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klokken.
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-e r ~ . .-\ Laub881', TaD
',r.dl I ",l,dla Jub&ll_
l'l den ed heer Cloete,
l'a'\Il. De huwel,ib-
d•. l·d"" .. (:\apier),

~"1Il. :'{ada t ook bet
"pgt,tlragen. en de ge..
,,,.,I,deu 1'1a.,C8 ge"-d,
rek k ingen en rrieodee
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ed bclang III hem, HU
klilk welkom in zijne
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.nar eehtgeDoot, maar
'al waar tt; nu gaat
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d"j>ilar IU. De moeder
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I' "ar moge bewaren ea
Ic st die haVeR VaDlet
,'pgegroeld. op den
I
I L'! ecn woord 'toor d.
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'!l'''I~ die toestand in-
..der huweljjk bem d.
•:n j-vnk man minder".
·le ouders voor ze ala
r, .,rd zullen doen. Hij
.' pa.lr nOJ eens harte-

"er' r"k bet ll:eldk.kige
'm f),'g voor de eenie
.k e n o ver de n gewich-
lUI. en dan er over te

verspreid.
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'iC'ur", :l Nov. 18~n.

.. ':tJ.rnc zi-n dat u aan
:, i{otl'i te zqn mu niet
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.e erg he.Ic c ste llen ,oij
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· ,<or [Jl!] meer dan
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nl du. ~igeren

.\' , 'Id( mij gezonden
l"·~.Jl()U w ik het leer
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"li blad. gebeten 0'1$
rde I~.

.lll\Jt.)~t in Calvinia is
nlll(en toestand. Men
( "e" goeden prijs zal

e 1 l.jenf)~gen doen.

-; .J " D, ~fEIIWT..

1,_,,, krant niel bebben
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,,,'" wl brengen, ge..
Tho:-rUIl en aange-

, ,eeft kennis om op
,!e "1lw-riptlegeld~D

! -um n nen gratia in te
"fi"~ za] gebonden
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k.lIl,llllat\.·n moee'

,n ..t.a.lnde elekt.ie,
IJ ,.~n RhUn, Jac.

\', >. Rabie eeoper;,
werd de beer E.

, iJd i"koaen ..
IGrecht .. "nlen ane
'""zlcbt ~ houden

J\)<)~rhuia.
-titter of de laat ...
"'pecteu ... yoor dit
·t Will werd dele
:!(eode y"rpderiDg.
>'<'0petitie UIl deD
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~ van EHJafonteiD

[ ,telde yoor "De
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..'I!, ,Lu&r laa~i p-
- ,le natnreUen p.
rl I l.('c IJ vee iJe.UHeIl
: ". n Jlt.."pecteur had

\IJ£L.BB£GT,

xonr oplossingen, enz" ~j1I, tell ~a~-~
walgelijk, maar vooral i~ ",ann weder •. van ~.
dat hun gebruik gedurende dit jaargetij bijna ~,
Tenneden wordt. Steams' Wijn ft4 _~~IID'
(berattonde ijzer) kan gedurende bet geheeIe jan;' ,
worden toegediend. Het is zeer smakelijk. ' '
degt'l]ijk modern preparaat, het gevolg Ta,Il

nauwkeurig, oor8proDk~lij'k onderzoek. Het heeft
den tijd voor proefneming doorstaan en wordt
goedgekeurd door gsneesheeren over de jleJlt!le.IIS,

wereld. Van alle apothekers in- twee grootteu.
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!en der beste en grootste Wijn- en Uitgebreide Pubne~1y~~()().",g·y,an -~'!8:.4~J'oojsJa. .en ',~~:;~~~~
Za.ai Plastsen in deze A1deeling.i ." ....~~-:~n!; ooné"vens- Zeer Kostbare,
DEHeer M. P. LouBsER, verscbei-' Meubelen, Vaatwerk en Levende Have.

-dene aanzoeken gehad heb-
bende om zijne Plaats "Koelenhof"
uit de hand to verkoepen heeft ein-
delijk besloten, en de onde.·geteC-
kenden daartoe geautoriseerd,
publiek te verkoopen op

Woensdag, 17 Nov., aanst.

.BELANGRIJKE

Publieke Verkooping

1. De alombekende plaats "Koele&-
hof," gelegen te Klapmuts, afdeeling
Stellenbosch, groot circa 679 mor-
gen, omtrent 30 minuten van het
Stellenbosch station.

De Plaats bevat een zeer aange-
name en geriefelijke woning onlangs
geheel nieuw gebouwd, voorzien
vaq alle gemakken, groote luchtige
kelder, buiten gebouwen, stallen,
wagenhuis enz., enz., allen onder
galv. ijzeren dak~. De plaats
heeft zeer goeden grond voor wijn-
gaarden op eene groote schaal,
uiteestrekte zaai- landen; is bijzon-
der

o
geschikt voor vrucht- boomen.

De Eigenaar heeft onlangs een
nieuw boomgaard van 1,300 uit-
gezochte vrucht- bootpen geplant
(de meest gewilde soorten). De
plaats is goed voorzien van water,
heeft een" Air Motor" Windmolen
die het water bij het huis levert,-
en is bij uitnemendheid geschikt
voor eene melkerij. De plaats is
bezaaid met 116 mudden haver, 12
mudden koren, 3 mudden garst en
2 madden rog; hev gezaaide is bij
uitstek goed. Kooplustigen zullen
weldoen het in oogenschouw te
komen nemen, tt' meer daar de
eigenaar reeds aan het maaien is.

II. Levende Have,-2 Spannen
perste-klasse Ezels, 2 voor-paarden,
2 eerste-klasse Kar Paarden (ruins)
30 Melkkoeien en Vaarsen, 200 jonge
Merino Ooien, 20 extra vette Var-
kens.

2 Bokwagens, 1 kleine do., 1
Kap Kar, 1 Buggie, lopen do., .')
extra Ploegen, 2 Eggen, 2 Span
Tuigen, 3 Span Ploeg-tuigen, 2
pa~n Kar Tuigen, Boerderij Ge-
reedschap, ens., enz. Stukvaten,
kuipen, trap- en onderbalies. wijn-
pomp, keldergereedschap, -enz,
Ill. Het gewone assortiment IIllis-

raad, bestaande uit voor- eet- en
slaapkamer meubelen, glas- aarde-
werk: en keukeng~reedBchap enz.,
en 'Wat er meer ter verkoop zal
worden aangeboden.

Verkooping te beginnen om 10
lire v.m.

P. J, BOS)lAN & ZOON,
Afslagers.

Stellenboscb, 23 Oct., 1897.

P.S.-Daar mevr. Loubser niet wel
is, zullen er gooneverveschingen

-, gegeven worden.

Verkooping
VAN

VAST. GOED
TE

Riebeeks Ka.teel,
Ol'

WOEX~DJG, 17 NOY., l8!,7 •
TE 10 UBI!: V.lI.

DE heer SHfI;EL BASSON,die V~D

woning gaat veranderen,. heeft
den ondergeteekende gelast op ho-
vengemelde plaats en dattun pu-
bliek te verkoopen,

Vastgoed :
Erf, gelp,gen te Rieheeks

Afdet>liDg Malmesbury,
staat een gerieflijk woon-

ijzeren dak, met Stal en
,. ... ~'<> ... ..u .. ,s annElX, t volop voorzien

water uit een standhoudende

EENE

Clan william," 19o,leg't~
ZIJL'S Brug over

DE VOLGENDE,

De .AIgemeeDe VoolTUIQ
Winkel behoorende den gezeg-
den Boedel bestasade álle soor.
ten van fijne goederen, chitz, kant,
borduurwerk, fluweel" linnen, ge.
ruit, flanel, kombaersen, kruisband-
en, hemden, baat jes, broeken,
kousen, sterels en tjchooneD, en
allerlei andere soorten 'Van goederen
tot eenen winkel toebeboorende.
Verder:- Wagen teil (10 x 10),

zeil krib, 125 vellen, een span
achtertuigen, voortui$'en voor 4
trekgoed, een veer-wagen, span-
kousies, 13 knapzakken, tafels, kast,
ketel, zakken, koffer, ~wepen, enz.,
enz.
Levende Have :-3 paarden,

3 ezels, 3 vaarzen (3 jaar oud), 50
schapen.

Daar zullen ook op denzelfden
dag opgeveild worden door den
ondergeteekende, de volgende leven-
de have, namelijk :- ":

24 vette trek- ossen,
10 vette slacb.t~ossen,

behoorende aan den heer JAOOnus
PETRUSVAN DER Mnwlr., mede eige-,
naar van de plaats Driefontein
bovengemeld.

Ververschingen zullen worden
verschaft.

LET GOED OP _DEN. DATUM

DonderdagJ 'deó-25 N~v.Jt897.
D. J. A- VAN ZVL,' ~fslager.

DE Heer W. A. RICK~TTS besloten hebbende de Boerderij op te
geven, heeft besloten ~ijn prachtig Eigendom Belle Vie"llll',

publiek te later verkoopen en de Heeren P. J. Bos.MA.~EN ZOON ge-
autorizeerd zulks te doen op

~ ( It>-. $' ~1f>'9!'~,#j r
BOVEN OLIFANTS RIVIBR·in

CL~WILhIAl{.~ , ,

L Zijn vam; EigendoPl ~de uit Een Zeaden aa~deel in de P""t&t;
" KLEINVALLEI" groot van grond in' het geheeJ~1,695 mOrgeD ,
4!J ~rkante roeden. ' :

II. De plaats" KLEINVALLEI EXTENSIE," groótl.286 morgen
. 48.') vierkante roeden, beiden gelegen in de ,Wijk BOVEN OLI.

FANTS RIVIE~ in het district van Clanwilliam.

III. De VOLGENDE LOSSE GOEDEREN:-
2 Dubbele Voor RansQme Ploegen
1 Enkel " ",.1
1 Howards Egge
1 Lot Graven en Pikken

HullIraad.
1 Kleederkast, 3 Katels, 2 Tafels, 1 Lessenaar eu wat verder zal

voorgebracht worden.
Verder zal verkocht worden van den heer GUT v. D. MIIaWJJ,

Zwartvallei, en anderen: 60 Slacht Ossen, 12 Trek: Oséen, 3 jaar oud,
10 Slacht Koeien. .

D, J, .A. VAN ZYL. Afslaget·,

WOENSDAG, 24 DEZER.
De plaats Belle Vle1Mis El( ne der mooiste en gezondste

plaatsen ID deze Afdooling eft is zeer schoon gelegen (in de environs van
Stellenbosch) aan de hellmg van den Stellenbosschen berg, aan den weg
leidende naar Somerset Strand, met een onbeneveld ver gezicht, omtrent
tien minuten rijdens naar Bosman's Crossing, groot circa 126 morgen,
eigendom land en 125 municipale gronden. BELLE VIEW, heeft eene der
fraaiste en gerieflijkste woningen onder dubhele verdieping, met 15 groote
luchtige kamers. Een groote badskamer ingericht voor warme, koude,
en shower baden. 2 W.C.'s, benevens 1 voor bedienden. Een groote wijn-
kelder, wagenhuis, stallen, kralen, 2 Cottages. voor den stalgroom en
huisbedienden, benevens een groote Cottage voor een knecht, als ook
7 Cottages langs den berg, allon goed verhuurd. .Al de gebouwen zijn
in volkomen orde onder galvanische ijzeren daken. De woning is omringd
met prachtige eikeboomen, benevens Populier en Bluegumbosschen.
De plaats heeft sterk loopend water voor irrigatie, 16 liydrants zijn
geplaatst rondom het eigendom urn de grasbodden en bloom tuin te
besproeien, en heeft een prachtige groote Springfontein voor de woning .

Het Eigendom is beplant met 8,000 gecnte Amerikaansche stokken
en 15,000 ongeënte ditto, en ruim pluuts op zeer goede gronden voor
150,000 wijpgaard stokken. (De vroegere opbrengst was 150 leggers
wijn). Een groote boomgaard beplant met uitgezochte keurige Vrucht-
boomen. Het eigendom heeft uitgebreide zaailanden, en is bijsonder
geschikte voor eene melkerij op eene groote schaal.

BELLE VIEW grenst aan het eigendom onlangs gekocht door
den Edelen Heer C. J. RHODtS.

Deze is zeker eeue zeer echoone ka us ; een ieder die zich van een
mooi en aang~.am eigendom wenscht te voorzien behoort bij deze
Verkoopiqg~~oordig te zijn, Dm zijn kans t~ staan.

- -r .. '~IiI':7"~..',

,:~ijE:OSSE GOEDEREN.

OMHEININOS-MA TER/AAL I
-OMHE/NINGS-MA TER/AAL I

.. i "

Spoor- en Hoek Standaards
J,

.Doorn,. 5 streng- en enkele stalen Draad,
Gf)galvaniseerd Net-draad' 2vt. tot 7,,:. wijd,

VELO HEKKEN.
.; 5:
'-

<; -,'. .;. e: ;,,,.:; ._ ..... ;-,De "Iron XII. CóD1btaecl· llbut7'....cl
Cul-tl'Vafior" en Sohoft'eL

!
"Vine Brand" BloeD1 'VADZWa'Ve!,

Z,..ajlrel blaaaballlen.·
Speciale Wijngaard Stalen GraV8n~ enz.

R_ JV.[_ iacss ~CO.
STRANDSTRAAT. KAAPSTÁO.'

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

k:amer set, tafels, eersteklasse Piano, tapijten, schilderijen, enz. Lobby
Meubelen. Eersteklasse Slaapkamer Settee, met French koperen lede-
kanten voor 5 slaapkamers. Eetltámer set, telescope tafel, sideboard met
spiezelgiaa, dumbwaiters, enz. BI'eakfastkamer set ditto. Rookka'.Der
en Kantoor Meubelen; Dinner, Breakfast en Thee Serviezen, Glaswaar,
Electroplated Dish Covers, Keukengereedschap, enz.

•~ Uitgezochte iuin Paarden
20 do. 'Iemes.
OP DONDERDAG, Hklen DEZER

ZULLEN gemelde getal Paarden
Publiek worden Verkocht te

Klapmuts Station, }~e Paarden zi~n
meest allen ged~ onder tuig
en zadel, afkomstig v~ goede ras.
in' ~de con~ti~ft, geschikt voor
dadelijk gebrulk.~)raarqnder ver-
scheidene egale pjjjn zijn. 20 van
de Paarden zijn ~-::tJrhand hoog, zij
worden opgeb.1it .~oor den
heer JAN BAABTJ(:Uf~ WIens naam
genosg bekend is. -:~,'r~.",. ,

A.. :po De I' !!s.l&gers •
NOVlemlllill" 189~.

Paarden
teqzij in

• LEVENDE HAVE.
il Paarden Ezels, 250 Vette Al!ntecl Bokken, 1 Kap en 10penkar,

Wagens, Tuigen, Ploegen, Eggen, Boerderij Gereedschap. Vaatwerk,
Brandewijns ketel, enz. Eindelijk 1.j,OOO havergcrven, en wat er meer
ten verkoop zal worden aangeboden. '

VERKOOPING TE BEGINNEN OM fa URE V.M.

P. J. BOSMAN en ZOON, Afslager,s.
Stellenbosch', 5 Nov. 1897.

PUBLIEKE VERI{OOPING
~'1;'SL1'«J.. ... - O'UI. lP:l ,~z eI' _ Publieke V_~k~oping.

;QP DE PARADE, DE 0 d' teek"~ d bei h look
n ~rge en 0, oor IJ

"OP door den heer JAN GABRIEL

ZATER'DAG, den 20steil November, ê~:::';~';:~e=~e!~z:~
TE 10.30, Publiek doen Verkoopen ~

Zaterdag, ltD fideD Decem~r UD1,
Om 9 Uur pl'ecies, in den Voormiddag

YAN.

DE ALLER BE$T1E
WAARDE I..N'DE A.F~O.-~MERIK~ANSCHE co" heBben 60 EZELS geland

' speC18a1 1l1~('zocbt ID den ST AAT VAN MISSOURI van waar het
Amenkaansche voorzien wordt. Zij zijn bij uitstek, con Uitmuntende
Bezending in bij&onder schoóne en geschikte conditie, meestal 14.2 han-
den hoog, een grootte voor alles geschikt.

De Invoeroers zijn er overtuigd van dat hun voorzichtige selectie
aan de Beste Fokkêrijen eene klas van dieren ter markt gebracht heeft
waarvan grootte, kleur en geschiktheid niet overtroffen zal worden.

