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STELLEND. aSCH. STELLENBOSCH. . ~~, Assistent Benoodigd. Kaapsohe A.fdeelingsr&ad.'
:J STELLENBOSOH ,11&OExtravetteKaap8che , ' - , " ",-- Publieke Verkooping : : "t en Merino Schapen. A PPLICATIEN voor de be- DE ,I teri Val ":_, " ~C "

.' '... trekkin\t~ Eerste .Assistent n enm. ua...., TOO~ m
BELANG RIJKE ., OP voor de 2de . Publieke School door Sectle 246 del' afdeelings- ".DE heer l'HL J. HOliX, zijn plaats EENE raad Akte No 40 van 1889

Publ leke yprkoopi ng- verkocht hebbende en naar de ZEER ZELDZAvE K A 'lTS "'1'. f f DonderdoJ1, 18 Nove",ber e.k- alhi~. tebzaiftemen~et ::kwaamhvereisc~dtezulke eigendo~men die W--=1a!!!
Y.\X Paarl vertrokken zijndo zal laten _JIl_ J:LLl. Zal gemelde getal Schapen in getuJgsc r. Il vaD et , zijn uit de laatste vijfj";CW;;

verkoepen . ~nik conditie publiek worden ver- en van Lldmaataohap der N. G. Valuatie rol, of onderyerdeel~ veri-
der beste en grootste lVI'J'n en U· b ~ ht te Kerk, zullen doOr den ODd-etA&. beterd f d . . de K h

o t - Op WOENSDAG,1 December, ltge reide Publieke Verkooping van Eene der MooiM";' en oe k d rd' ht '~den' 0 an el'8ZID8, m aapao e
Zaa.i Plaatsen in deze Afdeeling. iIlIQ KL 2:~;0 ,en W~wae nie A.fd~liD~,-voltooid zijnde.

TER PLAATSE' Aangenaamste Plaatsen,' benevens Zeer KostW .A.PMUTlt II'JtATIB. ezer. e_r: te aanvaa D Geeehiedt hiermede ke . "
"V RED E N BUR G," Meubelen, Vaatwe'rk en Levende Have. .\... -. , ;F.y~~~=t door den :heer Ju Da~r~r::::~der, of £l20per :!eéneL~jst~hi~;X':: •
al zijne Losse GoeuJn'n zijndo, . ' jaar, als applicant ook leuen in H urdvoor mspectie oor ~af''''~. '_,"

.A. B. DE VILLIERS J' o«, aGutwerk ~ kan. u ~rs en Bewoners van llllUen
1. Levende Have: Zijn wclbe- DE If W A rnCKETT~ b I I bb d dB' d . A Islaaere. '. opea ligt, en ~ de Baad. eeq hof·, :.

keilde Il'l"r cersr e-k las ku r-pnarden, eer. . es oten le en e e oor erlj op te P I 9 N '.I' =» Adres, op lla&n~- 2t -N'~-- ;. ".ii.
geven, heeft besloten zijn prachtig Eigendom BeUe Yie... aar, ov., 1897. '"""15 u--mv __ - na

.3 jaar oud, ;', ruin paarden, merries, publiek te later verkoopen en do Heeren P. J. BoSMANI'N ZOON ge~ G. J. JOUBERT, om 10 uur houden zal, ten eiDde ' '"
li ezel", 7 jongt' l'z('I~, 1~ melk- autorizeord zulks te doen op Sec. Seh. Commissie, objeeties, persoonlijk of geschrifte.:.

,lT d 17" koeien met kalvers, ;~ koeien on ~ -« Klein Drakenstein, lijk daartoe aaDgesteld, te hooren,"
Il'oens -ag, 1,0\"., aanst. vaarzen, ~ slachtossen , 27:, ookken WOE1\Ta.T\AG 24 DEZER pik Lady Grey Brug Statie. en eenig geDOOmd valuatie te beves-
I n I b k en lammers, enz. ' l,.,u",< " Klein Drakenstein, tig en of te V9l'1Ulderen.. l':l Olll l" e-nde plaats "Koelen- 'e.

I f" I L"l fi I' II. Eerste - klas afslailn tent D(' plaats Belle Yl.e'W' is ec ne der mooiste en. gezondste 40 {fad. rd purd 6 Nov. 1897. Objecteerdees mootenbekend mnla, ge "g,'n ti' 1'\ apllJllt,.;, ~ ( ee Ing UW'essee e en BOlD' S _
Stellcnboscb, groot circa G7~1mor- kar-kar, hllggy, kap-kar, buk-kar, 2 plaatsen in deze Afdeeling en is zeer schoon gelegen (in de eïïvirons van , , met de Valuaties der Eigendommera
g,'n. omtrent :31) minuten van het bokwageTl", I wagl'lltje, bpwagl'D:>, S~ellenbosch) a,an de hellmg van den Stellen bossehen berg, aan den weg 3 tot 6 jaar. BENOODIGD. waartegen zij wenschen te objeo-
Ste-llenbosch station. z.idr-l, t uivcn, ketting,;, l'IIZ. 7 le IUende naar Somerset Strand, met een onbeneveld ver gezicht, omtrent teeren, daar geeu informatie zal

Oli vcr en HanSO!ll plol'gen, dubbelo tien minuten rijdens naar Bosman's Crossing, groot circa 126 morgen, ---- worden verschaft terwijl het Hof
fn enkk'l'le~cu lt ivat ors, Wan machine, eigt'lldom land en 12;) municipale gronden. B.ELLE VIEW,heefteeneder Op DINSDAG, 23 November, APPLICATIES voor de betrek- zitting houdt. '.
i'~gl', rUlwagl'll, en :tude!' boerde- fraaiste enlgerieftijkste woningen onder dubhele verdieping, met 15 groote king van Assistent Onder- Op last
l'ijgel'ceuscbap. luchtige karners. Een groote badskamer ingericht voor warme, koude, I" ULLEN opgemelde Paarden, wijzer in de Publieke Bohool te C. LIND,
III. Vaatwerk, ~l Rtukvaten en shower badcu. 2 W.C.'s, benevens 1 voor bedienden. Een groote wijn. r...J allen in eerste-klasse conditie, Krugersdorp, Z.A.R. M.l3n zende Secretaris.

(t~ leg-gem),,~ stukvu te-n (,-, Iqlgers), kel.dl'r, :wngenhilis, stallen, kralen, 2 Cottages voor den stalgroom en publieke verkocht worden aan de noodige stukken aan den onder- Mdeelin'fsraad Kantool',
I I kuipen (KaJaten- en Bla.lllw- ~UlsbedlCnden, benevens een groote Cottage, voor een kneeht, als ook Klapmuts Statie. geteekende, vóór 18 December 43 St. George's-straat,
duighout), andl'l'e vakil, wijnpomp. .' Cottages langs den berg, allen goe~. verhuurd. Al de gebouwen zijn 1897. Werkzaamheden te worden 26 October, 1897.
hrandl'\lïjnketels, enz. III volkomen orde ?nder gulvanische JJzeren da~en. De woning is omringd Deze troep bestaat uit versohei- aanvaard na de December vacantie.

IV. Huisraad, :il Kostbare met prachtige eikeboomen, benevens Populier en Bluegumbosschen. dene egale paren gedresseerde kar. Applicanten in bezit van alleen
groote kleeder-kusten, ecu met silver- De plaats heeft sterk J<?opend water voor irrigatie, 16 Hydrants zijn paarden, afkomstig uit de steete- Buitenlandsche Certifikaten zullen
beslag, zeer oudel'wtltsch, echte gpplaatst rondom het eIgendom om de grasbodden en bloemtuin te rijen te" Colesberg en Hantam," zich moeten verbinden het hier te
oude Hollandsch(· huisklok, klavier, be";jil'lleil'n:.en heeft een prachtige groote Springfontein voor de woning. en daar zij door den eigenaar met lande vereisohte aanvullingsexamen
ronde-, aanzet-, waseli en andel'{' Het Eigendom IS beplant met 8,000 geerite Amerilcaansche stokken d~ grootste naauwgezetheid zijn der 3de klasse af te leggen. Be-
tafels, ledekanten, katel" mot mat- en 1'-,,1)00ongeënte ditto, en ruim plaats op zeer goede gronden voor UItgezocht, kan het publiek iets kwaamheid om zang-onderwijs te
trassen, ouderwetsche Stoelen, i'tnl'p- l'-'~l,IJUO,;ijngaanl stokken. (De vroegere opbrengst was luO leggers goeds verwachten. geven zal eene aanbeveling zijn.
bank, breek- e:l kombuit'f.;ocd, enz. wijn). Een groote boornzaard beplant met uitgezochte keurige Vrucht- Salaris £180 per annum." ~O:M:T EN ZXET.boom~n. lIet eigondorn heeft uitgebreide zaailanden, en is bijsonder JNO. SMEER,

geschIkte voor eeue melkerij op eeno groote schaal. P. E. REDELINGHUYS. Seer. der Bch. Com.
BELLE VIEW grerltst aan het eigendom onlangs gekocht dool' J. S.. I/ARA/S .J). 00 .• Af.s1aJTers

den Edelen Heer C. J. RJlOllJ.>:S. 'yl (» I"

Doze is zeker eene zeer schoone kans; een ieder die zich van een
mooi en aangenaam eigendom wenscht te voorzien behoort bij deze
Verkooping tegenwoordig te ziju, om zijn kans t'3 staan.

r:.EN Onderwijzer of onderwij-
~ zeres op een plaats vier

uren van Aliwal Noord, om 10 of
11 kindL. eD onderwijs tA, geven ip
Engelsch, Hollandsch en vier (41 in .'ROYA L
muziek (Alle deze onderwerpen
worden vereischt).. '

Applicaties met getuigschriften TA ~.B·,0'T,',
van bevoegdheid en bec:lra.,r vaD
salaris zullen ingewacht wonlén tot Cy
op 30sten Deoember,1897,dOorden . '
o~keende, diens,' , t te Iwi...: ...
na de lrerst- vacavtie. ""1S"'

(J. G.lF. G. VAN-'oIUUII,M

.. Onmiddelij ke " Hoofdpijn DB
GENEEBDI%IDDEL.

Een dllrlt-lijke, \'eiligp, en zekere remedie \'nor
Ziekte, Z,'nIJwl', Oalacht ige, en Hysterische
Hoofdpijnen. Fen positil'!ve vpr-Ijt.hting voor

Neuralgia. Let op dt' hllurlteekelling- in rood
inkt over lIpt opschrift ol' elk doos. Ueell .uule«

i.•1"Jd. Verkrijghaar van uw Apotheker tegen
1s. :kl, per doos,

VEEL 68.-No 6.517.1 KA:~ PSTAlJ. ZA i~' ~ lt jl A.O, 18

DE lIeel· M. P. )",n"r:H, versehoi-
den" aanzoeken grhad hel,-

bende Om zijne Pl:lats "Ko+lenhof"
uit de hand te vr-rkoc pen heeft ein-
delijk besloten. "Il du ollde"g-ett't'-
kenden daartoe g-l',Ul!oriseprd,
publiek tt' verkoopert op

D,' Plaat" bevat een Zl'CI' aange-
nallle l'll ~eridl'lijkl' woning onlallgs
gehl'l'l nu-uw gpboulVd, voorz ien
van alle Ilpmakken, groote luchtige
kelde-r, buiten gebou\\'L'n, stallen,
wagelIhuIs (,DT.., CDZ., alll'Jl onder
gak ijZ('ren dakt'll. Lh, plaats
heeft zeer goedL'n grond "oor wijn-
gaardell "jl ('pne groote schaal,
uitgestrl'kte zaai- lauden : is bijzon-
dl'r geschikt voor vrucht- bocmen.
De Eigenaar heeft onlangs een
nieuw boomgaard van 1,:30U uit-
gezochte vrucht- boorm-n geplant
(de meest gcwilu" soorten), De
1'18.<1.ts is goed voorzien van water,
heeft pen" Air :\Iotor" \\ïnumolen
die het water bij het hili" Il'\'ert,-
en IS bij uitnemendheid geschikt
voor eene melkerij. De plaats is
bezaaid met l l G mudden haver, 12
mudden koren, :~mudden garst en
~.mudden mg; IH'\. gezaaide is bij
uitstek goed. Koeplu ...;tigl'n zullen
weldoen lret in oogenschou IV te
komen lIemen, tR meer da.ar de
eigenaar reed" aan het maait'lI IS.

IL Len'mll' Ha.ve,-~ Spannen
eerste-klasse Ezels, ::! voor· paarden, DIN SDAG, 16 November,
2 eerste-klas,~,' Kar Paarden (ruins)
30 Melkkoeien en \:aarsen, ~VDjonge
Merino Ooien, ~O extra vette Var-
kens.

2 Bokwa!{eos, 1 kleine do., 1
Kap Kar, I Buggie, lopen do" ;)
extra Ploegen, :2 Ei'gen, 2 Span
TUigen, :l SpaJl Ploeg-tuigen, ~
paren Kar Tlligen, Boerderij Ge-
reedschap, {'nz., enz. Stukvaten,
kuipen, trap- en onderbalies,< wijn-
pomp, keldergerecd~chap, enz.
IIr. Het gewone assortiment H Ilis- Paarl,

raad, bestaande uit, voor- eeC- en 10 ~overnber ISv7.
slaapkamer meuoelclI, glas- aarde-
werk en keukengereedschap ('nz., 1-'.1 {'f(}; I .I.V j-.'}' J\ J' Co., A':~l(/:I")'s
en wat er meer ter \'erko0l' zal
wortlell aangebou en.

Verkouping te ht'ginnnn 0111 10

KOMT, ZIET, EN KOOPT.

PAUL D. CLUVER, /Is a=er.

Wagenboom's Rivier,
'Publieke School.20 Eerste Klas Paarden.

12
LOSSE GOEDEREN.

" Ezels.
Een zeer prachtige assortiment Meubelen, bestaande uit:- Voor-

kamer set, tafels, eerst€kl~sse Piano, ~pijten, schilderijen, enz. Lobhy
Meubelen. Eersteklasse Slaapkamer Settee, met French koperen lede-
kanten voor !j slaap~amers. Eetkamer Het, telt:l8cope tafel, sideboard met
sJllegelglas, dumbwalwrs, enz. Bl'eakfastkamer set ditto. Rookkamer
en Kantoor Meubelen; Dinner, Breakfast en Thee Serviezen Glaswaar
Elect:oplated Dish Covers, Keukengereedschap, enz. ' ,

"Ul' BELANGHE~BENDEN gelie-
ven kenDlS te nemen dat

bovengenoemde k.Q8tinrichtin~, ge-
legen zoowat 5 mrnuten rijdens van
de naaste spoorweg Halt, nog plaats
heeft voor ~n~ kostleerlingen, die
tegen. £25 s laars worden opge-
nomen, boeken, schoolgelden,
wasschen en strijken ingesloten.

Weekboarders betalen £14 lOs.
:S jaars wll880ben en strijken niet
mgesloten. De inrichting staat
onder toezicht van deD hoofdonder-
wijzer, den heer F. C. GOOSEN.
Onderwijs wordt gegev6n in de
gewone schoolstandaards en kinde-
ren voorbereid voor 't Elementair
examen. (

Degelijke behandeling en eene
Christelijke opvoeding worden
gewaarborgd.

ZULLEX opgemelde Paarden en
Ezel:! publiek verkocht :'t'orden

te

Klap:rn.u~BSta~le.
LEVENDE HAVE.Ondqr dc Paarden zijn ver-

scheidene Egale paren van 2 tut 4
jaren oud. Do Ezels zijn groot cn
sterk en allen do aanuacht van
koopers wel waardig.

A. J. MULLER.

:J Paaruen Ezels, 250 Vette .Aanteel Bokken 1 Kap en 1 Openkar
Wagens, .'!'uigen, Ploegen, ~gge~! B()~rderij Gere;dschap. Vaatwer~
BrandowlJns ketel, enz.' hlOdehJk 1.),000 havergerven, en wat er meer
tIm verkoop zal worden aangeboden.

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

P. J. BOSMAN ·en ZOON, Afslagers.
Stellenbosch, ij Nov. 1897.

T. C. BOTHA,
Hon. Secretaris.

Adres :-P O. Bosjesman's Vlei,
Goudini Weg Statie.

P. ,J. BO~D[AN I.~ ZOO\
Afslagers.

-« -40 Uitgezochte Ruin Paarden PUBLIEKE VEl{KOOPING.
20 do. Merries. --------

~t('llenboRcb, ~:l Oct., 1tl~17. OP I>O~DERDAG, 18den DEZER OE Ondergcteekende Jnt't ~nst:.uctiei! begll:~iiti~ dooI'. d Heeren
Jl.S.-Daar mevr. Loubser niet wel IS.H(' COR:it:LIS RUST, dIu zijne BoerderIJ wtl verklelUf'll zullen

Zl'LLEN gemelde getal, Paarden voor zijne rekening te ' . ,
is, zullen er geenevervescluugen Publiek worden Verkocht te
gegeven _worden. Klapmuts Station. De Paarden zijn

'--~.- - ---- meest allen gedresseerd onder tuig
Verkoopi ng' en zadel, afkomstig van goede ms,

in goede conditie, geschikt voor
dadelijk gebruik, waaronder ver-

VAST _GOED scheidene egale paren zijn. 20 van
de Paarden zijn Lj hand hoog, zij

Tl-: wordcn opgebracht uoor den
Riebeeks Kasteel, heer J.I.."I B.\A.unl:\~ wiens naam

genoeg bekent! is.

A. B. De Villiers & Co., Afsla.gers.
I'aarl, lj Xovcmbcr 1897.
:'\.U. Geell aangebrachte l'aaruen

zullen vcrkucbt wort!etl tenzij in
tij ds gl'adverteero.

BENOODIGD

V.\X

APPLICATIES,vergezeld van de
noodige getuigschriften van

bekwaamheid en goed zedelijk ge-
drag, zullen door den ondergetee-
kende worden ontvangen tot den
31sten DECEMBER 1897, voor
eene Gouvernanttl in de School te
Wilde Paarde Kloof, Afdeeling
Robertson.
_De Applicant moet in staat zijn

KU,lderen voor het Elementair
Examen op te werken. Salaris £40

1. V ASTGOED. - Zijndll het halve aandeel in de Plaats per annum met vrij logies. Ver-
Waterboerskraal gelegen na.bij Hopefield in deze afdeeling, groot 1&27 voering naar Robertson of naaste
morgen en bekend als een Eerste Klas Vee en Zaai Plaats met suffisant statie op de vacantien, enz.
W00Il:lmis, Buiteogeb?uwen on Huime Stalling voor 20 j'aarden, goed
voorzwn van water UIt twee stantlhoudende putten, ieder put voorzien' '\Yerkzaamheden te beginnen met
van nie~l\ve " wennen" en nog een extra Pomp, alles in Eerste Klasse Januari kwartaal.
reparatlC. :1<'. J. LE ROUX.
.. Met de voorgestelue Spoorweg verlenging van Malmesbury zal de Wilde Paarden Kloof,
hJn d<X_J:een gedeelte van de plaats Iq_open waardoor de waarde aan-
merkelIJk zal vermeerderd wordcu. .

