT. ~~

De Voor::Jtter ia deo &toeJ, met d.n aecretaria
eo een 7·taJ leden tegenw~ Daar de op-
komat 100 klel.n w.... erd de ]&&fljibche nr.
gaderiDg, na de notuleu gelellea .-.ren, lli'se.
.teld tot de voJgende maaodelubehe vergllde
nog De IIlCI'etana yertoonde eemge PIJpen om
Ameri.kaaolche atokkeo mede te ,"*0 Prpe
Sa Gd per set, verkrIJgbaar bIJ Koob eD Dixie
Werd UIWe'l'olen De aeCretariJI had ook een
,oorbeeld van "Peet Mali" om YnlChtiln In te
~eD. priis 68 Gd per lW Iba, bU FIttIg.
fegeo ''red acale", zei do eoerelaris, had bU
van den heer Launabory eeD beeehrlJvmg van
de .toom-methode ontvaneen Dit wa bet
eeiil,re middel [Heeft men al het plan repro-
beeN onlaDga door (jl/' LaNd aaobe ..oleo ? DD ]
1IIen DJOeIt een centrale statie hebben. De heer
F. J. ReUéf verklaarde &ich gereied roDd te
gaan met bet apparaat EeD eommiule werd
bi.noemd· yoomtter, eecretaria, F 1 en J P
Retief. MeD werd eraaD berIDDerd dat de tijd
daar wae Yoor het HuendeD YIUIwIJngaarden
voor competitie Men had ,.boolld dat de
Paarlacbe atatio_hef verplMtet roo worden.
De aec::retaria en D 0 MaIaO atelclea veor hoofd
beetuurder 1'3D lpoorweg611 te Yl'Igu &UIb lUet
te doen Eeu debet werd gevoerJ Oyer de naag
of het beter WllJJ de grond te ploeaen of te
dolnD waarop nleD wonatokken wilde planten
De kenllL8genog-liaIan, om de '''rgadenngen
alle drie manden te hebben, bleef o'l'entaan
Volgend onder"erp "Doet men beter om ol de
D1e_e 5OOrt.en vrucbten te planten of elecbh
de enkele welbekende ~ ,

•• all de" ES./tar.
YlJnbeer -In uwe oltpro 'l'an Donderda( 28

Oct 18 een .tukJe 'l'cncb.nen ouder bet hoofd
mUDlclpale uken en onderteekend ·'Job". De
IlChrnver "Job" !!Chunt erg begeer!: te &{jD te
weten te komcn wat voor een aaJaria de Mereta
nJl der munlCJ,PRhteJt nn kruat eo pleit voor een
verboogtng ID salans van den straat oplilch.
ter docb daar 'Job' DlCt lD z"n w&re kleuren
voor den dag komt 18 het niet de moeite wtiard
bern te antwoorden Komt bil met 'un recl.tten
naam .oor den dali dan beloof Ik hem ten ,olie
m te hehten druu Ik III staat ben zulb te doen,
ten volle bekend zlJnde met de omatandll:'heden,
ook ....at betreft bet salana van den Itralit-op
ZIchter en l'Ine bekl\lIme (bensten bcn ik ID
~taat bem Illhcbtmg te geven Wat aangaat het
UIt de hand verkoopen van zekere 5 muniCIpale
e .. ~u voor £~'. 8tuk door de commlli8.~rt.'YeD18
bet Illet Doodlj( lets te melden, tIAar HJob" Diet
zoo dom 18 al8 bU .. ch voordoet maar gOf!() weet
dat gezegde enen reed, Pllvhek oPieveild 11110
Door opnslllC V:ul b<>venswnde, beer editeur,
lUlt glJ mu leer ..e~phcbtcn

Naar Bulawayo.

