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Een der beste en grootste

Wijn- en
in deze Afdeeling.
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DE OSBORNE

I. D,' nlorulx-kvndc plaat" "Koelenhof," gelegen lt' Klapmuts, afdeeling
t;tellellho."ch, groot circa 6;-~) morgen. omtrent
:31) minutc n van het
Stelll'l1hoFch station .
De Plaats bevat een zeer aangename en geriddijke
woning onlangs
gehed nieuw g'ebollwd, voorzien
van alle gemakken, grooto luchtige
kelder, buiten ge},oll\\,en,
stallen,
wagenll\lis enz. enz., alle-n onder
galv. ijzeren dab'n.
Dl' plaats
het'ft zeer goedt'n grond voor wijngaarden
l'P eC!1l' groote schaal,
uitgestrekte laai- landen; is bijzonder coschikt voor vrucht- boomen.
De Eigenaar
heeft onlangs
een
nieuw hoomgaard
van 1,:100 uitgezochte vrucht- boornen geplant
(de meest gewilde soorten).
De
plaats i~ i!oell voorzien van water,
heeft l'en" Air ~[otor" Windmolen
die het water hij het huis 1"\'('1'1,en is bij llitllemi'mlheid
geschikt
voor eeDe melkerij.
Dl' vlaat:; is
bezaaid lIlet 11(j mudden haver, 12
lIluddell kon'n, :1 mudden g-ilr~t en
2 mudden rog; I",\. !-iczaaide 1'; llif
uit:,tck goed,
Kll0l'lu:-<tl!.;l'll zilllcn
weldoen het In ()()CTen:"chouw te
komen !lemell, te I~eer daar de
eigenaar reeds aan het maaiell is.
I I. Levf'nde Have,-2
Spannen
eel1lte-kla"st' Ezels, :2 voor.paarden,
~ eer~te-klas,;e Kar Paarden (mins)
30 Melkkoeien en \' a.arSCD,200 jonge
Merino Ooien, 21) extra vette Varken~.
2 Bokw8[o!ens, 1 kleine do., 1
Kap Kar, 1 illlggie, 1 0PCll do., ,')
extra Plocgell, :2 Eggen, :2 Span
T\llgen,
:1 Span Ploeg·tuigell,
2
paren Kar Tuigen, Boerderij
Gt"
ree<lscbap, enz., enz.
~Iukvatcn,
kllipen, trap- en onderl>alit,;;, wijnpomp, kelderg.'rePtbchap,
enz,
III. Het gewone a"sortiment IIllisra.ad, bestaande
llit ,001'- eet- t'n
slaapkamer
melluclell, glas- aarde·
werk en keukengeJ'l'cdsc!t(lp
enz.,
en wat er meer ter verkoop zal
,,"ord('Il a.'1ngt'lJoden.
Yt'rko<\pll1g te !wgiullPn 0111 10
lire \',m.

.r,
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Kaopeche AlII

DE \'()L(;EXDE.

1

X,DIE' IJK-

Dl' A Igemeene Voorraad
van den
Winkel behoorende aan den gezeg'
den Boedel bestaande uit alle sooru-n van fijne goederen, chit.z , krttit.,
borduurwerk,
fluwet,1, linnen, geruit, flanel, komba.arzen, k ru isba nden,
hemden,
b.iatjcs,
broeken,
kousen, stevels eu schoenen,
en
allerlei anden' :,oorten van goederen
tot eenen wiukel toobehoorende.
Verder :-\\'agell
zeil (Ju x 10),
leil krib, 1 ;2;j yellen, een span
achtertuigen,
voortuigen
voor ·t
trekgoeli,
eell "eer-wagell,
Bpankousie,;, 1;3 knapzakken, tafels, kast,
ketel, zakken, koffer, 7.welwn, enz.,
enz.
Levende Have :-:3 paarden,
:~elels, :\ YaarZeIl (:) jaar oud). 50
schapen.
Daar zullen ook op del1zelfden
dag opgeveild
worden door den
ondel'geteekende,
de volgende levende have, namelijk :24 vette trek- ossen,
10 vette slacht- ossen,
behoorende aan den heer J.~cuBrs
I'ETR{'!'(
V.-I.~ Pf.R MEUII~~,mede
eigeDaar VUil de plaats
Driefontein
bovengemeld.
Ververschingen
7.\IIIen worden
verschaft.

H"f')!f \ Tl wl dOCIl
!Rr Plaatst· op
,

KOOP.

a ZOOI, !fslJ&en.

PPLICATIES
1"OOr bo.,~
noemde betrekkiDg ~
'fIo11 de bij de Wet verei.lcihte ~
schriften
van bekwaamheid. 1Oéd.

A

missie en Predikant waar app1:ic&Qt
werkzaam
was, en lidm.~p·

eener Protestantache

PRIJZEN.

LET (;OED Ol' DEX DATDl

ZONDER

EVR. de Weduwe J. VAN
BYL besloten hebbende
Huishouding
optogeven heeft
ondl'r~et~ekeIide
gelast
per
blick o Veiling te Verkoepen aan
woning, van der Riets Plein, op
LORRE

DI':R

St. GEORGE EN WATERKANT
STRATEN
KAAPSTAD.
T~k Depot'
THEATER
(;E!lI)L'WE~,
KAAP::;TAI>.

,

Van af £.16 lol £.25.

ROVERS, TRIUMPHS, COLUMBIAS,
CLEVELANDS) VIKINGS,
Bb~t~OODnIG.

1·

Waten

D~

RippiDgille

Rippingille

Paratllne

Paratnne ~

Cape

Am

AW1W
b,. Prof_ Haho, :Ph.D .. M
of Cape Towa-now in the Preu &Dd ,,'
be poeted on application.
Erlraot
.. Browa'l
Guide to South
Africa ",-" n ,. Mt __
I J'" ClpClh...t
to am... '"-II
b.........
dM. aw. iJfl~ IJ 1-u' ~
• .., .1 ....1001 I'" a
Pooti"9 t...... _,
Ilw _ .. ..tea' ......
Report.,

~.
Pampbleia. Brochure.
and Tenaa on application.
~
or Keclic&l Snper-

Appll
IDteadaot0alM0a lI1Unl waten
~CJa1M~.
~t
1-.1nal B.rJl~
...." .. SU Lowr7'I ~
..

.

..........
statioD

P.HJTJ D. CLCTF.R,

HERMA NU SPlETE R SFOKITIEN,
Afdeeling

Gezond

CALEDON.

Zee- Kust Resort,

HET

O11l1m'geteekende
wenscht
het publiek bekend te stellen,
dat hij bovengenoemd
Hotel aan dit
populair en gezond Strand PM heeft
geopcnd.
IJet Hotf~l, hes taande
uit een ruim en modern dubbelverdieping
gebouw,
is prachtig
gell'gen, heeft een volle uitzicht op
de baai, en géniet de levengevende
zee-bries, waarvoor dit Strand zoo
beroemd staat, ten volste.
De Eigenaar waarborgt elk gerief
en goede beha.ndeling.
De beste kwalit~it dranken zijn op
bet eigendom, en bezoekers zullen er
ruime stal-accommodatie
vindcn.
Termen billijk.
Doe aanzoek bij
DAVID ALLEN ZINSKY,
Eigenaar.
H eI'DUI.TlUS
pietersfontein,
2U October, 18~7.
(

.) E

..

1\'

Stove,

KOOR en DIXIE, Kaapstad.
Zaad-aardappelen

ZUID-AFRIKAAN8CHE
volgende
welbekende
" Puritan," "Snowdrop,"
enz·, "Early
Bmce."

soorten,
namelijk: - " Early
Rose,"
" Roode Hebron," "Witte Hebron," enz .

D

c::::e».... b:r:l..ll1C~

OPGElllCHT

LEVENSVERZEKERII&
_.AA TIICHAPPIJ.
OPGERICHT

MAXWELL & EARP,

Generale Kooplieden,
~.A.API!IT
.A.D.

----------------------------------------~-

1845.

IN

.

Geincorporeerd bij Acte .-sn Parlement t881 •
HooMkantoor:

D!.B.LINGSTJI.llTt

DllllTBUan

Kaapstad.

:

HQn. ALFRED EBDEN. VCJOnitter.
. HENRY SOLOMON. Su.
FRED. J. CKNTLIVRBS.
PAUL DI VILLIERS.
GODFREY SIC HEL.

J. G. STEYTLER
HARRY BOLUS.
H. M. ARDERNE.
Hon. J. X. MERRnl.AN,
nasTl

H.L.A.

OEXU8I:UIrDIGI UVlIIro&.

O. E. C. ANDERSON. H.D., H.C ..
M.R.C.S. EqeJud.

J llRLIUSCR 1PUJIII··
INKOUI
J IITD.J8'r
10111511I111llDD

-

GJutel Iku,d ," Zllid-A~A.

we..........

~
•

C::::o.
SL()ellkoul Halldelaa.r:-;
-------

Cll

....

8tctwiIIiIM

Commissie Agenten,
------ _.-

-

I

I
noofd Kan/oor ooor Zuid ,&fr\ka :
I St. GeOrge'9-straat, Kaapstad.
Bedrag aan ÁII8Dl-anties VBn
kracht gaat te boven
£ 10.000,000
BeitWl Foods gaat te boven
£2.500,000
Jaarlijklch inkomen over
£440,000

--',
DIRElTEUREI II lUlP AFRIKA :
'

Sir

OOIOOX

SPBlGG,

K.C.M..G.,

AGEN'TEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie Engines
Pon- _

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

Voorsitter;

ALSOOK

De Heeren AD&wr VAli DU BUL., Koopman
A. W. SPILlUmI. Kooplll&D, Kaapstad;

JOHN W. RAIL.

Bestuurder

TOOl

Zuid

Afriia.

Houtwol

en

Vruchten

Kistjes enz.

