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en bedriegen, want de
den slapen niet! !

Op de

Laat u niet
vii

2. Het II'1IIObrijf
door " ,

3. 8chikkingell té

de Alrikaander Bond Con.
'stitutie, gewijzia-d door he~. jongste
provinciaal bes or te ~orcester, .zIJn thans
'op ous kiln verkrijgbaar tegen 3d. per
stuk, of~. I dozijn. postgeld inbegrepen.
,ran de " de Villlen & Vo., Beperkt.
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Oude en Beproefde Leden die voor n door dik eD

twee wettig gekozene Kandidat.en door h&88t. al
AfrikMnder Bond.

mannen door de Commisse faD Toezicht sterk

voor 'DA.YID DE 'w'AAL en D. J. APPLICATIES voor
noemde betrekking V.,A'N'8záld

van de- bij de Wet . .
tuigsohriften van ,wallu:ntlel(l.
goed gedrag, van de
ocmmisaie en Predikant
cant werkzaam was,
maataohap eener PJ'()telIWltl4me
Kerk. sullen door den Onder'll8l;ee.
kende ingewaoht
15 September, e.k, i

-Werkzaamheden te beginnen op
4 October, e.k. '

Salaris £120 per jaar. ,
Kennis van Handwork jUU eene

sterke aanbeveling sijn. :
Billijke reiskosten" gee~d door

kwitanties, zullen vergoed jworden.
N .B. - De geslaagWj a~plicant

moet sich voorzien van '~ onder-
wijzers '2de klas spoonre~ certifi-
caat om, teged halfprijs te ~izen.

GERHARD R. ~OdSTE,
.V001'.1, .B<!h. Com.

8DIo:cM1' 4D, 11\
... _t'.!.al.etlcIII
.. tit '¥fooi te
DWM; ~lI' ... 11 •
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De ''JtOlOIlIBt
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Kiezers in dq ·Afdeeling Oudtshoorn!
I

S'r*DII'r "V"C>c:»~

J. B~ S-.-..-.""__!MA,.....
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16 AjUGUSTUS.
B,..A..A.RL-

.zeI.~za, .......e ~a,:.1Ii1.

PUB~IEKEI VERKOOPING,
i

Op Donderdag 18 August,us,
IOM 11 UUR V.M.
i

I.-Zeker Erflgelt:gen aan ?e :Main S,tra,~t (annex ZIjne 'wonmg)
methet daaropstaabde pas voltooid, met genefllJk en suffisant Woonh:lis
onder IJ ze~en Dak~ bevattende 5 Ruime Kamers, Dispens, on Kombuis.

II.-Een onbebouwd Erf gelegen al!! boven. Daar boven-
staande Erven ~es~ou~d kunnen worden als uiterst goed gelegen voor
Handelsbezigheid, tnz. Jil verdere aanbevelinj- overbodig.

!
l E:KNDE.L:KJK.:

IIl-30 Mudden Patat tas.
. 1 Lot tru·wielen.

1 "Zware en lichte Wagen-wielen.
en wat n_;g verder tal worden aangeboden.~

~ J. A. PEROLD.

111aure, van Ey« & Co" Afslagers.
1

Paarl, 9 Augustu+ 1898.

Rouxville, O.V.S.
a AugUstus, 1899.

Assistent Benoodigd,
Voor de Gouvts. 8chlool te

Smithfield, 0.V.8~
(EEN HEER OF EEN D~ME.)

I.

!!li

NA

Eel IIIIJtllt{e) Joor 4.' Glllntltute
, Sc~ool, te Ottosho.p, 111.1;1,

&oldJtldn, %.11 '. .~~tPlUJ~.
I wnnD.
, --. "IO._ 1UD'l'.

larkt· Agente~ Bezigheid,I
TE JOHAN~SBURG, .. ,,:,!.w.~Qa~, I

nE Ondergeteekenden, vroeger be-
U zigheid doende! onder den stijl
van OCR"'E EN J1.\1lr;~UN, maken
bekend dat de bezi heid zal voort- DE Onder eteekende behoorlijk
gezet worden li! lám. l1aam.-AlIe" g I st

g
.. d d d E J, d Il' e a, zIJn e oor e xe-

orders,aan hen toeYrrtr~)Uw zu en Icutrice III den Boedel van wijlen
met stiptheid worden IIltgevoerd.- •THECSTS Gr.Il.HARDUSKOTZE zal
Referentie :\Iarktmerster, Johannes- 0 DI.SD'G· IB'
bJ,U'g, , P " lic i 6 SEPTE ER, t898,,

Post adres Bu., ;','I.;Jotll'lne:iUurg.
Telegrafisch adn's:1 Olivier , Mar-kt,

Jebannesbnre :~ I

DE frEBROEDE~S OLIVIER.
I

De heer A.! FI ELD,
TAND$TS,

(Vroger bij het Londe. Tandheelkundtg
Instituut, K~p8tad).