EE~ OPOXTBOUD

GKAllDISHA[), 1 ~ov - (R-mtl) _ Het
Bula ....a)o gezel~cbap vertrok glOternach, Van-
wege een ongeluk aan dc drIJfarm VlD de Bnglne
\an den Inkomendeo trem te Ooldatreatn, kon
liet geLelscbap DIet '-oor kwart .oor tWllllf weg
komen

Z. A.-REPUBLIEK.
De zel1inoord 1n de Empire.

DE EXPLOSIES

Jjlll A~' I.nt lUl. 30 0, 1 - (Rcuter ) _ Het
bllikt dllt de mID. dIe zelfmoord III de ElDplre
pleegde ID ::\oorwegeo werd geboren, Jaoobaen
heette en tI'! JUl' ood ...a. HU woonde lh een
pn,nat loglCtlbul8, en bad luergeen betrekkingen
De .peurde"" I el ól.(~n ZIch door bem Grill' e le
noemeu

()fllCl aan de t..eambten Il] de dynarmetfaLnck
de expl081et! ontkenueu ,he eenIge dalj'eD ge
leden plaat.. ,onden, ~OO zegt Cell heer, dl~lnalilJ
,le plaats woont, dat het magazlln acht voet
onder den !(J'olld. ontplofte en dat nu IJletlt dan
een ,erllCbnkkelllk groot gat III den grond Ic
IHn IS De koehes !JUde i.unck I\erkzaanl 'cr
kbren dat .even IURn In .tukken gt'.lllgea
werden J I Zondag werd het benOMlUD{;Nfeest alb Ier

op lodrukwekkende wil 'e geVlerd Het wu
bekend dat een koor zou fIlngen eD de kerk
wa vroegtIJdig reed. gevold Eent .. erd PL
100 door bet koor gerongen bn later PIJ. 24 ID
dIt werdeil twee 1101011 gezongen. aoprano

Minnaar en alto mlJuf F J. Rebef,
pracbtijf'oltgevoerd werden. Da. Alhelt

no OAres, ram den morgeodJenat Waar el bad
tot tekst "W Ulna ik beD, welkell ik ook cflell,"
Hand. 'l:T. 23 De redenaar werd undachtll
aeYoJgd eD predikte zeer -tli. Het k,)()f'
IODII' prachtig un 't emde met een eolo ftIl
jgDpJ. ADIUI Booa en eeD h;&réet door JOIlglJ_
lIblnaar, mel. Retief en lOOPlj. J. Tomen
<m ROOI. In dell avond predikte da C. MDmy,
yau GrJ-Relnet, I.n 't EIIPIICb o.er Heb
Il !~4. Bet kour eD Yoord de bekwame lei-
der, profeasor Bocoo de Vllhera, werden op
barteliJke WU" door hem bedankt aan temde
\'Ill den dlenst Dit feeat Z&.I lteJbg bU velen
ID dankbaro bennnenng blllv~.

Da uwo
X

MAGISTRAATSHOF.
dcn }vr

v.~:'i :!:i OCT TOT ~O OCT

ZU1der Paarl Ned. Geref. Kerk.

BANKROOF.

i"IlI·ter H!",tt r .:.ond beaclwldlgd dat hn de
runderpe.t regulatie!! ol"erlre<lon had doordat
hJl eCII koe ..an h~t PaarlJO('h~d18trikt ID bet
"'tellcnbo;;lCb~ dlJ!tnkt Inge"'.eIJ bud wnder de
noodl1(8 toe4!teIDmmg IlIJ werd beboet
met .£1
PIeter

op den
nlJlJ 1'j!l
arbeid

Damel alia.! Dant)e werd opgebracbt voor
dlenAtverIatIDg Hil kreeg een boete v;w lOs
of 10 dageD tronutraf

Lafilllll Comehna "erd opgebracbt voor droD-
kenschap In de puhlieke Itrut VOMII lO.
of <iqen tronutraf met harden arbeid.
(I) Albertllll van Graan, (2) WIllem JJamela,

werden belde aangoldaagd dat &11 dODdIenst YID
bllD baaR, lie heer F. J08Calafr. verlt.tea hadd ..
op 18 Oct: 1897 Belden werden acbuldli b&-
"onden, en el~ .yeroordeeW tot I I114&Ddtronk
straf lOet harden arheld De eer.te VIer dagen
In elke weelc op rustwater, cn eenzame o)t
8JUltlD~

