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Publieke Verkooping OplousIU tldei dUif.. '

, VAN. . ZULLEN de: Ondergeteekendea

HUI R
Publiek doen vel'kool*1 te,SAAD enz. KL.u>xUTsSTA11Bbovengemeld getel.

OP J Paarden, allen' gedresseerd, egale

D
. d Paren, groot .rk in goede Condi ..
InS ag, den 13den dezer, ~e,. en gesch~t voor dadelijk ge. ,

Ten lO ure 's Morgens, bruik. Waarlijk ew, prachtig lot.. '.

ZAL de Ondergeteekende publiek C. G. MAREB
laten verkoopen aan zijne en H. ROux.

woning, Uainstraat, het volg~nde:- A, B. dl Villiers & Co. Afsla ......
2 Kleeron Kasten, 3 Ledikanten, , 6'11"

I Ronde 1'afel, 3 Kleine Tafels I Paarl, 6 Sept. 1898.
Nieuwe Amerikaanscbe Orgel,' 6
~len, 1 Toonbank, 1Nieuwe Plat-
form Schaal, 2 Varkens Troggen.

VOORTS:
.2 Open .Karren, 2 paar Tuigen, 1

Enkele TUig, 2 KAr Paarden om-
00 EZELS trent 5 jaar oud, 1 Eerste klas Melk

KOLONIALE EZELS! Koe, in volle melk, gevende 23 bot-

Exemplaren van de Afril<uunder Bond Con- __ tels per dag.2 Vette Varkens, 1 Lot Graan
stitutie, ZOO:1~.., gewijzigd door het J'engste Publieke Verkooping Zakken, en vele andere nuttige ar-

• tikeIen.
provinciuul bestuur te Worcester, zijn thans Te Moorreesburg, P. J. LAUBSCHER.
Op ons kantoor verkrijgbaar te~n 3d. per OP M. L. SMITH k Co., Ahlagers.

stuk, of Bs. per dozijn, postgeld inbegrepen. DINSDAG,20 SEPT, 1898,
50 Koloniale Ezels, 2 tot 4 jaar,

geleerd en ongeleerd.
1 paar licht-bruin Paarden

(Ruins), gedresseerd in tuig en on:
der zadel. Geen verdere aanbeve-
ling is noodig, wanneer men slechts
let op den naam van den eigenaar.

JAN. T. A. LOCHNER,
Van der Spuy Imme/man cf Co.,

V d K
Afslagers.

en u antoor.
Malmesbury .'

GUOHTJI HEEBENEK Vaunrou:
" Het is haast onmogelijk u allen pel'8OOnlijkte danken; veroorlpof

DllJ dus door middel van deze advertentie u allen hartelijk te danken
voor het groote vertrouwen in JDij gesteld, en de dubbele eer mij aause-
daan d .. d nnaal al ZAL de ' publiekoor mv an e 8 uwe vertegenwoordiger te kiezen en mij de doen verkoopen i KLApXUT8

waardige positie aan bet hoofd aer stembus te verschaffen. STATtONgemeld ' Paarden;

Geloof mij ik zal trachte.n om u getrouw te dienen als ODI~. ll)'B....~..... Y'nged",iI ... ressee.rd en' VIan goed rus;Mrik~" 2 paar Z~art Bruinen,
&ander, en te werken tot ,velvaart van Land en Volk in aJ8éaaeen Donker BruinenJ '1 do. Blauw

en dat van u bslangrijke Kiesafdeeling in het. bijzonder. Schimmels, 1 do. litht Bruinen
paren zijn, 4 en 5 jaIien oud. Nu
is er kans.

P. B. DEVILLE, Ja.

A. B. de Villlen & Co., Afslagers.
Paarl, . .

6 September, 1898.

Behoorende tot den Boedel van
wijlen den heer JOIUliNE8
Rossouw, S. D. G. G. Zn., te

EMILE H. VAN NOORDEN, Blauwvallei. .

A}'SLAGER.. op WOEBSDAG,21 September, e.t"

,
De Yool"DIIIDIIe M._::":

Be
~van

roep, IZOOWBL AL8 AJU.rB UJIS

Bnalu tert UI du IUZIEI·HlIDIl.
V.I.. DU

HEER R MÏJLLEP,
(Groot en Klein Handen,

en 47 STlUJD STliAT, Kaapstu
VOOR Ol!: BEsT!! '

Pianos, Harmoninma, !mer1kWllllhe
Orgela, StrIJk. all .Bl&aa lJlál1lD18llten

Ook TOOl Sn&rell ell &lie 8OOl1eD .1IIiek-
benoodighedell, Repan.tiea, 81emmn

a,.aMt~t ,.It.hnI. ~ UHIlIft IlJJIII" ' ens
r~,,"""'" ",,,-. . lil .............

iiLLll"......... .. bria II __ hllM
Post Ba.a 133. Prij.,. "a. X.,Ito,,,,ls,, aa."'flg

DB.

VEEL 70.-No 6,646.1

Jt£
EZELS

J!£ Aan de KiUel'B ru de Kl88lfdeeIIDg

EZ':!. !--------
,
•

rUULIEKE VERKOOPING
-TE-_-~WIE:~~~~~.

DE Ondergewekenden hebben wederom instructies ontvangen van den
beer WILLEH C. HOFFHAN, om op .

DONDERDAG, 29 SEPTEMBER, E.X.,
Alhier op het Dorp, uit hunne Vendu-Kraal, Publiek te Verkoop en :

Jh Eerste Klas ~resseerde Ezels, 4 tot 5 jaren oud, 14 handen hoo •
~I .],\n~e EZt'b, 2 Juen oud. g
1 '.'a.akr Ebl'r~teKlas kKlurpaardDen(hengsten) over 15 handen hoog, en

UlJD 'pr ruin van euro ese dieren zijn wel de aandacht van
koopers waardig.

Let op den naam!

Ik'verblijf met hoogachting,
Uw Dienstwillige Diensaren Vriend,

G. S. Wolvaardt,
Gorree, nabij Ashton,

6 September, 1898.

DE, BONDS, CONSTITUTIE.
W. C. HOFFMAN.

J. W. Moorrees, Jr. & Oo., Afslagers
\'en'J'1 Kantoor, Malmesbury, •

:\ 11!,,"1IStus 2~\18\,)8.

BELANGRIJKE VERKOOP ING
-VAN-

.05 .zeelr

KOSTBARE ONBEBOUWDE ERVEN . VaD de SaDdt de flUters. Co., Beperkt
Kaapstad, 24 Juni, 1898.

D
E (I .d, rt-:"kt'kf'nue u,a.artoe verschillende malen verzocht gowordon

LI,lldt', orn meer Erven to verkoopen, heeft nu besloten publiek te
doen virkoopcn op In den Insolventen Boedel van Warren

en Osborne.DO~DERDAG, 2'2 SEPTEMBER, 1898,
Om t tt ure precies,

Jl,);" , -,"r!\1,! i!t'~1 Erven, 100 x 150 en daarboven, alles Eigendom
fITIlII'! ;, '-"'I,'gt'1I ,.UI) yds. en ver?er V:lD het Lady Grey Bridge Station,
nnr» x ';"0 Hoofdweg naar Wellington en den weg leidende naar Klein
Dr.ik. ·"',n liebbcn.le oen prachtig,~itzicht on zijn gezond en boog ge-
l,,>!,:),' _nt zcn.le ook aan den vrlJen doort~ht .. Korte Vlei." Met
f"" , Il \ an de thans bestaand Water Pompen IS overal water te vinden
,".J:l lil tut ~II VOeten. Wegen~ den groeten aanbouw in de Lady Grey
~rr;j,lt en verjer L; deze waarlijk eene sohoone gelegenheid voor geld-
lx'~l',i:::;,ug.Komt koopt naar hartelust.

I'aar l, fÏ SéI,tember, 1898.
~l'!an kaart te zien ten kantore van de Afslagers."

h vlooiale \Yeeskamer en Trust Maatschappij.

TEN einde Buitenkooplieden en Handelaars eene kans te gev~n om
voordeclige inkoopen te maken, zal de Uitverkoop van den over-

ge bleven welgeassorteerde Handelsvoorraad in bovengemelde Boedels tot
op den 15DXNSEPTEMBER aanst. voortgezet worden.

De bezigheid gebouwen, 26 Burgstraat, zullen op VRIJDAG en
ZATERDAG gesloten zijn, en op MAANDAG, den Men
a.s. weder voor het publiek ge-opend wordeD.

Buitenbezigheidslieden haasten zich van deze gelegenheid gebruik
te maken.

Verscheidene Kisten Goederen nog niet aangeboden zullen ontpakt
en ter verkoop aangeboden worden.

Ten gerieve van Koopers zullen aanbiedingen soowel voor kleine als
groote hoeveelheden Goederen aangenomen worden,

A. B. De villiers & Co.
J. D. J. UYS.

Afslagers.

TENDERS VOOR AANDEELEN.
Kaapstad, 31 Augustus, 1898.

Maandag, 5 September a.s, 26, Burgstra~t,
In den Boedel van wijlen den heer J. O. HOFMEYR' Naast de heeren DE:W AAL & 00.

Tenders zullen door den Ondergeteekende worden ontvangen
tot op

Maandag, 12den Beptember, Yoor .All•• 1lV'asKUD.sl.,I. !
Voor All_ 'W'.. s Goed. I.!

'VGOX' All•• 'W'a. Prachsl., I.I

GAA'! naar den heer FRANK. LOV. RAYMOND •• 236 ALBERT ROAD,
WOODSTOCK. a.lwaar de Prachtigste Vergrootingen, in Olieverf, Cnt.yon-.

Zwart of Wit, op Doek of Bordpapier, ~olgen8 de nieuwste .en beste methoden, en
tegen ALL~R BILLIJKSTE PRIJZEN, worden gemaalft· Begunstigd door de
voornaam8te ingezetenen van de 81l8d, zoowel "III door Inwoners van den ~rij8ta!lt en
de Tmnsnal ..

Niet. ander. dan. Goed 'W'erk Jte1ev.rd.
Eenig protret vergroot, en dit niet in Engeland of elde1'8,buitenlandB, maar alhier

in Zuid Afrika, binnen zeer Iiorten tij!!.

• TALRIJKE REFERENTIES! LUISTERRIJKE 4ANBEVELlNGEN I

·FRANK LaY. RAYMOND, "oocl.'took;
· sae ALlElmRT ROAi».

\' oor allen of eenig gedeelte van de volgende Aandeeien :
~fj,) ElllIitahle Marine and Fire Assurance Company.
~112 .t:gig A~sllrance Company, Port Elizabeth.

1,";1) Colonial Assurance Company.
'2,) l'aarl Board of Executors.

; '/1) ('yphergoat Coal Mining Company.
1 Ge-neral Estate and Orphan Chamber.
2 C(,Jnnial Ol'phun Chamber and Trust Company.

:?I Grand Parade Builuing Company.
2.') Colollial Brandy Company.

17,.1 (Jllard'an Assuranco Company, Port Elizabeth,
,', "10 l'ort Elizabeth Assurance anrl 'frust Company.

11)0 South African Milling Company.
li) Paar! Wine and Brandy Company.

I~i) Mossd Bay Boating Company.
De boog~te of eenige Tender niet noodzakelijk aangellomen.

G. W. STEYTLER, Secretaris.
('!HTl,i"l' Gehouwen, No. 4, Kerkplein,

1\ t:lpstad, 2G A.ugustUl",1898.
I . :
~WC .... ~.A. "Il ESO]!li'"E:9

KAAPSTADI,
HJ tBFT pas het bero&nde Mauser en Spo~g Magazij~ Geweer

oCIIltvangen. Het laatste en beate wapeD voor het 110hietenvan
allerlei .oorten Bokken, vooral Springbokken. Prila £7 101. nett.

lJt wd Geweren, Rifles, Revolve1'8,en Patronen )vande beste kwaliteit.

PiSSEI GEIA$BORGD !I

-WELLINGTON.
Bezigheid.l\fslagers en Agents

-------------------
I'1-: Onclergewekenden, ~aartoo door een groot aantal invloedrijke in-
) y l'zetenen van Welbngton, (jroenberg en Wag13nmakcrs Vallei

rr"l' ,(' I:t, zullen op den l.')den September aanl!t. oen
Tak Bezigheid openen te Wellington, in Kerk Straat,
H"!lah'tl Afslagers Werk zal alle Notariëele en Agents Bezigheid

",.,r ill ondernomen, zooals maken van Testamenten, Administrooren van
li," ·l,!" maken en }Jassooren van Transporten. Schepenkennissen en
! 'I ., ," ,.;r00f\,aur,Jen, waarnemen van zakeu in het Magistrnu's Hof
\li)..1! ;"11 nlll Be'e('nin~en op Yastl{oeu, enz.

J), ,":. ~til)tbe:d en billukheiLl willen du Ondl'rgpteckendtln ,crtrow-
wen d,~L li) etln gedeelte van de ondersteuning Tan het geëerd publiek
zlillen ilemeten.

J coS. DII..A.~.x..IS ~ C:::::o. J.
VENDU-AFSLAGERS EN NOTARISSEN.

har!, 213 AUSUltua, lS~S,

Dynam\joe4 Detonators, en Lont.
Bicycles, Hictcles, Bicycles!