II. LEVENDE HAVE, ALS:-
100 Hamels eu Gus Bchapen.
] 00 Aanteel Ooien.
50 Bokken, Slacht en Aanted.
lO Ossen en Koeien.

AI het veo zal tegen dien tijd orek vet zijn, zijnde nn alrecus ~_
kwaam voor slachting.

III. 600 BOSSEN DEKSTROO.
.En eindelijk do te veld staande OOgMt, zijnde de opbrengst van 1

mUll en 2 bushels Rog.

WATERBOERSKRAAL,
-Op-

Dond~rdag, den 18den November, e.k.,
T.EN 0 URE V.M.

Ol' PUBLIEK VERKOOPEN:-

DE heel' S.~.\II·U.B\s~"s, die van
wonlllg gaat veranderen, heeft

onderget<'ekl'ndl' gL'Ia.~top bo-
,",o.".n,~ de plMts en datulll pu-

te verkool'en,
\"Ilstgoal :

1. Zt'ker Erf, gelegen te Riebeeks
astet'l, AfdL'eliog Malmcsbmy,

p ~taat L'cn g'l'rieflijk WOOIl-

is onder ijzeren dak, met Stal en
hili", annex, volop vool·zil'n

water uit l'cn ~tanuhoudende

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

f!!t_
10 Extra Ruin Paarden,
5 do. Merries,

Op Donderdag, 18 November, 1897,
Zullen pHbliek worden ~vf'rkocht
te

RUIM CREDIET.

BENOODIG[).

II. Los~e g'oedel'eu. als:
I Lot Wagenmakers-gereedschap
1 Lot Smids Gerucdschap
1 Opt'lJ Kar op Vt'eron (nieuw)
1 do. .Kar op veeren (halfslijt)
1 Extra Buggy Paard
1 Zadel en Toom.

SAMUEL A. BASSO~.

Yan der Spuy, Iuelmu tt Co. Ifslagers.
Vendu-Kantoor, Mahneebury.

KLAPMUTS STATIE.I
Zij zijn allen gedresseerd, en in

gocd;) con~litie, van;, en G jaren
olld, gesclllkt voor dadelijk gebnlik.

L. A STOFBERG.
Mede zal vL'rkocht worden een

rij- en buggy-paard zes jaren oud
voor rekening vaD W. D. Acker-
mann. Termen voor Vastgoed zijn zeer áaDnamelij~.

J. C. RUBT.'- B. De YlLLIIRS ! Co•• en.
Paarl, 9 Nov., 1897. ; J. W. hfOORRE

I

-'. Jr. & Co., Afslagers
!

I

r-

"', .:~".'. ".- ,/""".-i,~-"-' ..... ->: .~L, ;'

f De '.~Iseid~r ll1IaaUJ~ilJ!_,'_~U

, Stearns' Wijn van

'.HET is de ftreelaide w~rkeude ftt'lJID-~- :tqd~
bedell van .LEiV~ op~OIJt.

Amaablijlre wijn/' y'lkeen lVl'et nu dat
dese boedanigbffien is waarin de ecJtte waaftJfa

Ivan Lever-f4'3aD a.I. een medicijn ~
klinkt toch onmogolij " to Zl>ggEIn dot

. volle waarde va.n Lever-traan iD eeti ---- oe· -"." 'n __

preparaat Tel'krijgt, maar bet wordt flu "
een der zegeniDgen te zijn die het hedondaageo.he
wetoD8chappeJijk onderzook met zioh breagt.. _ ."

Krugersdorp, 22 Oct., 1897.

Paarlscha Afdeelingsr&&d.

I\ENNISGEVING.
I?IGENAARS van plaatsen in'
~..J deze afdeeling waarover Pu. .
b~.:eke Wegen gaan, die b~
ZIJU dezelfve te omheinen, waar-
door gruis~veD, door den Baad
gebruikt, lDgekampt wordeD, wor.
den ve~ht ten minste zes w.kc-
vooraf kennis Van hun VOOl'llelDena.
aan den raad te geven.

Ook -dat alle personen die ~
pub 1i eke D weg, trekpai{. ol
UltspaIUlÏDg in deze afdMfini Da
deze kennisgeving beploegen, be-
schadigen of belemmeren, zullen
volgens wet worden ve"olgd.

J. F. P. PBROLD,
seeretaria.

AfdeeJingaraad Kantoor,
Paarl, 19 Oct., 1897.

IfERS T E Assistent voor de Eorste
:J Klas Jongens en. Meisjes

School te Richmond, K.K. ' Onder-
wijs te geven in !Standaarden VI en
VII, Hollandsch vereischt. Sala.ris
£150 p.a. Werk begmt 1 Februari
1898. Doe aam~oek voor lOden
December bij

P. A. C. RUTH,
Secretaris.

Richmond,
15 October 1897.

,GEVRAAGD

EENE Gouvernante eD Moeders
, hulp Afrikaansch bij voorkeur,
van middel baren leeftijd eD P"Ota-
tant&ebe geloofsbelijdenis. Voor
het geven van onderwijs en lessen
iD piano, muziek en handwerken.

Verder eeu- weinig behulpzaam
te zijn in moederlijke plichten. In-
formatie te bekomen, en getuig-
schriften eD salaris gevraagd in te
dienen bij ,

D. J. DU PREEZ,
Commandant.

Zoutpansberg, Z,A.R.,

'I ENDERS zull worden ont-
VAngen ten tol e van den

ControUeur en Au Generul.
Kaapstad, tot op middag ..YUl
DINSDAG, 16 NoYP.r"'II'., 1897-, voor
bet Vel'888lU'eereD het Blok voOr
Administratie, vaD NielUro Asyl.,
ValkeDberg, Mowb

Het totaal
verassureerd zal
boven gaan, WaarT8
gebouwen zal worde
£600 op de S
Keukengereedachap,
Keukenvleugel van

Geen Tender be
als de lO Average cla
staat, sal in aanm
genomen.

Tt1nderaars worde
grootte der risisoo .
te ondernemeo, te n
percentage door hen

VoUe bijzonder
worden vbrkregen t.n
den Hoofdinspekteur
Werken.

C. W. T. D
Pro Hoofdins

Publie

Op.derwij zeres Benoodigd
VOOR

Prtn.te School op eo BIlItUpilIlS.
Salaris, £40, met vrije kost eo in-

woning. Applikan~n moeten in
bezi~ zijn van het Onderwijzers
oorti6kaat, en ook instaat zijn onder-
wijs te geven in Hollandsch en
Muziek j werkzaamheden te begin.
nen ua. de Kerstfeest vacatie.

.Aanzoek te worden gemaakt per
brief bij den heer P. T. CONRADfJ!,
Leeuwenfonteiu, Ceres. .

AFRlKA4N8GHE CYCLE
CORPORATIE.

Ilo fd Konfoor Depot:
HOEK VAN

St. GEORGE EN iATERlAMT
Tak Depot; STBATEUTHEATER R,

OEBOl'WJo:X. IAAPSTAD
KUPS1·.A.D. . •

lupstad!cbe AfdetJiDglrud"
Belasting voor het dorpa~ ft1l

Durb&Dville, te WD1'den OPPlePL ,
-, .

f'-I IERBIJgeeehiedtke~dat op eene ~rgaderiai door
den raad te worden - gehouaerl te
dien Kantore, u het Hof l'QOr

objecties op lfaandag,29 lfcmuber ~ ,
a.IJ., er voornanen beet4at ..eeae '
belast,ing YaD ld. per Jf op 'de
waarde van alle onroenmde ....
dommen op het dorp Durben'f'iJle te .
heffen, volgeua ProoI".,. .. NÓ..3t2
vaD 1897, ten dienste ftIl rnoemd _-'
beetuur voor de 12 ~,'
eindigende 30 September, 1898. ,-

.Op lalt
C. IJRD.,' J,



. ~.

,
DI ZUID-AFBIltaAW

Il!

Ten~ers yoor bet loornen Ian
Voeder.

.J!!L.
EZELS!

OMHEIN/NGS-MA TER/AAL I
OMHEININGS-MA TERIA AL I ZACHT onta1ape~ iD den Beer, m)JD ge-

liefde ftder ALan~ vAlf ZUL, op
all October, 1891, iD _ OIlderdom ...
n jllren en 6 muad.... Da eeD kort.
krankheid wn slecht. 3 d~.

P. A. H. VAN ZIJL,
Draaih04.'k, Van RhIJuB Dorp,

10 NOYember, 1897. , PUBLI KE VERKO()PING

,
•15 Ierstekll\8 GecIresseerde Paarden,

va.n 3 en 4 jau oud.

Op Dinsdag, 23.Nov., e.k-
zullen opgamelde Paarden Publiek
Verkocht worden 88Q

KlapDu.ê. .'-.&1..
Onder do Paarden' l.ijn verschei

dene paren egale 'Koetspaarden,
mak gedresseerd, waaronder 4
fraaie gedresseerde Merries, en dAar
zij allen uitgezocht zi:jn uit de beste
Stoeterijen in de Hantam en bet
Bokkeveld, kunnen zij bet publiek
aaubesolen worden als eersteklas.

H. DU PLESSIS.
J. S .MARAIS .f' 00., Afslagers.

DB AFRO.-AMERIKAANSCliE co" hebben 60~EZELS geland
speciaal uitgezoc.ht in den STA~ TYA~ M~SSOU RI V~ waar het

Amerikaatl8Che voomen wordt. ZIJ zIJn blJ uitstek een Urtmuntende
Bezending in bijsonder sohoone en gescbikte conditie, meestal 14.2 ban-
den boog, een grootte voor alles ~scbikt. ".

De Invoerders zijn er overtuigd van dat hun voorzicln.ige selectie
aan de Beste Fokkerijen pene klas van dieren ter markt gebracht heeft
waarvan grootte, kleur en geschiktheid niet overtroffeD zal worden.

J. J. IIOFMEyrt & ZOON, Afslagers. J .1

DE Afd"l'lin~.'mlild van ~~e1I(juuost'h
noodiet hiermede I r-nder .. lilt

voor het v"'ourzicn VUil Kaf, Haver-
hooi, Rogge en GI'r~t voor het jaar
beginnende 1 Juuuur i, 18~IS, ell CII)-

digende~ 1 DCl'('ruuer, I S~)t', aan Ut'
Hoofdwee partijen te Sir Lowry's
Pass en :22 Mijl Swtic.

Allo 'J'I'lldl·rs bij den onder-
getRekflldc Il' worden ingeleverd op
of voor ï December, 16Vï, van wren
volle bilzoll,Ii_'rlll'den kUllTlPII worden
verkreje».

De hal!~lc (Jf ('enige Tender niet I
nl~dH"ndig- te wordeu aangenolllen.

Op last van der Raad,
PAUL D. CLeVER,

Secretaris.

Spoor- en Hoek Standaards,
Doorn, 5 streng- en enkele stalen Draad,

Gegalvaniseerd Net-draad 2vt. tot 7vt. wijd;

VELD HEKKEN. MARQUARD. - Aan: lijn woooháit.,
Fern VilI.. De TuinfIn, op Don-

der-lar. 11 d..... r, LBOPOLD.MABqUÁ8D,
C.M.G .• In zijn 72ete jaar.

De begraf"nis &al lijn woonhuis hed.n
(Zaterdag) ftlUJlldd., OQl 2 aar -.ertr3k-
k4, en bij de Vrije proceetan tach. Kerk
om baU drie llQn, vanWlla.r zij naar Mait-
laod f',eQletry per spoor zal gaan.

VAN

l.WI:l__ o-.:a:r:l E::.z eI. ..
PARADE,"Iron Age Combined Vineyard

Cultivator" en Sohoftel.
De .OP DE

OP

ZATERDAG, den 20sten November,
Bloem van ZW"av.l,\·
bhlo&.baliten. 't

"Tijug'Uurd Stalen Gmven, enz.

"Vine Brand"
Z1Mavel

TB 10.80.Speciale Verdwaald, of Anderzins.

Aldu('lingsraad ka utoor,
Stellenbosch ,

II November, l80ï.

"

HÉT negenjarig zooatje van den heer
JOUIlIlH W. Baraard, HolrhiM,

distrikt Cain Dia. Hij paatte IChapen op ;
Will! Zondag. 30 October nOK op &tjnl
nd.... pi_ta, alwaar hij gezi.n werd.
!Joch keeme dieD noud niet met de !!Cu-
~n naar huts, Ondersoek wem dadelIk
lilJeateltl, doch tot· hiertoe zijn alle
aangewende pogingen lot wedenindlul
te .erpefe ~weest. De ...riendea bij
wie hij mag 1:ijn of aankomen worden
hiermede uiten!t dringend verzocht .. n
zijn uiter dadelijk le doell weten, zoodat
hij mag wonlen teru"'flehaald, en de kom-
mer, lIIDart f'n kwelting omtrent hem
mogeu ophouden.

Adres, JOH. W. BARNARD,
Holrivier, P.K. Rietvlei,

Dist, Calvinia.

R_ l.VL_ ROBS & Co.
STRANDSTRAAT. KAAP~TAD,

Council.Paarl Dlvtsrenal

Boler
KooL..
Benden
Klere ..
'Hoeoden
Gan.....
Oll"~""
Zunrlerru
JPG<jll:1rl

Uien
Lemoeoo='"erwten (
Kalkoene
lKeroen
Y4jgcu (~
KaI.",.o

mUI
bel<No I ICI~.Inenting tegen Runderpest. r •

VERKOOPING
Van Drand, Palen en Om-

helninzsmuterialeu ,
(
-)WNERS of Farms in tbj8,~J)i-

vision over which Public
Roads run, "eing desirous (lf fen-
cing the same, wberhy quarries in
use of the Council will be fenced in,
are reqtH'l'Ited to give at least six
weeks previous Notice to the Coun-
cil oHheu- intention so to do.

.A~d that nil persons cultivating
damaging or obstrccting any Public
Road, Trekpath or Ontspan in thid
Division after this Notice will be
prosecuted according to law,

J. jo'. P. PEROLD,
Secrcta-y. KLEINV ALLEl;" eellll

worx
a

:Men
land:
heels
Root
voed
verte
bevri
kan I
verbr
word

De
kerni
alle k

DE hirronderaangl:'ltl'c1I1C Gouverneinents Kenn~~geving. No. fl/j2, 1897
wordt alhier voor algl'mrt'ne naricht gepubliceerd.

II. R. HO
Civiele Commiesari ,

ivil'ien:Com missaris.
Hflï.

De

BENOODIGD.

E ,
Kaapstad. PUBLIEKE VEBKOOPINGRunderpest A {kamp/ng, A (deel/ng

~ hwal Noord.

DE ondergeteekende behoorlijk door den heer ANDRIES JOHANNES BCJl;._a:I{
gelast geworden, zal op

Deoember, ON
V

DE Omlergeteekende, lx-lroorhjk
da-u-too gerechtigd door de

Koloniale Ih'gpl'I'ing, zal I'el" pub-
lieke veiling verkoepen op i'utenIHg,
den -kien da~ van December, 1~0ï,
voor Iwl Ma~i~tr"atskallloor, Ali\\-al
Noord dl' gL'IIl"'!c H,",drrresl Hvin-
ing ten zuide-n, .1,'1' Ur'allge It ivier,
afdeeling .\ liwal .\ UUI·'!.

De Heining zul ecrs; in sectics en
later in hl'! gdlll'l worden opgeveil.l,

Dl' II'ngk Jer Heining is orut rent
,jli mijlen, l'lI strekt van de Storm-
bl'rg ~pruit naar de Wilgl'''pruit.

Deze is l'l'lIe k.ms voor hoer ':1 en
speculuutcn om goedkuop draad eu
palen te verkrijgen.

Tenuen billijk. Drie Illaanden
krediet op goedg,:,k!'lIrde wissels.

Ont.houd ril' I>laat,; : MagIstraats-
kautoor', Aliwi\l XooI'IJ.

Datum, Zaterdag, den 4den
December, 1897.

~. G. ~~lUTS &: C'l,
.\f"lagers.

:tannu~rkdilken tijd gOf._"'1. f hruikManw~itjngftn
wor-ten met elke E .. ndlll~ t geznnucn.