Uitvoer

_"m.Mee

4ar

~~~~""'&lI#J"
Duur in 11196.
60 JAAR.
".
47 JAAa
46 JAAR
llO J.A.AJl
10 JAAR
t6lAAa
1% JAAB
II JAAR
ti JAAB

...

...

I J.u.a

iï

-...

'

"1113
£1M ,100

ftMPWPLWr

~~~

I.mu1eo

eal:;;7i81 '

1869.

Het Eerste Kantoor in de Wereld
om de Overgaaf
Waarde
in werking
te
brengen
om A,-,hLcr~ta.llige Pulr.8{'n va.n
krach t •e ho Iden.

TURF CLUB

8lG c;:,e» ••

ONDERLINGE

CYCLES."

"QUADRANT

Onderlinge LeJensassorantie Ju
schappij tan Anstraluie, Beperkt.

waar

W

E

NATIONALE

bo'eagenrgezeld
van de bij de Wet vereisehte getuigvoor
APPLICATIES
noemde betrekking

8t078.

ENNISGEVING
geschiedt
hiermede,
in tenuen
van
Sectie No. 1.52 van Akte 40 van
Doe aanlloek vroegtijdig bij
18e~, dat de heer Jacobus Beyers,
aanzoek om toest{lmming
tot het
sluiten va.n een takweg gemaakt
hebbende,
welke weg van af zijn'
woonhuis te Rheeheuvel. V eldkornetDOK-WEG,
KAAPSTAD.
schap Kluit jes kraal, naar den hoofdP.S.-Aardappelen
van onze Moeren gekweekt trokken allen eerste
weg van t;wellendam
naar Bredasprijzen
op
de
Rosebank
Tentoonstelling
laatste jaar.
dorp, eene lengte van om.trent twee
Engelsche mijlen, leidt; deze raad
van voornemens
is om bij Zijne
Excellentie
den Gouvémeur
aanzoek te doen om genoemde tak weg
als gesloten te prf\klameeren.
Hoadan alf goudeD ledailles en hoogste toetullngen.
Alle objecties tegen het sluiten
van gcnoemJen weg moeten in geVertrouwend
schrift bij den .Afdeelingsraad van Verkregen
in
Swellendam
binnen drie maanden
Aanvan af datum dezes, ingehandigd
Europa,
bevolen
worden.
Azif',
Op last,
door
Afrikl\
J. A. V AN ZIJL,
de
Secretaris.
en
Agenten.
Afdeelingsraad
Kantoor,
Amerika.
Swellendam, 16 Octo}Jf1r, 1897.

,RACESI

Secretaria·

TE

Leenwfontein} Wijk K i ddeD veld
D1Bt. Boshof.

Sluitin~ van een Tak-We~.

DE

School Com.

schriften
van bekwaamheid.
~
~rag
van
de laatBte Scliool·
ëolIlIJliaaie
en
Predikant
applicant
werkzaam
wu, en lid·
maatschap
eener
ProteBtant.che
Kerk zullen door den onderge-'
t.eekende ingewacht worden tot op
IJ hebben juist een verdere bezendingva.n opgemelde ontvangen.
Wij bieden 16 December 1897.
ook aan Blas*lek. TulDplJpen en ~~
F1**lnp"
Een ongehuwde persoon aal de
Lawn- SprinkleM!. Lawnmowel'll, Table Mangles, Waschmachiuea, Wringers, [)raad
voorkenr hebben.
Vlee~clHlI\ft'S.
Werkzaamheden
te beginnen op
" Floorlne," f;anitaire Vloervl'rnis, in veMlcheidene kleurE'n verkrijgbaar.
12 Januari 1898.
Salaris
£ 120 per jaar en ele
" Ta.plJ*Zeep" rei:ligt tapijten, matt~n, eu rUg!! Bpo'ldig.
school-gelden.
Agenten voor deo .. Handy" Molensteen.
Stoves ell Ledikanten in groote
Billijke reiskosten, gestaafd door
verscheidenheid.
kwitanties zullen vergoed worden.
N.B.-De
geslaagde applicantmoet
zich voorzien van eeD ODderwijserB
2de klas spoorweg certitis&t
om
tegen half prijs te reizen.
J. L. PRETORIUS,
V oorz. School Commjuie. '
Klippan,
p.k. Quaggashoek.
O.V.S.,
TE ARRIVEEREN.
TE ARRIVEEREN.
~3 October, 1897.

Swellendam Afdeelingsraad. Zaad~aardappelen.

AjiJlager.

MERWE,

Metz, Fauresmith,
1 Nov., 1897.

DE

Colon,. ... bJ' Prof......r Att4eld. ....R,S.
(Prof_ ol Pneiioal Chemlairl to The
p~tM:al
Society of Great Britain
(1aa.18P6\ author of a lean. ol Cbemie·
t:rJ. etc .....ete.l. ol lit. ·r..mpl .. ChambeR,
London. J!<.C.--(:OnArmator, of Jt.._port &DG

~.

DU

Rondgaande Oodnijw Beaoodig4

14tb
HldroP. ..tbic

of I::.ledon.

KAAPSTAD.

J

Vergeet niet den tijd: Il uur v.m,'

ZUID-AFRIKAANSCHE

Ali '\Val Noord.

mal Cbal.Jt-IJe

GOEDEHEX.