EEN ZEER

Belangrijke Yerkooping. &ea IIPOC
•• "',10 ACJ(l
II L1 ·~1
., litbkl
.. ~lIDt~, .._.~
,. ....... ór ..
~ JH miDiate
411 ....... DwfldD
.,..mJ.

V~m1ll
Pr&1'aJUanUOl.... , Mt-.

....... _.·181

.. ....... t,1'l!
~_cleal
........ 1s1'll.. D.... ........ ..,.,-; ORA.~JË-

*oocl1<J

Appl i,catie1'
WORDEN hlermede ~vraagd

voor de volgende betre~ngen
in de Gouvernements School, te
Kroonstad,O.V.S. t.w': ~,
1. Voor die van tweede Asfristente

of Assistent, kennis van ~e Hol-
Iandsohe Taal een verei.sc~te.

Muziek eene aanbeveling. J 8aIaria
£135 per annum. I

2. Voor die van vijfde ASsistent.
Salaris £120 per annum. i
In beide gevallen zullen; certifi-

caten van lidmaatschap van
eene Protestantscho Kerk, d~ Appli-
caties moeten vergezellen. ;.

Werk te worden aanv~ tege~
4 October, 1898. ::

Applioatiês zullen door 4en On-
dergeteekende ont~en !worden
tot op den 15den S'·ptember. e.k.:

Billijke reiskosten, f,restaatd door
kwitanties, zullen vtlrb'Oed -WOrden.

N .B. - De geslaagde ~plican-
ten moeten zioh voorzie~ vlm Onder-
wijzers 2de klas spoorweg Icertifi-
caten om tegen balfprijs ~ reisen.

Ds, G. W. B. 'UN DIR LJIGEN I

Voorz. &11. ''QOm.
Kroonstad, '

lJ Aug .. 1898.

IS uu Wet lijn 1,r;J~t'
gullneu, III tin h

en Co.'. Call1l,, Charu
Kaapst,«].
gull>'tiglijk
paueuten voor Zijll
kWa&IIlhelJ en ZijIl" LJ;

:30 Beesten, waaronder Eerste-
klasse Slacht Ossen zijn

I,:31)0 Eersteklasse Schapen
4 Goed gedre"'';t>erde Ruin Paar-

dell
10 IIit muntends Muil Ezels
:.! Fraaie Merries met Veulens
::! Tent Wagens, bijna nieuw
1 Tent Kar op Veeren
2 Tent Huizen, kompleet en In

goede orde
2 Enkelt;-voor Ploegen
1 Lot Zakken waaronder een

groot gedeelte Lederen lakken
zijn (Kanpzakken)

20 Eersteklasse Kaapsche Schaap-
Rammen

Per publieke V(,iJingverkoepen op
de plaats,

U l{ () 0 TRI ET,
dist. Namaqualand,

DE volgende Losse Goederen:

. lJP l.iJ. ei" ..n be-
u Dunaid ('urrie
Adderley Rtr .... t '1'
LD is goed ..u

zijne vele
tessioueele be-

Kantoor ere:., :. v.ru.
's Zaterdags, :1 v Ill. lot'

E:p1·;:;-fn:RS voor I
J. . cn DqJ Ipet twee
palen-en-d daarbij, op
Erf ~ o. :.! Grond, te
Brandvler, zullen "tlU~lt'U kantore
tot op den MA.L'lOAG,'KOST EN DRANK. VOLOP.
15 Augustus, u.s, ontvangen. Ee. Ruim CreelJet lil Jelleand lo:dlD.

Bijzonderheden grootte, Verkooping begint om 9 uur v.m.
enz. kunnen ten' nutore worden G. VAN RHIJN, Afslager.
verk J·c~en.

1-'. :: P , C.C. I Vrienden! vergeet bovenge~"
Kantoor v.n, J i, I datum niet.

Civielen Comrui Van Rhijnadorp,
CalVillia, 23 8 Juli, 18~8.