)Id het oog op g~so nde -epon. geef! het ge-
bruik "au serurn RJlef'n ge e lanfle no,·.thaar-
h'"id "oor de zie k t». Het derh"he nnodig om
!(ulOn,lc dieren mei Hun rpi-st te besmetten.
en de reeds genomen pr ven bewijzen dat dil
velltg en. met goed ger ol kan women gedaan
,lo", g,ftl~ l-loed aan de ne zijde "'D bel dier
en serurn aan de andere l' e onder de buid in te
spuiten. Dele. bewerki geeft de ziek le aan
gewnde dieren Ine(!jl mil en vorm, en ofseboon
~ommlgell eene tWt:e<le d u aeTUIU nocdig heb-

~[emqr.Uldulil :\an:r nomen up de COllferentie hen. herstellen de meest dezelve.
1'.,("",01"" '" aap"lad Ol' JCIl l Ideu eli lIel Departement I eelt echter aan dat
1.~,.d{'rJI )l'I'l)Jcr 1"'~17. tll:04M·lwlI den Kolonia- : l'Oc,h,oolle troopt"D niet m serurn "oroen ing~ent
I, Il \. ,·..ar". d I Direkteur v.in loet BlIkt.er· ,.,,"nlnl do ziekl.e wer lijk onder ben i. ver-
j"lngl"ch rll~ uu t CIl tiP (;t'net·~kundjge ~·!1t:llenl of in hunne on iddeJliike omgeyiDI U.
l;,,'an:.IJlflllll t 'lIdil vun bet K1JchLabora- \\a":neer _.troepen bes t worden. moeten Jjj
to rru iu . le K l.,l)4.'rI~'~. nt.,nll4jd~II!1k met seru ,worden iLget>nt. Die

dieren 111 een .troep di )!j ondersoek eeue nor-

Ve!.t.' I 'on fcrrn t -c erk ennrnde dl' -lien-ren die male tempcra~uur_ too ~ moeten met gif ti,
Dr. K4Wh a.en Zil A fnku hewc ze n heef t door IllDed worden (Diet-nt, 10 nauwe voortdurende
z ij ne 'lf1t.h·kkul!.! lil de waarde "an gal verkre· ;UI,lJl'akin~5Celateu wo metde besmette dieren

L:t~n van zrck c dIe, 'Jl a l- ucn v.vubc hoedruid-Iel door zu deft nacht s zamcn in de kruJ te
te~f'1I I: unnt'rp .., . 1'1\ de Ilflfllkrd duizenden lrouden
~tuk .. \t_{' dit, fiJI hjk ~t',cd zij n d"Or de toepus 1/,,( l,a'O/a rau Sf'/"
OIolfl!l '·.ill .!IL' III IU'llt' Hr\",rt'l!~ \.:vni;;e andere /Hl'/ !jl/i ""!lO'HJ ;;jll._
werd ,ITlt,lL'kr, \"'; ,:·!t IIII :l;tll gchct"le 'troepen te

(d\ jltt !flUit '~IIl'1 :':11 h,'['.i I.lIi ..cr (Dr f.ntzj,nmutg:tl.omtl
Ko(.:h:ol) tlf lilt'! .\CI.'II!!': \·l.nut:lI;_;d (Dr. Edlll!.{· op al zulke ingeeote
lon'~ lIJIet l\'"U L' L;'Cdil,lIl III t.'l'lJig di!'ltrlkt over te Lrengen. ~
waarin men da m~ll' ni ...,t rt~t~b. IS hcgonnfm, worden na de in8pu
daar tIlt'er doe \:lfl:llde 1..'11 bllJvt!nde I'csulta· vele kunnen onaaog
ten ,'\:rkrt g;11 ordell d(lor ht.:t gttbruik ,....Il baarheid door de Jr
~erum. 1:11 ·dl.! nal~tt!gl·n'JCOl.tc methodt:l met f=D hen nog be8cbe
bett=:r gO\'olg worden tOC!-:,pilSt op !K.:hoone niet 1!C610uten word
t"",[",II. dan \) Irvep~u "elke reed. met (Illl "oor den eigenaar
Jngt""llt ZIjIl. voorraad :4erum te

(IJ I III a IL.: l..' Jlt'(\ W:l.ar voe ingepnt i...gewor- mede iu te Kpuiten
den Ilwt Ki.M_.'b !:al. wllrdt !Jr lIid aanbcvoJtm ,!i ziek ziln, of de t
Jlt 1.ulk .. wllrd g<"!ll~d du .. r CL'IIt.! incuting met van temperatuur R
~lftl~ l':,)tltl ( ci.1..·1I tlUlJdell cl;I:?, omdat de i~ heeft ~en groot
ondul"\"llitilllg 1 rt. ,lat tun!.!! ~r up doze bloed die welke gezond
InCt~tlll~ t:t'IIC ci,aald\.· reactit.l \ ulgt. hetgeen kaO,toJfM eeue t"
~Ct}r ztjldt'll:Id urt. lId de ulI\'atuaarheid r~ed8
~f"gf'\'cn tb,,)!" e i!~d IJlet l'4ch:Jnt te ,"ermeer
tIereI!. I n lJ!.· "I'\';d '-an melk \"('11'. dat ingepnt
ioi guwurdcu I ,t Kodl'~ ~;d. l'/I uc eigenaar
rie7,ch'e niet w ...:dlt ill te ClJlt'rl md serum en
I(ift!\( 1,J.. eJ I
,'l,rm fh:r llt,:k
rt'I.;I'J lid "ph
\-l'I"",rl:tkrn 1-

k:th'tT~ dnt·t
zulke t! l_g(' ila;l

Klwlcn PP nl

ecnfTlIJdd Of

ma.anden teg
hunne melk t

)Iel hel 00

is IJl! Je met
ec'l . tiende "a
bloed op den L
i~ aanben,}en
inenting tal
ze\"cntien dag
l,t;t'r goetlc r
t .. eede bloed
gtH'allen Wil.1r

geheel ,,·..., .. to
lroop ,iá we
ge ... lgd door c
daar dal dez
tweede innent'
hare algemeen
oaJlr zulk. me
gaat.

)fet loot 0"S( "I' ""rUm .ijn d. loden der
Conferentie .an eening dat o.,boorhJk gemaak I
~erum hdcr e ~eel gemakkelijker i. iu het
gehruik dan af l'4ChuimJ \,10('><.1,en ,i i bcvt>len
het ~el,ruik vall er8tgcnocmde "terk. aan boven
het la.al!>itgenoc c, wanneer zulks kan v~rkre·
gen ", .. nlen. eh Ion eintle eenig I'lo~eJifl(l
uithrt·ken der [- Ic tCg'eflloet te komen dat ill

,rkomcn, welke fer "l'rwijderd
IpuTlten wa.ar de ~Crlllll W~)nlt
zij aall .at eentg'c wec:!!tand·
YI:~ gt.:zondcJIl worden naar

III aan dl" hehoeften te l'uorziell
t de ~t.'rulll daarheen kan "or-

DINSDAG, den 14den
Dl p4lrti"l -ut 't";111 LalldlJl)IIW,

l\.alll lad, !-'" Uct oh-r-, 1)oI~f;.

Inenting te1n Runderpest.

I I ET 1I1Hlrrgl'lImHJtt . ~1t.'I1~or:nlldllm "an _.\:lll.-
l)t-\·l·II!l~f"n "400 ine n t m~ tegen Runder-

p...·"'t wordt t e r ai;\: -uue kl:n:li~n"J1le .:epuoh·
ceerd

Publiek doen verkoepen op de plaats

APPL1 CATI EN zullen ontvangen
. wordeu voor den :onderge-
teekende tot op den 15 December,
e.k., voor de betrekking van onder-
wijzer of onderwijzeres. in eene
Buiten School in dit distrikt.

AppliCaDten moeten bewijs leveren
van goed zedelijk gedrag en van
bekwaamheid om onderwijs te geven
in de Hollandsobe en Engelsche
Talen en in de vakkeu van eene
gewone burgerlijke opvoeding.

Salarif , £60 per jaar, benevens
vrij logies. .

D. S. BOTHA.

Div. Council Ollice,
Paarl, 19 Oct., 18~7.

gelegen in Wijk BOVEN OLIFANTl) RIVIER in het District van
CLANWILLIAM.

I. Zijn vaste Eigendom bestaande uit Een Zesden aandeel in de plaats
• .e KLEINVALLEl" groot van grond in het geheel 1,Gg5 morgen en

43 vierkante roeden.
n. De plaats cl KLEINVALLEI EXTENSIE," groot 1,286 morgen en

435 vierkante roeden, beiden gelegen in de Wijk BOVEN OLl-
}'ANTS RIVIER, in het district van Clanwilliam.

III. De VOLGENDE LOSSE GOEDEREN;-
2 Dubbele Voor Ransome Ploegen
1 Enkel tt tt

1 Howards Egge
1 Lot Graven en Pikken

Hu.l.ra.a.cL
1 Kleederkast, 3 Katels, 2 Tafels, 1 Lessenaar en wat verder zal

voorgebracht worden.
Verder zal verkocht worden van den heer GBRT 'I. D. MERWE,

Zwartvallei, en anderen: 60 Slacbt Ossen, 12 Trek Ossen, 3 jaar pud,
10 Slacht Koeien.

Afdeelingsraad, Aliwal Noordcrctar i..voor Landbouw.

SAUER BftUG TOL.
HIER~~KqE gescheidt kennis-

genDg 'dat de huur van bo-
vengenoemden tol te Sauer Brug
op den Lady Grey Weg voor het
tijdperk van een jaar t4r Publieke
Veiling zal worden opgebreeht op
Vrijdag, :3 Vecember, ]897, om 12
uur v.m. Toor het Magistraatshof,
Aliwal Noord, als waar en wanneer
de huur conditiën gelezen zullen
worden.

Dordrecht,
12 November, 1897.

j i" IrfU'jwll diJ! "rut"I"/"
t is nutlelOOII te tracbten
metten die yooraf inge-
hel n.iel lOngelijk ""biint
reu de ziekt .. gelijktijdig
t \"aD bet ,'8(1 ZAl liek

ng van giftig bloed docb
.t bliiveD, daar de onvat-
gegeveD .nog "erk.nd is
t, en lij' .ulleD ,derbah'e
Bij de"e troopen ja b.t

best om een ,"oldoenden
rkrjjgeD en het vee daar·
oodra bemërk t "ord t dat
.ometer eene "erbonging

"U8t. V 8(1 dat reeds .iak
D dOl!i. serulD noodig dan
n, en in e,nstip gevallen
dOSISDoodig Iun,

lOBE

Afdeelingsraad, Barkly Oost
KENNISGEVING.

SCHUTYERKOOPING.

K
Op last,

N. K St.lUTS,
Secretaris.

-
i( ENN lSG EYINC.

TE worden verkocht, uit het Schut, te
Kromdrdlli, op den 27 November

18~7,indien niet \'roeger gelost :-
1 Schaap, rechteroor. winkelhaak V1lD

TOOr,linkeroor half-maan van achter. I
Schaap, rechteroor stomp, linkeroor, half-
maan voor en Dchter. 1 Schaap, rechter-
oor slip, linkeroor I!Chuins achter. 1
Schaap, ongemerkt. 1 Oui, IItnkkende
merkeu. 1 Ooi, linkeroor winkelhaak
van acbter, rechteroor half-maan van
aehter, geletterd J.N. lOoi, linkeroor,
zwavel.taart, hll.lf·maan van achter,
rechteroor winkelhaak voor, stomp.

J. A. VAN ZIJL,
Schutmeester.

DERS
Voor Y -Rations, Joor
Paarden er PoUtie Joor

het aar 1898.

D, J, A. VAN ZYL. Afslager,{'1 E8CIIIEDT hierIllL'de, dat de
\.J' IJllul" vau de volgende
~chuttl'1I voor het tijdl'L'rk vali l'l'll

jaar, Il- 1ll't:~Il"l'"Vall af 1 Januari
lK~I,,,, up I'\d<lll'kl' Vl'Ilt]\11 il' vuor
verko"p lal \\"rdl'll aa!l;..icboJen,
vOOr !ttl :\LI"I,traal.,;-kalitoLlr te
c\liwal .\our,j,·~i' rrijdd~ :1l>l'Ct'llI-
bel', l~'l~, J,.:; IIIid"",,,,, 11111 1:2 11111'

na aflezl!lg' «In kooi'~.coll"iti('n Ya~
genoerndo lllllir:-

lict ::'dlUt op l1I't dl'rl' JarllL'~-
town.

Twee :)Cltuttl!'11 in hl't distrikt
Herschel.

Een Schul III het veldkornl't;.chap
vsn Buffelsvlei.

Een Schilt IH het ,t'ldkorncl:;ehap
van Barnard~prult.

Een t\chut in ltd vl'ldkoI"Dchchap
van KlipsprUIt.

Een Schilt ill Itet vcldkol'llet,;chap
van KI·,wi-ri ..iel'.

Een :)ehut in liet ve1dkornet,;chap
van ~ ieu\\' Engeland.

Koop('f~ \Hwden n:rlangd de
Tlltlllell de~ plaatsel! op te geven
waarop ZIJ vall pial! zijn bov('l1-
genoemd!' selllltLen te hebheil. Elk
kooper 7.al vprplicllt zijll op eigene
kostl'n III Engl'l~clt en in Hollalllbch
de schut-verkoopingl'll te adver-
teeren, eello volledige I)(;'schrijving
van ('Ik dier ingesloten te gevl'n,
vooral oormer'ken, ill zulke nieuws·
bladen al:; dool' dell Raad zullen
w0rden aan~l'tuond; en lullen ver-
plicht zijn elk dier uil lll't schut
verkocht, t~ brandmerkcn. •,

Op bst van dell Raad,

X, Eo :)MUTS,
~ecl'etaris.

l'I;\lD BLOED. vooa

HET ONTBIJT EN AVONDMAAL
'8 KR .IETS DAT GELIJK 8TAAT MET

~I ..•
lLieli ...
llIieiieme
1[ l1ferkG
Zemelea
JhYel'
Voer ..•
Kaf ...
Uien •..
~
Boter pe!
Bieren

,!,,".r0·:/"!I t·t') :. hct 1110/..'010' !l"bruiL
In ge.al eeu l"J 'geLauteD vee ill zijD bezit

hedt, eli h!l 7.00 legen io, ,1I.t hij bet voor-
t.rdlelllk Of"·,,tb.... kende ""rum niet kaD
'·erkr!I!~,·n. kali hil cL bloed \'au zulk .. dieren
gebruIkei!.
""1 ';"""""'" d' kan ;of eeD dier 'UD dat

"an een lIatuurl!lke aan' al der liekte ben~ld
i•. "f \,," Ilell Mil V' ,Tolgeode op IDenting. In
clk Ke"al mooL bet Itgezocbte dier in goeden
toe><land Z!I". nU ~ ziekte, en "'D Runderpeat
ruimtelI' zes wekeK ",teld 'liD.

Het i. beter. ON r mogelijk, de.e gelOot..
dieren le pre n of &e .Ierken door
in'pUltingen vaD '.ig bloed, beginnende lDet
lIJ k.c. dali 211. bO n laatatel[ik 100 k.e, met
tu ..,cbeDpoozen nu en dageD.

X eelll een scboou !jze ... n emmer, lJ'eëmail-'
leem ",dIen mogalij of eeD blikken kruik met
een .ast .Iuitenden . bel, "ucb d.aehe goed
uit, \'ul dieD dan Dle .. ater, en kook het water
daariu gedurende ee wart ier.

Maak eea bonol.. van iizer «I<,or flen .tulr
il.ertou .. uit te rale ,kook dit in d.1I emmer
uf de kruik.

Werp bet gezoute
un den nek over d
plaat. lentoga, eu
8m~ttings.tof, zooal
karbolzuur ill water,

Ledig het ... Ier u
Laat liet bloed dat
daarin loopen en •
Dlet den iizeren bon.
bet wille ""buim
verkregeD women in;
een kwartier.

L:tat tlit ocbui blued door fleD goed
K"lwokl MI uk muoeli of bolem"ekje lo"pt'n.

:SpuiL dit afgeachu d blved in do..,. nn lOu
of :!«M)k.c. in de ., ,,' ," dieren alleeD onder de
huid-nieL IU de lereD-betzll acbter de
ocbouden of in de b k"abbeD.

D. tft:TCHEOS ..
Ar):XASDER EDIXGTOX
WI'HELM KOLLE.
GEf)RGE Tt:RXER,

Departement vaD Landbou .. ,
KUp"tad, 15 Oetober I~:li.

I eJnd·'> het VeC een milllcr~n
10 gt"CIl, da.;,r luIk ~C.J ruaat·
l.lL'n d,'r af:wh,'idill:.! ',lil mcJk:
I, I'll. In ,",~h~gl~\';dlt'1Iook hllunc
rl It.'lf' !I, WL\t-Jt a.'llll}i}\·olen dat
, IUt t \"ji.,rdt,,·1. h\llllle IIIt:1k:-
W lnpntf'1l mf't ltll\f'rt' gill al"
hen ~l,Jurl'lldc ycnw·heidenc
de zickte tt, Q..·"chenuetl, en

IljJtertljJ t" o.,looudell.
p' !f.t! "ellnengd lIIet ~I...cerine,
t! lilgl'~lotCIl de Illtwtrng \'all
"en kllbieke centimeLer gIftig
nden dag daaropvolgende, en er
'won.len ~at e'1II8 Iwe..de bloed

TENDBRS zunen worden ont-
vangen oor den VODtroleur

en AnditeUl - eraal, Kaapstad, tot
t.lidd8g op VR DAG 10 December
189ï, voor den ieronderbeschreve-
nen voer-voo ,te wordeD ge-
leverd bij de rwbeidene Politie-
stations in de K pschEl Schie!'eiland
zoo dikwijls aa ereischt wordt.

Tenderaars orden gevraagd
monsters (behal groene gerst) hier
ten kantore te I ereD. Zij mogen

lte van. den ge-
tenderen. '1'wee
ter .ervulling _van
ten in elk tender
Ue voorraad moet
iteit zijn en in een
conditie worden

Kromdraai,
6 November, 18n.

rden gedaan van "et>rtien tot
laL~r. In vele ge,-.lIeu I,jn
11A1..n .... rkregen door deze
enting, maar in 80mmire
1 \ "" de eer>tt.. blOild inentiug
, d. i, l\yaar l{~lIe dieren in de
en, if' d~l.e tweNic inenting
",,'!.merk.lijke .Ierfte. Van-
C<.)f)fdfentle, obcboon eene
mei blved niel afradende.

rt.&llneming Riet aanbeyeelt..
,,,~nmerkelijk no ico gepll&rd

Divisional Council of Barkly
East.

NOTICE·
POUND SALE.

dier neder, 'D[jd bet baar
ballader weg, Wll!lCh die
.f bet dan me~ een ODt-
eene f.o: 0 oplONling van
scbapen dip en "a~r.
dell emmer of de kruik.
't bet dier g>etapt wonlt
bet bloed ..... ljjkertjjd
totdat bet bedekt is ... t

het Ioloe(1. Dat zal

KJ:.A.TING'8 POBDJm
UÁTlJfG'S PO~mi
JtUTIJlfG'8 )JOOD
D.lTIlfG'8 POJmza
X• .A.TIJlfG'8 POJ:DBR
D.A. TlNG'8 poen:

_~~, !tOO '*-cl, it otftlJilr _.
~.......... "" .a ... 4OOOIOa ... "aJIQ
LUIUN,. 'VJOUCN, )l0TT. N,-BVBa.
ea alle _1ft. (lerwiJl .ij ""'_i
:--~ It _ cl;"... ). Alle...w....
~..,.. ........ - CJeU ,__ WIl
B . "~'_''''ea .. ~-'''
el lO OD_dew Lij 1IInotcl ......

Ie~Dr 14 _ CJri _;.. 0-~=::~~P der." 0.:

f
'WBBGLUIZEN,

DOODT VLOOIEN,.0'l'TD.
XEVIlBS
JlU8J[libN.

~zW."~VLOOIE:!I
ltBnU, .mr-N, ia ~UElI,
-"100ft..... 8 I • .......rw .....
................... - ....... 0, ........::....-. ...~-._ ....
8CBS.. PU8LIn -* GB"A'B.UW'D CIM ,Ia ftII .............._.1. .
... TJIOJ(jS EEATINQ 7" -.I~. ~

..... t i& UtiW t-II..!... ~_~ lebI.~ ~·-Ia
WOJU[D.-" XIJIfDBlU!:N "
WOJUlBJf.-"lUlfDBUN '..
WORJID.-" IUJlfDBRBN'"
WOJUlD.-" IUJlfDnBIi"
WOJUrD.- .. ItIJlfDE!lL-V :"
L.Iian W_ Tabl.tt.. il _ ","derfi .....u.

~. <nUl. BIMB.GROUTI LEKKlaNu
~ la -.n- ..la ._.k, waardoor eeD )
blij.......... - _er ~,
IlfGB"olN~L"fof DaUDWORliEN te~-
......... ZIJ ~........ ..... :",-",...
~ _kt .........v~,,·~,-.I

._ alle !>np" .. Blikke. ..

~, TBOIUB JtE.&.TING. LoII4ea,

.~.

40 Goednteelde Gedree8e~e
en JODge Paarden.---

OP VRIJDAG ,
Den 19den NOVEMBER
. .

ZULLE~ opgemelde Paarden
pubhek verkocllt worden aan

KLAPMUTS STATIE. Onder de
Paarden zijn verscheidene paren
egale Kar ~aarden, good gedresseerd,
e~ daar ZIJ meestal afkomstig zijn
mt de welbekend~ stoeterij van den
onder~ke~de m het Richmond-
lObe ~triot. la Terdere aanbeyeling
omaoodig. •

B.,ADAllSTBIN.
I. L IWII • ~"1- _.