SOHRIJJ' OK PRIJS LIJSTEN.
___ r-=m

KLhEpEREN ! fKToJEED.EREN!
- =-~~=~=~.~-~~==~--~=~~~.-

Gm ~ !lAAKT VOLGmNIl :a4A.~T_mB4J:NG

PRiJIEI LA!G f
J. DE VILDIERS

KLEED£RMAKER, WORCE$TER,

VOORKAMER,
MI.AJl,

llTn-ER,

NELLINGTON.
Pubuek- Verkoopiue.-5 Pracht~e BoUl Erven,

Langs de Main Straat,
(Statie Weg).

De Ondergeteekende zal op
DONDERDAG, 22 DEZER,

's Morgens ten 10 ure,
bovenstaande Erven Publiek doen
verkoepen. Bijkans al de bouw-
grond, langs gemelde Straat, is
reeds verkocht, en degenen die wen-
schen om in deze, met recht de beste
besigheids Straat genoemd, eigen-
dom te bezitten, bshooren dese ge.
legenheid niet te laten v.:órbijgaaó.
De prijs van grond langs deze
Straat rijst bij den dag, derhalve
voor Kapitalisten en anderen eene
eerste klas speculatie,

ONTHOUDT DEN DATUM
Donderdag. 22 Sept., 1898.

H. L. F. LE ROUx, B. ZOOD.

M. L. SMITH & 00.,
AMagers.

'. Moraen. ten 10ure preeles.

JULLEN de Execntenren 'Testa- Bopdeld LudboDI.GeIl00tscblp,
mentair publiek laten verkooperi ZAL zijn Jaarmarkt houden op
het Losgoed tot bovengemelde WOENSDAG,den 19den October

behoorende als volgt: ' 1898. Een ieder die Goederen of
Vee wenscht te laten adverteeren

2 Stukvaten, van 7 leggers, ge- moet dezelve opgeven aan den
heel nieuw, en 2 do. van ti leggers, SEc¥TARIS,en wel vó6r of op den
li Kuip Balies, Leggen, Pijpen, Iêdep September, 1898.
Hw;heads, Halfamen en Anken, J W S lG
I M hi 1 WO. P ,. . T LING,ers ac me, vn omp, 1 Hon Secretaris.
Brandewijn Ketel, 1 Rozijnen Ketel,
Trechters, Kranen, Emmers, Man- Ho~field, 18 Aug. 1898.
den, Zagen, Bijlen. Graven, Pikken, 0 d
Schoffe~, 25 Stellaadje8,l Schroef, n' erwijzer Gevraagd
1 Rlijpsteen, 1 Lot Vruchten Kist- $alms £80 p.l., met YrIJ Logies.
jes, 1 WijnfllW'ti Ploeg. 1 Oultiva-
tor,1 Land' Ploeg, 3 Leeren, ens., VOOR de Armen School (Poor
enz. . 1 ~hool) te Wit~bergskopje,

1 Kap Kar, '2 Open Karren, 2 dlst.;Klmberley. Apphaanten moet-
Buggies, 1 Lichte Wagen, geschikt en h~t III Klas Onderwijzers Cer-
voor twee paarden, 3 Paar Tuigen, tific.t bezitten en bekwaam wezen
1 Paar Voor 'l'uigen, I Lot Deuren in 't'Hollandsch, zoo wel als in 't
en Vensters, 1 Fraai Blok Kajaten Engflsch Onderwijs te geven, en
Hout. moel!enbewijs leveren van lidmaat-

schat' van een Protestantsche Kerk
zoo wel als van goed zedelijk ge-
drag! Werk te beginnen met
~r kwartaal. Applicaties
moe~n den OndergeteeRende niet
lateri dan 2t.sten SEPTEMBER
bereiken.

WELLINGTON.
Publieke Verkooping

VA...'iAL HET

LOSGOED,

LEVENDE RAVE:
3 Paar Kar Paarden, waaronder

een paar egale donker-bruine Heng-
sten, 4 jaar oud, 15 hand hoog,
(Piets), geteeld bij den heer Lubbe,
Clanwilliam Distrikt, bijzonder
zwierig en knap in het tuig, 2 Kar
Ezels, groot en sterk, 4 Melk Koei-
jen, 8 Vaarsen, 25 Bokken, 40 Aan-
teel SchapeD, 9 Varkt>ns,waaronder
er 2 geroesten zijn.

AANDEEL EN:
5 .Aandeeien in de Koloniale

Brandewijn Maatschappij Beperkt.
1 Aandeel Paarl Berg Wine en

Brandewijn Maatschappij Beperkt.
EINDELIJK:

Het gewone assortiment Huisraad,
bestaande in Aanzet- en andere Ta-
fela, Stoelen, 2 Kleeren Kasten,
Ledikanten en Katels, Glas- en
Aardewerk, Keukengereedschap, en
wat verder zal voorgebracht wor-
den, te veel om te omschrijveD.
WED. JOHANNES RUSSOUW,

B. D. G. RUSSOUW,
Exeouteuren Testamentair.

JL L. SKITB &: Co., Bo ....... lV..~"rrunul

. P. J. PEROLD, V.D.M.
A~res W&rrenton,

!via Kimberley.

.MEYER&CO.,
Algellfeelle Makelaars.

ell ExIJeditelLrs.

VERKOOP ING VAN

HUISMEUBELEN,
AAN DE PAARL •

(Lt! Brew Villa,)

DE Ondergeteekende van woninl
wenschende te veranderea

zal publiek doen verkoopen op

lillDAG. DEN 12DEK DEZD,
Om ill ure precies,

Aanzet, Wasch en Kleed Tafels,
Idoz. mat Stoelen, 1 Kleederkast
1 dubbele ijzeren Katel (bro~
beslag) met Matrassen, 1 leunings
Stoel, - 1 sofa, 2 kost Kasjes,
Porcelein, Glas- en Aarde Werk,
Keukengereedschap, enz. Deze
Artik~len zijn bijna nieuw, pas in
gebrmk,

M. PIENAAR.

A. B. De Villiers &. Co., Afslagen.
Paarl 6 Sept., 1898.

Generale Boedel en Weestamer.
TE HUUR OP LANGEN TERMIJN.

MONTAG.U·COTTAGE gelegen
. te Maitland, gedurende velel:.r:; het Woonhuis van wijlen Sir

ham Dale geweest. Het Huis
?at di~~tbij.de' Spoorweg Statie is,
18 op ZljJneeIgene Gronden gebouwd,
en bevat 9 Kame1'8,behalve Keukeu
Dispens, enz. De Gronden ziP:
ommunrd, het W~ter is aangelegd,
en Stallen en BUItengebouwen sijn
op dit Eigendom gelegen.

Bijzonderheden omtrent Huur,
ens., kunnen <lipaanzoek bij den
Ondergeteekende worden verkregen.

W. A. CURREY,
Secretaris.

Cbamb<lr Gebouwen,
106 Adderley Stiraat, Kaapsiad,

1 September, 1898.

COICERT! COIcm, OOICElT f
eEN CONdERT te Hermon-
L- Statie, ten behoeve van de
Yleeechbauk Private School, zal
plaats vinden

Opdel l3ste. Septeaber, tat8.
Reserve Zitpilaat8en Is. 6d., On-

gereserveerde Is. Slechts een
beperkte getal Reserve Zitpu.p.tsen
zullen uitgegeven worden.

Toegangkaartjes kunnen verkre-
gen worden vam af den 15den bij
het PaklIuis van de heeren Breader
en Malan.

Deuren zu1len geopend worden
om 7.30. De verrichtingen beginnen
om 8 uur.

Hnlpondnijsft Beooodigd. .

APPLICA 'l'IES voor de betrek-
king Vlm ABsistente in de

3de Klas Publieke School, te Luoaa·
fontein, dist. Malmesbury, met ge-
tuigschriften, zullen door deu
Ondergeteekende worden ontvaageD
tot Zaterdag avond, 17 September.

Kennis van Hollandsch, MtUieEa
en Handwerk noodzakelijk.

Werk te beginnen in Ootober.
~alaris £40 per jl\lU' met vrij

10fPe8 en twee-derde van de muziek.
gelden.

~J. D. RETIEF, V.D.M.
Voorzitter.

Moorreesburg,
Dist. Malmesbury.

BENOODIGD.
..,---

EEN Flinke Jonge Man voor een
a1gemeene bezigheid, die goed

kennis TIlD boekhouden heeft; moet
kanHl)}landsch apreken en schrijven.

Doe dadelijk aanzoek per brief
met opgave TaIl salaris verei8cht
aiOIL

J. HERllANN,~.
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Onze Nieuwe Mantels
Onze Nieuwe Costuums
Onze Nieuwe Zijde Tabberts
Onze Nieuwe Blouse Muslins.
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Allen die goede 'Vaanle begeeren,
Bebooren bet Palace Pakhuis te bBl08keD.

PleinwStraat, Kaapstad.

DB LIVERPOOL EH LOHDON EH GLOBE ASSUillTIE WTSCBAPPU.

Baten £10,236,133. Verliezen Uitbetaald, over £34,000,000.
Jaarlijksche Inkomsten £2.304,000. -

Brand Assurantie aangegaan op de baste termen,

[en bekwaam Agent benood/gd op elk dorp in de W8~tel,jk8 Pr ruineie.

Doe aanzoek hij bet Z\lid Afrikaansche Tak Kantoor (P.K. Bus 317),
Koloniale Mutual Gebu\lwen, Kaapstad.

WJLLIA)! HAY, Plaatselijke,Bestuurder.

Aan de Kiezers in de KieBafd.eeling van Victoria We.st,
Fraserburg, Sutherland, Williston, Carnarvon, Ken-
hardt. Prieska, en Vosburg.

Bra.kvlei, 6 Sept., 1898.

Voor de dorde maal hebt gij mij (en dit onder geweldigen strijd)
£'Onzetel in de Wetgevende VergaJering bezorgd als een uwer Vertegen-
woordigers.

Gij bebt <lun ook getoond dat gij bereid waart met al uw macht
niet voor Gdd maar uit belang~telling, voor Land en Volk met moed
te strijden, ten einde de twee Bond~kandidaten verkozen te krijgen, en
gij bebt daa ook eene ;;chltterende overwinning behaald.

Ontvangt dan mijnen hartelijken dank voor het vertrouwen in mij
gesteld, en den ijver aan den dag gelegd; en boewel wij ons verblijden.
in de overwinning, laten wij nochtans den Allerhoogste de eer geven en
tot. Hem opzien om ons verder te leiden en te bestieren naar Zijn wil en
welbehagen.

Ik zal altoos bereid zijn. waar gij mij uwe behoeften hetzij door
petities als anderzins bekend zult stellen, al het mogelijke voor U te
doen. Verder hoop ik op mijn ingl'~1agen weg voort te gaan en mijn
best te doen voor ons AIdeeJing in bet bijzonder en.voor heL Land in
het algomeen.

Ontvangt nogmaals mijnen hartelijken dank.

LEds. dit'nstwillige BondsbroeJer en Vriend,

D. ·W. IMMEr·MAN.

,J. D. CAJrr~VRIGHT & CO~,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN ,

~ ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

. '

EET-, Onthijt-, en:Tbel'';t'rv:l'~, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-
werk III groote keuze.

Han~- en ~afellampeu. Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelmetll8D
en!an~- arhkelen en all~ Huishoud-Benoodigdhedcn.

Verzilverde en F~t~le. Goederen. geschikt voor Trouw-,of Verjaar-
dagspl'e8enten oon Specialiteit. JUlst O'ltvauO'en een lading van hun
.peOiale Port. 0

, ~'VICTORIAN WATER-\VHITE OIL."
-. 1500 VUURPROEF,

m P!-~ IIFAUCET NO~~," J;N ~
j;-, 'ng BESTE OLIE IN DE KAIXT. - -~

,
, -

r~~4,~

Doorn Rivier,
Diet. WOl'Clllter; 7 ~pt. 1898.

Overleden op den 3bten AUguRul 1898
op de plaate Kop.fontein nabiJ

Hopefield, mijn teedergeJielde EchtRenoot
JOHAlf NES JACOBUS CUIlI8TOJ'PBL
SKIT, in den ouderdom va.,. 75 jaren ea
drie maanden. Diep betre..,ro.

C.' SMIT,
geb. Beater.

SCHU'l'BERICHT.

AANGEHOUDEN In het Schut tE'
Kamdanie over den veroorloofden

tijd, eu te worden verkocht op den 24Bten
Sept, 1898, indien niet te90ren £Bloat :-
1. Licht (ooi 0.., linkeroor winkelhaak
van voor, sneedje van achter, wit plek
onder de peDI!, e1fell8 wit kwut, brand
merk op linkerbout J.O. omtrent 3
jaren oud.

2. Een donker rooi 08, met een kol voor
den kop, linkeroor hetzelfde merk,
winkelhaak van voor en lDeedje nn
achter, brandmerk op IIDkerbont J.O.
omtrent 3 jaren oud.

J. A, NEL,
Bch n tmeest",.

Afde. Raad Kan~or,
6 Sept. 189tl.

llENOODIGD.

EEN Eertlte.Assistent in de derde
klasse Publieke School, te

Klaas Voogds Rivier, Robertson.
Ralaris £70 per jaar. Werk-

zaamhoden te beginnen in Januari
1899. Applicaties met getuigschrif-
ten van bekwaamheid, en lidmaat-
schap eeller Protestantsche Kerk
zullen door den OndergeteekeDde
ingewacht worden tot op den 29sten
deEer.