Huisraad en Keukengereedschap,
En wat nog verder op den da.g der

Verkooping zal voorgebracht worde

KAF TE KO



_ •.ot·

rkozen.
NA.A~ HET NOO DEN.

n yoor ioa-
.t.O.V.S.;_
,'raokruk, -lik
t h : 1ODil-

,OORLOG.

aapstad
hei yerk-.lI
I;.. Timnnu
<&0 du pokken-
,t pokkeD
rid... da

•0
of

6 0 0
1I11lJ·.A..&.JID

0 8 0

vuu 1 0 0

'P.)
...- I' e e• 8 •

WO

6
U
I
i,,,,
••

De •
_" .....



oQ:PEN'IJE:;
, .. ' vis Dn:

ling'sraad ,~va;n""·\_~'''RB
,Voor ,liet.: 'RaIO".ngeelDcUá'd

Boofd-~ ,4__ TotaaL- ....- WtI(IIIl, ...
£I.d . .s .. d. £ .. cl..

o 0 0 ..·'38 1 li :18 1 :>
o ,0' 0 4s8 16 11 -6s8 16 11

o 0 0 12 1 10 12 1 10

o 0 0 1 16 0 1 16 0

00083 831

000560056

r:tiel4d~r
&iekte Akte
1894, zijnde
der kosten Tan
diptank

OT8rtrokken
op andere

" bij
Bank £lt).') 7

llia Kontant in K.ae
Theaaurier £69 •

00033308330

DOO 9631 9631

£6S3 Il 4 £6.'>3 11 •

Pw .Ba.I&ae.-
" OnkOlIten _Waar-o

deering .•.
" 8alariS.D Ms-.-. t..r:U. AouIU- ... III

..u. uden ~-_. -
" BetaliDtf Moll B.UU-

leCIea .... •••
" JlakeD, 0U.derh0aCI

eD ~ ftIl
Hoofd.,._, eu
Dammn ,CIMrOP.
GeWODe Boofd_
R8II... ...

" llakea, 0ndIrh0ad,
Reparatie ea V....
beteriug ftIl Afdae-
liuglnrepD lIIl Dam·
IDCI daKOP ...

" Jntereat op Over.
trokken Bebuiag

" .Andere Uitga.,..a:-
Drukwerk, .!.dver·

tentiee ens~
P08terijenenltleinig.

heden ...
Comm.op in.ameling
ftII Beluting ...

Kantoor Haur, eDJI.

" Bal_a op Hoofd
Wegen ... . ..

" BaIUa op rek~
t.w. :-Ia de

In de Kut

0 0

":

I
,

0 0 0 ~ .~o ,l~

~ 0 0 71 6 6, 7Ii
l I

~I , .
, ,

0 ,0 0 0 0 0:'

a 0 0 101 8 0 _lOl 8
i

0 0 0 9 6 9 9' 6
I

i
0 0 0 ti I) i "1',
0 0 0 II III 0

0 0 0 /116 0
0 0 0 10 8 9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 o 0

0 0Totaal ...

mits dezen (.:) dat wij bovenstluwde Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van den
lWf jaar geëindigd 30 Juni 1898 hebDen nagesien; til) dat (onderworpen &an pan~&l
ijsstnkken gvetaafd-t..; (ii;) dat, in zoo ver ..18wij knn en nrnemell, de ontT ..n!l1l....!D
gedurende gemeld tijdperk ontvangen; (iv) dat de n' ;llfettig Qu overeenkoms~g ol'otlmn~tID,
Raad is ; (v) dat wij niet hebben toegelaten de BOmnn om redenen gemeld
bal ..ns uit £69 4 i in h..nden vali den Th_nrier bee t (bet_Ik .... ft 008 'Werkelijk YoOl'!relletd
sooals opgegeven in den Vorm O.A. ~ A.) en nit een bet balans van £165 71.8cl.
(ei.) wij curtilibeeren Terder dat wij de opgaaf ftII Baten en ten ftII gemelden Bud YOO1'

onde$c>cht dat dezelve met bet Grootboek overeenkomt, en, VOOl' .00 Ter .. kunnen nitvindell, ten

(Get.) 1'. THOM.SON, } A '>.!.l_ • ,
G. P. HUDSON, nww~~

16 Juli, lf'U8
Ik, ALrL:W J

ataande eeu waar
hei half·jaar geëi

Geteekend

Lorxa-, certiflooer mits dezen. onder de voorlienings v..n Sectie 2 van Wet 32 van 1888, dat bOYea.
wkenrig opgaaf is van mijne rekening ..Is Thell&nrier van den Afdeelingsraad van lia.makwalAod, .oor

31 J uni, 1898, en dat de balans is 1&00&18gvepec:illoeerd op nevllllllgllAlldeu Vorm C.A. 45 A.
(Get.) A. J. LOYNES, Theaanri8l'.

mij, Bols getuige, dezen 15 Juli, 1898.
(Get.) L. P. KEARNEY.

