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kend, om DOg te wordeD otDachrtven -; ,i.
wordt algemeen geloofd te ODtstMD door . t

ge~ldé srijsvert~ring. ~t . ja echter, .~e',
dwalIng. De oc:»~p1_'Ong_18 ID d. l8D1l""n;
en de onge:;teldheld' die d.antlee gepaard ~}. J'

meer een lZevolg dan een oorzaak. De kent.
kenen daarvan ~ijn bekend aan een it!der. StearJili"
(II/midde/ijkt' hoofdpijn geneesmiddel (volkomet.
8chadelOOt'). is een spoedige, veilige en zeké;re
remedie. E,lI b,paaIele . v,.,./OIJffr Ma N.,.I~.
Merk op de hanteei:aning in rood" inkt over ~ti.
cpnett0' (lP elk .~()()tIje. Gt'~ tllltMr il ~c"t: Prij.
1/6 per doos, bIJ alle apothekers. . .

DEEL'68.-No 8,535.1
__ 'Kololliaie Weeskamer en Trust Maamchapplj.

Yandutte! Somerset West 2trand.
EEN: ZEER ZELDZAME KANS.E ondergeteekende behoorlijk

~('last zijutlc zill per
ieke verkooping aanbieden
den boedel Tan wijlen

ANNA liAODALES.-\ (.;HIlISTINÁ
ARITZ (rze~rrn HANEtWM), op

e plaat1'l .. Grove," . in de
ling Hny, omtrent 3 uren
Gri('j\wstaJ. op

oensdag 19den Januari, 1898,

,------

80.Beesten
':;2 Kar I'a ar lr-n
~ Merries
2 Veulen

1.')0 Boet Bokken
sso Schapen ~

1 Bokwaken met tent en
trekgoed

1 Tent kar
'1 Paar achtertuigen
w~ nog ter verkooping zal

gebracht worden.
erkoopingte beginnen lO.3q

OEO. G. GIE,·
Afslager.

ZEER KOSTBARE

, Bebouwde en 127· Onbebouwde Euen,
en Huismeubelen te

SOMERSET WEST STiAND.

riquastad,
Uden Dec., 1891 ..

VERKOOPING
nn bet Hootgenc:buboO
YA.s r

'EIGENDOM,
Gelegen in het Distrikt

CLANWIUL[A~r .
D zake den Boedel van wijlen dea heer

N'ETLAl( TOBY :\IAlKEW. Klager, en
den boedel van wijlen den heer HE.s·
DRIK ADRL\A.s vAN ZIJL, Verweer·
der, waarvan JOHANNE8 DAnD VAN
ZIJL en JA.S HARMSE \' AN ZIJL de
executeurs zijn.

CLANWILLIAM,
OP

ZATERDAG, 29 Janlm, 1898,
Om 11 uur ID den Voormiddag •

Zal worden verkocht aan den
hoogsten bieder, voor den Residtfnt
Magistraat van Clanwilliam, in zijne
betrekking al!! C()mm~ van het
Hooggerechtshof :-
Zekere i gedeelte of aandeel Tall het

o..-erblijvende gedeelte van de eeuwig.
darende erfpacht plaata .. Cijferfontein."
plegen in de afdeeling Clanwilliam,
Veldkernetshap r.lanwilliam, groot 3.940
mo~n en -192vierkante roeden, gE'tran&-
poneert! op genoemden HZ.NDRIK ADRI·
AAN _v AN ZI1L, op 15 October, ISM.

De verkoops-conditiën .zullen zijn
óf kontant, óf een ~rediet voor zes,
negen en twaalf maanden, zoo de
Kooper twee borgen brenge ter be-
nediging Tan den (Jommill8&J"is.

De afslagen fooien zoowel als de
koeten V~ Transport en Heeren-
recht, insluitende alle achterstel-
tige belastingen en erfpacht-gelden
(r.q:J er zijn) worden door den Koo-
~ gedragen.

Het eigendom wordt verkocht
zooals door de ~aart en Transport,
aaogetoond, de Baljuw zich
niei verantwoordelijk houdende voor
eenig tekort en alle pveNChotten
ontkennende.

De Verkoop ing zal aan een
&seRe prija onderworpen zijn, be-
paald onder Regel 11:3 van het Hof.

Yoor vedere bij~nderheden doe
aanzoek bij het kantoor van den
Besident Magistraat, Clan william.

li. TENNL~T,
Opperbaljuw.

Opperbaljuw's Kantoor,
. Kaaps~, ~3 December, 180ï.

:ltp. J. BOSMAN en ZO.ON,
. Afslagers.

Koloniale/lV eeak.mer Gebouwen, .j" Kerk Plein ..
!~}, 27.November, 1897. '
jtr

BENOODIGD.
A PPLlC.lTIES Vool' de betrek-

. king 'van Onderwijzer of
Ooderwijzerea in oene derde klas
prevate school to Ma.lpas, zullen
door den o»de~eteekende ontvangen
worden tot 80 December aan-
staande. ,,~Applicant moet lid wezen
van de Ned. Geref. Kerk.
Getuigschriften van bekwaamheid

en goed zedelijk' gedrag, eene
vereischte.
, Onderwijs moet !~egeven worden
In Engels~h en liollonach.· Zingen
r;aJ eene aanbeveling wezen. '

Salaris, £60 per jaar met vrije
logies. Billijke reiskosten- zullen
betaald worden. Voor verdere
bijZoudw-beden doe aanzoek bij

L. NAUDE.
P.K. Rhodes.

J>ist. Barkly Oost,
12 Novembw, 1897.



Beecher Stowe. De Negerhut
Cumlllinga. De lantaarnopst~ker

" WethereD. De wijde wijde wereld
"OITY Crcuse & ATHL~Tl~/C~, lde., ,. MofflerlooH '

zal een groot.sche Flet8che A • Wiens kind "
Athletische BijeenkoIDflt houden; 8chferhout, W. P. G. Preeken voor

d d W tten d r« 0 A A A het Chr1lteJjjke Jaa.r ... . ..on er e evan e",.. , • • • leftz. ft W. hïlg ultgeaogte
en O.O. op bovengenoemde gran- .ltrikian18 GfldJgte... . ..
d~n oP. '" ,i .'. Vu :t: ~:!:tH: .. J. ~k&n~~
Nleu71J}aarsda~, 1 J_anlJafl, Kuyper,\" .l.' Vrouwen uit de

1090. '. ,n"ïnge Sehrift ... ...Zoutrivier I Cement ;iWerken All~ de ball8rijde~. zullen' m~e~ r;,r:~.Th~8&.;r~~:e:~~e~~i:
f' • dingen. InschllJvmgen sluiten Il op 24 Dec. 1897.

. H. W. STANDISH.
Hon, Sec •• e.G. & A.O,

P.O, Bus 459. Kaapstad,
W. TYLER. Sec .• W.P.A.A.Á.

P.K. Bne {á9, Kaapetad.

WELLINGTON. J. C. JUTA & Go.
BOBKHANDELAARS,

Zatenlag Ochtend. ~ lden Dec. '97

DE Vorrzitkr, llr. E. Pbilpott,
O,C. un R.M in den stoel.

L~en tegenwoordig zijn de Door Il. EVENNETT en Co .• 23
heere S. W. B. en }ti. W. van der Kasteelstrnat, Kaapstad die onder-
¥erwe, W. P. J. Louw en W. nemen elk soort Electropleetwerk
Vi>UU7ie. \
--e te dO~lD in
Besloten dat de volgende alge- ,

meene verg-.ulerin~ van den Raad Goud, lil ver, Nickel en KotJer,
op 15den Januan 1~98, in p.laats ook Bron J en rotJer Po/eereT:)
van den laten: Januari 1898 (die op . '
~ieuwjaar valt) gehouden zal wor- en GoudvermSS8n, leiTen seer
den. bil/i/ke fJri/sen.

N. 8. LOuW.

, '

unicipaliteit,
ARMARKT. ELi<E NGEWONE

lIatineee Zaterdap.'8
:,' ENNISGEVI,NG, geschiedt :~ierbij. dat de gewone Jaarmarkt,
, -'. albier gebouden zal worden op DINSDAG, den 28sten dag van

December aanstaande, een aanvraag te nemen 's morgeD8~ ten half lJ ure.

Op last.

H. G. F. ENSLIN, Secretaris.

FRANK c E. r Flll/8
. KOLOSSAAL

"ieIJ7rJe- V,ftOOlli"'1-Ni,1l1lJI
VOOR 1897 en 1898.

Een reusachtig Sucoea.
Municipaal Kantoor,

Stadhuis, Paarl,
22 December, 1897.

TOEGANGS.KA,UlTJES.-Boxea, .£3 a-
ea .£~ 211. Stoelen, liL. I~t, 3a. Galerjj, 21
Maleier Galerij, I.. Miliainm balt .. Dtur..
pall 0fQ balf leht lIur open.:::r.::-ua.k 0lIl
! allr. Vroesa &oep.ng om 7.1I1U. GaIerjJ, Gd.
extra. Stalll ea Pil, b.wor., LandbouwG6n~otschap,

'D r: Groote W estelijke Vereenig~ Landbouw Tentoonstellmg. (v?or de
gl'heele Kolonie opengesteld) za) worden gehouden te WO~CE:::;TER,

Op Donderdag, 24 Februari, '1898.
PROIEKADE CONCERT, VUURWERK IN DEN AYOND.

KAA PSTADSr.H E
,A.THUTISCH~ l'PlLlNGROIfDHf,

GROENE PONT.

Weslerli;ke Amateur
Athletische Associatie.

MUjiek-bende zal gedu:rende den d~ spelen.
, 'Hl'hikkingen zullen worden getroffe~ om Excursion Kaartjes te verkrijgen.

F; L. LINDENBERG, Secretaris.

EEN NIEUW INDUSTRIE.

--------

be ondergeteekenden bieden aan tegen laagste prijzeIJ'":-

cément Geperste Baksteenen van alle kleuren.
Oement Dakspannen in alle kieul'en en soorten.
Baden, nagemaakte Marmer.
'Cement Irrigatie Pijpen, alle grootten, en alle soorten Cement-

werk, zooals Zuilen, Verandah Randen, Geutwerk, Pilaarhoofden, enz.
, Inspectie VUil onze werken vereischt, begroetingen gemaakt.

GASLOL.I'- TON,ONI.
~\1unst~r~ vertoond en Orders ontvangen dON de

heer-en WM. ~PILHA.U~ & Co.,
Kaapstad.

DE gewone Jaarmarkt zal alhier
.gebouden wordan eJ5

Woensdaq, den 29sten dezer.
'l'e begiunen des morgens ten

half zes ure:' ,

Op last van den Raad,
D. S. BRINK,

Secretaris.

\

\~ .Jl!!:.. Af'deelingsflmd Piketberg.

..... 1 TENDER~ zullen dallJcn onder-
10Eerst.e I~J... Ruin., I geteekende ontv.n worden
10' do. do • .Merri •• , tot ti Januari, 1898,voor het regis-
20 do. do. Ez.}.. treeren van honden en invorderen

,'I' van hondenbelasting voor het jaar
] sas. 'renders moeten zijn :_

Zooveel per IlOnd, belasting inge-

Zl"LLEN opgemelde Paarden en vo;derd. . :
Ezels pUQliek verkocht wor.j Zooveel per hond, met mgevor-

d"11 tt' Klapmuts ~tatie. Zij ziju, denl, bond vermeld.
,i)I,'ll C:l'lt'erd, in extra eon~itie, eo I Tenders kunnen zijn voor een,
é:,·~thikt voor dadelijk gebruik. I meer, of ,'oor al de wijken, de tende-
, A. .MAX E. Ih~ar ~~et werk gedIIrende. het. ge-

:.hede Jaar te doen. '
_Paure, Van Eyk & Co., Afslagers. ~": Tenders moeten gemerkt z~n
POlar), 22 December. 18ai. ; ff Tender' voor Honden." '

---- - I ' Elke tender moet vl>rgezeld gaan

C .. Yk' g :;van een certifikaat van twee per!lO-ommlSSle, er oopm !~en UIt;) zich verbinden als borgen
'rE ' : van den ~nderaar voor de behoor.