I. J. MALHERBE,
Secretaris.

EJEJNOOD::IG.D

VAlt o.f Januan aan!Jta'lnde 1899
voor Victoria GouvernemeDt

School, Riversdale, eene hulponder.
wijzeres VOOF de lagere kla.s8en.

Applikaties, vergezeld met get~.
schriften van illde klas ondenni-
zers exameD, ondervinding in onder-
wijs geven en Kindergarten, moeten
ingezonden worden aan den Onder-
geteekende tot 25 Sepu,unber.

Salaris £100.
D. HElSE,

Voorli_.

,,_
.D.UIDA

_DOlI 8PBtGG la ~ Ile~
.- ..... Id ...... te roepen lndien hij

lIl4!eI' _ft om ... l.aDd te
_ .... IIINID. H~ Jacerh.1a werd
ontl~ileD01ldn de .uw. ~-
d1DC. he& DUoawe .-lemeni dadelijk
Da eie ftddedDpn bleeD -proepeD al

Bet )aDd ... tIlaU op CleD gou-
o. slJne c:ouCl.tatiooee1e TrtJ-

Ilecla NOIlteD .. beIolMinneD.
Het JaDCI, waarop .ar GOBDOII 8PBIGG

bNft pdaan, b.. lt eene JIleer-
hem pkoaeu. Dit feit kan

"81~:red_.rd wordt'D, en heeft
ein ui"'ag nn de Vrijburg

ol de herJdeaiDg ftIl Namakwa-
laad dOeD. De ~ Timu be-weert.; dat de "'erde!lliDg 'ftD ti8118-
teil ~Li~meda te ,doen heeft, maar dit
18 al~ belaêbl'lijlr, want de regeeriJJr
wilt Weel- op welke kieeafdeeliDgon zij
zich ~riep, TOO,"rlat h~t parleDleut ont-
bonden werd. Ilufpudiea paat het den
heer GABRIITl', ttolÏt(lur Tall de aap.
Timu, !Relllg n et 01Jl oyer d. ki8lllfdee-
llDp~ te klap I, al. men bedenkt, dat
hij ,..&O .. n werd lll~ J':\rl~meDtalid door
een JdtafdeeUn~ die III..ebta 782 ki_n
telt, eD toch & vee ledeu heeft, ea dat
hij mt\tllecb .. 3 13 et.mmen werd ,NO-
MD. -.-4!1!

Het: pulemeDt werd ontbonden met
een ~kort in '.. laDd. kut-4l8l1 tekort
dat ~ ... teit. Het land heelt .. ne

rheid t. 'n de ~~ gekUlD,
, parlement behoort dadelVk te
eren. Gisteren 'Vernamen wil het

pnlc't, dat het pal'lemeot niet bijeenp-
roepe, al wordn tot na, de Samu....
land ~lrtie, cl.w ... niet ...oor bei eiDde
TUl ~ber of bbt begin ftIl NOTam-
ber. i Daartoe zou de nperiq DOl
ml...... eeD milliGen pond .terilllf
nOOCUf bebben. wij geloo ...en dit p.
raoht Inlet, IIIIUI' wachteJi OP ftJ'd.,. ont-
wikktliDpD.--~--ALLa_LEI::I.

N!am.akwaland en liJ' Pieter.
De TertiuiDg iD Kaapttad heeft meer

dan eeD maand geleden plaata gehad,
maar bet la DOf niet In de GlJUvernemenu
Ga.utU aangekondigd wie daar, of in
eenige udeN ti-tdeeJilli, vertoRo ia.
L.!. Dond~rdag vencbe..n ~cht.er een pro-
clamatie T1Ul den gouv~rueur, in een
atraordinaire uitlaTe van de GazeU" dat
de beer &hod_ beide .oor Namakwaland
en &rid,. W_t ...emMn la, ea per brief
bekend geet.eld Ileeft, dat bV Barkly Weat
weDldbt te verl"tfeawoordipD, "IreIhalve
&Un .. tel In Namakwaland TaOaDt nr-
Idaard worlt. Er ml du in Nama-
lnralaDd eeD llIeu we elektie meeten plub!
riDden. Volpna wet bn, de nomiDatie in
het ~lIiraatIIhof niet plaat.. "DduD Tóór
31 ~ Da cle ~hVDinr 'ftD de pro-
clam8lle dat MIl 'ftI'Ideslq .1phouden
word.n. De nominatie voor Namat-w.-
land lia 4u bepaald op VIand., 10 0cto-
ber, ten 10 ve T.m.

Sir :Pieter Faure wordt Benoemd al. de
1lOII11~nn den heer Rhodea, en mn &egt
dat ~, blnn.. kort DUI' Nam.lnr.land
al ,..rtN~O om &!jobndldUunr te pan
be'fOrl!eren. Aan iiir Henry Jil&. wordt
door Ile ~PtanIJ nJ,et pclacb&. 8ir
pietdl' lOekt naat een andenm..tel. Wat
II clua geworden,... SOn eletti.pet1tle
tepD.eIe Paarllcbe elektieP
Er ,paD prachten road dat air Gordon

wil w.chten me&bet bIJeeoroepen VIW het.-leaaem totda& deleeetel te Namakwa-
1aacl al aUn lq.nld. In dat genl lal
ut ,.,_ea& Diet Irmm........ 1Ul ..
ftar W .... 1u0._ of be$ beChI
TUl No .. __ • DU __ echtet niet re-
.daaa ,w~ 8Ond. geld om hot land te
~. Hd -miUioen .. n air
GordOn. .... "~ltta pD08IJ .oor
hr~ -Jail on AIl:;ostoa.Van-

W PW nn kllllJlHl 'Yuor de
"_l~tD 8qtenlber eD Oét.ober7

iDleklJllpartUrJ'1 TOOr "0 ftf·
belllll'lllldliltr ftII cleae TI'U4r.

IlOl MD paar _ul_tingen
antler "iDt.",...,t punt in
met d~ proclllrnafi ..:

oYer .Jolitl ... .,..U'i... (uo. !l,
"(2» bepAalt: "&-u "lettie·
ln,ct'It;, ...... yl \11'\"'" bO '~ book

peêlltWbof bill'"", .u ..ug.l'fl nadat de
..... ,ia . .,.., proclamatie in

,Blaltmlf"ftlrillê'm. r.fJG.zetk Mk-9bd II ge-
·JM.,~""ra T"" Namakwaland

October bet
de .. rti.
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VEKlWOPINGEJf

DB ZUll)-APlUKAAN

QIl;x!bql.
• ZÁTBBDAG~ 10 8EPTBJlBBJl, 1898.

'8 LANDS FINA..NOIBN EN HET
. PABLBKENT.

'tOrII utlkel achtut oen heel ftr-
l.bI& 1Ddnk op ~ .... luen ....",-",. ,_ __ nea.·A""" ..p1D
"-'lUIit4lDt1lU1ilbi Dut 1UI1.wa, ftD__ pa: -ou. tUcIpDGot (hu

poot -- Dt!t 'n
ta....-ktD, ..

DorDabei1;UlID, Tan ..:a.rmauupUtm-
fontein eD stuford.

HIUBIJ geecbiedt bnni~ 1899 .
ving dat op eene ftI'JIdenng N~ere

van den. Afdee1ingsraad 1'&DCaledon
te worden gehonden op den ·)stA!n
October li98, een belastiog op alle
belastbaar Eigendom binneD tl"
DorpabOsturen van HermlloutJ-
pjetersf~tein en Stanford golegd 12deD october ijlgIesol_
zal word~ aan

JOHN J. MOORE, lt G.
Secretaris.

Afdee~raad Kantoor,
Caled()n 1 Sept., 1898.

Ron~~de Onderwijzer
BENOODIGD TB '

Dtepdru1" Il. liddIl liet I. 'fI8trllier
; Dist. Pwamllb.

APPLlOA.. TIES voor boveDge-
noemde betrekking, verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigBC~riften van bekwaamheid,
engoed gedrag, van de laatste Scbool-
oommissJeenPredikaDtder gemeente
waar Applicant werkzaam was, en yan
lidmaat.sehap eener Prorestantaohe
Kerk, s1Ulen door den Ondergetee-
kende ~wacht :worden tot op
29 Septdnber, 1898.

Werluiaambeden te beginnen op
den late~ November 1898. Indien
echter. applicant niet op dien datum
kan beginneD, zoo melde hij welke
de v~te datum is wanneer hij
kan begtDnen.
Sa~ £,120 per jaar en de school-

gelden. i
Billijkt reiskosten gestaafd door

kwitanti. zullen T8rgoecl .wo~en.
N.B.-!De geslaagde applicant

moet zioij TOOrzien van een onder·
wijzers 2ae Klas Spoorweg Oertift-
oaat om ~ half-prijs te reizen.
Us. E. G~M.!LHEBBE B.A., B.D.

I V'OOl'Z.Bch. Oom.
Luokho1f~O.V.S.

1 &er.. 1896,
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"'&A& .. einingsMateriaal tegenKostprijs.
EEN BUITENGEWONE K_1NS
t

I ----'-_

fI\ ENDERS voor het .~rzien eD
.a. het afleveren van ~k~ ma-
chin ..rie, toebebooren, en ~riaaL

Ver1egelde Tenderl, d~idelijk ge-
merkt als bov.P.D.' .ullen i door den
Controleur eD Auditetlr'~ Generaal,
Káapstad; tot op 'dén' mfdd~ '9áD
Vrijdag, 30 September. ~898,:VOOI'
bovengenoemde dienstep worden
ontvan~n. ••

Speodikatiea en Voorwaarden Tan
Contrakt kunnen op aanin'age ua
de Kantoren Tall het! Publieke

en Werken Depal:tement t.e! ~
Kimberley en Port EJisa~ worden
gezien, alwaar ~. Tender-
vorms sullen worden yOprWm,-
alaook te Johanneebur~,! Z.A.R.,
zooals p1aatseliJkgeadverte.erd Copien
van Specifibties en. Vqorwaald811
kunnen verkregen worden bij betaling
'faD Een Guinje (£I.la.)4t t.erugge-
geven zal worden op ont1angst 'f'a!l
een bona jifk tender.

Tenderaars moeten, b~ 't voor-
leggen hunner aanbied[ingen. ten
strengste voldoen aan de! voorwaar-
den en instructies, daar· de tenden
anderszins gediskwalifioeerd sullaD
worden.

De ~te of eenige Tender niet
noodzakelijk aangenomen.

JOSEPH ,EWEY,
Hoofd ,Inspekteur van

Publieke Werken.
Publieke Werken Dey.u-tem61lt,
Kaapstad, 30 Auguatus, 1898.

EENE groote voorraad is in onze handen gesteld, en wij hebben
besloten dezelve tegen kostprijs te verkoopen. n.l:

Zware Drieboekige IJzeren Palen geschikt voor gladde en
doorndraad, 15s. tid. per dozijn.

voor doorndraad, 6s. per

Bc)8ltptlUe:lD., met 2 dubbele staanders, 35s. per stuk.

J)Dbbele Hekken, 4 voet en 12 voet, met pilaren, hangboomen,
staanders kompleet, £6 12 6d.

Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

·BoeB EN D
K.A..AFST.A LJ.

!

~BEENDERENMEST EN
SUPfRPHOSPHAAT.

Departement loor Publieke Welten.
liET i\gentsehap voor den verkoop van Calitzdorp Besproeiings

Beendereu ~rest vervaardigd door het Schema, Nelsrivier Dam.

Koloniale Chemisch Syndikaat, Beperkt, TENDERS.
l; ontvannoen hebbende, worden Doeren ge-

'4' if vraagJ 0111 na vraag !e doen of aan ous 0 ru
i bijzonderheden te schrijven.

i
G£O. FINOLAY & GO.,

VOOR het uitgraven, vermalen
en vervoeren van Klippen en

Zand en voor het verschaffen van
cement, steenkool en ruwe Petrolium
Olie.

Verzegelde Tenders, duidelijk
gemerkt als boven, zullen ontvangen
worden door den Controleur en
Auditeur- Generaal, Kaapstad, tot
om 12 uur,op Woensdag, den 14den
dag van Sep~mber, 1898, voor do
volgende diensten :

(a) Voor het graven. VJrmalen'l
en vervoeren van Klip en ...:.
Zand en andere Diensten bij ~
de ligging van den Dam. ~

(h) Voor het voorzien van -j
Cement. J(c ) Voor het voorzien van
Steenkool. G)

(d) Voor het voorzien van ruwe Eo!
Petrolium Olie.
Specif ka tien en Voorwaarden van

Koutrukt kunnen op applikatie aan
de kantorou van het Departement
voor Publieke W erken te Kaapstad,
Kimberley, Oudtshoorn, Port Eliza-
beth, cn King JVilliamstown worden
verkregen, alwaar gedrukte vormen
van Tender zullen worden voorzien,
alsook te Johannesburg, Z.A.R.zoo-
als alllaar plaatselijk geadverteerd.

'I'enderaars moeten ten strengste
voldoen aan de voorwaarden en
instructies bij 't voorloggen von
hunne aanbiedingen, andersins zul-
len zij gediskwalificeerd worden.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig aangenomen.

JOSEPH NEWEY,
Hoofd Inspekteur

van Publieke Werken.

.,

,'.
, ~ 75 en 78 Grave Straat, Kaapstad.