• J. J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

. TE

CLA.N1tY.XLLtAM,
Vit de Sohutkraal alhier:

80 VetteSlleht· fD Trek Ossen
. ,JN _ !

200 lette Slacbt ScbajeD,
fn die nog zullen wcJrden voo~~bracht.
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DB ZUID-AFRIK.&A~ VEUENIGD liKT

AFRIKAANSGHE CYCLE '. V I KIN G."
CORPORATIE. ON GESUIKERDE MELK.

flo {d Kantoor Depot:
HOEK VAN

St. GEORGE EN WATERKANT
Tak Depot: STRATENTHEATF.R ,

GEBUCWE~. . KAAPSTAD,KAAP~L\.D.

fiOYAL
TALBOT

CYCLES.

VAN wege de nabijheid der
Runderpest, is " Viking" de

eenige Melle die met veiligheid kan
worden gebruikt.

Geprepareerd van de keurigste
Melk uit de Noorweegsche Hoog-
landen (de beste weivelden in de ge-
heele woreld) is deze klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd, en daar het heelemaal
bevrijd is van toegevoegde suiker,
kan het gedurende bet da.gelijksche
verbruik niet van gewone melk
worden onderscheidene.

Deze pas-geintroduceerde Le~~
kernij mag verkregen worden bij
alle kruideniers, of ill het groot vanVan af .t16 tot .t25.

~ ROBERTSON EN CHAMBERLAIN,ROVERS, TRIUMPHS, COLUMBIA!;! HOUT - STRAAT,

CLEVELANDS, VIKINGS, K A A PST A D

Kennisge~ing aan allen wien
het moge Aangaan

DE ondprgetet·kende WL'II~chtzijne
vele klanten te uanken voor

de ondersteuning hem gednr<'nde dl'
laatste :3 jaren gegeven eli wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij nil een ruimer plek
heeft bdrukk'cn en vcrtrouwt hun
gunst uls III h,_,t verledene te
erlangc·ll.

JAC. HEINEMANN.

I(~NSI~G I~VING,

I~verbantl. 1I1l'! bovenstaande
advertentie wL'n~('I,t .L Heme-

mann liet l',dJliek tcl infornu-crcn
dat de zaak in ven-olg g'eurcvcn zal
worden ouder JL'1l stijl of firma,

REINEMA.~N, MILLER & Co,
r Bouwmeesters en C:mtracteurs,..'

La.dy Grey Straat
Paarl.

Alle houw- l'lI tllI:llInrwl'rk aan
de nl'lIl<l loevert I'uuwd 1:11 wet all,
SpOl·tl uitgL'H)cl'd \I·Ul'<~t·u. Gued
werk gewaarlJ(lrgJ. Ver;.lUda~ CIl

balkon,; cC'n sI'L·cialltt,jt.
De firma bedt alt-oo., hd \'01-

g'!'nde gereed vuur da(Jt·hjk gebruik:
Vemtel'1'aml'll, lJClI l'e II (:t11l' grootte)
enz., enz. Bou W ID ate l' i a a 1
wordt ook verschaft.

Bestelltll.!.('I_·nvoor grallwt voor
bouwdoeJeillden \Yonk'lI geIlOlllL'll.

Telegra.fisch A~ " HEINEMANN."
Postkantoor .A.dres : PAARL.

-=========---=-====-=-- -__.- _-
All the year round

CONSTANT! UNIQUE!·
THE N_HURAL WAR~I ~II~F.RAL

BATHS OF CAL~DON
AND SANATORIUM

Premior Ertablishment. L()vely situation,
I.Uoo I .... t o.b.,.o the""" 10v.1.

A PERFECT-
HEALTH RESORT.

The moat FlLvonT6tl Clllnllt~ in S"uth
Africa. The Caledon Wa.rUl Sprln~ "ere
reeJrted to, and their lf.&J'v~l1')ll8LuratlYQ
Propert.i ... T'eColrn ".ed.

200 TllAU AGO.
see the Bnti.h ~tA<!ic,,1J ..urnal. 14thA\IIrU.t.1897. onTh. WorJ,j·.Hydropathic

H....lth Reaortl ..nJ S&ll&t<>ria.
The C&ledon Thermal ''"h&lyb... u. WawTI

...... nnique ..with.. hl"r.terul'MatUI'1l (I~'O")

.. nd .rUt:rUgtQOUIl l.'AmpollitlOn, a.nJ. a.re pre-
I81lted in an a.bsolutel, perfect &.IIRimilahle
fonn. The Fern.us {'a.rhnna.te 'l'Il""",n~
U Di-<:arbollAte .. ith Carbon.e .\e. u....
.t'I.tU Ilttecl with ..u K04era.
. Appti&A~. (
! .l1l&l1Ii, of. &Il'! &.oport on." Th.Ther-
mal ChalJt-te Waten ol C&ledon. Ca""
C.qlony," by Profeuor Attlleld. ~.U.S.(Prol....,rol PracticalChem..try to The
1>h&nnaceutlc:al SocIety ot Great RritaLn
(!!I6:l-18001. author of " )1"nu&1of Chemis-
t'1'. otc .• etc.). Qf III. TemploCh&mbe ...
London. E.C.-C0nfirmntory uf &.oport and
All&ly ... hy Prol..a8or!lahn.Ph.D..MA
ol Cape :rown-now In tho P...... anJ ..ill
be posted unappllc&tlun_
Extract .. BroWlI" GniJe to South

Alri~ ":-'" 11 ti "0' ""\l.l1l.al fOT (I pG'U1l'
'0 G":,"" cUMOd bed-riJd"". CI",d. aftfT a feVl
.... 'TWt~1\t·. ,ttir( off 0" foo~ for •
__ ,"" tO'tlr amo"g Ch.~ I'f\OMntaln.j."

Reporto. Al1&ly_. P..mphl~to.Bl'Od,ul'll \
Proapectuo. "DU Toemlvn apphoation. • I

.lpply M&nAlr""''' or Medical Super- I
iDtendent-
C..lMOa lli&eral Waten .&Jl&tori_. I

., Ca1e4o .. Cape Cololl7. .,.
rt-t TWIIlinal Railll'''l StatioR ..

..... -iiir Ll>wrr'. ~ ..

!(ENNISG EVING.

Dr R KRUGER ~t;Lfll3- ('xamen
, , , D II i t :i C II I li n d,

J'aarl, nabij het Sladlwi:l. \"oor·
h...L'u gedul'cndu j jaren praktijk
uitgeoefend in groottl Duitsche
J iotlpit~ll;'u. Sfccialist vrOllwen- t'n
.h ulJierkwaJell.

De uwe
DR. R. KRUGER,

Paarl.
.----------
YAU 0, SPUY, IIIELIAH &: CO.
Vandu Afsla~ers en AJTenf8n~
Tel, ad. :Malmesbury en Pur).:

. "UNITY,'s

HET GENAS HEN ALLEN,

MIJNIIEEa.,-~ maaluleu c-1eden
, betuigde ik in eeu bri.f &lUI U .. n
de lr08d. uitwerking 'Un RHEUMATI-
cuao in mijn geval. Ik ben60 jaren oud
an beb 23 jaren lang gel~.n a&II CHRON·
ISCHE ASTHMAen RHEUMATIEK en
tIOChtverlichting van vele beroemdegenec.-
kundigen, en probeerde8.11e8sonder baat t«
vinden en bad in mijn geval allo geloof in
menscbelijke bekwaamheid verloren, tot dat
ik RHEUMATICURO probeerdeen in eens
sijn mijn Neuralgia, Rheumatiek en pijnen
iDhoofd en aangezicht verdwenl'n en bet
nieuW8 i8 ver en wijd verspreid dat ..ou-
meester Vu RO(lTalJlPerhelll~e~~.' gezon~
W8.8 van die wonderlijke MediCIJn, ea d,t
... 8.8 werkelijk het geval; elkeeu di. bet
probeerdebeveelt het ann.
De beer JÁCOHTA!! ZIJLvan Vlllkfontein

(3 uur V8.nSteijo.hur;l'). is genezen van
een sehijnbaar ongenl'e.lijkgeva.lvanRben-
lIl8.t'ek en Jicht. Nooit, zei zijn moec'e-
Mevr.VÁ!I' ZIJLaanmij, was er eenerger g..l.
'1'8.1van" Koorts Ziekte," eooals zij bet noe-
men. De eeate dosis RIIEt_;~IATICUHO
deed de lijdende jongeman rustig 8lap<;nen
medecijn werd voortdurend toegediend.
boewel de buren en vrienden zeiden dat
:rijniet verwacbten dat hij leven zon. wa,
"'j tw .. -maalh'~, en~etulgdevande genees·
kn.cht va.n de RliEU.MATlCUHO en
PILLEN_

De oude b_ V.n nu WELT. TW Reddersburg,
werd gene-zen door ren bottel.

De h... r _\. ('O>:TZU. Brandvlei. ~I IJ.!<·lhur).:,e.c.
Tanddadelijkverllcbting.Mijnzoon J .l.~ ca .. jo
IICbooD\"Uder, de heer J. A. SliJT, '"l1O wouJ(>fboom,
Burgersdorp, "crdton ook gpnetl'D maar ik moet nu
IIIJiten-IIl blijf uw daJlkt ...-ue vrlf>od, Jl' C \'al1

JONES RHEUMATICURO.
B.t groote Zuid.Afrtk!UlnlfChe.I:en"""midd.lToor
Jicht Rbeum:stiek, Rheumatl~he J 1I.:!Jt, Leude
Jicht:UeupJ icht,Aan~eziebt-l'ijllen.ODJ. en hoe"
nl. dlliJeoJen"... lIen.veelergerdan bo,en~.n_mden ~enc.. n. Jo Terkrijj(baarno aUeApothe-
un en W inkelien doorgeheelZuid-Afrika.

NOTICE,
Divi&iona! Council, Bark!y East.

n::-> Iil::U" 1·' 'l{ HEI'AIR _\"D :\IAIX-
Ti':"A"U': OF UU.\D:-:i.

IL" DEl:..; will be received hy tb. u"der-
~1:'11t.·d Uil !Ill ~I a.ru. (lil Tl t::-~U_\ f. thl

[·Lh I h.·I·dId.t~r. 1."\'.'-;-. f u: t hl..! I"Cmaklll1S and In w:;-
.tl'" 1l1~'1 lhl'r'·IIt.;h arid }I{('pcr vrJcr. arid
dtt'r (\jWP!c'H'f). 1Il.4J!1ta.U!JlI'; Ifll'Hldl tll\lrotJgh

Jnd prlll'~r ortL:r tlJ tbc !l'all~ta!·ti!lll I)f the Hvad
In~I"~t.:tur. tho unJern ....,lIliolled ~el't]Ofl~ uf Uus.(h
f'Jr a term (Ir !'IlJ'lcc of one j 'I' three ycar!i from
Jat'~ tIC llufiric:ltlOIl of acc~ptall(,tI uf ktltler.

Tcudert.'rs can teuJt'f fvr une ur mure
"ecl.')Il~,

E Ich lenderer mu·.t ~lalC in J,i:s tender the
namc!'! uf two t:flilïl..!111 ~uretlCi1 to be apVI"v\"eU of
by Ihc l·OUlle·tl ["I' Ihe due fu:filruelltof the
contract to bfj elltt:red Illto.

PropuRod 8ureth:!<I IllUtlt clther 'I.!g-n tbeir
n:\l1le~ them~eh'e~ on tbt.' tcndt.:r or wnte tn the
UIlJt r~lglled th;lt they are wi1hng to l>ccome
~un:lll.·:i arid enter mto the cOlltract.

TClldt:r!<l tu b\.' markee! " TenJcrM fur Roads."
The hjwe~t ur any tt'IHJer n'll nccestk1.nly ac-

cel'tW_
l'n'l'er cal{_'h~\'atcr and crO~:-i drJ.IIltl must be

malle uwl m.\IJltulIl ...·J.
'Jlld malIltt:naucc nf all Jrift~, retainJng' aud

prutt<:tlon "all~, are rf:(llllred, alld III r~gard to
.1n\' llCW dC\'latlOll!JI, tht: le\"t:I~ (lf the t,cJs of tbe
:iJ,;IlC t() l,e kq)t UI' to tlJl~ ungula!.

Fill' lllrtht:r partl{_,lIlar~ '1l)!'I." tu thc under·
IIJI{IIl'd. nt whn!'l\.! ottice f(lrm~ of t"ontr:wt to lie
~I~ued I'an also I,\., ~('ell. I

~ElTI"\ I I.t'''t; Kl.ltl)l: ~[AI" [(IIAD.
1 From the I ;ate un tht, DIVlJlng Fencc

betweeo lhe HarklyEa"t Tuwn Commonage.
and tlJe Farm )lllhlJc.,;fulltt-1Il hl the Unft 011 tll~
Farm" H:lpft'ontl·III. all Jnf!.., tn Le tndudt:d,

:.!. ~(_'l tlll!l.t I-"r"JIl th~l!cl' I,) the luw water
mark !,f ILt: L()I1~ Kluljf Hi\erJnftolltbcfarm
Ha\"'II"Il'II, al1 .drll Lit n:tUJllJng and l'rotedlJlg
W:.111~ 111\ Illded.

L "Lt_ 1'1\1"" .i A"l) ·1. DIJHURECHT
~L\I:\ 1.1:\1':.

:-:'CC!lorl,) 1-"r(1111 the IIJ\\ \\"81\.'r mark of tllt'
Zad\·II"'iJIIl ....rrt'it jIll the FaIl1I lJoonlrih tu
Hl'I~,(llaka.:tr lInfl.

:",>,'C'l' Il 4. From tllel~('e ttl Zwart ~ck, the
bUllTldarv IJJle Let Wl'lll t h~ Barkh E.~.t aud
\\"I.Jf..ldH.,·u~t dl\islou~. •

:'. "El Tl"~~. HU.!. IIIn:H )tAIX
RUAD.

Frllrn th~ low wall'r mark llf the ~Ilrk ~pJuit
,In tilt: f:HUl Bt:lnwrt.' tu l!Je t,:ttt' IlIJ tho 1,1101
1..'1:lr\.'IIH>11t all Jllt't!". n:ta,ll:r'g ,lI J !'rutlcLt>1I
wall~ lIIcludl"l.

~ "ITI':l'''IIH: IJI:\I_\TI\):\
l\!ldl'r~ ari' al",o lrl\·Jt\.·d fllr Ih~ t'ollslluetion

qf a DC\'liltlUTl. at tbc l'ecolld drift {Jil tbe nel!
RI H:r. on the f lflll l :-\tt'tïJtwl~). The Kame to
t~ p<lJlltt'11(lut to Intonding tt..·(Hlcrt.;,..... ~Ithcr I,,"
~Ie"r•. l· .1. '·anPletztll.J. Jo' ricWet. or tLe
ruad Jllsl-'t'ctur. ufl:t>r of willOm "ill al ...u furniKh
pUI t It'ulars aM til (.'uIll"tru\.": ](,tl.

llllK"l'lUTr HIU."lïl lti)_~U .
:--"\",·III>n., 1, '2 and ,L

:'t'l"tllln!'o laud:! F;lI(fl the parting uf d.e
R(lad~ un th~ Farm J eli Ilé f\ d!\.1 tiJ the partiJl" of
the Hoad~ (Rdl ... and Hok :"pruit), nn tbo F:rm
Hlllbur ..... aJ[ Ullft.':l rctalllillg aud pfl.ltcctwn
.. ails "" ludeJ.

~c\."tllln::' From tilcllt'e t" tIle Ea!itern BnU11.
Jar)' of tLe farm"' Ulrnam .. all the Dnfl~ in-
cluJ·,J.

"TEJ,K "PRtlT llR.\XL'lI ROAD
~l'lIun~ 1 :tlld:!. ~C('tlon I, From tbc par,

tlllg uf the t'lerK"prult ,,"rl ll~llHirer Hoads
"Il the Farm~I""lhe.b Furuto the lJnft on tb.FarlUllrUilufu....1.

~~tIOI: :. Frpm thence to the Dn'idlUg line
of \\ arct.""". ~anJ .)on Ibe F'lnllKlll"hll'1l.
tbe new d~\lallOn Cln the Farm t;len (;arn', and
aU dn!", rCI"iolngand protectIOn..afl. 10-

clud,U Inturmallona. to tim de,iatlOoto be
obtaInedfromtbe Road[o"poetor.

IRIFLE ~pnnT BUA~l'H RO.4.D.
From the Pa.rtmll ef tbe Road. on the Farm

Hillbury,to tbe Eutern Boundary of the Farm
" Bol'8tone,"all drifte retaininaánd protection
wan. included.

Jlyorder,
P. W. BOARDXA..\"

J,"';ft85eGrt 'DivisionalCoucil OBice,--' t&r7, D,C.
DarlIJ III" Ihpttmblr 1" 1§1,

Dy Order,
S. E. SIIAWE,

FlccretaryDivisional Councll, Gelukskraal, district
Kroonstad, 8 Nov. 1897.