, Jijke vervtilling zijncr plichten.MALMESBURY I Kwitantie boeklm ~ulleud?Or deu
I raad worden verschaft.
I In wijk No. 6 is de municipaliteit

hINSDAG, z8 DECE.BE', 1891, ~Van Porterville uitget;loten,
; De laagste of eenige tender niet
I noodwendig te worden aangeno·

\rr:HKIEST iemand om Bargains:
V te maken voor het emde "au'

AfdeellDgsrlld Cllmll.
Spedllle Yet-glltll'ring Vltn tlrn

Aftleelinb"Srud Calviuill.

Municipaal Kantoor,
17 Dec., 1897.

----
SCHUTBERICHT.

Woensdag, Z9 December e.k.

IX het Schut alhier bevio'len Lich boven
den veroorlooftleu liju: I Zwart Ott,

gemerkt rechteroor winkelhaak van on.
der, liok~roor stukje uit van ouder; 1
Zwart Koe, zwaluwstaart beide ooren een
!!tukje uit van onder; I roode witpens
Koe, rechtel'&Cht~rbout hoog nit, wit plek
op rechterrib, kol voor uen kop, mt't wit
kwas~, beide ooren zwaluwsta:lrt en
8tukje nit van ouder. lndien niet geloet
voor 29 Jauu8ri. I 89!!, zullen zij op
dien d'a.tum uit de Sëhutkl-<lal alhier ver.
kocht worden, '8 nlol-gens om 10 unr.

Weouwe G. RABE,
Schl1tmeeaterea.

Darling, 20 DecemLer, 1897.... .---------- ---~--_.~--~---

UI'

NICO. J. VLOK,
Secretaris.(LI .Ictal', dan radep wij hem boven-: .

!"·I!lt,lde ('ommissie Verkoflping nipt Afdef'hn~"8I-<Il«1Kantoor,
/" I· ~. Pi ket ~I'g ~ Dec 1~'1!,'.Il lid oo~ te ver lezen want biJ '" .,
':1" gt'legenheid zullen publiek ver., --_ _
~ (J..],! \\'orden (zond!'l' l'eserve ), .H fd d . ··
" II;' groote hoeveelheid, I 00 0n erWlJZer

h,ll'lllOulVers, PIkken, &hoffel~,: '
J~I.lkll, Hamers, Zagen, Scba"en, en
;1:1I1~'l'l'gereedschap.., i APl'LICATIE~,' vergezeld van

l'"·,,l'· lHx:veelheld EnaUlelled- ! de lloodige getuigschriften
\\,,''L'Il. •. , i om onderwij's te geven in EngeJsch
"\I.,,,,,k Kollle.molewi, Lepelt', I en Hollandsch, en van, goed zedelijk

\ ('I'kt·", BOr8Lels, Vogel.KoOll'lI,· gedrag, zullen worden ingewacht
l'dilllt'll, KOlUml'll, Beke-.", en een, dool' den ondergeteekende tQt den

, 1U,·I)I~!l' amll'n' goederen. IIOdt:n Januari, 18!)1-', Voor de' be-
l.ld u~r Spuy, Immelmu l CO,. Afslagers. : trekki~g van Onderwijzflr voor de

\. (ndn.Kantool', Malml'sbuI'Y. I III kla:; publieke t\Chool te Klein-
. -~ berg, Saldanha Baai.

,,; I J)~ applicant lnoet ongot~u\vd en
1, ~ LOO N J N'G. Ie~ll hu .van . de Gl'reforrueerde Kerk

zIJn. LogiC>; \erkrijgbaar op de
pla~ts tegen £2-1- per jaar.

:-ialafIs £tSl) pel' jaar.
Dl' ,:;cslml~e applieant zal ge.

repd IIIOl'lt'n zIJn om met. bet. l){loin
nm aall~t:Jallde kwar~lal in dienst'te
!rt'Ul'II.

Dol' aa Il ZOt').; hij ,

Secretaris.

A1deeIlDg&l'ud Ctln.!l.
Schut Verkoopingen.

HIERMEDE gesclliedt KenniM-
geving dat de Schutverkoo-

pingen voor !tet half jaar eindigende
dell !lOsten J uni, Hms, zullen wor-
den gehouden iH de verschillende
sehutt.en in ueze Afdeeling, om 10
uur v.m., op de volgende datums,
nam. :-ZATEaD:\G, 29sten Januari.
26sten ,Febrlldri, 26sten Maart,
30stell April, 28sten :Mei, en 2.Jsten
Juni.

'~ .~ , E(;{; E LOO PEN of gestolen,
t; ('pn V'lal ,.Ezel ~rerrif', met

.l:· 'T'.'! cl' II:d((')' ('11 g(.I'ralldlll ...rkt.
,JLI'. ('II.~t'I)(h'1l1tlt· ~H·l()(}Ulll~ "oor
I·' 'il .tIt' ha:11' tl'rll~. hl't'llg!.

Op last,

N. SO LOUW,
Secretaris.

Afdeelingsraad Kantoor,
C,Llvillia, 13den Dec. 1897.I'. \\'. AII,SElllWOK,

,rllgf'llI"t~I,

J)urbamilJn. E.I'. l'E JONGH ,
,. Secrl'taris.

Kleinl""I·.'!, :-)alJanJra Baai ,
Dt c. 211, 11--:17,

'. V I KIN 0."
ONGESUIKERDE MELK.St ::cnt ~sch Dislrikl~IIBa~~.

Verloren - j VAN wege de nabij beid der~cr p. Rd'_._ BEN OODIG C). . 11n erpe:;t, IS" Viking" delt.\. \ '; 'r V()"I':q.' \"'11 n (ndl dolf ee~ :Melk dIe met v~ligheid kan
_, . ,,'lo· t"y,' l'Prtlllk.ltt'll \all .- wo en gebruikt.
l"l :i 'IIlj, "I elke In (kz(' b:lllk, Xu~ li" EX Onderwijzer of ondl'!'wi·. Gcp~pareerd van- de keurigste

.. ,,: "I ,:"1, ,!!,·!,p.!!;;t!n,.Td.,'11l dl'll J Zf!'e,.; 00 een III t .J Melk UIt de Noorweegsche Hoog-
• r lUi S vier hnd (d beste . Id . d

•1 III \:lll wijl"1)l ~I('\'J'. ·.\nl1;1 uren van Aliwal Noord om Jo f" en e '. welve en III ega-
':"';I'1lI:J 11:111111.,:,·!t(lI·!'Il'],' \'"1'''1''' Il kindt'rpnondenl'iJ'R to ,? heelewereld)ll!dezekla.'!!!orijhrin

Jo' I gevl n III R d II d .
YrHI III:F\' III YFRI"';I'JI" .ng" :'lch, lIolJand!<ch en vier UI ió ~m an a e an eren, II! ,!!cer

"\t ' .' , ., mllZlek (Alle dt.'ze on I ,v 7.aam en wordt gemakkelvker
~,:,.:.. III' ',I.f. l:h'I·I~lt'd!. k,'";,." ~:,., '''.''. 'WONen vcrei><cht). f erwf'rp<'~ ve~rd~ en daar ht't heeleamaJ
d ..lf 1

11
1l',l! d, zd\t· hlllJlf'n ""11 m;(;lIld I AJ)IIli('~til~ mf't t' . bevrijd' IS van toefPevOO!!'de suiker
f· I ti IJ" gf' IIIO~dll'lrten k h .., 0 ,\'.111 ;1 l arum .ezps gevOn( en wor· van bevoegdheid en 1X'';ira an et gE'durende het dagelijksche

d, [I, zlJllen dnphkaten worden lIltge· salaris zullen in ewacht wo g van verbrnik: niet van gewone melk
I, Ikt; en !rtt. ;IJllhIH'k wordt op 30sten De~!ber J8V" ~en tot worden onderse~iqeno.
.l!t)\\;J;u·schu\;'" \,jl~ III ""Iut'rud, ouderrret k' I I" (,.oorden Deze pas'!!'f>irlroduC't>enle Lek
. ,I I I I ,. ,., .:;' ,I") .. lent e, ( Il'lltit te Uf'O'ilrtien k" 0' • -

,1.J,1(.t·t t'n tt- ~,llif t' ~'n. n4:de; Irt:rst- vacantie. 0 allernklJ mag \'crkrégcn worden bij
HJ. BER(i II, i - . I e ruideniers, of in het It,root van

Ond~ Bestierd~r. ,~J. G.) F. G. "A.1\ At,. HDJ', IR~BE. RrSO. I .. Elf CBAIB.·lIL. I IIIStellenbosch, , AIR
2:3 December, lB97, Wmd vogels pruit, ;' HOUT - STRAAT, "

~wal Noord K A A P S 'T"A D.

.,-

ZA.GRT ·a...oo!'l'-'.J
. &te Van

dcnp. op deD ! December~ 1891, .. Un
die.bpre ec!h~ 1J~18JlBOHT SAD4
J400B'" (,.,~n Tru""; in den o~
dom ftIl 38 JareD 9 ~ndeD en liJ .0.
Oiep, zeer diep ~nrd, deeh met d.
lekere hoop ftIl een .zalIg wedenieu.
Kiu deJe betuig ii ~n harteJijken ..4ank
au mVIl IChoonmoeder mejafYrOl1W E.
H. Trater. lPejnhl'daw ADdrie8 ftIl Zyl
en dell heer P. A.: nn Zijl, Draaiboek,
'fOOrhun groote deeJnelDhag ,n opoff.rilll
aan mUn ontBlapene echtgenoote hewezen.

,De bedroefde echtgeno >t.,
JOHANNES A. BAARD.

KBBBTFEE8T.
De phwle chriaten-wereld - eeD tel'lll

die allengs omnDgriJbr wordt naar p-
IaDg bet e,",npU. YaD Chri.tlu liclh ftl"
der ~n ftI'der tot de eindea der aarde uit-
breidt, docb-die ook, naar de beechoa1rÏn,
na Telea, daplijkJ meer e.a m.. r Ter-
Treemd wordt van liJne eigenlijke be'--
keail - 'rim heden feeat. Elk chri.tcu-
Tolk, eik chriaten-geua, elk chrm.en
Indi'ridneel 'rieon heden feest. Dit f86St
heeft echter voor nrscWU.nde volke).eo

OP
DONDERDAG den OOsten DE.

OEMBJR, zuUen op ~emelde '.
Varkens. allen in extra conditie pu ..
bliek verkocht worden uit de Kraal
Tan M~. de wed. lsaac nu Aarde.
tegenover ~et stadhuis, Paarl Dit
is een kans voor slachters.

P E. REDELINqaUYS.

