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" Onmitldelijke" Hoofdpijn I
Eend:::'~::::':::~" voori
Ziek!R, Zenuwe. Galachtige, en Hysterische
Hoofdpijnen. Fen positieve verlichting voor
Nellrulgi,l. Let op du handteekenin r in rood
inkt over het op,",chrift op elk doos. U ee« ander
i~t, .. /,I. Verkrijgbaar van uw Apotheker tegen

15. 3d. j'llr doo-.

DEEL 68.-No 6.515.1

J8!(_ --
STELLENBOSCH,

BELANGRIJKE

Publieke Verkooping
\'.-\X

Een der beste en grootste Wijn- en
~a&i Plaatsen in deze Afdeeling.

DE He!!!' ~l. 1'. },"lf:,;t:I., vCl'sclH'i-
dene aanzoeken ~tihad heh.

bende om zijne Plaat,; ..Koelcnhof'
uit (le hand te \t'l'koGpen heeft ein-
delijk bo-loten, e-n do ondll,getee-
kenden daartoe geautoriseerd,
publiek tE' vcrko. 'pen op

Woensdag, 17 NOY., aanst.
I. D,' nlorulx-kvndc plaat" "Koelen-

hof," gelegen lt' Klapmuts, afdeeling
t;tellellho."ch, groot circa 6;-~) mor-
gen. omtrent :31) minutc n van het
Stelll'l1hoFch station .

De Plaats bevat een zeer aange-
name 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 wijn-
gaarden l'P eC!1l' groote schaal,
uitgestrekte laai- landen; is bijzon-
der coschikt voor vrucht- boomen.
De Eigenaar heeft onlangs een
nieuw hoomgaard van 1,:100 uit-
gezochte 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 Var-
ken~.

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,;;, wijn-
pomp, kelderg.'rePtbchap, enz,
III. Het gewone a"sortiment IIllis-

ra.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.

P. .r, BOS~rAN I.\: ZOO\
A f~lager:-;.

P.S.-Daar Ille\T. Louh"l'r lIiet '1'\'1'1
i:", zulkn tT g,'clll'Yl'r\'t·,.;chillgt'l1
gpge\'t'n wordl'll.

DE IINr l'lf:n:1: H"f')!f \ Tl wl dOCIl
Verkoopen !Rr Plaatst· op ,

WoensdaJY, den JOden A'ov,
TEX II' I·HF.

Zijn bovengelloemd Eigell1lolll lw-
kent! a Is epn der vrucht baa r"t.-. ,'11

be,;t j'l'walt'rde l'la:\t""l1 III ,J,e \\ïjk,
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 boom-
rijk, III'..[t pl'achtige ,,!eIen en tuin
gronde!l, en hlt,dt l't'ne dpr ,-choons-
tc kanH'l1 aan om (TU win"tge-
vende hoeJ'd('rij tl' drijvl'1I nabij dl'
Hooflbtad. (i mottt" ruiill 2ï6
morgen.

lin' n:E HEl'iTA.\T 1 IT

~\;) Ih'esten, I!) Pnanlell, I Ellel,
Pluimvct', enz., Kap ('II andere Kar-
ren, BoederijgereeJschappen, Huis-
raad in versclwidenh('id, enz.

J. J, BOFIEYR a ZOOI, !fslJ&en.

Oog.t-

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LACE PRIJZEN.

Publieke Verkooping T E KOOP.
Iu den Hl)edel nu Wijlell ADRL\AS

A;>;DRIEi< Lorw. EEN goed geteelde FRIES-
LAND BUL, 3 jaar oud.

Doe spoedig aanzoek bij
D. CLOETE,

KL.\ P_Ml,;'TS, dist. Stellenbosch.

DE Ondergeteekende zal op
. DOKDERDAG, den 25sten KOV.. 18971

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

DE \'()L(;EXDE. X,DIE' IJK-

Dl' A Igemeene Voorraad van den
Winkel behoorende aan den gezeg'
den Boedel bestaande uit alle soor-
u-n van fijne goederen, chit.z , krttit.,
borduurwerk, fluwet,1, linnen, ge-
ruit, flanel, komba.arzen, k ru isba nd-
en, 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, Bpan-
kousie,;, 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 leven-
de have, namelijk :-

24 vette trek- ossen,
10 vette slacht- ossen,

behoorende aan den heer J.~cuBrs
I'ETR{'!'( V.-I.~ Pf.R MEUII~~,mede eige-
Daar VUil de plaats Driefontein
bovengemeld.

Ververschingen 7.\IIIen worden
verschaft.

LET (;OED Ol' DEX DATDl

Publieke Verkooping
ZONDER RESERVE.

"I EVR. de Weduwe J. VAN DI':R
il' BYL besloten hebbende haar
Huishouding optogeven heeft den
ondl'r~et~ekeIide gelast per Pu-
blick o Veiling te Verkoepen aan hare
woning, van der Riets Plein, op

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

1. Het Gewone Assortiment Huis-
raad, zooals Aanzet-Kleed- Wasch-
en andere Tafels met toebehoorende
Ledekanten, Katels, Mattrassen,
Stoel('n, enz.

II. Kostba.'lJ' Zilver- Platedwaar,
GIM- en Porcelein waar. Keuken-
gereedschap.
III. Vaatwerk: [j Stukvawn, 4

Kuipen, halfaamen, ankers, emmers
trechters, enz.

En nog vele andere Kostbare
Artikelen niet boven vermeld.

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

P.HJTJ D. CLCTF.R, AjiJlager.

.AJ.l t;': J- J;'~ .;;~.~;.:
CONSTANTi UNIQUE I-

THB NATURAL. WARM. MINERAL

BATHS OF CALEDON
ANa SANATORIUM

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

A PERFECT-
HEALTH RESORT.

The ...- I'a ..oared Clim"t.. in South
Mrica. The Caledon Warm SPr1D1J'1 ...
re.>rted to. qd their !bnoelloua C ti••
Properti81 ~.

100 ~ ..... AGO.
Ilea the Britiah Mecliea1 JplU'll8i. 14tb

A,..ut.18II7. OD The World', HldroP. ..tbic
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 i.t nt
ea Di..carbonato with Carbonic Aci 0 .
... aaUut A"-4 with all .o4era.a... Uaa_
AllAllW of. ud Report OD, .. The Ther-

mal Cbal.Jt-IJe Waten of I::.ledon. Cape
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
AW1W b,. Prof_ Haho, :Ph.D .. M Am
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~ IJ1-
-u' ~ •.., .1 ....1001 I'" a
Pooti"9 t...... _, Ilw _ .. ..tea' ......

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

IDteadaot- .
0alM0a lI1Unl waten ..........

~CJa1M~.
~t 1-.1nal B.rJl~ statioD ..

...." .. SU Lowr7'I ~ ..

i(i De .,olmukth~. der ~elijkheid w:o~ in

':Stearns' WIJn van Lever-traan,
gevonden.

•HET is de vereMtigde werkende vermogend-
; heden van Lever-traan opgelost in een
ismaakeJijke wijn. Elkeen weet DUdat het in
! deze hoedaDÏ~hroon is waariD de echte waardt'
;YaD I.mer-tJ"aan als een medicijD bestaat. Bet .
JkliDkt toch omno~lijk te .eggen dat iemandde, .
:TOUewaarde van Lever-traan iD een llDakelijb
:preparaat 'ferkrijgt, mRllr het wordt nu ~-,
,een der .egeningen te zijn die het bedend .. pS\'.e
wet.o1l8ChappeJijk oncierzook met zich breDgt.

ALLER BESTE R~NDGAAN~B· ........... OndnIJser ofOlldnu-
WAA RDEI N BEN~DIG1). .'

Vlaktontein, wyk Van Zijl'.
Spruit, Fauresmith.W ITTB Calieoes, speciale maaksels, tegen 9/6, 10/6 en 11/. stuk

. van 36 yards. Horrockses & CrewdsoJl8 Caliooes t.egen 1aagBten
Jn:ÏjL 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 .• 7td. yard; dubbel breed 1/3: 1/6. 1/9. LmteD Gordij-
nen, 4 yards lang 8/6. Guipure Kanten Gordijnen 3t yards lang, ló/6,
17/11,21/6; 4 yards lang 22/6.

WESSELS &ICO., DE
. RIEBEEK SQUARE" AD. .

DJiI

ZELFBINDERS EN M' IERS
%111DB USU li iUl soon !Ea.~_ .....,.

-----'-' -".~

PRIJSTREKKERS aan al
V oornaamste Tentoonstellingen.

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

Maai-Machines. "

ADDERLEYSTRAATJ KAAPSTAD.
DE D~

RippiDgille
Paratllne

Rippingille
Paratnne ~
8t078.Stove,

WIJ hebben juist een verdere bezendingva.n opgemelde ontvangen. Wij bieden
ook aan Blas*lek. TulDplJpen en ~~F1**lnp"

Lawn- SprinkleM!. Lawnmowel'll, Table Mangles, Waschmachiuea, Wringers, [)raad
Vlee~clHlI\ft'S.

" Floorlne," f;anitaire Vloervl'rnis, in veMlcheidene kleurE'n verkrijgbaar.

"Ta.plJ*Zeep" rei:ligt tapijten, matt~n, eu rUg!! Bpo'ldig.
Agenten voor deo .. Handy" Molensteen. Stoves ell Ledikanten in groote

verscheidenheid.

KOOR en DIXIE, Kaapstad.
Swellendam Afdeelingsraad. Zaad~aardappelen.

TE ARRIVEEREN.

Zaad-aardappelen
TE ARRIVEEREN.

HERMA NU SPlETE R SFOKITIEN,
Afdeeling CALEDON.

Gezond Zee- Kust Resort,
HET

~:Rfd4~NS~~~'~~~e~E·ROYAL_JJOTEl.
CORPORATIE.

Donderdag, den 25 Nov., 1897·

(
.) E 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 dubbel-
verdieping 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.TlUSpietersfontein,
2U October, 18~7.

Ho fd Kantoor DePot:
HOEK VAN

St. GEORGE EN WATERKANT
T~k Depot' STRATEN

THEATER ,
(;E!lI)L'WE~,

KAAP::;TAI>. KAAPSTAD.

Van af £.16 lol £.25.
ROVERS, TRIUMPHS, COLUMBIAS,

CLEVELANDS) VIKINGS,

TE KENILWORTH.
Donderdag, 11 Nov,

Bb~t~OODnIG. ,RACESI
ZUID-AFRIKAANSCHE TURF CLUB1· E~ Onderwijzer of onrlerwij-

, I'.J zere,; op een Jl aats vlcr
uren van Aliwal ~oord, om lu of
11 kinderen onderwij" te ge\"en in
Engel~ch, H ollandsch en vier (~l in
muziek (AHé deze onderwerpen
worden vl'reischt).

Applicatips IIIet getuigschriften
\'an bevoegdheid en bedrag van
salaris zullen ingewacht worden tot
op 30sten December, 1897, door den
ondergetekeende, dienst te beginnen
na de Irerst- vacantic.

EN

Zaterdag, 13 Nov.
Retour Spcorweg Kaartjes tegen

Half-prijs zullen worden l.:itgereikt
aan alle Hoofd- lijn Stations van af '
8 tot 13 November, geldig voor de
terugreis tot voor en op 16 Novem·
ber.(J. G.) F. G. VAN AARDT,

Windvogelspruit,
Ali '\ValNoord.

GRAHAM CLOETE,

Secretaria·

Sluitin~ van een Tak-We~.

1\'ENNISGEVING geschiedt
hiermede, in tenuen van

Sectie No. 1.52 van Akte 40 van
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. Veldkornet-
schap Kluit jes kraal, naar den hoofd-
weg van t;wellendam naar Bredas-
dorp, eene lengte van om.trent twee
Engelsche mijlen, leidt; deze raad
van voornemens is om bij Zijne
Excellentie den Gouvémeur aan-
zoek te doen om genoemde tak weg
als gesloten te prf\klameeren.

Alle objecties tegen het sluiten
van gcnoemJen weg moeten in ge-
schrift bij den .Afdeelingsraad van
Swellendam binnen drie maanden
van af datum dezes, ingehandigd
worden.

Op last,
J. A. V AN ZIJL,

Secretaris.

Afdeelingsraad Kantoor,
Swellendam, 16 Octo}Jf1r, 1897.

DE NATIONALE

Onderlinge LeJensassorantie Ju
schappij tan Anstraluie, Beperkt.

OPGElllCHT 1869.

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

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.,
Voorsitter;

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

JOHN W. RAIL.
Bestuurder TOOl Zuid Afriia.

DE volgende welbekende soorten, namelijk: - " Early Rose,"
" Puritan," "Snowdrop," " Roode Hebron," "Witte Hebron," enz .

enz·, "Early Bmce."
Doe aanlloek vroegtijdig bij

c::::e».... b:r:l..ll1C~ 8lG c;:,e» ••
DOK-WEG, KAAPSTAD.

APPLICATIES 1"OOr bo.,~
noemde betrekkiDg ~

'fIo11 de bij de Wet verei.lcihte ~
schriften van bekwaamheid. 1Oéd.
gedrag van de 1aatAte School com- ,
missie en Predikant waar app1:ic&Qt
werkzaam was, en lidm.~p·
eener Protestantache Kerk, StilJ8Il
door den onderget.eekeDde·"
wacht worden tot op 20 I>eCem\lIr
1897.

WerkzaamhedeD te beginnen op
12 Januari, 1898.
Salaris £120 ~r. jaar en de

Schoolgelden. BIllijke reiskost.eD,
gestaafd door kwitanties, lullen
vergoed worden.

N.B. -De ~eslaagde applicant
moet zich voorsien van een onder-
wijzers lIde klas spoorweg certifi-
kaat om tegen half-prijs te reilen.

H. J. S. VAN DU MERWE,
Voorsitter School Com.

Metz, Fauresmith,
1 Nov., 1897.

Rondgaande Oodnijw Beaoodig4
TE

Leenwfontein} Wijk K iddeD veld
D1Bt. Boshof.

APPLICATIES voor bo'eage-
noemde betrekking nrgezeld

van de bij de Wet vereisehte getuig-
schriften van bekwaamheid. ~
~rag van de laatBte Scliool·
ëolIlIJliaaie en Predikant waar
applicant werkzaam wu, en lid·
maatschap eener ProteBtant.che
Kerk zullen door den onderge-'
t.eekende ingewacht worden tot op
16 December 1897.

Een ongehuwde persoon aal de
voorkenr hebben.

Werkzaamheden te beginnen op
12 Januari 1898.

Salaris £120 per jaar en ele
school-gelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
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,
Voorz. School Commjuie. '

Klippan,
p.k. Quaggashoek. O.V.S.,

~3 October, 1897.

ZUID-AFRIKAAN8CHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERII&
_.AATIICHAPPIJ.

OPGERICHT IN 1845.

Geincorporeerd bij Acte .-snParlement t881 •.
P.S.-Aardappelen van onze Moeren gekweekt trokken allen eerste

prijzen op de Rosebank Tentoonstelling laatste jaar. HooMkantoor: D!.B.LINGSTJI.llTt Kaapstad.

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

----------------------------------------~- ~~~ ....

"QUADRANT CYCLES."

Publieke Verkooping
,'l~

Compagnie's Dam, Kaapsche ROYAL .
Duinen Levende Have TALBOT

'ENZ. I CYCLES.

Hoadan alf goudeD ledailles en hoogste toetullngen.

Verkregen
in

Europa,

Azif',

Afrikl\

Vertrouwend

Aan-

bevolen

door

de

Agenten.
en

Amerika.

MAXWELL & EARP,

C::::o.

SL()ellkoul Halldelaa.r:-; Cll Commissie Agenten,
------- ------ _.- -

AGEN'TEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie Engines

DllllTBUan :
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, H.L.A.

nasTl OEXU8I:UIrDIGI UVlIIro&.
O. E. C. ANDERSON. H.D., H.C .. I.mu1eo

M.R.C.S. EqeJud. '

J llRLIUSCR 1PUJIII·· ~ eal:;;7i81 '
INKOUI J IITD.J8'r "1113

10111511I111llDD • £1M ,100
GJutel Iku,d ," Zllid-A~A. 8tctwiIIiIM-

Pon- _ _"m.Mee 4ar

Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten ~~~~""'&lI#J"
ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

Houtwol
ALSOOK

en Vruchten Uitvoer
Kistjes enz.

Duur in 11196.
60 JAAR. ".
47 JAAa
46 JAAR
llO J.A.AJl
10 JAAR ...
t6lAAa ...
1% JAAB
II JAAR
ti JAAB iï -I J.u.a ... ...



I
i

:"Publieke Verkooping ..
Verkooping.

o 4 li
o 2 lO
o 3 6
o 3 6
o I 0
o 7 9
o I I
o I 9
o 2 I
o I~ 0
o 6 9
o 8 0
o 8 6
o 0 I
OOst -

.1On.\ ~XP."lr.cr.r:ors't~
Assiste i1t lJCllOOfligd.
A. PPLIC.A.rnEN voor !de. be-
.. trekJcilJg VIIn E~nrte As.Q15tent
voor de 2d" KLos Publiek> School
alhier temmen met de vel"f"i~hte
getuigschliCtluJ vau bekwaamheid,
en van Lidmaatsohap der N. G.
Kt:rk, zullen door den ondergetee-
kende worden ingewacht tot den
26sten dezer. Werk te aanvaarden
na de KerstVacRDtie.
Salaris £l(){) zoeder, of £120per

jaar, als applicant ook lessen in
houtwerk geven kan.