Afdeelingsraad Barkly Oost OP cen~ plaats in dit di.8trikt.
Applikanten moeten Instaat

KENN 1.....0 EVI NG zijn onderricht te geven in H.ol-
o l laadsch, Engelsch en Muziek

(Piano). Er zijn slechts twee kin-
Huur van Tollen en Schutten, deren. Salaris £30 per jaar en

alles vrij. Doe aanzoek bij den on-
dergeteekende. v6ór of :op 1Sden
December (e.k.) Werkzaamheden
te beginnen Februari I, 1898.

A. C. NELSON,
Publieke School,

Hanover.

Op last,
S. E. SHA WE,

Secretaris, A.B.
AfueelingAraoldKautoor,

Barkl\' Oo~t
)\ovculbc;' II, 18n

.A.fdeelingsraad Earkly Oost Dlvlstonal council
Barkly East.
NOTICE.

KE~NI8GEVING.
TENDERS YOOR REPARATIE EN ON-

DERHOUDVANWEGEN.

TENDERSzullendoorden on«lorgeteeknde
outvangen worden tot DINSDAG,deD

H DECEMBER,lS:J7, niet Iat.r du baIf;9
uur 's morgene, voorMt op nIeuwmakene~ ID
behooriiikeutoestandbrengea, en naToitooIlug
er van,voorbet onderboud in. sulkeDbehoor-
lijkentoe.tand ter tevn!denheld1'&DdeDW.,-
inspekteur, van de bierondervennelde8ecii~
nn ,vegenvooreen. tijdperkvan Een o.f Drie
Jarenvanaf Kenll1lllevlDino unnelDlDgvaD
Tender.Tendera&nkunnenveer.een of meeryaDge-
ze;:deSeotiestendereD.
1n iederentendermoeteDde namenopgejl.·

Ten ...onien van t'lt'8O goede eD behoorlijke
borlfen,goedgekeurdte wordendoor den Baad,
voor de uihoering van bet contrac' dat ui
moeteningegaanwordeD.
Deborgenmoeten hUUDenameDzelvn op

den tenderachrijnn nf zii moetenacbrijvenaaD
denonderget.eekendedat zii ge....illi" sijn ala
borgenop le treden ende eeutraetenIn te gaaD.
Ophet adresvan .Iken tonder moet .taan,

" TendervoorWeg."
Delaagsteof eenigetenderDiet noodzakelijk

aangenomente ...orden.
B~hoorliikeopvang-en d"arsvoren moeten

gemaaktenonderboudenworden.
Uet onderhoud, van alle Driften, moetwor·

den behouden en be\'ciligingluflurenworden
versisebt enwat !lanK....t nieuweufwjjkingen
moetendo waterp"".enin LUDorigiueelen to.·
stand gehouden..orden. "Voorverderinlichtingendoe unlock bIJden
ondergeteekende, hiiwiunoKantoorvormen 'ran
de eontraeten Kunnenverkregen worden.

Sale of Lease of Tolls and
Pounds.

NOTICE is hereby given that
the Divisional Council of

Barkly East, will offer to Public
competition at the next meeting of
the Council on Tuesdal: the 14th
December 1897, at 12 0 clock nOOD,
in front of the Court House, the
Leaae for one year commencing
from the first day of Janua!1 1898,
the lease of the following Divisieaal
Tolls and Pounds.
Barkly Pass Toll.
Zwart Nek Toll, and
2 Pounds in Ward New England.
2 ti " " Highlands.
1 " II II Sterkspruit,
2 " " " Drakenaberg;
1 " " .. Vaal Hoek.

Divlsionul Council's Omcr,
Barkly El1lIt,
November 11, 18:J7.

HOOFDWEGEN.
SECT IEl. LnngKloof Hoof-lwog.
I. Yanhet hel, in de ",,"eiding.russehen de

gren.llinvuu hutdorpUarklyOosten de plaa·tt
..Middldotltuin,'·rot hUde drift, op de plaab
., H!lllfonttin."
!-\c<"lie:1. Vandur tot het bag watermerk

van dIJ drift v n u Lanl( Kloof !-\l'l'uit.aan de
..venlide. op <.1" p);~lI"'Rnl'eusft'i1: alledriften.
hellC'hcrmin~"1t- en ophoud mur~1l inw-clIJ!ott:u.

I10nDnr:l'IlT 1II)OFDWI·:(;.

(I ENNIS geschiedt hiermede,
\... dat de Huur van de volgende

Tollen en fchutlen in dit district,
zal door Publieke veiling verkocht
worden om 12 ure s'middage op
Dinsdag, 14 December 1807, voor
het :Magistra.ts lIof te Barkly Oost,
voor een tijdperk van een jaar,
beginnende van af den ] sten dag
van Jannari 1i:lU8.
1 D~ Huur van de Barkly Pass Toll.
2" "Z wart Nek Toll,

2 Schutten in W~ Nieuw England.
2 " " " Highlands.
1 " " " Sterkspruit.
2 " " ,. Drakensberg,
1 " " " Vaal Hoek.

Sect10:I. Van het luag water merk .... an de
ovorzjjde vanJe Zadelho.un l'll'rllitop de plaat.
D..,ordnfttot naar llelprnaklUlrdrift ,
~lte 4. Vau daar tot op Zwart :'\ek.de

.r"ei,linI(8Iitntusscbon de Ihrkly (Jo.t en Dord-
recht afdct!lini:on.

!lF.LLnrvruu IJ()()FD\\'E(;.

See'lC 4. YaoIre ~ oo.telilKlaagwater merk
van:-itcrkl"pruitOl' de plaats "flelm"re" tot
"!I do Kerk. de I'Chcidin;:.liintusschen de
plaal••n (;jen !\'erinenClaremont,alle driften.
bescherminga- en ophoud-muren ingesloten.

Tenders worden"ok genaagd zonal. boven-
gemel,1om ecno afwilkingte makeu hii de
twoeJ. rlnft "1' 'ccllC 4 vou don Hivier Hoofd-
weg, np tin plaats ,I ~tCCV!!i!(JfIi," te worden nun-
gO'flie1.(·t1 ann tendernnrx door de hoereu C. J.
van I'letzen..1. F <le Wet of denweginspec-
t eur, rile ook alle htizonderbetlrnrulleu ver-
scha tl'en.

T.\KWE(a:x.

BENOODIGD

BI)I;:.~l'IlUT T.\KWE\;. SEKTlES t en 2._._-
Yall ric ~cl\l~]tli~g ~an dt.:11 \\"('~ en den Rtcrk

RprultTakwog "1' de plaat.... Jennendie .. tol
.uar de Hifl"t'l'l'uit Takwe~uitdraait op de
pinaisIl tl1.,ur~·.
Sedle :1. \'and",r tol de no.telljke IUnvall

d" pl.Ull. Blrll~lll. alle drifteDingesloten. .A.fdeelingsraad,Barkly Oost
K:ENN1~aEVING.

RIFLE SPltlTf TAKWEO.

Vande "('heidingvande Tlok Sfru't en Rifle
!"opruit Takwegell.0l' de plaats I tll,ury,tot de
()ost\'!qke gren~ Inn \·an d~ pl:t.atlJ >I Borel\tone,"
alle dnft. bcschei·u{inb,·en ophouuUlureoinJc-
sJoten.

SCHUTYERKOOPING.

TE worden verkucht, uit het Schut te
l'uldlJrook, op 27 Novemher, 18~)7,

indien niet Hoeger gelost:-
1 Hamel, t\V~e zwavelstanrtec. liuker-

oor winkelhaak vun voor. 2 Hchapen,
rechteroor stomp, linkeroOi" winkelhaak
van achter, half·maan van voor. 1 Lam,
twee stomp OOl'en,linkeroor winkelhaak
van achter, half-maan vun voor. 1 Lam,
linkeroor stomp, half·maan VlIn achter,
M'chteroor halfmaau van voor, geletterd
op linkerheup V. I 001, twee zwavel
staarten, rechteroor maantje van achter,
geletterd N.::i. ~) Schapen, met verl!Cbi:-
lende Btukkende merken, en onduidelijk
geletterd. 1 f:\wartblau.....echimmel mer·
rie, rechtcrachterpoot wit, klein kol voor
de kop, omtrent drie jaar oud. 1 Vos-blee
merrie, twee aqhterpooten hoog .....it,
rt'Chtcnoorpoot wit, merk van zeer rug,
omtrent 5 jaren oud. 1. Bruin Merrie,
rechterachterpoot wit, linkeroor halfmaan
vau achter, omtrent 3 jaar oud.

W. J. VORSTER,
8chutmee8ter.

STr:nKSPRCIT TA KWE(;. f'EKTIF.S I en2

~ecticI y,,, cl. "'hl'irling van dien 'Veg
mtt ol,·" lidi nl<;"r I1()(lfolwe~. np .III pL~at.
.. ~[..,li",he, Forti" tot ."n het bal(wate;'merk,
mn <le "tcrk !'pruil Dl1ft opde plaats"·.Bro..rI·
!oro."
Sectie2. Van daar.inge,lotcnc1enieuweIlf-

wukt,,~op de plaat. "(;Ien \;arry" tol de
gren••cheirling.liJn\'anwijkenNos. 4 rn r,: alle
driften, be.cbcrllliog-en opboud mureDIng,-
.Ioten. ~":;',

(.1' b"t.
P. W. BOARDlIAN.

Wa:\rnemendeSecretard,A_R.
Aflleeling.raadKantoor.
llarkly \)uet. lti ~eptcmber.tRn.

Coldbrook, 10 Nov., 18n.
---- -- -------_. --------
Divisional Council of Barkly

East.

NOTICE.
POUND SALE.

TO be sold out of the Pound -at Cold-
_ brook, on the 2ith November 1897,
if not previously rellla8ed:-
1 Hamel, two 8wallowtails, left ear

square in front. 2 Sheep, right ear stump,
left ear square behind, balf-moon in front.
1 Lamb, two 8tump eara, left ear square
behind, half·moon iD front. 1 Lamb,
left ear stump, half-moon behind, right
ear half-moon in front, lettered on left
hip V., 1 Ewe, 2 swallowtails, right ear cut
behind, lettered N.S. 9 Sbeep, with va-
rious broken marks, brand mark indis-
tinguishable. 1 DarKBluMlchimmel )tare,
right hind leg white, BJDaIl star ·on fore·
head, ahout 3 yean! old. 1 Chetltnut BieB
Mare, two hind legs white, high toward"
the knl'eI!, right front leg white, about 5
yeart!old. 1 Browu Mare, right hind leg
white, left ear half-moon behind, about 3
yeJ.!'tlolu.

.,.
.!.J.

/

BR AND E WIJ N STOOK-
KETELS ; alle grootten in

voorraad gehouden en volgens order
gemaakt. -------

..... -

H. J. DYKMAN,
7, HANOVER- STRAAT,
KA.A PSTAD.

Swellendam Afdeelingsraad.
Sluitin{! van een Tak-We~.
[1ENNISGEVI:\G geschiedt
.\.. iJi(,l'mede, in t.ernlPn van

Sectie No. I :):! van Akte 40 van
18~~1,dat ue heer Jacohwl Beyers,
aanzoek O'll toestcmmillg tot" het
~lultcn van een takweg gemaakt
hebbende, welke weg van af zijn
woonhuis te Rbeeheuvel, Yeldkornet-
schap Kluitjflskra.al, naar dbn hoofd-
weg yau ~wellelHlam naar Bredas-
dorp, eene lengte van omtrent twee
Engel:ichc mijlen, leidt j deze raad
van voornemens is om bij Zijne
Excellentie den Gouverneur aan-
zoek te doen om genoemde tak weg
al" gesloten te prf\klameeren.

Alle objecties tegen h»t sluiten
van genoem.:len weg moeten in ge-
schrift bij den Afdoelingsraad van
Swellendam binnen drie maanden
van af datum dezes, ingehandigd
worden.

W. J. VORSTER,
Poundmaster.

Coldbrook,
10 November ItN.

EEN Onderwijzeres voor jen
derd()-klas Buiten school; een

en twintig minuten gelegen van
het dorp Campbell. Om onderwijs
te geven aan 12 of 1:3 kinderen in
Holllllldsch en in het Engelsch;
moet ook instaat zijn om muziek te
leeren en hand werk. De applicant
moet een lid zijn van de HoUand~
sche K-et'k...._!l deze onderwerpen
worden vel'eiscnt, alsook goede ge-
tuigschriften Tan goed gedrag.

A pplicaties moeten ingezonden
worden voór 20 December, 1897.
Salaris te worden vermeld met vrij
logi~ Applioaties moeten gezon-
den worden aan den ondergetceken-
de

Op last,
J. A. VAN ZIJL,

Secretarfa.
Afdeelingsraa.d Kantoor,

SwellendaID, 16 Ootober, 1897•.

Hot ter herziening van Kiezers·Lij-
sten, l89?; voor de Kies&fdee-
ling van .lU&pstad.

H·1ERMEDE geschiedt Kennia-
geving in termen Yap Sectie

23, Akte No. 14 van 1814. aan allen
wien het mag aangaan, dat :een hof
door mij zal worden gehouden in de
Hofzaal ten kantore van den Resi-
dent Magistraat, Kaapstad, op
WOENSDAG, den 248ten dezer,
om Il uur in den Voormidd..g, ten
einde de Kiezersli1sten te ber6Ïen en
te amelJdeeren voor de Kaapatadache
Afdeeling, opgetrokken onder de
voorzieningen van akte No. 14 van DE Ondergeteekende geeft hier-
1874, als geamendeerd door akttl No. mede kennis dat bij niemand
9 van 1892. toelaten zal met vee over zijn plaata

-Wo M. FLKISCHER, te trekken, tenzij hi~ daartoe 'foora{
Reaident ~ verlof geeft.

U!. Kantoor, KMJM!ads : ~. rlHJlaaeJ,~
JJI~,lQ7.! . 18l'1MNm'l!hM!i

VIJ:::R. 0 d .. B ,1' d
R "d d 0 d'j DÁ di d n srwijzer eneour \(On"'6aan enerJIlelS IHiDOOg TE-

HARRISMITH:.

Departement ,
Rondgaande Onderwijzer Benoodigd T d

TE en ers voor
Fll1I.HUD, wiJk L.lDYBRA.lfD. nabij

Rondgaande On6AWii7-"1'c::
gehuwd, Benoodigd in de
,wijk Valschrivier, distrikt
Kroonstad.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen verge-

zeld van de bij de Wet vereiscMe
getuigschriften van bekwaamheid,
goed ~rag van de laatste school-
CO~ml8818 en Predikanten waar ap-
pbcanten werkzaam W&reD, en lid-
maatschap cener ProtestantAlche
Kerk, zullen door den' ondergetee-
kende ingewacht wordE'n tot den
22aten December, 1897. salaris
£120 per jaar en de schoolgelden.
B~ke . reiskosten geJtaafd door
bntantles zullen vergoed. worden.

Werlczaamheden te beginnen op
12 Januari, 1898.
N.B.-De geslaagde applicanten

moeten sich 'Voorzien Tan een on-
derwijze_rl 2de klM 8pOOnrf"g certi-
ficaat:om tegen halfprija te reizen.

S. J. M. WESSELS,
B. S.C.

Gouvernante Benoodigd,

Hanover, Nov. 11, 1897 ..

VOOR DE

Scholen te Kullersruat, Snsanna, Onrecht,
en Kidden-In, allen in de Wk. )(1dden
Liebenbergsvle!, District Bethlehem.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen, verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag van de laatste school-
commIssie en Predikant waar Ap-
plicant werkzaam was, en bewijs van
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den ondergeteek-
ende ingewacht worden tot 15
DECEMBER 1897.

Werkzaamheden te beginnen op
den 12den Januari 1808.

Al1~n ongehuwde personen wor-
den in aanmerking genomen.

Salaris £ 120 per jaar, en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed woruen.

N.B.-De geslaa~e Applicanten
moeten zich voorZlOn met Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifica-
ten om klgen half-prijs te reizen.

H. E. vu PLESSIS, V.D.M.,
Voorz. Sch. Com.

Lindley,
ij Nov. 1807.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betl'(>kking, vergezeld

van de bij de Wet vereischte ge-
tuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag van de laatste School-
commissie en Preilikant waar
applicant werkzaam was, en lid-
maatschap eener Pmtestantaehe
kerk, zullen door den onderge-
teekende ingewacht worden tot op
15den December, 1807.

Werkzaamheden te· beginnen op
den 17den Januari, 1898.

Salaris £120 per jaar, en de
schoolgelden.

Alleen een ongehuwd persoon zal
de voorkeur hebben.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen ha1fprijs te reizen.

J. E. HELLMUTH,
Sec. Bch. Com.

Plat~rgsdrift, p.k. Ladybrand,
4den Nov., 1897.

KENNISGEVING

Amphitheatre.
'ELKEN AVOND
Hatinees 'Jl Zaterdagen.

DOODBERICHTEN.