J. 8. Marais & 00.• AfBlqers

Een d1ep-~ kabel.
Op .de "ergadering VIln het

dist.ri:cta~Qr van den
Hond bracht de ed. heer J. H.
een zeer belangrijke kwestie ter sprake
verbáDu met IIir GordODs' panteel'llCbi
De heer H..fmen berinoerde er aan
Zuid·Afrika met ;';UroP-d\'etbonden is'
twee k.bel", die echtfIt' lu vlak
liggeu en die d,lQI' een gt'woon
in tijden van oorlog, kunnen
gebakt Hij drukte vervolgens
IChelijlGbeid, ja de ""'JUZl~l[etUII:Jlell<1
een diep-zee kabel te hebben
en al in beh .... ,van het Brita'cbe
zijn. In oorlogstijd zal een 1OOdan~
oneindig meer voor de Brlteche
kuont$! doen, dan het ééne PClIll.8tll'lC

ftrledeDe te spreken, . docb wij IJteUe~ yan ei.r Gordoa, dat te
delle vrug met eene praktieche-bedoelil;lg: nield bn worden en dan is er een
omtl.t wij parne willen sien, dat men aan het geschenk, hoewel wij nogde
zich rekenlChaP"""'fan lijne daden _loP het bpitul za.llen hebben te
geveo. Of Eul~n wij ons lel ven bedrie- De heer Hofmeyr bepaalde de

-. . bij een adres dat oa ....veer 12....n, en doen aleof wij feest kunnen Vle"' , ' ."-
e- den hoogen commu.rls door
ren, terwijl wij in one gemoed JJCbeo Bond werd llallR'e<bodlen.
lijn, dat wij geen reden hebben om ons te aallJledrongen werd óp4et ......... r .. 11.
Terh"upn l' Menig een, vreezen wij, a:al van een diep-see kabel,
feK. dereo boewel hij geen behoefte aaIl' stel werd door de v..' .......i..,_;
eeaen feestdag ge voelt j anderen wedér aangenomen een commillllÏe oen,oelllleAl
hoewel een traan van berouw hen beter andermaal kn adres in dien geest op

. . stelleo en den hoogen commÏ1!eari8 aan
a:al paasen dan een glimlach van genot. bieden, De kabel moet door de i
Wat hebben wij alii eene bevolking ge. regeering gelegd wonen, en indien

daan om heden Kerstfeest te mogen vie- toe ovérgaat AI de Kaapkolonie, naar
ren? Wordt '008 volk niet dagelijke etaat?n hare flQ!lnciën gereed wezen
IJleer en meer verknocht aao het zicht. bijd~ te geven. Dit vool'1ltel
bare het tastbare terwijl het koninkrijk .voordeelen.' en m~r, 'van

, , , , . panteel'llCbl P en niet de nacileel,el!I.XAav.n.d. hav.. der hemelen, door CORISTUS gepredikt, meenen dat de steede
3 ruin paarden 4 tot 6 iaar oud. al verder en verder op den achtergrond Kolonie in de eerste plaa~"::r
7 ~... rd 1 wegzliiJtt? Hebben wij geleerd oouelven aan de opleiding der blanke
genressee e ezels, 4 Jaar. en anderen te reepekteeren, waardoor de de ont1vikkeliQg ran bet land en30 aantal beesten. .

bli.fVen~e, "vré'de eSpaarde" op~. sieve maatnlgelelJ"behoort te "'Vdenj
5 vette slachtoSsen. atig, lil&atl!Chappelijk :f' litiek gebiea in het VOO,. rstel van den heer Hofmeyr

200 aanteel schapen en bokken. ons land kan komen ~? 008 v~1 aannemelijk'!r voor dan bet
• don SC~lpmet de bijvoeging van £1II. ao.rcl.rJjlt ... ecI- En hoe staat het m het huiagezin l' tot 'a I~nde schuld.

-.ch_p. Worden. de belangen VlIib het opkomend
2 bok~agens, .aarV?Jah6e1 gettlácht op behoorlijke '41Ize behartigd? De Buohuana-rebellen ~

nieuw. le het getal der scboolgaande kioderen Van het kantoor van sir Gordon S
1 kap-kar, 1 bak-kar. zoo groot ale het behoort te zijn en locpen hebben wij goedgunstig een
3 span wagen-tuigen. er niet Telen rond die nog in Zondags. vaagen van den heer S. H. nV'LJO>nLtL

Z 1 school nocb in <lu-~hool ....leerd wor inspekteur van lokatiee, waarinspan p oez-tuieen met zwingels' ""'lI~'r D- Q •

en ket.?~gs"O.- den? "Laat de kinderk~ tot Mij komeu ken der Bechuana·rebt>lIen wordt
'4LI h' d~ ." W'd ~en. ~.heer Roberts zegt dat1 braaklands egge. en ver In ze, niet.. " el mijne ring op drie, manieren met de

1 zaailands do. ,lammeren." . linnen wij waarlijk Kent- kon handelen: ((I)
• feeet vieren, ala er in dit op&icht geene voudig vrijgelaten

1 zelf-binder, "Daisy." ï. vooruitgang is gemaakt? zeer wreed geweest !!lijn,want
1 los ~ier, "''''ood's.'' ' 'f' h d rd" Eu gij onverechillige, die uw hart geut een... 0 ;, on e zou' er door
;, dub le-voor ploegen. hebt op de gênietingen nn bet tegen. gebrek o~komen zijn, daar tij
2 krui wagens. 2 half-aumeii. woordige I~ven, welk recht hebt gij om voed8el .!!louden gehad hebben. OO"6OCIl.
1 t I lf ZOII vetrdiefstaJ noodwee· Hl. ·aum "at. van dezen feetltrl ..~ gebruik te maken .?

""'!5 toegenomen zijn. (IJ) Het
,. Een lot graven, pikken, vorken Eo gij die u onder de kerkgaande schare Wall om ze in een lokatie.
.~' wat vel'der tot een koren-boer- voegt, of stil in uw hliis feestviert, welke en ze van Au~5tns '!t7 Int Mei
d "ij Gehoon. gebeurtenis, }!elke daad kunt gij u heden den, totdat de volgende oogst

voor den g~st roepen om uwe fet'sh'ie. wae, indien er al eeu oogst
III Ora.-en . . . Dit zou niet all~'" met v~l'. . .... ring te recht "aanligcn ? v'_'" "'"

- OU Id kl ,T gepaard zijn gepan, maar ook" mUl eli et'rdte . as zaad-haver. De leeraren der vel'BChiliende k~rk~. nadeeligen invloed op de
RUI.M: KREDIET. nootachappen Kullen op d~ze vraag Mn hebben, die stellig IIOtde lPe,rolll~llrlr;.

antwoord geyltn. Indien men echter op zouden zijn gekOlDen,
N. J. F. KOTZE. tIezen l1ag nadenkt over de gelJeurtenis- voordeelig is um tegep. de

10 der SpDl. lmlelmll a Co., Ilsl .... ~ lIeD van het afgeloopen jaar en daarin lets belleeren. (c) Het derde plan
• -&VI w lew td kk rd 11DtllCIILUililUUl in te boeken, ZOOIlla

Vendu-kar: !ooI', d hon e en WIla oor het koninkrijk ~ringgedaaneuJioudthij zich
M Jm ,er 'emehm, door lIij,n toedoen, hetzij in tuigd, dat de regeeriog het beste

. a esbury. de maatschappij of in zijn eigen leven det de ornetandigheden heeft
-----.- - nader is gekomen, dan' zaJ.de lPl"eugtte DJ gev;oelen wordt bekrachtigd
I{ENNlSG E V,,{NG. .eel oprechter en wezenlijker worden. dat van·' eerw. J. Brown, die JO jaar

- __ I' In een :wkeren zin bebben zelfl! de een ~n'telingh ondeRo~~~llaDail

AAN d· IL' lIWll8l'lDoedipten en betlraketen ouder wees. eer uw-'"" eiDdigt dj
e mgezemnen' van Bt. He- port door te verklaren, dat nieJDaDd

lena en Saldanha Baai, dist. 008 heden IItof tot dankbsatheid en wel· al beechJlldigen van tIeO
Malmesbury. dadeo om "Ich over te verblijden. ~n een onmlllldelijk gevoel

lederdie.ich heden voorneemt hetkonink:. te beb~n, daar hij de na~tIUl8n'ln
rijk der hemelen door zijne dad.n te be- omelOOle IQopbau Ilteeda beeft DeIllC)lI!rmI
vorderen zal op den volgendeo Kentdág eD. verdedigd.
in der waarheid kunnen feestvieren, o.m. -- _
dat hij bij onderyinding heeft uitgevon- :aecuatnbuUe.
den wat de Kel'llt-zegen beteekent. De led.n vanGe redli8tll'ib'lltit~'DlII_

ZIJIl naar hniaj maar toch hoon
~en oYer due &aak. 8olClUllil'!m
dat I Kaapltad en de Kaapeche

Viotoria-oollege, Stellenboeoh. me~ recht aanapraak kunnen
Wij wenlChen he,t Victoria-coUei-e ge- ettelijke. Jlieuwe leden. lAten wij de

luk Illet het prachtig gescheok de .. r fers, van· de joapte registratie eeJlI
dagen v iO den heer Christiaan Marais nn .paO. Kaapetad telt 1798 ki8Mnl
Coetzeoburg, ontvangen. In overleg' met lU!apeehe I afdee1ing 8122; Maar
dr. Vlljoen ~n pl"Ofeuor Maraia, heeft er, meer dan 3000 "mIlIen dil! in
beer Marais de 80m van £1(0) , lriêeafdeell.Dgen worden pteld. (Het
voor 't durstellen van een getal is niet ~ltend, doch de Cap~
verbaDd met het Victorla-collese te Stel. st6lt het· pta) 0l' o'Ver de 40(0).
lenbosch.· Het plan is het pbou. op bet wij, nu d~ 3(0) IltAIIIUWIIl VaD de
C~IJ!!ge.pleio te 'plaat8en tegeOOTer' het ltadacbe lijst nemen dan behoudt
Ol~ la~num. Op dit pleia &al atild 479811fUen met" leden, d.w
meD d~ Yler pracbtige gebon wen in Id..... Toor elk lid, terwijl het geJllllQ(ltI

~bd met de opleiding ván jong Zuid- getaJ·ld~ Toor elk lid, zooalB
.unita hebben: het Victoria-COllege het hula thau is lIIUIlengesteld l3áO
~CoriUlD, de bibliotheek en het irm- la. Kaapitad bn dUll boopt tevreden
nBaium. .De 8teUenbo.eche iDrIcIiti met hare 4. ledeD.
breiden ,neb gestadig uH, en 8teUei:a~ De .l(aapsch. afdeeling heeft 8lt2 geIfO
IQaakt doh den naam van bet ..Athene ~rde kiuel'll met 2 leden. De OT"
':&Il Zuid-4frika" al meer III meer \\>aar. groote meerderheid dezer ki"zers WOODt
dig. ; in de 'VoorstedeD, terwijl de minderheid
.' In bet Victoria-COllege wordt thans wl Koeberg, Du,I :l~, ill" de AaaJII!ChI
m~r aan hooser-ouderWljs gedaan dlln in vlakte, te 8imonsetad 6D&., feitelijk geel
,eeDlg~· andere ior:ic,hting in Zuid.Afrika. vertepnwoordigerheeft. Zou het niet btII
In dIt coUl'ge zijn' er op dit oogenblik W6Sen dflZe minderheid tot een ahonder-
over !le ho~cfe~ gematnculeerde 'BRlden. lijb kiesafdeeling met ~u 1id te lJlakt'DI
!en, en de JU'!lOr-matrieulatie k.1.. wordt Doet ~D dit dan kan deze millIderbeid'
10 het gymruunulJl onderricht. Eeu dertl toch ,ook haar litem in 't parlelpeul latea
tal tbeologische "'udenten wonen Nede':.: hooreál, hetgeen thana niet het gt'val iJ.
~odsche ell DtrltrJche klaMen ui 't celle Gesteld nu, dat 2,000 kit'zen In deR

Jrlt8e:M Faoog Daridet--. Ad..L.'-l... Z· id ~,e~"men htaeelft een ger<"g~lde ~['A .•JrI: oie1l~e kiesafdeeling nllell dan blijft ~
, . ~., "_ -... _II . III muu~ne en nog ongeveer li,OOO itver met twee IedeD;genezen van Aa.traJii', evbriifi op:l4 ~ ....broed ,. II I __;~ 1 , •
Neuralgia. !&pl., Jm :-lk heb.... rdie"'-' _.,:: ar.a'B Tan Coetu:nhu"F, g._ 1:' nog e~n lid hij, EOOClat deze ki..
. VIe.ent. Tonic YOOr lIeU. ve "' Il,......,u Jof voor ht'lgeen zij ge. af,lee ng 3 leden heeft en de redistrilm.