Dampl FrallqoI8 Bos:n~n .tond bescllU 'd Igd
uat hl) I bottel •• berry n"n eeoc zekere no..~IJ D
J uhu.. cell mel"Je onder de I', Jaren, UIt <IlO
"~tt~l.tore ,erkocht had HII werd .cbuldq

helonden en hel>ocl uwl £:l DQ boete werd
beraald

Damel O. II~upt .tond oo.ehuldlgd dllt bl)
een bottel I,raude" lfll :<811 e~1I .ekere Cornehu.
llobllll op tI OctoJ,,,r "tl J.ocht h.ul zonder dat
III, een h~en!t" had om zulk. w doeu H I werd
ollsebuldlg be"lIld~n eu "IJ.;elaten

JOHAS~E8nIRG. I z.;"v - (R,uhr) _
Een zeer vrutale bankroof I. gepl ....gd 1'1den
BenOlD tak der nallOD41e bank. dle ocg~eer
vUftli yuda 'an de Dleuwe Cblm .. batterl1 11
geleaen Dne gewapende mannen JlDpn beden
morgen om lien unr ID de bauk De l:ieer Gate.
de teller, wa be%ig re achr.jtyen, t~1J _ i,J,pt
werd de band.n op te steken, terwIJl eell&lllier.
roover lo de kamer van deo bMtuunier 1I'lDI~ op
gelIJke wllze handelde tenvul de derde ala_bt
bUiten bleef. De bestuurder en de teller werden
aehoeld en gad wongen onder bedrelglD' YIIl: on.
Dllddelluk gedood te .ollen W'IJIden te toóoen
waar bet geld wrrd bewaard Een gr&Ote bUIt
werd gemaak! Zud.lukkcn cn ZakkeD wel'den
Illet goud eu notes g~' uld Toen de roovenl Ter
trokkon sloten ze u~ ueur achter zlCb Nadat alttrm
"ao gege"eo gwg e~I1half dOZIJnmannen ran de
!DIJnen ze ad,terIla net hedrllg dat genomen
ta wordt yerondcr.teld lIJ dUIzenden te lOOpeD

Daniel. atond beschuldIgd clat Ill! Dlet
bepaalden tijd ID het werk wu Von
of )I) dagen tronkstraf met barden

SPORT.

Inboorling·arbe1d. L I Zaterda,t had het Poo.lI""be pub lick de
gel~nheld Om cen genoeg! Jken namIddag, op
het "&portlllgterrem ~ donr t.. brengen Het pu
bliek mankte dan ook gehrulk van dIe gelegen
held ..... nt het rUIme 1.lntJoen wu gevuld met
toe!!Cbot!',,'cl'!l die gekomen w"leu éu om de I CD
'm!llen burycle ""dreunen tt! ~len eli om den
I .er Me 'Iet, den La "stappel Hn "IstanIle lat. A
miJlen Ic zien afleg.;en De I mul \\Mr(;ll vood
het Lelst plaat_, In e~n oterhn nvotdoln IYlDd,
met den ~olgenJ~n 1,I',lnh I Lamprecbt6
(liCcatch) ~ J l:loo).c 1 (scr&teh) J Tom de
Vt(hero tl,d:! :n,n ',Ij sec
De hcee ]ofeli"! k""01 nu op bet .. Id onder

tflt'Julchmg 'nn ::\!olJ.te WM", I cel ste mede-
dmger dl! eente t".ee lap. JOlh:lan het emde
J..lrvan ".ni hj Oll'(rtnt I Jud. ten arht"I'<'D
van :.upj1et AckenJllln. ~r du Ple,Sls 'I, de
YUlter. J Retief en Yon \f ulkte &Jl"n ,.(oede
sn.ppers wl.,"lden elkander beurtehngs of d<X'h
kon,leu DIets tegen den b",'u;starper doen die de
8 muIen ID den kor!~n t!Jd van I Ilnr ti mm
44 !lee aflegde II" .. erd scbauder boog
en cnder lUIde toeJolchlDg "Rn de
baan gedragen De 5 m!J1wedren vond nu plaat.
onder groo'e opge ..onaenbel~ met den Tolgen.
deu UItslag I IAmrpecbts, '2 :M B Phllhpe
en J Booj.en (gclijk) met W B de Vllbel'!l
een paar muien ,acb ter beu Tud 14 mmoten
51l!eCooden