OVERLEDEN op Zaterdag, 13 Novem-
ber, 1897, UIl &ij1Ht 'WoDingte Dur.

bauweg, mijD tederbeminde echtgenoot,
:MARTHINUS PBnus AlmRJUVS Lot'R-
SBB DBBTlIB, in den Iteeda jeugdigen
oa,lerdom YaIl circa «i,,",n.
Te ..eDll neem ik de gelegenheid te ~

om al tie line menden en familie
trek:kiDgen te danken 'Voorhunne troD\\
hulp en bebng8t.elUI18aan den overledene
bewezen gedllJ'ende aijn llDarhol lijden.

De bedroefde weduwe,
ANNA PETRONELLA DREYER,

(Geboren CLOBTE)

FILLtSE.FRANK

AAN familie en vrieDden WONt be-
kend pmaakt dat het den Hene

behaagd heeft tot sich te nemen onzen
plleftlen zoon, AliDRIB8 JOHA~NESJ A-

COBUS DB WIT, iDden jeugdigen ouder-
dom nn 20 jaar, .. maanden en " dagen.
Hij W88 _slecht. 19 dagen ziek aan ,le in-
flammatie en overleed op Zondagnond,
om 11 uur.
TeveDi weuchen 'Wij oozen hartelijkeIl

dank aaDde jongejutfr. M. J. Hattingh eli
W. C. Coet.aer toe te brengen voor hun
hulp en trouw. bij_tand tot aijn dood
toe.

KOLLOSAAL
Nieu7I18-VertoonintT-Nieuwe

VOOR 1897 en 1898.

Een reusachtig Succes.

LET WEL.

DE verkooping van sohnpen te
'Klapmuts Statie, voor

rekening van den heer B.uBTKAN,
te worden gehouden op 18 Novem-
ber, a.8., zal niet plaat. hebben.

A. B. DE VILLIERS!f' c«,
Afslager,.

De bedro,Cde ouders,
A. J. J. DE WIT,
8. C. DE WIT,

AreDdkraDl, Tarkutad,
6 November, 1897.

HoOfdonderwijzer Benoodigd
lPPLICATIES, vergezeld met de

noodige getoipchriften Tan
bekwaamheid cu goed zedelijk ge-
drag zullen door den ondergeteektonde
ingewacht worden tot 8 Decembftr
1897, voor de betrekking van Hoofd
Onderwijser Toor de lIde Klae
Publieke School te Daljosaphat;

Salaris £150 per jaar met vrije
woning, (die ook ruimte beeft voor
10 baarden) met uitzicht op ver-
beoging, indien geooeg1.aam getal
boarders verkregen wordt.

Werkzaamheden te beginnen,
" indien mogelijk" met eerste kwar-
taal ] 898.

MADKR.--O'Verleden te 8tellebboech
op 13 November, ÁLBTTA. n8JfDRJl'fA
KOUT.lf pllefd. echtPlloote nil Johan
G. Kader iD db ouderdom \'lID 68 jarell
en 7 mIlDda.

GOUVERNEMENTSBERICHT
No. 1018,1897.

Departement van Landbouw.
Kaap do Goede Hoop, Kaapstad,

\ 27 October 1897.

NllR ~nleiding van Artikel 4
van Wet 28 van 1888, wordt

mits deze ter algemeeue kennisname
hakend gemaakt dat het Gouvarne-
ment voornemens is het nagenoemde
area in de Afdeeling Stellenbosch, •.
aangeduid op de Kaart en volgens
de beschrijving gedeponeerd in do
Kantoren van den Civielen Com-
missaris, Stellenbosch, en van den
Landmeter-Generaal, en alg bepaald
door de grenzen van aangrenzende
pri vate eigendommen, een Gedemar-
keerd Woud te zijn.

CHARLES CURREY,
Onder Secretaris voor Landbouw,

F. J. HUGO, P. Zoon,
Hon. Secretaris.

Daljosaphat,
15 November 1897.

APPLICATIES, eigenhandig ge-
schreven in Hollandsch en

Engelsch, en vergezeld met getuig-
schriften van bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag van de laatste school-
commissie en Predikant waar appli-
cant wcrk:zaam was, en lidmaatschap
eeuer Protestantsclle Kerk, worden
gevraagd en moeten aan Jen onder-
geteekende ingeleverd worden niet
later dan den 6den, Decemlxr 1897,
voor de betl'ekking van 2de Assis-
tent op het Districts-school ten dorpe
Harrismith, in den O.V.S.

Salaris £135 per jaar.
Werkzaa.mhedeu te beginnen op

14 Januari, 1898.
Kennis van beide talen,IIolbndEch

en En~eI8ch, noodzakelijk.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.O.-De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een ondur-
wijzeri! spoorweg certificaat om
tegen halfprijs te reizen.

De Secretaris School Com"
ALEX. R, VICKERS.

AFDEELING STELLENBOSCH.

Dat d6t,1 van de Kraaifontein
Uitspan.yng, gelegen ill de Afdeel-
ing S~llenboscb, begrensd als
volgt:-

'l'en Noorden door den Hoofdwer
nalr Paarl.

Ten ZuiJoosten door Perooelen
D. en K.

Ten Zuidwest.t'n door Pt rceel D.
'l'en Noordwesten door Perceel F.

--------------------------- ---
Verlegging Yan weg.

KENNISGEVING wordt bij
~ezen gedaan, dat d3 Kaapsche

Afdeehngsraa.d voornemens il!! Zijne
Excellentio den Gouverneur op aan-
vraag van de Heeren VAN RBYN
& Co...te verzoeken, een Proklamatie
te laten uitvaardigen, volgens be-
paling Tan Sectie 152, van Wet 40,
van 18B!!, om den volgenden weg
te verleggen:

Een zekere Weg, bekend ala de
Afdee~ngsweg over het landgoed
.. Nieuwe Molen," als aangetoond
op het Plan, van zijn tegE"nwoordige
ligging naar een punt 0, 100 voet
naar het Oosten, van baken te A, en
van daap in cen rechte lijn 'foor een
afstand van 9'JO voet, om den ouden
weg bi; punt B te ontmoeten i zul-
lende de verlegging 30 voet breed
zijn.

Het Plan ligt ten dezen kantore
open voor inspectie, en een ieder
die objectie daartegen h~ moet
die binnen drie maanden van af den
datum dezer kennisgeving, iD ge_
schriftc bij den Baad inzenden.

Op last,
H. Y. D. WESTHUYSEN,

ABaiatent Secretaris,
Kantoor van uen ACdeelingaraad,

4:1, St. Georp'a-etrcl3t,
Kaapstad,

8 November 1897.

Harrismith,
5 November 1897.

VERZEGEL
lijk geme

Rooiberg Dam'
worden door d
Auditeur Gene
om 12 uur op
den 29sten aan
werk in verband
de aardewerken
overloopsn, de
muren, het plei
enz. te Rooiber
overeenkomst
8pecificaties, wel
aanvraag bij he
publieke werk
Kimbei'ley, of
ingenieurs kan
Kenhardt. ged
kantoor uren.

Tenderaars
pereoonlijk de
alwaar dl' aard
lan llt~t werk
zullen aangewez
resident ingenie

'~nd('!rall1'8 m
melden waarbin
het werk te vo
twee voldoende
de som van
lijke nakoming
de naamteeken'
zijn aan de ten
verkregen ku
eenigcen
toren.

E tende1'8 duide-
t "Tenders voor
zullen ontvangen

Con troleur en
I, Kaapstad, tot
nmg namiddag

de, voop bet
et het maken van
an den dam, de
tzcn, gemet8elde
ren met cement
abij Ken hardt, in
t wekeningen en
e te zien zijn op
departement van

Kaapstarl en
IJ den resident8
r, Rooiberg, nabij
nde de gewone

rden aanbevolen
s te bezoeken,

nuitgestrektheid
worden gedaan,
worden door den

Ceres .A1deelingsraad.
Verkooping van HuW' 'Van )(it-

ehen', pu Tol voor 1898.

DE Ondergeteekende zal per
publieke Yeiling verkoopen op

de stoep van het Kantoor va.n den
Civielen Commissaris te Ceres, om
10 uur voormiddag, op Zatet'dag,
4 December 1897, tie Huur, van
Mitchell's Pu Tol voor 1898.

Op last,
HENRY CARSON,

Secretaris •

ten den tijd ver-
n zij ondernt>Dlen
.ien, en moeten
rgen stellen voor
, voor de behoor-
n het contract, en
en moeten gehecht
r vormen, welke
en worden bij
engenoemde kan- Afd. Raad Kantoor,

Ceres, 10 Nov. 1897.
W. . STHOFEN,

•Ingenieur, Departement
van Publieke Werken.

Departement van Publieke Werken
Kaapstad, 15 Nov. 1897. '

.SI--B-SLOONING •
VERLOREN.

SEDERT den 4den dezCl', tI .. ,
Kaapsche Dlauw - scLimmd

ezetll, merrie en ruin.
De Merrie heeft een bruine vlek

op baar kruis, en de ruin heeft drio
streepjes op zijn lillkeroo;;.

lIet Jaa~ste van bovengenoemut'
ero18 geboord was vun Malmesburr.
Eenigeen die de ezels terug brengt,
za) bovengenoemde belO4>ning oot-
Taaaen·

. ;: JAN MAY
Zwartrmer. Kcnrbral' '

h..E.NN l-SUEVING.
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DE ZUID-AFRIKAAN
VlMINICID lIlT

ONB LAND

Dé werkzaamheden der NeuerJultsche
Gereformeerde 8ynoJe zIJn bIjna afgehan
deld en Jlt hoog eerwa'lrde hchaalll zal
norgen op plechtIge Wijze ollthondenl"l\or
den De leeraron en onderhngen staan
f"l):bet punt naar hunne \el"llChtilende ge-
meenten terug te keeren Olll het werk da'
hen, daar wacht met VI'I nleD \\ don Dloed
I'D D'&ef'rderc t( ege"l\ IJtlh"'IU voort te
zeeen

tn le ~J nodale vergaderlDgf\n werden
sWhg Hie Indrukken out vangen dIe
8~kken zullen om het leV( n en het'" erk
va. velen te veraangenamen De een Ziet
tat de Idealen waarvoor hIJ ling en IJve
rIg gewerkt ht"Cft langzamerhand al nauer
!'u naJer komen ter ....IJl ander" Jongere
maIUIen ( I'gllllt.aan ZIJll m ZIJD werk \ oort
te zetten lIet hart ,an .leu eerwaaruI
gen ontIen griJsaarJ 18 Hrwarm 1 ge\\ r
den door het enthn8Ililm~, In een Jon
guru I roeder ten\ Ijl de JOlIgere leeraar
vut be~l I"n Irl 10 zIJn!' olllgevIDg \ oor-
deel te ga III doen met le en 3rIDg vau au
deren !Ilaar k bUIten de R\ nodale ver
gadel1l1'rha I LIen gel('~ nh!,11 om nnt
tige welIkeLI op te d en De IJ ,Lltanden
t roe l!'rltJk<, l!amenkom~ten \\ Ircn ]lIlSt
erekell I tpr i, "orde I tng 'au dat

gee ..te! Jk elemeut dat altlJ I \.'ln\,ezlg IS
"aar t\\ c of Ira Ill"t hetzelf le loei \er
.u lerJ Z JD De ultl!tapJ"~ Il" ve!'!!chaft
"er lelt Jrwgeo pr \C'< I too bj de
('entoDI).:hl'l I HU het dagellJklKh i Jeen
kOlll' n t~ veri I ('ken

De s\ n de heefl ~eel aan lacht gew JJ
<Uil de enkde gevallen van onteH!'den
helJ die ZIch hier en laar openl :iren
\ t.llgens sOIllmlgen meer dan ZIJ verdIen
Jen ~ nr StrtJdenburg zal een 8terke
c )mml88le gaan bestaande Uit dt A
'rT RRn \ '[OORREgS C' fk HOLTZ en
" IlE \ ILLJEn"

De ordonnantltl werd druk besproken
tot lat meo tot ~en praktulch beelUlt ge-
raakte en waal"llChlJuhJk zal men nu ver
krtjgen ht't.goon vellallgd "1\ erd

De evangeJlf~n pven aaulelJlDg tot
een warm uebat, en de '1node sloeg uen
velhgen weg In door met haar oordeel te
wachteD, totda\ men wat meer onderTiD·
dUll 0' dU Jlut 111Mb~ opplua.

AA~nl~RKI~G ES'

...aren de kwcte~nngen Ier

.£ •

o

)

IJ 1"
I In
o 8
1 ~
o 7
o li

... 0 18

J i7 0
t) lh 0
o 1 10
o 1- 0
2 ) 0
o 1 6
o 4 6
Il ~ 6
) J t)

OiO
(I U l~ 0
:'I 0 17 t)
o 0 9 0
0. 1 7 "
ilO 0
ti 1 10 0o ... , f •

\) I 6
o 12 0
I 0 0
o ~ P
[l 1 ~
o ~ n

(

)

J. d
1 1
1 0
1 3
1 S,
1 11
o III
o 0

Onderwijl 11'88 in venehUlende vormen De vreee werd ultcednkt, !lat het be-
voor de syDode, en de debatten getuigden .tier lier scholen in de haodctn van per-
van do wurme belau"'wlJln- die de Ne- lODen oulfeICbikt voor hei .. elIk dat zij te

,,- D doen hebben zal vallen Men kon het
derduitsche Gereformeerde kerk In deze verwachu.n dat deee VreeII pvoe!d zou
zaak skit.. Vele leeraren met wie wij worden IU do svnod llot Vl'rguJJorlDg van
over deze aak gesproken hebben, zijn er eene kerk, die seovele schoo!eigendommeu
diep van overtuigd, dat een gematigde in het land bezit De kerk wd DIet hel
schoolwet noodle la, een wet waardoor e1plldODl8l"l!Cbt ID d('lllChoolpbouwlln lut
allen die in de gelegenheid .Un eeD achool hare banden gevea Maar dit" oo.k niet

noodlg En met betrekkiq tot de fI'OOt8
bij te wonen, verplwht lullen worden, steden ab Kaapetad, Port.-ElizabeLh, Jtim-
onder sekere Toorwurden, van die re- berley, kunnen speciale voonieD1Of ,.
lerellheid ,ebruik te maken. maakt worden Dan Jnr.Dl d. kl.ur-

De biDnen- en buitenland8che lendinr kwestie ook ter sprake Zou het niet mo-
neemt ,ereteld toe, eo Iemand heeft de gelijk zijn het stemrecht voer aqhoolraada-
opmerking gemaakt, dat de lynode van leden Ilechte aan de blanke liezen der

lalCll181ltllll'Bl'lUlQ te geven, en de sendulg
11<n waarlijk eene HDdlDg-eynode ge- scholen niet onder de schoolraden te
naamd kan worden brengen'

De Ned Oeref kerk heef. Zich ultp- Men hoort dlkwijla van een schoolwet
breld tot aan de Molopenvier, en de be- Ipreken die de blanke kinderen van een se-
langen der leden de.er kerk In Rhodes... keren ouderdom zal verplichten naar eene
werden warm bellproken en waaraebijnJiJk school te pan maar men zaJ eene 1l00da·

rak h nip wet llloeten bepalen tot de kinderen
zal UIt die bellpreklug een P tile e ep- die binnen het bereIk van eeu beltaande
108llng geboren worden sehool wonen En dan nog blijft de Traag

Wij wenschen de leden der synode een WIe de school aan de deur van het kind
aangename reia en een blIJde tebulekomst daar ID de verafgelegen streken zal bren-
van harte toe gen?

Hen die 100 bevreesd zijn dat men met
altijd de geachlkate ptel'llOnen in de school-
raden zal krijgen zoudeu wij Willen vra
gen of al de 8Choolcommlll8lee die thans
bestaan Tolmaakt zijn? Zijn er nIet vele
pel'!!Onen in Jle comml88le8 die ongeschikt
voor dal werk zijn? De dlscn88le in de sy-
node IS van groot belang en de regeenng
zO<lwel als de parlementsleden behooren
er nauwkeurig acht op te geven.