Adnll,
G. J. JOUBERT,

Séc, Sch. Commissie,
. Klein Drakenstein,

pjk Lady Grey Brug Statie.
Klein Drakenstein,

6 Nov. 1897. WAAROM Lan~N~~en
VERKOUDHEID, HOEST,

ZEERE KEEL?

AY8~S KOrsOH Bgrstmi~~~1

I
gen !Dl
zichzelv
gel" 1t»Z1

de pro'
bevat t
verltiezi
hoogerb

Docb
drill8'ln
£00 spoE
er Dieu
'_turel
het B"'r.
inrichte
moeite
den.

ï L
114..-)1) ".,tt ......Ca'. nflli.JOrC IJOur tk ~
, - JItJd 4 NtI~ 1~1J1.) ,

De ~ Jledauendlt de w, r'~ "'eM tom,.
"oom... VneJCf ":'11 ~C':",. ,t !:.t,.:..." UH, .tvs "oL,'
.~..I!!'"tbt:-pek,. o'·CM·I,-.e..h; (lf) 1i1't~ lJ' r!l!"'.

ot- , ...h.."8Ildv .. antu de k .. ulc~r-ltj~('1i .
Int.té ,,_~- . DOeND,

WrPCI4
MlR ,.
tUICb~
"De~

recht."
belJtam
J)ealml
oeeren
PiDI "CiaIe b
bn lut
tule; 4
'f'roegtij
clrkel-c
dlatrlkt
IIOf88n,

L~....}~..R"I" r'''~I!¥ i
..~ LIt.,;v :''1.£ -~ __. ...._.._ , r

Op Wo~~sj!g, 17 Novembe~, 1891,
T.,:)10 uur des Mergens.

1A.OHT ontalapen in den Htltf. wijn
I tl'eder pUafd. echt.pnoote, HBSTEJl

EXO&LA J.IRBR!iBRIlG (geboren Lieben-
berg). In Je "011 .. kl'3l'ht haars Hvenll.,
werd zij d ..or de wree.J" band dell dooc.L!
srgeUl3l1i,J, jil h,,;tr zon il! ollde~g:I:Ln
toen het nog dug WIIII.

Zij ont.s!iep in den onderdom van 47
jaren, 7 maanden, en 7 dagen.

De Bedroefde Echtgenoot en Zoon,
JACOR C. l,rRBl<~NBF.RG,
H. LIEBENBERG, J.ZOON.

Wildealsput. Griqttastad,
1 No~mber, 18~7

o 8 0
o z G
o In 6
o 10 0
o I 6
ij 12 0
I 0 0
o 2 6
o 3 9
o 0 0
o 7 0
o 15 9
o 16 9
o 16 0
o li 0
I 0 0
o 7 6
o 6 0
o 18 0

.c • d
o ~ I,

o 'J lj

u I; :,
(l II; ij

(j I II)
o 17
I 1', (1
o .~ 6
o 5 (J

o " 0o u u
o 17 lj

o li 8
o I" ~
o I. Il
I ~ U
o I." I)
o l~ n
1 lil 0

OE Onuc:·(!'"I.'tH'kclI~ie behoorlijkr. ,
door den h~l.'r .JA" G,I!:una.

DC TOIT en undere Loeren in dil
Cedárborgcn Il't'last ge.'Mdcn, za)
Publiek doen Verkoopeu op

Zaterdag, du IIdel Deeembar, 1897
Om 9 Unr precies, in <It'll Voofluid,bg

TE

CLANWILLIA.r~7,
Uit de Schutkraal alhier ;

EENE ZEER ZELDZAME' KANS r r ! 7.",ue!.,n
Jloter .-(·noh •••
IJant .•.
Kaf ...
Kieren
\'oer per '-l ...
Voer"'per 100.bodla •••
HoeDden ••• •••
EcodeD
0111_
KaJkoeneD
Kalferkoorn
Mielietlsele

Rem.
Zont per uk
l!.,.er per &ak
UIeD...
Aardappelen
Hanoa

DE OIl,;, l':-I.·tel'Kt"!.d.·. d.l:ll·tOt'
P" l.1 t 1:,'111" .lt' 'l'rll"it,~:-, lt;

denlns~'h\"t'1l1h',LllanSEU.\S- Uitgebreide Publieke Verkooping van Eene der Mooiste en
TIA~ l:Uï')L\L\\' ~UI.)IS. zal Aangenaamste Plaatsen, benevens Zear Kostbare,Ol' hOI'l'I"'cJllt"l' I,hat~ en d.rt uru
PU;,IIl't.: (~';I' ::'.IJ vu \'lr:-OU[ll'êl ltd Meubelen, Vaatwerk en Levende Have.
VO!t_'crJlll' k\l ..r !,,r'e v.r .; \ J.:i~:·lldtJlll: I

Hl" 1'.'''(''''' nd L;L·,lt-,·ltl·V.IIl l-:rr
Ko.2u I!I,·!-..F:.;\ !l';.'"'n ill L,·, I)()I'!)
Lalll~IlJ:l:;. C:J", .. ,t II:, \''''rkdl'te
Roodl'll r-n l'I!; \ïf'!'karltl' \',11'(.

J)lé Erf I""rell> al(-'""me"ll "Ikt'nt!
d,' I". "" -t Ir;dl.]:I:d' te I. ..i~l ill liet
g,.I:t,: -: ,I .. ' II \ ",' \":1\" i I.IIII!'·:.,;-
bezl"ll' I';. !ilt :/t .i .• (1,,1 tTrl ~!'uot . ~

~.. I" .. ' '.' I'· I "', II~I: I fl: .. ,:.! t, Belle VicVfl' IS ('(J:O der moorste en uezondRteen!", 1 I' tl' I! '" \, I ) , ,J ~ .. " I I I ? , I (i J .
,.,.. 'I' '.. I,·, .. .un rrch'J'lwJ r ~'!:I;I::.(':1 J!! ,i, ze _\f,Jt..:Ji ~~ en JS ZOCI'SChOl)1l ge egen IU e environs vanenz. L' J'..., l,' i.. •• " .. lo M ' , , • dcn S 11 1 I b cl
'1 " I \' . I ,. 1'· l·lt·W· "I ',~II·ill·ll:·(I-.,I, \ ;t:I)1 de I:Vdlll.! van en L·te. en iossc ren <wg, nail en wegru l' t f \ I tJ! 'L . t ' f l :_ll, I' "":,,, (l f... l lJ',:: ' . .

~, I' \\'.'1," .,' , II "',d ..... I I, ;,1.:u.l' :1' .1' :-":s : :1. rset St rau.l, met ern ortbeneveld ver g'<)zlCht, omtrent("Ita IV:). _ •. 1'" '" ·.e i . I' (" . 1
0
-

B rt " "J' .. '" ' . \ .. , I .":i ','11 'i'.'! :rI!!::I: :1 II' I"'JI" JI;la!' IO';'ll.U! ~ ,~nS.~ln~, Rroot crrca ...(, rnorgr-n,
II, I, e f' ,')" I II' " I., ... : I ':Ii 1:' Il"l I~:, l!1'In:"il,ab irroud-.». IH~l...f ..E \ïl~\V, lwefid'ooeclerOT!I il.'i j 'l"1 . ijl:, '1 r. 1,1,.l -.. rv

~\.I~" " i\, ' I." " ..", ',:,:,::,',:':'1'(11 ':"11 t!ljk ....·,· ll')'III'g'l'll lI!H!erdli·.bek:,p!'Jiol'ing,llletl:.Jl-,'l'l.lote
" " . "",11\" I 11/·.·II[I,'.,I .. l<I)"I"'. 1:"1: :':ToI"[I' llad ,1;:)llItT in~l'["it:bt voor warm!', koude,lit I iI' i : ,~: : j: 1' ; I_t ' ,', I I -..

I I: j.:, ."-t: -~': ~ ~I I',j '" I ,I: 'II l')' I) .,j,,:J. ~ ,,\'.( ~.':;. !)('11l'\"('0' 1 1'1)('[' h,)dil'!Ilkll. EL'T1groote wijn-UIII r.. \ j, \.:'. t ' I kl' 1 I
tt' \(' ,:.,. :1. -: -v' .IL I',,· II : (li" k\ 1.:"1'. \\;·~ .. :,il"i-. ~':\I!"II. 'I,I '.'1I, :2 (ott.Lge:< VOClI' (Cll RIa 'Foom CO

'i,-:,; ,', ,. ! ~ , I ,I h'I"" .!I"II,L·II. 1)('[Jl'I'('[h ('('" gl·oct(. Coltage yoor een kneclJt, als ook
, ,I : 7"! ',,'I.I~,·'; !all:.,''; t!::n bet·g. alle'!l goeL! v~rhllurd. AI,d" g'6bonwen zijnV(~ll (I. LI::' ;J I k D " . d

.\; ,I.' i~,,,,.-·' . ! " .:,1."" ," 1'1 \·.,:',11111 II Ol'd,' owl,,;, g;dl'alJ:~ciJc ijZl'rc'n da ·cn. e wonmg IS omrmg
" 'I I., ,,', \1',',: \!, I.. I::' I·:. - "I t 1'" I:: :,,' l·!~l·];{)U[m·lI. bt'IICV(JUS Populi .. r ('n Dluegllmbos~chen.
~..:'.. ·I I,:., k: 1:-: \\(,I'.l il "i' .. \·,·:!,I 1)\, l,h:;!,; IilY !"t .,t'_rl; I""pl·ltd watt·" voor irrig-Iltie, Hi Hydrants zijn

l:'I':":t~,t r',lld'Jlll lid l·i,:,;,·I:.lum Olll de grashedlkn l'1l bIoCIIItuin te
I G··"I'[:"ll"ll .t il I"'dt ('('Il P:':dltigc grooto Springfontein voor ue woning.
I ,L·t h;';"II,Jc;m I' /.._'l'la!lt met .~,OO() gecllte AmenkuanscLu stokkt'n

ct n: "11 J.\II()() IlIlt;'e\'lJlc' ditto, O:J rllim plaats op zeer goedo gro,?clen voor.
e Jj I:,:I,J:II(_) IIIJng:urrl stokken. (Of) vroegpre opbrengst was 1,,0 leggers

111"1':11\. 1-::"1 gro»(\- h"(l!!I":I:1:',j h('phn~ Iiid uitgezocbte k'JUrige Vrucht-
: I" '111-'11. lIet eig"lldn:1I Ill'vft lJitgeu)'pid{) za.ailanden, en is hIjzonder
' ..~, ,('I:!kt,· voor (lelle lnelkl'rij op eelJ£' g1'Oote schaal.

J:LLJ.E \ïE\\' g!'enst :I:1n lwt eigendom onlangs gekocht door
, ,I,.'n Ed,·ll·n Ifl't'!' ('. J. HIl"I';:::-i.

I) /'1' I.; Z ·!.t·[· l'elle Zt'Cf' srllOOnf:: k:l')s ; een ieder die zich van een
: mo"i l'!1 il:'l'~"IJ:talll ('igendom wl'nse"t te vool'zien behoort bij deze
: \"u':'O"P:1I6 lt'~l'IIWUOl'tlig te zij!!, om zijn kan;.! t,) st.1an.

--------r----

\
A.~ Bloedverwanten en vrienden wor-

t" dou hiermede bokend gemsakt d.t
bet den. Almachtig!'n God van leven en
dood behaagd. beeït van mij wl'Ig te nemen
door den onverbiddéhjken dood op den
2!)sten dezer, mijn geliefJa eehtgenoots
JOH.~NNA MAG.lUTA, g.-bort'll De Wet,
in den onderdom van as jaren en li maan.
den, mij naletende met zeven kinderen
waarvan de jongste slecht. eenige oren
oud is om haar onherstelbaar verJetI te
betrenren. Maar wij treuren niet ah, de-
genen die geen hoop hebben, want zij is
alechts verhuisd Daar het Hois mflt de
vele wontngen.

Met deze wensch ik ook mijn harltllij-
k..n dank toe te brongen aan mijn lieve
moeder, kinderen, hroedors, zu~ter~, en de
velt' vrienden uie mij bij het afsterven en
de b<)grdfeuid 7.00 getr-onw hebben bijge.
s·aan.

De IIl'.'re vergelde hun ve or de vt'le
weldaden aan ill iju be wezen. .

G. JOUBERT.-

Heeft eee bfjRol 6I).jllrlia n:um
voor bet s;<:!\czcn van Aandoe.
nlngen vlln de Kcei t'~ (.?!:~n.
Vecl:au.t.L."~-.1en, H":)~8tt in!!".
• a z. • e ft LoQCOftUtelUnll"
A~mam ern te nem.:n,
ze~ genezing.

AJer's Kersen Borsfmlddel
. (AYER'S CHERRY PECTORAL:

oeade "_",,," er d,o O"""te '" .... Id.
T~~: ... e1ltnC'C"n.

K.nJJ (rIW"l O:;':.~~~ ~~ ". wthlrl.IUZCI

---------------------

I)E lf t'l' " \':.·A. RICf{~TTS besloten hebbonde (le Boerderij op te
L·t'··l·[1.heeft besloten zijn f!l'achtig Eigendom Belle Vie..-,

I'llub:k tl' ),:tl'l' verkoopcri en de Heer-en P. J. BOSMAN EN ZOON ge_
autorizoord zulks te doen op

E:V

200 YrHe Slacbt SChapen,
en die n'.g zullen worden voorgebracht.

80 Vette Slaebt· IB Trak OSS3D

\VOlG_NSDAG, 24 DEZER.
De Oudergeteekende ..al verdor

doen P,!I,lie1( Verkoepen op don-
Z('lf,lc'l d.lp', h-horn-lijk daartoe ge.
last g'f!\Vordtlll door do Executrice
van wijlen Jf E:\'I">I,JK ".IX ZIJL,
n.2Mn van N:I:U1wpuo. t, district
Clanwi:r:FIl [na 1If)!).)!' \':r'l hoven-
staand" \'('l'k'JOpillg) <lt' I'la;~ts

.. Uitkolll~t Extensie.", '

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

YEa.]EU NIET DEN DATUl{

Zaterda.g, den Uden Decelli~er, 1897
()\( :1 CUll.

n. J .. 1. 1". J.\' Z I'll, A/dll:JIT.

Afdeellngsraad Piqnetberg.
TENUEHS.

'[ENDERS gemerkt "Tender
voor Tol," zullen door den

V oorzitter van den .AfdediDrsraad
ontvanzen worden, voor den Sston
December, e.k. voor de lmur V21l de
Tollen te .. Halfman's Hof," " Berg
Rivier Brug," "Gl'('ys ~&S8': e~
" Zuurfontein" voor het laar emdl-
gen (le 3t December 1898.

Ieder tender vergezeJd te zijn van
een (J('rtificaat van twee personen,
zich bindendo als waarborg voor den
Tenderaar, en de coutract zegels, op
aanvraag te betalen.

NWO. J. VLOK,
~ccretaris.

Afdcelingl'lraad Kantoor, ,
Piquetberg, 6 Nov.1897.

0-, I...a,ly Grey,
31 October, IS!l7.

Ci'd!e: (~ IJ ;·;:lll'.in A A~ falllilie en Hieuden WOrt(t bekend
gemaakt dut (I'lt d .. n llePI' ),(.haagJ

h..eft lUijn gelit'fd"n odllgello()t ",If! mijne
zijde door de dood te outnl.'llI"n, op
Woeusdllg, :I November, in den ouderdom
van 73 jaren. Zijn he•.-ngaan ww! vrede.

.A. J. MEIRING,
(Geb. ; A.J.ING).

StelJenbonch, 4 Nov., 1897.

DINSDAG, ~ NOVEMBER, 18!1i.

V t: r cl ~r 't' c. ,:j:~..~' '.2 ~i !il :~J \' itn
Heer p, C. d:J ïcit. DE ZUID-APRlkAX-N

VIIIIII •• ..,.

ONS LA.ND •
Publiel\c Verkooping

VAN, J: ' "I

1 1·~ :' 1;;' f \' t I I__- I'( I •

,l ~ I, 'I 1"''', 1.. I;ï 'i! ,j: 1

;~.' 'I j [ L '. " , '1 ',' : I

]:, j{,tI:, ,
1··, I., ::~
111 I f:tif-L"..:-; "

VAST GOED
MARKTPRIJZEN.TE

Riebeeka Kasteel,
Ol'

WOE~SlHG, 17 NOr., In:!7,
Tt] 10 UR~ V.M.

DE heer S.urnp.L DASSOS', die van
woning gaat vemnderen, heeft

lien onaergctookende gelast op bo-
vengemelde p1n:tt~ en datum pu-
bliek te verkoopen, ,

\'astgoed :
I. Zeker Erf, gelegen te Rid)ee~

Kasteel, Afdeeling Malmesbury,
waarop staRt eeD l1;eriefJijk woon-
huis onder ijzeren dak, met Stal en
wagenhuis IInnox, volop voorziell
van water uit een standhoudende
put.

II. Losse goedere Il, als:
1 Lot w agenmaker8-~reedsc ha.p
1 Lot Smids Ger~edschap
1 Open KliF op veeren (nieuw)
1 do. .Kar op ve~ren (halfslijt)
1 Extra BlIg~y Paard
1 Zadt'l en Toom.