KOOK'KACHELS.
DE ONDERGETEEKE~DE~ HEBBEN IN VOORRA..AD:

Geenamelled
IJlel"faar
f, lan

all;

B:dsteden, !!
D:aad

Matras~eD,
Klapperbaar
ra' rassen,

Slaaptamer
Toilet

Setten,

Zweedsche Kookkachels.

, socrttll,

De Bolinp:er
Department voor Landbouw,

Kaap de Goede Hoop.
Kaapstad, 1 September 1898.

lerkoop nil II Groot COllstllltia" Wijnel.
__ . Schrijf om geillustreerde Prijslijsten,

JAMES WILEY & CO.,
IJzer'W'aa.r Pakhuizen,

Darling Straat, KAAPSTAD. TENDERS worden hiermede ge-
vraagd voor het verrichten

van den plicht van Agent, .in Kaap-
s¥ voor den verkoop van Wijn. op
Gouverments Plaats.Groot Constan-
tia, gemaakt. De betaling zal den
vorm van commissies op getroffene
verkoopingen aannemen, en tender-
aars moeten het commissie-tarief
vermelden waarvoor het Agentschap
zal worden verricht.

Tenders kunnen voor één, twee of
drie jaren zijn.

De verkoopsprijs zal door de
Regeering worden bepaald, en zal
aan verandering van tijd tot. tijd
onderworpen zijn.

De Agent zal aan dl:! regcering
verantwoordelijk zijn vO<1rde waar-
de vnn de Wijn verkoclrt. cn zal alle
twee Maanden zijne [ekeningen
moeten komen vereffenen.

De Agent zal verwacht worden
twee goedgekeurde borgen te voor-
zien, voor de getrouwe nakoming
zijner plichten. De Wijn, in bout
of in bottel, voor vervoer verpakt,
zal vervoervrij te Wijnberg Spoor-
weg Statie worden geleverd.

De laagste of eenige tender niet
noodwendig aangenomen.

Tenders, gemerkt" Tenders voor
verkoop van Groot CODstantia Wijn"
moeten worden gericht aan den
Controleur en Auditeur-Generaal,
Kaapstad, om dien beambte te ~
reiken op of vóór den middag v"
Zaterdag, 17 September, 1898.

Verdere bijzonderheden kunnen
op applicatie bij den ondergeteeken.
de worden verkregen.

CRA RItES OURRIT.
91lcler 8ecntaria Toor ~bou ..

AARD.APPELr,iOEREN
BE~TE INGEVOERDE

~~:E;:a,:rIy ~C»&le

Bij GEBROEDERS "
GRAHAM,

cf 39 Waterkant Straat, Kaapstad.
Wij waarborgen alle Aardappel nIc1t'rl'n door ons verkocht, zuiver te zijn

••• ~~A.i:s
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

6POORWEGMAA TSCrlA PPIJ.~

Kortste en Coedkoopste Route voor- Reizigers en
Coederen 'Ian de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) In 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar PretorIa.

Tuie! loor RrJJigen BUl Jobanlle~tnrg £4 17s.-----o .£3 171
IJ " " ft Pretcr:a H 6s. 6d.-en.f,3 (s

Oagclijksche personendienst van Durban (N:tal)
Johannesburg, Pretoria en andere plaatae In

,vaal en Oranje VrIJ.tut. ~ n

'-&CO:S
;E~BmITIE
."OPlllf· vooa ALLEN.

Bak..- .. 1lunstmatige ,
Bloemen,

mICH~SPUIOS,
Graven, Sohotrels,

......'.a_' ......unlit.
L. J. LA ORANGE,

Schutm ..... r,
Weltevrecieu, Ladismitb.

27 Auriatull, 1898.

J. ". KDITDNiKId 6_._1

.. laMnI 9i jur S.pa......
Blqrin. Rijtuig
!ww, CJ. V"ille ..
.... sijDde all
IAdJ ar., SWut, Yl'II8S beleefde-
lijk om CJ. ODden~ nil bn publiek.

Alle orden .ullen 1111um. .pecia]e au-
clacht PZaieteD. ell ~ .. Ipoecl'-
DMbeid 1IitpfOerd wttdeu.

__J_

Tuigen eenelSpecialiliet.

-\. ----

AANGEHOUDEN in het Schut te
G~ Rirler; eell t:trulsYllgel wijfje

met wi~ -vederen, gemerkt J. 8. op het
reehter~n, IChljnbaar oud.

Verkooping indien Did gelost, in de
Schut~ op Zaterdag den 24sten Be,.
tember .. t.

1 VERDER:
Ben z~ echilder Koe, omtrent 4 jaren

oud, met een roodbont Vaarakalf, om·
trent $ maantIen oud j een rooclbeIlt
V~ .cmtreut 3 jaren oud, allen.,..
merkt illnkeroor zwaluwstaart en balt-
maan 'f!IIJl 'fOOr, VerkoopinlI'. Indien Ilie$
Jrelellt, •op de markt te Ladillmlth op
Zaterdlfg den 17d61l September aanst.

W. F. DU PLESSIS,
Schutmeester

- -_._---+------
Iartt - Agenten Buigblld,
TE ~O~BURG.

~" II\K Ondergeteekepden, vroeger be-
ll, zigheid doende onder den stijl
van OoD. BN JAIllDOJI', mabD
bekend dat de besigheid sal voort-
gezet worden in' AUft naam.-.Alle
orden aan hen toevert.ronwd zulleD
met stiptheid woraen uitgevoerd.-
Referentie Marktmeester, JohanDee-
burg.

POIt ..tree: BUI st.l, Johanneebu!'J' _'.
Telegra8acb .w-e.: 011yler, lIII.arIR,

Jobannelbarg.

DI frlBROQW OLIVIIR.

Groot Rl~er, Ladismith,
20 An~tuB 1898,

BEN0<j>DIGD.

OPOE~OTEN in bet Schut te JIIClObe-
fontein, en te worden verkocht iDdien

niet tevor;n gelost, op den 23Bten Sertember
1898, om 10 nnr 'II voormid~:- .wart
blauw bl" merrie, omtrent 2 Jaar oud. ,

. J. F. BBEDENKAMP.
Scbutm_ter.

JacobdontciD, POIItmaebul'lJ,
31 Anguatua 189!:!. F. J. RETIEF,

DE groote priJswinner voor lich-
te Rijt.UIgen h.-eft eeoe onder-

vinding van ruim 25 jaren in de
rijtuig bezigheid opgedaan. en ZJjne
rijtuigen zijn wegens hnnne goede
hoedanigbeid alom bekend over ge-

heel Zni~-Afrih.

Alles handwerk ~n VlD goed droog
Hout) en gewaarborgd goed te zijn.
Prijslijsten en Pdrtretten gratis op

aanvraag.
Let op het adres: F. J. RETIEF,

Marktplein.
Tel. adres: Retief. Markt, Paarl

, 00\, OF 8CHRUF AMI

a. iIIfJLLBB
, 4ItI'7~,wma

PiK' .. III.
t

C6~mbia Snijmachine.
5 V~ kub. voorzien van .Boller

Bearings. Do eenvoudigste en ge-
makkelijkste Machine om te be-
werken ·ooit gemaakt.

. .IW DUiI. IMIJ
Inziek wtrumen~ii.
luziekafe B.enoodlgdheden
lnstrumenren ~parat1e en

Stemming.
a. :MILLD Ttrtchaft emir rede IUD" lln.siek,van he&
Kd orrl ~ de JoodI_ a.,.-dU.II f.
.,.... 1lt1l el .OIIk
. lo.....

KAAPSTAD.

KBL\NI~OEVINU.-_._
I>ERSONEY cl.ie hunne Honden

Belasting voor het jaar 1898
ling niet hebben betaald, gelieveo
zulks to doen ten kantore van den
Oml rgeteekende, vóór den 15den'
September, aanst .• daar na dien
datum gerechtelij~e :stappen zullen
genomen worden tegen alle aobte ....
st:alligen zonder ;verdere kennisge-
VIng.

Osborn Columbia opel elode Zelfb'.der.
6 en 7 vt, kub. voorsien van H.. ller

Bearings, On8 patente Balktoestel met een
wiel eronder, neemt al het gewicht \ "" "r
de nekken der trekdieren, E"r.t<· jl' iJt
toegekand op de Landbonwtelltuunstclii,,;;
te Port Elizabeth, 18f18. .

Machi",e Olie in 1 en [, gulL Blikken,
Binden Draad .'

Voor prijzen en bijsonderhedeu schrijft
J, F. lP. PEROLD.

, Secretaris.
Afdeelingsraadkantoor,

Paarl, 22 Aug., 1898.

IIo&n

Gao. Findlay &;Co.,
Importeurs van Landbouw Maohinerie,

Ka.a.psta.d. lp:r GENAS HEN 'ALLEN.Hoofdondel"Jijl8re8 Benoodigd,
Tak : 8. !looM Stm~t 1'. K Rn \ aIS

Port )l;ijMbcth. K .. , &la

'LONDEIN

TaDdbeelkundig Instituut,
BEPERKT,

Ulster Ka.mers, Groentemarktplein

-APPLICATIES voor de betrek-
king va~ PRINCIPALBder

Paarlsohe Meisjes Publieke School,
zullen door den Ondergeteektmde
.onwsngen wordeb tot den 20sten
September, e.k. ; Plichten te ,,-or-
den aanva.ard Da 'ele Kerst vakantie.
Salaris £150 p.e.. en vrij logies.

2. Ook voor ~e Onderwijzeres
voor het Kindergarten Departement.
Salaris £60 p.a. en vrij logies.

D. RUGO,
Hon. sec.

Verrotte Ta.nden gestopt in tot hun
vroeger natuurlijk: gebruik hersteld .
Tanden Zonder Pijn volgens
ieder bekende methode uitgetrokken
Goud Stopsels.
Kunstmatige Tanden, passend ge-

maakt door lucht-zuiging, alaook:
zonder platen, vol~ens het stelsel
bekend als Briage, Bar, en
Crownwerk.

Paarl, 25 Aug., 1898.

TWEE o~gehu,*de ondorwijl8l'8,
Alleen bet beste materiaal go- met minstena een lIlde lclaue

bezigd, cm alle fooien zijn gebaseerd onderwijzers acta ~r bniteneeholea
op de billijksw schaal, overeen- in het distrikt P~hefatroom.
komstig met goed werk. Applieanten m~ten ook in Hol.

EVER~RD DIGBY, landscbe gep~ hebben, hetaij
R CUE in bun onderwij~n examen of in

L.D.S.. ,.0., ng., b t Taalb d I H
V d T dL_1L-"'- e (In exsmen, 00-
~ Tall de Loo en aD """' ......... e en 'fd l' I b-'"

, ch&rlng Croll Hoeplt.a.1 ,Q ee mg. i
BESTUUIlDER.a salaris, dl' inkqmslcn der acbooJ,

___________ gewaarborgd op ,rtens £12 lOs.

'U D.SPUY, IWLW ! Co., peDï::::d ~bi;~.
Vend. Afslagers en !geIlten. October. l, tegen 16

T..... A,d. MalJlltllbW1 eu Paarl. lrL L. nOK.
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~REEKWAAR,
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wezen. Verminder ng van p twr1ef.
~[EDEGf,V()EL liET KOLONEL RODERT r: It t r.

!', r r: JfZHT'f('t. ~I ~ .TOI - (R.'~/I'r)-
\ '" ' t'l V aser in be "nll~. be~ehuldl~d VaD
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" rt I Lt t e- s tnu n.