DE OPROEPINO DER CIRKEL C()-
MITES

De circulaire van de oommilllie van toe-
zicht op elektlel! de clrkel-oomite. bijeen
roependf', 18 van 100 groo' belang dat wij
om alle misverstand te 1IOOrkomen nog
maals de aandacht erbij wenschen te be-
palen De Inhoud dorer circulaire kan
op de volgepde Wijze worden salDengevat

1 De cirkel comités worden opgeroe-
pen op WoeUBdag 2 I December, ek, te
vergaderen om kandidaten Toor het hoo
gerbul8 te benoemen

2 Indien men meent dat Je c rkel
CUllllt .. vergauenng hever op [I JanuarI
" k Ml gehouuen worden, dan behoort
do \ orzJtter 'an het dilltri ktsbestu Ur
\U r I Decemht'r .lIt te berichten aan den
heet JIllloFllE) R 22 Campstraat,
Kaapsta I InJlen de heer HOF.IIE\ R
I tU V Ind t dat de meerderheld del dIS
tr jll~beBturen ID een kles-clrkel er voor
18 le clrkd comlte vergadi'!rJng eerst op
) huuan te hobi.Jen dan zal hIJ dit zoo
spoedi!; mogelijk aankondigen
I De DIeuwe dlstrlkl.8besturen dIe ID

le maand December gevormd zullen wor
cien moeten de kandidaten voor het hoo-
g~rhuI~ nOlllweeren en de clrkel-cowlt.é
lollen kIezen De ben04lmlngen dIe dus
tot h el toe LIJ n gelDaak t ZIJn slechts voor
looplg!'
I De Bondsm muen W I den opgcroe

I en zoo vroeg Illogelljk In Je Illaand
December wIJks en dldtrlktsbestuursle
I n te kIezen volgens Je L'OnsotutJe

De CIrkel COllllte~ dIe "o,den op
g"ProPp!'1t bestaan nog nIet daar ZIJ cP!'!!t
IU Deceml cr door Je n euwe JlstrIkt!!
heA(uren gekozen zullen WOlden

t In Iltm eeu JIstrlktsbestuul rq' ~
/,1 I I r I "'fIlr llI~t vol l:un

aan punt hie! bo\ en genoe;nJ
Jan zll !Jn voorloop 19 wettIg oekazen
CIrkel comlle lt I knonen zitten en ~tem
men al8 eeu m December l~ 17 ,\Cttlg
g kozene De wooruen van de clrculalle
zIJn zeer JUIdeiIJk dat mUien meeDlg
gtl\al "1 • 'I' "I a(xlmulrll I!II d, lit
get'n i euoemID6 III geschIed door een In
D~celJl i cr I i'( 17 gekoren of te klez'.ln UIS
tnktsUeslnur het III of seJert December
Ii'( IJ wettig gekozen Cirkel comltc ilo voor
het dl~trll t hetUlltde recht van zlttmg
en stemmIl g In het clrkel-comlt~ zal
heboon als een ID DecemlH!1 I i'( 17 "ettJg
gekozene

Do eenIge wettige reden dIe een dis
tnkt8bestuur dus zal kunnen Inbrengen
t IJl zijn Olet In December 11l~7 gekozen
clrkel-COllllte hd naar de clrkel-comit.é
vergadenng te Eenden IS grOt)te aflllandell
nl d, oogte En IndIen er klachten in
'l"erband met deze zank inkomen, dan zal
de comml88le van toeZicht moeten oordee
len of die redeo werkelijk be8tond of niet

Dit schIJnt. echter nIet de opvatt.lng te
EIJn van onzen tijdjl"e.oot, die onder de
reuaktie Btaat van een hd van de commis-
81e van toeZicht Onze tIJdgenoot zegt "Er
IS !'olle opeDIng gegeveD, Inderdaad tot
regel gesteld dat er wenwe benoemIllgen
zullen ge8Cl\leuen do< h II(l(l rillI'll van
I grll'!/f'llhPld ~"h met bedw/Ull' Mijl tn
le (ui, lelt )(,1II1I11}1'/l I all kracht .. 'ol
gens dezen Uitleg Ishet aan de willekeur
der wstrlktsbesturen overgellten of zIJ op
nIeuw zullen benoemen of DIet

Ons sclllJnt het zeer dUldet.Jk (ht de
bedoel lug van de comml88le 'l"au toeZIcht
'1 I I~ dIe "elke onze tllJgenoot
aan hare woorden hierboven aangehaald
geeft De zaak IS echter van
zoo Toel bet~k~DlII lat or op dit punt
goen tw ljCel behoort te bestaan Om alle
nll~vertltand te voorkomen ~ID het mis
schum wenscheiIJk zun dat de comml88le
van to('zlcht dUlde~lJk verklare wat de
I echte lt'zing IS

ALLSR.LElI.

Schoolraden
De 8) node h"eft met een kieLDe mêer

derblIJ een besluit tegen t lDvoelen van
schoolrdJen geuouwn De comml8Hle be
Bt.aancle uit dl J H Hofme)""l', DRoM
en C A Scholtz rapporteerde ten gunste
van schoolrdcien met eeDlge voorwaarden
Drie voo!'!!teJlen werden gemaakt (a) dat
de Invoellllg van I!Choolraden onder IH!
sta lOde OInRtandlgheden noch wensche
ItJk noch Ultvoerl aar IJ (I) dat het rap
port Jill comml98le warde aangenomen
(c) ,t.t le ,ergaJerwg geen ge\ oelpn over
le zaak uIl>lpreke ma.ar het aan !Jene
Cf mmlilSle opJrage alii IDJlen de
z uk \ oor het parlement komt overeen
kOlJlstlg den geest lan het rdpport der
comllll~"le van onJerwlJs te handelen
Het ortglDetlle VaanItIlI werd aalll{enOnt"l
IJlet )~ tegen -lO stemmen ten\ J I le
stemmIDg 'l"oor (c) was ~ I lOOI 4J
tegen het aangenomeu 'l"oorfltel hau dU8
slechts eene OIperdel'held van S Ds
;\Iarchand van"l\ len het voo!'!!tel dat lllP.l
genomen werd afkomstig w \s Prkon le ID

zlJne aanspraak bt er \ eran lenlll(en III

hd be~taanJe stel.cl vau onderwU8 ge.
maakt behooren te ,,"orden uoch hl;
meende dat dlo veranuerlDgen konden
worden Ingevoerd IOnder het atelael ge-
heel af te schaffen en een ander In de
plaat8 err-m te 8tellen IndIen dit moge-
IlJk ware dan zouden "ij het met dA
Marchand eens weren, dat de voo ....
geetelde verandenng DIet wenschelijk

maar nergens hebben wij bij
de bestrijden 'l"an schoolraden eenfl
oplollSlng gevonden van het groote be
zwaar, dat er DIemand op het platte land
ie wlent plicht en werk het le schol en op
te neh km,_waar 18 niet beltaaD. Het p-
heel. ...1 lt tt iupNcl pceatrall·
MfN'

Synodale aanteekeningen.
Laa""ten VrUd.i namen IIOmm'!koleden ...an

de 11ood. de geltlfenheid .aar om het wees
hu,. te bezoeken dat:.lO Jaren geleden door den
ouden ...ad"r J de Wet en een ge anderen werd
opgencht tAlnlge hartel!)ke toe.praken we"den
gehouden en beloften nn onderat~ul11ng door
eenige ouderlingen eo predIkanten afgelCl{d
\v II hebhen alle reden dukbaar te '(In dat de
Sed (,erel. K.rk met ten acbteren hl wal be
treft werken der hefdadlJlbeld en dat ~U onder
haro leeraren .ulk eeo pluIantroop teit al. de
predlkaot Tao Durban,l1le Dorca. en Rogehm
Ioooon dat l'r ooder de ledeo dcr kerk dleieneo
ieYOlldeo wonlen die I eb bet lot der l[)dende
men9Cuheld hebben aan~et rukken De kerk
heeft ecbter nOjf met hare wec" nrlcht "gen op
groote schaai ,\ U hopen dat de da:: Diet meer
ver Ilf IS dat eco man zal word"n ge ...ondcn
dIe zIch boIJveren .al tot het opnehten van co'. I
of t.eo weeshUIzen Dit werk I' thans geheel
In de haodeo VIlU andere kerkgenootachappeo

o 0

"Do WILe van aanstel' ng >an de verachIlIcode
oomm,,,,,I~n IS zek.r Diet naar don wen Jh van
velen Zoo "I. de wet than. staat wordt het
aao eon hd opgedragen om zIJne Dledeleden te
TJDden on voor te draaen E.n man boeft zun
lln en zUn tegenz n Het gaat bopa.ld meer
naar guoat dan naar liK ven

:s loman I kan ontkeonen dat het noodzneli)k
la om meuw bloed IR te brengen De comm ,
81en bill<on vao Jaar tot JMr dezelfde eo n
man IS IIOm. op drie of vIer <ornmt8.neo alsof
daar nIemand aode... 1'1 de ganoche kerk kan
".vonden wonlen om er op "eplaatst te worden
DlD weer worden Jongelmgen die IhU UIt do
kweekachoolzun gekomen voor oodere en bekwa
nere leemren getrokkeo H~t zal milt moe,i Ik" In
d t met fcltcn te .ta,en I' het doe!) van het
.. erk ut ,erhand met de kerk IS er tengevoloc
va.n de "'IJze "aarop de eOmmlS"l( n wONen aa
geflteid eene P Ineluke monot JD e Deze ') tod.
hoeft het gc oel<l. en heeft hE lot('n de.e .. ct
lOO te veranderen dat de perm mente )m n
'Ien In het >onolg door de model at uur zullen
worden 100 gedragen 0

o
De comm158le o ..er de fondscn heeft .eer

gunollg gerapporteerd De .taat der fondsen IS
zeer gezond uitgenomen dat van de bu Len
iandoehe zend tog lndleo de kollekt.m ZIch niet
>erdubbelen zal er weldra eeo te kort zIJn Het
work breldt .Icb soel UIL. Vl.O alle kanten
komt mon met de aaovraAi om meer arb Iders
en uaarmate het werk Ilch UItbreIdt naar dIe
mate moeteo de kol ek ten trMOter ~un teo einde
grootere Dltgaveo te ootmoeten•••J), }i.,rLl I De laatate £ynode heelt be
olot.n dat eike kor keraad ala mteek.enaar op de
li. rLI ,d. l(la zal betaien De meesten hebben
a,lO dit oo.lultt niet voldaan De leeraren heb
ben het ~h geweten en zi) kooden hunne ker
kerad.n daarvan verWittigd bebben Er IS ,eta
..ode ... waarop dient gewe.en te worden nl hot
g.tal IDte'llkenareo dst slecbts 1 2t1O bedraagt
Dit III bedroevend om met te Eeggcn eene
• hande net eeOlge btad van de NederdUitsch
Gereformeerde kerk dIe groote kerk met hare
du_nden ledén en slechta 1 200 mteekenu ...
Wat doeo de predikanten yoor de }i.,rI.bode? In
de moeite genlleo 'UO DIet eent de kerkeraad.
leden Inteekenaara

o 0

Vorm B Kil (lIlne.....t dlDg Wat maakt gIJ
bet leTen moelelIJk Wa.lICbnk~ld r Ist er
voor mIJn !fee.t i Ik haat 0 mt>i een wrevehgen
hlllt ('U zUt de kwelhng der oudeo de slape
loosheid der middel baren en de vree.e der
Jeuqdtgen OIJ doet de een over den ander bar
lel Uk lachen 0 U openbaart velerhande dingen
eo IIOm. va.n zoor delIcaten urd Vorm B ,k
wtloach n In de zee al moet Ik m.." GU komt
altIId te laat eo maakt d.n uakJ:eluhgde
kwaad

• 0~
lIet predlkllnten pensloenfoods II voor de

gem('8nten ontoegaokeluk Beoe ..ens de ge"ootl
mlegpenolngon en Jaarlukoche wotr bUpn moot
e.ne additioneeie geldaom geevenredlgJ naar
den ooderdom van den leeraar der gemeen to
volóens een zeker tarIef betaald worden
Bevoorbeeld nu In ieTai do gemoenta Vry
bur'f dl. pall tot de ~)oode~ toegetro
den zal onder de V klu de lOm nn
£.!09 moeteo betalen Tnsgeluks Mafeking zoo
dIe gemeente Dtet vaunt waA V~n waar nu hot
rid te halen Slmonsatad en "nIJl. andere ge
meenten kunnen er niet un denken tot dIt
fonds too te treden De !lOm dl. ZU Inllen moe
t.n IDbetaleo II zoo h()<)g dat zu er Dll't aan
kun oen denken dezen l!.ap te doen H.t III ge
beurd dd men bU de .uchtm[l van de gemeen
ten heeft verzuImd a&n1.ockto doen en bU bet
venlleren der Jaren I. het voor dlo gemeenten
onmogelIJk gewordeo toe te tredeo Er zal eene
veranderIDg moeten worden gemaakt lOOdIt
t()Dd. Dlet .leebte to, nut van do begun.tJgd.
gemeeoteo zal zuo

~~'!:!!!!!!~~

GEMENGD NIEUWS
0''11. Hl A }fORt F.'l II werd eone aardLc. Ing

te BIJrgenodorp waartrenomen
Rf. I - Ook ID de Oo.teillke prov n le

wordt geklaagd over roest to het graau
!'lCUI fnERI IIfl ~ -EenIge belaner ke!\Ci ut

advertentl"s ver.chunen ID uoze ult~R.e van
heden

IR VTI f RF t ,. Z In Je laat.te week te
(,raltam ... t.J gevallen jt dUim "orden gClegl!
treerd

Et' "1 I ~I I" IIf markta.ent rou'"l elt
dat bRvergen eli "lo per 100 ib ,tiien w<zcn
,oor KeratmlA

DI heer J A Ore) er -ron Boteri erg Ph ia
deiphla Hrbledt het trekken o\cr zun plaal.
gronde 1 .onder ...erlof
rol Z lf" III f.STI " -Te I raalf Itetnet gaat

het runderpest wmlt p Jf) dezer li gezouten
bee.ten op de markt v~rkoopen

Fil \ K FI 11<(Ill l < I' a I rmul te I,alp
.ud llearn ~erd en zal vertoontng.n gnlure, :Ie
"eo la 'ge reek. ,,,n achtereen 010. ,de ... ondel
goven

De mkrom'I Ic ml II .ol elc II T,
wonlt WO"n"'l:tgm n;e 1 hIer vc warl t De u t
gaande boot de II "vertrekt Woen. Jag
namiddag om ner uur
GEWI:[a '" I:LU'; -De 0 ll.h r' C urn"t

I18gt La&taten Donderdag lpeelden twee r
kleurde lougenl op de plaatA van deo heu
Joeepb Keiler te KhpnYler met een guweer
meo waancbu .. de heo daannee op te bouden
docb 'U htlllterden er nIet naAr totdat d. ond,te
op een of andere wllze llAIU' 'IJn kameraad bet
JCweer riGbtte en hem per onielnk het lebot
ID deu anD en ecboodu afvuurde DI,. 0 Rare
en BuM! TOIldeII hel DOOd" d.a IU'III 11 te.. t.... doola de to_tand TUI den pa.' la iet-....."= WIDU_ ...u.cIe~
~ up' Ill" "ana,... Ga",_,

WIOOELOol'E1i twee ezeb, ..... Ijrrie to"
I'UUI Ee.,. beloontag YIlD.u Hl u1l:,el ....
deo terugbe ... rger Voor tockenOIl .,-,,,naar
eo andere bu.ooderbeden ElO .dvert~ntle

TI<N:lEIlII wordeo gevraagd door b.<rt de parte
me ,t Yin pul heke wel keil, voor do nerken III
nrb.nd h1~t het mvken "an dvn Roc>lbof"JCdam
nah, K,nbalot-Zo de alhertenhe In een
ander kol<,JD

Q,..u.~s(;1I1!: 'l"ILL" - De beereo J en F Per
lol... bebb30 het kootrakt voor het hbo weD YaD
wee fraaie SpMMebe yiJlu te Wore-tor Toor
deo b_ N C K.roDe altbaoa, lOO meldt eeD
plaat.eljjk blad
En P.LIIIXJt ollta&ood ZateJUpYOnd In ae

Goede Boop aal bjJ _ 00__ • cIoordat bet
nalicbt plotaehng QIl«iog Bet gehoor .uoo.
ile naar d. d........... n -otge dama Vlelell ftanw
Allen kwameD ecbter Uit bAt ,.oouw &ooder
beaMrd te worden

BUNDEWIJN -Een der plGtaelu"ke bladen
van WarceBter verneen. t dat braodewun II
Woenedaa verkocbt werd voor £17 lO. per
127 plliilIII 20 gradao door Mn boer aan een
Woroeater kooper BeZIgheId 18 !ICIerI1eebt Op-
brupt nochtans In handen yan boeren II Dog..... 1'"00" en een verdore dabng In den Pl'\)llll
.. ker te nnracbteo

ROOlllElf EILAND-WU hebben vU daar een
bnef ont vanen vORC>CIkendedat d. regeenDg
iocb d. funibebeireldtingen der lijden wij toe
Iat.n om hen te komen bezoeken daar dit de
.rmt.,. begeerte II van d. lijd.n die onder
de wetteD van Robbeoelland .tlll1Il De acbrU
yer de hMr DIaaIO! In naam der anderen hoopt
dat ile regeenng dit ..ersoek lO gnn.lr.g. oyer
weg1D1f r.aI namen Het IS 0118 nIet besl duide
lllk Olt bet .tuk wat men eJgenlllk ..an d. re-
II"nDtr verlangt