SA.MUEL A. BA8S0X.

VlD der S~uy, (mm3Imu.1 Co. Afslagers,
Vendu-Kantoor, Malmesbury.

....itte Inperleur prlmL ..
tl pnrna

&ereu witte
r...oode "
Derde ..
Ir ijf,ico .uperlenr ...

" ~"()edtot g~woon
t,...,.,.I., ..•

u dcn1e
8yocu lfaDcy)... ...
Zwarte aocd lot SUpel L,ag

" midtlclm
" "kon ...

Z.. arte In/udem kort ...
" ,101

\" aIC. goed tot IIIpC1 lang
madilllll

" t, kort. ••
" Inferieur •••
n .k•...

ii*lonu (jonge "O!,oel8) •••
" lm&I en bard ...
" chic""

Staart wit
ft ackl~nrd
" donker
.. Dil
Exlfll .u[><:ricure witte en

prijZlCn.
VJ1.I.I.EX.-Q"",le bohellen &ijn ~ ~t, MM'.

""nkom,t,!, md ,Ic IAnden""be yerkoopingea. I a
lijn zij )'lAateelijk 11<1per lb.; udcre IIOOrten LlJ,.
yen oa.c ......dcnl Wij noleetcn:-

hrlb.
I. d. I. d.

Herinoe, in bUa, ODgeeorteerd 0 4 0 i'
GMchot..,n ... 0 0 0: t
K.aap.che per Itnk I! I 8

H lammer en beochadlgde 0 a o.
Bok vellen. ~ ... 0 Il 0 0

.. ~badlg.l... 0 8 O.
Angora... gcaortccrd 0 6 0 6.
Angorayellen, gcachoren 0 3' - 0 4

.. beechadil...t 0 It - 0 0
Halden <lroge 0 6f _ 0 6

,Iroog gewuten ... 0 4' - 0 6
" Dat... 0 :lt - 0 0
" drUOK '-:Iuodiid 0 3t - 0 •

1IprIngbok"refieD ... ... 0 6 - 0 at
WOL.-Blj bet einde der 1aatM.e weck .. erd mj

goI'de beIIigheid II"maakt in kano "et_! lellen Joo.
pe..de prijllllll. Printe th_iel 8'8ICbiedden op
""De beperk ... ocIIu! "an ~ den kleinen ,,~.
Er Llijft echter groote .......... ag bescMa 'I'0OI &I~
kJaMen, jaar oud f'etwol, "rij van gebrek, en .en
lichte conditie tegen Ioopende )'rij""". Op de 1>Iaat.
oeIijb markt "'enten b<oden 433 balen oppbracbt
en J71 ycrkoc"t. Competitie wu ~ en de )'rijren
"er YUrige ..-eck we.dea behaald. "encbel<lene boe-
YlJJClhed"" lang Karoo .etwol In lichte l101Iditie, _.
den yerkocht h'gen 4iJ en btd. en miUdeI korte
~ tt eD 41· Luge I'chtc graneid vet'll'Oleinr·t en ft. Kort gebrekkig yet"ol kon blj ... Diet
wonIen _kocht. en prijlleD '!'OOr die klu waren 8,
tot U. Wij noteeren:_

AAN .Familie en Yrien,lcn wordt he.
ken,1 gemaakt dat het den Almach-

t: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
pchtlleuoote en dochter, ANNA lIfAKI.
JA('onA EHTHS HN DIJK, jreboren Coet-
zer. Wij aanbidden en r.wijgen.

r. VA~ DYK,
wed. J. COETZER.

KAAP8T..1.D DE HOOGKRIIl'IS nENOEMING.E~.
OnM lezers zu:len zich herinneren.

de ed. heer J. H. HOf')(RYB op de
meene vergadering van
Dond8mannen verklaarde, dat.,
~ijne op,"atti~, de kandidaten voor
Ill111Rta:lndehoogerhnis-elektie in }"e
of M:tart, moesten gekozen worden
dt! distriktsbeet,"fCn die tijdenIl de
!Jt,staan, zoodllt er nieuwe benoem i
zouden moeten gonlaakt word811,
het hoogerh a ill, hetgeen nu too goed
l!eker waa, 8Cnlt na de December bestu
kiedug ontbonden werd. Tegen de:w
vatting redeneert het Dagblad van
Z3~rdag, en daar de zaak van groot
lang is wen8chen wij se in 't kort
nader too te lichten.

Het 8eMlte' bezwaar door onzen tij,lge.
Mot aangeT()(Ird ia, dat de benoemingt!n
die reMS geschied rijn, gemaalrt zijn op
. eene bepaalde oproeping en lastgevinl(
van de colllmisaie van toozicht en da.u er
niets, &adert die oproeping werd Wl.geftllr.
digd, aan 't licht is gekomen om decom.
milISie van llltandpnot te doen veranderen,
kan hij niet inzien, waarom al het werk
dat ree1. gedaan i8 nietig verklaard Wil

worden. tenzij de comml'lSie wil erken.
nen, dat zij gedwaald heeft. In de consti.
tutie wordt niets bepaald .. ngaande den

tijd waarop de benoemiDijen door he!
cirkel-comité moeten plaats riDden; doch
met betrekking tot de benoemingen voor
bet lagerhnis, wordt vastgesteld ip an.
XLi. dat ze "",ills/nUl een maand voor den
nominatiedag in bet magistraatakantoor"
moeten plaats vinden. En daar de cirkel.
comité-leden ver uiteen woneD, is het bil.
lijk hen meer tijd te seven dan de benoe-
mlngsverpderingen voor het lagerhuis.
Wat de commiMie "Van toezicht betreft

indien zij gedwaald heeft in hare oproe:
pill¥, dan il! dit nog geen reden, waarom
de cirkel OOmité-benoemingeD niet door
de nienwe diltriktsbestureD glidaan znl.
len worden. Maar de colllllliaie van toe.
zicht zou zich kunneu v.,rded.igeu door te
wijzen op de geruchten die algemeen in
omloop waren, dat het parlem.nt vó(,r
December ontbonden kon worden, en dat
het daarom wenschelijk was voorbereid te
zijn op eene nm.sing.
Van meer beteekenia, indien regrond,

zou b~t bez,,·30.'U'.Un, dat er geen tijd zon
zijn de cirkel comité·"erpderiDgall. na d..
Decemhcr-belitullrBYerJdeziDgeD te hOIl'
den. De rek\Visiti61 znllen, indien de
elektie tegen 't einde van FebAlari oC
begin van Maart plaata vinden: moeten
iogeleverd w(,ruen tegen het einde vlln
Januari, en het zou dns wenscbelijk tij!!
de finale benoeming door den Boud op h..J
laatst tegen hel einde van te
doen plaat. vinden. En dit t,l:Fil,ma~k.
lijk geeehieden.
Artikel 7a, van de a!gemeene COn8ty.'

tntle van den Dond bepaalt, da~de niert1Ve
hestuurnerldezingen "in de mllól!udDe-
cember" moeten plaatl! 'viaden, en fie
oude beetuul'Ileden treden dns in den
l~p dier maand af, en niet "met h!!1

Pw lb. einde nn de maand December," .OO3ls- Ld LtI. d
Iztnli. 12maan,;ruYeid ,ette 06, 0 't oor onzen tijd&enoot beweerd word!
Goed totwl« "" 0 6 0 li De heer T. P. TUBIlOlf,lOOI'8taria yan h('~
~to.!~~::: g:: ~ :t provinciale bestunr, beeft dan ook reeOs
Goed tot~ " 0 ft 06t een. herinoeri0l gepabUoeerd, waarin hij
!tort tot Jm." 0 .t 0 'f erop wijet,. • "dat het nn het hnn-tiA bl.'.Zware llechte fttte -. 0 lf 0 • Im__ _.,_
Ra .. e en iUleanI yette ••• 0 0 0 :I -ue ~ .dat d. beetuurwverJdeaiopo zoo
~~ Uit.ellhap IDee1I1ritte I lt 1 J. ~tij{1!g mogelijk in ek mtUUu.l Decem.
Goed ., .. J Il ~ I~' ber" zullen plaatll viDden, en "dal de=~m;!.:::.~droog g. 0 IJ distriktaheaturen dan lDeteen "ieul(~

.. .Iecht 0 81 g:: c;rlrel-cQmiU-kden zullen kie&en,om.ldn~
'luwe eonlI"k1eanlegew--.ben 0 4 0 6 te eeniger tijd gereed te W-AD "oor ,le~warte ra"", ""'_'bea 0 8t o. v_'

W!t.te krai..u rellt'1lllCbeD 0 7t o. oProoping der cirkel~,". lien letl ..
".Ue ra"",.. 0 " _ 0 I e~p, dat de secretaris op de vroe ... .adii-'.~

~J[HA.AIL-On. Londenoch .kabel. onder datum Id zi ft.'"
J No..<ember. rapporteert:-"W'ij Dt>teereamj JIO!lde e ng van cirlcel-comi&.é-ledea IllIn.
gemiddetrle winder baar J3d. ,,"1I&er bokjeebu,- dringt, OID.da< de finale benoemin" vau
l6fd:' Plaabelijk ~i~le' 1l'1U - ... .......: BoncUkandidat d ..
lintt wij Jaat.t rapporteerden, en ~.q 1'0'> 1«liG en oor de nieu«'1J leJeu
b&Iett zijn pri~t nit de hand 1"edocht t!'gOb Is. 111.1 moeten geschieden.
op bN ""<!I'nb"k 'II'o"lt.de UUTI'IIag h. de 'marllt lndien de wljb- en diatri'-"-bestorenbe·oerkt .. tot JU;>e1' la.ng "".&er Il..- ~ lo op ,I. d 'U"
plaat..dIJkeIftarkl DillJldag, werden 76 balen en 117 Ul! aan de Oproeping van den he<>r
I..U.en I)lrg~~I, e' &..\ '-le" en 113 sakken Yet. TURBOS -vol d I.
kocbt. CotuJlO!tltie.... doorfaao. 11*1,met . ,,~ ,geveb, an .onnen <1"
ielwat ten gRa.ta 'tan. ~ ~JRn bestUlU'i-Verlti~ingeQ in de eerste "'etlk
IaOmerulljke ~randerl~ kali WCJIden"_:;: "an December plaata "indeu Da dteeru, v.1'1Icheidene bOCTeeIbeden ft .. Ioï.... :l • n zoo ('n
blau,", (0.\'.8.) baar werden "at.oabt W::: ltd": ",,:11 aan de hand willen ge'\"en, <1.1de~~:ld~ ....=hetIeII .... IJ,tot 131. Dteuw. dlltriktabesturen. dadelijk nadat=--YWkooIat t;:i:f:~~ -:.;IJJ 1ftIkoDltitueerd 'Vo, zullen oTergaa[]

.: l~ ;:;.:::~ wnt ...

l
: de beooeming 'f'aU kandidaten voor

W<-<-L...- 'a, 4. .. '" met de 8anbe"elingen der
- 0 11 4 JJ, er nib aanbeve.=-;;; :: ::: ::;U::l1' __ ~~.:::

!iIECWF. MARKT.
6 No.ember 18~7.
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LOSSE GOEDEREN. Patat ...
ScnileD
O.n ....n
KAlkoenen
Vijgenurr.)
Eid'en
Boler
Hoenders ...
Aanl"f'l'elcD
800ncn (l;rocnc)
Uien
Er.·!en (groene)
LelDOCllCD
Knol. .....

E"J1 zeer I,!'a:::hti,~(' rt ..;~ortirnent M"llhdon, hostaande uit :-Voor-
1\.,1»1"1' .;d, (,lfl·I", 'l·~.;",I.:·I',,(' Piano, tapijten, l'lChild;rijen, enz. Lohby
'.\f,.·II,,·I,·:1. E"r~tl'~h "1' ;-;!a::pkall!l'f S('UCC, met French kOf>oren lede-
: 1,,1::11'11luur:, .,!.,.ll,J;:III!1 !"" Ec:kamer,;(·t, tolct'!cope tDfel,sillC'board metI 'l,il,!.;,'lg-las, dllntiJlntiter,..;, ellz. BI'eakfastkamer set ditto. Rookkamer
('J1 Kalltoor .\Jell];l':en ; Dinnel', Breakfast en 'rhee Serviezen, Glaswa-nr,
}!;)l ct:u!JlatL'J lJi~l..t Co vors, Keukengereeoschap, enz.

\lalme8bl1r~', :1 Nov., lK!J7.

A AN de {"milia ell vrienden wordt mitJ,
dezen bekend gemaakt dat de Engel

dl'8 dood .. onzen huiselijken kring bezocht
heeft op Donderdag avond, den 4den ctezer,
en "'~nomen heeft on8 dierbaal'
zoontje ERIC WILLUW, in den onderdom van
1 j&llr 1 ma"nd en 20 dagen.
Zijn lijden "'aH kort I'll hitt.er v('roor.

zaakt dOOI'inflAmmatie in de IOllllcn.
Tevens lll'engen wij onzen iunigen dank

toe aan de vele vrienden .001' hnnlle
belangstelling en hulp nrIeend in de uren
vnn smart, vool'oamelijic Mej. Heater en
)[argaretha Kit&hoff, en den heer Jasper
Smit, voor troostwoorden toegelIproken un
bet ster{h IIi8.

PORT il:I.lZABKTH.
(Vali'" ~ Ilinch, L-b."r tt (A.)

• No...mber 1897.
VOOEf.I;Tnt t8\"EEnE~. - .Markt oDyerandeld.

Wli nol<.Cren.-

LEVENDE HAVE. LoU<jIl&rI""

~ l)a;lI',l~'n Elt'l.~, 2,jO Vette Aanteel Dokken, 1 Kap en 10penkar,
Wa:.;' 1'"', Tui:':t'IJ, Ploflgen, Eg'~en, Boenlt'rij Gereedschap. Vaatwerk,
Brandcwijn,; ketel, enz. Eilldelijk 1.'),000 havergerven, en wat er meer
ko H rkoop zal woruen aange~oaen.

VB'lIWE Il~T.
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Credict 3 M3anden. ---- ---- -----_. -- - -

VERKOOP/NG TE BEG/NNEN OM 10 URE V.M.

P. J. BOSMAN en ZOON, Afslagers.
::ltclll'llbo~cb, ;; XO\·. 1i:l~lï.

P•. :39vs.IO.
De be<1!\)efdeoud('r8,

J. J. HOFFllAN,
C. J. HQ}<,FMAN.

Geb. "lYALIII'OT.

T, C, \V, JOHNSO.i, Afslager: 6. I.
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BELA.NGRIJK 'VOOR ALLEN.
Lad '111011·,

11 Ocl"I .. ~, ] ~ '7".

--_ - ._-~ - -- - ---_ --
IlEE'S Jaarlij k~che Vendutie

Oudllp08l1 6 No\', 1897.
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,IEJU'FFROUW de weduwe p, de
1\ Kock ",n kinderen van KIllabas.
kraal, wenschen mits deze hun bartelijken
dank t.e betuigen san de famile betrek.
kingen en Tele vrienden die door brieven
al, ander1.ins, hun innige sympathie beb.
ben betoond met hen fn hun onbenrt.el-
baar verlies door den dood van een lieve
echtgenoot en teedere vader. Hoe zwaar
dit verlies OIlR ook moge vallen zuIJen wij
den Heere zwijgen en stil zijn. die gezegd
hooft, .. Wat ik nu doe weet gij niet
maar gij zult het na dezen verstaan."
Kalabaskr..utl, ~slen November, 18~7.

APPLICA TIES yoor ('('n hoofd-
onderwijzer aan do nieuwe pu-

blieke arme School te Jachtvallei,
Clanwilliam, vergezeld van cm·tifi-
katen van bekwaamheid en getuig-
schriften van goed zedelijk gedrag,
alsook Van lidmatschap cener pro-
testantsche Kerk, zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden
tot 1 December, e.k.

\Verkzaamheden te bcKÏnnen met
het Januari kwartaal (Ill Januari
e.k.) Een gehuwd persoon die ken-
nis van muziek heert, zal, indien
mogelijk, de voorkenr hebben.

Salaris £ 100 per jaar en vrije
woning.

C. F,. LEIPOLDT, V.D.M.
Clanwilliam, Nov., 1897.

WIJ bN'ngen bij dezen on7.en iDDÏgen
<,lank toe aan familie betrek kin·

g.m en Vl'iellllcil voor de hartelij ke deel-
neming ou.s bij monde en bij brieven en
kaart jeR ol',tnigd, ill de bitlRre beproeving,
die bet den harmhartigen Heere bebaagd
heeft op onl! te leggen. Wij troosten ons
met de woorden, oDlangll van stervende
lippen nit het zendingveld vernomen ;
"GoD KAN GEENE FOUT )lAKEN."

A. STEGMA:SN EN }o'AMILIE,

h:AAI'SCJIE

60UVERNEMENTS SPOORWEGEN,

voon

Z' f.LE\' gl'III' !de ~"." 1'.I:lrtl,·1I
PIILiH·k \\"I",I.'J1 \ l'I"Lll'ltt t(.