J I Lt r J, .h n, IW!POlenr van den TWIP-
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Malmesbury afdeelmgsraad.
VERGADERING GEHOL DEN 6 SEPT

18~8

De g"twgenl. der andere IPADIlenlA ... a mln'
der belang, d",r 'Il slecbts 'eqeo d.t dIl WJelen
lomtuda Ituk waren en dat al de trolli_ niet
gaa.a konddn hetg~ gebeuren moe.t In den
e"'onen loo'p ran wen De opalchter v.a

~etlef de h.eer Slaboor gaat verder en Jegt
d.. t hU Diet &egllen kUil of Louboer ualatlg WY
ID_" do& hU "un werk goed deed, eu "anneer
b"m .. erd verteld dat er 16t. v.rkeer IW&JI
het bU er dad e IUk owlr "en .10 versuimde
nOOIt en dat de loge trollie die met gaan kon
wegcol gebrek ..au trekdieren, alto"" heel eo
alk>o. daar ......
De heer Dirk Abel die de smid ...... om de

.. wleo te repareeren b..V"81l~t hetgeen Loubeer
had geaegd dIUhU (Loubser ) noou achleluo'lg
waa maar dat zOO spoedig de "Ioleo bc&keD,
hIJ se dadeluk uaar HopeJl,,1d sond om gerepa
reerd te worden on dat er DOOitoenig nltstel
aao de I"de van Loubeer was, maar wel op
Clg60 (Abel.) IUde doorcas hU de Wielen'
spoedig genoeg terugaocd en 10 krullverhoor
door neuef of Retief hem Dlet had geAjld d..
er extra WIden em: beboorde te zuo. Ilad hU
Ja gezegd eo ....n deo oecretana vertelfi, die

ze meteen ontbood ell uitzond
Hel ge"prek meI elk .. as DIet lo elkaan

tcguoWOOrdlghOld maar '""n zv elk met Retief
alleen wareu < n daar RetIef bet 10 elk ,.,val
outkunde dacht il< er o.et weer om te meer daar
lt~Ltef l oar d~ ex tr. vraeb t van 40 DIet taaJd
werd dl~ al. """ vetandutlDg 10 Slabbe boe
kon oao (lJ tot hond.rd voorkumt, dIe looaI.
~labher zegt DIet door hem aange teek end werd
Reuef werd volgen. Loub.en boek betaald
Daar Reuef DIet geweIgerd had ..olge .. het
kontl'11ki om het werk te doeo eo daar de nad
DIet &ao"prakeluk • \ oor een'll oponthoud In
hut reparuer"u van InachlDene eo daar bet
II Ikt d.t Locb •.,.. \DIgen. opZIchten Slabber
en \!>el alles deed wat bil vermocht, ODdaar
Relief betaald "erd \ oor het ..-erk d ..t hV
wezenlllk deed lIleun Ik dat d. Idacbte nD
Hullef Olet gegr\)nd lO en .. mIJDultJrpraak
, I~en. Ju termen \ 111het kontrakt du. finaal
,,~ (et J \\ 11 lt I • Ol \\ C C eu n M

\ uorZltt"r ~Lalme.bury afduehng.raad

De joept_t~~1bIadea be ....Uen yele
-'jJ-aerlieilen nl&b., levon 'fau clueu groo$&n
II1&II, '!I'&IrIJii men de el8"DUrdiglMwi1Nl • Il , '!lll
brak.... I-a baooD Het >'olgmde ont ... w u
"li MD 't Ir_ "".dm Dag _
De OY...W.. eel'llte DDlhcbe RU~IIIII'

• akjj4 MIl Il1O p.._t VIUI groote wlll'kkracht
en ct...s GllploollDk ,..el af '.l'e BerIjjD wern.
hU ctiln,jjliJ .... liJDe MCnItari8eo toi 2 of 3
aar 18 déa aaohi ID dIe aaebteJijb werkuren,
w.1ke pheel _ at.aatuabn WU8D gewijd,
droak hit dan _1Nl tee wa~1loailloD of, ier ~"p'
wekkl.." _ wCllDlg tijDen CCIpI4.:N •• ~
UCII&tea bleiaf hidaD parae lO bed tol 'a mor-
.- MIl aDl' of ló.

E~ werkte hl) op Friedricharabe, 1I'1IU
hU, ua Kila afRed.n, &ooveei vrjjeu tjjd beeft
PW.

Te V&rIllI, aua and.r aomenerblUf, .... hilde
aohnk der p.tuab$&_, die door -Ua kCllDfl
rn", ".rk o~eratelpl werden In Un Jaar oot
'IOf bU Diet mlDder d.ut 656,000 brinen eD
10,000 ieJecrammen De aanvngeo om geld,
nJke bil IDda. tjjda'ferloopoDtnor, bedroepD
te_n Diet IBlDd.r ciao f 6,000,000
Om nlk een Jenr 'faD UIl."...... lo bedwug

te boadea werd" er, llll'iarende 'a "oraten "er
blOf, 18 da 'fOOI'Daa.. te herberr "lUI he' dorp
een poliuepwi pftHiad
oe INOte .taatruoan moel, naar men ftlTae

kart, een wela., bjjploo'fl( "un pW_l, 'fOOr
al ten OS,:::- 'fILII aet ptaJ li

Hil li vonten, maakte li oorloren en
toekende 3 'tftd.... rdragen. HU bewerkte de
lILIIIeu__ der li keuera en bnebt bet drie
'fOIJdir ... rbond tot .tand Er 1fU'deD bem li
paarden onder bet hchum dooGreacboteu m
deD FraolClb·Dwt.cben oorlor

HU had li _... BImlllrck, 8cboDbanaen en
LaoenlnuJ HU droeg li titela maf, "o",t uu
bertor Ziln ood ralacht.wapen best.ond Uit 3
klaYerblWJ_ met li eikenblAdeo, en het onde
devltlII der biuc:hopel_annen VlUl Balber
.tadt, 'faD Wie hU afalamde, 18 '" 1rllulaU rom.r
(4e knebt ill In de drlevllld1;lhold) Op all ..
eaneatDor teeke.mgeu 18 bU VllOrgoateld met ~
baren op het bootd, eo b J lut 3 Jrindfll'tln na
Herbert, Wilh •• n Mane (erann Raotuo)
Gebeel aDders dan Glwtone had VODBu

marok een afk.er van all_ wat Daar mln of
meer ge.cboold redevoeren, naar welsprekend
beid geleek
lo het Noord DUllo-b.. r.rlement ..."de bil

eeD. De gave der wel.pre endheld I. leer ge
yurl!)k De meo.cheD word.o ~r door meege
s'eept, al. door mU.lek 00 Impronsati. Er
moet I"ts VIUI een ~bobt..r .t.ken III lederen
redenaar, die 10 .tut I. 'un toeboorden te oot
..oeren Maar .. een dlCbwr of eeu ImprovIsator
nu w~1 de IlOOrtVAO een man om bet roer VlUl
den 8taat dat kalm 00 bedaard overleg vcr
el.cht aaD toe te verlrouwen' l!:u tocb hau,.,n
nn 'IJn .. el.prekendheld c!e parlementaire ""
.IUlteD af Dat III EOO 10 .edtre onh ..okeIVk.
'fergedeMn"
Over zUn on4erhoud met Jules Falte .pre

kend" 00. Frankruk ""edalug lelde IoIJ
ld •• 1 ranscbm&n Ja ZIch rloor u 'Uf eli tWill

hg .weepslageD laten ¥even al. gU er maar een
mOOie I<>e~praak hU hOlldt over de vrubeld en
de waardIgbeid, "l1Arv~n die .lagen het &lnne
heelrl zt)n, eo al. ill de daarbl pa_nde pl"ch
t.ge gebaren mlllikt HII .nl d,," ten .Iotte tot
d.. 0\ ertulg'"&, komou dst bU volsir*t BIet ge
aJagen .. ordt

Nog een klemo bloemlo&lng van 'ferscblllende
e.g.maardl&,c rr"zerden van Vos BlSIVArck

Wil DUltaebel'tl "UP al. eeo ecbtpaar 101111••
rmtlg en Atil, daD heeft men wel eens een
woordje 18aar wanneer een bnDrman.r tu.
llebeo komt, &'UDmao eo vrouw hem ecndrach
tIg te lIJf (18\13)
"Dat lulieo de meullCheo tocb wel van mu

wtllen toege ..en, dat Ik een trouw werkpaard
ben ,.,w_t, dat &UDpitcht d~ eo aan eigen
&emak altud wemll rec4cbt heeft (1892)

"Ik ben altijd een liefhebber 'f1UI Jagen eo
..weheo gew_t Op ataatkuodl( rehled heb Ik
daarvan pleerd b.t .... hte oorenbhk af te
'InChten Ik beb dikwUIa lang op de loer lDOt!ten
staan en mu doer allerleI I•• oeten lIlten stek.a,
eer .k tot een IIChotkwam (18\12)
"Ik beb altud "eel moeteu vechten In mUD

leven De tqeuatanden ".Dwel teUeo alleen
de bouwen die alJ krijgeD, lIIet die au ultdeeJeD
(1891)

MeD moet ODlleDLle ..eu Heer tijd laten &lJn
DUltsehe 'folk 400r de w08lltun te ..oeren, en de
aankomst ID het beloofde land afwacbteo
( 18!1Z)
, Het bl1l'9o.ucratuch ummerwark li va. hoot

Om goed te bonwoD heeft men steen ooodig'
(1871 )
'Ik moot .trud voereo - maar .trUi slecht.

met bet doel, den vrede te ..erwervon (1881 )

UN ~OI:D. tu
Eeu adelDlaD un b,. bof "UI LocIewfjll XlI

..... Frankrjjk (1498 .....15t6), h.ad een ~ ...
hamleid eD de lrollinl, dIe er \'&Il gelIoord aad,
be, al dell h<>vellDlf:voorlaan .Ieebt. .Uo tin
"Ieescb londer brood "oor te ,etten Toen de
edolman .ich dleatengtlvolge bU bem beklaqde,
vroog de monarch hem 01 daD d. WUD ell de
..I&e1ICbsI'U... n hem DIet "oldoende W&ND ?
Op het antwoord dllt toch Jwat bet brood bei

wezenl'Jb_ deel "lUI den maalt.ijd V011llde,lUIt-
....oor..tde LodeWlik XII .trellf "Zoo, _.
lUk? Nu, wao neer ge dat lOlIel, waarom lUi
ge dan 100 oublllUk, om deD(ene lIDO Retlll8' te
IIChatten, die het ° In de band geeft 9 '

T4PELWI!TTIK
]tleo beett kleIDen Hans paegd dat bU ...

tafel DIet mag pra$&D Nadat)liJ IUD bordje
beeft leei gegeteD, kIJkt bU rond eo roept
, Moeder I waarom vruit a ulet eena of ik ee-
noeg heh ? '

IET!! '0011 L411GBI..\PF.Ra
De meeste ..onteD van Eoropa .taan

geos v roer op Kel&er Wilhelm II Ilt 8 IIIOr.
gena reed. om "Uf aar In IUD studeerkamer
KeIZer Frana Jo""f maalct om vIJf uor reeda een
wandeho" De konlDgen Humbert nil Itahê,
Oakar van Zwad •• 00 Karel van Rnmniê,.taan
om ij uur op, en 4. konIDg............. 'fall
ISpao.nJcIS reed. om 7 nur 10 vol toIlet.

HET LOO" EEMI/:It BIlA.VE D.lAD
Niel blng g.ledeD glDg een beer over d. brug

VaB de .Iad .uoer Inwoolll8', waaronder de
8troolO bruLlen!! voortrolde DUr boorde hV een
lUIdon gII "Eiet kiDd I Help I help I
Eene dlCb$&..ollmmeolfte verdroor lIoh te-

Il"D do leumng eo ootatelde g_cbten .turden
In deo vloed benedeo, waar een klad met den
dood worsteld.

De ..oorbijgaande beer had ook kinaereD .0
880e lioTe "tTQDWthw. maar bU bezen IIcb geen
"IIIenhhk, trok soel "UO Jae Uit eo WIOrp_b ID
den stroom HUwa. "'ln r-fende swem_ eD
bet gelukte bem bet kiod te grUpeIl Mau wie
bescbrlJft "uoe blijd. nrraMiog toen hIJ, nad.t
h" de drenkeliog met moeite op hot drore p
bracht had .un el",D kind herkende, dat biJ
vaD deo dood gered bad In dIt tretfend oogeu
bhk bleef gtl8n oog der talrllke k>eacbeuwel'll
droog .. ant I schoonere beloontng voor eene
odele daad •• nIet deDkbaar

eooll EEN B.A.NllNOOT
Oogeveer ~htlg Jaar geiMen werd te Luer

pool bU eeo koopman met eeo banknoot be-
taald De kaiI.,er bleld hur 80en I~o het
hch t om .,eb van de echtheid te overtuIgeo, eD
be.p"urdo toen 88D1go ondnldeluke, roode vlek
Jet! d.e bIJ oadere beACboo"lng leUe ... bl.ken te
z/ln welko met hloed tUllAChen de gedrukte
I~Lt~rs op de baokooot .. areo getlCltreven

f.r werden ~eluk polrl0gen aangewend om
de balf U1tgewll.chte letlen te ootelJfereo, ell
nu ,",heei men den volgende 110 "-Ui dele
uauknoot BOmsIn handen komt van .Jobn Dean
van Long Hili bil Carhllie don .. 1 hU hIerdoor
v"rllcrnen dal "110 broeder g-onngen lit ~
:\11(16"

De ~lgeDaar Vllnd~ banknoot se!.r""f d.d~IUk
l1an den buet Dean en dele wen,lde z.ch daarop
tot d" reg8<lTlDgom hnlp en uu.tand De Ke
vangene had .ooal. lat.. r bleek die woordeo
geschrevell met eeo 'phl Lurhout dIen hUID &lJn
bloed h ..1 redoopt J I I "IUI reed. eli Jaar laog
.luaf bJ ,lel Dey voold lt IDOOop b.erboven be
tiCAreveU lllallU.:r met IUU jot aD .luHlDle werd ge
.teld
ZI/U IJroedN slaagde er ID om hem met Je

hulp der re_," lUI>UIt de ol.. ernl/ te benudeo,
till braclr t heUl n 'lf l!:0ieland teru&, De oog&-
lukklge h I I ecbter IQ 'IJn gevangenschap 1.00-

v, aJ t ,.rduren geQad dat ElJn gestel DOOit
me r Il orde k.. am hU .t,er! kort na 'UD be
l"r lIng

DiátriktlbePaun "erpdemtg gebood" ~Il
Me.-6ept. 1898.