:JI!IDOegen .
.!Jiomen ge
~er riek
.(}kme.w
r_mudtid
.....,.beid.
'<iltraat, Ad.

TO be !!Oldont of the pound at Krom-
draai. on the 27th November lSn,

if DO~revio!l8Iy rel-t :-
I Sheep, right ear Ikjuare: left ear half·

moon front and behiud. 1 Sheep, right
ear lItomp, left ear half. moon front and
behind. I Sheep, right ear, slip, left ear
I!Chnins behind. 1 Sheep unmarkPd. i
Jo~we, bro~en marks. '1 Ewe, left ear
"Ijuare behlDd, right ear half-moon behind.
branded J.N. J Ewe, left ear swallowtail
half-moon behind, right ear IItump, squ~
in front.

Op aanatelUng ...... Elect.roplat.en en
Vergolde", voor lIIIJ1S:1 Z.EL den

<rouvert1eur .

Het zal n goed Betalen PORT }
_bet lo,
nitad '-I
~

De ... ri
...ujfjel h
"' ..... 14 en
&ineen 2,
lIAIrte w..
pf<Je.n1e
.- .tru
ftI'aDdenl

OM UW OUDE

PlatelUl op nieu. belegd te krij-
gen JOOgOed als Dieal gaBt,

Door H_. E VENNETT en Co., . 23
Kasteelstraat, Kaap8tad die onder-
neme!} elk soort Electropleetwffk
te doen in

tt

Haver hooi
Groene ~e
ZeIQ.Jen
StrOO Bedl....c:tJ\lU
Klip Zout

De volgende
alwaar de voor
Kamps Baai, W
Observstory
Rivier, Claremo
berg, Constant"
DurbaD Weg,
delphia en Philli

H•

"
tt" J. A. VAN ZYL,

I'oundmaster.1.ulke di!'4trikten
tnt luIken tijJ
den ~ewnden.
:'\.\[)ERE I:'\~

HET (;1::
.\ Ft; I:::'C

" Kromdraai,
ti November 1&17.

tt

per "
zijn de Stations
vereischt wordt:
took, Maitland,

, Hout Baai, Diep
Mo-wbray, Wijn-
S i :ru 0 Dsst a d,

rbanville, Phila.

RITTI!:::' Bt-:TREFFE~[)E
I IK y..\:,\ 8ERL\[ EX
nw BLOED.

. "dl.Juw Del'artemenl lC\'e~t
~rum ml'{ t'en~aan~ienlljke ollvatbaarmakend
kracb. iJet i. gfiplaal ..t In bottel •. ~n 10lUft een I

Zt

Goud, Zilver, Nickel en KolJerr
ook BronJ en KolJer Poleêren,
en Goudvernissen, telfcn seer
billilke bril sen.

2t:L
I

Mdeelin~"r:<n'l 1\.lllt!)or.
.\liwdl :\lJOl'U,'" :\o\'eml,,'r 11'1:1;.

• JENNER,
Chef der Politie.
hef,
mber 1897.

.A.ssisten te Bemoedigd door de enol'l'll•
verkoopingen, m~ken d. Fa-
brikanten zich gereed om

gao,OOOBLIKK"
TE Vt;RSCHEPEN.

IJzergoed, enz. H. Evennett & Co,
23 KASTEELSTRAAT ,

KAAPSTAD.

Dt:IDES
CLEMI

EN I
Gevraagd

Rij tuig en Kar Versierselen
eene Speciali tei t.

. ~
In de Regenbui•••
tmtf de man druipend ut. Het nat
worden bezorgde bem eeue verkoud-
heid. Door verwaarlolÏllI der ver-
koudheid ODgtond een hoest. De
boest wierp hem op bet aekbed.
Eeue dosis Ayer'. Kel'MDBentmicl.
del terstond ingenomen, lOU de
verkoudheid iD den aannag geatuit
bebbeD, CD zou ziekte, lijden CD kOl-
ten bespaard bebbeD. Het habmid.
del voor veBOQdhc1cl. boat eD lDe
IollikwaIcD is

Ayer's
Kersen
Borstmiddel.

;, ~lot Yltll ,le Paarl School." PUBLIEKE ! ERKOOPfNG, VE

VAN Koa;TBABE
TOAPPLIl'.\TIEN \-oor tie lJelrl·k-

klll~ al,; bon'll gt'II(X'md
zullen duor dt'lI Ondl'r~~tcekl'lld~
worden ill~ewac"t v,;,;r en tot den
I-kien Dl'c;'lI1ul'r aunst.

ApplicantI'll lwh''''Y''n ~ll'dlts ct'Tl

Onderwijz.ers ('rI'l in";l;\t 1<' hrziUen,
het welk l'('lIC v,'rfi,'l'htl' i~ in alle
Gouvcl'neml'nt" ~l'h()ll'll, ook wordt
er Ondt'rwij:i ill Halld- l'll .\aaiwl'rk
verwllc!Jt.

~alaris id £Iin pt'r jHar, verder
aBt! gdden VOf\r M llziek Onderwijs
indien de applieunte zulks verstaat.

Kost cn In won ing zulle n als naar
~woonte door den Hoofd·Onder-
;\'ijzer verschaft worden voor slecht.s
£'2 lOs per maand, allt's ingesloten.

Werkzaamheden te beginnen met
de opening na de Kerst vacantie.

Communioatien: te worden ge-
Ilddressoerd -

P. J. RETIEF,
Eethendal,

'MrL

-
VERKRIJGBAAR BU :-

DE Ondergeteekende heeft een
lading Splinternieuwe Tim-

mermansgereedscbap . en andere
JCOOderenontvan~n en. zal het ver-
koopen op de 8~p van de hea-
reD gebroeders DE WET, Kerk-
Straat op

VRIJDAG, 19 Nov., 1897,
OM 10 UUR, V,M.

Er ziju O.s. Pikken, Graven, Bij-
len, ZageD, Waterpaeaen, Hamers,
Schrcefdraaiers, Schaven enz.

Ook Lepels, Vorken. Pannen,
KoffiemoleD&, Kooien. V-erfkWasteD,
IAmtaarnen, Krammen, enz..

ALLES IS mIN'1'DNIErw.,
!,AUL D. OLUV1JB, #1ltUJ~.

SWleDboiob. 11 .ert. 1897.
I

B. G. LmOrON en ,co.
DYNES, )[ATHKW' en co.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LAWRBNOE en co,
STEPHAN )[oPHERSOlI' en 00.
en btJ andere Pakhuizen. fir,... 00..'* ...._....

Zuid Afrtkaansche Vertegenwoordiger:-
CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat. Pietermaritzbur ••
A. T. RUTTER,

MAKER van de beroemd. Koloniale
"INNES" en "ClUGHTON"udel,l,

bekeni 0TIIl' de geheeie Kolonie. Zadtll __op
o~ gellUl&kt van £3 en meer. 01lCle"
Il181IW OJIIIIII&tok:t of .. nv ~
'rOle- pakvnea YIID de kluta..

TUZG-..
lW eie '-we 8ah~ oat ~"'ftII"~ ·v__ •
...' Da ~~.. ,..

CIl ..... OUau.o DOOIt

DR. J. C. AVER ct CO.~
LOWIII ...... u.a.~ lo. ot

GETROUWD Muizenberg.
..,.... .. uw" ~. •••••• 'III

DR. BECK'S Huis is te krijgen
voor een gedeelte van due en

van de eerstvolgende maand. .
WlLLltOT & 00:,

SJ. 6101G11ItIW'.

OP 12 November te 24 RiTieren, door
lIpeCiale volmacht 4GLV A E,

BeHOCH, van Commercial Dale, Malm.
bUlJ', mlt HBDwIG EBBBB4BD, jonpte
dochter Tall den o-.erltclen heer G, T.
Ebttlwd "IQ XlaflRld..~-~_..

"

.. ,>·."~""",'lit ..... · .. ~;"';'~M,>:ib.~~~,;:.."",,,_; ,;:,:",:;", ~

;o.,......,..,,~;~I".~, ....... :_~.:
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DE ZU1D.AFRIKAAN VUIINJGD UT ONS ZATDERDAG. 18 NOVDfBBB. 1807
DE ZUID-AFRIKAAN

YlJlllM8D Mn

ONS LAND.
dlend Deze milllukklng Wlll grootendeelll
te wijten aan de .~ mpathle die de heeren
KRUGER en JOUBERT In de westelijke
proviaete op publieke vergaJenngtln ver
wekten.

De bet!ChrijvlDg van de- vergade
ring te Paardekraal, waar)p besloten
werd de republikelneehe regeoenDg
te heretellen III ook zeer tre1fend
De eehrijver verhaalt hoe dat hij en de
heer KRUGER uren lan« op en neder
dwaalden den avond voór den dill waarop
bellloten werd de N!p8rlDg te heretellen
De HItsla,; der onderhandeling 'Wall, dat
&lj besloten den zetel der regt'6rlng voor-
loopig te Heidelberg te T6Itigen Dit be-
sluit, voorlooplg gehelm gehouden, werd
genomen op voorstel Van dr JORIS8K!'i en
later getrouw uitgevoerd Aan dit be-
si UI t was het welslagen van de grootscha
onderneming nauw verbonden.

\.Is bIJlage 'i publiceert de schr ij ver
een belaogrlJk document, genaamd de
"derde proklamatie" dat door hem opge-
steld werd om gebruikt te worden Indien
de vredeeonderhandelingen met generaal
WOOD niet lukten WIJ vernemen dat,
hoewel dit belangrjjk document nooit te
voren het licht heeft geZieD duisenden
copyen reeds te nloemfolftelu ID t kan-
toor van de Erp' rijS lagtln om door geheel
ZUI I -\fllka versprelfJ te woroen
Dit ",oulment elO,hgt met een heroep
op dlle \fnk uIPr; door ~uheel ZUId
\I rrk I 01lJ h 1I11ue LroHlers Iu de
II 11I~lad IU hun locutvaarthgen Btrij I te
help' Il loen tilt th~lIlnellt alU presldt'nt
ItH \ ~ Il "pr I vOOigelt zeil ,leu Ivoud voor
le Vit d~~ontl~1 h lIldt hugeu wenleu her
\ lt zellie hIJ, half tHt Zichzelf sprekende
Daar heware ons {tOll voor De ooder

h mdellngen op d.e Drdkensbergen en den
to, ~lau,1 v IU het hO(lrenkamp "onlen op
tal "rlJpellllc WIJZ" h~lIchrevt n tloeh men
Ill( I't het hoek zelf lezen Olll ér een denk
IJtleitl v lil te krijgen

)le reden" lartlm dl JORIS8E:-\ In I liK 1
IerwIJl hiJ III Iondlln In onderhandehng
\\ tri flllltl"tlnt de veraudenng tier conventie,
nHlrwa<hts UIt ZIJlle betrekklOg wertl

gt'zet wonlt dOOI hem toeg6RChreven aan
de zu<ht van eenige mannen til Pretoria,

Olll eene relB naar I uropa te doen en, als
VPItegen woordlgenl der repu bhek Ulet
ue Brtt~che regeermg het werk van de
h€r:tl~nrng der conventie 'an IS";I do:>r
mIJ 1111\ IIlkelrJk m t zulk een !pt.',h D

UltRIIg' Iwgonnell , 'It tl :tettl'll
H'J ,le heh mddlllg' d~r lwgrootlug

Hl het <l1"n~IJllr I i'lxl k,\ till ook het
",,1111" v III ,It'n !!taal~prokHrelll voor
~ Il voO! :H. I \\ erd ged.an uat van th 10
P ti (""' te brengen Onschuldiger kon

he t Il I' t 'I "Ir l t'1l Ul r ~,ll,le lllndsvaders
~pv()ell., :tleh bezwaurd zulk eeu hoog

Jt r toe t€ ~~an ti!! Illl.><ebl~!l ue digUI
tIllUI! !lH t ue Iloodlge oc\()egdheld oezat
~ Ipl gl moed hez\\ au Zoo dacht er de
h,cr H I Dl 10fT supellnwndent ,an
ondel WIJ8 e'il kandlda<lt 1'001 eeue reis
lIaal bnropa ook over en aanstolld!! for
fIlull'l'nle ~ 0l' een groen ..tukje p"'pler
h .. t belllcht v"lk8r.! Idsb6l,lult, waarbIj In
,eflI'll adem \\ erd b.p;iahl het nIeuwe
R 11 1I1~ \ III den Mtaal"proknreur en tevens
U<lt de tegenwoortilge pldall!bekleedu de
bekwaullheid en de ~voegtihelJ \oor the
betrekklllg missende, met 1 :\UgU8tus a.s
III Jest aftl-ed. n H~t \oorstel door Dl
TUfT geschrevl"n glllg Illet een kielOe
meerderheld In den volksr.mrl door

!'i~d. rt 11\10 bekleedt dtl heer JORIS"F);
le ootrekklOg van rechter In de frdns-
vaal eli hul III t begln)au IR IlJ ander-
maal de gelegenhelu zIJn a<tugencJwen
vaderilllld wet w IJzeu roti,,1 te dienen

\\< lj sluiten dit bOt'k van ongli'veoer _""I
bladZIjden prachtIg gedrukt door den heer
J H DE Bul:,;} Amllterdam en Pret{)rla,
Ulet deoYertfu!,'ll1gdat \Ii IJ zIJn Inhoud geen
recht hebben doen wedervaren De stIJl en
III hou 1 Id ";00 boeiend dat men het hoek

ftlrp~.
De Clwe 1'I'14e1YIlD ~n tracht sich

te l'erded~n ~n de 1IIl1imerkiogen van
profellllOr MaraI' in de "yood. Ol er dell
hIgen aanval -van een COrretlponllent "X "
In g6nOtlwd blad op de zed"hJkhtlid der
theologlsche studenten te Stt>II.mhoAch
Wij wensehen on. DIet In delle zaak te
mengen, doch de w!Jac! waarop onze tijd.
genoot ht1t woord "fatrpls.y" gebruikt ver-
dient eenige aanmerlu~n "Fau'Play."
egt de Capt TtnU!lI, "i. noch FrantICb
noch Hollandeeh, doch .Ieehta eeD een.
voudlg woord voor _ waarop Engeleehen
gewoon sUn zich te beroetnen, en wij moe-
ten geheel, en III weigeren In delen bij
profellllOr Marai. ter echool te gaan." Hoe
fl'8lli en beteekenlrt'Ol klinkt de .. pocherij
OTer fairplay na d. behandeling die dr
-Iameeon en zijne officieren te beurt 111ge-
vallen, vergeleken met die welke de heer
Rhodes, het sehnldlg verklaarde hoofd
van het komplot, van de hand 'Van den
heer Chamberlain, de Brit.sehe l'egeenng
en een groot deel van het Bnt.sehe volk
ontviug !Een armsalige geldbelegger wen!
voor het hule der gemeenten gedaagd, om.
dat hij weigerde eenige vntgen hem dooreen
select-comlté gedaan te beantwoorden de
heer Hawkllley welgwdeook, op last, zekere
nlteret belangrijke kabelgrammen Voor
het Zuld-AfrlwDllChe select-oomiw te
le8'B6n, doch hij werd niet Voor het halS
der Il6meenten gtldugd, en toen hij ZIch
gereed toonde JDel'r ptulgews af te lpg
I!'en dan der meenlerheld VB1l laet comlle
welkom WIIR, wenl hij wo maar zoo kort-
af onder VMllgd en naar hois gezonden

Jo llrplaJ" IS een mooI Jo,ngel!ICh woord!
!'i1f!Chts dit ter kQrf,ljklle. De C"I''' Tmll'

ellt d.lt rli! Mull"r op e30e rln!O'v!ll f:IIde
rin,: gt'reflekteerd blieft op tie on~ehJk
ht'ld In een t.!orp In 't westen en g"eft t'l
verlltltlD dit Htellenboseh l>edodd werd
Dit Is ~heel onJfllst De b.otloelde aanmer
klUg werd Diet door tI" ~llIlIer maar door
ouderling Bam gemaakt D.! naam van het
hedoelde dorp werd nll"t genoemd doch
het IS een bekewl geheim dat8t~lIenbosch
goonszlnll bedoel,1 "eltl

vertellen dat zU ann slJD, verwa"rloof-tl,
telea .... fe1d, 110mBTerbiUerd ell Uit It't
lot nu velen van hen ondragdlJk I~.

• ••
Eenl' ~van.., ... h.teneehool UI In de

Tran.lrei wordeu "p;Jerlcht. D,' ilJnode
beeft hllre goedkennnr uVt'r-de zaak alt-
gettprnken, en alle lUopluke ondereten-
ning beloofd Zij heeft de niiToermg nn
haar bee1alt aan dPJl ring Tall Bu~re-
dorp opgedragen. VOIgeDII wat er geval.
len is Tall de leeraren Tall Elhot en
Dordrecht, II daar een rroo& arbeidneld
Toor de kerk, en de ,",ungo 'Wenaeh wonlt
DI:p&proken dat de rmg 'Van Burgentdorp
moge Blagen ID deze onderneming

•••
Onderling Saut deed der synode de

volgende vr'dag "Of iemand ala kerke-
d1Co.aar kan gt!koren worden, dit! deo
Evangehache G.,zangen Diet gebruikt r"
De II~ node h6flft geantwoord, "Jll, indlen
er verder nll'l!! te z~n valt op zijne
leer, en zIJn wandel'

Men moet verdraagzaam zijn, meenden
lOmIDlgen der 8pl'6kel'8. Degenen, die
de geZlUrgen nn niet zingen, sullen ze
binnenkort amgen Andere sprekers
waren van gevoelen dat kerkeraadaleden
behooren te conformeeren Het 111ieen
voorbeeld, ala somnngeu zingen en ande-
ren het hoek toedoen, als een gE'zang
~ ordt gezongen

De :::~ad ea de electies
UPROEPING VA~ cmKEL-COMITE."