ralgl", ~bruikt .eneen bottel heeft mU...... ~n h.,bben .~ nog doen Ier bevorderiu tie 00 ÏB8ie kan dan haar aanuacht aaD
boewerik voor j3l'@n... nmart.eJa:u."''fa"di.vandeopll!idingvanjongZUid..Af'kg and!'",.. plaa,'IRn wijden. ,
"roeserIJkek~aal. ' Y';ór ik {''lcmenf. Tonie p. !\1~D heeft reeds l'en J:Jn.Marais-la~ a. ..1
:ulk ....,-:eh ~k .lIes wat mij ungend"'l werd torium en 7...1wt'ldnl ('I!n ('rialiaan.)f ':lo . De O11'kel.vergadenng.en.
ni!;hiejpl~ooer ';,jt~w:;e:k~:'~!i;~~';!ot::!I~bhclI. Het voorbeeld a;;:::; Wlj~vernemeD", dat aan d~ fX)IlJWiMie
tome proboorrl... en h"t pCt mi; ~..n_ dit uh"': geze~ Ylnde vele navolgers. Van . . i~Lt " ""'a...l h I
met d... kltaarheid Ua u te ...jJrii..en:.z~k. ~e~ ?O. rt ID d.en laatsleu tijd ZV<Iveelvan" ~ .... ill gev._u oe ( estellJwios
~r de IIweiM.. 10',,", DaviJit""'~ AdetIIicIe kapltal!lIten die hun geld gebruiken OIJ dil Irkel.~el'Jl"dderillgt'n van Ut'DHond
ZUld:AaatraJiii.-.·ldc. . . , lIUen gebraikeD om onze 'politiek ted": moet n in verband mel distrikt~-

D h niil8t1eren. ,dat het een waar genot ie te stunm ie tot meer dan É'én kie8Cirkel be-e eer Joseph 'lTolA.n '~ememen van m'luo~~ die lIan It- boore Het eenige commi8Bielid dat thos
.L1 ~ Idealen deuken -' ...~.. te il!, meent oai het aniwonrd

TAXn'ARTl\. • op dj Traag:is te vindl"1I in al'likel X Id)
De lI&lmeeb01--P1ketbe,..... der Tinciale coturtitlltif'. gf'It:'7."1lin l'I'r-

8poo~. -., baD t artUrel XII I.
Me~ zal oit de co"lTespondentie in ona .Arti el X(d) zegt:-

blad alen, dat.de iDwone,. ftD de diHtrik- De lem van eiken afgevaardigtle zal
ten Malm_bury eD Piketberg aan 't roe- een retal vettegenwoordigen gelijk aan
ren zIJn. omtrent de """'etin .. _ .. _ dat ctet ,.,wone leden sorteerende oDder
~ldeo -...- ........ '""Il .bet belm ah.-rdlgende distrike~tuar,
Tan lblmesb~~' .!i. cl~aatie ale blUkeQde llit d. notulen \'an de jnDg·
'WIIehting bij clt"D ~ op- lite VUpdering van bet provinciale Ilt'-

GEEN G,lS bare _L' 'Tall. IItU1ll' (oodeM!rorpeu echter aan de I~ya.
- ~~ . w..... ea gemaakt" en Iis&ereo ODt- liDIIeq m'ltrtillel XIII).

~ BE~D'\ELJmTG.' ~~~:taeie~M~~. 't!"11 artikel XIII bepaalt:- Bij de
De beft NQ}aQmaakt .... , .• na _Mr .1lIl. D.: Kr,-na." ea dr•.G. il:. -. D~Qat.te TU kandidaten voor zitplaat.

Va?~ TaIItk", YOImaab ea "P!I' fle cl!Da&aiie weid verge.eld ..... ~ - 111 het ptIJ'Iemeut blij ven Uon<UllJ4Il·
....... ~de_,Iupi~......... ~. d_ ~ehevrepplrlemeD~~ die ni~t woonachtig ziJn· in
, , . L\4DPLEGmG VD..., ~, Louw eo Hyu. Nadat d. lPettat'dee!Uog . ol kie&-provincie

-- (.uv.) ~ '-protea Wil eta de ,,_ .. ._.,_ 'WaIlrWIm- ,~ nomCaaue geachlC'd!,
-r .._ I!t.emiaing; wordt hun S"t'tal

OVERLEDEN aan de Purl, op den
23l1ten December, C.lTO,ulIN.l

8OPHl.t., Wed. wijlen den heer JAlf. D.
Bouu. dieJJ betreurd.
De begra!enill vindt plaats op Zaterdag

namiddag ten 5 ure. •

en gelinneo pa inclhiduen' een geheel
bij&Ondef'l>lMeekeoil i

Met hen die feestvieren· met het
lichaam t.erwijl bet )aart koud en onge-
roerd hl ijft, hebben wij niete te maken. Zij
zullen hun pleiloier eoeken naar de.be-
hoeften ""0 hun lichaam.

Men kao niet altijd van harte feest.
vieren. OlD dit te kunnen doen moet men
in de rechte stemming zijn. Hebben wij ais
volk, ale gezinnen, alII individueo, heden
het recht om ons te Terblijden eo ~t te
Ti,wlen? Het il gemakkelijk om over 'l

---_._----

~
Jl

Publieke Yerkooping

EENIGE Nlf;UWE

Hollandsche Boeken.
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111 Gd
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VISSERSKRAAL,
«

Een uur rijdens- van Moorreesburg,
. afdeeling .

MALMESBURY;
OP

VRIJDAG, 28 Januari, 1898

DE heer, NlCOL.\AS J. F. KOTZK,
die sijne boerderij gaat ,p~

geven, heeft de heeren. VAN ~EII
SPUY bMBLMAN & Co. gelast, op
boyengemelde plaats eo datwn, pu-
bhek te verkoopen, de ondervol-
gende .

LEVENDE HAVE, BOERDE-
RIJ - GEREEDSOHAPPEN EN
GRANEN.

VERKRIJGBAAR BIJ

K.A..A.PIi!IT AD.
- --~----~-.!...~-------- ---- --.-_ -_-_--_

AfdeeUagSlud GlIJIlil.
Huren van Tollen voor het Jaar

1898.

KENNISGEVING geScll~edt hier-
~ 0 made dat de, huuring van
Blauwkra.nts en Boterkloof Tollen
voor het jaar eindigende 3Isten
December 1,898, plaats vinden zal
ten KaJlwre van den Afdeelingá-
raad, Oalvinia, op Donderdag, den
30sten December. 1897, om 10 uur
'8 voormiddags.

Op la.'it,

N. ~. LOuW,
~retaris.

AfJeelingsptad Kantoor,
Calvinia, 14 Vec. 18!)7.

------------ -------- ----------
Op aaustellilJg ~ Electroplatereel!
Vergulders\'oor~ Z.K". den ;

Gou verucur. .

Het zal n goed Betalen
OM UWOUDE

Platetw op nieu. b:Jegd te ;trij:-
gen IOOgoed. als nieul geamatt.

Daar de ondergetee,kende nu we-
d.er hersteld is, zal ~ader tot ge_
nef en gemak van het publiek, eIken
Woensdag, beginnende van den
12den Januari dezer aan Vreden-
denburg ,ten zijnen kantoor wezen,
waar graan en alle koloniale pro-
ducten zu)~~n gekocht 4den tegen
hoogste ,Pl'1Jzen• '

Ook 18 de firma van gebroeders
Stephan een groote stock goederen
en ~eneraa] te wachten, aie zij na
landing zullen verschaffen tegen
.laapsche prijzen.

J. C. STEPHAN.
IiBergiriver, '
a J a.nuari 1898.

Rijtuig en Kar Versierselen
eene Specialiui t

H. Evennett & CO,
2~,KAS'l'EEL~~RAAT,

KAAPSTAD_
.AUSTRALISCHE NATION AAL

HERSTELMIDDEL.

CLEMENTS TONIC
HET GEEFT HET LEVEN'

DE GEZONDHEID EN'J[RACRT
VAN DE JEUGD TERUG.

HET GE?H;E8T
ZWAKHEID, c.

L()O)(IGU~;ID,
AFGEMATHEID ~.,~

EN SLECHTE RPUS ..,.
VERTEJ<:RING.

"PAST OP voon NAMA'AKSELS.

litt ... JI'IPIrUt _ liet .... -it.......... " ........ ,,[...frUIa" 7

Ayer's •..•
Haar-Versterker

... ~:,
Het lloudt de .dlcdel ViiJ ~ rl-.
geJltat hinderlijke ultslag, ell ~'
het ultTallea van het hUr. W,,'
bet hUr droog, dun, venreJkt Ollfijt •
100 hersteld bet.- de oonprOllkeIJjb
kIeV ea fijnheid. ell bevmlert eejMJl
aieuwetl CD Irrachtigen croeJ. \vaar
ook. rebruikt. vcrplaatat .A'fU" ~
Vemerker alle andere POIIlmadeS~ III
wontt tentoDd de' voork. mm
door dalHllOOWd ala door .1aeeIaj

.Ayer;s... ,
H ~i,'. aar·Versterker
"T".'~ .. ~"':Jv," AYlR ._~.,
, v.&&l!: .81
...... lOt nn...,;.. ,.,......,.,..,_1.~ ,••-'\i., ,"'-ilil. Sq. Ch ,..../

REYXES MA.THEWS GEBOUWEN
ADDERLEY STRAAT

KAAPSTAD.-nET TREKKE~ VAN TANDEN
ZONDER PUN.

GEEN CHLOROFOii
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~.I".ER.--N~ .. lIIallMell ill" ......
, ~~" ik iu l'ClI brief ~ it ,,~

de ...a•• i1",,,,,'k,no "NI Rlff;U)1 \T\
CUIlO-ia ... :jl•• ,.-raJ. • .. 'nPfl w~.;,.:,....~.....
ID 1..·1itSjlft'l'lI Iq."gJ:,·I(~!t"" altillt:~ ilv.
l80HE AS1'II.\U. Uil KHJW'\I\T.~K .
_, ".dichting Yltll'''t::lt! llC"UIlDljie:"'\:,,,,,
hstdigen. eft I,,'\)ht'e' d... U", IÏm~"r' I,...ar
riDcl.in en "ad in mijn gt.y" •• JI.. ,.:t1.,.,1 ,
meurhelijk ..... kw '""I) heid nrln'11n.: loL O.
ik &U8UKA TIC URU prvbeertlcf eD; ill .... ,.
lijD mija .NewaJ~ Rhe!lmatiek 811. ,I"P'"
ÏIa·lIoolci ID Ullgeaicbt verdl~n"D i t!ll t..-
ain .. il1Nl' ft wijd ""'pretd d~t ..ou
~ VjJ! RooT amper he!.·,t..rutwU :!ftl&""~
... _wonderlijke lIedicijo," en Ill,
wal werblijk het 'geyat; .~D.u.: bl"
'PI'CIIaemIe NYee'& het ...., -

De JACOa ..... ZIl1. NIl VI.kfoDtei,
Cl UI' 8_ju·bullf). il sen_" ya",
.. icIaij.bur o~lijkpval .,_ Rbeu·
... (OD Jicht.. Nooit., sei sijn lDOIrG'e-
lien, V jJ! Zrn. lADmij, WY er een erg"" g"'.
.. 1 ftII 11tooria Ziekt.e," IIOoat. Bij hM DOe-

... Di ..te CIOIit BHBUMATICUHO

.... CJ. ijjcleDde jcmp maa ras&ig.~.P
~ ...r'II ''t'OCIIic!veud ~ieJMl,
..... CJ. bara,eD m.deD' ..&aea' dat
lij .. nrwachteD ~ hij lenD ....
",.......,-,-~ p..-
.... ftD ... BRKI1~110UBO eD
PILLD. .
.,. T.uaJ)a'W'..,._ .....- _ ......
De .. A..eo.... ..... ,,111, JlWMIIIatr. o.c.

_. ~~' JIijD - lloJ • lIiJa• ••........... I.'A. ... _ .........L CL R.D 8 ~ ....._,__IlI ....DD• DO", •• , ......,_n-illijf _ ............. 1.0. ...,
JONJ'BeRBEUJlATIOtJRO.