~:Rfd4~NS~~~'
~~~e~E·ROYAL_JJOTEl.
HOEK VAN

ADDERLEYSTRAAT

i.t

1. Het Gewone Assortiment

Donderdag, den 25 Nov., 1897·

CORPORATIE.

.....
AGO.
Mecliea1 JplU'll8i.

Ilea the Britiah
A,..ut.18II7.
OD The World',

haar
den
Puhare

Huisraad, zooals Aanzet-Kleed- Waschen andere Tafels met toebehoorende
Ledekanten,
Katels,
Mattrassen,
Stoel('n, enz.
II. Kostba.'lJ' Zilver- Platedwaar,
GIM- en Porcelein waar.
Keukengereedschap.
III. Vaatwerk:
[j Stukvawn,
4
Kuipen, halfaamen, ankers, emmers
trechters, enz.
En nog vele andere Kostbare
Artikelen niet boven vermeld.

~

jaar en de

V oorsitter

u.lth s.ort. ...d 8aUtJOria.
TU Caledon Thermal ChalybeAte Wat.-n
Me Ilblqne. with a bia't temperature
(120")
... d I'.......,moaa CompMitioD. and &nl p.....
I8Ilted in an ab80luteiT perfect aII.imilable
form. The I'errou. earbo ... to
nt
ea Di..carbonato with Carbonic Aci 0 .
... aaUut A"-4 with all .o4era
.a... Uaa_
AllAllW of. ud Report OD, .. The Ther-

VrUdag. den Uden lonmber te 9 v.m. precies
II A nE

~.

100

~r.

H. J. S. VAN

A PERFECTHEALTH RESORT.

RESERVE.

"I
il'

UNIQUE I-

NATURAL. WARM. MINERAL

Properti81

StilJ8Il

Kerk,

door den onderget.eekeDde·"
wacht worden tot op 20 I>eCem\lIr
1897.
WerkzaamhedeD
te beginnen op
12 Januari, 1898.

Salaris £120

The ...- I'a ..oared Clim"t.. in South
Mrica. The Caledon Warm SPr1D1J'1 ...
re.>rted to. qd their !bnoelloua C ti ••

com- ,

van de 1aatAte School

gedrag

Schoolgelden.
BIllijke reiskost.eD,
gestaafd
door kwitanties,
lullen
vergoed worden.
N.B. -De
~eslaagde applicant
moet zich voorsien van een onderwijzers lIde klas spoorweg certifikaat om tegen half-prijs te reilen.

Premier E.tahliahment.
Love1.fátaatioD.
1,000 feet above t!w _ Inw.

Publieke Verkooping

E~ Onderwijzer
of onrlerwij,.J zere,; op een Jl I'aats vlcr
TE KENILWORTH.
uren van Aliwal ~oord, om lu of
11 kinderen onderwij" te ge\"en in Donderdag, 11 Nov,
Engel~ch, H ollandsch en vier (~l in
EN
muziek
(AHé deze onderwerpen
worden vl'reischt).
Zaterdag, 13 Nov.
A pplicatips III et getuigschriften
\'an bevoegdheid
en bedrag van
Retour Spcorweg Kaartjes tegen
salaris zullen ingewacht worden tot
Half-prijs zullen worden l.:itgereikt
op 30sten December, 1897, door den
li n' n:E HEl'iTA.\T 1 IT
aan alle Hoofd- lijn Stations van af
ondergetekeende,
dienst te beginnen
8 tot 13 November, geldig voor de
~\;) Ih'esten,
I!) Pnanlell,
I Ellel,
na de Irerst- vacantic.
terugreis tot voor en op 16 Novem·
Pluimvct', enz., Kap ('II andere Karber.
(J. G.) F. G. VAN AARDT,
ren, BoederijgereeJschappen,
HuisGRAHAM CLOETE,
raad in versclwidenh('id,
enz.
Windvogelspruit,

J. J, BOFIEYR

balsnceeren

BATHS OF CALEDON
ANa SANATORIUM

bij
D. CLOETE,
KL.\ P_Ml,;'TS, dist. Stellenbosch.

KOV.. 1897

Verkoepen
op de Pla.ats
Driefontein, in het District van
Clanwilliam,
(gelegen
nabij VAN
ZI.lL'~ Brug over de Doom Rivier),

I

Zijn bovengelloemd
Eigell1lolll lwkent! a Is epn der vrucht baa r"t.-. ,'11
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DIet
yeI' \':IIl den
l,al'\1l-n l\'l'g',
slecht,;
1:, 11111111l<'n
\':111
EI"je,;
Rivi('r Siding, i'n :-\1) mirlllten van
Durban Weg Station.
Het is boomrijk, III'..[t pl'achtige ,,!eIen en tuin
gronde!l, en hlt,dt l't'ne dpr ,-choonstc kanH'l1 aan om (TU win"tgevende hoeJ'd('rij tl' drijvl'1I nabij dl'
Hooflbtad.
(i mottt"
ruiill
2ï6
morgen.
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ITTB Calieoes, speciale maaksels, tegen 9/6, 10/6 en 11/. stuk
van 36 yards.
Horrockses & CrewdsoJl8 Caliooes t.egen 1aagBten
Linnen Damaste Tafelservietten
5/6, 6/6, 8/6, t/11 dol. LinneD
Tafel damast, ongebleekt, 51 duim breed 1/-, 66 duim 1/8, 60 duim 2/11,
2/3. Witte. Tafel Damast,' 61 duim 2/4f. 2/6; 68 duim 2/9; 72 duim S/8.
lakeDs
Linnen voor enkele Bedden I/Ol, l/2t. 1/6 per yd.;
voor
d.bbele Bedden 1/3. l/e!. 2/3. 2/6 per yd.
Witte Honey Comb DekeDI
...~ enkele Bedden 2/11, Si6. 4/6; voor dubbele Bedden, 5/9,6/6,6/11.
WItte Honey Comb' HanddoekeD 4t/9. [)/6 doz. Witte Turkaehe
Baud·
doeke? 6/6, 7/11.9/6 doz. 36 duim Blauw en Brnin Q(rtm bid-~;
40 duim 8Ad. yard. Dubbel breed Cretonnes 1/3, 1/4', 1/9, 2/. Chit.
voor het overtrekken
van Kombaarzen
6ld.
7 td. yard.
Enkel breed
Beddetijks 6d .• 7 td. yard; dubbel breed 1/3: 1/6. 1/9. LmteD Gordijnen, 4 yards lang 8/6. Guipure Kanten Gordijnen 3t yards lang, ló/6,
17/11,21/6;
4 yards lang 22/6.
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OnM lezers zu:len zich herinneren.
WOE~SlHG, 17 NOr., In:!7,
6 No.ember 18~7.
de ed. heer J. H. HOf')(RYB op de
Tt] 10 UR~ V.M.
" .. cl.
meene
vergadering
van
o 6 }
o 4 li
o
2 lO
o t 0
Dond8mannen
verklaarde,
dat.,
E heer S.urnp.L DASSOS', die van
o 3 6
o 4 0
de kandidaten voor
woning gaat vemnderen,
heeft
o 3 6
o 12 6 ~ijne op,"atti~,
o I I Ill111Rta:lndehoogerhnis-elektie in }"e
o I 0
lien onaergctookende
gelast op boo 12 lO
o 7 9
of M:tart, moesten gekozen worden
o I I
ti I 6
vengemelde
p1n:tt~ en datum
puHoenders ...
o
3 6
o
I 9
dt! distriktsbeet,"fCn die tijdenIl de
bliek te verkoopen,
,
o 8 J
o 2 I
Aanl"f'l'elcD
\lalme8bl1r~', :1 Nov., lK!J7.
!Jt,staan, zoodllt er nieuwe benoem i
800ncn (l;rocnc)
o I~ 0
013 6
\'astgoed :
Uien
o 6 9
o 0 0
zouden moeten gonlaakt word811,
Er.·!en (groene)
o 8 0
o » 1 het hoogerh a ill, hetgeen nu too goed
I. Zeker Erf, gelegen te Rid)ee~
AN de {"milia ell vrienden wordt mitJ, LelDOCllCD
o 8 6
o Il 7
Kasteel,
Afdeeling
Malmesbury,
Knol.
.....
o 0 I
o 0 4 l!eker waa, 8Cnlt na de December bestu
dezen bekend gemaakt dat de Engel
1 I'L .·'.lig" ~ldl ;Jd.:I.J
LoU<jIl&rI""
OOst
o
0 10
kiedug
ontbonden werd. Tegen de:w
waarop
staRt eeD l1;eriefJijk woon- dl'8 dood .. onzen huiselijken kring bezocht
I L'·I~,~[Ir.t
heeft
op
Donderdag
avond,
den
4den
ctezer,
vatting redeneert
het Dagblad van
huis onder ijzeren dak, met Stal en
VB'lIWE Il~T.
1 ]\, ,jdt] TJ.~L:
en "'~nomen
heeft
on8 dierbaal'
~ l)a;lI',l~'n Elt'l.~, 2,jO Vette Aanteel Dokken,
1 Kap en 10penkar,
I. L d.
Z3~rdag,
en daar de zaak van groot
wagenhuis
IInnox,
volop voorziell
zoontje ERIC WILLUW, in den onderdom van ltaYCrhooi
o , 3
o 0 0
::: Tafcls
Wa:.;' 1'"', Tui:':t'IJ, Ploflgen, Eg'~en, Boenlt'rij
Gereedschap.
Vaatwerk, van water uit een standhoudende
lang is wen8chen
wij se in 't kort
Hoonon (1fI",,,,ne)
o II IQ
o 15 8
1 j&llr 1 ma"nd en 20 dagen.
L2 ~loL·llJl
o , 6
Brandcwijn,;
ketel, enz.
Eilldelijk
1.'),000 havergerven,
en wat er meer put.
o 8 8
nader too te lichten.
Zijn lijden "'aH kort I'll hitt.er v('roor. 4v.I"1'1_"
I!:rwten
(grueDAl)
o 8 II
o 9 8
1 ::;ofa
ko H rkoop zal woruen aange~oaen.
zaakt dOOI'inflAmmatie in de IOllllcn.
Het 8eMlte' bezwaar door onzen tij,lge.
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0
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II. Losse goedere Il, als:
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o I 6 - o 0 IJ
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Kl' II k t-' Ill!: 'L !
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o ~ 3 - o 3 •
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Credict 3 M3anden.
digd, aan 't licht is gekomen om decom.
VOOEf.I;Tnt t8\"EEnE~.
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-----_. -- - Wli nol<.Cren.milISie van llltandpnot te doen veranderen,
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!.!l'I/I'IIlf;,
l\ ,1.11")l!dl'l· Yl'!'.
omloop waren, dat het parlem.nt
vó(,r
<,lank
toe
aan
familie
betrek
kin·
hrlb.
nis van muziek heert, zal, indien g.m en Vl'iellllcil voor de hartelij ke deelRclteidl'llC ,'gal(, Vl!"!'11 lijn.
~II van
I. d.
I. d.
December ontbonden kon worden, en dat
Herinoe, in bUa, ODgeeorteerd
0 4
0
mogelijk, de voorkenr hebben.
de Paard, 1) zijl! I:, 11.1I1" ),n".:, zij
neming ou.s bij monde en bij brieven en GMchot..,n
het daarom wenschelijk was voorbereid te
...
0 0
0: t
E Y\Jlg('mJ,- 11,·zending B('cllllall<l Arbeiders, groot 130 stuk8, zal op
Salaris £ 100 per jaar en vrije kaart jeR ol',tnigd, ill de bitlRre beproeving, K.aap.che per Itnk
wo.dell
01'g'cl,rrt('liI
01,),,1'
dell
I!
I 8
zijn op eene nm.sing.
llf't (lepOl Z.\TEIWAG
MORGEN,
den 1:3aen dezer zijn.
lammer en beochadlgde
0 a
o.
die bet den harmhartigen Heere bebaagd
woning.
beer .J\~ B\\I:I"\I\\
1I1"lh llaam
Van meer beteekenia, indien regrond,
...
0 Il
0 0
.\pplikati,·n
van illlYOnt'rR van steal'o, dorpen uf municipaliteiten
of
heeft op onl! te leggen. Wij troosten ons Bok vellen. ~
genoeg lH,kellt! i".
..
~badlg.l...
0 8
O.
zou b~t bez,,·30.'U'.Un, dat er geen tijd zon
C.
F,.
LEIPOLDT,
V.D.M.
met de woorden, oDlangll van stervende
In "Ilnltl' onmlddelijkl'
n:1bijIJ£'i,l, zullen niet in aanmerking
worden
Angora.
.. gcaortccrd
0 6
0 6.
zijn de cirkel comité·"erpderiDgall.
na d..
lippen nit het zendingveld vernomen ; Angorayellen, gcachoren
g'1'!IOlllcn.
0 3' 0 4
Clanwilliam,
Nov., 1897.
A. B. De Villiers &: Co. I A!'sla.gers.