(Get.) J. S. HUGO C.C,
Voonittar.

Het soort dat .ENAfdeelingsraadloor de Afd. SCHUTBERIC
JaD Yan Rhijnsdorp.

, DE Kiezers in de verschillende Wijk·
en VBnde afdeeling VBn Rhijns-

dorp worden hierdoor verzocht om in
geschrifto Kandidaten te nomi- Krugera.am.
neeren voor de vertegenwoordiging
van zoodanige Wijken in den Af·
deelingaraad op de aanstaande
Elektie. Elke Kandidaat moet door
niet minder dan vijf stemgerechtigd
kiezers uit heL distrikt worden ge-
nomineerd, anderszins zal de nomi-
natie van nul en geen waarde zijn.
Geen Kiezer kan moor dan één
Nominatie-lijs~. onderteek:.enen, op
verbeurte dat ZlJnnaaID van alle norni-
natie lijsten waarop die voorkomt Olyven Rlvier,.Ladiamitb,
zal worden geschrapt, en beschouwd 15 Jnli, 1898.
alsof die er nooit op werd geplaatst. -T--=E::--wo-rd-e-n-V-er-koch--t-te-Dam--p-_..,.....-.-iD...-.
Alle nominaties moeten door den dien !liet geloel. op ~ Aqutu,
Ondergeteekende worden ontvangen 1898, ten 10 nre 'I vool'DllddaP :-Een
niet later dan den 9den dag van ~i wi&peDI ~ witte atrepen OJ»se te be 1898 E' .. ZIJden VlUlde li.. tot op de knie, ,. WRP m r,. • emge nommatle streep op de linker !.'ijl, rechter TOortieeD
later dan dien dag ontvangtln, zal wit, linker 1borpoot Mt,witte l-.rt met
V~ nul ~n geen waarde ziJD. Elke stomp kwaat, linkerhoo~n aoheel, ,.merki
kiezer die zoodanige nominatie on. ,rechte~r stomp, meedJCI YOOI', lIDkeroor

derteekent, moet zijn woonplaats !:d;~~Id:~~:;;:.~ i::
vermelden. gwneden. omtrent 3 jl&!' oud j MD deD

Gedateerd dezen 6den dag van' ~nkerbr11in merrie, kol Toor dien bp,
Augustus, 1898. linkeroor nraluwataari, ~ bf!IIDd op

CB" u rechterkant 'nil nek K,ItiI&rt uifctilDedlll,
• ~ omtrent 3 jaar oud. '

Civiele Commi8saris voor de N v D WAL'l1
Afdeeling van Van RliijIUldorp. r . . 8chutm.:......

Kantoor van den Civ. Comm., Damplaata,:; Au,.1898. '
Van Rhijnsdorp.

Divisional Council for the
Division of Van Rhijnsdorp.

THE voters i!l .t~e several distriots
of the dlVlSIODof Van Rhijns-

dorp are hereby invited to nominate
in wri~ing, candidates for the repre:
~ntatl(~n of Sl1C~. districts respec-
tively ID the Divisional Connoil at
t~e ensning election. Mvery can.

Ididate must be nominated by not
, fewer than five persons entitled to
I vote for the district, 0::."' otherwise
his nomination will be null and
void.
. Novoter can sign more nomina-

tI,?DS than one, on pain of having
his name erased from all the nomi-
nations in which it appears and
conside~ ~ if never placed ~here.
All nommatrous must be received
by the undersigned not later than
the 9th ~Y ~f September, 189B, and

, eo Ingewanden i.de uy nomlDat~on received later than
Hoofdpijnen, Zware that day will be null and void.
II I Ev~rij voter s~ any such nomi-

nation must state his place of
. residence.

vali onwenocheJijke D ted hi
Ge'u_hooi....... bevele .. hel aan a t 1.8 6th day of AU'!ru8t;

boschatha:'" bevoodeu: 1898. I)

d.un ... vinden C. BAM,
Civil C-ommissioncr

for the Division of
Van Rhijn'adorp.

Civil Commissioners Office
Van Rhijn'8 dorp. ' ,

DYES

~ Diamood Dyes nv..tIit .... R.>D &lIe andere in
Kra.e.ht, Reinheid Geene
anderen zijn Wacht u tegen
't'8l'Y&lschte omdat zij van
roedkoope materialen aijn
gamaakt, en vlekkige Itlea·
ren geVeJI. luooefI "enrekerd te
sipa, gebl'llik

UIAMO
T ..bherte, KOOllen,

T..pijten, Enz.,
w.....r!x'(V.1rI dat zij meer goede-

kleuren dan eenig
gflDlaoJtt., en meer bril

te geven.