Pc. runlA ~) () r - (Rmlu) - Benchten
Ian Doldg'oab""1 decl ..n m"de dat men tot een
,oldoelld beslUIt I" gekomen al. ten ~..,v()lgder
conferentie tuucLen dr LeJd. en den konIITkI"
iceDCOmmL8sarl8re too, oer, an Illbourlllll( .lrl)~nd
"Iechts beeft m"n nog t<lt een '" 11Ikkln;: te
komen ollltrent kleine !J"zonderheden en IELE IWL

Dr. Leyds terug. John Juhnston r. \brnham Ilamman roor
de '0OI 'an .1:2 ti· (id ~ lilde ha(..n. op 1"l;e'llllg
~our~o6<l.reL gekucht tin gele'cl(l ""Il Le II ge
uurende :'iOYellll'er en D"c"ruber It!JlJ \'Olll1l8

,oor elSCber lUet de lOm vau i2 il. t)d met de
kv.tell
John Joho.to I r. SpaCIC Admn. 'oor de ~om

yan ril I", .) 1 "Jllde 'oor !Jllall" VILUrokcDlog
voor goederen l(ekocht en )!elel erd aan bern ge
durende de J li C<l l>i la, I>l~16 tot ~:l lIIel I il.1i
Vonll18 voor e.,cher 'oor de oom vau £~ !lts !Jd
met de kOSU,1l

~~==S~~~~~~

D~ PIJPER

PI}mr.II I X"' -(Ilmbl) - Qr l.evds
kWBm ZOluL.~ .an I )dagon ')111terug De onJ~"
b"ndelmgen omtrent den at hCldstoevoer van de
Oo.tku.t zIJn zeer goed afgeloopen

Het Caledofllan gellOOltlChap te Prctona be
sloot bet voorbeeld, In anuere genOOUtchllppen
te volgen door eer te bcwU.<i!nnan den Gordon
PUper

Sedert de .orlge "eck IS er ledaen dag
regen gevallen De synode en de Bechuanas'
ORANJE VRIJSTAAT. Jail dell L·d I~ (10

\ nn Rb"nstlorp 27 Od 18:J7
:11"nbeer -De ('I" 1, I,,, roept de boogeer

"aard" s)u<>de op III z"n sub leader van :Udezer
uItspraak le doen 0\ er de Langberg kwestIe Ik
beb van hem I eel Y~rstaDdlger dlOgen verwacht
Dit lJ! een taak dIe DIet In de ') node, Ulaar ID