TANDEN ZAAL, lW ~ r.Y-.lV "ii:.'" _
. PJULRL. =-=Jt:.A.1ï =:7# ==.~~VOOR ,_ k1-- 'U'! rale T ,. ~ WIl ... ~.. eersts _ JlUn8 an· ~ '.11~ _~~.~ .

, den, Engelsche en Amen ~ .................
kaan8che Betten op Goudeu en.' ftUAll II

VERXRLTGBAAR BU >- VUlcanite Verhemeltes. Gewaar- (eJlJlisgft1ng UD &UGlI en
borgd de a1!erbeste die .verkregen

. B. G. LDlfOJr ft 00. "'. kwmen worden lUt Londen of he',t moge .A!I!C!!ID
D'1Q8, XA'1'llIW eD 00. Amerika tegen omtrent de helft 'qer &U{;'I
J. D. OAJt'l'WlUGB'l' eD 00. prijs als gevnuCgd door andere
B. LAWJUIlfOJ:" 00, '. Tanden Dokters, benevena een
8'1'RJ!Alf KoPHERsoJr ea 00. I(elCbreven waarborg, dat· de tan.-.ft.J=IIWI' .._ eD bIJ alldere PakhUizen. aen dezelfde zijn al8 vel'8Ohaft door

AOW ---- - ~.... Ieenig ander .eerste klas Tanden
EENE groote voorraad is in onze handen gesteld, .en wij hebben be- Zuid Mnk;;;;'~.V.rtel'enwoordlger :_ '1Dokt8r. . ,

sloten dezelve tegen kost prijs te verlcoopen, u.l.: CHAS W HOLM ES I'

ZW~~~rn~~~~~~/~i~r J!ij~~en Palen gesehikt voor glsddeq en ..,.~_--./ T_I_;""",/_b_e_r_S_t_ra_a_t_._p__I"e_t_e_rm_~_r_itz_b_U_",_._'...,....T, :,.I".,·~~ND·EN. IfBouten en Krammen benoodigd slechts YQor doorndraad, 5/. per/' '- - . Il
g'l'O,e. ! Voor .~ ;>

Winpalen (in het midden) 21/. stuk. c »>: ~'-_ 'TANDEN' ,Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30/. per stuk. (,/ TI 1" ". ,
Dubbele Hekken. 4 voet .en 12 voet met pilaren" hangboomen, en DO Inder 'Zweedsche Stoven ". .i• staanders kompleet, £,(j 1~~. lXi. ,

ICO·Cirart8ciDRiÉtoK~ stad. Engelsche en Amerikaansche Stoven, ,TANDEN! rt
::------:-~~~-'--P__. Messenwaar en Ele.ctroplaat, ~>::_ _/
Departement un Pnblieie BENOODIGD '.

Hang- en Tafel- Lainpen,
Bedsteden en Beddegoed,

'>

IOL~N "TE KOOP ..
\

".

~

'r'\~ ondergeteekende heeft voor vtrkoop een nieUwe 6-palrd ••
I Jl kracht Stoom.Molen. kompleet in elk opzicht, in staat om meer
an 4-0 zakken Koorn per dag te malen.-Eenteklas Dre$ser.__!Zee.en
oor viel' klassen meel. Banden, enz , enz .• enz., in perfecte orde. Een

Y.Lre Bargain. -
- Prijs kompleet, £575. Termen redelijk. 'Eene inspektie verlangd.

Doe aanzoelt bij

C. s. WHWEIZER,
Solicitenr, Burgersdorp.

KEN~ISGEVIJ$fG_'

2E ondergeteekende is gereedOiom orders te ontvang. TOOr de
. volgsnue " Merken ': VaD de beste f' Margarille" immer iD ...

~,onie ingevoerd, Yenaardigd in ~ Fabrieken ftD ~

'H.A.GBR.Dl[A_ .-; 00 •• LTD.,
HOLLAND VIZ.- i

I.Het Koemerk." I. Drie Kroon~.rk.'· ..Bakkers ~le,Jelinp
merk," <.J

AISlIIede orders "oor BVpr- ,eerde ,,~enl"vcu..en ete., ete:, pp,....,
yoord in "<ie Co~eraUe ~brlebn Llmt."' Ho land "e~de: orders ~" 6.
pr-dohtlgll:e soorten nn Taf.l· bed- .. hllt.boad UJUlellll,hand~oeken h'&doelr.n,
damast, f:anellen. ~lIlMtep& .... !Ins., !lit d. fabri.k! ya. H. Van den Briel, HoIJaDd.

MOllltel"l ter beJiehUCiDI MD eie "endU-Ua&Oren YaD

.E~XLB H. VAN NOORDEN,
- EENIG AdENrI'.

7'. Voor "o:ora..lde firma in ,de ~4l"-KOLOlfD, IU.J.J'8U,D.
a.ek Y&I1 LOOP eD KASTEEL STJtAA T.

OmheiningsMateriaal tegen Kostprijs.
"

~EENBUITENGHWONE K!NS.
De Kaapsche Kolonisatle Maatschappij in likwadatle,

Tenders voor H<lIOIII)6,"CI- Dam 'E·ENE onder;wijzeres om aan ii
, i kinderen onderwijs te geven

nabij op de plaats Jagersfon~in, distrikt
. : Bedford. omtrent eek uur vanVERZEClELDE duide- Kookhuis Statie. Kennis van

lijk gemerkt. " V(~r Holl~nd8Ce' Enge.J~ch en Mu~iek
Rooiberg Dam" iil v8ngl:n f verelscht.·· 8alans £30 per Jaar
worden door den ;nmr'YlI,pll en ' met kost en inwoning vrij.
.A.iJditeur Generaal, ''''''''''1-'''''4'''.' tot Werkzaamheden te beginnen na
om 12 uur op WutlllltlW.r namiddag de Kerst vacantie.
den 29sttJn voor het Applicaties zulle~ ontvangen
wel·k in verband met maken van I worde~ doer den ondergeteekende.
de aardewerken van dam, de I .
overloopan, de sI gemetselde I H. J. SCHOEMAN,
mmen, het ,met cement Jagersfontein,
ellz. te Rooi Kenhardt, in P.K. Kookhuis :Statie.
overeenkomst met 10 December 1897:
spl'cificaties, welke

aanvraag ~het . ,'__ . eu I "KINDImGA~TEN"pllblJeke werken,. DJ\

Killlberley, of bij reslden~~ OnderwiJ'zeres Bell0odl'gdingenieur:! kantoor, nabij
Kenhardt. ged de gewone. VOO R de late Klas Publieke
kantoor uren. . . School te Prin8 Albert. Ap-

TL'nderaars wo aanbevolen phcatu., vergezeld van de noodige
persoonlijk de te beweken, getuigschriften van bekwaamheid,
alwaar de aard en rektheid ondervit;tding in het Onderwijs, goed
van bet werk te gedaan, zedelijk. gedrag, en zeggende tot
wHen aangewezen door gen welke Kerk zij behooren, zullen tot
rt·~iden t illgeni~ur op 10 JAXC.\IlI 18g8, doqr den on.

Tendf'raars lll""''''U den tijd ver- dergetookende worden ingewacht.
melden zij onde1"l:lemen &laris £80 p.a. Werkzaamheden,
lll·t w('I'k te 'en moeten .. indieQ mogelijk," te bE'glnnell op
t \ype voldoende stellen voor 1 Februari 1898.
de SUll! van voor de behoor.
lijke nakOini het contract, en
dt' lIa.alDtee moeten gehecht
zijn aan de vormen, welke
Yerkre~en wOI-den bij

boften genoemde kan.el'lllgL'l'n van
tor~n.

Z. J. H. I'~ HEER, Jr.,
Hon. Hec.

Prins'Albcl't,
16 December 1a9i.

• " eo ... • •••

~.·O.JI!JO.~.
ZELF.mNDER& EN

i
MAAIER&

DIJ DI lISTlIJ j UI SOUT'TE ,l IBRILD.

PRIJ~ aan ·al de
.. Voornaamate Tentoonstellillgen.

DBO&ao.JI. Z.LFB:DIDBRS, zijn Jicht. en ~k, behmoeeren.
&eer licht, Snijden enBinden kort IOOwel ala lang graan meteven groot sukses. .Wij waarborgen
dat onze Machines alle satw.etie geven, en laten ze door ónHII Amerikaaaschen E.xpert
pzetten in werkende orde. Als gij een jqweel wilt bezitten, be~omt de Osberne Zelf. Binden eD

~M~hw~. ~ _

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAQE PRIJZEN.

..

j.

)SPEWAAl GEPREfAREERD VOOR ZUID - AfRIKl-.. '. ,~.

-....... " Bemoe.figJ door d. enol'lll.
v.rkoopingen, maken da Pa-.
brikan~n zioh g~ om
SI8O,ooo Bt.XR.-.

TE VERSCHEPEN.

BENOODIGD
W. wr;~THOFEN, EERSTE ASSISTENT voor de

J ugenieur, Departemont '. Eerst.e-klas Jongens en
t van Publieké Werken. Me18;J!l!Sechool te Richmond K.K.

Depa.rtement van Puhlieke Werken Onderw~ te geven in 'St&n~en
Kllnpstad, 15 Nov. 1897. ' V en V!. ,Hollandsen vereischt.

- ----. Werk ~t 1 Februari 1898
'~. TeO'(»eloopen ~alaris S 0 J>e.r~~r. Doeaanzoek

~M . I -Voor 1 ~ Juan biJ
() I' III f)eet·rnlwr van de Plaat~' . A. C. RAA TH
\.. Y;l.J\ ,lell 0110PI'Il('{ee)wnde,Een < S'.
Rood Bruin Ruin Paard, hl'- ecretans.

~ir:::,;"~~'::,'~:tr~;~~slll:.k~.aal·E~,\ldit.:JI,I.~.~Onde;~jjzeres Benood-ig-d~ B E~l-i,-"-f---~--&~Co J
I"J II" Il /:l'IlUt'lUd l'a~II,1 111(K,'llt' --=--.;._

kt''''';1 .!:!lIlu(lpl'II, wurdt vel'/,urbt 1\ 1'1'J.,l('A TIK~~ word!'n ilwe· Prod ukten Handelaars in 't Klein en. Groot
aall •',.Il lJlJdl'l'gdl't'kellde bin'van r 'yuphL doOI' den olldel.~t~e.
hlll:1 i Il' geveil, Ilo< lj' wiel! alle kende, Voor de bt-tn'kking van :Jde Langem~rkt-_straat~ Kaapst.ad.
1111:JI>.l' onk.osten lldleu WOl1.leDAss."teDt~aalJ de Noorder P"al'l Wij.nemen ~rders voor scheepsbezéndin'"'n 'Perziken en Dnu!en
"CI'IlU!'(]. 8ebool. t4t op 7 .Januari. ., naa.r eenlg adre h t V 'gdm" k o-