Decemhcr-belitullrBYerJdeziDgeD
te hOIl'
"GoD KAN GEENE FOUT )lAKEN."
..
beechadil...t
0 It 0 0
Halden <lroge
0 6f _
0 6
D(, voorkeur zal wordcn gegeven aan applikanteIl
die nog niet met
den. De rek\Visiti61 znllen, indien de
A. STEGMA:SN EN }o'AMILIE,
IlIb()orlin~ Arbeidl'rs
voorzien zijn.
,Iroog gewuten ...
0 4' 0 6
I'aarl, I, ~"\"e1I1h,'r I C.'.I7".
elektie tegen 't einde van FebAlari oC
"
Dat...
0 :lt 0 0
"
drUOK '-:Iuodiid
0 3t 0 •
J. ROSE INNES,
begin van Maart plaata vinden: moeten
::\".U. G"('II :1:iO!.!f_·1J!·.I,:ltt,· Pa:ll'dell
1IprIngbok"refieD ...
...
0 6 0 at
SCHUTBERICHTEN.
TE
iogeleverd
w(,ruen tegen het einde vlln
WOL.-Blj bet einde der 1aatM.e weck .. erd mj
znllpll \'t.'rk(wllt 'wllrdl'IJ telizlJ 10
Speciale Commissaris.
goI'de beIIigheid II"maakt in kano "et_!
lellen Joo. Januari,
en het zou dns wenscbelijk tij!!
BETHULIE, o.v,s.
SpL'ciaal ('tmlllIl.,;sHn,; Kal1tooi',
tijd" gl':!" nTft'l "I'd.
PGESLOTEN in het Schut te Kal'tee· pe..de prijllllll. Printe
th_iel
8'8ICbiedden op
de finale benoeming door den Boud op h..J
.~~I, (;ral'e
:-;tJ'aat, Knapstau,
kloof, afdeeling Hope Town, over ""De beperk ... ocIIu! "an ~
den kleinen ,,~.
PPLICATIES
voor deze betreklaatst tegen hel einde van
te
Er
Llijft
echter
groote
..........
ag
bescMa
'I'0OI &I~
den geoorlootden ttjd en te worden verkocht
G Novemher,
189ï.
h:AAI'SCJIE
king zullen door den onder- aldaar op ZATEIU>4G, 20 November, 1897, kJaMen, jaar oud f'etwol, "rij van gebrek, en .en doen plaat. vinden. En dit t,l:Fil,ma~k.
lichte conditie tegen Ioopende )'rij""". Op de 1>Iaat.
lijk geeehieden.
geteekende
worden
ingewacht
tot om 10 nur 's voormiddaga indien niet te- oeIijb
markt
"'enten b<oden 433 balen oppbracbt
voren
gelost,
het
volgende
Vee
:-1Bmin
en
J71 ycrkoc"t. Competitie wu ~
en de )'rijren
den 12den December,
1897.
Artikel 7a, van de a!gemeene COn8ty.'
Merrie, ongemerkt, ongebrand, omtrent 9 "er YUrige ..-eck we.dea behaald. "encbel<lene boetntle van den Dond bepaalt, da~de niert1Ve
Applicanten
moeten
~!erle~gen
jaren oud; 1 Bruin MeiTie, kol, onB"merkt, YlJJClhed"" lang Karoo .etwol In lichte l101Iditie, _.
"in de mllól!udDeTl'IldrJ'~ YOOI'
bewijzen van I, goed zedebJkgedrag;
~bn&ud P.M. rechter bout, omtrent 8 den yerkocht h'gen 4iJ en btd. en miUdeI korte hestuurnerldezingen
voon
PPLT( ·ATlE:'; VOOI' de betrek~
tt eD 41· Luge I'chtc graneid vet'll'Oleinr
Jaren
oud met 1 bruin merrie venlen, 1 ·t en ft. Kort gebrekkig yet"ol kon blj ... Diet cember" moeten plaatl! 'viaden, en fie
2,
lidmaatschap
cener
~rotestantscbe
kill g nm .-\.~~lS~(·nt ('nd(.!'IIlll&ftd ou d.
beetuul'Ileden
treden dns in den
wonIen _kocht. en prijlleD '!'OOr die klu waren 8, oude
Kerk;
3, hekwaamheld
om onderPri vate Scbool op een Bnitenpluts.
E\J)EI:S
\\'01'(1"11 g' "'T:1ag-d \'"n;' wijzer in de l'llblil'h
:-';choul t£'
tot U. Wij noteeren:_
l~p dier maand af, en niet "met h!!1
(Get). KARL RIEL,
wijs te geven
in teekenen
en
hl,t Il'vl'l"t'n \:In l'I")Vh1l' :l:111 Krug.·rsdo!'p,
Z.A.R.
}\fl'n zl'nde
H~lari,:, £-4-0, met yrije kORt en ~n.
Pw lb.
einde nn de maand December," .OO3ls
Schutmeester.
OOnl Pg l'lIll''' ,\ .'. t 11>'('ht'lI \' "IJ' lit- Hoorlig!' ~tnkkcn aan Ul'n DrIllerLd
LtI.
d
vrouwelijke
handwerk j 4, van af.
Iztnli. 12 maan,;ruYeid
,ette 06,
0 't
oor onzen tijd&enoot beweerd
word!
worung-.
Applikanten
moeten
in
gelflgd examens.
Bekwaa~~eid
om
burg
l'll
HIII.I·\· ..1 '.
'1Ig",luil'11, ~eteekcnrlo,
Y()')r 1'3 Dccember
Goed totwl«
""
0 6
0 li
De heer T. P. TUBIlOlf,lOOI'8taria
yan h('~
hezi~ zijn van het Onderwijzers
te onderWijzen
zal
g~llrendl'
ll~>' tljdf',·;k \":ln I r'e'h- 1,"'~17". W. rKzaamhl.dell
te worclen c~~tdlkaat, en ook instaat zijn ohdpl"- "Calisthenics,"
provinciale bestunr, beeft dan ook reeOs
cene aanbeveling
wezen.
ruari tot ; I Dl' "'1111)ll", I,' tS.
aanvaard IIlI de Decrmber yaCllntie,
Goed
0 ft
06t
een. herinoeri0l
gepabUoeerd, waarin hij
WiJS tB geven in Hollandsch
en
Applicatien
meeten
eigenhandig
. ?llon~t('J''; va:I dl' l'I't" :,'" IJl'llu\)·1
.Al'plicallten
ill ht.zit Yan allecn Muziek;
!tort tot
Jm."
.t
erop
"dat het nn het hnn-tiA
bl.'.
Zware
llechte fttte
-.
00 lf
00 •
Im__
_.,_
,,'erkzaamheden
te herrinin het HoJlandsch
wowel als En. dlgd Zijll t" ZI(:I l'n n'!'Inl'l! \'.to Dllitl'lllandsl'llo
('ertitika!en
zullen nen na de Kerstfeest
Ra .. e en iUleanI yette
••• 0 0
0 :I
-ue ~ .dat d. beetuurwverJdeaiopo
zoo
vacatie.
0
~~
Uit.ellhap
IDee1I1ritte I
1
~tij{1!g
mogelijk in ek mtUUu.l Decem.
gelsch geschreven
zijn.
ten(]('r, VOOrl\':i:Il"'!"J 1'.1'1 l"mtr'oLd I zieh Il1,)('[(. li verbinden
het hicr te
Aanzoek te worden gemaakt
per
Salaris, £13.') per jaar.
en alle and''!'l' Llj/' 'I. ;, :'1,,·.1.Jl Illn:_;l'n lalld .. Yl'!,I·i'chlC' aanvullingsexamon
Goed
.,
..
Il
~ I~'
ber" zullen plaatll viDden, en "dal de
hrief hij lieu heer P. '1'. COXUAOJt;
In den Boedel van wijlen MA.RU
droog
0 IJ
distriktaheaturen
dan lDeteen "ieul(~
Billijke reiskosten
zullen vergoed
verkrl'!."l.·ll \\l'l"d, 1.1:L ,II dl' "I"U()["\\,'l.!'
del' :Jd" kla",'c af te h'ggen.
De- Leeuwenfontein,
Ceres.
..
.Iecht
0
c;rlrel-cQmiU-kden zullen kie&en,om.ldn~
l.LV;OALENA
PE't'&l'NEJ,L.\
LOMBARD,
worden.
mag-aZlJlll'n (L' 1\ :1.'1 -I,d 'li l'"rt I bVil<\mhl'id Oil! zang.onuerwijs
te
'luwe
eonlI"k1eanlegew--.ben
0 8t4
0 6
te eeniger tijd gereed te W-AD "oor ,le
----------~ -------geboren De Clerk, V oge) Vallei,
WiZ;llJt'lll
t'n ouk :, 1'1 .\Lfeklng I geH'1l lal Cc·r.e aanbevelin({
zijn.
Werkzaamheden
te beginnen
op
~warte ra"", ""'_'bea
0
W!t.te krai..u rellt'1lllCbeD
0 7t
o.
oProoping der cirkel~,".
lien letl ..
District Tulbagh.
den 12den Januari,
1898.
I:;tation.
SalariS £l'~O per annum.
Sr.HUTBERICHT.
".Ue ra"",..
0 " _
0 I
e~p, dat de secretaris op de vroe ... .adii-'.~
Verzeg,'ld"
t\':ld,,[", :_:-"l"I('!tt
Ban
N.B.-De
geslaagde
Applicante
~J[HA.AIL-On.
Londenoch .kabel. onder datum
Id zi
J No..<ember. rapporteert:-"W'ij
Dt>teerea mj JIO!lde
e ng
van
cirlcel-comi&.é-ledea IllIn.
den Control.'lIt'
l'1l .\I:,lllcllr.Ge1il"
.J\'O. ~MEER,
moet zich voorzien van cen onderIERMEDE
geschiedt
kennisgemiddetrle winder baar J3d. ,,"1I&er bokjeebu,dringt, OID.da< de finale benoemin" vau
(' PGESLOTE:'-l in het Schut te Vronw- wijzers
raaI,
.Kaal'~tad,
IIl:tll'n()p ~t'nt('rkt
~ecr. der Sch. Com.
spoorweg
certificaat
om
l6fd:'
Plaabelijk
~i~le'
1l'1U
...
.......:
BoncUkandidat
d
..
J pan. Ilfcl.'eling Hop" Toovn {lVer den ge.
geving
dat alle
vordering
lintt wij Jaat.t rapporteerden, en ~.q 1'0'> 1«liG
en oor de nieu«'1J leJeu
II Tender
\'oor l'ron.;!o"
zulll.'Tl OJlt- Kruger~tlorp,
2::! Oct., 18~7.
oorloofde,! tijd en te woruell vel'kocht aldaar tegen half prijs te reizen.
tegen den bovengemelden
boedel bij b&Iett zijn pri~t
nit de hand 1"edocht t!'gOb Is. 111.1 moeten geschieden.
Yangen ,,"onlen to' I::! llllr I'P Dun.
np 7.ATERDAG, den 20sten November,
bN ""<!I'nb"k 'II'o"lt.de UUTI'IIag h. de 'marllt
lndien de wljb- en diatri'-"-bestoren
don ondergeteekende
moeten Norden op
G. P. S. VAN HEYNINGEN,
be·oerkt .. tot JU;>e1' la.ng "".&er Il..- ~
lo op ,I. d
'U"
l~i.
om 10 IIl1r '8 voormldJl\gtI, indien
derdag, .i 1 XovemblT,
1.';07".
ingewnden
binnen
Zf'1! wekfln van af
plaat..dIJke
Iftarkl
DillJldag,
werden
76
balen
en
117
Ul!
aan de Oproeping van den he<>r
Ulet tevoren gelost, hpt ml~n*,
Vea:DOODBERICHT.
Sec. Dist. School Com.
De la8~tt'
of ('t'ni.l!t· tt'nder ni, t
I..U.en I)lrg~~I,
e' &..\ '-le" en 113 sakken Yet. TURBOS
-vol
d
I.
I ){.nQ!Oe. 8 jaar, schildel' liest, en onder
dezen datum.
Alle bedragen
aan kocbt.
CotuJlO!tltie
.... doorfaao. 11*1, met
.
,,~
,geveb,
an .onnen <1"
noodwendig
te wordL'll flallgenoVEHLEDE~
aao hart' \\Olling te p"ns schilder, linkeroor stomp en halfmaan Bethulie,
den
Boedel
verschuldigd
moeten
ielwat
ten
gRa.ta
'tan. ~
~JRn
bestUlU'i-Verlti~ingeQ
in
de
eerste
"'etlk
2 November,
18!)i.
!oIowbray. (Jp ~raanda.g. lien lislen van voor. rechteroor halfmaan van achter,
men.
IaOmerulljke
~randerl~ kali WCJIden"_:;:
"an December plaata "indeu Da
d
binnen
hetzelfde
tijdperk
worden
de41er. St::;.\~;>i.\ :\fAGDALESA
i:iAt:ER,
ge- stomp staart; 1 Rooi Os. 8 jaar, wit pen.,
teeru,
v.1'1Icheidene
bOCTeeIbeden
ft ..
Ioï....
:l
•
n
zoo
('n
W. SI~CLATR,
betaald.
boren Kot:w, weduwe wijlen J. J. Saner, balt: hoorens, 2 winkelhaaken
blau,",
(0.\'.8.)
baar
werden
"at.oabt
ltd":
",,:11
aan
de
hand
willen
ge'\"en,
<1.1
de
van voor,
in den ouderdom van 76 jaren.
HoofJ.epoorneg
ma.gazijn. rueestt'r.
.~mp kwut i 1 Rooi 0., 8 jaar, kol, drie
tot 131. Dteuw.
dlltriktabesturen.
dadelijk nadat
P. J. P. MARAIS,
De begrafenis vindt heden Dinadagna. "lt VoetelI, bak hoorens, 2 .lippeD, linkerExecuteur
Datief.
YWkooIat
IJJ
1ftIkoDltitueerd
'Vo,
zullen
oTergaa[]
middag t~u " lll'8 plaat8 van hare woning oor halfmaan nn achter, .lomp kwut.
H03fll-magazijn
Meestt'rs Kantoor,