.'

uan ....UlIIIA met'
DYES

le verwen.

.Aangename

"; "

werkt lIOOO..II! eeue
werken, hut i«"'~1 rullllll\lnde
wade r he t te verzwakke
eD bate ievolj!~u voor

Namaak""ls en .1Ib..ti'lten
sijn talriJk; lPj
om lt Calfornia tt

YaD Vijgen..
Zoekt den naam eD

"";~Vlerlr nn de \';&JllOI'DlA

Vljflen.lIiroop".at.o",p.
pij ;die aijn opeIken
echt i•.

OY>lral h,j \ ",;
Wiakelien t~ v,rk ',:
... lP'ootten. 1... J
CI-- rmQwe grootte,
v.p6t: J4!, Snow

TE worden Terlwcht op 26 ANUtni.
1898,om lO uur V.m. iDdlen Diet

gelOIt :-1 'VUl. eohlmmel meme, on·
dnidelijk gebrand op linkerbou~ C.V.,
omtrent 2 jaar oud.

J. L. SNYKANf
BohllUDeelter.

,\ AN GEHOUDEN in, het BOhut te
.~ "OlyYen Rhier," :-1 J?oht'VUl
strulavogel wijfje, omt.reJU drie jaleD oud,
een onduidelijk braDclmerk op de rechter·
been, I ItrullV~ wiJfje omt.n.u twee
jaren oDd, met YOU. TechireD, ,eIDVIá P
op de rechterbeen j I Jonp .~
omtreDt een Jaar and, met wIle ~ien.

VerkoopiDg lndien ni. ,.101' op Zater·
dag, deD 271teu A.DgUItuI, aaut.

A. D. V.A.ll WIJK, ,
8ahu.eeater.

,,

AANGEHOUDEN in het Schut te
WelteTreden: ,I mannetJe, strata.

vogel, kaal gepl"" en een korte staart,
ODgepHlrkt,wild VlUlaard j l'wflf~ ltrUJa.
votfOl met achachten, ft ~ lJjh'edereD
eB staart, and en oDpmerkt; 1, joDp'
strui8vOfeI, vederen, Or;Jlb-entvijf mUIl •
den oud, volle laaoht, maar nil slechte
kwaliteit, een onduillelJJk b~rk
de linkerbeen. '
Verkooplug, indieD nie' geloat, op Zater-

dag, 27 AugtUltas aanlt. '
L. I. LA GRANGJt

8cbut .. eester.
Weltevreden, Ladllmlth,' , ' ,

13 Jnli,1898.

~. ',

K~.,8tr~oêdkooP8te Route voor ReizIgerS'~n:
Ooédt:r.n ~~:ide Zee naar Jóharineaburl', "Ptetoda:'
en andé!"eplaats'e" In de Transvaal. .'

Dage,l~j~8chf)'J)erlO~endlen8t van Lo~renco
Marquea.(Delaaobaai? In 24 ur~n nu.: J9~a~n.btl ... ,
en 21 uur naarPreloria. , " ,

!II;t ,,~ -Jo~".f~~f'~'.~u.
" ., ' ;, II .Pnttda 0: 'JI;I:'tlr"' •• ?I , .

Dqelljk~~he PersOnendlen~·v.n Dur~.~tN_::'
Joh.ne'b:urg. Pretorl~ 'en andere, ·pr...... , '

.vaal en Oranje Vrijstaat. "

( )PGE8LOTEN iD het SChat _.Vrouw
_ pan, afdeeliDg ftD Hope To,..... 0.,.

den geoorloofden tijd, en te 'wo_ 'ftr.
kocht aldaar op Za:terdar dg' l71&eD
September, 18~, om 10 'uur rl 'fOOI'-
middap, indien niet tnoren plait, het
volgend ~ee :~.I bruin poDy, J'Ilin, Jiaker-
wit achtervoet, 3 jaren, 1I'iI.. haren voor
den kop; I rood brnlD pony beDilt. 3 jaar,
oDgete.tkend; 1 licht bruiD rWD reohter.
ear meedje VAD voor,3 wit poo~ to kol
voor den kop"wH koUell op linker kaotj
van blad en op de heup, 3 jaar oueL

(Get.) J. C. ROOs,.
Schutmeester.