u ~ I .. SIDe ereen) mIJ'.. J ~Il ari~-£.. 6'1 per jaar. A llJ)lican.S.. H\ I'~;I~SPU Y, lp t' I .1 k t ;;;;:;;;-:-::=:--:-:ii:":-----.;._.:._-...;__.;_,_~ _
Z()dl!olllsklo(,f n moe f)JI lunuwer kennen. oav. 18,8'3. --. . , GImv. 1aec.
p.k.l'hiladt.'lpLi:l, • D~. A.llOORREES. B IEGEEIIUTH EN ZONE·N

~~~_KI~~Jl:~W'~~_tu_II: Paarl, 1:'1 December, 1897. • . P~O EN O~G~ < DEPOT

Somerset West Strand, De' Heer .James Gribble-
ME.fl.'FV. I~E~FJF.Ln lVelJ!lCru Athemer. PAARL '

1."1 l'uohd. llt'kClld III mll~orl W EN'S'('[IT •
d t" LI.;. ,terwijl" ij 7.ijneS, I'J 'en !>'t'tl;!I',klas [.(lKil-.ll'lit . ~nten dool' gt'hecl Zuid
r.l' 1':'\t'nc:-<no\"~If!l' J'~wta het'ft A.{nka d~kt voor hun Mlime onder-W ...,pt'lId . te . .

. s >'mlD;::' rq het verleden. hen ml'de
f;"i<,"I'nc' .. d't· "',,'n'.·lInf'TUI -vn het te deel d I

8tlllfilf 1t' l>tn".·~t·1I f't'lir ..n tt. .' ('~.< ..•Ilt. (aar hij teruqgekeerd
IChr~ .'cn (l( ID J.rt!OOD aa~~ te 11 VIt;D agn: reIS, naar Engeland met
doeD-~&.. Vie.. H~ lf T_ vel'Dwqwde gezondheid, hij in de
~ ~ , toekomst '. alle klanten
--v- aal vec:DelIlIIl •

..

STRANOSTRAA&r, KAAPSTAO.rl

= ••• .-1......~ - ~M
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSOAHPPIJ:

.á

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar' Johannesburg, Pretoria
en and~re plaatser In de Transvaal.

Dage lijksche personendi",st van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbur8
en 21 uur naar Pretoria.

"

Tarief,~r RefJigers, IIIr ~ M fIL_' Ja f7.
" " " n Priori Jl IL 1d.--tIJI •~ .. '

Dag~ijksche personendien8t van Durban (Nata.)
naar Joh~nnesburg, Pretoria en andere plaateen in
de Transvaal en Oranje Vrijttaat.

Aardappel-moeren! Aardappel-moerenl
Ove~de 5.000 Kisten gedurende dil jaar verkocht

EENE verdere groote scheeps-lading van de be~mde' FraD8Cbe
-. ..': Early Rose." en. andere soorten, is jUist lláJigekomen •.

WIJ zIJn. de. eemge ImPorteurs van de "Kariy.:Ros;;" Aard.
appelen, die iVerschiedene eerste' prijzen in dit jaar hebben getrokken.

W!i, ho~den slechts de ~8te soOrt aardappel-moeren, en dagen alle
COI~petrhc Ult.

Tanden,
GA NAAR DEN HEER

J.

I
ol

De ~r WALKER,
DIUEHua T.dr BKT

LOIDDSCIIB TIIDBIf DfSTITODT
Ulslef-/(olf/ers, Gron/e/Jlein,

lTBBFT de eer aan het publiek
II in' de Buitendistnkten te
berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG' ~
leveren tegen minder dan de
HE'LFT vnn den gewonen prijs.
'Eenwaarborgvoor vijf jaar wordt
met elk: stel gegeven.

, Alle Consultaties c.ehcel Grati.

AARQAPPELElf! AARDAPPELBlf f f
VERW ACHT per "Clan Me.

Gregor" eene bezending Tan
le beroemde" llaincrop:" Schotsche
Aardappel Mooren.
-Een aardappel die wind en wcder

weerstaat en tevens zeer vrucht.
dragend is; is gedurend het laatste
jaargetij populair naar verdienste
geworden. Ook aardappels voor
de tafel, van <fezelfde . hoedanig-
heid. 4#

UEBER}[!:N ct BUIBBKI,
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..0. Bus 157..
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DE ondergeteekende wenscbt zijne
vele klanten te danken voor

d~ ondel'llteuning hem gedurende de
laat.te 8 jaren ~en en wenicht
hun en het algemeen ~liek te
melden dat hij nu een rtumer plek
beeft betrokken en Vt'rtrouwt hun
gunst als in het verledene te
erlangen.

K~NNISGEVING,

IN verband met bovenstaande
advertentie weD80ht J. Heine-

mann het publiek te infonneeren
dat.de zaak in vervola' gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

YAN n: SPOY,
I'a:n.{u 4(s/Of!erS

Tcl; ad,
DIlDU.JI, lULLIR &; Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,

tll.dy Grey Straat
F&&rL ,:~

iUID.AF'RI

KON:QiKLIJKE

Alle bouw· en timmerwerk &an
de firma toevertrouwd zal met alle
spoed uitgevoerd worden. Goed
werk gewaarborgd. Verandas en
balkons een specialiteit. De lf C".STLEMAIL "

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

Bestellingen voor, graniet voor J

bouwdoeleinden worden genomen. . 'Yl' 1-1lfUJULJ.
Daar wij on8 van de diensten van

een goed Voorman verzekerd hebben,
onderneemt de firm" om h9t publiek
met Doodkisten, van kajatenhout of
anderazin8 te voorzien tegen zeer
korte kennisgeving. Termen billijk.

Telegrafisch A.dres: " HllJ11UII."·
Postkantoor J.dres : PURL.
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AFRlKA4NSCHE CYCLE
CORPORATIE.

Hoofd Kon/oor OsPOI:
HOItK VAN

St.. GBOIGB Elf IATIBWt
T;",_ .STIlTBI, '. i

G~. WPSrá-ROYAL
.TALBOT·

CYOLES.van ar £t6 tot £21. -
BO_ ftIUIPss, COLUDlS

I.IIIWDS. YIIIIas.
Geld op Herste Verband
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!IlZ8gemD.g van ds. W. A.. Joubert.

,I, li"':
r I ~'''~ Il

\\ I'" tI n t·ll _;t.:1 .rue dag. een heerljjke
I ..:~t '" \1. dt' De opkomst wu buiteu-

, ...' 'lIt t' I I t'W .. \ lil du olt.!d&l~hal' der
I It I \\ ~., e-et 1t"~f-a."I.r en herder

:', k, I I l.I.' ", k c ocd Je handen
lol I,.tl Id,,'" t v \·l ....l;hatr~n Hil
__r.l,11l .. ,., f I !:'t'r ,J. da ton "O~~

I ! ZU I, I' I I': L:'t"tl'I't:lltt daar een
UI 11I. I, \ I ,J, Z •. " P:\.,:lrl ~emeeote
h. tilt \':~ , ,lt' I'll'" I tlchl"ld hll te

- '1"" Irt r. \ t " \,' andere phiatlil.en
11 (I"t!, \I,!~ ....k tI·' I

ru "'tir I, l,e' hd ,"gel. t,.,'j:".ld
pr t"'", ..ur.J .... dl" \ !ljlt·.....z t t ~ e llui. ende
'1 I 'tlrt!' e-t. ""li ~ 'll.ik p('1 t' "l!ze dat
k nl1ll .In: ,lt ~t mee: t~ ft't"1i\t vierde,

I' \ !' \,,.or" hl I ",I ..t'T.1 1\ "Tlling "P uit-te
\ le 10;1..'1 ITl';ltl o r d e r dl: mee s te r ljjke

~ \ rn jln'·' .....pr ,J ~ dt.' \ III t"r~

p, j, t-H
... t,,\ol I" . '" u:n t"t:' lutt.t en ...~

!l I~ kru. httlt k Id"tllicil eeue ltul~n
j .w Ih, tit'll

I, II \ III .'!:illt I "II !l.t t v r-, e z e f al \ erande rde

llld\ har-e pl.'lh ... el) li werdeu Je bergen
bt>t hart lit'r Ilt"~tll'

L.L:lt L rre , \4 tltrlll l. ...U .... '\ lant lt'

.! r» ",t Id \\,,'JcI. l.cat "-t' 1Jt::r":-Cll d.oeren
.It "'t "ver- \l'rbt:~d ~

, '" I'll 1 D« hlc:"J('~dêrTl\ler
Y I ulqdt II Jc ..lad I ,l)d .. het beil.gdoru
Il !\:4t u d,· .. Alrt'th,)lI~f ..t e t

, ,:" III hd m nid e n \ ru haar , lI) zal met
\\ t Ik v: t nxl zal haa r llt·lpt"l1 Uil 1l1:Haauhre
I.. I , Ijl ~ll:',j U1'lr~E'n~tjl[.,i .....

I lo I>t'! il< dl·[lt.'U I i.fl..'<lt-'I de k"nlng-rlrken
I."..:, 7Hh [11'\t'I~lhfllt!t' ..u-ru de ,tante

Paulo. wil het duidelijk laten ventuD
de ennplie-diellll&l' lDoet dienea. Kaar
...erk d. jieuaara wa. een verheven, bear·
werk D&lDeljjk het redden der verlereo·

zielen. De dienstknecht moet oiet
lDa&1' ook bereid vaarditr IUn OlDte
BIJ "II dell dienstknecht der lemeen'"

en wil dealen In lief en leed der ge'
_nte H!j wil bet krankbed bezoeken en
8t~~ dieneade bevonden ....orden. Maar waar
d~ tonde beersch r, zal hn er In Gods naam,
IcJtchttg tegen optreden. HIJ wil een getrouw
en' on verschrokken dienaar .. ezen to den dienst
ziffl. Heeren 80fllll raakt de dienstknecb t als
bel ware moedeloos. maar dan is zIJn troost. ik
dl~p slechts de Heere zal het alles welmaken.
W,..'lt de beencbapPIl Il! op Znne sebouders, en
HU zorgt dat zUn arbeid Diet te ..erp£S sal
"!Ijlen
lI. De verheven wo.ardlgb eid .an de bedie-

uing des eVllIlieh". Het ...as ..oorwaar een
ed~], en verbeven werk, sielen tot JelOB te
~t'n leiden. opdat ZIJ bet eeuwJ.ge ieUIl
r:q~en Wrven. gij vennocbt dat de Heer door
Zunen dienstknecht de gl'meente .al zegenen,
lOur dan moet de gemeente het samen met~,.inhopen en verwachten HIJ wees ook er op
dlt de dienstknecht aich niet te 'feel met de
~Itlek of andere burgerlijke zaken kon beZli-
hOudeo , maar toch," het z!ln plicht een wakend
oog te bouden vooral op de opvoeding der
Jeugd. en te lI'"",rschu~en ...aar gevaar is, zelf.
np politiek gebied, ID het belang van de .aak
de. Heereu.
rn. Het hoog ge ..oel \'Sn zl)ne verantwoor-

delvl<beld. Paulue beeft g!led dé groote ver-
l4It .. oordelukb.id van den dienaar des Heere.n
g"beld. DIt gevoelt eIken leeraar nog: dit
",,'oelt spreker ook En h" bad dat God hem
'00 wd .terken. dat bl) 10 den grooten dag van
Clin.tu. bannhBrtlgheld moge ontvangen. En
lo!! ,raagt daartoe de liefdevolle medewerking
.ler ge~nte. Verder ..raag b!J de verdraag-
Aaamheld der gemeente. Het zal zun phch t
we.en naaw op deo wandel der gemeente te
letten, eli t<! waArIICbuwen, ja soms emsng te
wu~huw~n. waar neodig. zooals de pllcbt