Klal)mllt~ :-;ratl"II. jil' I ''':ll"dl'O zijn
rn"h't :tllt'll ;_,·dr, "l' I'" "lJdl'" tlllL;
en zat1cl, ~\fhllll";I::_: 1:111 !-:"n"dl' I'a',
in gOl'd,' rn:ldlt "'. :,:-1"I'ld, I n.or
dadelijk !.!l'I/I'IIlf;, l\ ,1.11")l!dl'l· Yl'!'.
Rclteidl'llC ,'gal(, Vl!"!'11 lijn. ~II van
de Paard, 1) zijl! I:, 11.1I1" ),n".:, zij
wo.dell 01'g'cl,rrt('liI 01,),,1' dell
beer .J\~ B\\I:I"\I\\ 1I1"lh llaam
genoeg lH,kellt! i".

.\ ~ • If ('1 l. \" •\, IIII I - )- FRANS J. WEITZ, Afslager.
1')''''JlI~I I \ r !, _,', ,-.,I III,j, I' lal ''''k :.1~ld/'r r,'.' n:\,u dl V('Jl,]nll<.' j:!'I'ltrneht wortl('n entl,. l"(!n\lll

Ar,; 1 ,- IJ "-I ,t \ ,~,,, II<'"!" I,' t f 1111 ft' Iirt Il :":1 wa' ZJ J Tl'l kt ~ 'rK'11 \\-lllt:n-I~'hn" e A.u}.,rnra ftamuu'n.

BECHU AN ALAND ARBEIDERS.
DE Y\Jlg('mJ,- 11,·zending B('cllllall<l Arbeiders, groot 130 stuk8, zal op

llf't (lepOl Z.\TEIWAG MORGEN, den 1:3aen dezer zijn.
.\pplikati,·n van illlYOnt'rR van steal'o, dorpen uf municipaliteiten of

In "Ilnltl' onmlddelijkl' n:1bijIJ£'i,l, zullen niet in aanmerking worden
g'1'!IOlllcn.

D(, voorkeur zal wordcn gegeven aan applikanteIl die nog niet met
IlIb()orlin~ Arbeidl'rs voorzien zijn.

J. ROSE INNES,

Speciale Commissaris.

OPGESLOTEN in het Schut te Kal'tee·
kloof, afdeeling Hope Town, over

den geoorlootden ttjd en te worden verkocht
aldaar op ZATEIU>4G, 20 November, 1897,
om 10 nur 's voormiddaga indien niet te-
voren gelost, het volgende Vee :-1Bmin
Merrie, ongemerkt, ongebrand, omtrent 9
jaren oud; 1 Bruin MeiTie, kol, onB"merkt,
~bn&ud P.M. rechter bout, omtrent 8
Jaren oud met 1 bruin merrie venlen, 1
IIlll&ftd oud.

A. B. De Villiers &: Co.I A!'sla.gers.
I'aarl, I, ~"\"e1I1h,'r I C.'.I7".

::\".U. G"('II :1:iO!.!f_·1J!·.I,:ltt,· Pa:ll'dell
znllpll \'t.'rk(wllt 'wllrdl'IJ telizlJ 10

tijd" gl':!" nTft'l "I'd.

Assistente Benoodigd
TE

BETHULIE, o.v,s.

APPLICATIES voor deze betrek-
king zullen door den onder-

geteekende worden ingewacht tot
den 12den December, 1897.

Applicanten moeten ~!erle~gen
bewijzen van I, goed zedebJkgedrag;
2, lidmaatschap cener ~rotestantscbe
Kerk; 3, hekwaamheld om onder-
wijs te geven in teekenen en
vrouwelijke handwerk j 4, van af.
gelflgd examens. Bekwaa~~eid om
"Calisthenics," te onderWijzen zal
cene aanbeveling wezen.

Applicatien meeten eigenhandig
in het HoJlandsch wowel als En-
gelsch geschreven zijn.

Salaris, £13.') per jaar.
Billijke reiskosten zullen vergoed

worden.
Werkzaamheden te beginnen op

den 12den Januari, 1898.
N.B.-De geslaagde Applicante

moet zich voorzien van cen onder-
wijzers spoorweg certificaat om
tegen half prijs te reizen.

G. P. S. VAN HEYNINGEN,
Sec. Dist. School Com.
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SpL'ciaal ('tmlllIl.,;sHn,; Kal1tooi',
.~~I, (;ral'e :-;tJ'aat, Knapstau,

G Novemher, 189ï.

BENOODIGD. Onderwij zeres 'Benoodigd
Tl'IldrJ'~ YOOI' Pl'orisit', APPLT( ·ATlE:'; VOOI' de betrek-

kill g nm .-\.~~lS~(·nt ('nd(.!'-TE\J)EI:S \\'01'(1"11 g' "'T:1ag-d \'"n;' wijzer in de l'llblil'h :-';choul t£'
hl,t Il'vl'l"t'n \:In l'I")Vh1l' :l:111 Krug.·rsdo!'p, Z.A.R. }\fl'n zl'nde

!lrOOnl Pg l'lIll''' ,\ .'. t 11>'('ht'lI \' "IJ' lit- Hoorlig!' ~tnkkcn aan Ul'n DrIller-
burg l'll HIII.I·\· ..1 '. '1Ig",luil'11, ~eteekcnrlo, Y()')r 1'3 Dccember
g~llrendl' ll~>' tljdf',·;k \":ln I r'e'h- 1,"'~17". W. rKzaamhl.dell te worclen
ruari tot ; I Dl' "'1111)ll", I,' tS. aanvaard IIlI de Decrmber yaCllntie,
. ?llon~t('J''; va:I dl' l'I't" :,'" IJl'llu\)·1 .Al'plicallten ill ht.zit Yan allecn

. dlgd Zijll t" ZI(:I l'n n'!'Inl'l! \'.to I Dllitl'lllandsl'llo ('ertitika!en zullen
ten(]('r, VOOrl\':i:Il"'!"J 1'.1'1 l"mtr'oLd I zieh Il1,)('[(. li verbinden het hicr te
en alle and''!'l' Llj/' 'I. ;, :'1,,·.1.Jl Illn:_;l'n lalld .. Yl'!,I·i'chlC' aanvullingsexamon
verkrl'!."l.·ll \\l'l"d, 1.1:L ,II dl' "I"U()["\\,'l.!' del' :Jd" kla",'c af te h'ggen. De-
mag-aZlJlll'n (L' 1\ :1.'1 -I,d 'li l'"rt I bVil<\mhl'id Oil! zang.onuerwijs te
WiZ;llJt'lll t'n ouk :, 1'1 .\Lfeklng I geH'1l lal Cc·r.e aanbevelin({ zijn.
I:;tation. SalariS £l'~O per annum.

Verzeg,'ld" t\':ld,,[", :_:-"l"I('!tt Ban
den Control.'lIt' l'1l .\I:,lllcllr.Ge1il"
raaI, .Kaal'~tad, IIl:tll'n()p ~t'nt('rkt

II Tender \'oor l'ron.;!o" zulll.'Tl OJlt- Kruger~tlorp, 2::! Oct., 18~7.
Yangen ,,"onlen to' I::! llllr I'P Dun.
derdag, .i 1 XovemblT, 1.';07".

De la8~tt' of ('t'ni.l!t· tt'nder ni, t
noodwendig te wordL'll flallgeno-

Pri vate Scbool op een Bnitenpluts.
H~lari,:, £-4-0, met yrije kORt en ~n.

worung-. Applikanten moeten in
hezi~ zijn van het Onderwijzers
c~~tdlkaat, en ook instaat zijn ohdpl"-
WiJS tB geven in Hollandsch en
Muziek; ,,'erkzaamheden te herrin-
nen na de Kerstfeest vacatie. 0

Aanzoek te worden gemaakt per
hrief hij lieu heer P. '1'. COXUAOJt;

Leeuwenfontein, Ceres.

(Get). KARL RIEL,
Schutmeester.

KENNISGEVING

Crediteuren, Debiteuren,
Er!fTenamen.

en

In den Boedel van wijlen MA.RU
l.LV;OALENA PE't'&l'NEJ,L.\ LOMBARD,

geboren De Clerk, V oge) Vallei,
District Tulbagh.

men.

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

Sr.HUTBERICHT.
.J\'O. ~MEER,

~ecr. der Sch. Com.
SynHIERMEDE geschiedt kennis-

geving dat alle vordering
tegen den bovengemelden boedel bij
don ondergeteekende moeten Norden
ingewnden binnen Zf'1! wekfln van af
dezen datum. Alle bedragen aan
den Boedel verschuldigd moeten
binnen hetzelfde tijdperk worden
betaald.

(' PGESLOTE:'-l in het Schut te Vronw-
J pan. Ilfcl.'eling Hop" Toovn {lVer den ge.

oorloofde,! tijd en te woruell vel'kocht aldaar
np 7.ATERDAG, den 20sten November,
l~i. om 10 IIl1r '8 voormldJl\gtI, indien
Ulet tevoren gelost, hpt ml~n*, Vea:-
I ){.nQ!Oe. 8 jaar, schildel' liest, en onder
p"ns schilder, linkeroor stomp en halfmaan
van voor. rechteroor halfmaan van achter,
stomp staart; 1 Rooi Os. 8 jaar, wit pen.,
balt: hoorens, 2 winkelhaaken van voor,
.~mp kwut i 1 Rooi 0., 8 jaar, kol, drie
"lt VoetelI, bak hoorens, 2 .lippeD, linker-
oor halfmaan nn achter, .lomp kwut.

(Get). J. C.R008,
BOA"......

De
beurt
zij IJl

ICbiJn
twElell
··onale
zij if
ke",
De t
haar
"'Voor
Het'
-doch
deze",-
ag.
-doen
tJiU

DOODBERICHT.
Bethulie,

2 November, 18!)i.OVEHLEDE~ aao hart' \\Olling te
!oIowbray. (Jp ~raanda.g. lien lislen

de41er. St::;.\~;>i.\ :\fAGDALESA i:iAt:ER, ge-
boren Kot:w, weduwe wijlen J. J. Saner,
in den ouderdom van 76 jaren.

De begrafenis vindt heden Dinadagna.
middag t~u " lll'8 plaat8 van hare woning
naar de X ed. Geref. berraifp1aail te
ls[owbn1·

W. SI~CLATR,
HoofJ.epoorneg ma.gazijn. rueestt'r.

H03fll-magazijn Meestt'rs Kantoor,
Kaapstad, ~2 September, 1897,

YAB D. SPUY, ImLIAB &: CO.
fonduAlslo~,s eli AJTentell',

TeL ad. )[aJmeeb1ll'1 en Paarl:
·UNITY,'j

P. J. P. MARAIS,
Executeur Datief.

Vendu-Kantoor,
Tulbyh,
6 November.



nor, en %1110 Ru>m lil als (lie der rn!lIChen-
I" wateren HII Wil dat op lIiJn grafsteen
zal .naan

HIer I bt

ray hebben et>n f~ dat ~ .rlr bl,
en genoemd wordt het M~yfon 1&-8'1'
sticht. Deze folidJell aUn DOIIwU, en
wnt Bfnnt ons nn te doon P Professor
Mar-us heert lets koste Iijkil ann de baDII f!'6-
geven Binnenkort hoopt het 80minane zijn
veertigjarig bestaan tAl vieren. De ICbool1-
ate gelegenheid zal Ilch voordoen de fond·
len te .wellen, opdat een vierd. hoog·
leeraar kan worden aangeeteld. en behOf'f-
tige Jongelieden kunoen worden onder-
steund. •

De curatoren sp~'en met groeten lol
van den wandel en de gesindheid der
studenten

Prof Marail weee In verband hiermede
op den VUllen laster tegen de studenten
eenigen tijd R'eloden In de CalM TJmM
verllChent<n Het 18 bepaald DoodzakelIjk
dat pogingen worden aange \II end, om het
werk in verbaud met ouse kerk tot de
kennis van het EngelIeh sprekend deel
van het volk te hrengen

(hrDd1rIJIEIl .:~:~~=~::=~]f:~DaIIW werd' rnuad
~?k-:!t:"';::kt bil. P
~~nIOlltola, CeJ'ftl ]!;e_
nethul!e, 0 VS., boJlOOCijzd Applioihee " ....
..... 111I1I.acht toi li I>ecMlber, _rtraAmbe-
deo ie be,lunea op dea 1:!dtm .lalillln 18!)l1
Eeu .. nie _teat ...oer de tWeedM_,....
blieb lOItOOl te I[lela DrakePMeiD, afdeelUli
Paarl, wordt lO'f'1'Uid AanIMk to$ 2c d_
OI"IOOZEL.-De acbetpliDlIIP Bwger 'I'U

BloemfClllMiu D!Ukt eeu &.eb pu .
ijidia te sjja iepn 9- lA_,__ t WD a..J
...... TIet dyuamieWebat UI deu nadam "1Wit
...-. liebbea pra~ Bil Malt ...
lWkj.aan doch kon natuurlijk IIWaiea,dIItbet
,'ukje WD Reu/u·telegram .... Ter Ulllcblllll
...... de lCIberpfinifre Burger diea., dIIlo... Ltt..tl
abloluut nietI ie ëloen Hef, _t bet ...8rMIIden
'I'U Reuter-teJepammea UIt P,ek>ria of ..... e
andere plaa ta

EE!! !IIMBD I:' Dr.'! COLF.~DF.JI(J8CIIE!I T80NJt
_ LI DIP.tagmorgeu werd het lA CoI.berg
bekend dat Mn katl'er Piet genaamd d.. In den
tronk w.. wege li de bMchuldiging ....a dlef.tal,
een medegenngene f'en Voater Abrahalu
&ellJlberg. bad "crmoord Abraham WIUIden
vOl16on dag nut beel .el en Plet pute bem op
Wuracbl;nblk ."rd Abnbam gedurende don
nacbt _t oaruatlg en Plet "1IIaakte bem dil
door KiJn aordel om Abrab:IIDa nek te bInden
AbrabAID ... rd dien worgea dood In SUDcel
«evonden Plet pleitte llehnld'g D. ru.trlkte
dokter g.f "etuIgen.. dat Plet niet geboei bil
'In nl'llt.and W:15 doch -U" gedrag ...oor d"a
maglatraat gaf den IAdruk dat bU bij sUo "ollto
nnIand .1lI
GRIJ[W.u..t.~D W[~T - Hd la bleI' blt~

droog ~D but ,.ee .. mager Alt oase he ...
Heer nu,t sl'0«lIg ultleOln.t geefi, dan .eet Ik
u t URt \lUl ,. lUll "orden De ntnder.-t
heeft ook 'eel ber.ten "'.g.t'I:JMId wo"r gCI'nt
.. ,.onr de I'&.<t lo I ~! I, "der.: ""I "PIlaan
vouruamelllk dil gnlen IIlb Tk heb ",Igen. deu
raad nn EdU1j{ton UFN t I et 111 nu 2 maandea
d.t Ik gepnt beb 0 'rUn '"I nl "ellt ... In dood aao
dil rMt, den 25t!1en <lp", ,Iott Ik nl t !Jet J'I"tIlhloed
ge Ilt beb un Ile .mlo"II" 1 I Il lulf ,tie I Siek ge
.. orden ma ,r zIJn S.." I <I ~"n bet gezouten
bl >eli kan Ik IIhlt H.d '" g op oommtge
p .kken la L t ;;oed !!"~ ol ~ " re w .... r .Ieebt
Dc moe..te b<_"",ten "u I r I OJ .!I" ,an de
enting 'In clIO welk .. n I I ct op.zouten 1.100II
ge nt Jin \1. Ik roOc§1 i, zot. dan wo Ik de
melh""o van dr E<hngl<>nntlll~n P J VY.!tTEB
IJ I ETO" li -F en corrlJ'l'" lel t IIChI',,!t nu

daar De beerea parl"lutml • .,.Jon 'enter
Theron du lQlt ... d Walt !Onde beer M J
Preie flUII ZIIUu,tgenood,~d t.. r h 1'.\' nlnl{ eener
verga len. g 'on den RIOU ut6lu!I\.!ben Dond ..
tak d atr Hanover Het 1< bier nu ZEICIrtrou
,,~ gesleid ro .. t de geyol1l611,.a 1 de nog voort
durende droogte wllAl"bil 1I0g komt die van de
r mdprpclt_ De drooift,e het .Icb al gevoelra
aedert do man' d Julll_l Nu kunt gU begril-
pen hoo h8t er than. UIt moet &ien Pel'1lOOnilJk
heh ik al ..eel .chapel! en vogel.truillen aan r 0
brek verloren W Uhebben Ilog g..dung ah-II
",,!..ode konde en .armll Jagen en nacblen
Sedert e<'OIge dapn beM,.,n WIJ .eder &eer
kond. ZDld w""ten .Ind, hetgeen OWldoet vree-
zen dat 'II' I .ed"r Ma oatljdige en 1"eelllChade
un brengende rup ,uilen kriJgeD