Bet volroude la ODMtu pl... l. us toege
zond eu -

., H d» 9~,r litt /1'11,.." 1'1/ ti, r'jts tW ti "Ir li.
"""'UN'1t I". ti H Át, l flrr Il Hl r

JJ,,,,fVf ~'"g'''g ". tU A,m}'",,,1 "'1#
Waarde Bondabroeden -De oommUIl .. YaD

k>aichl over electIe. beeft mil OfII:edrageD u
bekaad te lIIIlkea, d.t d. cirkel oomll~ verpde
nnlJell ter benoemwg >:&0 kandidateo voor den
W.t.p'NDden Bud &allen word .. phoudea op
de !'Wda aaoceI<oodisd. pluINu ten .lf are up
WOENSDAG d.n t!l DECEMBER .k., met
then ve,.tande echter dat IOdlen de beer J
8 Bofm.p, 2"1 CalDpBtrut Kaapetad "an een
voletrelr:te meerderbeId YaD vooriUttef'1l van
dl.trilrta _tareo l1J lien of meer k,CIICirkel.
vóor Wovnedaa' den EJ,;W!TF.:>1Dt u: II III n betz I
10 s-:brifte of per telegram Lencbt &lt I
M,bbeo ontorangon, dat aIJ Wot ~80AU III N 5
J ....~laal e, IL ala .el'J!"ltltrdaa "erlrie.en de
cnkel-ooautéa m", .QHI"'!l' C rh/. alsdao op
douu laatatcenoemdco daR sullen bUIle.komen

Bet doet der OOlDmlU.. leed dat "II deze
keoolageVlng DIet eerder beeft kunnen nit
ft&J'digen of Mn tTOegereu dag ..oor de cirkel
verga.t.nall"n beeft kunnen aanw"lICa

ZII werd "erblDderd un haar elfen v.rlaug"n
ID belde opslCbten te voldoen door hare Op'l'&.
tlllg van ooae Bood. oonatitul.ie
Artikel 711 der algemeeoe coa.lltatle ",acbt

, Voor dea tijd Vlln twee JAren aullen geko&ell
worden A nieuw. wllk.beatuurAleden door de
re won. leden eo Oleuwe d..trlktat-tuundeden
door de ""kibaturen In de mfW1d Deoomber
terwIII art X (,) der ProvlDcaal" cooal.itntle
bepaalt clat de Cirkel COQllté. "leder Jtulleu be
.taan Uit een afgevaanhgd.. vaa elk d .. traktabe-
stuur lo buane respectieve III"p'O\lOOI'" eo de
rest un hp-I artikel voonlCbrllft hoe de .1"""
IUIII enge"telJe Cirkel C()lUlI,. de Rolldllkandl
dalen TOor den ~ etge .....,dell Raad zullcu
kle7..e1l

Welke dl8trlktAbe!ltul'1lu lllOeten de clrlu,1
comllé leden en de kandidaten Yoor den Rud
kIeuII' Natnarluk (zoo mMnde eene meerder
b"id nn onle comml .. if') dIe welke 10 funche
&all"n zlJa .... nneer de raada elecll(.n plaats '10
deo eo naat die welke meer dan Iwee Jareu ge
leden zIJn geko.en en WIer dlen.ttnd op don dag
der Raad! electl' 0 reeds laag aal a!fIl afgeloopeb

Het blUkt d"t de Wetgewende Raad t'ef'1ltILIn
bet elOde "lUl dit Jur UI"orden ootbooden en
dat de Rudaverkle:llOil"o waaroebnnhJk filet vour
bet elOde der ID¥nd F ewaarl of In deo loop
der maand Maart 10 het volgonde Jaar .ulleb
plaatA Vinden Daamll .olal Il""van when dat
kaodulaten voor de RaadsrerklezlOgeo ~an bot
.olgende Jaar Diet mogeo "ordon genomlDeerd
door bestaren of afge .... rdigdeo van bestureo
... er dieDllttj,d In den loop der maand DACember
e k teo elode loopt llWU' wel door ben die "I,l.o,.. tl_ rt,klm. In functie • .:Ileo &fJn volgene
art 7 A der .Igemeene conltltuhe

De OOmml8llle 'ao toelicht wil daarom bl,
Bond.mannen aaodraogeo om ~oo vroeg move
lIJk 10 de maand December - lndIen doenliJk
reeds 111 d, u,xU ,,,,,k-te begmnen mei gevolg
te geven aan arL 7 A der aJ,remeene con.Wutle
eo IUIO art X der provmcie1e COlUllltatle door
oleuwe Wflks ea dlstnctbe.tureo te kleun zoo
wel .la nieu "e Cirkel colDltéledeo met of &ooder
opdracht ..oor welke kaodidaten .U hehben te
fltemmeo All, wflb en dl.tnktebeaturea lullen
eeo DIeuwe 'erkiellog moeten onde~o OOver
acllllhg of an al dao met volle twee Jaren zullen
hebben gedIend eo sl""bta cukel comttcJed~n die
ZlJlI afgevaanhgd door wethg aboo op Dleow
gekozen '-taren &uilen mogen deelnolDen aan
de ..emcbtlogon der clrkeloomll •• miLl echLer
daimdien 10 eeDlg gelal weil"n. groot",
afat'lOden eo druo;!te geen bunoemlllg II ge
ICbled door een ID December IH!17 gekozen of
te kiezen dl.triktAoo..luur bel III of &Odert De
cember 111'15 wettig gekozen ctrkel comll<' lid
voor bet d,.trtkt het~lfde reent -an ZItlIng
en .Lemmlng In het Cirkel comll<' zal b.bben
all eeo In December 1!j!l7 j1ekoaeoe

De.e bekeodmakmg wordt op¥edrageD IUIn
de ero.t·ge en onmlddell!Jkc kWlDl.nennn" vali
.Ue Bond_manoea door aamen. de ~'()mml"IO
van toeZIcht

Brouwer W V Ih Ir trill( J" klo nl
• Jl h' I'" U ';U!l ,lfllUl UH
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Dit I" de n uuu then dr E. J I' JORl!\-
HE'" de welbekend .. rechter 10 de Trans-
vaal heeft gegeven aan zIJn zeer Interes-
sa ut g'!'8C breven en hoogst belangrlik boek
h HldeJende over de lotgevallen van de
ZUlU Hnkaan9Che republlek gednrende
UI' jaren l",ili tot 18'Ij Dr JORI8SEN 18
... n 111'1k uakrellott .. ke munnen die hnn

I ,uiIJkhei I tfdrukkl'u {p Illes wat ZIJ
I e n I'll Li uir hIJ In hr-t uau wsta verband
u I h t I'ransv ialsche volk heeft gestaan,
g .. I lJ"( n I" het donkerste wowel als het
hpll Il tlJdJ t'1 k 'all zlJue gescbiedema,
I f'IJ • ft IIlI'U n u t t, vr Igt'n of Uit boek
le r za.uu f'1I IeZell"" urrd IS Dr }ORIS8EN
"pet Ill' In lit tI) Ip!'1 k der 1 ransvaal een
u u rst I t'llflgrtJke rol kwam met al de
h " tip, fl< III II direkt In lanrd.klDg en
1.... 11 ZIJIle It" ind iuge n III uil boek mede
rue t het or r lo el 'an d~n man dit! scherp
Zlt't ,n dIe zlth v~n IJne eigene t .. lenten c •

o
De kwestie over I<Choolradell wenl dIk.

wIJls In dE'ze kolommen bebandflld, en
werll gisteren warm In de t<ynode bellpro
ken Vden U tehten dat de IOvoenng van
seho(llrdden nO( h IIIIvoerbaar noc IJ "eli
8(;hel.!Jk was '"I~eJl~ het tegellwllof'llg
steliltll IH pene 8( hool Cllmlllll!l!le niet per
man .."t li w E 1<111 het eUlde \8n t1rlO

J Irell, tredt!1l Hl je leden af, en wordt eeoe
nieuwe COlllmll!!lle gekozen Dtt meenie
men kon 'Verholpen WOMen door eeoe
Wlj1.lglllg In de "et IIBntebreogen, bij voor
beeld er kan eene aftredtng zIJn van dne
leden, a ln het einde van elk Ja~r }..en
Ilnder ')t 7.\\ aar tfOgnu het tegeu \Voord 19
8telr!61 IS, dat eene 8chool-oommll!llie geen
eIgendom kan bezitten Alle eigendom-
men Kloeten op den 8upennteodent, den
cIvIel en Dlltglstrdat, en den VooUllter ViUl
de COmmll!llle \liOl-den getr.&n8J>Orteerd

~Iaar het tegenwoordIg l!Itelsel kan een
vOlldlg zoo veranderd "'orden, dat dIt
be. waar ook wegvalt

Het wenl beweenl dat Dlen
veel van het voorgestelde verwacht,
mallr de \ ree" werd IlItgesproken, dat
mt!n te veel hlerHIIIl ver"ilachtte De lltel-
flels, het oude of het tegenwoordige, en
het Dlellwe of het voorgestelde, zullen
Illet knnnen samenwerken, zIJ l!:nllen el
kander In de wlel!'n rIJden.

Ook werd aangevoerd, en terecht, dat
de Ifdeehngsraden Olet Inlltaat zijn hnnne
eigene wegeD In ol-de te houden, en dns
kan het nan welrJ ks verwacht wonlen dat
t!Cbolen onder hunne zorg zullen bloeien

••o
:\an den andel en kant wen! de InvoerlOg

van dit 8telselop bekwame wijze venledlgd
Het tegen \li oor(llg stelsel drukt zwaar op de
j{ewllllgt'n, en !l" onwillige .. gaan 'rij
0.. laattltt! RJ lIode heeft er voor gestemd,
dat eene ver:mdenng van ons tegenwoor
dig Bteldel hoo..l'!!t noodzakelijk 18 Ook
werd el op ge" ezen' dat onze ruacht ID de
bUitenWIJken Zit, en DIet op de dorpen,en
huu JUldt moet de gelegenheid gegeven
worden hun sternreeht Uit te breugell
De bt'lastmgkwl'tltle werd llllngevoenl alll

een bezwilar tegen cht Dlenwe 8wlllel,
maar men dlflnt IU ,edachte te bonden,
dat nu slechts een kltlln getal die moet
dragen, en onder het voorgestelde systeem
zullen allen dIe belasttDi moeten dm
gen, eU dIe zal worden opgelegd,
slechts wanneer daar een teko" Is Het
bei waar lI'emaakt dat onwenschellJke per
!IOnen znllen worden It'flkozen, vonden
wij zeer ougerijmd Een klem getal
waarborgel'll knnnen gemakkelIJker ge
InftneDceenl worden, dan een groot getal
'Vaarom zal men de zaak van het behar-
tigen van het onderwijs DIet UitbreIden,
eu alzoo mecr belangstelJiug opwekken,
door het pnbhek ecn levend aandeel daar-
aan te geven? De II) node heeft echter
belllown, dat de IOvoerlng van schoolraden
nocb wenschellJk noch nltvoerbaar 18
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T £ iii Iw, II!ITt F., EIl!rellaDd•
!(Teil vergsderd dat
aangenomen Het kODghll
".n ge.eld die onopboodellJlt: :!::::ï~
."n bedre ....n bl, de IIlIU"~"".
landon welke dll'J~lJlf aanleidmc heeb .......
- wreede eo nnttelooae burgervorlop"; die_
werkelIJke beal&tef'1l 'aD deo grond hebbea be-
ru.deeld en die ..oor .nd .... volken MD -.ak
van ongen15theid EUn
"VEII"'O()PINIIF.:or-Te KlapmutMiatie, ged ..

oeerde paarden op :!lJ November Op de? I
rade Kaapetad Za~rdag:tll No ..emher •• __
geM om Jl) aar, eeoe pncht'i1l bel8Ddi.oa eaeJe.
KOIItb... lI~rgoed publiek le wordeD ~*
op Yrjida" Hl Nov_ber op deu ltoep VUl de
pbroed~r. De Wet, K.rkstraat, ~teHeoboacJJ.
De baar "an ICbatteR 10 bfl diItrib .AfureJ
Noord op' riidag :I D_mber, UIl lie, Kaiá
trutalr.aottnr Te Allw.1 Noord, op 4 DeCOia-
ber draad en .P-'en YaJI ruDd~ beinlog T.
Klapmu""-r.tie op Vlljdar I!l Nov_hu ._
geteelde ged'_rde JODge paarden.

lf "" IS OF-RI""''' -In de October Ulltra'l'll
VSI! Je II ",.1. "",i 5<IIIJA 4f,.lCf. &part
I, ,.,./1, wordt een vOlllelllk.Dde "PIPv. reseven
vaa de meest gebruikte artikeleD door E........
eo lJull.schl.lfId our Zuid Afrika pment De
..oordeeien "elke d.. DUIt.ache ~
boven die YaD Engeland beZItten wordéa .,.....
eomd ala volgt Goedkoopbeid bet.ere v~
IDlnder tr&flllport en betere (ftCbiklhOl .,eo:
den bandel Verdcr .. ordt UIlgMoOlld dM de
bandel tllMChell Amerika en Zaid AfriQ ,..
durend.. de lutate J&reII buiteopwOOG a.rk ia
toegenomeo Ah voorbeeld .. Ordt aaaPbaaId
ploegen •• lk. 'I'TOe(er altalaltead tIéor Eon-
land docb nu grootendeela dOor Amerika , .....
verd ~eo te"'1J1 A.merikaaoeohe PJOeaea
dikwfjIMy.,. "'t &IJII d&n de EngelaeJt.

Boodtbraod.o 10 Noord Amenb.-De ......
hrandea aan de greazeo ". Cmada eD de
'ereeollt(ie Statea "lIn erger dan de .. ",te be-
neb ten deden vermoeden In canada lIJn .....
dne bOllderd "Ierbnte mjjleo ~ v_GMt.
Dertlea menscben "uo lO de vlammen -....
komeu eo er worden oog peqo_ V8rDIIllt.
111'00 dUlzeod llleDl!Cheo spo dakJOOe. Er UI

voor dUf1eode dollan ma~ .. 1e lIChade .....
rlcbt En nog IS b.t woedend .lemeni am be-
dwonpn mea vreet<t voor de groote Q8der.
uttlUgen ID deo omtrek In de ~iike
~tateo van de lroote Amenkaan.cbe repabliek
"!In twmtl' of dertlf _uchen 0Illl"IromeD
Dag en na<;ht '-trtjdeo de lroJooiAeD de "...
men om de meer bevolkte daamkWa te behoa..
deu Voor honderddlll&6ode dollan lW! ti_-
hout veel graan en tal van boereoboC.teden -wa
III vlammen opgegaan

Dt: In IL"''''£ -Wil bebbeo het 7_ nam.
mer v"a dit maandblad "oor ebrPotel(jb bv .....
lIDaea onder dl! redakt .. "an den predikaut
van Georre met tlUldewerlriDl oran de
ring predIkaihen ontvangen Di~ OU1D_ be-
vat de oP<Jnlagvede Tao dil A. lIunay, ail-
g08l?roken!>ti de opcruog der aynode, lat-...
te Idorm.tle omtrent de 1eIIdiaa, eD ...,. tOIl
8pruk van 00", W Rou. in de 'lWealeyan X ..
tropolltao (.,"harch Kopelad, 25 od 1897 Dit
olad beeft reedl een. CIrcUlatie ....n 1000,
IS.! ID III gemeeoten bul~O den nar VUl
(,eorge het ovenge lO de 8g-ten .....
<le...,o ruIg Het bad &lJnoonprong til _ ...
voelde be!tot'fte om de mmbevoorrecsltte Iedoa
der groote pm_Hn ID deu nna van o_.,.
met g"""telllke eo 5hcbtelUke 1ect.ar te 'rOOI'-
.. en. Op bl 17 van het November 0.......
wordt bet doel eo b.t voorneme. eier uiqrevenr
ulteeagezet Men "il eea GN6IehJIt: Blsil paar
en umpel IMbben Het Legeu .. oerdif plan
achllni te &Unde JI"lbatk Ian(.... DIt te {nj.
deo eD daartoe wordt de medewerklag van alt.
leeranm gevraaad.

HAIlTEUEF.8TRIVIEIl. UN10SO ...LF., 5 ~ov 'Jf
-Wu baddeo een prachtJgen regea &IIlier tit.
0'" &00 H POlI komt, dat wu den G.ver __ ~...
nOC¥ er voor kutJDen dank.n Het betIOa Déift..
del'll4imorgeo om IOOwat drie uur en .........
buna aanboudeod ..oort hi Vriidalmiddar H_
en daar la eell welall acbede a&Ilft!braOhl D.
Terblancbe verloor t"... &eIe, dae _ 0IIIIUa-
baar ........ , ,.ooruam.IUk oa mal de nmtlvpeett
eok ble •• n daar verlr:Jeamdeo ...... bOIiba
Ook beeft bet glltereD veel """_wd. Wai het
gezaaide betreft, ... er tot oor toe - • ...,
...-t doch ol.tomoverte~ voorWovwi-
p prachttg Wu bebben Veer .. lr:naJ~
om een seb .. t- .. edstlljd Leg.u 0l1li te beb\ea. up
00&8 baao, maar "ti bebben oor geea t-beiil
00 t ..allf.D nocb tban. ta bet te hopea dat lij
nlllt welf8I'eIJ &uilen Ledeo doel a .. '-t. ..
tracbt tocb OOleO Oa&lll op te houden. Wa' OM
dorp betrefi bet .. _r!ltd daar 0111141 pIIOb ..
lee ... r naar dt! .yaede... De beer TayJor Itteetr
bed. akt ala ltd va .. den afdeeltnprUcl. ft bet
la te hopen dat een bskwa&lll a.n 10 IUD PIUa.
Inkom.o aal C H B

OSI1t:ll HIG - De beer haak S Go.., \'ID
KlelDtoren Calvmia ICbrjjft oDder datam 5 No
vember Een JODgeU .. II den beer Jollumea lY
Barnard VUlde p-" HoIriVltll,.A.ebter Haa.,
la op :lO October .. ~ ....... ijoJ"k "er
loren po.tolen ofverdwaa!d HO IIDe(eDJUroucl,.0 .... op diea CIai Zondat, DOf op de .....
acbter &lln ndera aobapen 10 bet ...... gezieD,
eo daar bIJ dleD a..ond _c lerup .. rea our
bUla doch "ea bi.. " fUll :Inn .......
om M bar om aun aoon te _kea lIti lr::rMt eie
aebapeo maar b.t Ir:iod nl6t. De die .... tie ....
een mul .. n bet ba .. "aar bU Iaata DOl .e_
Wtlrd omtrent :I uur In dea aam~ Bet -.Jd
nu dooker en de beer Baroud .ocIal d.n _le
heeleo neebt door docb allee te v..... fL H.t
III nu reeda de 6de CIai dat bil "er II, eo dat
m.n naar hem met 7 Qlao ,oekt. Verder CIA
denoek la ~ door den reaideDt ~
van CalVIn.. docb tot beden toe II ~ niela
omtrent bem ..ernomen De heeraa, Vltenclea
en &llea bU Wle bU liliiii aaakocnen, of~=bU
reeda IDllIIICbl8DII gehe"en dadel"k .. te
gev.n an dea YldRr dit! (lrootelltD ~ ...
te weLeu ol .1111 kllld nog leeIt ZijD adraa ..
Johano. W Barnard 80ln .... r, Plt Riet.....
daatrikt C.I"loJa

D[ liEt. I,p..oPOIIJ MIIRQAIW/C.JI G , 0Yer-
leed I I Dooderdaa UIl lune WODlIlf GeCltUUCIe
lie ..onp week "erd bU IWItretut door .... _
val ..ao .. tbma eli boe ... r hil _ver bii~
dat IrII weder kOIl .prebu, v~ IIÏIM
kracbteo getttadil tot dell dood. be ..... IIUO.
quare! w.. de IOOn Villi "n Duitlclien ~
en werd te Clanwill_ reboreD. all _ iD atiD
7~te Jur en w.. twee meleo ptl'OInrd, aijDe
• l,.te 'f'l'OIJ" w. _ sulter VlD wjjlfa
den beer Van de I'!uKlt de Villlen ea-u_
twcede vrouW""De lUIIter VUl da. D PP_
In 181>7In gouvem_t.adieeetptreclen klom
de beer Marquard oran ltap tot .tap Itoapr la
IUn departement totdat bIl ID 188!J 1aDd __ -
generaal "nl In 1892 flDJ bU ad ClaD CIiaat
meI wel ".rdiead P,8l111lOaJl De ..... Mar-
quard 11 vriendeliike, welcloeade _ pet_
..rtte lDIIlI heID tot 'f'I'ieaIt ta belbtMlO '''IIII_.w
een ..oorreeht lo
optDle .Itijd
de Dttalste,. ....n &jjlte belnnIBlIllbel
WH altIjd getrou" In de ..erV1lllino
ten Bil d~ .tlchtmg "an de "rjll! Jin-.lfalltat_
kerk ~ WH bil een der ~tera, ea
bit beeft reode de afgeloopen 00 JBNII ....
groot 1 1lJ de adllUlllW'atie _ ....
Eeu t,jd lang ageerde bU ala editeer vae _
OIfrk"",l.:u en bU lead" steeM veel bah ..... l.
lIDi aan den das In de liheraJe ~
bewtlflug over de re'-. ".reld ID aija tlliD le
Fern Villa OranJelltn&t, bed bll-IIOJ*"'.
_.hlll VUl varaIII, leD der ~ ua eie
"ereld aet afeterv ...... o d.n beer MaN .....
&al door IUDe 9e1e vneDden diep pvoekf wor.
den en .h .ympaL~ VUl ltaIt. --' ....
bedlvefd. weduwt!