Na ~e fol'meele cakell afgehandel,) ":I,

~, w$rd1lJl de volgende I'IlIOlatiQ UD!:'ljl

(. )- Do.., "ergrulUTIDg III nn ,.,..ock1l tIat ~.
t jd II&D ebrokl'" 13 dat het gon .1'"'" Dent, I.lt. "OO~ 't Karoo ceutrale dutlllr:t, run 'and
boa1fllChc'tc>l al Gpricbten mei ....0 UpeM':II~1I
teeJe ~ er &aD,waar de zonen dos la""~
depljjt klUlllell oppvoed worden In de .,.1:
bil 'fILII 1ftttIUohappel!lke eu praktl8Cbe '-r

d(l) Ret Cradodulche distrIktobI .tuur "el'
~ eerbiedtglOk d"n d",tnktl!t':lrtd kcnnl. Z"
_ ..aD d@ lIl..,ht~n toestand un OU.~
hoofdweg_II, die het meent rlr&al11,U 'oet n aOOl'Jl"'0 Ja dat eie 0pzlch'e·. DIet aan huuue pbeb
tea bean ~.,oordeD
(3) Reil geluk .. onl1Chmllun konlll,,10 WIl

beln:llna, dour den Neder landach n consul, le
.. "deu d
!Je aecretaris d".e resolutie pu telegram ee

OUD. UI OVl'r te ser den
(4) BeslotelI deu ..ditl'nr van 0". Land een

dankbetutgtng to .end ..u 'oor "IlO OIlYermoel
den " ..er :IAn den dag g' egel gedurend" doo
elektIe .trtid 0 )

(5) Besloten de-Rhoer Mlcbaa (ex IIOOl'Mtana•
eeu ochruf taf ..1 ter WAarde van £ 17 10.., ten
gl!lKlhenlrete geven wr erkeoDlog ztlner d,_wu
gedorende bet tuorrerk vao vc.:itlco JIlren (a14
....cr ..ta"a)

lJe led,," werdeo er aaD berIDoerd dat
beer PIII"ns optiteUeD aal levereu o..er ..rach
ten coltoor fln boomelilnreekeu, op 24, 2b (7) e.
27 Sept~m""r le Cradock, en 'ferlOCbt and .... u
ook aall te .ponm om bil die geJereDheld ~CII
woord~ te &uo,daar _r outtIge wenkeo kun
0('0 opgedaut worden

PJJ C!)F.TY.~E
:secretane,

DI.trrktabestuur Crad.ck.

C[ De seer door ons gewllardeerde daokbetal
'IDI! lUIdt als >,ol~t Alleo aan 001.8 &0..1"
hebben medegewerkt om de ""1'-"8 .... van 008
Io.nd te bevorden eo WIJaa",a.,rdeo d"",, dank
betuIging IDnaam nn .uIen -RKD Uil. {(Iud)

K:tplteinodorp, P K Barnd.,
6 Rt:pteml:oer 1898

Aan deo Edlteor van 0... Lalld,
Kaapstad

MIJnheer, -'Laatlllk..Ien Zaterdag vergaderde
de l..den van 't d,stt.lct.b...tuur o"n d.... Afel
kaander Dood lo Cradock Het .. erd algemeen
gevoold dat de overollnolDg (met de,. elektie
atrl)d) tot du •• erre bebold door deo Dond,
irootelUkrl toe te ocbr"ven li un uwen oo,er
moeldeo uver aan deo dag golegd gedoreDde
dIeD .trud Uw. dumsten aan land en 'folk
wordf'n door t d,strlkt.b'8tour hoog ...... aar
deerd MU II opgedmgeo u deu daok vaD bei
be.tuur OYer te breogen voor betgeen al~8
gedaaD met do hope dat gU volbarden zult op
doo lDgeolagen "fg

Namens bet d,.tnkt.be.tour
Uw dienal .. d,eu,...,.

PJJ COETHE
SecretarIl

60 Eerste klas Rum Paa
d) doMcrne do

TegenwoordIg De heer J W H R" ....ouw
(YOOTlllter) eu de heeren ~[o"rrees Sa.,",u
Brink J Lou ... dr ~teJn en W 0 Malberbe

Sotulen der vorjge vergad~rlD", gelezeo eo
goedjrekenrd

De IlCCretarl. rapporteerd~ een overtrokken
rekeDID&,vali £',:/11 4. !Od "I' ~September

Peeiu .... Yo~r een tev"n be' proclarneeren der
Orobe,olDi" .. et 'D veldlr:ornel....chappeu Paarden
berg en Voor ZwartJaod wcrdeo gelesen en Da

discUllllle beoloot de raad al de pet.ues aan de
.....r8erIDg te eeodeo sonder eemge aanbevellog

De voorart ter- diende ZlIO rapport ID omtrent
de klachte tegen opzicbte I! Loubser eu op
voorstel Jacobu. Lou .. -W D ~Ialh@rbe werd
bet rapport eenparig aangenomen

De beer Jao vIn Reeoen \roeg extra betalmg
rooe reparatra T3n de Mamre wegen daar de
wegeo door de zware regeos vers poeld waren
Besloten ....n specIale toelall" Villi i 10 t~

,., ..en m.t. de weg "" ... t 10 beh orJlJko orde
wordt gebracht eo goedgekeard door. ruad.
lDfilpecteur

Eb,,:h tcr tafol ,;:el"ll'lI .. 0 Herlll1rd Llod<1
-.n £ I ~o od li( hadev.r" edUI!( vrageud" \ oor
beAcb.4'![laJ van lIJO .. agen op uen Ma.ure

AFRlXA..ANDER
Op Dinsdag ce 205: n c zer

ZULLEN de Ond('r,:~'( , cll
publiek dOC!l ver« )()[X n

~·I U'MrTs STATI()~, gt'mdd
Paarden, waaronder 14 eg-alA
ZIJn. en onder ben 4 paar schuil
2 ZW;t1 t bruin en andere kleurt'
~() ongo paarden, waaronder
scheiden f'gale paren, de
zIJn ook meest, gedresseerd, al
ZIlT! UIt goed B.oed, groot, sterk
ill goede condttle.

OoK
1 Paar zwarte llengstRn (van P
ufkOlnr.<tlg') en 1 paar Jonge IT
stP::J, 2 J"ren oud, goed geteeld.

D .1. SCHWARTZ
en P .A GOOZEN,

A, B. d~ VJlhers &: Ca.,
Paarl, G !-\ppt , 1898

PIKETBERG.

Een algelllMDe BoIId.. ~
hooden te PikedJerg, op Zaterd"l,
Sept,I898
De "oormtter ua de 'ferpderiog "41tj IpllOd

il'OJIIIDd ~ bebbt:D, wde dat h.t hem groot
geaoegeo deed lolk -lOede opkomat • lleD
en heette al de leden welkom.
De laeer D ol Haraia.!de 'foor dU de anb

acnptie gelden 'f_Inderd worde tot 2t Gd.,
ea da. opbelaba, gac!riedde 'fILII 8eP'4mber
Dit werd e-mdeerd door deD boer ,Joba
Kotm eD uapoom.D
T"IDtig leden betaalden bonue IRlbaonP,tie ID

d. nrpdulor
De DotweD ..an de ..onge yvpdenn4 wer

den pleaeD.eo goedgekermI
Nadat de ootwen ar6lebandllld WlNtn s.We de

..oomt$&r, de beer J ol Ebteen, dat au Zlcb
({&droDgenvoel do, volgl!DS "orlgll keDn~Vlni,
te bedankeD
Oe Voor&ltter v,,:-het '-IJU8toel
De "erpdenng 81h6 toeD dadeluk 0"'" om

een VQ,)rzltter te kl".en lOet gealotell .tem
brief1-, lOet t govoll( dat de heer J J Eltioteen
UJIaD1.mherko,<m werd
De beer -"'bteeo nam den voorlttteptoel

wederom III tot genoegeo van ledereeo ca gat
&UDe h"J,lochal' te kaDoen dat het dUIdeliJk
geblool!.uu111 dat or 00''' yortrooweo III h"w
wu
De ond acoretana werd ook onaDlem

kalen
Ab! Vie., oorutter en VICe ""crutan .... rJ~"

I:ekozen r""pekheveluk de bee...,n D J Mar,,,.
eu Job» Ko~zé

De volgende heeren werdeo gekoZt n al, w
.touroleden Johlln }lqnk Jae V,,,,,,,r lJa;rend
Burrer Willem vao Nlllkl'rk, NIC ba. "0 ZUI
on D ao...oow

D. vol;rende menwe I~dell ward,n \ oqrge
.teld W J L ebeoberg, St",fanu. Mybu'lIh eo
Georgo Parrot t

De .""rela". g,f ken Ol. dllt I", bil de ..ol
I:ende verll..u~nn; de ombelullI~.W.~ ral b..
.preken

Dd vull(cn I- Tsrl;'atlellDq werd bepaald op
Zaterd." met To"rhert;ldlO" 10 JlLlInul 1Jl99
eo 1F~1 om .! UilT M D:tml Id!lJI!I

De Voorzltt~r _loot met gebod
JOU8 LIEBF.NBERG,

Seeretal1ll

jf

I

Gustaf Anderson &Q).,
~ JAII_T. ~ ..

!~al;neshIll'Y El8cuteuMImer 81 VoogdijI eD
Smd ASSllf8.lltle IwscblPPU

Afdeelingsraad Caledon.
H[(('\[)~Hl"G (,HW, Df.::'11 OP 3 SEP

I lO\IIIJ-;H h li'<

~ E Ondorgeu,"Okende, behoorlijk
U da'lrtoe gejast door den h",er
J. J. HmFMA1\, van Oudepost, Ma.l-
mes bUIy, dIe van woonplaats g"dat
veranderen, zal publiek dopl') ver-
koopen, te Oudepost. Malmes-
bury Afdeeling, op Maandag
en Dmsdag, den 26sten en
27sten Septamber e.k, bc~lll-
nrmden ten 10 ure des voonmJdags,
de volgende .-

LEVENDE HAVE
40 Bokkr'n, met 30 Lammers,

l'f'r,teb:llls, 31'tarden, 1 Zeug met
JIJ l(}n~e \arl..Je3 '

11 \\ ag~llInakcrs en SIOld'" ge_
lu I"ch lp

1iI. WlDhrlciocderen, HID ,dIe
1'00' ten

IV \fIJnen, BrandeWiJn, en Bier.
V. HUIsraad.
En wat nog v.erder za.l aangebo-

den worden .

Domen
D~ br r Il

alecbtt' t t: I. 1 V:1, 1 !
kasteel Ir Hur ..,I:'rli in[t I
mt te geHon v r r parH e- \;1l

hU VTQeg dp!'( flld .. ~JttlktUri '!l \O}f ~ :\tfl
wtgave van

Be81ot~r het v~rl)ek t t tt' 'ttun
Den S6f rer ~r '" W~rt root:! I tiLt JC' f!'"!-; rIg

te Bchr )Ter r l.ake j ... 'fer] il. g \ I :"'<rIkrJ

Ohfaol,fonl , ""II
Petl eter tatt'1 AI!' I g 1 l~trelr le tek rt

aeetle van iel Ja.r tJt"OI£ tt: rt "(;15 door dtB heer
A (, B KOllt g.mlakt

Den l'\ecretar 3 '\\erd gelaat Jt,; petIt t' aau dl
tej'eertng t~ leudon~d t,; dell \\ eó I..akt

(,el.lel Ircul.,r6, ,n de "Ii I h .... chcrrnlOg1l
"eteemgmg d, med, ,..erklng an lell raad
Yrai"nd, om Je -lu tI( _ '~n I, JIl ht t) ,
Maart lOpIaat, 'la tot 1 ~ .bran te, Crkrrl!!eu

Beolo&en del~ ""nu., eh g &An te nemen en
da. de .ecr.tart.< :lilDde regeerlOg zal ochrr oen
o ... r de lIlak eD de \ ercemglOg bekeod maken
met bet bes Ia lt vao seo ru I

" 8eCretatl. lerde l]:ienIDg ter tafel voor
Je _Irnodtge v.rplegIng \ all den kalTer arb~.der
WlDter Oh! .. t dIe overl. den ...

BeaJoten de rekening t. betalen eo voo het
loo. nog \ .~buld4!d ... n den overleden" af le
trekkeD

Rapport Villi den weg lD8pekteur gocdge
kel1rd_

Den .ec·etar" werd gei",,! ooderzoek t~ doen
naar dt:D. pr! ~ V;tr oude ~poorW"elr(~t.a~e[l ln
dwarshgger~ ,"oor het maken van nulen tt: Rie
bee1r: W""t en R.ebeekb, ~el en b I le \OlgeDde
"''''lr'dermg Terslu.,( Ledoen

Be.loten ual ,j. raad ,he Se<:tl~'au den Koe
bara' ... g zal n>pelcteeren .. aarover geklaagd ..
Iio~r dun .'pekte Jr cU de nood.ge be, el, n

DORDRECHT

PuLII~k~ lloodo vergadOrlog van tak "IJle' Do
2 Ifehouden te KleInviel, op Woeosdag, 31
AuguRtus 1898

legen .. oordlg vuftl~n leden
ll~ Ireer C J Nel de pl....teelvke yoorZlttor

belr:lecdd. deo steel, en de heer B dn Rand
ageerde al. rrecretans

De voorzItter maakte het doel der ve.... de
nll~ dUldellJ1r:dat er eeo kandidaat voor deo
afdeelmg.raad mOHt fCIIlO1DlDeerdwordeo, bet
wclk gedaan werd met gesloten bnefJ811 tol
geDs art 13 der coostitntle

De Ultolag wu dat de heer RGP Aocamp
(oud·lid) weder beneemd werd met 8 .teml1)en,
terwUI de beer BUtuon 2 .temmea kreeg Efm
gen ble'fQ bulten atemmeo

Daarna werd de aeer C I Nel aJeemeen lie-
ooomd ala BClCuodaa..oor du beer ADeaml'
De verpdenoa _loot ee.pane ~utl'" te

teekeRen iepn MW.I1f8D onderwIJS, eD ~k
dit bealwt aan ae diatrikta_taren ... n Dor
drecbl, lJId"" en Barldy o..t te aeoden ea laD
te versoeken mede te werkeu.
Men bealoot de voJreade dne'lIIIIaMeljjk84lbe

"erpduillg te bouden te K.aIkoenkranta, eo
wel op deo laatatea Woeoadag ID 8ept.em1ier
Na de pwooe bedankinpo yenJurtle de 1!v

gedenDr

VERBAND LIJSTEN.__._
E"ltflglJ
Jil""""
H Crbuit

IA •• dnl • ., ..
)J IUder]&nlr"

I_arcuin

Ke",st R
llbJtrt.t-ni-, P

K."pocheAld
K(tt.:(lttJ

Co llee A. A.