CE RI ft -ZalerdagavlIRd 6 dear bad men
hier op t dorp con ,eer u.a.n~Damt! ge .. lhge
h!leenk mot ter oere \ an Jonge) Man:l!'lt e«
mann die ons I"nnenkort ...erlalpn ... 1 door
In t bnwellJk te treden Dat do bela~lr"tel
hng gloot 'KIlO kun gCSlen worden Ran de
goede pkuru.t want die 11'118 grooter d ln OOit
te Toren Jonge) StegmulD berit vele laren
het ol gel be """Il en deed ballr wel k op. zeer
bek"" LC ,.. I'~ ,erd~r beeft. I .1 h op vel~
a Id<re ",&en nutlIg un lxmllll ;:cm>ok! Ala
een be"114 daarflln WBI l.t • dl" ~1 e gc
""honk en bet ad cl! I AAra ,"gcI...~I, n I >orde
) )I)~ehern!n der cbll' ull1~O ) >ngelmg., erecnl
glDg Eellige preehkalltclI 'II' ,ren tcgenwo< rdl~
on veMlohel<leoe .V"ccbe. 'II ~rden af!(c'l< ken
oobal ..o de recltatl • hederen on" die alIelI op
teer IUioterr Ike Wil' 'H" I~n g..leverd Op 3
:'Iio~emoor 18 de 1'1:1111 ( tkom.t "'3n 'K~len
dun beer D <all der Men, Toor £5000 Ter
kocht De knoper ,. i I eor J Pienaar An
dere arhkcltll hoha. <1~ I , k goode J~ .dh
ultstekendo pril eli ZUn erven op het uorp
werden tesamell voor _t; :.0 vClleocb aall ti r
R"meeke liet gezaaide 18mo<>Idoch ,le roef!t
maakt bier ook reed. z"ne velllcblJnlilg !'\Iacht
vce IS ID Illzonder goede conditie Veekoop n
zullen wel doen bet Dokkeveld eeD bezoek
brengen -C rr

NI)( l [li ~I I~( f "UE8Clllt:n'-~I8 -De heer
!'!chlaeth beneh~ mn dat een groote .Iang met
t.ee hoorna wccr voor den dag I' gekomen op
aun vroegere verblllfl'llUlts ID 1>1;;1 nl op den
rand hIJ MMbow.kop Ue kalf rft dlO er .ocr
bang voor '!In '''g~ell dat Z I hcht ¥",,,n \K"
kleur I. en doorga a s g"~len lW dt Il de 1>011
lIChen op rou.grund Do lh.en la. lloomen h UH

"bememml d~ :Ma~wamb.~. MJembele lIe
AIling .prlngt ,nl e..n bonm of roU. op de an
dere en de katiors beweren lit 0. • ZII zo< mankt
dflUl t 1.11El I r .1. een "ptlng' eer en "I" ngt
~emakkel Jk ,Ii tot I foet op haar .Ia I toff cr
"' r 'gel le en I.. ~ Il 'p het hoofd bllte Je ZIJ
valt \ eo nan t '"' he, Ic ho<,rn. en bIJ de bUI
ging van d( n lIek De oogen zIJn woala die
van een ,errek Iker 1>e kop of boorn. zlln
voortclu end I' he ....eg'ug Het monster kan
~Ichzelf opl ehten t teen boogte van 5 of 6
voet en Lla. 1 I. een ht k Men.egt dat cr
ooie een "In si wa ,.1, I en het pnd vlOeger
ID gebruik , " T I eh. t egeslo en beeft en
al om tren ti" • bel t <T • m:ln".," en vron ...en
hedt gepU!Cbl Uu.J ng boudt ..eel ..an mllr
mott ..n en knnl n n II er In o'enloed z!Jn
VerledeD week gaf sI c " • or Ier dat IIOmmlgl'
fan 'IJn' olk m _I I r beercn OlDhaar Uit te
branden door het I", aC gra. 0 brand tb .teken
en om haar kOl en vel lf' krugen "oor bet
IDUtMlUmte Pretona Ik denk dat Ik 1I0g meer
ZAl mooten bet.aleD al. m Jn eente un bod dat
ál I. ..... De kalfe". IICblJltenbang te ,un bur

te ,.allen - [Je Hor e cr ~ d

.£ ..
o lj II
o Il II

0
o 17 0
o lG 0, - o I 10

0 o 17 G
) I 16 0
6 o ~ 6~ o 6 0n ) o 0 0
0 o 12 0

o 17 0
o 17 9o 16 9
o 0 0
1 a 0o 16 0
o 12 0
I 10 0

OI"t alleen Ijl \\11I~n III , ockve .. 1
mo< It .... n I fr r 1 k I' I- r
bestaatdus hoegen tawl "ecU red U waar
om al de dl8tnkt~be8tllren niet In den
loop van tI~ l'('rste h,,1rl lt r maat I De
cember hunne k I I I t Jl zn llen DOIllI
neeren en dan k nuue n II' eli k"L couute
Tergaderln~l Il u Jeu IL>'Il ' ID tic tweede
helft gehou IOD worden tPggE> JU de woole
tlllllChen Kt'T'II1A11gen ~ 1011 \\ Jaar

De oommtssre van toezicht heeft geen
recht volgens onzen IQ lgeuoot "eemg
I....stu n r te forref'ren voor het einde van
December te klezen ~eeD van for
oeeren 11l geen sprake doch aan de oproe
plUg van den secretaris van het provin
ciale hf'Rtnnr kan voila ID "or Iln men
kan I an I I n In le n ~ee"t v 10 de ('ODSt!
tune Nl II' c U '11 ""If' van t )t z icht kau
vrot'~t Jig I ('k ..u I stellen wurmeer le
cirkel cormu-s \('r!" leren zullen en ti
dlstr kt I est Il n zn llr-n zon Ier Iwanz
zorgeu la' lJ gel e",1 z) n \ r le cirkel
comu- vergatiertnio(!'n !!pholl len \\ orden

Men I uI! ~e, ,\I t..,~('n le nsntutre
t8 eoudigen loc II"n lt f indbenoeming
niet gedaan" It I- '('"n III tall I
voor de rek\ " le k mdlo I en III t'

bograven met ef'n sierlijk
[kransje,

De man dill leef I' en litte rt voor do
[ordonnantie

Wat I""loten al wo"ll"n, Wie kan het
I utusschen slaapt de pohticQ8

UI( t
• De dogmatlek -zegt JIID- die geef Ik

Je present.
Doch wat hIJ meer geeft bleef, tot he-

den onbekend."
•

Het IS ('rg te ~tr~uren dat de ordon
nanne niet Iaataten VrIJdag te Btellen-
bosch was Het 18 meer dan waanchijn.
ItJ k (lat t'l'ne re allle zou hebben pllUltll
I;eha I \l, n zegt dat bare ergste moor
Jell t Il" IJJ ~Ol lt n lu ill \\ uren, en hoog
OPs.(,,"clll l('f I zIJn ge\\{.'CtlI

III luike I)('!{t'nultkkeu \ lilden hereent
glllg D gemakkeli] k .v1~"It"

HERINNERING AAN DE LEDEN
VAS DE!I

Atiikaner Bond en Boeren-
vereeru.gmg(. langer Geleden

I AAN DIl!