\lJf\ \I-IKIIII I \\h III

J.lC. JUTA&CO.
BOEKVERKOOPERS,

~A:A.PST AD.

"V I KIN Q,"
ON GESUIKERDE MELK.

IHg£' dl nlhrJlald
mderpt::>t, I';' \ Iklng , Jl

(,(,llIg'e MeI k dl( Illl t vlIlr,;lrrld kun
"orden gebru Ik t

Geprepare~rd \ dil dl kellll~"t l

Mdk UIt Je \ oor Wel g,dlU Hoog
I moen (le lx>~tc 1\II I cldl Il III dl! ge-
heele II ereld) h dLlc kl h"e rrJku lrl

Hoom Jan alle and, reil, 18 IrIl ~ I

vordza IIIl UI I\unlt ~"!Il,lkk('bJklf
vrrtrenl, l Il ti Ilt het Ir('l ILm I ti
I \IIJd I 1111 t I ~ll()l.!du Ilktt
k til Ir t .!lIIlInnd" !rel d Igt ItJk,cllt
Vlrbr lIk !llt \ III gell)flC Hldk
\I Oldl Il on I r,,( 1 cldllll

DCZl pa" ';<e lilt r od ICCtl Il
kIlIlIJ flll~ IClkrlg'ul WOld II bl
dIe klllldtUllr-, of 111 lId grOJt va

Zu1d·AtrikaaJl8Ohe studenten
l<.ldel'll III ons Llad pubhceercn ,\ IJ eene

bt'lungrIJke mededeellIlg 'an den BecroLarts
van den ZUIlI.Afnkaansehen stndenten
boud te ]<;denbnrg,denheerW A Mnlra~,
13 \., waann hij aantoont ,lat de JongeAfn-
kanen ZIch ID Schotland goed 'leten te
doen gelden De vrleuden deler studenten
zullen verblijd rIJd te ,Iell dat lIIIJhnnne
examens met goed ielolg hebben afge
It'gd, 6n de goedfl Tel"Wa<:htmgen die mer.
vali heu heeft gekoetltenl met hebben be.
schaamt.! Maar niet allee u als studenten,
lnaar ook als athleten ondel'8Chelden de
Znld UrikaanllChe IItndenten 21ch III

Europa, een heWIJ!! da~ zij huune hchamt'o
re!<pekteert!n en ZIt Lt lIJet IlIten "egsiepelI
door de vele verltndlDgen van het Jo;UIO
peesche leven Het IS onll IltlJd aange
Daam bemoedigende benchten omtrent
de bevoorrecbte Jonge Afllkanere, lhe
ZICh In ]<;uropa voor hun later leven be-
kwamen, te vernt!men OnH lanti hep.ft
In alle stanuen der m"dtschappij ont Wik-
kelde mannen met hoogere Id~aleu dau
bloot geld-maken noodlg De Jonge
:\.frlkant'r, 'laar pit In Zit, ~I Uit l<ul'Opa
terugkeeren met een gt'opend oog t!u eeu
ontWikkeld hart ,\Id hIJ In den vl~rudtl
tot natIOnaal zelfbcWHlItZljO IS gekomen
dan zal hij het _rk rlat hem hier \\acht,
met moed en IJ\er kUlInen vllrrtchten
tot eer van illchzell en ter bevordelfng
onzer volksbelangcu

N ,. DE \VilA I
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ROBERTSON EN
HOUT STRAAT

KAAPSTAD
MARKTPRIJZEN.
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L) Dr Leyds
De eertlte volksraad der Tran8,alll

beeft geweIgerd de toelage voor de J<:nro
peeache v.rtegenwoordlglOg der refnbhek
dadelijk te yerhoogen van .O,:JOU tot
£17,:'00, en de bes~lI8lOg Uitgesteld tot
Jo ebrllarl a s. W éI'd het verzoek der re-
geerlDg toegeitaan, d,lQ zou dr. Le~ ds
binnenkort Ilaar Europa vertrokken zIJn
als amball8adenr De redenen 1'001 de
verhooglug 8ennomd F.IJn, dat til' Le, ds al
zIJn aandiWht aan J ranevaalsche zaken zal
hebben te wijden, terWIJl zijn voorganger
ook andere zaken regelde bovendien
III het algemeen oekend dat baroll Bee-
J.. rttl van Blokland een groot pri vaat
IDk "Uen had, 10 zIJn eIgen hUI8 woonde
enE, en dns DIet een groot MIarIl
'IlO de Transvllal noodlg had President
Kruger heeft heIhaaldelIJk op de vermeer
denng aangedrongen, en de zaak IS dan
ook slech,-, nltgesteld De vraag, wie Illi
de opvolger van dr Le) ds zIJn? wordt
thl&ns natnurlijk weder druk besproken
De naam van den heer Fischer vlln
Bloemfontem wordt algemeen genoemd
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KERK EN SCHOOL
PREEKBEURTEN.

S lA

U\ ereeokoDll!tlg vroegere kenol.,evlngen EUI
len de C1rkel-oomlté~ergadcrwg8D ..oor de dUf.
rente cu"ela wórdea gehoudelI op de "olgende
plut.en Le"'UI aan de durbu genoemde be .... o
vn.odelUk wordt venocbt &Ich te wIUeo beluteo
met bet mak.o VAnplaat.eluke IICbiklr:ingeuvoor
de vergadenngeo, aooala bet vloden Y&D ger
trekkea ter b" .. nkomln, en vau !lCblllfbeboef
ten Jl ,,"'IIJI.:,, KU[llltad de heer T J Hof
meyr HooN/,C,sl I~/,;, 1t1"lmesbun de beer F
~erdmnller url r .I,I'J~' Swellendam de
beer W We_la ",t<1J,114MI.,.h, Viotona
West de beer H J H l:laeuen •• " ../ ''''ltllJke,
Uitenhage dr A 'anee L.W V IO"-/'J""
QueelIIItown de t.eer J 8 lie Lanie "" ,,/ H'
Idyl. MIddelburg, de beer N F de Waal (,,.,
l vU/flNll JI,.I KImberle, de beer J J MIchau
Jj"Auanal",d 'rubnrg de beer D W_la

De OOmmlIl8le vac toezlcbt beveelt aan dat
"oor de .... telllke .uld ooneljjke en oo.tel!}ke
clrkela alecbts ri, kandidaat &al worden be
IrP"md geluk, oataurlUk ook ..oor UnkwaJand
W ... t ea Becbnanaland

KDlBJ::RI ~ ,
(I,

Il ~ v
\Lt Ir ", t't Jf' I'n niet dllt een bijna niet kan nederleggen voor men htlt

( 111,,1<n tt'1l dl Il II] I. I (rlltl IIJ()( t zIJn geheel doorgeleaen heeft Dr JORI8
tru" k, u,dlap 'til zIJn !,'t'Ilof af te leg- 8E~ vl"rUlent den dank van ...lIen tile be-
...en langstellen IU de geschIedenIs van ZUid

( Ik) Z.. I,;"I a<ln "I. n h. t I~cht heeft :\Crlka voor deze hennnerlDgen
the rekenHchap t. ,ragp!I

(HIJ) Heb Ik lau Ulet lal le~bt
(Ik) ~een Ik Vlal-g n Immers Olel

n I ti Uw ",doof
IharblJ IleeC bet en h .e\\el ue heer

!'ill \HT flwende dat Ir Jf)fll~"E:-\ een on
I Illl .. k mlwoord hlld "e':t'vt'1I blep.k h~t
["'jo( Il 1, .. 1 '!lIgt ru.andtln IltN In Sep
[...Iul • I h lt III e,t Ik II~ "t Iltripnknreur
1 Hu"tUIIIlI~ llJII 0l' tI'l Zatflrdag

" lid gln~ Ik Knel ~ Il eli t tmIlle dIe II)
111[1111' kerk 1\ lI~II 1I11"fO~panuen opzoe
keu f pn hJ IIlIJ tag wend lt! h\) Zich tot
ZIJII \I tI\\ \\t'lR' I :'l11Jen zellle Daar
I" Uti le 1l1an dl, UlIJ nIet \\Ilde zeggen
"tt hiJ ~,I ~ICU' "r wa8 gten zw. em
';lU Ilrterb, I I III ZIJn t .on het wail uni
dtl Jk lfl Jn ant\\ .or 1 hid hem getrotlen

\\ IJ knUllen ~1t'ch,1l hll r tn laar 1<10

"I ppen Dr JOHl""E:>i WIJKt Ol' de betreu
II 11"'\ "lI,llg~ t\\ ..{dl ,~ht Wlder de hoerett,
t "r I HE.I Hlf l" :-iHEP:;TOSE In

le
\\t'lr,t III I~\enuog~n ,. rz\\akte Deze
II\e~ lr~tht WIR reedi! ontsllall III I !'Ii I en

I ~ I Jf'n de kamhdaten
lOL H' ER:;

(I er t~l~gra3f I

£ • <I £. r!
I lj t) 0 U
I I ) II 0
I 0 1 0
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I U 0
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) 0

U 0 0
) 0 0
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MJcl
M ..he.
M .. "eme~1
K ,If~r"oonl
Z ...m"leD
rfav"r
\-a..r
Kaf
lleo
AardapP" len
Bot.,r per Ib
Eieren
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.A.LL,SRLl&JI.. Groot~ Kerk - .MorgeDli (80Ilaodech) dti
A A Welcb: Nieuw Betbead.. en aavoada
(Engelaoh, dM D WdcockM M08IIelbaal

Zeepuat - I Morgem dl A B Dao",,1 8el
d.lberg

Papendorp - .Morgeos 10 III dl 0 8 Botba
Dordrecht aa,ond. i uur de W J Cooradle
Sutherlaod
MalUand - .~amlddagtl de D 8 Botha

Dordrecht
H.oo"ef'1ltrut Kapel - IMOIlenl da C F

Lelpoldi l:lan"dltam 88vood. de J F Mara ...,
Molteoo

RoggebaaI - I A ..ond. ds E Z dol Beer
:N lea.e Kerk Breealraat - ! Morgens !I 3f)

d. J H Hofmeyr Somerset Oo.t, en .... oDd.
d. G A Kcbolt& l:oleabt>rg

:Ned ('eref Kerk BUltenkaot.traatzaal-
(Enll"lecbe dlea.ten) • Morgens IU 30 de
J l: Trut~r en a avondl 7 uur d. J H Hof
men.!..moderator
N li -Biduur Donderdag .. ~ond ... om 74"
Rondeboech -. Morgens: 10 '10 dl (,eorge

Marray Oudtshoorn eo .. voode, 7 unr de
Bfummer M A BD JaoMlovdle
8t Stepbena - I M0'lADa !I 30 d. W (;00

radle Sutherland: en .afond. 7 uur, de P
P RetJef V Ilherlldorp
Groenepuot - !J 4. v m HoUaodacb d.

N Brummer II 15 v m J>ogeltcb d. A Mur
ray 7 • avond. da Botha 1.:D100daJe Zon
dapNChool ~ 0 m

Evang Lutb Kerk 8traodetrut - • !llor
genl lO ure (Hollaodecb) eo .. vonda 7 uur
(Enll"llICb) d. Tbeo Me)er Jam.towo Zon
.laguebool t.o :I ure

Ebenezer Zendmgkerk Rozeatrut - • Mor
genl "'10 en a avonda (j 301lie", Dreyer
W'jJDberg -. Morgens '" are (8ollandseh)

d. W Meyer On~a .. tad .... ooda 6",ii ure
(Eogelecb) de A F Welcb Nl.u" Betbeada
81monutad - I Morgena ( 8011andecb) eu

• avood, (En",INCb) dr Vlok Piketberg
Kalkbaai - .Moraen. !tI;j(J d. A Hofme, r

Haoo'er
VrIJe Proteel.ao tllebe

A vooddl •.oat (EngellCb)
Leopold Marq uard In

Balmfortb

1
1
J
I)

Oproeping der oirkel-oomites
Di: IfEEllt:~ J C Jut. en Co adverteeren

.. eer nicuwe HolJandsoche boek.n pu oot ..aopo
AAN lf ET ~ rHASIl -Die eemge dagen alln bet

.trand te MUI&enberg Willen gaao doorbreopo
oeme keonle dat bet bUie nn dr BeCIr tot dat
doel thana verkrugbur LO

Dt: In:ER D J A 'an ZIJl LW V 'an Clan
wtlltam k"am guteravood In de nad om eem~e
prl"ate wen te vemcbtt.n en aal "aancb"nJUk
tot a .. Dmsdag hier v.rtoeven

Of pluta KlolnvalJel eli een aandeel In
de plut. KleIDl'&lI.1 exten81e afdeehng Clan
WIlliam zulleo per pubheke veiling wordeo .er
kocht op Dinadag 14 lJocember
Tt Not lUI - De afdeehngru'llad v.n Jo\tellen

boeeb neodtgt teodera&nl Uit om hunoe teoden
ID te zeilden voor bet VOOUtea "an Yoeder
aan de Sir Lo"ry. Pu boof.dwegpsrt!l eo 2'~
Mul.tatle

Tht J H KIUUE van Maral~burg III benoemd
tot COfIl!aleot ".n Tarkutad ID plaat. van d. 8
P :Naudé van Qaeensto"o die w.eol d. awalr:
held van zIJne lI"&ondbeld "001' die betrekkIng
beeft moeten bedanken

DE I [K"OSES RICbat-d Payne en Jam ... 1 bu
mu besebuldigd nn den mOllrd ..an politie
dienaar MéKI ... trey oaderOl:uataud"beden reeda
vermeld wareo gI.teren wooer ..oor den m~
Itrut Do zaak la 'oor vorder 'urboor nltae
.teld

D 'NIJl KIJII' IIAXIlJDIlr. na de ve~g am
geil de leden der "yoode ol> ult.DoodlJllli YaD
de A I t~Heytlt'r de meuwe aeboa'l"eu In ver
band met bet Goede Hoop A8p1tnanUlD ..oor
me"'J"" beZien en werden op thee kollie.n
koek rtracteet'd

ht:sTlso TrWEIt KCX1.t:1l I t:~T-De regeenng
geeft .ndermaal keoa .. omtntot lD.otlDg tegen
moderpeot en Itet lOU goed zlln &00 de vee
boeren deze kenmageVIng ulU!nerlen en In be
... nog zetteo OlDbaar .Itoo. "oor refereatle bU
de h.nd te bebben

Et:s ( E" eLDI. E ~roKlI heeh veel aobade
veroorzaakt aan de Nigel nabij HeIdelberg De
post eO telf'lrl1l&funto ... n w.nieu van hun da
ken beroofd en cullea bijna htelemaaJ 61O.teo
berbou wd worden De ..-tm_ter b.. flen
nauwe ontkomIDIl' hll Iproog door bet v_ter
De ecbade beloopt dUIzeoden VUlpooden

TE Pit rt:H.lURIT7.lIl lit bU de cnmlOeeJt.
"Ithng 'In bet bouge hof .tond eeo doof
IJ,Omme kleurling '-:buldigd vao pogtng tot
on&edelUke aanranding op eeo aeklearde ..ron.
)fen bevoodt dat het onmogeluk "p hem de
getatgenl. te doea ve,.taan ea laat ".rd gep
vea hem aan te houdea aoolaug bd d.n lOuer
near m.a bebaaeo

GELOSI>&NIEEIUlE KELK -In "0 .odore ko-
lom komt voor eeo advertentIe "an ViIrinD
melk WIl "Illen daar nog bjj"08po dat het
penochek bU bet ehemilleb laboratorl. oran de fir.
ma ADdenon & CoItDIUI te Londen "ordt ouder
IOCbt en bjJ ondenoek werd de _11r bevoa
den te be....tteo vet 11117 percent, vettlfbeid

DioadaJa ..ond zulleo d" leden der ~ynode lO en albumin 9-64 melk laiker 14 .6, mlr.e~e
de Nleu"e Kerk beL hlhg avondmaal Vteren atoireo 2 12, ... Ler 61'92

EEl! Al'tAltlELrlla -De beet Ferraa, de ha
G,vraqd -OacIerw1l_ voor de Slot orande -reabplteio oran ~J h.ft ..... toot ,e'