bet parle neat te hUI, beboort Gedurende d"
aan.tannd" zitttng beboort eeu gekozen OOUJlté
aangeeteill te wordeD OlDde gebeele Langberg
gCllChledeIll.•, mét oorlog en al nauwkeuTl~ te
onderzoeken en getulgeml In te "'lOnen Zul)U
km met geen Dlogel"kheld van de hooge ..r
Wll<~rdo• node verwacbt wordeo Of lJ! bet een
droohnlm dIe bfl Dit.. 0rrt op dIepe wateren om
ZIJn zl"kend Rh<>d"".mIDlst.Jne er aan \alii te
doen k 'emmen, met de \ erwachtlng dat de
synode voorlooplg bet III guD.tlge overwegmg
zal nemen? Wil men er een s1Qkpaar8Je van ma-
ken om naar Engeland te kabelen, dat de boog
eerw synode!.cn gun.te van bet Rbodes mlDlJ!
terle lo ~ Waarom neemt de T""" nu Illn toe-
vlucht tot onze Afnkaner partIJ, tot de ooderlin
gen en meeat al de predikanten, dIe van den
zelfden stam en bloedver ...anten en geloolqe-
nooten "an beu slln, dIe llOOIW8lI' GordOn
Spn~u, ie&eJl(l 1teeft, beZield zIJn met dlln geeat
"an onkunáe en veoroordeel? Ik denk onze
predikanten Lebben reed. ooderviadmg genoeg
gehad d .. tjjda toen bet ID Engeland verteld go_
worden ts, dat ooze ~ed Geref predikanten
.oor Rhodes lIJn Welke moeIte heeft het onze
loeraan ruet lekoat, dat On)UUlte ra;:>port met
banne eIgene o.'\IUIJteekemngen, met Ult.lODdc
nng van een of twee-, te wederleggen eo ...eet
de Til.... er nUltl van af ? HU weet het of be.
hoort zulks te weten. en boe kan bU al. een
geleerd man verwacbten dat de predikanten eli
ouderhngcn ~lJn vool'lltel ter .prake zullen bren.
gen? Ik wtl de boogeerw 'Y!lodo, leeru.n en
ouderhngen. goon les leeren, dat ZIITerre van
mIJ, 'lrel wetende, dat l.jJ. met nlt.zondenog mil
aebleD van ~n of twee, gen?eg natIonale liefde
bezltten om met Rhodes en zUn mlDl!!tene Zich
Diet te bemooIen ID zulke zaken

L" dlenau en 'n~nd
P B vÁ~ RIJJJl1.

tlUGUOIlD.
oct. 3G-Dounc Cut!., 'I'IlII Loaden.

~AIlIli1a E If.yotte, YIDOnJ.8CI_~
to-Leatweln, vu Waltidbul..
31- WO!ftlud, .... Londea.
SI-Á!Utrla, _ Barry.

Noy. 1-Ifex>caD, YID"_haYeD&.
I-Apv, na WalvillchbMI.~.

oot. 5O-CerliaIe ~ Daal' G_.
SO-Gucoa, _ 1tUItha_
~~ Outie. aaN' kwttha.,.....
~_8i .. bai,l-BdticlIe _1: ~

Feest1vite1ten te Bulawayo,

•BI lIEIIFO'\n:IS, :0 Ol r - (R'"lu) - De
heer Ehrhch pre'lldent der kamer, an koop
handel en de heer A Barlow edIteur '!ID de
j'"O/d vertrekkEn Zoudag naar HulawaJo als
officIeeIe glUlt.,n dcr Chartered Co De volgende
leden van deu raad zullen te;;ell\voordlg ZIJII dil
heeren Paol Bothn Kroonstad, R :!IlcFarlltRl!
IIllrn8mlth, P 'ofcDonald, Wepener, c.: Van der
Walt Moroka, ERGrobbelaar Phlhppoh., J
de \\aal wllk !';mlthtioltl en Wessel., "Ui
Y rede De beer .FrWIer ISverhInderd van te gaan.

Dal Josaphat .
LeerIngen wekken mUl' voorbeelden trekken
Heden (.!:J October) werd alhIer een nánud

dag bUliar gehouden met bet doel om de me
laatacben op .RobbelleII.nd met eemge geaclien
ken te verrassen De UItslag kan DIet nnden dan
verredlgeud beschouwd wordeu, daar de op
breng.t, mat mbegnp van eell paar nIlwillige
blJd":wen, ruIm ze' en en veerhg ponden en
lien sbdlmga bedraalJt.. AangeZIen dIt plan
.Io,btll door een 'lIitlental ledeD van de alhIer
beBtaande Jonge Dames Verbt:tertop geJloot-
achap, Ill~ewerkt 18, dient bnn olie )OC ~e-
zwaaId te worden, ....ant zu bebbeu zlCb nJet
wellll~ opoffenngen getroost Recbt roo <bt er
ook BlOke en l6appe damet! gevonden worden
Damee worden maar al te d1kwllUt QP den
acbtergrond geplaatst en "eroordeeld, ab of zll
Dlet veel konnen doen. Nw! alroo men behoort
bonne krachten In a:lnmerklng t<l nemen Mogen
andere JoDf{e meW!Cben door dIt voorbeeld ge..
troffen worden, als motto nemende 'Eendljlldri
mar.kt IIl.'Icht .. Jonge OIannen I'&n Dal Jo.apha.
atel de damea van nw buurt op pnJS, hen hbog
a.cbtende en getroow bjjatand biedende, "aar
zu awe bulP DODdighebl>en