PtAK,;PAOfE,R'IDt.~ ...u••" r I, ~..._,.
,. ! -

V&sr giJ ergetl8 eJ'dera koopt, echriJft J HOOFDJU.lf'l'OOB
eemaan IDarling-straat, Kaap.tad.;'

" ANGEHOUDBN iD h. &hut te
:-1. Drooge Ririer, over dpn TeroiorJoof.
den "Jd en te worden ve-rlcooht op den
27aten August1ll, 189S_ ind1en. te..
voren gelOlt:-l rood Iwuin ndnipaard,
met ëen blea voor: den lIaP, tlItb plekl.
aan de linker 'fOO1'JIOOt. bOfenJaU1* dell
nelll, reohter IChterpoo* Jaac. met iUnker
voorpoot hoog, geen merk slohtbur, om.
trent 5 of 6 jaren od j 1 rood brair& ruin
paard, bl. voor, deD kop, drie, witte
pooten, lIokenoorpoot ook een dik, plek
lCbaaf plekken lanp de ribben. ... ~
merk &ichtbaar, omt.rt!Di 6 of 7 jareQ oaeL

(Get.) W.J. vu WIn;:
8oIautm .....

- ,KERIUSGEVIIG AAN 'LUIN:: .-

GtIstaf Anderson &Cot,
... LAlIJWT. W?$T,\II
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KNGBLA!fD;
",OrdeD .np..
._ lO""'_'"
I,

lor HA...,.'"nih~'".per .. U.... '
~__ -ar
()Ds..a. .... •

,

4"4!I:Il\.TES:-

.\r'h"r D:'\I:;LtS~ (R)
il lIaii (li)
A Predey lr.)

! JE Woo,j(I{)
I (l1~A \H' RF.r:-;ET,

B1'f,.\lo_\r.: \Vl}"JI"i.l:l~. II ...-\u·;n~tu:i.
~,\'111Il) \ rz x:I CA :\e.er (Po) .
! .1 Il ~f1I1Lh (,\)

J T:it;TdWalor(A)
! GltfKWALAND OOST.

STtKDÁr: : lVoondaJ, t4 Augustu •.
f"'i!Jl()oln:x,:,- .

"

~Ir J a,n •• ~,I<ewngbi (R)
Strachan (uul>ekUlld)

" Tod (onbekend}
IZietalll&Il (Independent)
\ KIMBERLEY.

8'!i1llDA.G: Woensdag, 17 Augnatua.
'-ASflIPATI-:S:
IK' 10DeiHarr-is (R)
I Dr, Harrrs (U)
!La..,..,nce (R)
I St..ad (U)
II Dr, W a t kins (Independent)
Micbau (.0\.)
I Kl~OWILLIAMSTOWN.

8Tr:DM" W"ensdag; 24 Augustna.
AS'DIDA.TEN:-
Duckles (I ..dependent)
Sehermbrccker (R)!WarreTl (R)
I M.o\.LME8BURY

STr'l'DAG: ~r"UncL'lg, 15 Au;o.tns
~SDr()A !'ES:

.J A Ih ..son (R)

l1'om Louw (K)
W P t'"hr"in~r (A)
JÁSmat, (.\)
• S ;~!.\KIVALASD.

STEkllA'I: Wo,,,,,,,hg, li Augustu •.
K!.\~IJI(JATi:;'f :-
lt; U.",j" (á)IU.to (R)
i(; J Rbodos (H)
, \'''D Rh'1I1 lol)

ul'[)T~1l00nN,
n.«: : lfinsda':(, 16 AaguAt" •.
DOJ.\Tf;S:-
lhnry.Jula
Olivier (R)

H &h,,~man V..)
PAARl,

: Dinsdag, 16 AUi".tUL
DATES:
Bk.teen (R)
Pieter Jl ~'aure (R)
!II Hoffman (A)

8 llarn:. (A)
PIKr.TUERO.

: )ha,),lu'!. 15 Augutias
11.4,1'E" :-

,T lino:":
,~,r.,.W""I (A)

.\(;",;)0.:\( .\ )
POltT .~r,lZABETH.
: \' r: j,1:t.;: 1!1 "M.~;:ustlll.

,

1
/

(A)
RICH)IONU.