PaUl pabliek. echool keaa .. VUl muiek..... _ DIt _ ardbJ iD Ge Sfor over het be.--_. "'_ .._m....~_ "_-bilIjj. ....n h.' OIIderwtpel'l eertifiJlaat. dat __ de ~t VUl
bepaald, __ :!ne ti. Eeu............. hW ".-IIt.da; _ n Iaa
~~~~:.t.':..: ....:-:- ..,lY': .
"fir 10 ~... .. .... #.::....r ti ftIPD,

De commllllHe van toezicht op elektie.
publIceert hetlen eene oproepIng san de
gew ne leden en bestuul'Iiletlen van uen
\fllkaner Uond "amn bera Id wordt dal
,le li rkel COl ti te l'(·rgaderlDgen zullen gt!.
houuen worden om II ure v m op Woens-
<lIg 2' Decemher e k tenzIJ de meerder
held tier voorzIttel'!! der dlstnktsbestu

In ,ene kIesel rkel !!chrlftehJk of
per telf'gram !lt!n het!r J H Hof
me) r \oorzltt .. r tier comml!lllie van toe
ZIcht 'oor 1 Decernllflr beticht, dat ZIJ
W ItlflM<.lag ) Jaullan ek verkiest De
Cirkel comIte leden die zoo vroeg mo-
gelIJk III December rloor de Dien
we dl~trlktsbesturen moeten worden
gekozen worden daartoe opgeroepen
Doch lIldl~O lIJ eenlg ge\al wegens
groote afllLanden ell droogte geen be
noelIlIlIg lri get!Chled door een In Decem-
ber I~li gekozen of 16 kiezen dlHtnktsbe.
stuur het IU of sec.lert Dec<mber 111')
\\ etttg gekozen Cirkel comlte hd voor hut
dItItI Ikl, hetzelfde recht zal hebben alMeen
In December l~~7 gekOl'.ene

\\< ij vertrouwen dat alle Bondsleden aan
It /.c oproepIDg gehoor zullen ge, en ovdat
dt heuocnllng der kllncjldaten hehoodlJk
ZlII kUllnen pl;wts VlOden

aan teekeningen.
Dp R) node heeft besloten tot de aanstel

!rng vau eell leeraar of &endeltDi, en mIn-
stens eene hulp aan wIe zal worden opge-
dl agen ue bt.hartlglDg Vlin de ieest~lijke
belangen ollzer gemeenteleden dIe 10 den
trellldlenst zIJn, en lang!! deu llpoorweg
wonen ZIJ gaan dikWIJls ovp.r [<Jt andere
g.mootschllpPQn en hunne kmdere worden
door vreemde leeraren gedoopt

D.! proeel~ tenDlltkerij IS sterk onder de-
ze onllt' leden aan den gang, en zIJ raken
gant!Ch yl rioren voor onw kerk,lndlen geen
gererielde bearbeldtng aan hen geachledt
Nu heeft de A) node besloten dat dit zal ge
schlooell, en het werk aan eene commiStIle
toevertrouwd Het gouvernement III be.
raJd alle moi.lijke hulp te verleenen
Men moet nu slechts den man VlOden, en
het geld. Wij gelooven dat het best zal
zijn om een predikant of !l;endehug le zoe
ken, dIe ook thnl8 ism het Engel8ch Bij
meer dan 6flne gelegenheid zal hIJ In dIe
taal een dienst moeten lelden, en kan dUI
tot zegen zUn niet .Iechts VGor onze heden,
I1llIar ook voor die VaD andere kerken Hoe
nu het geld te Vinden? De I) node heeft
IJ6Illoten dlilt bij de vel'8Chlllende g.mpen-
ten 7..a1 wordeD lIftlBeklopt, eD om eene
bIJdmge "orden nvraagd Dat het geld

l,r,tI" i!6l1lt van Barherton dat t'r gedll zal worden gevonden bij Wijoo van kol
rPIl le de afgeinopen drie maanden ijU' lektetIren Het 18 erg ~ betreuren, dat dit
koelIes door Korn~tlpoort vali Del.goll het geval I.' De onderVIndlOg behoort
I til Ifl frans, aal ~ljn hlOneli gekomen geleerd te hebben, dat dit teleurstellend
eli lat nog ....1() op Wl g ZIJII Deze ooge· "erkt Het (ond. voor hnlpbehoeveude
IH'IJ>!Chte bezoekt'rs Hch\)ueu .IlItHs weer gemeenten IS altijd droog, en al8 er let8
te hezlttt>n dan de £! oor een handels daarin IS, daD!flI&t het moeilijk om toe-
hCt litt.. ~ u dat ~ atal zijBe pOOrl.t'll voor gang daartoe te verkrijgen Dit fondll moet
del.e klas van rnenschen SlUII, Ifdan zij na ook van het kollekteeren leven Voor dt!
tuurlijk nllar anuere oolllen hetZIJ naar de doel kan gekollekteerd worden lllaar
frans\aal of de Kaapkoloflle Dilt f'r een de 8<llanll8en mOOflten UIt het II) no
~In le 1<1D th'ze ID"troonung 'an'\z reil dale (onds betaald gt!worden zIJn dan I\as
geflllllKt m ~t "ord ..n, "orut algl'lllt t'n het een gezonden Ht.aat 'an zaken
d .r de r"geerlOgen van ZlIld \Illk I • ,.
el k€n.1 Joch tot nog toe Irl men Illet ertoe , ollteus het I"dpport door den predrIcant
gekolDl'n gezamenllJk~ maatregelen t'r vau 'VIJnberg voorgelesen ZIJll er omtl tnt
tegen te nemen Sir (.ordon Spflgg de ..!( K) 'ran onze Jongelieden In den treIIl
heer ~" ombe en de ilndere preOllel'M ht'b dIenst Of zij JUist beh(JOren tot ue ver.
bell tie Z<lak In Londen met den heer (ham .Irmd .. hlanken II! et'ne kWelltle Maar hpt
berlam besproken doch hoever lOen ell/en- vllI'!!lag IS wo' zoet als SUiker Ja, pUllr
hJk gevorderd IS, I" ons nIet bekend Sir houlg Het kon aelfll in het dnlzllndJllng
GOrUon heeCt het parlement beloofd gedu rIJk vall VNde niet beter zIjn
rende het recelI de zaak verdeor te onder Het wonlt gesegd ZIJ "ijn gnards, sto-
z)eken en onder de aandacht van de kerri, telilgrafi.ten, pOlltmtlesttll'B, en stil
nal urlg3 regeerIngen te brengt'n, om dan tlonchef!!, eo dit allM In minder dltn 3
LIJ dtl volgende IlellSle met pr.tktlsche Jaren.
maatregelen gereoed te zIjn \\ IJ vreeun •••
dat er weinig van zoodanlge onderhande }[en hoort -ool!: IIOme In de 8~ node van
llnjlfln zal terecht komen, tenzij ruen ee. de voortr"f!kken naar Gan.i6l. Zij zijn
ZUld- \.!rikaanBCbe oonft'relltie kan be thaDII te Marlu\nl, en daar zijn IV jaren
It'!g!I'en om ue 7.aak behoorlijk van alle geweellt Zij konden Diet verder. ElO'
kanten te beel'reken Het Is onmogelijk delijk kwam de runderpeat eD maakte het.
tot e6D1temmlgheld te komen, IndleD moplijke oDmopltjk. Spreekt men na
DW1 fl,et bij bnefwlaelinl_ De lUk TID hen, dan i. hfIt oYer de heerlUke
ti nu ~ .~1Pr III behoort dade1tJk kotJl., d, hartelUkWd, Jm ~Il

1nttSf .. uad l'Domq " ~ ,... ... '.... ,... Ktli lIDÓn ""

De uleo.ten te 8teilenhOllCb zuile. op morgeo
worden "urraomen Ill. voltt -Morgend .. not
(HolJandllCh) dr Loa. PblhpBtown namid
dagdienat (Énget.cb) dil P J ''an der Mer"e
Beaufort ."ooddlen.t (80DandllCb) de J 0
Knge Maralabnrr

~ 1)\\ \ \ ...

~ f \ \! ...

1, J ndoo 10 del ..... Jalf~f1 ~~ t mmerrnan
jlet(l.Onell I" r b L 1r Ik.n f411~.. lJ ~! .. Mwl
" I" ti ,t hem ver~WI II~ "l.! lf I I lit !'eO

tle<tclt werr! ge., b nk I nil l~ 1:~..wl'lOllike
, Ik", hoU"ln~ 11'<rt! .., I{t n 1 j ti h. t ""nlal
II{~I,l,ken un du IlIIrd III de , 1,..,f.ltt.,,1 I)ld

•""r " t '" .. _wen \ all I~ ,1 lot I~ti~ ohe .. eo
.Ie<rbta ~ UIen""""" Joor &ulk een crort.. I~ergiltt
Il'IO~ en un 18~1 , t J~ l-l filet minder dIn 12'1
men.ehcn De ,eLwor~8n voegdeo aao bunne
ult~praak dood dour ..ea 05a;eJllk den wenllClb
too dat f)eaacben ,uet cllt i"'JlI.flUIt: vocht
~.t&an met be& 6!lid.iUk optchntt s'.ail,.ui... "ooroell "ordtJI

Ik g, .. f ~etr uw t. ril le leuk"IJze
1,,1 I>esc il I tf le bl vol k IIlg \ an uat Ja<.r
tIs Ik lel Dedt'l !'«:hllJt I ever diln ,le
kaulld Hunr V~1l Uf'1l ItI*f h:Hr.;( Jr:R te
:tIen Mllgen \\ IIlen \\ \) geauuexel'rd '" or
1.11

De lllll~~ \trI nt;(_huldll«lllg uIe Ik

I
k III bIJl renl<UI of Ilt~!l gdd~n IS het
I ta ol l.:t'nllS 'Ill vllderlautl!dlefde '118
,;lhlt II fil ('( Ik Ver I, I i-pan en verklarpn
III I'r II I" 7 II 'i( gee!l v",lerland voor
le I rdllsl;jlas I eRt IIld )Je loer wo, ndt>
I ZJII eigen I'ltlt~ vriJ ,an alle laurIl

I;ln~ md Itguellng ~ll kOlllng op zIJn
el;.: Il [ell~ln In zijn rU8t gestoord t'n

In Zith ml! polttteko ~ak~n
Il te I,I. u "aren t DJ ...t d. le!;<lUgen
\ lU h!'t lall I of v In I"n sla lt maar die

lJII \tIUIlen :tJIle kliek lf zjnt'
kik I ..It J t I h Irt !lUll "Hr~t III eu
/.. k r lo r I '1111. xat e 1" h,H be",,! \ au
I II>':~IS' III II l'n,1 tt Z Jil II] ue IJoeren
\\ Ihkt'1 1.:1"1\ li len

I u ZIJIl \ or\\oor I !.egt dr JURIS"r,;"
Lt eell I' lal \ nt'ndl:'n uIe ue Irukproe
n'll vlln dl boek lazen 0l del.tJ I e~chon
\\ Ilg aalllllel kIng IllillklE'U UII<lr hIJ
111)ft lIJIl" veiklUlug banduit'en als de
Illeest rt'd. II]ke ell te \ t ns de me(:~t 'nend
8!.h 'I pt'IJke

De ontmoelIng tU~!lCh~1l 81r B\RTI E
I Hf HE en de • pgeknmen bnrgeTll ID

1" I te KlelDfollt~11l "onlt uUldelljk en
op njl.nilchouwt'l Jke wlJ.e voortgl"ilteld ('n
\ ,I".HU, d JORI""ES hehaalden d•
fraOllvalel"S dieD dag hnnne eel'llte dlplo.
matleke overwlnnlng djj tli eede zijude
de ml81nkklng van lord CARYAVOY'S cou,.
ft deratie-pWl. In 1880 door B1rGoBOOJr
SnUGi bV" Xaapecht fIllomtllc •

De koelie kweat1e

Kerk Hoatetraat-
le 7 ure onderwerp

Memonam eenr R

0.. Bo,boft .. I den morgeodlenst en da
Knge dea nooddieast op morgen aan de :Soor
der-Paarl waam.men

Te Phlladelpbll lullen de dleoateu b" de
:\00 (,eref Kerk op morgeo door d. D J J
'an 'eldon worden waarll"0omea

Te Znld ..r Paarl ItlUeo de diensten op mor
gea ".rden waargenomen door dl. Knge (Cale
doa) I morrelIII en 8 "'ond~ door de Boeboir



R1EBEEi(' SQUARE. KAAPSTA~.

InvOfrdé" ran V"beterde Landbouw; en oO,.t.
machinerie en Boeren Werktut,en.

DB 08.0_.-
ZELFBINDERS EN MAAIERS

%111DBBUTlII hUl SOOIT.ftillWLD.

PRIJBTREKXERS aan al de
Voornaamste Tentoonstellingen.

DB OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balsnceeren
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukse,s. Wij ~aarborgen
dat onze Machines alle satisfactie geven, en laten ze door onzen .Amerikaaaschen E.xpert
opzetten in werkende' orde. Ala gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binders en

lIaai-Machines,

•

"OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGIi PRIJZEN.

GA, OF SCHRIJF AAN

PROBEER

Het Zuid Afrikaansche Leyende Haye Geneesmiddel,
HET

Grootste dat de Wereld heeft opgeleverd;
~ wat de heer THOS. P. THERON. L.W.V. voor Richmond, en Secretarie VaD

liell .urtkal1er Boud 8Ohr1J rt :- •
I1nl,lown, :s"vCIIIlJcr 1J. 18116.

D RKJ'ell .·IlU:DI.A'IJEK BROS .• P,· Aar.

MUllE HJ:&RD,-lIe1 ,IOd mij he-t ~r(l..di'l(' l:('Il'''':';I'f1 ti lucrdoor mijnen dank tt. betuigunhet v()t)f
luid Afrikaao,...,;hc (1l·n'L~_.,lJlldd(·1 \'.,ur lrtWt"hll~l' zrck t cn 111 sc-hapen en bokken, ",,'urV8n u miJ bPQ{om
te beproeTcn op nllJIIC ~hallC,'n voor l"t'fll:..." 1IlWell.ll.~1' l\.\':1&1 waaraan z~J mo~t~n I!jden, .

Ik. hr. lulk:<l gedaan. cn heu het tK~l'rocfd. en he h d.: ;:rol.ll:oott: vrrjmoe licheid het lll:'.n ee~~g veebeer
un te bevelen. mudal ik \'l'r7A·k.\·rJ beu. wanne-r lij lid t~_·nuHI.II.1"P de re....ht e en behoorliJke Wijze heBber.
bt"f"Odtl, tlj-u-ker Z~>r}..'"I·117.1111"1\ nn'I;! "/,'''!ll!''r lal 1111,1,1,~1),; wezeu. .

Ik heb het ~pl"ll('ld IIH'I ulh-en "I' ·~,,:kl.P"'·Hcn t .. .k kc-n. maar l",k op paarden, en kan eemg oen
aanraden bet .)0& tI' d,'t·u. ,'11 luj T..a.1 cr ~"t't~1I "!,IJf yall hehbc n.

Ik 'f'crtruuw aIlccu II.'\t lwf {iulln~nh'fIlCllf III l>t·l;ml-' vun dt' wel vuart van de veebooe.lerij een "'eg
ma.: .ioden om het 1I11ddt.'1 u-..j t!Ot'llko,.p rll,):..,relljk. JU kan lw! ztju .r!ra~I_'. over hunne spoorwegen tt!

verTocre12. daar dali I,..h-r afgdt').."t'1t htJl:r cr b",·IJru,k vnu l'JU kunm-u niu aen, CD bet land en vooral de
"t."Ieboerdmj er hel vOl/rdt.,,·j VHH ui IwIJ),,·n.

Ik niJlJ hd lJt'prtllt~f,! 0l' «u.Ic (""'I"U div I.l'\.'r v-rmacetd waren, op )'O(_~hal)(!D.met dikkec l, voor,
knoopd&l1D zlIolra outdek t , \""1.11 hutworm. en ha.arwl,rtn. ,'11 VI)nr pa.'1I\kn voor kl!il..~ighdd in ingewanden
eD in. iedr b~"8.1 ectrou" it.·ltclilkt WD.,!IJc ulhla,,: ho)\"t.'n vc rwnchtuur.

~Iet ucht ng . ),lijt l.k.
lJljue H,·('rt:H.

I~ 1"H'.
1110:'. r. Tn zuox.

Volkomen veilig' !
Kiet-rel'g'ifti~ ! !

't1cnlHkkelijk toe te dieueu ! ! !
To vorkrijgen bij alle Winkeliers:

Bijzoaderhedeu to bekomen bij

GEBROEDERS FRIEDLA.\DER, De Aar.
Vendu Kantoor, Mal mcsbury ,

23 October, 189ï.

----- --- ------
DE Heel' N. J. vxx DER Wf:1lTIIUI:t.l>=",VUB Witvlei, Carnarvon, van plan

zijnde zijn boerderij te verminderen, wii de volgende twee uit-
muntende plaatsen verhurt·n :-

1. "OOMPJESKRAAL .. gelegen in de afdeeling van Carnarvon,
annex. ó' Uienfontein " en "~lelkbos(;bdall1," groot (;,000 morgen. Het
veld is goed VOOI' groot en k lein vee. Onder undere zijn de volgende
nrootflringen op de plaats: El'n groot W oouhuis : oen buiten-huis;
een groot windam die water houdt voor tou minste 12 maanden; vrucht-
bare landen ommuurd voor 15 mudden zaad; l'en prachtige tuin met
100 keurige vruchten hoornen; een draage land omringd met draad voor;
6 mudden zaad.

2. "VAX ECKSWERVEN" alias "DE KALK" gelegen in de afdeel-
ing Victoria West, groot M,OUtJ morgen. Het veld is beter dan die van
.. Oompjeskraal " indien zoo iets mogelijk is.

De verbeteringen zijn, onder anderen; Twee woonhuis; een sterke
put met Bakjespomp : ; een land omringd met draw voor tWN mudden
zaad, enz., enz.

Termijn van huur te zijn voor twee of drie jaren, Doe aanzoek
verdere voor bijzonderheden bij den eigenaar of bij

CAREL J. VAN ZIJL,
Procureur en .Afslager,

Carnarvon,Beten November, 1,.,0ï.

DE ALLER BESTE
WAARDE 'IN

WITTE ,Calicoes, speciale maak.~l'l> tl'g.('1l g/~, .106 en 11/- Stuk
.. van 36 yards. llorrocb~s & Crewelsons Calicoes tegen laagsten

£flJS. Linnen Darna .ste 'I'afelservietten :,/G, lj (j, :;3 G, 9/11 doz. Linnen
rafel damast, ongebleekt, ,jl duim breed 1/-, ;j6 duim 1/3, 60 duim 2j1k,
2/3. Witte.Tafel Damast, .n duim 2 4L 2/li; (iS duim 2 ~I; ï:2 duim 3/:3.
Lakens Linnen voor enkele Bl,ddell 1 'IJL 1/2L 1/6 per yd.; voor
dubbele Bedden 1,:3, 1/6t, 2';3, :2,lj per yd. Witte Honey Comb Dekens
vO?r enkele Bedden 2, II, 3/G, '~"'Ii; voor dubbele Bcddcu, ~ 9, 6/6, 6/1l.