EEN é-OIIKE8POlfDENTUit UpIDgton wiilt erop
hoe treonsr bet 10 bet d .. trikt g8llteld III Er
he8M1Cht ~b erge droogte en rnnderpest die
ecbter noa tamolijk op oeo plek blUft De cor
rtl1!pondent kla~ over bet "ou ..ernement dat
eerat toen bet dISkikt achoon eo de Koionte be
smet .. as hetdlstnkt afsloot Verder zegt hll dat
hct enten Det opeculat e IS en afgeoebaft
moeit WOldeo en dat men do AfrIkaner met
zun e'geo raad moeat laten aangaan Ook
.ogt hU d..t het jleza,ude mooI .tut

ONZY. 81 ERF.S VKI~SJ)E'l zullen weer £eo.
kILIII aangehodcn wonleu benoodlgde trekdler.o
te hekolaen 1>e !lnua Hufmeyr & Zoon zullen
op Zaterdag e k den .!u.ten dezor ""n etf uur
op de l"'rade vorkoopen ) MlaAou.. ecel. eeoe
kla. die In Amenka zeer gew8Jlrdeerd wordt en
m"t kenn,. voor deze markt uItgozocht zun Zu
zlln fhnke gesch,kte dlOreo meestailOts o'er 14
handen de gc"enoch te hoogto ...oor hOOl en
..ra.cbhl agenl cn .....n lIe.,lde kleuren M. n ge
denke ~h detl dag - Zaterd.1o _0 Nc.vember

BIIA:\1 011 IIEI I~K - Zondal,"1Ifond een
.Olru~ over t on uur wc d benel t &:lu het poll
tle..tatlOn onl\angen dat een schIp aan de Uost
kaal IU brand " ... en d.t do dokbrandweer de
huip nood 19 bad 'all de mu, '"tpale hraudweer
Het bteek dat de bark /lus • g met een ladmg
steen koot aan brand was Belde hraodwooren
waren spoed'g aan het ....erken maar veel scbado
werd gedaan voor men er III .Iaagde het, uur
ten onder te brengen Gedurende den band
VIOleon schlpP"rsJongon d 0 gmg om emmers te
haleu In het rUim eu deed ernstlgo wondeo op
)< en hd ,..n de brandweer .. erd door de r""k
overmeesterd v el op z Jn hoofd en werd In een
be" u.tcloozen toest lOU vorwlltlerd !Ill k .. am
later weder b I Zaterdagnacht was er ook bral d
aan boord van het seh i (, 'lh •1 dat In I
i un I ~t De bemam ng b )gestaan door d
sleepboGt"n I eD JJ' .iuid n or Il

het vuur te blussthcn
ROl I ~ -De Kaapstad.ehe v •• chcra wIKtcn

at Ulet Je 00 uak waarom \ bCh zoo ""ha lfllCh
In en n.hu de b....1 IS Ien Lnt.te 18 men tvcb
IIIb er dd w.arbeld geko nen <!.. t genoemde
.ebaar. Ihe j aan leero!,i cu te w ten 18 Vroeger
Wa" d t lee I rr dh,er 0 cr<loed,t{ gctul ..e I !Cr
van Rol:)~ I lo iand :-ieai ~ !land CD andere
piaat~cn durna'r gehueten I hao, I In I utt;:e
Jund cf <erdre' en naar de k ,sten meer znld
... l~r zll II b ite en ger 'Bth~ld loven k moen
1erg MIeren echter (Z nda;: namldda~) ut de
heel 8ellgman met 'lO co dam"" op de rotA n
zoowat lO treden TaD het w.ter te Hottentots
Baal oablJ. Kamp8 Baa toen oen 'fr()ot wUfJes
rob • eh piotoohng ",oor het partiJtje Tertoonde
en op hur achter> nneu staande een aardIg
gebrom aanbief Natuurilk waren de damC820or
...erschnkt en deden "at tUlde I:lllen hoo en
docb de moedige Jonkman wtst Zich tU88Cheo
bet dIer en het water le plaaben en met een
daarb I op handen ziJude stuk hout hur het
I~vón te ontncmco Zu verdedigde ZIch sterk en
Wlllt lo het stenon.uur een stevel ...an haar ver
volger met de tanden heet te krllgen zoodat het
bov.nleer wegg8llcheurd werd Het dIer werd
tentoongesteld lO het Incandescent LIght ge
bou. al.ur haar prachlt¥ ...el algemeen bewon
derd werd Later werd het door het mUNum
wml té gekocht

KERK EN SCHOOL.
net Worceatar zendingfeeat vmdt aan bet

elDdo van deze week plaa"" Op Zaterdag na
middag komt' meD onder d. Women bueen
Yoor \ervencbmgen t.oeJrpnkeo en collecte
Men ver.aebt dat nncheldene prechka.oten er
zullen zuo terwuI ds A Morray ieHaagd UI
de feestrede te houden op Zondag morgoo

Het volgende III een nlttrekl!el UIt bet rap-
port van den h•• r Lee van het onderWiJS de
partement dte op 26 October 1897 bet him
den mabtuut te Worcester een bezoek b"..,ht -
De kla888 &ong lo vier stemmen Tbe Lbrd

IS KlOg Bet &lngen van elk deel wal cor
reet wat maat eo toon betreft en behalve een
.... mig forceeren ..an het suprano d~l W8l\de
ultwonul!" een zeer gOtJde De leerlingen .ul
leo voorberett: worden voor IDdludueele e:nml
natJe bet volgend Jaar

Gisteren had eco gecombme.rde kerkeraad.
Tergader.ng van de N ICUwe Kerk Breeatraat
plaats to~ het kIezen un een dlAk,n 10 plaat.
...an den beer r, blas Ureyer die bedankt
he ft 1 egeuwoordll!" waren dl C J I Muller
en IJ BOlmau en de oud ouderllogen J Jol de
Kock eo K V HofllUyr ouderllogen J P d.
V,tllera en 1 J R Uoflle)r oud-dIlkenen PJ
Hnnk (, van lIeerden C Murray dialreoell F
J Brand [), os J H Hofmeyr JJzn en P J
I'entz Op de nomIo.ltcli)"L werden ge.teld d.
broede ... P Af Smut. 1 "pengier J C Pont. J
S Ho"gendoorn J A Faure S de Kock Hier
UIt werd gekozen brooder J A Faure

(,orra.'lg I -Uoofdonder.uzer "oor d. :Id.
1.1....... puhlteke ocho()l te DalJOtIaphat Oou
yernante op et u bUItenplaa • dl~tnkt Haoover
Onder" ).ere. voor een UUlte"pla ..te nabIJ Camp
bell afdeehng Ha) (Hik "aland West Vier
rondgaan le ouderwllzer. n de wUk .MIdden
Ltehenbergivicl d ,tr kt Bethlehem () V S op
de Iiaat80n 1\1 uiler ,ru.t SUI\Qnn&,OnrecM en
~ftddemln ccn to blrhead WiJk Ladybrand
tw~o 'oor wUk 'alsc!. IVcr d,stnkt J[roemtad
Hala.. ""en In eik ge, ai .£: I ) per Jaar met ocbooi
gellen On lerw Izor "oor lIoTP•• chool ai. 2de
UlII\cnt te Harrlsmtth ."ilf S £ 135 per Jaar

HANDEL EN NIJVERHEID.
SI oonWKOONT\ ANOSTEN

Rpoorwcgonlnn",.len voor de weelr ge~IQdlj!d
li \0 ru >cr 1'~ -

ol..•::Il

~ li G 827 I I 17 R H
t ~l Jll 9.62 3,,1
2R. 11 60 1 H 7

1 ~
j j
" .

2 06 t2 ';10
1182 t1l5t9
H3 t21&11

I. Per., .....tkJrl
)

DJ:'\ iJl I.D \li I t sin EMBER HI17

CRIML"J;;ELE UK.EN

Philip Soeip wu dronken bl! Paarl ltatie
ell m_t Yoor die post "s. beWen of 7 dajren hard
werbn.

David Abraham had zIJn vroaw B.o.lIJn Abra
ham aangerand HII pleute olU!Chuldig D. beer
nn Eyk Tencboen 'oor '-chutdlgde

lIt de getutg1lDl' bleek dat til hem verlaten
bad en DIet voor bem .. ou zorgen. hoewel bj]
baar al "un geld gaf Bil werd beboet met 3.
De Ioete werd hataald

Nog een paar &aken moeeten dIenen waar wer
den ulte-told W"'1lI afwellllh.ld v&ll beschul
digden.

ZATERDAO IJ ~OVElIBER

Jol Fortuin ltond beschuldigd dat b J P C 2
In bet uitvoeren van 'UO plichten gehlDderd had

Beschuldigde pleitte onllChnldlig en !ferd door
den heer van E)k ...erdedigd

U it de getuigenIS bleek het dal er ooder and ...
ren een llruiloft wu en da, er dlentengeTolge
e..o groote menilte wu die nId Wild. weggaan

Daar hU reeds eellIge .lagen Tan den kooata
bel gekr·ellon had h.t de maglltraat hem traan
met eene waaroeLawlng

MAA~ DAG 1& NOVEMBER

(RnlINEELE ZAK.EN

Jan Z.anbool ltond IlNChuldlJld dat bU ol'
het platform te Paui .tatlon dronken Wall
Plettte ""huidig Von'. ba of 7 dagon bardeD
arbeid

Een aantal blanke Jongens stond belChnldlg-d
dat zll op den STond, an 5 November vuur"'er
ken IlC""h,ten op de markt, zonder toettemmmg
van de plant ~llJke :mtontelten

Be.ehuldllden lielt en onschuldtg e'l w~"den
door de beeren Pt vld on Van t yk ...erded I: I

Llt.de gctuI~eDL' bieek hol dit Z I echter toe
stemmmg hadJen De lo k werd tr ngge
trokken
(, r;t~~n had Z J) e I. n to pul i eke al alt

laten ronJlool en PlellLc sci uid41 " nu",~. ;J
Boete betaaid
Hel Ir klo Ib,..,.. .t,,"d I c cl uld 1:<1 den 1 enst

<an .. In haa, <ClI ,tc:! te hebben Daar d kla
gOI ur "ez,~ ...ru. J,:af de w)"""trut ult'l aak
voor verweerder met k08 en

SlmoD (uit ha I z n '"rken ID de pul.rheke
.trlllt laten ro 1I1oopoI PJe lte >chuld g
'onnto ). d uf d .geu straat rep' eereo
Boete betaaid
W IIcm "IJlcm<e It.d den d cnol von don

heer ZUIdmeer 'criat Da r de heer ZUlde
moer hem g1ilrne III .un dlcl .t t ou terug heb
beo gaf de magl.trolt UIt'pro"k dat h J dadel Uk
naar I. Jn dlenst moeft tpruggaan
JGbn Page had zun W C luet ,n orde lIehou

den en m e~t 1 J. daarvoor betalen Buete
werd betaalJ

AWol stond be.'lCbuilt,d zuo baIUI MIchael
Thom aangerand te bebben Hl) pleitte 011
""buld'g

Dasr cr een ",0 getUlzen nfWex.1L.waren werd
do zaak UItg stdd tot W l n~ lo~

lom :\ I.ky "ton I I • i Jilltgd d"t i IDiot
-rolgen. order \an het hof. n VI10 'w cn kl
ren on ieri oude h.d li I r Ic,l\.e oru;ch "dl~
doch werd .cl tld 0 hev nd~" en \ 4Il'O{Irdeeid
een boete te bdalel ... n J of 111gebreke daar
<an G weken hard II ari c, I

Irmac .tOI I I 'ro riu p'g verboor beschulh~l
een pon} ,an I li. dl) dor. ";:;en te b bhcn

\ or de i.... I uIl ~ "we I op~erOi PC" d n
hecr J lie ~IUJ) i u orkilan:le lat III "p

, _t,,1 hOOIlen en
) "~l sial wcdleoelJ

AFDEELINGSRAAD

Op een 'argadenn!! W)elllldng morgen ge
hou len \\ ren le, oL~,,"d~ h.,..,..,n tegen1Voor
d'g A Jj de 'I he," P J Boo,oeo
P J Reltef G Malan li J Knel P A ~ lotman
eo den secretarUl deo heer J r l' Perold I

\ ) ltZ TTICR

Bil afwellgheld nn den
den weleJ heer Piers leeD R M
nam d. heor IJ.. Jj de ",illen deo yoomtten-
stoel lO

N n~LE:'i
Nadat de notulen der Tonge vergadennr ge

lezen CD goedgekeurd waren gmg men over tot
do gewone werkzaambeid

BALASl!IlTUT

De secretans rapporteerde een o,.ertrokkeD
balans van £21 9. IOd dU8 zUnde er een ..er
mmdenng ..an £12 1711. 2d ledert de Iaa.. te
vergadenng

EElf SUXJT

Een bnef gelezen VIll1den beer D P H do
Vllhers Il' antwoord op een bnef vau den oecre
tan. meldende dat deze sloo~ Uit louter i"lolUle
gerapporteerd werd daar er nog 6 andere slooten
waren d,o In slechter toestand verkeerden HII
zou verder gaarne zuon dat een oommlllllte Tan
den raad werd afgevaardIgd om et n onderaoek
In te stellen

De hoor K .. el zelde dat de bneI &eer yung
wu en dat bU met de oeDlgate .. ae die er over
g8llproken had maar wel ook de magIstraat H Il
ulia ...erder dat hll de zaak al wel vroeger zoo
gerapport,eerd heLben bad hll pweten dat de
8100te 1 aan do elgenaaI"ll bohoorden 'erder
!lelde hU dat do .Ioot DI"t zoo lang (30 Janr) ala
10 den brltlf ...an den Iocr D P U de ",llIera
vermeld dru., kan" ezen Een vut1ragen dIe hn
UItgeleend had was daarID "ebrokeu en ook
een kar De heer lIugo heeft hem op de kennIl
ge'Jug beloofd zun .Ioet 111 OMe tie brengeo

De 8ecretarll le,de dat toen hIJ 10 d. comm,s
l,e WB" vonden "II de sloot In .Ieehten toeMland

Na no" "lit dlJtCul<ll... stelde de heer RetIef
voor zoo de heer De Vtlhera de .Ioot wou lateo
mapekteeren de da. raad pwdllg Waf zulk. te
doeo wo h Il rle onko.ten voor karhnur betaalde
All commlsale benoemde hU deo heer A B VII
liera en deo leeretarUI

De heer Malan oecoodeerde
De heer De Vllhen noag om ,eracbooDiog

daar het oen famtlle ZlLIlkww<
Daarop .teldo de heer Malan deu heer Rebef

voor
De heer Jloo\8en .eeondeerde
!Ii a ...erdere dISCU"Slewerd op ...oontel D (;

Malan Il,oy.en be.ioten alle [_80nen weder
kennI. te g~\ eu "OOntwt aange ,omen

IH \\ E Il lt li III Ek I • \ I IF.~

Do heer RetIef ""Ide dat de beer 1>e, flel
bern • Jn knart hud 'uorgAlq(d cr dat er geen
WO!! bestond VenIer bad hll gelechtt'l~k
ad VleI ,ogew lOnen

De heer Knel tOI Ic dat het pnd dur rood.
voor de IaIlLlte 4) Jaar beltdcn werd en >ok dat
er oen paj OiJ een Hoe"er kaart bestnnd

De heer Helle! .teide voor J lar de knart
v(){r heD geen weg an.nduldde \BD du :.aak af te
.tapp<n

De heeren HOOI se I E.I1~1.teiden "lo amendu
dement 'oor dat de >:laKbiiJ COl e ataan

Aanecnom (
IlE KLA IIff' \ \~ II~ HR I Il EH

Deze .......k blcl f op vo no cl Boo)..,o OHr
staan

A

DJ~r de b ~r \ Il Jc , Il en dIe opde l."Ultst.e
er ~l1ler '; kcr n , g'lf te uuieu voonrteDen ds.1
Ic r"geer !l e ma~d wordc om de Jach t "'oor
I J laf te • uI I n Jen Itoel "3J! nam de beer
Bo<vs( u d~ z:uk op en deed een voo ... telln
dien ZID

De beer Rehef WaB voor het slUiten maar &ou
:l Jaar vool'lltelJen

De bl'er Kriel ZCllde!!At bil verleden JIW' .r
tegen was maar nu was bU met hchlULllleD ziel
er "oor

AANDEELENKARXT. De voorzitter aetde d.t ..encbeldell8 peno
oen hem ge~raagd badden .a1k. tocloen SIecbt.