BEI ~"IGSTELLENDE

Presl~ent Steyn komt terug.
EEX KIXD (,EDOOD

BI "EllI'" rt JS 1 X", - (U-'Iltl ) _ Pre
'Ident ;;ttlyll komt van avond van 'Jln toer door
de Nvortlelilke dllltrlkteR !lerug

Een kInd van dne Jaar van den beer Clarkaon
werd beden gedood, door hout ual op bet klRd
vIol

RHODESIA.
AMMUNUTIE.

RPOORWEG VERLEXGrXG

BlU l' ol' 0. ~ 0, T - (Rm/lr) - Reuu.
¥ers 'au bet Noorden aeggcn dikwJJIa ZambeJli
Jongens met een kIemen voorraad ammumbe
ontmoet te hebben AIlImen ze er naar vroeg,
antwoordden ZII dat de ammuDltIe .'lIlnheo .....
verkocbt doorwlDkohers 10 Bolawayo.
De kamer u,n Wllnen UI nil de feestelijkheden

den beer Rbndlll de raad=beld op bet hart
druleken van onmIddellIJk voort tegaan met deo
spoorweg naar ZambesI Zulk een spoorweg &ou
de mvoer 'an mlandllChe arbeidaiovoer YID
Barobeland zeer "ergemakkeltlken.'ED &ouook
loopen door oon land vol booDlen on koolvelden

Er.~ f!( III IT' ERD" E"'E~ - Yr)JdagmorgeD
gmgen twee !!Cbulten Wt van VllIChhoek om
Vl8Ch te l"&ngen, en Tan een daarvan u sedcrt
toeD nog met. "eder Teruomen De acbul
w 18 wat ver bUIteD de baai gegaan en de zee
....as wr eentglliln. onstuimig. boewel nIet zoo
erg dat er OLDlJddelluk acvaar te vref!&eD ....
Do penonen dle op eeDe andere boot n et le I
ver er vandaan W&ren. verloren baar meteen
ott bet geZicht. doeh vermoedden Olet dat er let.
buzonders voorgevallen was. Zaterdagmo",en
18 eeue 5Chult u.tg6fll&ll om d. &odere te pall
zoeken, maar dIe keerde Zondagmorpn ÓJD-
.trub 10 nnr terug sonder tete ~ndett te
hebbu. Het wa een PIJnlIJk gemcht op het
Itránd .1 dIe 1I"eeneude yrouwen, ouden en
lciodereo, Indere hlMd"'nr,nteo eD te
z :eu, toen de e tLdin~ er aebrac!.t
a~bQlt bevouden &lch YJ8T pLawde l'ilillChen;(a
t.vee Jong..~, eeD daarYaD de _
beer Malan, ooderwiiler te PalmiemvJer
&IIi. e eea jonre Awart.. De 'fier aeI~Q,,~ ..
wer!!Jl Abraham Swarte, Baread

eD lOaI TGit, alla
'VW1Iboe1l ..

IAAP8UD.

Rhodes gaat toch ntet.
BULA'IT\Yo, 30 OIT - (lkul~r )-Het 18

nu bepaald dat d~ heer Rhodes wet naar Bnla
wa~o zal komen 'l'oor bet elnd "an ~oyember.
ZUn gezondbeld II echter vru aoecl.

A.A.NDEELENXARltT.
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