Vendu-Kantoor,
.: l~
;:;.:::~
wnt ...
de beooeming
'f'aU kandidaten
voor
naar de X ed. Geref. berraifp1aail
te
Kaapstad,
~2 September, 1897,
(Get). J. C.R008,
ls[owbn1·
Tulbyh,
W<-<-L...'a, 4.
.. '"
met de 8anbe"elingen der
0 11
4 JJ,
er nib aanbeve.
BOA"......
6 November.
·UNITY,'j
.!
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o .~ 6
o 5
o " 0
o u u
o 17
o li 8
o I" ~
o I. Il

WAAROM Lan~N~~en
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I 1',

0 0
7 0
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MlR ,.
tUICb~
"De~

I,
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o
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16
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d
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16 0
li 0
I 0 0

Aardappelen
Hanoa

MARKTPRIJZEN.

A

o

Kieren

~&S8':

AN .Familie en Yrien,lcn wordt he.
ken,1 gemaakt dat het den Almacht:ge. den Heer van Il'l"cn pn dood behaagd
he('(t heden door den dood van ons weg
t~ nemen, na een smartelijk lijden, in den
ouderdom van 24 jaren. eene geliefde Patat ...
pchtlleuoote en dochter,
ANNA lIfAKI. ScnileD
JA('onA EHTHS
HN DIJK, jreboren
Coet- O.n ....n
KAlkoenen
zer. Wij aanbidden en r.wijgen.
Vijgenurr.)
Eid'en
r. VA~ DYK,
Boler
wed. J. COETZER.

DOeND,

.

7.",ue!.,n

A

CUll.

,

UH, .tvs

Jloter .-(·noh •••
IJant .•.
Kaf ...

en van Lidmaatsohap der N. G.
Kt:rk, zullen door den ondergeteekende worden
ingewacht
tot den

Tollen te .. Halfman's Hof," " Berg
Rivier
Brug,"
"Gl'('ys
e~
0-, I...a,ly Grey,
"
Zuurfontein"
voor
het
laar
emdl31 October, IS!l7.
gen (le 3t December
1898.
Ieder tender vergezeJd te zijn van
van t wee personen,
A~ falllilie en Hieuden WOrt(t bekend een (J('rtificaat
gemaakt dut (I'lt d .. n llePI' ),(.haagJ zich bindendo
als waarborg voor den
h..eft lUijn gelit'fd"n odllgello()t ",If! mijne
Tenderaar,
en de coutract
zegels, op
zijde door de dood te outnl.'llI"n, op
aanvraag
te
betalen.
Woeusdllg, :I November, in den ouderdom
van 73 jaren. Zijn he•.-ngaan ww! vrede.
NWO. J. VLOK,
.A. J. MEIRING,
~ccretaris.
(Geb. ; A.J.ING).
Afdcelingl'lraad
Kantoor,
,
StelJenbonch, 4 Nov., 1897.
Piquetberg,
6 Nov.1897.

Zaterda.g, den Uden Decelli~er, 1897

1~1J1.)

Int.té ,,_~-

alhier
temmen met de vel"f"i~hte
getuigschliCtluJ
vau
bekwaamheid,

G. JOUBERT.-

NIET DEN DATUl{

IJOur tk ~

nflli.JOrC

4 NtI~

(lf)

TENUEHS.

Ciolel{f'n
Wijk :'\1)orJ
Zan.lvekl,
Distri(:t
Clallwilliaul,
g!out
\';In
Granrl 62,j margencn
,').1,1. v·f·rkant e
roedefl.

- JItJd

":'11

Afdeellngsraad Piqnetberg.

-..

".,tt ......
Ca'.

Jledauendlt de w, r'~ "'eM tom,.
A. PPLIC.A.rnEN voor !de. be- De ~
VneJCf
~C':",. ,t !:.t,.:..."
"oL,'
..
trekJcilJg VIIn E~nrte As.Q15tent "oom...
.~..I!!'"tbt:-pek,. o'·CM·I,-.e..h;
1i1't~ lJ' r!l!"'.
ot- , ...h .."8Ildv .. antu de k .. ulc~r-ltj~('1i .
voor de 2d" KLos Publiek> School

as

en die n'.g zullen worden voorgebracht.

.. Uitkolll~t
,

,

G. J. JOUBERT,
dood behaagd. beeït van mij wl'Ig te nemen
door den onverbiddéhjken
dood op den
Séc, Sch. Commissie,
2!)sten dezer, mijn geliefJa eehtgenoots
. Klein Drakenstein,
JOH.~NNA MAG.lUTA, g.-bort'll De Wet,
pjk Lady Grey Brug Statie.
in den onderdom van
jaren en li maan.
Klein Drakenstein,
den, mij naletende met zeven kinderen
waarvan de jongste slecht. eenige oren
6 Nov. 1897.
oud is om haar onherstelbaar
verJetI te
betrenren.
Maar wij treuren niet ah, degenen die geen hoop hebben, want zij is
alechts verhuisd Daar het Hois mflt de
vele wontngen.
Met deze wensch ik ook mijn harltllijk..n dank toe te brongen aan mijn lieve
gemerkt
"Tender
moeder, kinderen, hroedors, zu~ter~, en de '[ENDERS
velt' vrienden uie mij bij het afsterven en
voor Tol," zullen door den
de b<)grdfeuid 7.00 getr-onw hebben bijge. V oorzitter
van den .AfdediDrsraad
s·aan.
ontvanzen
worden,
voor den Sston
De IIl'.'re vergelde hun ve or de vt'le
December,
e.k. voor de lmur V21l de
weldaden aan ill iju be wezen.
.

200 YrHe Slacbt SChapen,

I

114..-)1)

26sten dezer.
Werk te aanvaarden
na de KerstVacRDtie.
Salaris £l(){) zoeder, of £120per
jaar, als applicant
ook lessen in
A.~ Bloedverwanten en vrienden wor- houtwerk
geven kan.
t" \
dou hiermede bokend gemsakt d.t
Adnll,
bet den. Almachtig!'n God van leven en

E:V
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I
tl'eder pUafd. echt.pnoote, HBSTEJl
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DC TOIT en undere
Loeren in dil
Zij ont.s!iep in den onderdom van 47
Cedárborgcn
Il't'last ge.'Mdcn,
za) jaren, 7 maanden, en 7 dagen.
Publiek doen Verkoopeu op
De Bedroefde Echtgenoot en Zoon,
JACOR C. l,rRBl<~NBF.RG,
Zaterdag, du IIdel Deeembar, 1897
H. LIEBENBERG, J.ZOON.
Om 9 Unr precies, in <It'll Voofluid,bg
Wildealsput. Griqttastad,
1 No~mber, 18~7
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Dvaau,8 Nov ~).-Sapl
AIe.uader,
_ • ........,
poJilie, ~
twee der
cm. -,
die de &-1 hulk btroofden,
CIeMU lIIiCIUr m be':so,..
botel Boe de
CIetPenIdOt DUI' Durban 1WcIea. oebolkead,
maar .... _l
dUai.! er oap_
Vru

dar aankwamen. Zjj JIOOIldeII aocomlllOl:h tie te
BEGRAFENIS
VAN KOLOYEL
...erlll'j,rren UI klelll_
holel. 41 I ">gk1l1UI&OD
Lo~Dt;!I, 6 Nov - (Heul .. ) - De Daily maar daar
waseDa IICbunchte 't'1ln ruImte
EE!! !IIMBD I:' Dr.'! COLF.~DF.JI(J8CIIE!I
T80NJt
NellJ. aegi dat h.t w.tMelUk 'I'OOrienU8Il1I te t1aariD nlot alaagllen ginl"n all DASI' bet
_ LI DIP.tagmorgeu
werd het lA CoI.berg
&kki bijua tot een ...l"8d<.breuk tulllCben Fr&llk Royal botel
Eea kOMt abel tal den surt '"
bekend dat Mn katl'er Piet genaamd d.. In den rtik ea Engeland had p1eid, daar de Brit.cbe
ongeveer 11 30 kenU1$ "Ila "!IJl .._,..oed~n ea
tronk w.. wege li de bMchuldiging ....a dlef.tal,
troepea order baddeo Illot, ID bon beaat ...an het .upt Alexander toog heden morW3a om zes
een medegenngene
f'en Voater
Abrahalu
XIl .. ,Zlen",k I... en en .eer
door de FraalOhea mgenomen grondgebied ln un het werk
&ellJlberg. bad "crmoord
Abraham WIUIden den weg le 1,!.eD .taan
telefraf .. ren nur deo 'N.. talacb en prokureur ge
vOl16on dag nut beel .el en Plet pute bem op
""raaI, bekWlUJl bl, vohnseM een bevc~nfi
nn
Eea IOldaat beeft beproefd op deo praideut
Wuracbl;nblk
."rd
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den m&g1.trut
van Durban te bekomnn en
nacbt _t oaruatlg en Plet "1IIaakte bem dil
W&JI8'ld werd, werd een neef nn den preU.:Jent kotllltabel.
In ""wono kleeren lPugt<II naar
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lalen ,>or het parl .. ment te belpe' k (.: ell
De BritllClt Z.nd Ur+aalllClJe
Compagnie
D JOII 'II dat dID hand ..len 'II In dIrekten • r ,I
BRAND
owo en IUbal"baa ..t.and ...erkooptDf Tood bed.,.
met"
n.hlutle
en. I" hu ln" ,crrlt:btmgcll
J 1l\~~1 ~'l
li ~ \ -(Rn"
lo-Eon
morgea pIaat.
restaurant
In Comm" ... on ... trllat b.lkend.1a
ah .oudeLllI!! Dui en "LO ~eene wa.Ne
Veraebeid.eue Ult.taPJM worden gemaakt naar
Texas cbopbo'8 .. glsten'ond
tot den grond de munen ea de lIJ atoppOll bftu ......
:S • Ill; WA \L
De oo"'prong
nn dca brand
&:cret:1na nn
Ic CQmmUlllle..an toe ug",brand
.ordt
toeg~hre
on &.:lnbet omvallen .-an een
toeZICht op olekllel

cman

andere plaa ta

Ai"

-U"

.1lI

De synode te Stellenbosch.

.!I"

_trea'

RHorntA.
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KAAPKOLONIE

Transvaalsche Volksraden.

wp

Een brutale moord.

De Gouverneur

genom~n
\ , rtl
f SIX \(
Op het Ka.~p", be schier
eiland Jaalt Ietwat Ib prol" Ue .reculal e ID
onueoouwdo erven lII}!e Kaapsehe vlakte w rd
CCDbeetje ov"rdreveD Geld wordt ook dunder
De kamen Uie eeM!t geld gaven op ó) perceut
rente willen nu 6 pereent belol en
:'Ii)( Et SI"
I~ zal door den heer t..llel
welbekend .. IngeDleur gedaan wordeo OlD,teen
kool lO de t .ouph te VlOden De macluDe die
h, heeft boort tot dne dnlZend voetl doch hll
mag ophou len ccr dIe dlep~ herelkt on een
,ekere furmILtl8 getrolfen IS 'VU .enlCben
bern aUe geluk

op Reis.

Een balangriJ ka Bondsk~\estie.

A.-REPUBLIEK

---~--

De feestelijkheden
Bulawayo.

or

RUNDBRPI8T.

lamp

SOHEEPV AARTBERIOBTEN.
KA\rsTAD

•-Dnl8ch

lill'GUOJlII!{
!!ChipKarroo "'0 Barry
VJIJ<Tao~

Y('l'!rdllD

la t'n voor
n"en det'
ke aanhefte kleIen no

do?c ,al mill

fI-:lfll,I!xJot Ro"_hnOutie naar ku.tbaretl!
6-Anll .... naar luutbnena.
6-Uelton Stout naar Guam
LOS DEN
• N01' -(Per telqrea()-De ciu JiIaC:GnIW
ftRrOk bedamor
.LIYVpOOl ..
~

1)e00ta~

__

~

A..'lclLGA:M.\TIE

DER

:\llJ~KAMER

I:-IBRA.,\.K
J( IIASlIE~[lllW
8 No~ - (Rro.hr) - De
W""leYlOIlDIIChekerk te Jeppeatollfu III gISteren
morgen noeg
tot den grond aq.brand De
brand brak Ult bU den IAIfIDI der kerk en Ter
IIpreldde sich IIIId Hei water
afpdraid,
eD ha poon.
aan zijn 10$ o
laWn
De amalpmatle
der mgaala PraktiICh
,.Dmple~
en de ...weeGlllJll( 'I'U beIUPa
wordt lIIet 'l'W1 'f01doeaiDa bo,pve ..

~

':a~~';:

....
OCJaall~=.,ocI~ri

4