JOH.A~.NESBURG twee Jacbten wareD tern bet uUlten Na nog
16 .NOT-(Pur teJ.egru!)-1larIr.t lt nrakbr Iveldere diecuuie werd bel Toqratel Booy.eu

Verkoopea -Baoltet. 5s ód, Kut Banda 1121 9d, aaDleoomeD
G~ ea. Ho_ coal ur I..oeuter áOI; ooaaeta ft" "CG.
fil Id.~telDI til ed, BobiN:ln DiaaoDd, De liter Boo,... l8id.e dat hU _IUd aebe-
I'll, 8h... " Jack '" Id, VIlJap Mail .., t&6 pa'" DIll de BlaaaWlloot,.bnaj " lII&kei Y9GrU"Wl'-"IQI",T.l"~"", 1;'6." ~ ...... ,,-...

e
De hew R tief &:lI .. .;,orlt~l1en .£20 ,. rtro-

na om det daar ve..1 c:cment no lebruikt
"ordenOp voo ....tel U, 011 wed de ra:lk ID baudon
TaD de boeren Bo< rscn eli \ I 11 an "elated

Il ~DI 'DF.I..MTl"

De hoer B Ol'~,.[ kenn s dat L I feil be
l1lIItlDg 'a I , dl.cn bon I uI ..óOnte.len,
ook dat i, ," Jh(llo fen Loogor
meesten w" den t,.,ia~t en ook dat bet gou.ur
Demeut ..enocht .. orde om ,,;dende politl. aan
te ateIlen ..oor IDvordenDg met eeD om be-
t.alina OO.... n bun tJa1aria.

Omt.rent de oog acbt.enta hge boudenbelu-
tiJII werd b5lotell op TOO... tÁi BooyMD eli.
m te zamelen PltiktiJiir me <t. Illen".

'",",ILATlE
Den aeeretaMl werd !ut gegeveIl wormau.

In te wInneD Qmtreot onkOClten ena. Toor ...
lotenDl valnatllI op Lleuwe pbouwen.

TOLLEN
De beer K.nel .telde ,.oor d. "aur der tol-

I.n op pubheké ...elllOg te verkoopeD
Aanpnomen

lICHUTvEKKoorlSOElf
Besloten werd deze Torlroopllll60 op ..

ha leo dali van leden muud te hoaden.
fEN E!J!(:H

De beer "0 Eyk deed aazuoek nameDl_
beer 1 reurnich Toor de 1lOID TID £1 acbade"",,-
goodlDC doordat bet WIel Tan -,JO br In d.
sloot ..oorbjj den hefr Pepler .tak pbrok ..
11''' Deze aak bleef oventeao.

J.LACHTItN

D. heer G W lebaJut klaaade OTer dG ".
1~ldende va.a ZUilplaa"" naar Klapmuill.

BeaJotcn £2 te lpand_ voor .repuatie.
IlllAlFOIfTEllf CITSPA!Io"NllIO

De aecretaria bracht onder den aandacht .....
den raad dat bet gounrllelDClllt beaig UI de .__
IIChep daar UIt te kappen eD boomcm m pJaate
te planten Bc.Joten dat bet IaDdboaw
<departement keon~ zal kriJgen dat bet veruit-
woonielllk ....1 wordl'n geboudell voor all.8Ch8de
dat bIer door zoo knonen komen

POLITIE
De beer Boo) lien gaf kennIl te znllell Toor

.!,ellen het gouvernement te rrag.1l 00( 2
r )dende politIe aan te atelleo een t. n_
en een te Welhogt<>n Venier ook dat bea
gouvernem.nt gerr~ worde £100 op de be-
Illoot , te pla.ataen voor bet hard maken YIUI
leIl wcg tnMehell Elkeb09m.." ....er eo Bermon.
II werkte aan dat Malmesbury ....l'ICheldelKl
ma OD geid gekregen heeft door haar vertegcD
woo dIgera en <ht de pla:tt8elllke verterenwoor
dJgel'll ook er wat aan konden doen daar bet sou-
Temement Jaarlu"" nn £9000 tot £10,000 Tall
0l1li trok.

K EIN DR.utEX.TF.ISBKtG

Up vooratel 'Iotman werd een oommlMl. be-
.taande u,t de beeren De "lIlera .Malan en deo
.. cretans benocmd DI deu brug te Inapek-
Clren en rapport ID te leveren eo dan tendCll'l

te vra:!"en
A( nTER'TALLI( EDELAHISOE'"

Op '00"' el Vlotmao werd voorgeeteld dat bjj
de \ olgend" ...ergatlenng een Il)et worde voor
gelClfd van achterataJhgo belutlDgen.

Ulema gtng men olteen

STELLENBOSCH.
!\I \.GISfRUTsnOF

r cl, I l 'cr I 1/, 011 c ~ "Itn commll.arll etI
r , I t ag .Imal )

\" \~ 8 lOT 12 N0' EMBER

(RIMIXf I I F ROL

AI ral am ~llmal stond 't--huldi2d Rat hU IlJee
p Jen IepaalJpn IUJ III den die... t Tan Kun

ba.tUI ha J getred.n H U werd gewaan.:buwd
eo vrllplaten
f red ..nch Salmonl .tond t..ebuldigd dat bU

te ...eel kromhootllap genoten had BV werd
scholdig bevondeD en beboet met .'>11.of 3 dqut
tronkdrnf met harden arboid

BenJamlo Kogson een ""hoonmaker werd op..
gehracht HK.r onbeboorlnk Jt«irag In de .1'0
bh.ke straai op 1Nov 1~lj Hn werd schuld"
bevonden en beboet met lOa. of 10 dagen tNIIlr
straf met harden arbeid

DaaotJ. Boo,., eeo gekleurd. arbeider werd
aangeklaagd dat hU den <lieut nn Kun bua, den
heer Joba Rou .... an Rnetenbu" Terlateo bad
zonder eeDig. wetbg. reden op 8 Nov 1897
Bn werd IlCbuldli bevonden en beboet lDet Ik.
of 14 dafen tronkstraf met barden arbeu!.

CIVIELE ROL

ESr:ELA UIIGE '" 81£111011'WlLLEKII&.
lie) Knge dagvaarde Wilt- TOOI' ..

maalld buUbuur Due AAk went. tenJatO-
trokken.

DAVID WARD r. F KYBt'IQH

De beer Ward dagvaarde deo beer Myburp
voor d. IOID T&O OU 12a. Gd TOOI'goederelI Ter-
kocht en OyerbaDdigd In MeI 1896 VODIU8wenl
geeeyeo voor klag.r met de koeten.