Clark, AD ••
Beck, C Il ••
Vonter, H •
V....ter JC
Steer, HE.
MnlhpD, A
Biabbert, M
1Uweue, C

RteYD8buty
Ilu",

}
'H}
.. }
_J

EDgoobo

Philip'. Ttnt G. W. KOTZE,
Secretar1.8.

8NLliGEN
Leeraar Wat hadden de onde Gneken op

on. ooor Mulder?
~Iulder (dIep ademhalend )

DIet oo,"t Oneksch te leereo I
SPOOKJE8

:\laatJ8 hoort u eraag 8pookJ6"' vroeg de
klelue Lenl1

Ja mIJn kmd I

Zal .k er een. 000 vertollen '
.Ia dat I. K""J Ik zal er gr~ag naar lU18'

Zu behoefden
.Malmesbury,
3 September, 1898l

J. W. Moorrees, Jun., & 00.
AMagera.

80 eli al At'ol7tiTu. 18l18.

Hypolloeh.
M Boocb ..
Stephan B....
DM_
V Frie&Iioh
BatteDbaa __
_Drae

Boa .. vert'l!Dg
Midld Age".
ReY FolieLen
,po ander

F ITarr,.
J Hablutsel H

Il A 0 Hardman
B Hndooon
DAopehng
T BrutoQ
P Lou
Bdl Rarry
S laaoa
Hdl Mooelle
W P lIrlatuai

&tb., I B...
Mats, Á
Merwe, .. cl..JA
Villien, cIe, lil I
Jacobe, D J

Fort BeaDft
K."p8cbeAld
CalvIDla
Kaapecbe Afd

'rietena Wt
Queen. TW4
Oradr Beul

teren
Maar zal u het prett.., ..IDdoo '
Zeker
\f aar het IS DIet laog
Nil vertel maar
Er was eens-er was eel}!; ~en mOOIe kalaf

-eo dIe heb Ik gtJIteren ,ebrokeD
!lAl TELIJIi:

Hans (tot ma die met een .eh,... aan pa s
baar kmpt) Mag Ik oen lok van pa. baar
he!.tben

Ma Zeker Joull'enhef I Wat een barteluk
kurd

ItlODiIe , .... !lilt
MA" TSOJ.{APPlJ,

No. 4, Ke11cptetQ, Kaapetad.
Po..... \JII &411.

TaIesrut el ~...,." "1'JlJILIn ••
~t·l".

Opqericht ....... t84&.
~

Kapitaal ~
R.eeeJ'V8 libD4a ~,aoo

B DU lUKD,
A,eereode aecretaria. B_tzke 0

VrolJ'Ir,8
Hart, 11J

WbaIo.,O
EJf .. di, 0 J
RyueyeM, T,

Arlcia, }{
Ali M
Hold.LOCkI
Hnad, JJ ...
&ubt. PB
Colten, C
Slm~Dbojf,E
La"'g&D, B
Lena J
Le.,D, B
LeVID, 8
Le..,n P
Lev D, J
LeYJD, B
Le..tn FIrm
J
LIon K
Lioo II.
!.MlD,J
Le'ID B
LenD,8
LeYln, P
Len" :S
Le.,D, Jl
Le.,D Firm
I
N.ade, G
N....de ti D
Ponrt. DS
Merwe Y d, L
PerteI. W
'I, rIOD 1'!"
WIt, do A J
Wlcltbam
li H

DIREKTEUREN :
PAt.:L DE VILL1ElL8, Proenl"81lJ",

VIJUIIZlTTu •
n Rill DoL~lS, ~ W lfrLL8,

II • I III1PfkS H li. A.0811.¥1,
C ~l llK'Ulllt, K J EhP

Oczulk,," eLe hCIl "ensch " IUllI t. steil.,,.
~I 6Vt'J heu to 1IOmJD~''''1I al. u D"
Kololllalo " ee.nmt r .0 I'rut l1a&t-
'>ChaPI"]

G:7" 0.. llllit}h t lito T"k WONt '-tien!
J<1Or ti, I S,'('I"tlrt. 'oor WH""" dad", d •
M....~.L''''PP'J vel1UllwO<lrd"IIJk ZIJl! &&1

NIEUW ENGELAND

Notulen van eene pnblteke Boode"ergad";Df
no tak DO 2 wUk DO 6, NieDWElIlIIIiaod, lire
houden bU deo beer J v d Merwe, Wild.fon
telD, op den 2&ten J nli 18(18, met BO ledeo
togeowoordi( Na de opentng der verpdenng
werdeo als Uleuwe laden 0PleDOll'len de beereo
JC Swt, Jaco!:>1lll Hatttorb eo J A Kotae op
venoek 'f1UI den VOOrlitter pt de heer Kot.e
..oniag no zun werk gedaan bl) L , 1" l tau
objecties te AlIwal Noord Toen werd eene
werkende oom_I. aáDg.. ~ld om te werkeo
voor de ataande kandidateD bii de .temb .. e.
om kie...... dIe geregistreerd 'Un aan te JaOed.l
gen De comm"'le beatond Uit de b_ G
Kotze C Y d MerweLA Selalebnaob en J. v
Wyk Voontel Gert Kotae dat C v 4i x.wo
en G Kotae .ullen gaao 1IA3r den beer Koked,
en A 8cblebtlllCb en Jac 'f Wyk Daar C My
borgh Toen .. erd eeoecomm_. benoemd om
ID wuk DO 6 te .. erken nl de heeren J A.Kotze,
I .. d Merwe F Dry, F' Nauhl.:!ob H.t
tloih eo P Potas Voontel I .. d. _ ....... om
de lriezmg van mMpeotelll'llen afd .. liD.......
lilden af te otellu eo den nldkomet lD&oCaite
geveo om eene publieke verpdenoa $&beleg
gen bU Karnemelbpralt Geeecondeeni door
G Kotlte Voontel Jac. .. Wyk bet fOoverne
ment te ..ragen de brandaiektewet ~ Nhoneo,
daar het zeer droog 'li en dat de acbapen mepn
.er"oerd wordeo ollder artikel 38 ... ook het
gouvernement te ....... n de trekken van bier
vru ~ IateD naar Tembaland omdat daar eeD
andere wet In werkini la Voontel Gab Kotle
deze tak vraagt het gebeeie pubbek tot UI r.m
bwand om mede .. erking lIDl de wet te IlCbonen
Gesecoodeerd door Gert Kot.&J

Voorst61 I .. d Morwe om de notalen van
del4tn bondstak In 0,., Wukblad te pubboeereo
Gesecondeerd door (j VIIJOOD

...oo...tel C Y d l(erwe-F Dry, dat de""
Boodstak van N '00 lo Engelaod alle oDdersteu
n.llg &ao IJ, Putr. t gllllChookeDterog trekt

Do voorJItter daokte deo beer L vaD der
M....we voor lIJn gaetvrubeld CD ook d.. ledan
,oor hunne opkomst WMrna de ..ergadormg UIL
eeo glDg

Catb~
Kaap'ch.A Id

Do
UItenhage
...... pecbeAtd

Do
Pt Eh ... beth
K.apetad
KuE:' .......ld

Do
lhlm"bwy

Kaapatad
Voord::i~ YaII BOeaeJ. •

Bipn40lDme ~flJ'lll'.u~
tefl~ V Trute. 'ftII

~v.QiIIq iiii.d .. ondw B.~Jb
IoOrw&&rdeu.Tb; ,AI&l,u_, ~
rtIII \'OOr IDI"18tQfQI cm B,et-lo .... tan.
wquld"teureD "'&0 ~ Mui-
<tM.apPIJen an Jl'i11n ..

V or de InvQrdel1nQ van Verban-
jen, W'ssels en aMiste Schulden
Voor leEmmg van Geld op E'eratc

Verba ~'en v.1h \la&taoeC! en andere
goedi ~Keurde ~ecurlte'ten, het Be-
leggen van Kapttaal, den Koop en
VerkOop van Vastgoe.:l en ander
I:.liendom

Verbetermgen In het post-
wezen.
-J

Aan de.. Re,lak/alr
Muoheer,-De groota .trud li gewoooeo en

een AfnkaMlder reacerlng, aal, hoop Ik, nu ge
.ormd wordeo Do t..geopartU beeft .lchleJt de
prov.easre '00 ienoe .. d, maar Ik Dleen dat 4e
Afnl<aaoden ook oaar vooraltiang .treyen Ik
lIIe.l1l dat het oDdel'llCheld daann te VlndeD IS,
dat de Enielachen galoonn dat ..oorwtpni
ooafscheld ...llJk Yerbonden III met v.rmeerd ...rde
h.lndel. 0pf"'ten eo bel nabootlle ..... n Enrrel
IIChe lO,tellmgen, terwui dil Afrika.nden eeD
breeder bellChoowlDf vaD de zaak hebben eD het
meerdere geilIk ..... de be ..olkull IU bet alie
meen beoopD ID d.1e ncbtlDf hoop ik dat
,ooru.tgang .. I be ..ord.r4 .. nrdeD, en dat .. 1
verkregeD wordeo door muldel ..an hervormlo
geo, ~n 10 de aller eerate plaat. zuu ze Doodl(
bU zekere bil ullo~k En,.,laohe IDnohtlDieD 10
de.e KolonIe

Ik ....eDaoll mu voor bet tepn"oordi(e ~ be
palen bV eeD 'fAD 4ezel ..e, bet poat .. ezen Het
ongerief van eeoe lage kJa.s vaD poat d,eo.t 10
l<:ngeland moge IDda. dicht bewDODdland met
·une ..el'lChillende middeleo vaD VIIr..oor eD
be&igheld mIOder gevoeld worden, maar behoort
nlot hIer te beataao De poet autontelten aohU
oen op bet oogeoblik nIt elgeD be"8f1l1i ie
nelgd te zun tot aekere henbrmlngeo eo do
reoente ..erJaa1nll van bet legell'fCht 0.... Enge-
Iaod IS natuurlijk eene goede ... k D1&.reen
rroot deel van de IOwooers no deze Kolome
trekt daar geen ..oordeel Olt Ik heb ook ge..,eo
dat bet '.. aarde loyordenng •• yr<teem onlaDgB
lO18voerd .. erd alhIer op de .p:>orwegell en bet
.. erd "oor vele Jaren met groot ..oordeel .n
werklOi ge-wld op het .... teland ".0 Europa,
docb het behoort ook '" o"erweglOg genomen te
worden voor bet pe"twezeo en hoewel de
maatregelen onder conSideratie van de poot
autonwlten loover Ik dIe gezIen heb, verre ..an
bevredlgeod liJn toch hoop Ik dat daaru.t dl t
maal lets mocht geboren word.o Maar WIJ heb
ben DOg een h..de boel andere &akeo noodlg
"'&arID wu teo acb teren IJl. bn andere IRllden
Eeoe •• ...uron!w van artIkelen ..erYoerd .n
brieven of pakketten l008ls bRnkooten kost
bare documenten .Dl Het rou ook eeno goede
&aak .. eze I 10hen .. U late fOOIenhaddeo voor
bne.en die laai gepoat wordeD Daarvoor lDoeteu
brleveobneaen opge .. t worden bIJ alle .poorweg
statI'" welke buuen dan g.ledl(d moe leo wor
den oDmlddeJll)k voor het vertrek 0&11 den trelD
alsook (leo kan. om bfleveu wNtcr te ad~e-
ren zeil. nadat 'IJ ged18tnblleerd Z/lO ronder
dIe belaobelllke apph.Jatle. voor weder .dr __
ren te moet ..o teekenen Dese nk.n &unDIet
.00 erg belangruk maar zooal. 'U or het oogen
bhk 11)0 toooen III een ouvrl,giVlllcn getlllt &all
Dao komt er bjJ yerre weg dv helaugrll kstc

van de nOCMilge hervormlllgeD een fl(,(hkaal
nieuw Jlyeteem voor bet vervoer,. an meu .. ,
bladen bIJvoorbeeld dat In gtbrUlk In de
.. ee8te' Europee.che bondon Daar outnngt elk
postkantoor, boe klein ook subSCriptIe. op elk
!lIenw.blad In het Iaod on vele bu.telllandache
hladen en vordert het bedrag IDbetaalbaar aan
den edlteDr te&amen met het posteeld voor het
verzeodeo van elk eoPD gedureod~ uen t/ld 'fRO
IOteekeDlDg

Do edIteur kriJa-t altIJd "UD geld vooruit door
een peatwiasel eD bv beeft geen heaoefte "l1oe
copUeo t. ~reo of te frankeeren AI dat
hU te doeo beeft la aan het plaatfelJ)k. postkao
toor &JJOpak kraDten te leYereD eli dat &Ieoht.
korten tua 'fOOrbet ..ertrek ..an d. mali Hilt
poetceld ..oor 'feneadlDg en .tle ... nog la eeD
zeer 1d.1D ~ - eeD achttleode eo SOIII.
mmd.r vu bet bM..., daL bier ID upJ. betaald
meet worde. ..oor ..erzeodlDj' alleen Er mag
eemge twUf.1 beltaaD, gerecbtvaardlill door
oodernadlnl(, OlDPut de mogelokheld om de
aIIevenor beboorlilk gedaan te krUgeo door deo
beetaanden paddleu.t, maar bet ,"",t gedaan
worden In dIt land .. enala In andere landen
Bet lIJdt reen twlifel dat de mvoenng van dIt
atelael de ClrcOlatie na Dleuw.bladen wooder
lUk sal ~ &oeoemen waardoor de pohheke
op"oedtng _ zal "ordeo be"orderd Uw ge
waardeerd blad, m.t lIJD grouteo krmg van lan
deiIJ" 1_, aal mlllllCbienmeer be..oordeeld
worden dan _ ander.
J)aaver over berYOlIIIllIpO III de regubotleB

bet publiek direkt rakende Wat betreft het
pink MD IOwendire hen"onmnpn, het wt,.