~~~~!?s£!!!!O~_E~~L~!~~~'
D. ISAACS & CO.,
GENERALE' INGENIEURS

IJZERSMEDEN

ENZ.,

DE KAAPSTADSCHE

(O~S EIGEN MAAKSEL).

EEN

(Hand

•

SPECIALITEIT.

Til nl KERLUIREID,

D

E MAATSCHAPPIJ
reikt PolÏ&sell
IIi: alt Waarborg roor dl' Eerlijk.heid
Oprechtbeid
en
Getrou w beid

met kist 3~ X 2. 'foeten. levers aan beide zijden,

Tegen de allerlaagste
MEN

Markt-

VERVOEGE

DIREKTE

prijzen.

ZICH BIJ

IMPORTEURS.

F .A.. _A_

BEVATTENDE 8 ART/KELEN Al811IERONDER:

Y"~

Tru*-, Li1twid&te1l1'W en Adminiatrateul'l,
EucutellJ'll en VOOjfden Datief, Curator,
DoDi, BaJjnw •• Landmeten, Dealierden et
Secretariuen Y1UI Banken, Loge., A.. lll'an.
tie 811 andere Maatacbappijen,
Afdeeling..
rad"n 811 Municipaliteiten,
Klerkea eJ.
ud." IJ.mbten in dienst Y1UI Vino.. "II
Publieke lnrichtingea op "oordeel4fe ter.
men.
Dese Poli8IICDworden in ontvangst ~
men door de Imperiale
Koloniale. TraIlI
nalBche en Vrij£t&atsche
Regeeringen
ea
alle Employeerdera
door geheel ZIlid.
Afrika.
Vormen van ho_k,
ens. op 1&11 vraag
bi'
J
G. W, STEYTLER,

en

MOLL EN CO-V..

KOMPLaaT,

£9 1Ss. £9 ieL

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE
"
ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEf'J.

kracht).

Walter Wood.
Maai Maoh1.n..
Z.U Bind.ra, met extra toebebooren.

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

_KAAPSTAD.

L_

~

VOORRAAD

is aangekomen
Kharki, Flane
aiierll'i Klcederen voor Mannen en Jongens,

l'll

THE

J.~.A.

Secretari~,

~o. 14.

POST!!!:"

Uuze ZOM ER
en Tweed Pakken

msnm eD TRUST

JAITSCHAPPU.

' • l M-o.·
~"llIBOIG
' Specd..
1a Hooi Pre
•• MaohlD..

45, KORTEMARKT - STRAAT,
WERK

IOLOIIALB

mlr."'~~T~,~;n~~;':~PK""

ENZ,

Het 'Jameson' Slaapkamer Set

EN NAUWKEURIG

ATTENTIE S.V.P.

KAAPSTAD.
Wij bieden nu aan Brandram's Wereldberoemde Bloem No.4. KERKPLEIN,
_
. van Zwavel onovertretbaar door eenig ander fabrikaat.
(a,Hul, .£10,000. Resem rODdl, £80,000.

LEVERANCIERS

Reparatie en bewerk] ng van alle soorten
IJzer- Brass- en Kopenverk ondernemen.

KLEIN

.....