'Illj een getrouwe dienaar I.. V,rder vroeg bU
d•. voo ..t,.,de der Ifemeente. opdat hij gesterkt

om ab. een !\foze. op den barg te bIdden,
eB al, ..en J OZUIlIII bet ..eld te .trpden. Maar
daartoe bedt bU de bulp noodlg van <le Hun
en ne Aaron.. Bil werkt RIet om "ulf gewin,
mllQr wacht tocb op loon En 'Un loon zal
dUI III bestaan. dat h" lIelen mocbt winnen voor
hef rrlk liOdlI DIt lOU Je rukste beloontog
"nen ...elke bem ooit te beurt kan vallen.

Veryoige08 richtte hU eeo woord VIW dank
aao Jell c0D801ent. voor al wat hU gedaan had.
(lok bedankte bn d~ andere I""raren dIe o ..er·
gekomen waren, eo ID bet bIJzonder prof. De
\' UI! Hunne o"erkomst beeft bem grooteilJu
,,".krkt en t,.,moedigd, vooral ook de aanmoe-
dIgende woorden 10 den lDOl1len tot hem ge-
.proken. .
rerder drukte b!) EI,n groute vreugde alt dat

bU "Illle t,."de t"'Jaarde ouders 'II de vergadenDg
mOCbt EIen. en dankte ben vo')r .1 hetlrl'<'n lii
.LIn hem gedaan badden, dat zll met en voor
h'-Ill zou v~1 gebedeo. hem dell betlweg gewe.
teu. e~ bem \Il .taat gesteld hadden, heden als
"eli ad,."der ID den "'Il ngaard God. te staan.
S. bet D'Ulpreken van het nagetJed long bet

koor p. t;'~ 4-~1.
Cl, ,"" Ju,cht den Hoor. gU gallltCbe aarde

ruel't u,t nil vreugde eo ZlOgt vrol!Jk en.
1"13 illllngt
I),,, II, PoallllZlllgt den Heer. psalmzlUgt den

Hllér Illet de harp en de stem de. gezang.
('"",,,, !liet trompetteu en I>v.tumgeklaok,

juicht vO'lr bet 3angeZl.,bt de. Konmgs. de.
HOOren Dat de zee hruule met bare voibeId , de
....ol't>ldmet degenen dle daarin wonen.

.'i(lfJl'JIi" ,'i"/,, til Ch 1"1.4.>1 Dat de rJV16rtm met
Je - handen klappen, d.t t..gelUk de geberlf1en
Heu!!de bedruven, voor het aangeZlcbt de.
HElercu voor het :u<ng,;zlcht d". HeereD
D",,,,.p dankte h'l prof .De Yrlh~rs voor ZIJD"

I.elew.me le,ding ~.n het koor En verder
dankte hll (}(lkhet koor zelven voor de liederen
op zulk ...,1I bekwame w'lze gewogeo Daarna
.prdk ~"I deo zegen u,t, walil'n" het koor ander-
maal zong Op ," 13b.

C/,,,,'''' Hem d,e op den troon ZIt en betLam ZlI de dankz.-gg,og a* eer. de heerruk
beid tn de kracht, in all Ulngbe,d, ID alle
eeUWigheid, amen, Ja amen'

En hiermede warun de plechtighedeo van den
dalf afgeloopeu en glUI( de I{emcente verbl!Jd en
gned.moOO. hOll!waart"--_---

, Iaaaai:uil. Piketberv,
I' Decmber, 1897.

D;E PARLEMENTSLEDEN VERDEDIGD.

Malmesbury, 19 Dec. 1897.
Aall ti.Ediklur.

Mijnheer,-Met betrekking tot dil brieven 1.0

zake van de verlel1i\fli van den MalBiellbury·
PIketbera spoorweg, die onlanga in uw I(eeerd
blad vencbenen Iun, ocbDnt het mij dat er een
heel boel minel'lltand ja !Det betreklrinr tot de
bandelwbae in deu .... k van on,e vertegen-
woordtgen in de beide huileR, en ook ,.an het
etgenlijk oogmerk van de ingezetenen 1'&D Mal,
mesbury en de omlitrgende Jltreken.
E.... t wat onae vartepnwoordigen aanpat.

'Toen wu hOD ,.eraochteo de deputatie te , ..1'.
gesellen. .. erd hun uitdrukkelUk gez" dIt IU
"I/ten gevraagd W'Ill')ien d. deputatie voor te
stellen aan iiir Jam. ~i"e .. right; w.t wjj hoe-
genaamd niet IMlUChtm dat Ijj zouden apr..ken,
daar Wil bun een vrpe hand wilden laten. in-
geval andere deputatiea, sewe van Darling,
Moort'eMburg of Hopefield bunne opwachting
110uden maken bij den commiBaril: dat ..erder
lolk. gedaan werd, ahr een pwone daad no
beleefdheid: en laatataliik, op dat -ij op de
hoogte yan zaken zouden konnen blijyen, in
elk geval wat de M&lmeebary deputatie be-
treft. Aan dit verzoek werd dan ook 8tiptellik
yoldaan, en er werd geen eukel woord door de
hae ren Loa", of Lochner ie8proken ;' de heer
By.n wee. in korte woorden nl/un op de drin-
gende noodsakeljikheid om de verlenging van
Malmeobury zelf.. eo met van K.alabaakl"3l1 te
maken, de regeenog eeue "J;e band latende,
zoodra de Inn de Darlt.ng- te bereikt bad,
d.i ID aanmerking nem ..ode de 'I'OOrgeatelde
IUn un Kalabaojcrul.

Er WIlS hoegenaamd geen .prake van noch
Hopefie DarhDI( of Moorreeaburg af te onli,
den of te nade~len. Ik wenoch 10 de verste
verte niet 0 te t reden alo een verdedifler "an
onze vertegen rmgers. daar ZIJ in staat aUII
aieh.eI ven te Te igen, maar wat ik gezetrd
beb Il! na I1lP ov ,leg, daar Ik nn ge,,~lm
beD, dat In dese li k onze vertegenwoordigen
yaloch en onjuIst I baldigd worden van Mal,
mesbury de voorke te geven bo ..ea en tot
nadeel ..an de and.. dorpen. Ik beb de de·
putahe al. burg ter vergezeld, en daar ik
op "erzoek het wr-ord ..oorde. denle ik dit aan
beo, onze ..ertegen woordllJero, verschaldigd te
Z!IO. Wat bun oogmerk," of __ , daa~ed.
beb Ik 0(' het oogenblik met. te doeu, ik zeg
alleen wat gebeurd is toeR Wil deD commlJllllJV
neen. I:l

En wat de IOg~.etenen vao Malmeshury in
deze zaak betreft, ....11 willeo noch Moorreea-
bu"i, ooch Darlll,g, nocb Hopefield IQ deu weg
otaan, alleenllIk \\ elll!Cbell W[I, elJ dat lO nlltu~r·
liJk, dat de verlen!l'tng \'ao Malme.bury, eQ DIet
van eellli ander stahon, zal plaat. TIaden.
Overeenkomsttg dan ook met ons gesprek met
81r Jam ... Si ..ew ,heeft de d.putatie tww
wegea geïn.pe eerd, • aan den ingeDleur
.uUen voorleggen.ooclru "bIer aafikomt;
weg~n die Wil w~enell, geene vali de noder4~
dorpen ruilen belladt'elen.

R. H. R"ZI:~ZW8[Ll,
Buri"lOee8ter

"
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1. ! \ \ I Jil I I" (II ... t"'"t_'1 htk'g \.-rtrt'i,

!~r ht l llaa!: 'Il L··..h't·~ pr I~t·:oo...or De \'~,"'\
h.:lll"wl d.t" Il tit I It:~t'll unzes proken te

lit t I Hl';!;"" \ , , p, \duor de g e
el

j)L\fHP Ll-l IJ· \lIt.! I'iru 1. ~&II """l 4dt' vers,
\ t'rdt r e-e 111":1:' \ i rJ:t fl Uit her \ u"rlit:' lll .. .fd

!'\ll I' j"fd 1 Ah ...1 '(")n~ebt·.1 toen hu ui
]. wo.u deu I!{~dl:i,lll aan dl rt tlllllJtus
i. r ~ Il,-'t !JIl' tilt m...n IC't" ..uilt" traan

~ .... " ,t d:'\ t,(_'\dl .. hl)t:' ~eht'( hf dt_' ~e
I" Uil ti.t>I, \Iuden \\aaIJI~I'n dit"llolt

J, ... 1I1·t"'ft" \ t'rdl r {,4rl hq dell He~re
lt f) 11l' 11" t"{l 1t'I:"r:iar ti> ..kr ke-u ton hem
I Ikt"Jl J.('gt'u III dt> !!!e!llt"~!ltt" tt' Ul.:lkt!ll

,II 'f' "" t"rd \1 '<Jr dt gt"11M-"Tltt' ~t·J.f)!lgt'l' p ...
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\
t, ....,j\r U.. \U" 1.,:1'01'" 'tn"L;en~ [ut tek!ft

'1 LH 1\ ti lulh'll ,,,lh lrdt.'11 I~lhet
'J Il! J. l~nl!ltljl dt'~ \\11Prd.5

Il. r );.!""e)t'J Hq W't't"L04 ('il h. (~e\\lchr 'ln
.. tr ... kkl!ll.! \\'t'lkt" ht'Jt"rl aJ.fli.StkÓp.()pt ",)rdt
I I j~.J rl\t'lI~d; I~·n.a.r fOtl df' getllt"t:nt~

'A~t'''' bl f.'r "p dit de ip'l....·ott"Jt:>ndelt.
" .'~il:ltll' L.~,'\k ! lJoemdt<[ fl I dt" \erko[l
I, .. t'\'au~~ll~'" Efl f.,H' \\ \!' ht:'t t()~U
,~ liet ua, D.""IL,,kel'lk dat bet
\I'rk'l!ldl~i Z"U, \\!II.fI::'I' ){ L1;- alien

!lIet dit \\erk Jofn d3.arto4:' m ..et ...n t"'r
~. pt"r .....,Ilt"tl lt 10 Dt.' .lpO!i'tt'1 "11~t el "p
;.:,I,t'i! .11 dt' ~h~nlng dt:'s wo~,rJ.~ aan

t" '. II,d,· lll.f~'ht ldt-'lllk a.ln t'lk.l'ldt:'f vt"r

\, I, I 111 eli Lan dt' ,llld, rt' Zlld ..... t.l.3.t d~
..: drr t,d··l ....rl Ht'r ~t"t*"d \i\a ... het

ll!'I~~t:' gedt'f'lh' \ III ,k .. It··{'r.ur ... 'o\('rk.
... I II d~ t'\ 1I1~t·llt.JIt'Il.l~U"" \ I1lt 11 afJSt"

I Ik ,'('hit- t>\ lJl.1!t"Il!:::~·.\I ....ml,ll !{t"\ ,)t·lt
Il I nh tij, vt"rllll~ ZIl! dt"'r Yt 1" tIl t;>rn"'~lg

1I1"'[ 1.1',I.t 1 \\ , .... ,f, '4t'rkTt- dt'r
...., It'l'· .JJ, lhll,t.} htf'~f lt'lf dl,inrlt' h~t

I ",1-"~t\t'11 Hd ~...I,.J,,,tl::lr!l1 ..flat
lt't te 1>;>\ t u klJllkll \<lll Ot! Il>ot...t~ m 't~1

. ,I, \lle,·" hd 1(011,...!
1 ... ,lH 1'1 "'11.\, "'tt"llt'n h
..! Il llt'f' l~el1 Il! dt' \lo

'lf' II ".r l,111 """lInllS(lll \ Il"

k.- I maar tilt' .. 't" kr~'r,( t'Tl d:\f W I"" !.ó41l't ht .. t~

dl.! '" 1 ,lll.rl.\lJ dit I "\"111[1\ t ~,IIt'd 'lito! ht:1
r(' t' ~"bflilk m.lr.:t'I,
I I I).. t,....dlt:'nln..:: .j, ... \\(l< Id ..

Al,,, til di:'11 ~. ,,,jo \,1 rlW!' lol kOlll[ d!::'
t \ ltl~' 1.. Ilt·n.l lf 1"1 Il. é' li e lJIl h,~t
¥i , I .I.tr hl,U I, \trk,f.j!)!"it-l. Z." k\\lnJ

( ~l .. l',... 'J It'r LI.. )11....11-0' L, 11/11/1 f{lngt:'1l Lit"

ap·,~r, I, 'I j, ""ert Jd I IJ, t \ I 11.!'t:11..- dle'll~ti.U
nl ....r t' ...r...r In d.,. hllolot' ~ IU1"r !l'" ""an: m Inna
II 'lIg' It'll t'IO,j .. h·tt,'J't·,,"'r 1.111d~g{>

m, ...11' .... !. IcU~IIJ;11 (!Ildtl!j, t :t'll HI .Ill" ,lJz.,.,."