1EIO, HOEST,
ZEEfjE KEEL'

~~~ r~r~rmidd61

Ik neem bn deu de vruh6ld alle Donda
beslurell te herlDneren aan art 7 \ onzer
al.iemeene conetltutle .1 hu 101den lo -

Voor den tijd nn :ol JIlren zDllon !lekozea
...ord~n nieu we • Ik.be.tuurtlleilen door de
ge ... np leiI"n en lIIeuwe dilltnk~betotun",le
I~ loor de \\ Ik. besturen R /. UlO d j), tnl

b
op d'.putel d.e 10' r

Jc I ,r! mellt Ire cl""I,e
1.I t.I'" r, • kil lIell olltstaan la bet
'"Il bet loo:;Mte belan" bt ..00 YJ'oeg1ljdlg
m. gel Ik In de mno ",I Dooemher Ronstaande
I(e 19 wunl. ge"even nan Je uil v<>erml la dit
docl "lil I ct :li tlkcl en dat tie dllltnkt.be8tu

lan meI een n cU" c Cirkel c ,mttR leden
kwzel om aldu. te eel I~er tIJd gerced te we
zeil vuur de Ol replng I r cirkel COliI( •

l waller dienaar
Til • P TIlElr!l

Sc re a.r S fan hel provlDclIllll bestuur
Afnkaner Hon"

Br t.tcwn 30 Oei 1cr 18 i

·:-ilia nllllft!
n n:an4oe.
" t "r.,_a,

Jn·fn ..
l<!onLitekJalr.
le nerm:a,

en Borstmiddel

GEMENGD NIeUWS,
-AFRIkAAN
NIGD IKT

LAND.
P H ~A~I I vierde gisleren

I> L "I aan do Groo~
I I to \\ ClllO~tun dc .um

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 Een balangriJ ka Bonds-

k~\estie.
SlET HERKOZE~ DESTLUR::.-
LEDE:S AA:S BLIJVE~ i

De volgende stukken worden op veM:ook van
den edel~n heer DnDlcl vnn deD I1eeHr ge
pnbhceerd -

\ A~ nDi Ilf EK 'AS DES !lEt:\ Elt A 'li
DE l )\1)1I!!l!IE I III nEZH!I r

Vententad October 1897
Aan den w"ledelen aecrellm. en leden van de

commlMle van toezIcht op elektles
MI ne heeren -Ik ui verblud a In op eeruge

pnnten vaa de COmmlll8le 'an toeZlcbt op de
BondllConahtotle een officIeeien Uitleg te ont
vaagen JIl de U1eowlbladen

Geeft artikel YlJ van de pronllciale constltu
tie aan wUk. en dllltnkte~tuul'I\leden het
recht om ronder herklesng volgens nrtlkel 7
fan de algemeene con8t1tntle altoos aan te
bliJven CII om kaDdldaten ..oor het parlement
te kiezen """ ...el al. ander wer le van wettige
besturen te doen nadat hun diensttijd 'an t .. ee
laren I~ ugeloopell?

lJ w officIeeie 'Htleg"_1 mu ,erphcb ten
t: w dwalenaar

U P \ A~ IJ. S lIEF.\ Eli

A~TI' OORD

Doven.taande bnef 'l'&nden edelen beer D P
'l'&n den Hee,.er 'Kordt gepubliceerd met
het ant...-oord dat cene meerderbeid der

nn tocZlCht or elek!!"" , ..n
gevoelen 1K da.t artikel 'I der proYlDclale
conshlutle gMn"ZlnS bet recbt geeft aan w ,U
eli dl"tnktK~tuu "leden om '.undor berklezIlIg
'Ol,fll" arllkel \ der alg~meene ecn.htutle
aan te bliJven en JIl Je be<tun n kandl
lalen ,>or het parl ..ment te belpe' k (.:ell
D JOII 'II dat dID hand ..len 'II In dIrekten • r ,I
met" n.hlutle en. I" hu ln" ,crrlt:btmgcll
ah .oudeLllI!! Dui en "LO ~eene wa.Ne

:S • Ill; WA \L

&:cret:1na nn Ic CQmmUlllle..an
toeZICht op olekllel

SOHEEPV AARTBERIOBTEN.
KA\rsTAD

Y('l'!rdllD

la t'n voor
n"en det'

ke aanheft-
e kleIen no
do?c ,al mill

lill'GUOJlII!{
•-Dnl8ch !!ChipKarroo "'0 Barry

VJIJ<Tao~

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~ __ ~

Geruoht in Londen van Rhodes'
dood tegeng esproken

LO l\lOGUNDI bALLtS RUSTIG
"\LI"n~IlY lj ~ \ - (Il"",,,) - lk h"b

De crlmlneele sessie ,..-" tegeu'pruk ont a. :len ':ui het g",ucbt
KlllnfllLll li: n - (U,ut r) - BIJ de bet o,erluden \an den beeT Rhod"" dat

cno lII4lcle """"n, werd een I uropeeK<ho wlOke geZf>gl wordt nog \oort lurend In IJ()IJden de
I.. r Tncob \Vc.cob genaamd beacbuldlgd tlfee rond" te d".n De h.cr :abode" .. )nlt ~oDt.,kI
lUiJoodi 'gon I c..wlen le beLb~D \ olj:ena bilt I. va I • In lut.le Z ekt .. ~I heel 'lO al h~M!teld
,erhaal dor I booriII 1!t!1Ik, ....men 'Jl lO KImber en wordt J:e7..,,,'" op z ,n ID)anga 13ndgoed te
ley op wc" • _n Jobanncrrbn li naar hnn hUi. te ~un "aar bil Ilc boerdenl l>eh(!Crt
Mafeking 'Jl b~dden .Ioch," kaartJes naar Klm Majoor Hopper boncbt dat I., r.., )fo«nndl
be,I"J g~n ID~O en ter .. ,I • I Uil bd ooraa<L.Ll alle. rll.llg I. en 1,1 de I'ro'l,cet"urs &leb \ niC
g..n "arcn ...-'u" ~Uk ",rtjc. n""r Yafeklng kon lUk door hct land be"U'JCIl
den kril"'''''' kwam ge' an"ene en zei dal bI' z.c
lOU balelI waarop I 11 zo<ala 'J aCldcn nU I

bundclR en geld £ I~ ter bew.rlDg opnam en
"" later nur Ikb"cMI compoond braeht wa.~r
hU ze achterhet Uc Inboorlu I:en verklaal'\lpn
.-e~held(ne dagen ID de c..,mpound te • In ge
hle'en 'nrdat .e U.t\OI den dat ze otl1ltelcn
...-aren Weocob outke ,de letl 'lUl do JOllgel11laf
Ic \fet",! eli nep getu,!!"n om e~n ahbl te he"'lJ
zen llet hooren der :&aakduurde ~lJf uren en
nadal I~)u y IJ mlllutea atwealg wa. k."m
die teru;; lDet een 0 tapruk van niet achuldl:!

(J.ldlJI61~"IDg iD. cle Xotonten.
- (lkuILr) -~ bec-r Cbam

beCLm lA de Uwon~uli, Glaagow,rwme 'I'IUI belelllJll. ...... OYW"'JOe.
ID cl, I[oloolea. _t fOU'r8lDllll8Gta

deaBaIa-1-~WU-
lIij, dat deM de lOa

til ..,. bron ..... TOOI'deel ea arbeid
- bM aaOederIIIDd lOU lIJD.

J'raDkrtJk en Bngelancl
llN8LAG OP DEN PRESIDENT V AN

BRAZILIB

BEGRAFENIS VAN KOLOYEL cman
Lo~Dt;!I, 6 Nov - (Heul .. ) - De Daily

NellJ. aegi dat h.t w.tMelUk 'I'OOrienU8Il1I te
&kki bijua tot een ...l"8d<.breuk tulllCben Fr&llk
rtik ea Engeland had p1eid, daar de Brit.cbe
troepea order baddeo Illot, ID bon beaat ...an het
door de FraalOhea mgenomen grondgebied ln
den weg le 1,!.eD .taan

Eea IOldaat beeft beproefd op deo praideut
...an Bruillc te schieten Toe .. de aanrlUlder ont
W&JI8'ld werd, werd een neef nn den preU.:Jent
pw~ ea de DlUII.ter ....n oorloi met noodles-
tig gevolg a_token

De bel(l'lfeay vaa wuien koloa,,1 Cbanl vond
beden p13.t.. De kODlnglD &ftnd een groote
baaa, w.. rov "'''"II6'IIeld Een belf !li 'an 00
.ondl'rutg en ~ aard...,nn;!' 'an eCn d1pper sol
dild van SUil IIOU yere nt! , IctorIa

LoNDEli 8 NOHlIBER - (Rcrdt.r) -
De 1 r.. h"tw",t ID een artIkel de yunlenngen
VIn Fn.. kt ,k In W""t \fnk~ .D tOOIt aan .t t
bet pbet>le grolll~eb'L-d wWU-0Pgewezen \VOId.
1(ai. gedll"t door ver" arJhj;cll 'au C II BrltMoh
pl'Otektofaat w....rv"" Mn de mogendbed~n 00
boorlllk kenalagovlDg was gOOUD

Kanoneerbooten in de Nm
LONUElII lj Nov - (R~uI,r) - Dd kano

ne rbooteu ID do :\ IJlh"bOOn een , ..rkeonmg ge\
ma,kt ,an e u furt kg..no.er den ,ule I ,uter
"al zeventig milIeu 'an Kbartoun Il lo n , r
doerde" ook "u Il CD1'0 forlen te l1cl<olnm"b
dlO on\Oldo udo antwoordden

Oorlog in Indie
LoWDE!! 8 No~ - (Reuter) - In woor

wd der vredesoperungen bill ft de "lJaud eiken
Dacht Tnren op geoeraal Lockharte k3mp ID de
Haidavallel en t.racht do eonvooleu t~ onder
aebeppen LUltenantGfltTord ,..an bet :\orllmmp-
ton reglmont 181fOdood ~n IUltena.t Sulhvan
...an de Sikha om.tlg ge.ond gedurende die aan
....Uea

Het Niger Cos grondgebied
DUIT8CHE ZENDELING VERMOURO

LOl\tH... Il N()~ - (R,ul~ ) - Reuter
...ernpemt dat hel gouvemémeDt bmnenkort de
oontrule over het grondgebloo der NI~r com
pagme zal voereD bandel en admlDllItratle ..e
tancb .. vereenlgende

De DUltlCb" &endIDg te Shantoug 111 aange
'I'Jlilen Eeo zendeling werd vermoord en een
WONt verm .. t

KAAPKOLONIE

DE I A:SOB~ RG JU DELl E~
KUIDERLF.Y M ~ \ - (Rrmer) - BJ lie

cnmmeele _le "erden heden Ml Lanaberg
rebellen .aaronder het opperhoofd Toto _un
,oon noboDyana en Tole.e die t.eede In kom
m~ndo WIUI na Luka Jaat}e o'er rle Bathbp.n
reheUen vnll hoog \ erraad beochuldtg" Zes en
v"ftlg W:la onder de drie voornaamste pleitten
""huidig een bl11ldo plellte DlclllChuldlg CDdie
laak w"r! terD~"etrokle.n F en anJer tegen
\Yl n do getUigcul1l van workel"ko doolname a·n
ge"" I ten zw"" wa.. pie tte ook DI"t ecbuldlg
Lle I e""h"ldl!{lng lL-ge hem werd ook terugge
tr kkc I lolo werd veroorJo II lol zes Jaar
hardeD arheld Rohonyana en 1ulew8 leder "Ier
)lUlr en de overIge 53 I:evangenen leder t.ee
Jaar

De zaak van de Gehlk burgen zal nu "oor
k.>men

Nieuws uit PiketbeJlg
Ptl>tTIlER( il]'i \ - (~per ,I) - D.

Vlok deelde glll""r ..n bil het elOde ,.an deu
morgendlenat lDede dat de dag ....n .-erootmoo
dtglDg door de ")node...-u bepaald op
Woenadng _. dezer dat bil verwachtte dat
Iedereen op dIen dag zou tegenwoordig' .un De
ber,chten 'an dreogte bODgennood en .. ekte
door verscheldelle 1'1 ed kanten en ouderhngeu
van bon gemeenteD on I' an:{en waren hartroe
rend Ook deelde Il I mede dat ru. Hofmeyr
van WUnberp; op Zondag 21 dezer bier zon
preeken

De heer :S1Cl! Vlok secretarl8' an deo afdee
hngaraad en orgehot der kerk UI bedenmorgen
D&&I' KUp"tnd vertrokken om m het huwel"k
benablrd te worden mei JongoJnffrouw Bettie
Balel nD 80mb Weil Enseland

Er WUit eeD sterke noordewlDd Teekeneu
van SW&reDregea~"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Z A.-REPUBLIEK
VRIEZEN

KOMXANDANT HCHUTT~ OP
INsPECTIf

PRl:loRt\ r. N , - (Re Ir) - Bne,.en
alhier ...an IIPbtenbnrg en Potcheutroom ont.-
""ugen lDel"cD dat bet er .terk genoren had
Te Pretona .11.8 bet gIllteren en gl.teravond
Intter koud Dit la le .... beel ongewoons voor
dezen tijd Yan bei )aar

Kommandant Schutte hoofd der poh"e ver
trekt Maandag canr S ...aLleland op een m.peetle
teer

De industrie
JOHA":-'E"Dl R( li N v - (Reu.ter) - De

Johannesburg T '. leondlgt beden morgen aan
dat de crllllS oneI aan bet komen 111 Geen plul.!!
10 de wereld had met meer loyaliteIt kunnen
handelen nocb met eeu dieper gevoel van wat
verellICht wordt dan bet volk 'I'lUl Jobannet!bnrg
lo den la.ataten tud Het arhkel apoort het ...olk
aan Inamen te ata:m Het la met 1I'&&1'1IChUn1Uk
dat m~ S'lO leh ItJdellJk zal toeslea De mUD
organl1l& lea zullen 'leh vereemgen III de haa
d..u.u..OClJitle. zullen volgea en allOO al een
nrblDdmg van belangen g'lvormcl worden die
een bolwerk zoUen wtmuen tegeu .. nnllea op
gefeltlgde belangen ID hei lI.ad Het artikel
zeift ten sloUe H oe lang nog bebben WIJ one
."n znlke d" IDgelandll te onderwerpen lfoet.en
"ti ,.oor altOOJl slaven blIJven, aaa boelen lie
klonkel ZOO d,t het g.nlm dan UI de slecbt
bedekte zelfheenchapp I even onbeperkt en on
bUlg,.;1Jlm alo OOit In de g('!lCbledeDis der ...ereld
IS gcacn

BRAND
J 1l\~~1 ~'l li ~ \ -(Rn" lo-Eon

restaurant In Comm" ... on ... trllat b.lkend.1a
Texas cbopbo'8 .. glsten'ond tot den grond
toe ug",brand De oo"'prong nn dca brand
.ordt toeg~hre on &.:lnbet omvallen .-an een
lamp

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 mgaa- la PraktiICh
,.Dmple~ en de ...weeGlllJll( 'I'U beIUPa
wordt lIIet 'l'W1 'f01doeaiDa bo,pve ..
~ ':a~~';: ....OCJaall~=.,ocI~ri

G Nov -
"lIllon"te eD

{'lamst .., 1P'I"OIt lY' ornmag
coftf'Vt In het ItadbUll
""ide Il"Ie~ollho.len ,,oer
'1'01 tUut Q8I' plllnilte ...er,.":k te
.. oadVIJII. Zij ...erilIOkke.
Loadea.

De Beno1l1 bankrooT81'8.
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
...erlll'j,rren UI klelll_ holel. 41 I ">gk1l1UI&OD

maar daar Ai" waseDa IICbunchte 't'1ln ruImte
t1aariD nlot alaagllen ginl"n all DASI' bet
Royal botel Eea kOMtabel tal den surt '"
ongeveer 11 30 kenU1$ "Ila "!IJl .._,..oed~n ea
.upt Alexander toog heden morW3a om zes
un het werk XIl .. ,Zlen",k I... en en .eer
telefraf .. ren nur deo 'N.. talacb en prokureur ge
""raaI, bekWlUJl bl, vohnseM een bevc~nfi nn
den m&g1.trut van Durban te bekomnn en
kotllltabel. In ""wono kleeren lPugt<II naar
het Royal hotel, en vcrtll5teo t.oe der troep
die IlIlch er MU moesten onder.erpen gCi'llCl)r
teen! QlI&r liet p<>1atiestatlOnte wonl911gebracht.

Z'ldel:u.klren bovattelld mn £:') 000 tot £6,000
...ooraamelnk In notel werden lIel\at en o ..erhan
dIgd aan den tak der nationale bank mat laat
ge' lOg ze goed te bewan:n

De Ilc...sog"nen war" vere,tw:\llr-.iljld ea
VfilCgen om recbte,f:leerden Z Iwerdan opgo
810ten en ,oll"n mor~..,n ochlellJ foor den ma
1l"lraat 1;' br.\l>bt .. ordc~ 1!echt"SelC1lrdcn aullca
\oor li gevangeKeD optrede u eli llei IICbIlDtof
Natal 1 I afweZIgbeId \110 een IJlllov('nngatrak
t..., I m<lcl,lelaOt! 1"- U. l:1nb'l'te m~n Uil de
dno dl~ ruen 'CllaOgt 15 e JOl die oud", be_
nng II en de klcone lIlIIn van mldd"lbare grootte
11 ODh Incbl Uew.pende politie II bem op bet
_poor

\Ue drlo waren a:\~ bet ollderb:ondelen ~oor
paasa;;c DIet ':CII oOBtk~t Itoomboot l>e gear
re..I<lcrJcn ge' ,h JR ntQ n op ala Wnllbt en
Sbearmnn In hei holel teekende WrJgbt zlln
naam zonder de W T.ee re90lvera, met "Uf
loopen waren onder huu goedeND

Het is hool .el mogelIJk dat de d.. peradOll
kunnea vallen onder do men.o IlDmtgrabewet,
die voorllonlDg maakt dat eeDJge onpwenaebte
lmmtgrant weder over de grenzea kan worden
gezet

De synode te Stellenbosch.

)I( '''A\U R X \ - (Rn' ) - I"pcclale
dlCn,t"ft zIJn 1;1 tnen III RIle kerk<n gllhoufi"n
011 " rJ ()( k (lO Il uwe \V... ley ... n8<'he kerk
geopend door d II cerw JUlI &'"t I ~oorzltter
der ZUid 'fflkaan""he C( nf.,teollo ,l,e dea mor
gen. en d.... Ronds • oor con groote aebare
preekI.., De AmerlkunllChe Method,aten 8pUlCO
pualflCbe blllscllOp U :.rtzell preek to IQ deu acb
termlddag In do \v caleyan"l!ebe kerk

Ona ,',,'"Jl W&li dan <Nk Yrojdag en Za~
Eeec ).,Vt-Ildljl Op' rjjdapvund per speculCn
tn>1 Mt.!oomdcu de pred"ikaAlea OBI dorp bIO
nea en glntlf'n aur hUllne v!!l"ldleideIllP"'"
bhlfplutflCn a'WUf. Idan ook mot open &nDeIl
ont_ ,n~co werden Uw &l:ht um- denzelfdea
a.-olld ZIlJ men overal~" maneJoIJ*1"'ch naar
bet }Ouieltngea "eroenl lIgtl1febouw ~ea,
de VIaaLa 'IIi aar .lIJ IJ!l~~ zoudu komen "oor
de .ludeote!l re nuw Aaa BIlWIprabn Olltbrak
net llIet cn emde'll" werden lIJ " .. thaald op "er
...erschlllien en naJal 'U een genoecliiken a90lld
baddea doorgebl¥bt flDlren ID om tien ur
uIteIbar
Z:tterdagmorgeu .... one dorp w .. r ID rep ea

roer OlD half lien ag men de karren Dorp-
.~t urijden naar Bomnans CI'I*IDI _trea'
20 lA geW om de onderling~n, ~ _t
bnnae 'I't'Ouwea U t.e balen, omt:l'ellt 61) UI ,etaJ,
die UI~enoolh!fd ...aren door on...,...c1neD lee
raar ds..'Neethltng EU wentell tOeIr naar he$_
we IOboolgebou. gebl'llChi alwaar III barieIiIIr
a vanglln ...enieu door OueD predibn, ea ua

derhng prof. Marais, ea a.udere k~
wowel ala door de ge_ta Aan _prabll
ontbrak het DIet en aa een wem., llit.PIrUt lila
'I'OrTenehingen geaoten tu hebben TérWok_
nu daar naar het tebUla om de leamJ ...an dell
lloekatetln 'fan hot anne blankeuf4llt.iclri bil t.
woaen. De plecht,¥heid ...erd WUrPaOaaeII door
dea moderator (da. Hofmeyr, 8oua-' OlIM}
d.. bij die gelegenheid een ... hartelO'k .......
.prak en opge ...oIgd ...erd door prof De V-
Da Pienaar aloot met «ebed. VUdaar ~
.11 naar Tbe Ho_ alwb.2wedoNal ~