" ill:tanJn:;, ~"l Augnotu..
[1.\ T'V-':

du Toit (A)
J~ Ydr;e", (U)
u ']',)lt (Ul T P Theron (.\)

It! \Tll"DA LE
, W" 'llsd3~. ~t Augustas

rs x :
Lo iwrens (R)

"I v.rn d~r V!IY~r (á)
Il W,jk (,\)
W!:k (R)

STELL~:XROSCll
lJIn..!". , lli Au,mlns

8I,:alm4G':
Jt.utDmAnll: ,
APde~<Á)
~ G Goa",'(A) r-

0IWiee Lee -',(B)
ABV_(B)

VIOTOBJA. "'BST.
~.lG:~.UÁ"""

JCAlfDI DA.TltJl:
,D W Im_l_ (A.)
PG Kuu (A) A 8 le Boex 0&)

VBLJBUllG. i

SnIlDAa: MlADdag, 6 Sepieaabv.
JOL Ede Villien (A)
Á W F"1llCbaaa (B)
D J BaarhOIl (ll)
Cb 8oA-berv (A)

VICTO:au OOST.
SnJlD4o: WCIeIIIIdac, jf Állfllliaa.

K:..un>IDATU :-
T_pliD (B)
Will Hay (Indepeaderal>
E Gureii(B)

W'ODEBOU8E. '
STEYD.lG: WoeDldat, U Á .......

KAIIDID.l'tlUf :-
--p J de Wei (A.)
H E Halle (1Ddep.)
J X Kerrimim (A)
Dr. Salarit (B)
J JC Stretton (B)

, WOl\OSSTElL
STKlUlAO:W__" jf Aupm..

Jt.uIlID.lTJIIl :
Paul Bouaaa (B)
J I d. ViIIieN (B)
JÁ Gf'Id CA) _ .~, _.. --d-
Dd. VOl Babie (A)

Het lÏi.euwe parlemet.
GEKOZEll LBDBN.

De 1'01pod. h __ n lIjjD 1IOIId.. oppoei&ie,,..
ko_ ala ledeD ftII het Jarerhaia _ eie JD..
afdeeIiopo bo1'ell' "uo _ pplutak

lUAPICll.U.ULlW.
J. :ao-1DDeI.
Dr.8mllio.

OOIIT LOlIDlill.
Sir J. Gordon Spria.
Kapiiein Braban"

ILU'IUUIIO.
,J, Weil.

A.LRt:IIT.
J. J. JÓuberi.
A. 8. du PI" ... i.•.

CB.UlOCLn. C. vnn Ileerd ...
Al. J, du 1'1......

IN XEMORIAK.
UNIONDALE.

Er le een siem jee gokrjitl,
Er i. ""U .. e&kla&~ ; er ia rouw,-
Er IS droefbeid onder de bloednnraut.eo, en

.. ienden van Orgeda. De .Iag die hen Imf
"IIA .erpletterend. :
Mej. MargereUia Elimbeth no Renabar, ia

niel meer! Haar zoo i! na ecn. Jan,. loop'
baan hier op aarde auderpan,.n il ....reMD m
de zalige ge ..... tell mot beJderd.r Inweer. H.t
behaagde den U.en. baar kil sich te n._ op
den Avond van Zatedag den 30ated Jalt, in
den gezegenden ouderdom ... 73 jaren en
eenige maanden, M eene aJJergelukJria.te echt-
..erblnteais nn 56 jaren, En bftw.l0a4 w..
&!j nog zó,1 gesond dat zij d.D ..origeai 1.Paa,
uaar Uniondale .,.:ur, wau Iji roer bM luiet.e
tHamen met velen ltarer kinderen.Q 'l'rieDclrn
.1"" !leereD dood berdacbi.

llaaoda~rgeD bept. ail sich met ~tp.
noot nlW' hw.., &lwaar ZlJ op dien a.OI)d· reeds
begon' onwel te guoslen. '
Donderdag ... IU wat beter, maar reeda op

za ~rdag war" de dl'Oe1'ip tijdina ftII bur
dood """'preid. -

Voor oude Oom Nioolau 1'00ftIaIIIeIjjk,
die reeds 77 jare. oud il, is de .. UrPJeUe-
rend. Hij is ontroostbaar, en weitleri .-v-*
w worden. En pen wooder ook:, Ilauo hU reeda
66 jartl1l gewoon w.. UIl clie "Dor~ .....
den di. bem au.eJdeu, en hem b.t noo!lir' &Ge-
dienden. Zjjll .erli811 ia aroo'- Haat eOI:ttP.
noot ..er!oor iD baar iemand die bem an. ....
Hare kinderen, een moed.r bii wie aU Ialllp,
raad, .ermaning en lroooIt koncl811 1'in4en. De
gemeenie, niet aUeen H. aod~...terl
_ een blijUloedir geelaWr. VrielMl, _Wel
ala .remdeling kan van baar -,..t'"ÏIlIeid aetai·
gen. Ouden VaD d"'lell, een IIi,. Yriendin,
jonl!elingen, een ede1 •. raadpe& .