8POORWEGMAATSOAHPPIJ.'

~~~"y"

Langemaakt-straat

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers·en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsel'" In de Transvaal.

C:::::e».9

~

l. D. Cl\RT,VRIGlIT & CO.,
ADDERLEY

ondergeteekende
DE vele
klanten te

wenscht zijne
danken voor
de ondersteuning
hem gedurende de
laatste 3 jaren gegeven en wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nu een runner plek:
heeft betrokken
en vertrouwt
hun
gunst
ala in het
verledene
te
erlangen.

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

en Kerkplein, Kaapstad.

G LA S- E N POR CE L'E I N-

KennisgeYingaan llIen lien
het moge Aangaan.

fuif JMr

M A GA Z ,J N,

II

EN DARLINGSTRATEN.

II

1_
II

uI ..........
J4 ffL~ .a tf.
"Pretorla
J4 IL ... --ua •

JAC. HEINEllANN.

D.. elljksche personendienst

van DUrban (Natal)
Mar Johannesburg, Pretoria en andere plaat8en In
d. Transvaal en Oranje Vrijstaat.

E

ET-, O[Jtbijt-, rn:Therseryies,
Toiletartikelen
en alle soorten Aardewvrk ill groole krllzr.
cl Hang-l'II Tafl'llanrpl'lI, nl)"l'l:tlll!,l'n voorde Voorkamer,
Tafelmessen
OD[a ut« ...i,·- artikl'lrll
l'll alle IIllhl! ..!lld-J:I'IIO()digd}i('dl'll,
Yl'rziln'nle en Fal1tn."ll' (;IJl'd'TI'Il. I:('~l'lrikt voor 'l'rouw-jof VerjaardagsEresenten een ~pl'clalitl'lt.
J 'JI:;l \Jutvaogon een lading van hun
speciale Port.

"VICTORIAX
PATENTE

DII. ~~SS

VUURPROE.'F,

"FAUCET

DE BESTE

~NOZZLE"

EN

KANNEN.

OLIE IN DE MARKT.

~e is de meest
I

LI.!1\GIUST.

3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met

48 Duim bij 14Duim.

~5

VOORTOUW

BX:N'DER

NEEMT.

populaire ~ .meest ~olieJ ge~uwdo
Afrika en 18 alleszins bevredigend.

Bpiegfllglas

met
bovenstaande
advertentie
wenscht J, Heinemann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

te bepalen

de aandacht
van graanboeren
•
bij het feit dat de
B!l:ASBEV HARRXS
ZELFNOG lIET

C:c»., IN verband

..8i:';

Wenschen

"rATER-\VIIITE OIJj."
150"

IN

~.

K ENNlSG EV ING.

machine

KnlDlilH, mm & Co"
..&UWIneesten en Contracteurs,
Lady Grey Str&&t

in Zuid-

5e.

J. C. S!fITH & CO.,

Pa&rL
Alle bouw- en timmerwerk
aan
de firma toevertrou wd zal met alle
spoed uitgevoerd
worden.
Goed
werk gewaarborgd.
Verand88 en
balkons een specialiteit.
De fin;na heeft altoos het \'01.
gende gereed voor dadelijk gebruik:
Vensterramen,
Deuren (aUe grootte)
enz .• enz. Bou w m ate r i a a 1
womt ook verschaft.
Bestellingen
voor graniet voor
bouwdoeleinden
worden genomen.

IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen
KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH
STOOM

WAGENHOUï,

ZAAGMOLENS,

Breestraa t en Riebecks Plein,
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het geeerd Publiek van de 0
Von
Paarl en omliggende
Dist rrk ten wordt hi(Jnneda bekend gemaakt dool' dl' ondergrteekenden,
dat wij ill staat gl~8teld zijn om
alle timmer- eli bouwwerk aan ons
toevort rou wd, mot allen spoed
en
stiptheid uit te :\'01'1"'11; zoodoende
zullen wij de ondl'rstcllning van het
i !'lIJdlVk v.m de !'aarl ('lJ omstreken
Zl't'r op prijs st..llen,
De IJl'zigheid
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b&elud, ,li Lu Palau
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TINTAGEL CA.STLE. !Up!, RnnUL,

Voor Vracht
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de
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Agenten
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UJIOJ STOOKBOOT.IAAT8rr.R!PP~
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E lrIaiIbooteu

der

Maat.chap"pij
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JGnpl&nd

trekken Y1UI Kaa~
naar
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• DIU' z:.m_, &la onder MDleggende
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2"-KXXIOAN~Kapt.
REfIfOLDtl,
8-NORIlAN
. &~).
Kapt Ko
2:l-TARTAJl,
t. MORTOIf,

EXTRA

BOoTKN VOOR BNGIllLAND.
liere",), Kapt. MARTIN, OlDtren

OASi;?:~

OWLPH
(Twin Sc"''''), Ka!,!. TflOlf
AugwRaL
GOTH (Twin liere ..·), KApt. BRurXIla,

ondergeteekende
is gereed·om
orders te ontvan
- v?lg€.nde " Merken" .van. de beste II Margarine
im=
Kolome mgevoerd, vervaarchgd m !le Fabrieken vaD
_.

HOLLAND
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~"-

00 •• LTDI ••
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" Drie Kroonmerk." "Bakkers
marie"
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-Voor voormelde
drIQ8 in de' Ktu.-KOI.OJRX,
I.OOP 'II KASTEn SrIlAAT.
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GAI~~~

.Een nn

AlHrne.le ordf'r-8 voor gepreserveerde
vl~hsoo..t,n
Ila1!Cól..enete ete
"eenl
in .. t.t' Co~erati"
I"blieken Llmi.I'
BOl'Jahd'
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8(t~)r(f,.l \'an .afel- bed- en huilJhoud
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HAGERD![A:N"
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Timber Straat. PiE!termaritzbura.

I{ENNISGE\TJNG.

(Bpkt).

KONINKLIJKB MAILDIENST

CHAS. W. HOLM ES)

D

CASTLE

MAILBOOT MAATSCHAPPIJ,
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E

om'rent 13

October

U_ZO_

EN

PLEIN-STRAAT.

Dr. R: KRUGER

IEJUFV.

l*"

LANGII.A.RK'1'-8TRA.AT

BE?\FIELD
wenscht
Staat:>- examen
• het puLlick bekend te' ma.kAn
, D li its ch 1 and,
nH .-\ ~ lJ E 'V I ,I X
STOOK_
dat rij ren Eerste-klas LOC1il's Huis Paarl, Ila}Jij Ill't Stadhuis.
Voor.
t) KETEI.S;
alle gl'ilotl{'n
in
op
bovengenoemde
I'LeIDtS
heeft
hel'n
gl'dui'entllJ
iJ
jaren
praktijk
\'OOITa:ll! !, t lrnlldrn PI! yo]gells ordpr
d.
'
uitgeoefend
in groote
Duitsche
gemaa ~ I.
~Deo
die",voornomens zijn het do~pi~len.
Specialist vrouwen- en
bezoeken geli"ven
te K inderk walen .
7, HANOVER-STRAAT , 8trllDd teof in
persoon aan~
te
De uwe
d.,.. IC
Vie,.. HOtUIe,"
DR. R. KRUGER.
,

"

B. o. LDJrON en 00.
DtltlS, XATHrW eD 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WllBNOE en 00,
~npHA.N )(oPllERSON en 00.
en bIJ andere Pakhuizen.

luid Afrikaansche Vertegenwoordiger

Ul'J.'8TALUDBS.

KAAPSTAD.

1'1<"'11-

be~tlIlII'

()p

8oT~gepoemde
is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure
ingevoerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd ja
iJl I.e Kolonio lullen Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd at
eie ....
de hitte van het klimaat zullen staan.

D.ISAACS& CO
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MAIL

E 8toombooten deser Lijn vertrekken
n.n Kaal"tad naar .Londen OlD den
anderen WoeD8dag,
te • Dut n.m., naar
lbdeira 4IeD Plymouth, id Bid H,lena en
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aanleggende
op de be.-Ide ilia
IICh8lltijden.
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Aanbevolen.

Bemoedigd door de enora.
verkoopingen. maken d. Pa.
brikanten zich gereed olli

en" CRIOHTON" ~
beken d over de ~ehp"le Kolonie.
or.ier Li"lilaAkt
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UmieaJijk
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.l.ohttiea g_ten
.taoua ja nea!ea ...-tbel.,...
m08Itea ..s bePref. Manie, ~.teIde
_r
dit in>
bet wijde pbied, dat ait on .. kweabobool _.
tót ... _iaaria .. MD beb.iq.... bet .. me jar La.
eli Griebeh
.-..oorDeo wonJea met I.. rana, die bUD het Je. bei~,
laet urt eD de bean oad..,...
wardea io pJIIa" ftII..................... eD'
nuabrood meetea bnngen, lODder eeu cbe lW
Da. N~
8te11eDJJo.ah, Mi de ~ .. be- lori... di. aaUea o...nljj.,..
tot bet tweed.
doet, ea de .. n tene.
27,b62 UeJea rEa.
hoefte ....
lae. Maiaariam
... liefde. De jar.
i
bet woord dee Grooten lf_ten: "Geeft gjj kweebobool
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lea Wil onae acbald. En nieuwe werkkringeo
lnreebchool?
atODa .... het 'hoofd no al Alpllleene
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ia bet zendinraJd
en .treken ~ Rhodema en ca .. kerkelijke iaricbQacen.
De kerk -.la til d• .-Iaiedeaie
.... Zaid·~
!opa, Nederdicht bn OWl oat.taan er of 1rIIC1:teanOf OlD tltant
_tond
bad.1IOI niet. ,eduo tot Dit- 1aDa.cb, EupJ.ola;
poIorie, ~ral
_tavia bet le.."n geroepen ea 1'OOnien ~.worde,:,.
breidio,
ftJl de 1nreebaIIoo1.
MeD bad &leeb.
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de foncbeo ie lIterbn.