eea allel ...nendeljjbte "'lJze oot werctea c100r
d.-n bultlyader ea d. moeder deo hev_8eTr
Kr ge Nadat Wil .. at Ver1'el'llCbiaaeD~
badden werd er .eder ~ SPeeCbeI jedaU. V....
llebeldene >"reke", voerden het WOOrCL Da
MoolTOOl>sprak 0< k OOD hartelijk W«lrd UI "er-
band UI"t de luncht,u:; wlluooe op de eIlondo
'-1111 don tont.and nn onze arme blanken ut boe
'I uI rood~ to Ka4p§t.ad mot Rood ' .... 01(
w..rk beIJben (ie<laan Pruf Johrais aPt'&If
ook I" don£elfdea ZlO meer bePiudd
aan Inngende op ter huljJkoDlln, 1'118 ClaaiIlCea,
.all' .at baat h"t onaom Illmandtebojammerea
wannoer bU aan het &1Dken.. &00 Wil laem a'"
tel hulpe .nel.en Spreker, ~ iD .;tu
rode st"lde bekend dat het prol_ De Voe ZUa
listen troo.dAg .aa. wurop da. Albcrtijn, .....
W. Ihogton de IleharC1 venocht t.e &UI'Jlm Da,
• H""ren ze~en op u dale
Prof de Y'a dankte op een ge"'ooI ...oI.. wlJlO-

D&arM gl .gell de oudcrlmgen naar hu buUl81l
alwur lil dan ook albot.wel oubookeod, n~
allerbartelllkst werden onhmgen.

In den UIllllldda;r bebben Wil lI}JUl1Il PW""
daar zal tk Itever alell o~er ~ wmtiklaob
u. concspondt'nt daar geSIen mulSOliakbOeIrje
ten half CeJI uur warea al de br_ weder la po
roodh ..id de ouderhugea dlC _teu teruak_a
te ,.en~o. (Ik wenaeb.b_ tllllllCboa ,-
haakJl'II te r.ogea dat die bmIO dill de oucler-
tingeu ...erTOerdea geen calHarrea W_) ElO·
delUk hebbea wp het ...oorrecht, PUd - gitJt.
rea (Zon~) UI deQ ocbt.eud prof De Yo. ti'
hoort'n eD lA den namIddag ten 3 our da.. Bot-
holI Rt.ennsbnrg en Enplseb da. Ge,",,, ....alarft'l'-<.
eu d" 0 a.ond dA Marchand, Alnral
een voorrech& !liet waar'

ZIJ al en opn.kon !leef gunlltlg' ClI barteljjlL Do
L,o'ro Hoer beware ODadat deze eruatige prma
toch ulet een mw lew;tmons zullen gef;ui£eD

lIEDtxilU)BBI.D

RHorntA.
De overname van den spoorweg

SHA:SG'\\~ VERMOORO
BrLAWAH Ii]l; \" - (Neuler) - Het

KanJl6cbc gon..-ememclit noo:nt den epoorwea
op 15 No.-efJIber over

Rhangaan alzoo wordt nit Tnli bencbt ..
door Mn Afrikaner vermoord die over de grea
acn aaar de Tran""ul 1lI gevl.ebt

Speciale diensten

Transvaalsche Volksraden.
( Rtuler telegranlllUII )

1';1 ooR" lG KWESTfE

PRET I lA ~ ~ , -De dls~u""le o"er den
spoorweg ...~rd lo,,"t De heer Dlepennk
.prak at.;rk ten gun • ..., 'an "ermlnderrng":uI
p uwn h, ..erge eck O<lkdo KUp>lChe on Na
t.alache PTJ'1.cn mei de N Z A .poonr.-g maat
""hap!,,!, ten radeeie \"I1nIlLat.t.genoemdo

De Iieer r..,veday Eel dat de oppaf lA het
...enlag dat de wmat t.t18 mlllioen ..... ver
keerd Wal! dur ID de elg'en verklariug der
mutsehappu werd ge£egd dat die ontleveer drie
millioen WlUl

Een brutale moord.

De Gouverneur Reis.op
[IUu.ter lt/ firn", '''''' ]

'ERTREK "AAR 8AW5Bt:RY

Bl LI" A' 6 N 1\ -gif Alfred Milner "er
trekt Zondag middag om il uur naar Sallllbury

De feestelukheden .un volkomen Ifeslaagd
Het weder li heerlIJk en dageluks wordea u.t
millet! naar de Mateppoa ledaan

De datnm nn de IDdaba 18 met bepaald

HET VERDERE PROGRAMMA

SAl ISIlt RY ( ~ov -Het programma ...an dea
boogen commUl8llns 11 ala ..olgt-Komt ua
te Bembellll op 7 MelatJ_ botel!! Gwelo 9
~balnve 10 Vlctona 11 Makom 13 Enkel
deom 14 Charter 15 Saj,j"bury 16 Nonmber
Op 2Q November vertreIlt bIJ vao de hoofd
stad en &al op 25 November te Ben aanko-
men

Toobereldaelen worden gemaakt ...oor het aan
bieden van een adres loncb8l)u ea recept.. aao
het 10u"erQementehnlR---~--

De feestelijkheden te
Bulawayo.

(Reuter tekgt'O"V'UIi )

DIIA'\A'O 5 Nov-Sar Milner besocht
bed ... de tea~n8teUmg en W'&1I met betgeen hU
zag ,eer mgenomen De beer L Ludlo... "au de
Standard bank deed ID zIJne eJtl)8l1eut_legea
'KoordIgbeid eenige proenn op _ monater
k.arts DIe. &lcbtbaan dan de paunlDg aao
toonende dat w-:heen bet eerste te son dat aar
Alfred geSIen had IIInl"er aond t.e bevatten BU
bet verlaten,.an het gebou. werd den gou ...er
neur een klein monwter aanpbn1ea be ..atteade
ru. zlCht.baar goud De bezoeken Alln o ...er bei
gcheel &eer .ngenomen met de tentcollItelling
De goede ull.la~ IS voor oen grootdeel:venchul
digd aan de JlOIIlIIgenvan curator Wal'- Broad
en den aecretaris d, r mtl ..~~rl CrII!p ÁrlIoId.

BCIAI\A~O 6 No ...-De IDGabader IudDD&I
IS tot )(~dag Ult,eateld SII' Alfred KlineI'
beeft hedtii morgeu tie boekneen gelegd 'I'&D
de publieke blblioU._

Diudag al _ Law.y de boebteen leg
gea \?lUI de DomllJlkun.cbe Znaiencbool

De ...ed~nnen ..iaden ltedea midd.\g plaal.!!
en bet wooer 11 aaag.maam kool maar de lucbt
hewolkt

BCIAWA'" 8 ~(J\"-neden II1llleualle lrin
deren zonder ondcT'SCbeld van lC.lUIIe een ,"erne
p<r apeclale W~lU !f-UUl maken aaar Kbaman'l'1er

De BritllClt Z.nd Ur+aalllClJe Compagnie
owo en IUbal"baa ..t.and ...erkooptDf Tood bed.,.
morgea pIaat.

Veraebeid.eue Ult.taPJM worden gemaakt naar
de munen ea de lIJ atoppOll bftu ......

RUNDBRPI8T.
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~~~~!?s£!!!!O~_E~~L~!~~~'D. ISAACS & CO.,
GENERALE' INGENIEURS DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

IJZERSMEDEN ENZ., ENZ, mlr."'~~T~,~;n~~;':~PK""
Reparatie en bewerk] ng van alle soorten
IJzer- Brass- en Kopenverk ondernemen.
45, KORTEMARKT - STRAAT,

_KAAPSTAD.
KLEIN EN NAUWKEURIG WERK EEN SPECIALITEIT.

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK.

KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEf'J.

Uuze ZOM ER VOORRAAD is aangekomen Kharki, Flane
en Tweed Pakken l'll aiierll'i Klcederen voor Mannen en Jongens,

THE

J.~.A. ~~~"y" ~ C:::::e».9
Langemaakt-straat en Kerkplein, Kaapstad.

l. D. Cl\RT,VRIGlIT & CO.,
G LA S- EN POR CE L'E IN- MAGA Z ,J N,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

EET-, O[Jtbijt-, rn:Therseryies, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-
wvrk 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 Verjaar-
dagsEresenten een ~pl'clalitl'lt. J 'JI:;l \Jutvaogon een lading van hun
speciale Port.

"VICTORIAX "rATER-\VIIITE OIJj."
150" VUURPROE.'F,

IN PATENTE "FAUCET ~NOZZLE" EN KANNEN.
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

J. C. S!fITH & CO.,
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUï,
STOOM ZAAGMOLENS,

Breestraa t en Riebecks Plein,

KENNISGEVING.II F"I,(; J . \ \ ~ I! I'\ \ I T r :, ,..", - . . !.1.

'Iu:-;rrr:r:L-:-~, , , ".' " i." 1:"
..., bf 1"1-,,, J', !' "Ol fr·"" "IJ \

J6"~r,pdo",,"'" I, 'jl
CL'I,() nr : .. ',:;. ,.,! I, i.· J
en h..h :2:: ;.1/ ,." i.i' . ", 1'0 '" I' \ ; ,I'

ISC n j,; .v- r: i ":.\ ..,~ /:! I ::1 ',! \ r.: -;

A AN het geeerd Publiek van de 0
Paarl en omliggende Dis-

t rrk ten wordt hi(Jnneda bekend ge-
maakt 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

I Zl't'r op prijs st..llen, De IJl'zigheid
zal VOOI'l gezd worden andel' den
stij I

DU TOIT. SMIT EN CO.,
BOil Will ('('st ('J'~ ell I 'Oil t raktenrs,

S P.O ... WINDMILL"A"l'e~, '
l Aohter Paarl.

soeht \ t'! Jjl-)J! I .: \ r 'l \',!, 1,.

kundJ:":-"T\, !:I I': "I, !., 'I;' .: I •

VITldcrl ('n 1':1' I dl r \1 '1 '_'. \ I .;' I. L

men'1dl"IIJkt' i ..~\\ -\ 1111 I' ,.I,. ;,', ,
ik HIIEr.\I.\TII'I./:' ': ,,,',,.,.,.!,. "1, ,
llJlI rllll'l .\I'lJ!" II.~,. I;
In ht.lfJ t.'Tl !\:II ::"1;. lit \ I'·!.I r • r:1 I I
nie a W.1Ii I!I! ver Pt! 1\- ;·1 \ 1" j : .t

m eeat e r VA.:'i lir',') ;!I~~' ~ il" .,

wa. ... tan die \"'J·]ll,·!II.,~ I' .\1, : I II '

w ax \\"(>l"k,'lljk ti"! r..'1 \ i i ; 1'0 ·~t vu ,: ,,' I
probeerdo !'t'\'1 L'Jt lw' ;1.'1!

De. heer J.\.',.n vv v /1.'1. \";11l \",,1, r
(3 uur "It. .. ~ti'IJ".l";r.: I, i~ _.,
een IiJchljnhanr IJl"', I" ,,' ~_"'. i \

mat iak en .L,·},t. :0;"" r 7., I (

,Mevr. Y,,~Z)JI 'Innnl:! '.',l~ r.-'
~/ I

val vQ.n" K(lIqL .. Ï,;,'kr,'," 1" " j ',,'

men, De ,'j' ...t(' t!t';.",.. J: il" ,\: \ lt. ~ ;.1
deed de lij\lt~nd(' j"Il..·"I, ... 11 !'l,~":' ~' 'i'"
med8(.·ijn wcrd v.. .. , tlill ,ol t, ".'

hoewel de hurru f'TI \ 1 i"', I, Il I, 1

zij niet \'erwndlll'l\ dilf ; I :. \,'
hl;' til ,,,o-11Io1,,l h,'.·r, PI' ;.:, ' :\' .: I~
kr,,('},~ van de l(il/.l' .\1.\ 1[' : i.') ,
J'rLL~:~.

jH. ou.l" hN'r V"l '.'n \','/: r. \ Il I: l :
" ....r-t ;.,"lrlt'jPtl ':""f "('II I,."

1),. tl'-" r ,\ ,., ~ r r IC ~ Il r .' '\

,ond ,1ll-1.·lq\.; nlf' 'Id ,J,': \i ,I, \
jll('hO.'R'" !(·r. ,)., h, __r.J ,\ ... \') J \,;, ',\

Hllr>:l"""l"r!' W"f t Il "..~ , ' "II II', Ir ,~

.1\Jil"Il-lo. 1,:,/ 'J" '~.I" ,I'" \ I ,I, •

Ir,
A. T. RUTTER,

'[AKER "an de beroerada ~lo~~,
1l "I~NF:S" en" CRIOHTON" ~
beken d over de ~ehp"le Kolonie. Zad~t,.l.P
or.ier Li"lilaAkt vu n £:3 eft meer. Oud, 'A(~
nieuw upl(tllnaakt of sekuur nagemA&kt
VO/6'CU8 pat r',",,,·ft v"n de kllLntoIL

JONE~. T?IIEU?IA'fICG':::O
n~l, .o,:rf"'!'· /:,1, \: r. ., 1
Ji,'il t, 1: 1)"1, "I ' , ~ t:"
Jidd, 1l.11f' JI.-i,' \,11 _."

"nit, du izen.Ien ..""", I"" I r ~

DoelllJt'fl ':"111'/' f\ I· \" ~, '"I \ 1 I,

kers en \\"lll"('];pr. j ... ,r ..,1., /Ó, I , , "',',

TUIGEN
Mut do "iUllWI' S~huif.:!tr':lng, ora het
HclJfL\'t!I\ to \")I)! ".t:."111\':1.

\·)'».!IL:' ".':1 J 'f'ij ,; I j-.;tl·n

:a3. DAULT:VGBTRAAT.
KA";:O'~TAOKa1p3tad'C~1 ~ Ardeelingsraad

Belasting voor 1:c~ tlCI';\)'I",\: i i' IMI

Durbanviile te worden [)~j'el~~'(L

1.1I EIU~ 1.1~'" ; .. , ", k, II!i,'._;-"\ .11;':

eLt! 11!1 I" 1,1' \'I'r'_::I( I. 'l!I',' (!'I, J

flt'fl I';}:I,I rJl \\, :";":1 ~t:lll)IJI11'rl fl'

diell Kallt"I'I'. 11.1 i",t II,,:, \'''<1'

OiIJl't'llt,s (lI' -'[;"111,1.1,";, ~'.I :-';"';"1111'\'1'.
a'~'J pr Y()nrllf"I11f'1l l);;.::.!;~at l','flt'

}W!a ...tIIlg \'all Id. I"'!' t.: "I' d,
\Ya"I',]') Villi allr illll'''''I'l'lI,J" 1'1<"'11-

dor li II!' I! ,11' 11l'l ""!'jl !lIII'llI;1I1';,:I. t,.
lrdl"II, ",dL;l'll;; l'I',,,,!:tlllatl" :'\". ,; I ~
VI\Il l<,,~lï, Il'l! diPlhtl' \'IlII "I'II')('!II"

be~tlIlII' ,'1)01' du 12 ~1:1:l1l,1,II

t!iudigL'udc Jil SI'I't1ïrl''''I', 1 ....' ' •.
()p I.!,!

(', LI:'\ IJ,

.' J ..

,: ." J"-"'. ..' ~,~.;:,'--~
nH .-\ ~ lJ E 'V I ,I X STOOK_
t) KETEI.S; alle gl'ilotl{'n in
\'OOITa:ll! !, t lrnlldrn PI! yo]gells ordpr
gemaa ~I.

..\flj,l'lingsraad ]\:lnltlUr,

:-lt, Gt'tll'gt,', .-it I'l"d,
~ti OctDber. lo~i,

7, HANOVER-STRAAT ,
KAAPSTAD.

, ;

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

' • ~"llIBOIG Til nl KERLUIREID,'Specd.. l M-o.·1aHooi Pre •• MaohlD..
(Hand kracht). met kist 3~ X 2. 'foeten. levers aan beide zijden,

~. DII. ~~SS ..8i:'; C:c»., IN verband met bovenstaande
Wenschen de aandacht van graanboeren te bepalen advertentie wenscht J, Heine-

• bij het feit dat de mann het publiek te informeeren
B!l:ASBEV HARRXS ZELF- BX:N'DER dat de zaak in vervolg gedreven zal

worden onder den stijl of firma,

Hebben juist Ontvangen een Grooten Voorraad ZUID-AP'RIKAANSCHE

Spuiten voor Inenting en Glycerine. KONINnLTU MAILDIENST
Zooals door Experten Aanbevolen. Oe lt CASTLE MAIL tt MaatschappIj

Het 'Jameson' Slaapkamer Set

..... ATTENTIE S.V.P.

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

Tegen de allerlaagste Markt- prijzen.
IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT, MEN VERVOEGE ZICH BIJ

• KOMPLaaT, MOLL EN CO-V..
£9 1Ss. £9 ieL DIREKTE IMPORTEURS.

BEVATTENDE 8 ART/KELEN Al811IERONDER: F .A.. _A_ ~ L_

(O~S EIGEN MAAKSEL).

8POORWEGMAATSOAHPPIJ.'

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

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

fuif JMr 1_ uI..........J4 ffL~ .a tf.
"Pretorla J4 IL ...--ua •II II II

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

NOG lIET VOORTOUW NEEMT.

~e is de meest populaire ~ .meest ~olieJ ge~uwdo machine in Zuid-
Afrika en 18 alleszins bevredigend.I

LI.!1\GIUST. 3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Bpiegfllglas
48Duim bij 14Duim. ~5 5e.

Schrijn om priJzea en bUlonderbedea.-Besta Iuma Blad-gmltl\tol 64. per lb.

R_ ::M:_ ROSS &-00.
STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.Von llan... Top W,uoBTHBL met Tichel Rug, mti Klem Kutj"

beued.n, en eeD Kapstok a&D elke Zijd!'. £2 .J.•••

RUNDERPEST I- ------_. ---------
B. G. LENNON & 00. (BKT.)

VROEGE AANZOEK IS NOODlG, DAAR DE AANVRAAG GROOT IS.------
ADDERLEYSTIL-\A'I', I{AAP:,>'PAD.

SPECIAAL GEPREPAREERD YOOR ZUID· AFRIg.__ '

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

SIaO,ooo BLIK ••
TE VERSCHEPIiN.

I l'eIT lUuDTUEL voorzien "an een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim ('I'
patente wieletjes. e2 7 •• VERKRIJGBAAR BU :-

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

-..00. en bIJ andere Pakhuizen.
l*" _,.._
luid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES)
Timber Straat. PiE!termaritzbura.

8oT~gepoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde 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 .... .un de hitte van het klimaat zullen staan.

D.ISAACS& CO
--ummA.BR.IiK. 1

.... llBAOK - STRAAT

BOO M· ~'iTR A AT, I
Ul'J.'8TALUDBS.

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

PLEIN-STRAAT. DE ondergeteekende is gereed·om orders te ontvan de
- v?lg€.nde " Merken" .van. de beste II Margarine t. im= ~"-

Kolome mgevoerd, vervaarchgd m !le Fabrieken vaD

HAGERD![A:N" _. 00 •• LTDI ••
HOLLAND Vl:Z-

•Het Koemerk," " Drie Kroonmerk." "Bakkers LIevelIn..
marie"

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' . .'ni.,,.,,....br . ~' ~ ·"~oe .. 0 ers 'Ilior 6e~~g~~ 8(t~)r(f,.l \'an .afel- bed- en huilJhoud linnenli, han~(oe:Cf':; ;~~
M 'te·a~: .ebeD, ~ebstre~p~ ellZ_. {'JU., uit d, faOrl,~ "8.n li. Van den .Briel,..Bollancl
ons rs...,r LIe tlglng aan de vendu-kantoren ?an .

EB!l:J:LEJH. V.A.N NOORDEJz..T.
.. EENIQ A<;J-ENl'r

-Voor voormelde drIQ8 in de' Ktu.-KOI.OJRX, JU..u.ltt.... . •
II.. YaIa I.OOP 'II KASTEn SrIlAAT. ..

KAAPSTAD.
,Somerset West Strand, I{ENNISGE\TJNG.

IEJUFV. BE?\FIELD wenscht
• het puLlick bekend te' ma.kAn

dat rij ren Eerste-klas LOC1il's Huis
op bovengenoemde I'LeIDtS heeft

d. '
~Deo die",voornomens zijn het
8trllDd te bezoeken geli"ven te~T_of in persoon aan~ te
d.,.. IC sea Vie,.. HOtUIe," rw-._..

Dr. R: KRUGER Staat:>- examen
, D li its ch 1 and,

Paarl, Ila}Jij Ill't Stadhuis. Voor.
hel'n gl'dui'entllJ iJ jaren praktijk
uitgeoefend in groote Duitsche
do~pi~len. Specialist vrouwen- en
K inderk walen .

De uwe
DR. R. KRUGER.

Paarl.

IOLOIIALB msnm eD TRUST
JAITSCHAPPU.

DE MAATSCHAPPIJ reikt PolÏ&sell
IIi: alt Waarborg roor dl' Eerlijk.heid

Oprechtbeid en Getrou w beid 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,