Tante Grietje (",arit &00 n<*Dden allen bur)
"ord aao de Paarl gebOl.. n in 182b, alwur &jj
op Zeederbcrc" Ploi. hare Iri.derjaml door·
b,.."ht. Hur familienaam w.. Fnrdenberr, en
.tond ..er"ant m.t de '-iJle a-. en dr.
Zeederberg. en wiet ahOOIt v.. 1 .aa de Clud.
iDwonen un de Paarl te ..erkllen. Vuclur
.ertrok Ijj Daar Ri ,end.', al1rll&l' aU. dob in be.
huwelijk begllf met deu heer NICO_ nn
Ren.burg. Vandaar k",amen Ijj lIaUi UIlÏOD-
d~16, al .. a~r -ii in hot diaktkt .oor de Iutate 60
jaren toi aan baren doad woonden. Zii Iut_
echtgenoot, een.doehter, en 9 800m na"",aanaa

'I de jongste 35 jaren and iL
De begr..tenia had pluio op Maandae 1 Jnli.

, Do lijkdienst werd op tref"nd. wijse d~
onzen geacbten leeraar da. Botha lAD _ 1J'OOt.e
scbare ,ebouden, en ojjDe troostvolle woordu
lullen niet licbi wonlen vergeten.

Het tooneel bjj bet graf ... harh_beD-
rend. Hare 10 kinderen "'aren allea t.. _-
woorru,. De Almaohti;e alleen troo!jw Oom
Nicolaaa, en ge .. beUl kracbt OlD te awjjpd, ie
bidden, en zijne derkt. alleen YGn bonn in te
wacbten.
De .Jag, 0 God ! is I"aar .oOr vi_" eD bloed.
Leer ona berusten, Heer, iu wat n wjjaheid

doet,
Gij gaaftl gij n.ami terug, deel' dierbari ui.oll8

midden,
Ono bart boe diep gewond, wil z.~eeA eD l1&li-

bidden,
Wij treuren op baar graf, maar gunDen baar d6

rDMt,
Die w.... t bet volk ..all God daar aan de &aal'ee

kost
Zij kliert tot 008 Diet weel' ; ook wil .ijn ~ort

van duur,
Maar 't eeuwi, weenien volgt op b.t droeyïr

IICheldin!:. uur,
Troose, .térk en ""brug ons Heor, om d' eere

kroon te wervPIl,
Ja, lUIi!!"1111ill'li. <tic in den Heere .te"eD !

bO£ZOlIf>IUI.

~~EL E1':_Nlma;;',
OOUDUITVOER.

Gi.""""" _';la.l~D p'" de Britan 162,197 en. raw
~d Oitgc~~, """"hat op een waalde ....
£560,997. ),. 0

NATAL'S ~POORW&GEN.
PI ETI!RJlAIlITZBURG, ~11i,-(per telr:graaf.)-

OP. 8poo)rwegink..nm ..t~n Uf e week eieuigende ao
.Iul: ooi"'!l'ln £18,:173, t _' £16,92l iD daeIIde
.~k vau het yorigt:t jaar. ..

IL\A I'8T.&D.

J.AJlGUO.U,
Aug 9_.\.hlry, ..,," AD.tralle

J,)-.~.","I..I" Cull~,.an LoGden
J'L-N.ul rIl1l1.Rn l,.._,ftrlt11
10 _J)tlnt)l t:Lr t;a.Ue, ya.n Southampton
H-DuVI.x,.&O de .. ""tkut

TDTaOKU ••
'\U~ li -11.,.,.,., )fnndahJ, naar )(.-Ibui

U-Ci', of Lincoln ...... r Mal&!
LOMDU

l) AI.g.-(l't'I' te~.)-De Mudel Outie
am ,,,,,rue Maandacmorgcn 0111 8 onr le lA8 PaI_

VOOR aUe Inralen des bloed., of a1WUl' bet
gestel .enwakt ill, is nieta geljjbaande met
8TEARNtI' WIJS VAM LE\·ERTILfo.L'f. Veor noa.
weD en kinderen en delikai41 personea in bet &1-
~ ja boi ollllChaUJaar. Wat ja het? Bet
18 de &etWnI bejrillll8len e-cbeidea ..... I... er·
traan eo in een delikaat wjjn opgeloU, ben.tteaft
al de heilsame eD &ede.,., besia<llideelu der olie
ICh'., londfr eenige supicie ftII .qjuwalgelijke
viacbaebtise ODlIUlpaumbeid.-ÁD1'.

Kiezers van Wodehouse f

STEMT VOOR
Merriman &1l De W.t,

Steiildtr: WOetIIIiar. ~ ÁllJlIUu8. .
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