ÁlWIlIEI ~ ~Ot"BERT '" DAVID V.LI!Ioall
WESTHUIZElf

De bN!' .Jou ben dagnude den hew T d.
WeatbUlaeD yoor de .om v&ll £7 138. 3d , qade
een t:.Iana op eeoe rekCllUng Toor peeI_D .......
kocbt In Jnnl 1896 VOIIIUI"erd PI ....... voor
klager m.t de kOClteo

~~~~~
VLAGGEBERG.

EEN Mt:; ZIEK.ALE AVOND

15November 18t7
, rtJdagnood II duer wt'rd on. alhier _

!ICIer geooegeluken avond vencbaft door ~-
relnft' Malall On&eboofd onderwlJl8l'e1 en JOl!
geJuff Wlum OlUe """Jateote met 'iti3 Tall
andere dam8ll eo beereo De .,boo _
kweetten &Il"b goed TIll1bUDne pliclateD ook
de mlUlek en bet .rangen 11''' zeer pootvol, ea
het weder 11''' prachldjl Wu hadden &uten
van andere buurten Uoe ecboollokaaJ waa
lItamprol De opbrengst wat! beel wu, b....
be.teed zal worden "oor een blblioibeek TOOI'
de IlCboolktnderen Daar bet Toor de ... te
maal wu det JongeJnJ! MaIaO ona mel..u.:_
avood verblijdde en bet 100 8a~Yol 'II'U, ?alt •
het DIet te betwlJC-elen of ooze 'Ioc:iel 8T8IIlJIC
r.aI zIJn TenchlJolDg weer maken Hel 01Ider-
staande _J)rogramnll werd &eer goed UI~oerd
alle eer en dank komen )ODgelol. lbIaO en
WlUm toe

IlOCIALF.A\O)oD
1 Duet JO,OUMla}. enz )oagelalf Wia.
J. Recitalle Sot one to lpare ,J de Vil

hera en Al I arlOn ..
:\ Ko< r Old folke at home
4 Dialoog 'oor 100 Jaren eo DD D de

Waal M ~wart en kleantJC8
ij Dnet Jampa JongeJutT I eoS de Wui
6 RecItatie Ongeluk te WItriVier C Jou

bert
7 Duet Menl1lud. lOog JongeluI! J en

Borne" IUm

8 The _casoo. 8 Cannul J de Villtr.n,
L en S "Inm

IXTER\AI (I:P:~ IIAI y t"l'E)
~ ChOice of trade Acl t J'mgens
t) llano en nooi JongcJufJ " de Waal en

do heer J de \\ aal
11 DIaloog RO'I" tnMCben man en vrouw I

E de Waal e» J S .. art
I} DUet Rled,e. ball )ongeJotT J ell B

Wlum
11 !letter IaDd !'l de W&li' en K HopkIlle.
14 Tied Jongejul! De 'hal
1 Reelt.alte We<ldtngr;chap B Wlum
lij Duet Sonata m~TTOO" D. Waal

D BF.1I0t:lJY.DE Itu~I"'GI~

Dagblad Hollandsch.
Aa" dt .. R,daktn.r
li Inheer -Ja het wordt tiJd dat de Bol

Iand1Cbe taal de ""'lil pcb teo r.aI genllrt.on _
ook 10 d. dagbladen Ik werd raar te moed.
toer Ik bedeo 10 ééD kon plaataeljjk bericht In
n K aap8tadllCb blad Ia .. an Jioon,,-. geTUlJftl .
van roove... die cl. wmkel van Aagb te ElIer I

ton gepluoderd badden da' een rooTer a...
tU kOjreI door de wanll dat een tweede ....a
In ek buik gewond dat 'hr.,. 1nlIIner ...
..luc:btte ,ea&.
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',/-WESSELS & CO., '~~' •._.__"'!__ _

RIEBEEK l>QUAftE, KAAPSTAD; '=.0..1 -
Invoerders VIn Verbeterde L,ndbouw_- en Oo,.t. , ' .'

maohineri. en s.."',Wmlu,,.n, OPoBBf0ll2'!MS.

_,__
lIatEerstel<antoorJnc:leWereld
... de ()yerpat W~e iD "' .. JQtIfr te
~PIl OlD Achêeratam,. Poliuel:l pan
.vacht f.hoJaen. , ,

,EESICAIiER EI TRU8T
'.MAATSCHAPPIJ.

No ~, KERKPLEIN, KAAP8TAO.
a-oaT.17., 14.r...,,.K.!.l .1_: ..YIDBLrrr."

:Dm08aoa __

ZELFBINDERS EN MAAIERS 8POORWEGMAA
i i' .

!

ZIJK DE Bss-rB II lUI SOORTrBi? 'BiELD. I
Kortste en GoedkooPste Route v~ Refz'iaers'en

Qoedere'nvan de Zee naar Johann~burAr. Pretoria
en andere plaatae" fn de·Transvaal. :

Daa-Ujkache personendienst yan Lourenco
Marquef (DA!laaobaa!) In 24 uren na&!' Johanné8bu,..
en 21uur' naar Pretoria.'

l'IIJIt IIIr ._ .., ~ II 'L-tI li 111
II ~' " IJ Pretoria M' IJ. '''-till 41

na.ellJkeche Ptlrsonendienat van 'D~rban (Natal'
naar Johanneaburg, Pretoria en andere plaatsen 'n
d. Transvaal en Oranje VrlJstaat.

Doofd LtuoM t>orw ZflU .4.1,iJ:a :
St Georye's.:.straat. Kaap't.d.
JJedr.:ag &an Aa'lU'IUlties YalI

kiaoht 1146 te bonn .£10.000,000
BeiIlJrd J'C»Ida gaat te boven: £.a,500,Qoo
laarlijbch inkomen pver £440,qoo

OP&.DIOBT 81 .IlUif,l846P.RIJSTREKKERS aan al de
Voornaamsto Tentoonstellingen.

DE OS.BORNE ZELFBINDERS, zijn liebt en .terlc, baIan ........
zeer E,E', ""ij<l,,, vn Iii""",, ko, .. ",""'el nl, lang groan merovengmot 8Ukse.. Wij_<gen

un' 00" MacJ,in," aJl, "ti,facti. gm", en laton ze door onaen Amerik_hen Expert
opzet ten in w "kc",), • nl o. .\1, Kii oen ju .,.",,1 w ilt be'iu.D, bekomtde 08borne Zelf- Bi.dO,. enMaai-..\laciJinctl.

JCapJtaal ,.. ...
ae.v.e Ponds ... - £26,000

£60,000--Voor de AdmiJli,tratie ..... Boedel. ft
£igcodoQlmen, ... EZecllt.nre..Admïn.letr.
tellft, V~eu. CIlra.tors, True_ na
IIld\"OJIteu &edels en ODder HaweliJIrt.
YOOnr:lardea, IlUpel-ton, vaigaee" ~t-
.., voor I~ en Niet-l~ ..
Ukwidat.eann \'aD. Oaderlinp.lb.t.
"'h.ppij{ta •• Firm....
Voor d·. rnvord.rl~ van Verban ..

den, WJseele en andere SChulden.
Voor I•• nln. van Geldop £entte

Verb1nden va.n Vastgoed en andere
.~d8'okourde 8eCurftelten. het Be.:
reRan·Yan Kapitaal, den Koop 6"
VerkOOp van Vut4roed en and.rEljrendom.

IlREITEURE. II ZUID AFRIKA :
Sir GOlDO• S~IIGa, K.C.ltG.,

Vooraitter.
D. Heereu ADl!UN VAlf DE. Bilt., Xoo

PlIJa1J.A.. W. 8.PftR4US,Koopman, Kaapltad;

JOHN W, RAIL. ,
Beatutll'der Voor Zuid .t&ib.

o LIE ENS TAN DAA R D BIN DTDUW TE GEN ZEE R L'A GE PRIJ ZEN,

Assisten te Gevraagd

CUNNINGHAM & CORTESE,, '" I. ; , ~.

., .'ilot \jill dt' 1'it;II'1 SdlOol:' ------------~------------
.EXECUTEUBSKAUER.

'l) (BD_m of Executo,~,.) G
Kantoren, Hoek: van Adderley en

Wal. Straat, Kaapstad.-OPOQl9lI'.l' A.D. 1838.
~

lJi&wUJ.tI h1j Parlemq" .lcte k 17-1859.-o,lIetaaJd Kapfti&l mUG .laadeelea
(j £16£ ... ... £27,000

Bea!rre 1oDdJeD... £70,000

IMPORTEURS VAN GAS- &TOOM_ EN OlIE-ENQINES.

GENERALE INGENIEURS
IJZERSMEDEN ENZ, ENZ.

:~ppiDgille
IParalDneI

I -Stove.

-Al'PLIC\T1EX \'001' dL' IJl,trek_
king a'h OO\'en ,f]:l'1lOernd,

zull('o dool' d,'o (lndcrgvt('ekrndu
worden inge\\'lll'ltt Y';';r l'll tot dl'Jl
1 kIen D,'cembe,' aanst,

Applicnlltl'll hdll/C'1'l'n ,;leeJlt.'i Cell

Onden"ijzers C"rtiti('aat tt' hezitt(,!1,
IIct we-lk l'l'II.' Hrc'j,,.JJtl' i" in aJlt')

GOllvernenll'1Jt,.; :'l'L"kll, 'liJk wOrdt/
er Onderwiji iii f!;!II'i- l'U SaailYl'fk
'·l'rwllL'ht.

Salaris is 1:1;'1 1"'1' j:lar. YerJ"f
alltt grIllen yo, -r ~I tI!.i,'k O!H!tTII'(]'; I

i"u/en d" "Pld""""" ",Ik< '·""'"a'·1 KLEIN EN NAUWKEURIG WERK fEN SPECIALITEIT.Kost en ln"\'(»)llilC; z;dl"11 al., naal'/'

gewoon to dou)' 'h'Il Iluut"d-Ofldt'J' , _

'ij"" 'w."",,(, "'oed,,,nw ",'..1", BETERE WAARDE ONMOGELIJK.e: ,,,, I'" "''',,'Od, "Ib ",",',IN.,,,. i G I NW A R H
w"k '"" ,,,I,,'d,',, oe' h'-gin n-:n "w' I EL JK E " 0 A SC IJ NLIJK.

de Op'ni"g '''' d., /''''''1 ,.,,,"",i", R ElIlF, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFF£IJ,Csmm1winl ien tk \\ '.'1" 1"lt ,[,'1,-1

. -----~--addrl's,.;ccrd

DE -DE DIRZICTEURh:
PAUL DE VILLIERs, Procnan.r,

VOOKZI"ITIL

H.olIlRTDoLt'S, C. T. Vos,
1. C. Hor.en, H. M. AIOU .. ,

O.M. BIll.llU!I, K. J. Eu,.
DcnfkeD die beo wenscheD aan &., .telJ~1!

gelieven ben to nomÏDevi'ft ala "De
K'olon:ale Weea~alDN' eD Tru, 11113t.eoh.ppij."

WDe Insolvente Tak Wl'trdt beetierd
dool- dell ~taria. VDOr wi., daden de
Jha.tll<,hai'Pij roraDtl'roordolijk lijlt lal

WAARBORQ TAil;

Rippingille
Para1Dne
Stove, .

Reparatie en bewerking van alle soorten
LJzel'- Brass- en Koperwerk ondernome~1.
45, KORTEMARKT _STRAAT,

KAAPS'l-'AD.
•'I
Jl
'I

DllUonuUN:
".l.BdeIe heeT J..H. HornT&, Voonltter.

W. HIDDIlIGll, L.L. O.
.A. H. P.enuz., .aLD.
W·JUUR,
.A.. YU 111&Bn.

"••• -Voar het .Admi~ vali Boed,I. en
• ipDdomml!11 ale .Izecateal'eD, .A gpnten;
V~n, AdmiDietrateurea, of Ándeni" •.
Panoua verl.npnd. de k&aler Gnte-

IttlJea al. voornoemd WOrdCDven:oehtha.u-
.. beDoeJn'n en IlaDtelltellen, ala: D.
Ezecuteors Katner. Kaap.tad.
IJ. Kamer administreert lneolTelietBoedola door haar seen bria.
N.B·-~ken om beleeningen op

vutgoed worden dadelijk. gedart>Due Xall
toonlnn ÏD overwegini gcoom"n.

J. H. N. BOOS,
Bec:r.taria

....

WIJ hf.'bb~~jQi8t een verdere be1..06Dd!ngl"AnO~llleJde. Dntvangeo. 'Wij bieden
OOk""" ":ra.U ..Io:......... PIJ_ ..... ~.-f!:"Lawn. SprinkJel'lJ, Lawnmowers, THble Mangl$&, Wuchllla~.hiuea, Wringers, raadVJeeschRafc8. ,

" Ploo:totne," ~:lnjtai,.e Vloervcrni8, in veracheideno'kleuren verJoijgbaar .
"TapIJ'C;Zeep" rebigt tapijten, lll;~teD, en:-ruga _JlO'ldlg.

Agpnt<'n Voor den "Ha.ndy" MolellS~ll. .Stoves en LOOikanten in groote
verscheidenheId. 1 •

IDi<
cl.
tlaJ

, Voor h"t Ga:ll"lillfleeren 'VIlt! d, Eerlijk
~tli,l, ~htscbapen hcH 011 ~tl'Oa" 1'"i.1
vnn l'el'llOlien di. Veranl"'OOlldlllijlre r....i.
t.ie", b.!Jdeeden, bij bet betalêD vall l'e"e
Judi;kt'!be r~mle.

~L! Poliuen dDr MdlitloChRppij 1rnt
,J"n In m.t v:tr.gwt ~nofll"n doorde Imp""i,.l.
Ko!·.:.iale. 'r1~n$fa ..L.c", en Oranje V, ij
dJlf" -"he 1t~-erjng"ll. A[qniciralitf'il ..n en
AI.Ic. lin;~'lIJIlI), D:tnk("n, Iln~ Pahlid

rIrll'idltillgrn en ~IAlltachap"iift.
V••Di,'{'Ir~un:11 komen elkrn Oir.II<Jng or»

I) v m t.ij""D om %..ken al te bandclcD.

ei w 8TRYTLER, Secre~ri.

P .. 1. P.E,/,ll';I',
Onz(' ZOMER

KOOH en DIXIE, K;aapstad.
Verdwaald, of Anderzins.

VOORRAAD is nangckomcn Kharki, }'lnne._-~------ -- -

r:.:itlllT:,'hl,
l'aarl.

CI! TWl't:u Pakken L'!} allerlL,j KlccdercD VOor Mannon en Jongens.

BENOODIGD.
RUNDERPEST 1

B. G..LENNON'& o« (BKT.)'
ONDERLINGE H,bl>en juist O.t.".!!". CC'U Grnoro. VOOrraad

LEVENSVERZEKERING Spuiten Voor Inenting en Itlycerine.-44TSC8APP.lJ.

- - . , ZooaJI> door Experten Aanbcvo]~.

VROECE AANZOEK 18 ll00DI6,Dill DBAUflA!G GEoor IS.

---
A PI'Lf(·.\TlE:-; \'A'I' dl' /,'tll'k.
..tl. kUlt; \';111 A <"i<"JJt I lld"l'_
wijwr Jll d~, ]'IlI,)I,-k,.' :-<l'llCt,j ('

Krugt'l'-;t]or;" I. :\'1:, .'(,'11 zr'ndl'
do n(Judig,' :'tllk~''!l ;:'111 (!"Il O

'
ld

"

I'_

,l;,Hcekefldt', \';':1' 1" llt-n'!llll!'l'
l:-l!J;. "'('l'kz:Lilllhtdl'i1 (I' \',(l1"(1l'1I

nan'i'aa;-,j I/a <Il' [lVI'. 1111,1' \';""Ilitic.!
-"PlollC';jlltl'll III }"/lt \dll ;:!I"l'll,' -_,, _

BUitt'ldand"<:llc, ('l'l'trtik:iI"I\ zld/l'IJI Qt1AD.RANT OYCLES."zleh mOd!':1 \'(TI'iJl'!"1I 11'( 1:1''1' t,.,
JantJe Vt'I'''i'c!lIl' ;1:lrJI,i1/U/g"'\;llJl('1I I
der :;de kh,,,,,,, :1/' r., J;'~"t:":1. B

t
,.,

kWitamhl'ld (JIll z:U::;'Ulldl'I'\\.ij.i Il" \'tTkn':"'1'll
gl'Vl'n zalen:(' a:llIUt'1'..!If\'; /IJlI. I .

...,1 ' £1 ' . JIl>.Ja flrlS :-;1.1 ptT <illll/11l1. I L'

I r.Ul"lJp;t,,)S(I. :-:.\1EEli,
Sccr. JL'!' Sell. COIIl. .\zi ..,

ZUID-AFRIKAANSOHE
)' Lo

Ellia...
W'UI'II
iD It!
8waai.

-------
l{AAP"TAD.

HEl'Jlegénjarlg zoontje VIUI den heer
Joh&lllK>8 W. Bal1lard, Holrivier,

diatrf;b CalVinia. Hij pastte echllpen op ;
WIJS Zondag, 80 October nog op Z\J1lII

yadetw plaats, alwaar hU gezien ....erd,
doch keerde dien avond niet met de IICha_
pen llaar hui.. Ondel lOek werd daqelij Ic
'fl8'8IJte'd, doch tot hiertoe lijn alle
IlaDgewende pogingen tot WedervindiD~
te vergeefs geweet!t. De 1'rienden bij
wie hU mag fan of IUUlkolllen worden
hiennede IÓterat dringeD4 'Venocht aan
.ziJn vader dadelijk te doen weten, zoodat
hU DlafJ Worden teMl~ebaald, en dl! kom.
mer, .1!JDart en k1V~JlinB ollltrent helllmogen. ophouden.

.Adres, JOH. W. BARNARD,
Holririer, P.X. Rietvlt'i,

Diet. Calvinia.

J . .x..a.'IIV'.x..:J3::-y- 0&::;Ca..,
Langemaakt-slraat en Kerkplein, Kaapstad.

.\~o P G E RIC H TIN' 18 4 5.-Geinêol'pcrcC,-d bij Acta van rarfcmenl 188j

.A DDEULI!lYS1'HAA'I',---1'''/';.'.:el& i/1. T'nd(t"'. l:/.f)"'n/ufl.tci""~,,
Jul, IItrll's1Jitl';;'

I 8preiAAlJfP!ARf£RD VOORIU~ - AfRIQ.
:E -.. . , Bemoedigd dOOl' de eDO......

verkoop.ingen, Diaken d• .Fa.,
brikanten ~ich a_reed om

SIao,OOO -!Lx •• __
TE VERSCHEPEN. ZUID-AFRIKAANSCHE

KONI1!JLIlYL llAlLDBNST
De "CASTLE MÁIL" "'aateohapPIJ

-_

de

Dll!llfrrUUN:
Hon. ALFRED EBDEN, Voorzitter.
HENRY SOLOMON, SIK.
FRED. J. OF;NTLIVRES .
PAUL 011 VILLIERS.
GODFREY SICHEL.
J, G. STEYTLER
HA.R.RY BOLUS.
ll.M. A.RDERNK
lIon. J. X. MERRIMA.N, M.L.A.

lUSTE OENIlI:8JrO'WDIOl! .l.OVfSIlUa.

G. E. C.ANDERSON, M.D., M.O., London
M.R.C.S. Engeland.-JlA.1UIJK8CH} PUJuE - £217286

INKOQN INT!1!.ESr 97:073
fONDSEN IN HilDEN • £1,947,700
(}MUJ &kgd jIl Zuit/-4.friltlaa"lCh, S~uritát""-- ... ..I..I.Jren -~ftl.U IÁ'-t::.~ ar.,. ..__

~""'·DW.fWIIeartl twi:~

~~""-.~ .... ~~=~ ....J:"'~ DJ ..... I'IL

~~"j:': 1a.Taaf. u.s,
• ".".... Ja .T1IIlf, l8III._n.... .... h, ...........~ ft.~""""''''''''hu. ....~.

~---"""~''''.voId''~ ...,..- -~-,....It .

LAATSTE UITBETALINGEN, 1895.

Kapt. ClJlrDClr, ~t t7

Kapt. WUDEJr, OIDtftmt S

rcrtrollwend
.:. Altn.:

bevolen
door

-'
Agenten.

Zaad-aardappel en
'VERJouJGBAAR. BIJ >ow

B. O. LJ:lifXOB en 00.
Bh1rJ:S. XATQw en 00.
J.D.04R~lIT en 00.
B. LA 'Vltboa en Ooi
S~ .oP~._Go.
en bij &DCIere PakJa'lt&ea.,. ~

Zuid Afrfkunache VertegenWoordfa"er:_
CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat. Pieterrraaritzbur ••

TE ARRIVEEREN.

-PoliMen l'1llJ l'«lIChiJJ~Ddell duur werden ~t..wd
met de volgende """linen voo, iede", £1,000 nm de
OOI'IrJlronbJijh ~&l'IehriDg ;_

Duur iD J896,
GO JA..tR ...
47 JÁAa

" J"uR '"
ao JAA.R .~
to JAAR '"
15 JAAR
III JAAR
IJ JAAR
6 JAAR ..•
B JAAR

A.GENTEN:

••• £3,003
2,939
2,720
1,1106
J ,49(;
l,aliO
1.262
1,168
1,102
1.050

J. D. CARTWRIGHT &_Co.,
GLAS- EN PORCEr:EIN_ MAGAZIJN

' ,ADDERLEy EN D.A:RLniG8nu.~.

A. T. RUTTER,lI" l\Rn I"on d~ b..Toemde 'Kolonial.i~ "1:iXE:;;"c" "CRIG111'ON"zadela
bo ~~n ' Mt-r Je gl:ll.el'lt! f\()Iulli". Zadel. op
·},..Jer g"ID;Llkt vn" t:.$ PJ} meer. ODd" .&ad,,"
ni"u '" up$j(>r,,:\<.~ t, of ~"kul1r lla~lZI&ab
vol..'tiDe f'''''''""" "'lUl de klanten.

TUIGEN
Met de oio(lwe &bU!fu~n.lJ", OlD het
>tehaveh te 1"0<), ""n'!!lI.

\'l1\":! 0111 f'rlj,lij,t ...n
aa. .DAnLrNGs-ra.A..4.T,

KAAPSTAD

,Somerset West Strand.



:ESKAMERE T
'CHAPPIJ.
[EIN, KAAPSTAD.
'SU 14•

.ddres : lO FIDJlLrrr.~

3

: '-;:"\'uteuren,
· 1 j ~tn f Tru
< ef! onder Huwelijk.-
~·'H'S. :\~~i~ft ..
',':I CIl ~,,,t-[nge:zet __
"1 P'l,!~rlinge. Hau.
· .j, t .

:TEUREN:
.r. lf: ILS, Proena....

( T Vos,
)[ \! A.nUl .. ,

, " I: J r; 'RP,

"""'I" •

1, :IC{.' U ala
.,e,' en Trast

,ORG TAl'\.;
. ,"1 ,:\n de rlijk.
I I en Gelroo .. h&i<i

: -voordcli j ke PU6·.
,\tLI..'~.:l'enva tt

~,r• \~"1'h~Plpij ,.. .
, n <I,,"r ,j mppr; It'
:" fn Orn njs Vlij-
~! lt1I('1p liteitpn en

::'l' CtI Publi"ke
• I i I i'l~en.
" t 'kt'n r:ir.~d:\ t')m
'I ,r t., b,lndcleo.

i Li-: H. SeCT't!taria,

111 :\ mle zins.
',:;p v.m deu heer

1',,:'",11'(1. H olri vier,
,\ ~",...tlll !'\cha nop;

zij ,
, "

_ r:d Yl'rZ

[,,, 1\ II et e n, zoodat
·c,I"u!d. u ct. kom.
~!l'': «mrrent heDl

! \I\~.\HD,

<"ANSCHE

3fAILDIENS

IL" Maat chapplJ

ezrr LIJn vertrekba
uaa r Londen- da
'e 1 uUt n.m., naar
I, t" So; tHelena _
'I P de tu

~' i-...! ,; K~..\f'H

\ .... : r. K 'I,t Hln:BY
\ -' : r. I\"i,t, Dl'SCA!f
· [ ; t.. o:,!,t_ !lA llI~.lI
: r: 1\°1". r:&SOALL

d, Jla L s PalJlU
'la Fr mtrc

mt rent

~ I. [q -, -mr rcut
I( \ X I'):jtrent Z2
, \' vm l~'nt

\ ""'1).'1.(" met
,I, CASTLE

1111.1. (friet).

GOUD.

:-;"". - (R'uler.)-Ten evolge
n VIUl dell .noter la de Turksch-
ommi ... i tot bet voorjaar ver-

t et Canada.
Loxnz , 13

De moord d r h zende-
lingen.

lsche volksr den.
(Rt tU·lel.-,ram.)

DE SLUTIXG.

KAAPKOLONIE.
De echua aland angenen.

eurling.

ult was
GE·EXT ONDER D FRA..,,"SCHE

ETHODE.

lIlaraisburg K. K., 12 Nov. I

M, SI T T R

I. Grie

een

De "PO erfuI" te Oost Londen.
BEluEKI-::" ER U;E:" GEBR.\CHT.

LT,TM

'1.\ ILUl E ST

LUT HUTU
KT).

tacha.ppij ver-
Eng land

en Woe~
e~gend8
:LAND.
\) K.ll t ngYXOLDtI

'd· tr.Tn:"l

'f{lL'I~'X'

'.j vx r ix, omtren

· \1 \J y'r{, «rntrent IS

'r.lfn..'ct SO

< n,.,ie Stoom
.\ vt'l'l a ten voor
~,"lkum8t -r

,I I-:~GF:LAND
worden ui

· ","1 10 pereens

'...U· Il A.VF:NS
:' "., ktv d.
" r~'tde Dioa

- ''',"bOOWD •
•' tn e u .k
,'"tl Stoomboot

Prukke »a-
d1'1. Be
Jl Br ,!ell ....

De uwe
JOH ASSE CLOET'-.
~. CLOETY. S,ZOO!<.

.Yan Rhyn dorp. II Nov. IAn.NATAL.
Az! ti he lies.

Dl r.n,,,, 1:1 ~,,\' - (R,.,,/,r ) ~ "t trek
lung tut de duisend AZUltl.ch koeloes do, r De
hl(nabul In le T nsv I gekomen rde de
he~r Hmn- .·P. rmmst er ¥ n ~afal, (lat het
;\a h~ h.· gOU\'l'rrH~1 en t alle t1lOKdnke voor
Zf) en lJehnllkt teg n hun over tr mln ID

dele K()lonle. De p~)lttle up de grenzen 15 r er .
.trekt.

Nieuws uit Durban,
DI R\",

~)<.t 1/,:/1,,.,1/'·/ J'"



,.
J
1

cl-·l

"
' -,~

(1
'li

_.
•

BOliIld!)lÁS.)

w
J

..
~:

]

FJ
I~

j
···1 II_ Pu...

'''J: B ""'-- .•, Do"1

InI,.
• Dl.., •,

Do

,,__
•

bJ "-~
J .., .l...
} ... r;wTo ...

• M

18117.

r-arxs AL

It" TOWD


	gray00177.pdf
	gray00178.pdf
	gray00179.pdf
	gray00180.pdf
	gray00181.pdf
	gray00182.pdf