Secretari~,
POST!!!:" ~o. 14.

KennisgeYing aan llIen lien
het moge Aangaan.

DE ondergeteekende wenscht zijne
vele klanten te 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.

JAC. HEINEllANN.

K ENNlSG EV ING.

KnlDlilH,mm & Co"
..&UWIneesten en Contracteurs,

Lady Grey Str&&t
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 ia a 1
womt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet voor
bouwdoeleinden worden genomen.

Telegrafisch .Adres: " HJIHDlilJ."
P08tk&ntoor Adres : PilRL.

--"
DE 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
A.oeuion aanleggende op de be.-Ide ilia
IICh8lltijden.
Oet, 13-NOBHAK CASTLE, KApt, HU&J!!01I
" 27-DUNOTTAB CASTLE, !apt. Ru

IItra looto JOer b&elud, ,liLu Palau
TINTAGEL CA.STLE. !Up!, RnnUL, om'rent 13

October

Voor Vracht of P8.I!!lage vervo.>.ge met
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

r.
U_ZO_ LZJ_

KONINKLIJKB MAILDIENST
UJIOJ STOOKBOOT.IAAT8rr.R!PP~

C •• PlEIBKTl.

DE lrIaiIbooteu der Maat.chap"pij YeI'.

trekken Y1UI Kaa~ naar JGnpl&nd
ria )bd,in, om dm ADderen W~ tea
• DIU' z:.m_, &la onder MDleggende

VOOR ElfGELAJrD.
" 2"-KXXIOAN~Kapt. REfIfOLDtl,

1><:1 t. 8-NORIlAN . &~). Kapt Ko
2:l-TARTAJl, t. MORTOIf,

EXTRA BOoTKN VOOR BNGIllLAND.
OASi;?:~ liere",), Kapt. MARTIN, OlDtren

OWLPH (Twin Sc"''''), Ka!,!. TflOlf OIII!.rent U
AugwRaL ,

GOTH (Twin liere ..·), KApt. BRurXIla, OIDtreat I
l!eptember,

GAI~~~ &re...). Kapt. CoP!', omtreat '3

.Een nn de M8IOtechappij'1 Dooi, Stoom
booten E&I SOUTHAMPTON verlaten "oor
HAll BURG, kort Il& de aankoDlllt nn
deze lrlailstoombooten.

RETOURKAABTJESn~ENGELANV
~gbaar "oor Z. Maanden, worden ui~-
retkt ~ een vermindering van 10 peroeD'
op den Dubbelen P_&g8prijlJ.

RKTOURKliRTJEB Ila&r HAVENS
I.nga ~ ~UST w~en uitgereikt "oor de
t..erugrei. binnen DriellaaDden perde Unioa
of ib, CutJe llaatechappij Stoombooten.

Voor Vracht of Puaagedoe IDen~k
&all de Kaut«en Tan de UniOD Stoomboot
lbatechappij. Adderleyatraai

Cnikl !'II U~"'" dOOr de bï=ïiHênï Ka-
~IJ v.. eie &aadt Je Villien • co., Be= -::~:"Kaa'_baek'-. BI'IIf,!eD 'fr.



ISKAIBR en
:CHAPPIJ.
EIN, KAAPSTAD.

Resem PODds, .£IO,OIt.
VAM EERLIlIBEm.
.\ PPl.J reikt Pol __
""):"mor do Eerlijkheid,
(;ptrouwheid ...

'f_ en Administra-.,
<dell Datief, Car ......
lruete r-s, Bestient...
III k r-n. Loges, A .. 1IIaIl,.
"},"prijen, AfdeeJinat.
dir,·iten, Klerkea _
dienst van }o·innu ...

.'11 "I' voordeelige ter.
d.·!) in ontvangst ge-..
Idi" }\oloniale. Tran..
.t- c- he Hegeeringea 811
, dUOI' geheel Zuid.

-ek, enz., op aanvraar
w STEYTLER,

SeL'retan..

aan allen lieD
Aangaan.

,.,. I,' wenscht zijne
k dankI'D voor

1"'111 geuurende de
-,,'\'en en wenscht
"nh· ...n publiek te
I "('n ruimer plek:
Tl yl' rtrou wt hun
,·t verledene te

IEINE1r!ANN.

iEVING,

bovenstaande
n,,,llt ,I. Heine-
k I!lformeeren

,)I~ gedreven zal
-tijlof firma,

:LL.ER & Co.,
l Contractem,
iy Grey Straat

Pwl.

\mmerwerk aan
,\'r! za! met alle
\\ oruen. Goed

Verandas en
tt' it.
:"1-00" h('t ,"0)-
;(rklljk gebruik:
'1'11 (<l.JJegrootte)
materiaal

gralliet vOOr
'!t'n genomeu.

HElNEMili,"
'liRL.

\NSCHE

'AILDIENST

Maatschappij

Lijn vertrekken
r Londen om deD
Dur· o.m., DAAI'

Si,t Helena. lID
de bepaald. tu

I',!,t, HAIlBI!!ON
" Kal·t. HAr

, ,ja Lu PalII"

\crvo.'"e met
" de C~\STLE
l'I'rJ. (Upkt).

,IJN
fLDIENST
~TSCH.!PPTJ
Tl.

:8chappij YR-

na.ar Eogeland

Woensda,lf *'
:ende

~ND.

n .Ii t .u (_)

':-<r1 ...., umtrt'n

'I C '( '!J'r"nt'

"' e Stoom
. , ! "I ren voor

"I."!J'.'it Tan

\1;r;LAND
"Jen lIitjj'9'
; I) pprcen'

11.\ '; ENS
,<t voor d.

'''''de Unioa

.t'n &&nxoek
, :'toomboot

ii..J..;·~
" ol: Co Be
;:ni .ell W..

Synode'·der Ied.~f. kerk.
JIlllQ)AG, II NOVZJ(]tEB 18!r.'.

KOBGElfZlTTING.

N&GENTIE.."IDE DAG.

De ~ laerYaUe OlD ball·a. II1II'
... bei ~ ... bM lOele .... .,.. pa..

De ~t 'fUt OadWboorn opeDlk aaM

~ __ JM de DOtaJea dis, ~

aii~(F*'~) "'!II.ol.yaode _ ... .-a .,.._ brief .. .
L-l ~, _ ..teeIrad door Ilea ....
De w... .

De 1DOdUa_ Mi ds& bei Diet _ .... "DOl'
eie lYDCIde keaAia te a_ "aD 1Jrie".aia de ..... don _ deM::::":
lIna{ea ,,~. Ehail....

De .......... ........,. -- iD. ,. aiudiea .
flitDa. ~~ =:c::::: :...,;.;ï;;j....;..;'.. ~;-~.~~
.. ~ poie&ea ua llei a..a. Hoop s-i- v::..::::-=-nieaCI 111.. -'::'1
unum. . . a.da& aii ... de DDeIIIP

II&T TU&OLOOIICHftJIllIAaWlI. ~~. __ oak • Ot'.-
Het ~ • ..,.. .,.. bet ooUep.,. !J~ ~ _ 4M de Madeatea

~ werd ,.-.n:- tijd _ Earupa ....
la .... ~ ..erIoopea liDda lIW lutate -..Jijk _ ..,_ ..,,__ •
--ua, beeft aw eoIIeJie d. beJaapa eier ut- mOIII& \ea OOk.... ,... . _1IIIiirt. ",....,.*iil1IC ou toe ..ertrollft, die _. de ..... aprbr ., iIIIW" ....liet B. D.-''''_'' _i4at de ......

bet be.taaD der ODI dierbUII brk - l)it __ nM Nni hier tet .1a=Dd~.~=;::1 w __ ....
... rboodu. _ p"_w lIIOPJijk be- _ de ~""""... .,. _ , lu._.
Er n.lt Diet. bai _ te be- _ ua _ a...,. oe ....._-- BM .. d. aW 1IOeIiIIJk"''_''

rieJat& Toch ,.Ioo ...a wjj dat Iaepa. lr1m-. "f.... ,..... ...... aAI t ·~ _W·......'-=~ dat daarvoor ..eel daaJr dea Been Ye!" _ .aooo ait lfaW ·Mt af \ ....
.. • la. .,.. wij G.n lf · PNr. ..,.. 6lW1llP-&_·

Opde't'Olpad.hoofdpuutea .... tirawiiu". bnaIU.£1O NBte or _~ W __ I'I .

uadaeht:- brIr .... Natal --E-"--' lf.. tooftleJ ·pnat. - ..........
1. Het ~ta1 J»"Of-.heeft depwicla" ~l la de _. dI.a --:ui! --

taak oaafpbIVba, getrotnr eli pmoedifd bet ........... _ W 1IIft1-lOIIdL lIti Bjj W ua de md __ .. .oor liet
't'OOrip_t: ea wjj aehtea dit ... 11~ Illeer be- oak ua de bad CI&i ..,,_.-- _ trd lf ......... .-0-4-.
Iaq, ~ de ~ boocleeraar lijn Je't'elliÏf.'M wOlden _ bei 4OJariI Mt _iaa· 0... K-7, GNd.BeiMt, mMI of ......!8't'~ benUt beeft en to.;b e,," ~ &ij_ riulII te n_ ftII_'_' landIOIt _ nriatie ... na N~
JO..... breed __ t geatdrift 'fOOriaibeidt, ..ooree pnf_ .. 1Ia)p .... belloefti. De mod.ator .. cid Nec&.daitaola Y8l'benI'
ell ctii DOl, na hem in Ijjnen familiekriDg .. ,. tea. Bil __ áalrbear Mt d. ... H_ -'·lf .
,.YOetiCW .. ptroJ!ea heeft. Cllraaor. 1.1 dea ..,... waadel Da. N..wmc: DalI _ d. brit.
t. H.et .a..teatal, dai ia 1894, 26 bedroef, der .tadeat.. ~ *iJd _. _ ca. ook ",*m:I WOI'dea iD lfederlaDIIItoh o.r.t.

stood.. ja 1896 op 2b, ia 1896 op 38 .a bereikte ,._,&lnerde N8ftI pdaaii op liet ........ der kerk (toejlliebiag). .
di&s~' .. 4$. Dit egter kaa .. UmieaJijk riadeDtea ja.m E......,. bW. BiI .. - De predikaat 't'&D oudtaboont .Id.1'OOrclat
worden wd en beeft ca. ook met proe.- la .. ..... op te ireCIa -Ilfi de • ..-.u., ct. 'fakbD ...,. de .... _.
'f"I'8tIId. ........ Twaalf ait ha 't'VIatea - _. _ clat • _ afwair~ ........ de __.. ja 0..... met d. ~
't'OIbnchte nodi e kweebcbool ea -. 100 "fairp1a,.:raH ni'OOrdeeWe d.lI .. dehrjj_ 't'&D , warde.
de Heent wil, ..... de plaan iD, die de Groolle ,.. aieawablad ea de .erpderiUIf pt ben DL ot "', Groeaepimt, wilde de bij..,...,:.:
Beer voor ben '-temd beeft. Kar &ORder dbariar t. ~ Bet pede .... ",.w. .. ua eie ... 'p_ria, rapportewn.
oadankbur ie aijn of deu achjjo dur...a te beb- DAriam .., _ IIIicrwaboopieola eli bet k1nde DL ~, Ui........ _ er t.pa d_ ,
beD lIlOCG wij nl vnpn: "Wat tjjD d_ OD· teJ.oopilJcll. Mea -* bei..mui ... atee. UaII: ua __ .... te ......
der &00 nieu?" .l.ohttiea g_ten .taoua ja nea!ea ...-tbel.,... V.... m08Itea ..s be- Pref. Manie, ~.teIde _r dit in>
bet wijde pbied, dat ait on .. kweabobool _. trek'ki'., tót ... _iaaria .. MD beb.iq.... bet .. me jar La. eli Griebeh .--
..oorDeo wonJea met I.. rana, die bUDhet 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 ... de boebteea der kerk. Wai lMeIotea werd een' de..uno~. bepUea.
hua ie eien," ont geen doodeletter. dan .. 1'08- .oa 'fUt _ brIr ..-relen lijn ~.r de De ~ _erwerpell wlirdeD bepaald::
lea Wil onae acbald. En nieuwe werkkringeo lnreebchool? Zo atODa .... het 'hoofd no al Alpllleene c-hiedeaia, waaronder bIirrePea
ia bet zendinraJd en .treken ~ Rhodema en ca .. kerkelijke iaricbQacen. De kerk -.la til d• .-Iaiedeaie .... Zaid·~ !opa, Neder-
dicht bn OWl oat.taan er of 1rIIC1:teanOf OlD tltant _tond bad.1IOI niet. ,eduo tot Dit- 1aDa.cb, EupJ.ola; poIorie, ~ral _tav-
ia bet le.."n geroepen ea 1'OOnien ~.worde,:,. breidio, ftJl de 1nreebaIIoo1. MeD bad &leeb. ~:t.:I.Bebrwa..m. Lat=" Griebcb, Ned.-
Leeraren le Dad, dan dat men redelOker wo- ontftapo eo Biet. pte ..en. Er _. • letterlrall!ie, E • letterlraade,
verwachten ~. dat aU nog ~ .ullen clieDen, weder eea collecte PCIUn WordeD 0111 Bijbeta-Jaiedeoia en ·blnmd. 'fUt Pa·
ala ook nog)Ong maar tterfe1!Jlr en ~ de foncbeo ie lIterbn. Hij w_ er op boe. lea&ina. >

le ..... en genomen doea Ont ~-roeIen, clat dit .... 1 joapliagea ~ o.polferen die precti. DL Pieaaar, VriJbarJ. vroer ol de oomlllu.ie
twaalftal un dit .)&al' er ..ern af "OOI de Jl'OOte kaaten wiJden gaan worden. om predikant ook .iet Dait.ch bad aanbe't'olea.
behoeften der kerk ie ....er-:ullen: .. ~ wordu 1110est men er op rekenen dat hij De moderator aai Deen, daar aij meende dat er'

J. lo bet IilWltit'8le .. ek mne;bng.~ een ann lIWl _ blOnn. Bjj w_ er op .. 1I08fl nkken WlIl'fIII •
..oorwaarla gegaan. In 1894 bedroeir haar bpi. !toe ..... stadenten llloeRea betaleu 0111aieh 1'001' 0..81' ek ..erdeeliaa der Takba onr de twee
taal £:!".!,415 IJL: ia '~'5, '£22,7638.., of.£M7 hwme roeping te bekwamen. De tcboolma.i jaren YGDCIheelwat cliaeuaeie plaat.. 8omlllÏ,aa
!.:.e. meer: in '!IG, A:2'..!,95358., :!., of .£189 17L een groo~r lande hebben om de stadeDteu te wilden Latijn .a Griebch bil het hreede deel;
2d.. e.n na Aag. 1897 La bet g.. ~n tot ~24,063 helpen. Uit 38 .tudentea w_n er alecbts 12 anderen wilden deJ:. valrken bij beide examina .
• f 1 UW III. 6d .. meer. De, t~aner.... die hunne studien lODder lIChald baddell ..ol- De OUderIiJqr ftJl 8te11eóboecb (prof. Marais)
da, dit ~ag num ~,hoog ta ~ 'bei OOit tooid. Hoe kon een leeraar bet e't'aDplie wjj trok lijD allleadement terur. .
levoren lt le-:-. Dit lt beerlok ea wekt en lIIet Irraebt ..erkondiren wanlleer Hij een laat De .... b8't'eliag d.r colllllliaie werd aange·
tot d&akburheid. Het ..oldoet aan de tepa. Villi tchuld had? ZUn _~ jan.n moeet bO nomen.
woo.-diee behoefte, trot. den Iageu rente~. doorbreagen in bet afbetalen aijner ,chulden. Verder be ... d. comIIIu.i. uo dat degenen'
koen. Maar bet voldoet niei UIl behoeftea. Hij booptA men &Oaeen open bart bebllea \"OOI' die hét intermediair exalllen bebben af~legd,.
die reed. gevoeld en nitgesproken KijD. Een de kw.. l-'cbool. De kweebcbool ma.t de pësamiaeerd .ullen wordea ia de. 't'Olpade
vierde boogleeraar aal er _tea sijn, eo tOO ieedente plaat. in aDS hart hebben. Bij w_ ..uken: IlebI'MllWBC:h, Nederlandscb, logica,
bet noodige tot die!UI I&II8lelliag door de liDa- verder op 'het gebrek .... leeraren. Er warea algemeene g.chiedenta, bjjbelaebe .-biedeni&

m de Trana..w. naar wat men 0118 27.000 menacben oaser ked: die wnder leeraar en Oriebcb, inCIi;m daarin niet bO liet ia~rme·
doen bopen, OWl wordt. ~'t'en, dan waren. Er 1110Mten _ arbeid.n .ija. De diair~. •

o.tataan daarmede behoeftea, die t 01l&erkerk stadenien ~D _ ~ cah'aa. Dae uabe'f'oelintr werd aanpomen:
oamogeljjk maken ~ omtrent d.e kweekacbooi BeD. Mea beIIoorde de groot.ie ki.cIltea in ~ Verder be ... de oomariaie de 't'OIpnde m.

rutten, ofm bet DUDst ID u..er ie ftI'. SPaDDeD OlDde jonge lIIenschen ~ helpen. ba aan \"OOI' d....- cbe dea JrrUd ... a B A iD
IRlI1l'&kkelL. ItEM LEG.L4.T. d. lettena bebaaJd.hebbea!- lIebreeawaeh, Ne

De moderator koodiad. aan dai een legaat alpm- piOIIi.eclea. ea bjjbe'" _._.- . - - _ ..

't'OOr de -dins Dii demelfdea
boedeL

Deze aa!lkcadJaiag werd lIIet toejulching Yer·

....~

DeC. J. Vereeniging,

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 pro-
f~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 ope-
ning 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 1ria1dat 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 ..

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,
'lcbten~ in te ......

0... ~ BolIde'_'" .teIde._ de
.faaIlaJIin. der ePeaiaIe ~ ._ ........
profa.or 811 d"M .... paeeate qa aaiaat_
300 ~ £6 ea .,.. 1000 Iedea ,(10 tot .£12

heeCilo:l _tea bjjeeabnDfaa - de
Da. Rabie, ~, 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

~:d\::;..,'t'fteIIde lIiel al ....
iDUI' ..... dat Ml toede _ lijdea.

11ft y+onW ....s YWWorpea.
De =E ........-.,....._.

.... cleorde:-
Dat de_ ~

...d., ~ ~ _;_~ ...... ~,,_,.,DrWjjke wettea _ '" ...,.__ -au - ......
Ied.a toor dit foada'_'w bebllriiad lIIIDeIl
word .. , ja die ......... _ ..........
.... aiti de brbbI _ dia doel ......
wordeD..'
Dit .erd ..... _a, ...,....

dHP)! .

;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,·ca :",1, pat baast met een oehuld van .t:!I3O

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 Co-
Ieaberg. 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 psiDd.
beid Jer studenteo. ons uit ..eie oogpaaten be-
kaad. 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 !e-
n. 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,
P~'

ANDRE'" lil" U""\".
A. 1. ST&\"Tua.
C. F. ~. )(ru.aR.
S. V. HorlaYt.
J. H. l'hllT1lLIlIO,

8eeretaria.

DE CHBISTELIJItE JOlfGELlNGS- VEB-
EENIGING IN VERBAND !lET DE

GElfEENTE DER MOEDER·
KERK, KAAPSTAD.

De ~te nrpd.m., in ..erbud _i deae
..ereentgÏnf .. rd phoadeo op Zate~"ODd,
30 October. Er warea o.a. tepD1rOOrdW dL A..
I. 8teyUer, da. F. X. Boome, b.Vu,II..,deo
(lliehiDond), ea de beeren P. F. Lindeitbera,.
:8. 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·

ee~r==I:~~ kalf jaar
werdea ,eko18n: .

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 Aam en A ~ P Pea6\.
UKoomIU·ledpn.

De "01geade 'f'er'I'IderinK .... rd bepaald op-
W08DMIa" 10 NO't'elllber, C\ID half aebt te lie-
I(Ïaneo, w_ het, ~rk all TOIJt al ple't'8f\f
wocda:
Beehatie, J Jl WoodbeId.
LniItC . ..,. J Bobe~
la ~AJ_·V"dHen.
~C8.bret.. .
()PeIIIIar .... 1Mt ".i:J L aO,dhaIa.
T"""": lf Botb; .
~erp: ."Wie odet m.. iiI.1oed iii ill-'

de ~, de _ of ct. noaw?"
De opeaaar.al 1'OOrbet achooa. pUaht op-·

WedeD.
A. J. JJIi TtLLlDI,

Boa. -eariI.
~~~~

NAJW)DA~q.

De f1jrpIeriq ...... _ lIeIf drie ara. >

"".uJ~. .
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