Witte lioney Comb Handdoelu'll .~,f), \'Ij doz. Witte Turksche Hand-
.~ke~, 6/6, i/11, 9/6 doz. ;3GduimBlauw eU Bruin Gu'uit ;j!d. yard;
OWdUim 8~d. yard. Dubbel breed Cretonne:; 1(1, 1/-1.', l/g, '2/- Chitz
voor het overtrekken van KomhaarzeIl (iill., 7~d. yard. Enkel breed
Beddetijb titi., 7!d.?ard; .dubbel Im'd 1,:1, I. ti, I;~I. Kanten Gordij-
nen. 4 ya.r~r5 lang Sb. GUIpure Kanlcn GordIjnen ~qyards lang, 15/6,
17;11,21,0; .1,yal-JS lang 22/G.

\ J
{l;(~.

I '

ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD.
.

KENNISGEVING_

DB ondergeteek.ende is gereed·om orders te ontvangen voor de
Tol~nde .. Merken" van de beste "MargariDe" immer in deze

Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken van .

BAGElRDl:AN $ CO •• LTDI.,
HOLLAND VIZ_-.

• Halt Koemerk." I. Drie Kroonm9rk." ..Bakkers LievelIngs
merk."

~e ordfl1'll voor gep:-eseneerde vl~'<OOrt.n, sat!c~den etc., ete., gepreser·
ftefdi in .. Ge (,o~leroti~ fab:ieken Liml" Holland "etoe: orden Toor oe
J!'Ch&ipl.e IIOOrtea van Tafel- b6d- en hW8boud linnens, bl!.Ild.C:oeken ?a~doeken
~ flaDellen, geetleepZ tins .. e.na., uit de faoc1ek·"an H. Vanden Briel, Hollan~Il..,.&er beaichiigiDlJ NJ1 de vendll-bntoren TaU

• ~LB B. V.A.N NOO_DElN.
. • ElENIG AGENTr,

• 1> Voor voormelde linDa iD ca K.UP-KoJmrm, K.un·.t..u>.
_: na LOOP .. &.UTUL IITJU,.I.T.

B. MULLEB,
46 1147 STRAIDSTWT, WPSTAD.

P.K. BlIill33. Tclegrafll!Cb Adret:" RellllJlL"

Ol ALLE EI KEIIGE SOORT.....
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Eenig ding in de Muziek lijn wordt voor-

.sien, van af het grootste Kerk Orgel,I oot een Mond Trom.
DOOR

R. :M:ULL:EJR'S,
Gront en Kleinllandel MlI8isk Waar-Hl/is.

DE NATIONALE
Onderlinge LeYeDsassootie 181
schappij lID Autralazie, Bepertt.

OPGERICHT 1869.

Het Eerste Kantoorinde Wereld
em de Overgaaf Waarde in werking te
brengen om ·AchterMI.!t.Uige Poliasen T&D

kracbt te ho rden.

Uoofd Kan/oor VOOf' Zuid .i.(ri.ka :

St. Qeorge's-straat, Kaapstad.
Bedrag aan .As.nrantics van

kracht gaat le boven .£10.000.000
Belegd FOIlds gaat te boven £~.500,000
Jaarlijkach inkomen over £44.0,000

DIREKTEURU II ZUID AFRIKA :
Sir GOl!DOll SPl!IGO, K.e.M.G.,

Y oorsitter.

De Heeren ADRIJ.lI VAli DER BUL., Koopm&D
x.. W. SPILBAUS, Koopman, Kaapatad j

JOHN W. RAIL.
Bestuurder voor Zuid .!!rik&.

VERGEET NIET,
i DAT de Heeren VAN DER SPUY,
i !M}IELMAN & Co., ook eene
,Afslagersbezigheid aan de Paarl
: heeft, zoo wel als te Malmesbury,
alwaar alle Venduties enz., aan hen
toevertrouwd, met de grootste be-
kwaamheid en billijkheid waarge-
nomen worden. Voor bijzonder-
heden vervooge men zich bij de
Heeren D. J. A. YA="DER SPUY,
Paarl, en A. ht~IEUIAN, Malmesbury

1 ert het Voor!I
Va.n der SpUi, Immclman ct GO'I Alslaters
Kantoren,

Malmesbury en Paarl.

KENNISGEVING.

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

trikten wordt hiel'Inede bekend ge-
maakt door de ondergl'tcekenden,
dat wij in staat gesteld zijn om
alle timmer- en bouwwerk aan ons
toevertrou wd, met allen spoed en
stiptheid uit te voeren; zoodoende
zullen wij de ondersteuning van het
Publiek van de Paarl en omstreken

i zeer op prijs stéUeB. De bezigheid

I
zal voortgezet worden onder den
stijl

DU TOIT, SMIT EN CO.,
Bouwmeesters ell Contraktenl's,

{
P.O. " WINDMILL "Atlle3. . '

Aohter Paarl.

De Heer James Gribble,
Afnemer, P.AARL,

WENSCHT, terwijl hij zijne
klant~n door geheel Zuid

Afrika dankt voor hun ruime onder-
steuning in het ....erleden, hen mede
!e deele~ dat. daar hij teruggekeerd
18 v~ zIJn reis naar. Engeland met
verDieuwde gezondheid, hij in de
,toekomst persoonlijk alle klanten
zal bedienen.
--------------
Y,~lt D. SPUY. IMMELMAN li CO.
vandu 4fsloJ!.t'fS en A;7en/~"

Tel. ad. lIahn~b1ll"J eD Paarl:
"·UNITY.'.

'ALLl!llOOrten __. te beko~en, Roed eD
goedkoop, met ifoor81ag eD

draad gewerkt. i .

Prijslijsten worden qp aanvra.
gestuurd.

.M. H. J. UIJ~ .. '

Adres :-pAARL~

(

,.~ ~"

J3R AND E WIJ N STOOK-
KETELS '; alle, grootten in

voorraad gehouden en volgens order
gemaakt.

. _! , .. ,', . '_ .. '.

Kortste ap ~kOOP~41 ROute:VJ)OJ"R·.lzltaell1S
Goed.ren vo,deZee n.... J_ .11)1~1d1'mei.bl.ta
.n IUldere pl_~1' Inde:T..an.VaaI•

.D.... IIJkache, 1 'peraonendl.nat van. :Lou~
.. ..-ca"'et (DelqoJ>aaD 1024 uren naar Jo~n .. bur•
en'~ Uur naar Pretorla.,· e

i . . _,.'*.. IDI... _ ""FE"1IIe Jl t"--II.8 til
ft • ft . ft PnttiIl - Jl ... Il ).JI.
DqeJtJkeche personend.enat van Dur~an (Natal)

ftMI'Johanneabura;·Pretorla en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

"QUAD3AtfT .cYOLES.".
lou. IIf _el ••.11115II .... tt ...unl.....

Verkregen Vertrouwend
. in Aan·

-Europa, bevolen
!zie, door

'A.frika
de

en
A.merika.

Agenten.
,..

MAXWELL & EARP, ~~~:~~~:H. J. DYKM.AN,
7, HANOVER-STRAAT,
K A A P S 'lI AD. Zaad-aardappelen., -:

Zaad-aardappelen
TE ARRIVEEREN.TE .ARRIVEEREN .. :,

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

TANDEN I
TANDEN"
TANDEN!!I

DE volgende welbekende soorten, namelijk: - " Early .Rose,"

Kenm'sge\1ind aan i allenIl'e" " ~uritan," "Snowdrop,"" Roode IIebron,' "Witte Hebron," enz.
lW{) I U ens-, II Early Bruce." De Heer WAL KE R,het moge Aangaan Doe aanzoek vroegtijdig bij DlBUftt1B TU BH

C:o..nbr:l.lmo:k ..,. C:::Oe. LOKDEISCHETAIDD IIsmOU'DE ondergeteekende wenscht zijne
vele klanten te danken voor

de ondersteuning hem gedur~nde de
laatste 3 jaren gegeven en wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nu een ruimer plek
heeft betrokken en vertrouwt hun
gunst als in het verledene te
erlangen.

JAC. HEINEMANN.

IN verband met bovenstaande
advertentie wenscht J. Heine-

mann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

HEINDlilN, MILLER& Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,';

t&dy Grey ~tl'&&t
PwL

Alle bouw- en timmerwerk aan
de firma toevilrtrouwd zal met alle
spoed uitgevoerd worden. Goed
werk gewaarborgd. Verandas en
balkons een specialiteit.

De firma heeft altoos het vol.
gende gereed voor dadelijk gebruilc
Vensterramen, Deuren (alle grootte)
enz., enz. Bou w m ate r ia a 1
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet voor
bou wdoeleinden worden genomen.

Telegr&fisch .Adres: " HlINIMilN."
PostkllJltoor .Adres : PURL.

K~NNISGE'VING.
Dr. R. nUGER, B~tB- e.xamen

DUI t S chl and.
Paarl, nabij het Stadhuis. Voor-
heen gedurende 5 jaren praktijk
uitgeoefend .in gi'OotA:! Duitsche
dOBpitalen. S~t vrou. wen- en
KinderkwaJen.· .

De uwe
DR. R. KRUGER,

Paarl.

,Somerset West Strand.
VF..ro FV. BENYl EI, n wenscht
Il Iwt publiek b<.kend to makeD
tJa&. ...ij pen Berstc-kJas Logies Huit
op bo't'cngenocmd" plMte heeft
geopend. .

Degenen diEl 'l"oornemens Eijn W
8trllDd te l,.ezOt'kcn geli,.T8Il t.e
schrij ven of in per'800n 8AD&Ofr:: t.e
ClOeD-" sea View Houe." T..........

,ererucllfw letl*enllOn DID

DOK-WEG, KAAPSTAD.
P.S.-Aardappelen van onze Moeren gekweekt trokken allen eerste

prijzen op de Rosebank Tentoonstelling laatste jaar.

C:::o.

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.

AGEN·TEN:

Gebroeders GROSSLEY. " Otto" Gas en Olie Engines.
------- -----

Ulster Kamers, Grollt8~/8Ïflt

HEEFT de eer a&D het publiek
in de Buitencliatrikten te

berichten dat hij een HBEL STEL
TANDEN in EEN DAG ba
leveren tegen minder daD de
HELFT nn den 88WODeD prijl.
Een waarborg TOOr vijf jul' wordt
met elk atel gegeTen.

All. eo•• u/t.ti .. phtel SNti.

Huis. en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten ZUID-AFRIKAANSCHB
.. ten gerieve van huisgezinnen tegen.la9.gste prijzen. KONINKWKE llAILDIEN8T

Houtwol
ALSOOK

en Vruchten
Ki~tjes enz.

Uitvoer

DEDE

Rippingille
ParaMne

Rippingille
ParafDne
Stove.Stove,

WIJ hebben ill_ist een verdere bezending van opgemelde ontv~n, Wij bieden
ook aan Slae.leke Tul.nDUpen en " Fl •• i:a._"

Lawn- Bprinklers, Lawnmowers, Table Manilee,-WallChmaehiues. WriDlJel'l, Draad
Vleeschsafes. .

" Floorl:a..," SanitaireVloervemia, in vencheidenl kleurenverkrijgbaar.
" TapIJ. Zeep" rebigt tapijten, matten, eD'rugs aVO"illg.

Agenten voor den "Handy" .Mol8D8teen. Stoves en Ledilunten In groote
v8rscheidenheid_

KOOH en DIXIE, Kaapstad.
a."'. 1•••

BIEGELHUTH EN ZONEN
PIANO EN ORGEL DEPOT.

a..V.1aee.

100 ~A.XcHlT_A..A.T. ~T.A.D
Het betrouwbare Hnle voor ESI':tc-K.Ju Waarde.

Eenige Agenten T_ ~ ea Vleqel "-..., lOR
KIIJIU ea I!.uMPUL I; Co,. bftIdea; E . .Ku~ ~. G
KLlJrOJUJrI '" Co~ BerliJIl. ~ orvela. door 8ro.~ I;
CU.It. ea andere bekeacle ~ _
.. BOJ0:8 COKPANI~N. 1 Spitpl, Yol .. riet.pijpea, 8

Moppooa, lI08Il _bade ~ _ •.Grrm4 Orpn,- £15 Ui..
.. HOJlES COKPANION." a 8J1Ïe111!1a,1'DI tiel MpIjpea 11

!IPI'fIkade ~, ea .. GftQd 0r¥U .. ea .. Swell," ~18 UIL •
Alle YOOI' 't janD pwurborgd.
AnderellllOrieD e_lug.
Alle ~meliWl, 'I'oebehoonIa ... !Aaw.' .

heden in Aut.obarpeu, ea&.. door ..,... x.bn ill VMnuII. D_-.._
ALLI ......,ICU '11 IUIIU ltIIIl fIIJ! UIIUfa~=-------~. .

ALLE CATALOGUSSEN VRIJ.

RUNDERPEST'. .- -------- ---------~
~ B. ~.bt!.~2!_~~~oo~KT.)

A. SPOLANDER & CO., .Spuiten 'voor Inenting en Glycerine.
GEJTK8TI(Jl),1I JAREN. ZooaIIidoór Jb:~ AaabevoJaa.,. " , .....~~~n 1101GB AWOIlclSi~IIltI:I@"~~;".·

llaacLmy:"~~""" " . AJm~~~.f:+1i;,,~,~~.;,

De "CASTLE MAIL " MaatlOhappl,

DB Stoom'booteD deser Lijn vwtnkb:
VaD Kaapa.cl ..... LOaUa ca ...

aadena WCI8II8IIag, t. , aV IUD., __ .
Kad.ift. _ PlJ-tII, toi Swa.-. ..
.._.., MDl ..... op de bePMl- ...__ tijde.

Noy. U-R08LIN CASTLE. )tapt. G~oBE
Dec. 8-HAWABDBN CASTL&• .Kapt. RIO.,.
" IS-TANTALLON CA.8TLB, Kapt. DullCAlI

Jan. r.-DUlfOTTAB CA8TLB K.ap&.lUuDoJr
tt 19-NOBB.II CA..8TI&, ~ BuDALL

lItn ...tII uor lI&IlaH. Jll Lu Pilau
DOUD CASTLE. hpt. STA.ISTSD.T. oaatreaL

J4 No_bar
IURL&CH CASTLE, Kapt. CLIJliOCE, a.tnet 17

No ..ember
GARTB CASTLE, Kapt.. W".DU, OIIItreDt 8

December
A.VON D.\LE CASTLE. Kapt. 8110..... omka~ 12

December
UGLA.." CASTLK. Kapt. Sau.. OID~t ZS

December
Voor Vracht of PaIIIaP venoep met

zich bIJ de Apnten TllD de CASTLE
:MAILBOOT .MA.A.T8CHA..PPIl, (Bpkt).

V_KO_ LEJ_
KOIHNKLUKR HA n.DIENST-VJIOJ STOODOOTK.U!8GlUPPU

aa.... s"Z'J.

De 1
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dadelijk
QII tlee!

!:..:;::y:::

KunE
yier ..ur
Pria,I.
k~. ,
reclrt.er ~
at er d
te yolg81
trekkUl, i
QII boot
..erder na
lIf be. n

~__ 1.

....-s:-_:

o
EEN (



"

, 'Il I! I,·rl""
,\11 u "Nn

! : ! I r:t .~l.\Tl
,'" I I in'" Olf,1

" i 'lI ~II) '"-
.: \ 1ï ~;K ....

I' j ~,..n,·"'.
, "1') r ttR.at It

i I :" !..."1:'it)uf tu
r', ..+«. luL d t
," lt· rn in t."t"nJ:.

" 'I, {'IJ"'-n
"!.,, PI, la-t
t'; , Li.t ··ull.·

, 11t ... ,~} S".&,t d
I I' ~J It, e

t_'; ... ee n die

'~ ~f··1 'zen
." "I vvn Rh ..,,-
I., I liJl1 ntl~·'P ...

..,e r eCl1 (T'J..~r ~
'n:11~ 71j h
IX ~I.\ rIC RO
u-t !ot alapen en

",I t :lt'Jien,l,
·-Ien xeidl·n dat
J Je" n •
·1 v a n Oe ~n
I.\TlCLïW 1Nl

vrn Ttt-Wlenbu

'.1 : lel hur:.:. CC.
': •. 1\ .J.~ roa rIjn
v In ....ouder

-r 'I. r Ik .r"'~&. nu
. t !l.i, 1.' .,Q

:ATICURO.

[! , ,
•

AL KER,
iS HET

~N INS ITU
Iron/ep/ei",
n h t publiek
!ldistnkten te
HEEL STEL

DAG kau
j lit·r dan de
;cwonen prijl.
ij f jaar wordt

,he I Grati,

A SCHE

LULDI N

Jd, li sPumil

mt rent 27

\ .r.· -, :1,':-1 ut 8

H.' .. -, . '[I' nnt

..... \"fYn m

. ':, t,· l'A 'TLE
\ I'I'IJ, (Bplrt).

:\
LIJN
.\ I LVI ENST

..liTSCHilPtJ
~T:.

:""tacb.a.p~ii .,....
.d Il&&l' En
ren Woe~_
e"/lend
LAND,
.,', K "t llKTNOLD8

\J1) TOY

\tOL(_I~T

M.'RTI.. om

~ li~R, omtrent 11

, "PP, trent 10

'J '.- mooie
>~ verlaten voor

.ko ,

I'>El men
cl Ion S~1IIl100cl"
<lt

1- l>rukken Mao
\ db~n k eo...
lUl Brn, ]ea W..

TELEGRAMMEN
OVERZEEse

De oorl

he oorlog.

.n .
ell

L,'SDES, Il x.».
.u·ail.n het .ork
I<b den T

kODl'OOleD ID
ecbeppen.

VERKIEZING.

E SO

builenpest onder bla
Loxm;v. U SoI\'£.\tIIER - (R uter.) -

V rsch lene ur 3.11Cn, ames tncluis, ~J1n
d. lr de builenpeet te Poon b CD ~holap' r
aan sta t.

KAAPKOLONIE
Crim le zl ting.

Distrl t Steytlerv1l1e.

Gezondheid te tand,

F.DI llPPERlIO() 'D V(lOR ~wnitD
T£Rt-:CHT:-i rAA.:\OE.

\'Ul,I rao. 11 x.« -( R,.tdo·) -DeZ" week
Ijl her er dr oo gew est

Er heersebt heel <eel zrek te IJ) Vrubllrg, """tr
0nd versche evull n Uil typheuse

u n zeer ouJ In orltng 0 r-
h ,r,fd van ~l ...h '\I\'iO~ I~ van ord ltel 1!1.dl~Y{i

!.. l Hl UI] In .J:llluarl II. ontl:rs lltdJhen gt' ven
(I'll Rnl'1 lol la tI" la 'II sc lu ....ten. li\·tul\.,~·nl'" dil'
h.>lu met dt_'l IllblLad 1:1 erh.m.! I,rl'r)\!,t. J.!t

111t;-t·li'kt Zijn ~\.;d.: l~ !lJt II; d oz rill,

L

NATAL.
Clan Gordon.



.!" ..

A.T ZlJ D

"

ll.:ltl E I'H H'U ..ql) .. Jo: tXAltf.. •.

In al enderwe 11, tie heeren F H
,_, E R tire II '\ .. P (j Le b-Du Toit,

G de La t.
In geo"""kund'ge j r isprudenti

heid d hee " BeIIt.

Is u voor ged IV ngeo on- I. ]
h ,
Steil

•
teU
·DI

ee
"E ILI.IEa.~

Ge

. rt
P_ J..eTII:YMS&IIO_

Ul

t:RR Y.

('e amenhjke hon. cr rissen Z.·A. Unie.

Nogmaals sir He ry
St ke m.

o ervnagd.
pe r W. \VcllSel (, t Q

PR[NCE ALFRED ILU(LET.

ate n ?
An oord Ik u personen maar maat-

vermaarde toesp k te D B

VENTE


	gray00171.pdf
	gray00172.pdf
	gray00173.pdf
	gray00174.pdf
	gray00175.pdf
	gray00176.pdf