V H>rl'tl' 1,1 I~ Ind""fll.l.uJ ,. II'" Ht' a!'t'l:J.f'! ,lt'.;
H· t-Irll III) W" '" t r"Jl ti Jr lt 1£('111"l'fltt dt'1l
It':-:l L' III ..trulT 1I1".....l ~!; Jl t llf h ilL1l1) III d.1t
}.o:,I,(...!, \ "'Jf t~ lit It 1'1. [I "r I Ill'''' mt·! I' IJt'Il

I. 1-'< Ilwlj{e e\ i.rll{t I" lt- 1\.IIIlllt II \ rk"nd!~t'n

l)l.lf·PI m,~~t ·It "':'flillllto- litt "",'rk zf)()ll"lu
~ \,n(ll/l~"!l ht-'t ')fJrrt'kkt'll '!lil 1I0 .. d,.\[1:' 2'(,1'011

\I, t ti ft·' \ .. rlllri.(. Ti 'i. kr lok"'ll t-!I .ifill. I' , .. Il
T., I 1!l'I~ I Jo. lJit j, II lIldt ti d, .. I•• rilr, lit "It'll
.... I~ ",,\r,l~ ,I. !,t'r-\.II("lk~l'r"t.I_Il'I'll/llh

"r1(t"l ~~ ""', ~",ltr f-'ll' I,lkt Il lf-' Lit. II

nl I,ll Il 111 rn,,~ r,h.~l {,,(tl ,d!dd mpt dit
. i \',l'l Jt \'lk"lId{,I'lI.~ ,It .. ""(lrd .. litt
I k\l,ld ... ol,· !.tl< h' \ i'l li .....•. I." rltr 0111lit II III

( 'l. kl I I kt"1 rt III I 'llo.,'"t'·1 ,I I" !t. t d:l.lI !II.1.1r
h. • ~,k'lrIlt Illf ":l .. Il hl tt .... llr"W. LlJW1.:ll

...'ip. Ildt- I I,k\\ lil.. \1-'11~lrgl'!1) atgl"l)df"11
t ,I "1\ "f h"f .!.. ~ ,r'l I '" 11I

Zuid-Ach ter-Paarl.
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HOPETOWN.
(I~a,., ('fn corrnp(mdelll )

Een sterfgeval.
T(-n, IrI mell aall de eene z"de vreugde l>e-

droef ~ eru aan de audtlre ."ue rlCU hUlJige<tn In
Idlep"" r..ul\' !!,,,dompt;ld Immer- up deuzelfden

I
dag (Dooderdagm .. rgen om III uur) bhe. de
wedu"" lsaak Bosman de" h..~t.ten adem Ult.
broot moo"gevoel wurdt I",tooud met de be·
droefde nagelateoen

De droogte blIJft maar voortdureu lU Olll>

dlAtrikt. Het IS ulet alIeeD de droogte dIe 00&

kwelt, lOur de t )"eedracbt die III d"n laar..:cu
t!Jd onder de men.cben heel'llCht. Het I. voor-
waar treuTIi te Hopetowo gesteld. Het i. OIet
alleen OTer polit'eke zaleeD, dat meo kwe.tlel
beeft. maar ook o"er kerkelIJke. Onze geacbte
leeraar, d•. LoUlO, dIe een u'er lIvertg wan IS,
kan de..- la.tst~n tUd bjjna Olets meer zeggen
vaa den preekstoel dat den een of aader raakt,
of bU wordt gepakt d()()r 1110vlJaoden. Maar
.ooab bet spreekwoord zegt: "Men baat JIlU
omdat ik. de waarheid .preek,' ea zoo gut
bet met onzen leeraar en zune enkele viJtmden.

Dan .preekt men In den laatsten t!ld vna niel4
aRd~r. dan van .. het meuwe orgel van Hope-
town!' () hlores! 0 Tempora! Arme Hope,
town!

Ml.~t;Chlt!U vraagt, II, Iher editeur, maar WUf·
om .preekt men d"n zoo "eel teo nlldeele "an
het orgelO Ik zal u de oplO8>llllg!l'e'eo. Om·
d~t plaatseilIke leeraar eeD der voornaam·
s manneIl wa. om voor eeD oriel te wer.
keI . .ellenen die het zoo zeer ~j(eo het orgel
bebben. tringen nocbtau. '. Zondag'!! 'l&mea als
het de gemeente leidt.
Oa8 dorpje werd den la.at8teo t!Jd zeer he·

proefd door uekten. vooral door de typbeulle
koort.. Vooral In ééD hallgez,n heeft deze
zU'kte zeer zwaar geregeerd vaDaf Juni 11 tot
au toe nog (de famllle Uu TOIt). E'en Jonge-
ling van omtrent Iii jaren," er aan be"lweken .•
De moeder hgt al kOdert ()ctober maand I>eze
fIlmIlle !.eeft al veel oltge.taan, mru,r bet gaat
nil tocb gelukkig beter Wu hebben h,er'
een zeer ookwamen dokter, dm goede kenn,.
!jee ft VIW typheu.oe koort-, n I dr IInpktn.,
vroeger van Bnt.town

Ik t,.,n trotllCh om te zoggen dat ten " won
der gemeente. In den persoon vall dr De
Jager, v,rug '" vnll &hotllLnd. en dat bil be-
sloten heeft ZIch te Hopetowo te ve.tlllen

Nu teil _lotte wensch ,k u. hee'r nd,teur, met
uwe medewerken! CIl leze..,. ee';\gelukk'JI Kerst-
ml< en nieUWjaar !\foge IIW hlR,f 'poe,lu: door
gllo",'h ZUId Afrika erkend WOrdQIl nl. het
.. echte nutIOnale blad ..

""""" ....... ~"""!"'~!""

I'.

( ~"UIL Uil fIJ7'rf'1CJNndefit )

DIII",lagnamlddag ~I d~Hr Illeld de Z A. P
"lw,,1 h""r g~wooe Jaar exa.men BIJ dIe gele-
~l'nh~,d "at( het rUIme scboollokaal goed gevnld
Dlet helangh"boonde ouden en "TIenden. Toen
It,c,' d, tot hool h,nnl·ntrad. wer,l het ~ al da

I., I.! II .'r I \, uelJik getp,kken door de fraaie blo~menkranoell
I, Id, II d II ZII ml t-'n n.nderr d~oratJeM. wa.armi"e Jt muren prUk~

tc-n D. verrlChtllll(cn werd"n gL"'f",nd meI een
iJ"j dON de o<:hoolklllderen. dat, n de ooderwlJ'
Itrei' 'Il de kinderen tot eer \ et!ttrektt'. Daarop
Wl'rd,,, d~ verschrllendp kl.....en ondervraagd,

. n ..ult nl t'n nH'11 'o\t'ro meer dan t'erHI a.angt:oaam vert1\8t
, ,,- I. I< Ill" I " .!.>or de JUI!I" ~n vlugge antwoorden der kinde·

I"", I, I r, n Il" dlct,,~ en r"k~llkunde d,enen JD t blJ-
1\', "'I 'j z'>Jldt'r met lof vermeld tt' worden Yl'rsehel

,I, ! ,.! ' ,jl k.t "II t"t 11I dt.'l\t: recltlltlt'.M werth.'Jl gedurt.'ude den u&nud
~_ 1 I \1 , I I' , ~ t Z'j I 'd 19 Jour de kmQereu gel('\'(·rd, eli "'(]mmJgen
_ ..... ! lt il t 'Il! der kielllt"n kwett!1l lwh heel g<>e4i \'aD hun

II I \Iull" I r; "I' taaii Hun HIIUloedlghcI<1 vooral" prIJzen_
I . " ,,\ ""aT,IlJ,( Aan het ernd.., der 'crrH'ht lUgc" dee!de

meVrOU\\ 11 (, ~[alau de pqlzen u,t aan de ge-
IlIkI.tl~e pr!!"" ""wr- eli 'prak nok ten hartelllk
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Och ""an",,,, milll !ref.tt, "alt t zwaar t u t~
• 'eggen,

Nog zwaarder IM t mIJ te scbEnden van Jun,
Ja. van u. d,e mil steeds-wii ml 't mil we~r.

leggeD ?-
Hebt getoond Ilwe hl'fd~, uwe liefde ell

trouw!
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:Iawd ..... r.d,t,
MIJnheer - I, .e III u\\ ,,,JClJrng •. art,kel,

"an den ~IJen dezer dat !'en deputatIe van ~Ial·
rnuabur. haar opwacbung gemaakt beeft bil
"lrJarnc'" ....I\"c""'nght

~lr \ crzOt::h: \If atl.o om de spourlnu, die gl"
1",~J lal wordeo naar Piketberg. veranderJ
Il JqjJgen III plaat. un "an Kalabru.krual. haar
':Ln I\talme.hur) door ~Iooree.hurg, recbt door
fl,l~r Plkett,.,rg te hebben Ind,en zoo, dan 1"'0 Ik
rt,..,bt \'t.~n,vodtru o\'er dl! lt-den vau MalmeRbur)
[.'rwlll "'i 10 Maart tezamen L" "r .Jam"" wIlreu
t.'[l overeengekomen waren om een IUD te krt!~
!(~o' d,e het geheele d,.tnkt ... 1 bevoordeelen-
en .. aarom dan zoo .poed~ "erunderd" lo bet
mlJlschwn ter wille van dIe paar koopheden te
-'I"lme.hul) en III of 12 plaatsen te l\IoolTeep·
hu'1, d,e reL'<l. zoo vele ;aren bet genot van
den trem hehhen' AI dIe ~roote dl. Inkten
zuoa,J.. Dar!rng, ll"pefit>ld, Sllldanhabaá! en
Zand,'eld. worden dan "I\n den trem oatroofd.
TlllIIICbende :'NO en :-10(1 plaatsen .allen er onder
m04t~ell lIJden.

Eli "aarom wacht d.. depatatte tot ter
elCih,r Ul'é~t al. eeD dief ID deo nacbt .~
:-;let f'e\"l' een porteur werd toegelaten. De
arlNlDe!lten doo e deputatie opgegeven, znn
va,,' ge<ln I",teekenlll Ten eerste, de llin van
~1aflite.bul)· door Moorree.bnrg, naar Piketberg,
... 1 :3[) fmu1en wezen. en 'fID Kalat-kraal naar
Pllqtberg bil mnlen-van .. aar die 25 m!ilen?-
eell'fVO"te mlll",Ieenmg. Ten t ...eede, de boeren
moeten al de IDIIChme. te MllJme8bnry i:rjjgeD, Pe !wIden
-ahreer eeDe ausgiatng. O'feral rond lijn I
m.lltes te kru~· Of gii belovell wilt, dat
!fa ill de V1'IIBI, bn of zal zoo een hooae- Maar ... A1bertlief_xcuu_

pl".t per!lOOn aJ. 8lr James, zun belofte Yer- Wá.-\r hebt lij toch aw pruik gekocht?
brabn, die bij MA onze deputatie gedaan beeft, I:aapatad. , "A. H, P. JL
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Maar kom. hc' e :oianu,e. ach wd toch DIet
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neefl ,"et toe aan t "·crdr.et. dat uw bartJ~
verteert!

:\Iel spoed kont ,I< ,,·e':r! W,I u daanll ver.
bIllen,

Met roem ell ook .ektr '" raug dan vermE>erd. "

;\1" lT zlLl Ik met roem eli met dapperheId
strijden,

In t geloof nao uw hefde. &an u, u alleen,
Steed. denkelld! Kom SauDle, kom wil mil

verblljd~ll,
En ""henK m!! uw zegen, 'k ga moedtg dan

been I
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Ontvang op uw hoofd, mun band!D ge .
Youwen,

Den legen m'108 harte. dielJ In 't gevaar u
veraeld !

Waarmede mun dappre zich aaa 't vuur kan
vt'rtroowen !
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Daarna "prak de b~r N. de Wet, daartoe ui~
~noodigd, de \'Ilrpdering toe ala bodidaat
voor den ... etge ..enden raad, in "eUte toe.~
hij zich betoonde een rechte boer en ware patriot
te ziin, ''''&lmp een voorstel van dank en belofte
.an ondersteuning, jndien gekocen door bet
cirkl)l·comit~, algemeen werd Ll""t",,,,,,,, ...
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