Hij w_ er op boe. lea&ina.
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DL Pieaaar, VriJbarJ. vroer ol de oomlllu.ie
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;ermeerdering
in de aaldo'lI, waarop zoo
geweun
is, is gedeeltelijk ook te danken
aan een legaat van £190 aii den boedel ..an
wijlen men. Blanckenberg, (Wijnberg) eo no
£SlJ()
uit dien nn wUIen den beer B. D.
McDonald, (Betholie. O.V.S.).
Tot salaris van den rileD booclee,:""r b~c~·
ten de gemeenteD on~er kerk ia de KolOnie dIt
jaar £39 4s. Hk!.. meer op dan ja loet.vorige
jaar.
Dit alles vermeldt ow IlOIletPe me,
.-reugde en raarne geeH bet get,a~
qa de
.,.,..ngde die bet beslUlt eu de nIt ..oenng daar·
na door de 'DllIer·kerken, eenir,n tijd geleden
geo:,meu, om de dIerbare inncMing jaar lOb
met eeue collecte te onderwieonen. ons beeft
gegeven. Wii nemen de rrijloeid ta verwijl8l1
aaar het offici~le orgaan ""n 2"..!Juh 1.1. waar
op pa~. 474. een korte .taat nn bet fonde ...an
't senunarie
wordt gevonden waaruIt ook hgt
Iu.n worden gesien, wat er ..oor elk jaar beDO?'
digd LO. Meer dan eendracbt en getrou .beld
wordt er van de, kerkeraden en ringen len be·
boe ..e van het fonch niet ge",rder<',
4. Gedarende
het tiJdnk. dat ... jj onder be·
ecboawing hebben, i. uw coJ.legie meer dan eena
de grootheid v.n lie balpbeboeftigbeid
van zeer
velen der .tudenten voor de aandacht gekomen.
en wel ,ó6, dat bet bij de veJ'll*leriDg van '!lG
bealoot lich daarmede groadig en omvatiend
bekend te maken. Er werd be ..oaden dat nn
de 38 studenten
slecbts I:! geea hnlp noodig
haddeu, maar de overitlen allea iu meerdere of
mindere mal.... ZeAtien bun nel' 8On1en eene
beantwoordini
iD op eenice, hn~ lJ8llielde u.·
pn, die toont, dat zij met moe,ie niet alleen
tot banne tbeologiacbe. IIIUJ' ook bunne ~ool"
bereideode ."'difn
geld m08lltea ... rkrIJgen,
waanoor
lij jaarlijks renten te betalen haddea,
en dat.ii naar ban werk lullen hebben le pan
I118t eeoe ""buld beswaard, di. ook ol' han ge·
moed een nederdrukken.Jen iD't'loed nItoefenen
en ban dill! in bet werk. wuriM de crootste
gemoedaltalmte
wordt v.reiacht,
len nadee1e
..eratrekken
kan. Zulk een toestand kan der
kerk niet nuttig zjin. Een jonge broeder, d~
Diemaad ... n ~o... rdadiglijk te I... en·. t-:buJd,·
:",1, pat
baast met een oehuld van .t:!I3O

ca

Op on&8 cil"C11laireaan de toeribu v~n al OIIse
ringeD venoadeD. ill antwoord v&n dna ont ... n·
",~,:.....die ... n Tulbqb. Beaufort We8t en CoIeaberg.
Uw coll8(Ïe ill del8l1 ringen daanoor
dankbur;
bet doet. mede naar be~ ... n deM1l
..erDo_ae.
opmerken dat d. emetlpte ~~.
IÏ(iDf d.....
...k
nn bet boopte ge'Wlcht ..
't'OOf de k.rk, ea geeft lIIet .11e Ó81c:beideobeld
der hoop eerw. ..ergaderiDf
~e •. w_h
~
k... nen dat IU eeDe centn1e oom __
tel'"
die de toedee1iD8' nn de bjjdrapn nJOr hal~
beeTende .tudenten onder bare sorg DeDle.
5. Ten oplichte ..an den wandel eo de
beid Jer studenteo. ons uit ..eie oogpaaten bekaad. mogen wii onlle booge. inpaollleabeid
Ditdrolrken.
Bij v8MlCheidenheid ... a pna
ea
wat Dna bier ell daar nieS be't'redigt, IIIOpD wjj
dea ii..er voor de ,tadi. eo d~ beIaDp.,:,:""n
Gods koniagrilk geopenbuni
..iet 't'OOrhjjuen;
en wjj 't'8rbljjdell onl daaro ... r. aletDede o..er
den ia ..1oed te .. roede. di. door!tea op de haD
emrin!f8oden wordt nit~fend
ea. o..er het
voonlltaicht
dat Iii onder de pnadip
bewer·
lrinr d.. Heililren O_te. in haa mIPnd !en.
ia da banil d.. Beilande eeue krach' tea
roede ia de kerk. ja, ia gaucb Zoid·Afrika
_ija aullen.
6. AId... bevelen
wii deze dierbue,
...
_..
en belangrijlrate inriebtiac der kerk, ..ol
.erirouwen,maar
ook _t uieuwea ~
...
-de ledeD deur 'f'4II1IIIderinr. Zoowel de. ~
den oaderliapn
.1. den leenr.ren 't'nIeD WIJ
OIl! bunne liefde. balp en 't'OOI'bede.
Ea de
Beere lIÏe d. kweekachool in goddeJtjb PDIR
MOCe Iii i"oeien en bloeien.
Wij bIij ..en, uwe b.b. eu d.d.,
A. D. LtTIlBOH,

psiDd.

P~'
lil" U""\".
A. 1. ST&\"Tua.
C. F. ~. )(ru.aR.
S. V. HorlaYt.

ANDRE'"

J. H.

l'hllT1lLIlIO,

8eeretaria.

't'OOr de
-dins Dii demelfdea
boedeL
Deze aa!lkcadJaiag werd lIIet toejulching Yer·
nomen.
De diacuMie onr het rapport der curatoren
werd ..oortgeaei.
OuderliDg HUBO,Simon_tad, wilde de Irweek·
sebool nW de Kaapetad ....rplaatst bebben
D&a8t h"t
Hornoten.gedenkteeken.
Bij
..u er voor dat men pl&noen moest bennnen
om de otudenl~n te helpen.
Hij stelde ..oor de
aanname i:n dank van bet rapport der curatoren.
Ds. De Beer. Oroenepont, wilde w.tea wat
de IDIIlerkerk ia de Transvaal zoa doen om te
belpeo in de aalUltelJinB van deo vierdeD prof~r.
Ds. Neethling,
Stellenbo8cb, lei dat ale m~
.£15,000 nit Trans ..aal kreeg voor bet talans,
~
men Dog eeu boiA voor den prof8880r
bebbea..
Ds. A )bertyn, WellingtoD, zei het w~ b~n
;!() jaren
dat prol. Mar .. aan bet aemID~um
Wall.
Hij boopte dat de Beer belli nog 20 JU8n
100 sparen <,m be1 werk ie doen;
..
..
Ds. Rabie, MaJm.bal')', zei hU _ verblijd
te vernelllen dat _a in TraIJa..w een fODda
wilde bijeellbrengen 't'O()rd. aanstelling ... n een
nerdeu profeMOr. BU clacht dat men d. kerk
moest danken ..oor hare pogiapn.
Ds. Ste;rtJer, KaaIleted, lOU dit ondenteunen.
Men w... de republieken I88r claDkt.ar voor
balp ..er~.
Men had reoda 't'Ml 0Dder·
.teanm, qit d. republiek~n erlanad. M .. apnk
... n een iisereu band.. lA .. erbaDd met de opening van Ileo Balawayo-epoorweg.
Er ... MD
.terker
blmd die ons ale een ..Dik ua elkander
boad. Wilt nu ia de Transvaal Cedaaa ~
wa. 0111 den band te aterken, .. n bend dIe
nooit vertjrokea 10. wordea.
Eenste.puC
beelotea het rapport _t dank
aan te ae .... n.
DI. Rabie .telde ..oor dat, de ..erpd_eriaf buil
waardeena,
.it.preke
..aa de JIOIIlII ID de
T ..... 't'Ul gedaan 0111een fonda bijMn te bren·
gen ..oor een nerden profeMOr.
•
De mdderator _de dat men hieremtreat
ceen oftlcieel. iafo.._a.
had •
0.. Rabie .. i bei koo ,een kwaad mlk een
..oontel aan til n_en.
0.. NeethliDf, StelleDboeah, ond8tteunde
hei
..OOftte!.
.
0... Moorreea, Purl, da.cbt eie 'iid lIOf ruet
C"ko_u iDlIIAIk MD .... Iait te n._
Da. StertJer, K.aápat.d, &ei mea 1ria1 dat er
,.ulke POflDP. pdUa werdea, ea --'
de bloeden daDba ea hu UDrDC>edip ..
Prof. JIaraia .. i dat lllea DOl ali$ OIICiieJe
infoJ'lDaiiie had omtrent de aak. Hjj ..... it.de
'od DOl' nie' gekomen om OIIiIIiW daAk ..

DeC. J. Vereeniging,
DE

CHBISTELIJItE
JOlfGELlNGS- VEBEENIGING
IN VERBAND
!lET DE
GElfEENTE DER MOEDER·

De ~te
..ereentgÏnf
30 October.

KERK, KAAPSTAD.
nrpd.m.,
in ..erbud _i deae
.. rd phoadeo op Zate~"ODd,
Er warea o.a. tepD1rOOrdW dL A..

I. 8teyUer, da. F. X. Boome, b. Vu,II..,deo

(lliehiDond),
ea de beeren P. F. Lindeitbera,.
N. Volate ..,dt ea J. Eberleia, die aJlea dii
nrgaderilll
haiteljjk
~
Dr. KoW... verbinderd teJ.mwoordfc "'.'"
De repla optetrokba
door de_1IIÏaie
daartoe beuoemd, werden beIPrOba ea _t·

:8.

ee~r
==I:~~
werdea ,eko18n:

kalf jaar

.
C J F Tberon, tot ..oonit!er;
1 L GOedhaIa,
~
balp-.oonitier;
A J de ViJliera, tot __
&ari.' N Botba, tot balp·~ari.i
3 8t14Jer,
~ ~onincm_ter;
C S
en A ~ P Pea6\.
UK oomIU·ledpn.
De "01geade 'f'er'I'IderinK .... rd bepaald opW08DMIa"
10 NO't'elllber, C\ID half aebt te lieI(Ïaneo,
het, ~rk all TOIJt al ple't'8f\f
wocda:
Beehatie, J Jl WoodbeId.
LniItC . ..,. J Bobe~
la ~AJ_·V"dHen.

Aam

w_

TetU~~ntel
.erd ten.aeWlWm.
op ee, 'f1'UtJ qa da. Marra7, GrufkBeiae.i,
wml eeb ijja& .,.. de __
der
die
lIIeS de.,-aodaMI ogllee*ea
...
.... 0. De .. __
werden ~
be,

~C8.bret..
1Mt
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~erp:
."Wie odet m.. iiI.1oed iii ill-'
de ~,
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of ct. noaw?"
'lcbten~
in te ......
0... ~
BolIde'_'"
de
De opeaaar.al 1'OOr bet achooa. pUaht op-·
.faaIlaJIin. der ePeaiaIe ~
._ ........
WedeD.
profa.or
811 d"M ....
paeeate
qa aaiaat_
A. J. JJIi TtLLlDI,
300 ~
£6 ea .,.. 1000 Iedea ,(10 tot .£12
Boa. -eariI.

.teIde._

heeCilo:l

bjjeeabnDfaa de
Mi dat bij _
iD
..oon.1 ... omda. _
daD Diet tow_' CleMI61e Iaaak _ bebt.a .. ~
Da. ~.LaIJ1
GN1 A. N., VadenMaDde h.~
..oonW.:
.
'
Da. liWj6;ri1er.Kaapet.M, 't'I'MIde dat llei tOD
_tea

Da. Rabie, ~,
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