Pa
lIan.

maken

Wat wIl JC er mee doeD 0

Er een lweep voor mIJn p ."rrl van

de

lEIS 1\ ER nE ESGEI S( liE KONI'fI;(.I~
KonmglD \ .etona >an Engeland speelde air<

kmd z~er Ir....rne met P'1Ppen • J hIeld .r voel
YaDom ze sel.e te kleeJen en zorgde daarom
mo! "~n QToolllten ".er YOor d. kl..... van
haar poppenfamlhe ToeD zu te (root weU om
met haar lIeveilogen te <pelen kon zIJ de ie
dachte niet verdr"ieD dat haar poppenkmderen
-z" !.te.at er lIefIt 132-verwaarlooed 10uden
.. orden Daarom werden alle poppeD .orpnl
d.g .ngepalc&en werd voor haar eene kIllIIer ID

h, koulnkl"k slot te Wmd<lOl" lnierUimd waar
men .e heden teu dage nog kan \ IOdon

OSDER W 'L\ES Ol EI'i~ RIJ\\UI
Reed. menIgmaal I. Il .. erte Id hoe reIZIgers ID

d. uItgestrekte sneeuwvelden vao Ruslaud door
wolven verwlgd en overvalleo en OIl1t zelden
rnc •• chen on Il....rdon ..orschonrd werden do~h
geheel nICUW" seer .telhg eeo a'olltuur 'Vao
dergel"keo aard dat een Engol.cbman on langa
op z]n r JWlel beleefde De Joogeman Fred
Wh18ham Ilenaamd ber",.de op zUn flet.. bet
Itu"s.schu RIJk eu be ..ond Zlcb .Il het dIStrikt
l'.kotT toeD bn ID de 'Verte vIJf" olven bespeur
de dIe hem ID g""terklen draf nalaten De
•neeu W lag zeer boog maar de weg ....ao glad eo
gell/k de .lrreek boschruk en een koude WInd
.treek bem In den rug Wh,.ham zag het go
vaar waarIll hU verkeerde en met de ultente
In'pannlog rende hIJ voort om het te ontkomen
Maar de honge-rtge ond.ereo waren vlug",r daD
h" van he verlede vermIDderde de abtand en
h I VO( Ide dat hIJ dwn razenden wedatr"d OIet
lallg' lDeor .ou kunoen volhouden en da. ziJne
•pwren .poedlg ver.lappen en dcn d.OD8! WOl
geren zoutJen Ongelukklger ....u.c .. erd ou de
...eg ook .Iach!.r .oodat hllalle voorClchtlcheld
III acht lOoe.t D..Dlon om DIet om te valleD

lntu .. chon kwamen 'I/ne vervol!!,o", nad or en
nadcr en kon h" r"ed. bet t"d.t.p her.keoen
dat &I hem zouden hebben IOgehaaJd D....r
kro,,!!,bIJ op C"OH""n gelukklgeo ,"yal bIJ het
ullafl(e!.trokon de bel 'an 'U" ril" lel weerklm
ke~ en !>em"rkte nil tot '11ne vrell'Tde dat de
wulven ov~r dIt bnn vreemd 8etJlll~el het nl~t
en. waren en Lieven .taan ~Iaar de vreugde

Wll8 .1~",Lt. van kort"n dnur de wolven .etten
,",eh wetier ,g bewegIng en "ebenell door ~er
du!.thelden .pocd het tud verh4HI te WIllen ID

hal, Il :'\a " .. 1'Ik. \lIftIll )ard. wareo 'li lIoi
val bem vcrwlIderd en lImnen een kwart. uur
~OU IJ I In hUl! macht ZIJD

I erwljl Ir I ml"-"Ch.en 'oor d~ honderdote maal
11 I!',t'g uaar do bloedg.erlge beeslt," omkeek,
.t.et ZlJII ra 1 plot..el.n~ togen eell grooten steen
'pf< "": op ."de en bleef dIep '" de .neu ...
,teken W.. hlltrl zelf werd ur af gellhniord
:'II u \v ,-, cr r:: ene huo.r moer tot roodlllg hIJ
nam de z~are IJzerell IItuUr8\4l1g op om ten
mm_tu Z In leven zoo luor mogclnk w verkoo
I un "eli boom tot dekklUg klezeode wacbttAl hU
len a.~nv.1 af
PI >t8cltng hoort hll nu CtD \'roomd gerocht

door bet bo""b komen dtle rcndltlreo kWalDeD
aangesprongen eOdmven ovor den weg DadelJlk
weodden ZIch ou de wolveo llAllr dezen wel
komer hUlt en wareo ID een ommeZIen 10 bet
strUIk gc .. a. verdweoen Badend In "nn swoet
kwam de wlelruder ID het naast.te dorp un
In MIDder daD eeo uor had hO :.!Il EDgeJ..ohe
mIjlen afgelegd--~---Bij de deur des grafs

geklopt.
VergadenDg gehouden op 3t ARgoataa lm,

met het doel een kandIdaat "oor deo afdeeliap-
raad te benoemeo

De beer J 0 Horo w.rd lI8IIpanf gekoaeD
ala kandidaat
Be.loten op 'fOOrBielJ A ~-H Coo.

radlu dat de voormitet en lMICt8iaria den hee.-eD
(,ruif eD Rab,e een ~ulnr.DIOb sulIeD &eaden
met bonne o~n~
Het coml~ dat p'lfmt had voor de heereo

Graaft' eD Rabie .. erd ~k bedankt.
Voorstel F HDfC!-H coondie het ..

drag no dea heer A SoUIIIU tea .terbte af te
kell1"8n
N. de opname van -lfe D_we leden en de

go.. ooe dankbeil1lJU1gen, aIOOt de "oorutter
lIMIt gebed.

P.l Huoo,.......

"I
I
I
~sA A._a
I
I
I

~
I

!Afr Bankrn:c
• Cprporatl ,n

J
IMiUerJNaDlo Rbode.
W A)hfl
J Uugo
Hoa.wvereeng
KoIIV......Kmr

, DemperiJe'O{
I V d H"""er
I Jaoob.oh" Albert
K.. 'Utg,
C n",dm&o
(J"neraa/

11'fubl Oroa "" } Kaa acb.Ard,Crulokob.OK P
It \ 00 g TtIOIJlo
T:s II llt OudLt!hOOtIi

La \v A1,....k.. 1tt.r~IBbQrg
Duw I oo,waara....

J .•

PM .. ka
Wuroes~r
I t EI,z~l.eo.
Cal,odoD

Ilo

Ka&poob.Afd

K Wm. '"IC F NAUDE,
Secnrt .. rll

PIIILIPsTOWN WIJK No G DE AAR

WAARBORG TAK.Eene lloud.vergJad"nu!l gcbouden ol' den
loten September I~!'M te Uoutkr~1
De .oorzltter maakte het doel der \ orgade

rt In bekend
De heer P omIt werd genomlDecrd al. ltd

\ oor dcn afJeelllliisraad cn de beer I Maratrr
als brandtIPkie tn"p"kwnr voor dere "Uk

Brief gelo,en van don Spr ....uwfontem tak
met ('~D vurzoek om Raam te werken eeD rul
dent mailStraat te He Aar .tahon te krIJgen

Be.loteo moo!! to werken eeue commllwe
word oooocmd om ~oor dat dool andere takken
te DOl \.ar til ORtmO<lten

IJc,t;loten dCIIetlelen beer J H Hofmeyr en
O"JC '"uud t.e danko'l voer hun oQvermoeldeu
liver ID de elekt •• alsook ""ne gelukwen""blOg
aall de lu,eren Tb~rou en P du TOit te zendeo

(lp vooratel A Joubert-O !'teytler werd
all(emooo aaogenom~n om ds R J du TOlt per
telegram w danken voor lijn kandldatlJur ID
deze Ilfdeeltog d....r hl) daardoor de Afnkaan
do", wakker schndde om ocbouder aan ""bnuder
I" .taao om do beeNo Tberon eo P du TOIt op
zulk een ""h.tteveode WUIOte kiezen

De "ergadenng gaf ook bare 'freugde $&
kenneo met de verkiMlOg ..an d.D beer &brei
ner
Daarna 81001de verpdertllg met gebed

C J MARAIS JL,
Secretaria.

I, I " 'TIGD 63 JAREN

Vo,,!" " ..l GOlloranJe..reu YU" d.. Et.dIJ'
I.M, I ~J..t~c11ap"IlLl'ld "11 Gt!1I"\"H. bel
van Pel_llell Ihe Vel"nt ....~Ir Idllk~ p.,.
tt<'ll I;>elde..deu hl] .... t be,",l ..n Ylln ......
laarltjkNehe Protol.,"'Dc p, I."3e0 det MlUltSClaPP'J WOl
en lil Ollll IlIlj?St_genomen dOOl'd .. lmp_nalc

1(01001OIe, j rauv_t.cbe en OranJe Vn
'ta4t-ll".h" Ht>g'tlOtl"lugeo.M0I11Clp.i1tert.n ..
Vdeellllgsno.Jeo, B.okro, and .... Pablt.1 _
nricht,ojfen eD Maat..cbapplleD
De DlJ'ektenren komen elk ... Diuaag f)( I

tO Y ID bijeen om Zllken af te baDd.l ...

o W STBYTLKB.. s-..n.

n _c er ,E'aro'o;c ft Klokmal::e.:-a
II_~,J (,.",,.,,,,,,, Ik in V.tr, ,t

I 'I "'n Zlh"ren UOI'()JO~t 8 ID
rt"'"11.1 .,f vl•..IoJ,n1l,l .....n

PLAK-l!APIER.
BIJ B ELS.V6ór gij ergeas elden koopt, schrIJft

eent aan
.4-

Goedkoop en St~vig <Jebollclen,

GUSTAF DDBRSOH &: Co., HOOFD
86, lilt- STlUT, KliPSTAD,

i)-ankl aar \ an ;\11111'",I In z"ndt
brref d, n W I nIet plaat.eu kunnen \\ aar hll
". r .c!truft bch )ort s}écht. ged ...." te worden

De herr ~j;S~PhNólan,
TA...'ffi AR Ti!

\ -
BEDES ~lAtHEWS GÉBOUWEN

\ AIWEULEY IHRAAT
" KAAP8rAD'
~

IJl TITREKKEN VAN TANDEN
ZONDER PIJN

BIJBEl- DEru jaan- Voor patronen van hunne prachtige
Plakpapieren.

VAR HET

ZUID AFRIKAANSCHE
BIJBEL GENOOTSCHAl
(Hulp van het Br. en Bait. BIJb.

Genootschap),
(I~~~&PlelD,

ZOl:;TPANBDlUFT

T[II~GGF.R lE' IN 110<R

CLEl\IENTB TONIC VW, VIUIS, en 8CHILDnwUR
DaD IDI IlT.LIJKE PRUZEN.

D.. heer W H K. HICKBON,
Quaam.,

N,euw ZUId Wall~,
schruft op 1cj October I~9t1-Twee Jaar Cele-
den klopte Ik bij de poert dllll dooda IU, 'f1UI
.. age eeo 1D1l0eD.l&aADval IIc had vMenden
en buren ludende aan dezelfde lnnaI ..erpleegd
eB dacbt dat Ik bestand wa tepn UIlII~
maar Ik had ..erkeerd Na aanbe ..olen medl
cl,n Il"brulkt en een dokter gullen te bebben
die alles vour lOl' deed, maar geen Il"DIIZIDg
wweeghnebt, probeerde Ik Cl~nta Tomc, eo
beo verblIjd te zegen dat Ik r+&OIId ben! De
uWe getrouw., W. H. K. D.I... "", ... --..."..u.

(,u:-; CHLOROFORM

GEEN GAS I

GEt NE BED\VELID~

Een prachtige 88SOrtiment Lie-
aruat&, en alle andere soorten

Versieraelen.
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