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(/:~B~"LIEKE~ V 'IiIB,'17QOP'I'NG EE.NIUMJ~RALLBN. GEBROEDERSHALl.3OVO,,"ICf-~ D1I~op..n ..p.-
r u .D .A. NIEuWE -SOHBBP8LAO:mG a.a.... D, 1R....... i_~ .. v........ Z~TERD.A.G. 14 OCT. 1899. ,.

VAN ' IOlsmPUBUIU YBRIOOPIJ& ," -VAlf~' OP WOENSDAG, 25 OCTOBER, tAtllure's '9OOnniddap,vu ',. ·7 , '

I oerde Paarden en Ezel............. · II·' l' "ril' dl' a'~" ' :TB 10 UUR PRBOIBB. ,voor het Kantoor der .Kamer tengev ._ ••_..... _inl. lUI • ,," , ·I )\ ; 'E'I 'S. ,Qp cle P1aatl "Jloue ....... ~- . .... mUl vu PIket .... Malmeabu.ry, het ~de behoor-
" , , '--',' ~AN f ,r,-' .-, - - > i~ • '.' . , weglJtaBoi; bl 41t~1't4bq1t;-- ' _' _. - 8"ID8Jdmt &êcM: _

DE undergeteekendenN belahoodsr~~d~ gelasb.t door den heer "" Juist geland" 8;8. MAau.... - 1 -De uitstaande Schnldeu
F. 1<:, Wurre ven ew n Aalte soop aan ieden bij publieke ~.A.RDS PA~UIZEN, Koo van PAARDEN en rENGEVOLGEvandeoprichtingnnOomb~&00.1Beperkt)heeft 2~-ErfeniaaandenID80I~tOOlll_

I'l'I;:!l2'tt' Zwder Paarl, nabij. het Paarl lIUILkN kunnen hun beboeften de heer J. J. A. GLUJT, L.W.V ••beelotAm ap ltOet.eriJ nn VoJbl~ peteerende Ba den dood ftD lijne

MALMESBURY, op Zaterdag,' 14 Dct.laB, "Zo!,;.:,eg,:::::v. ft be~i~en aan .. nztee s~n,tt'tgtmd !=l~v::p~:!to&::m:u..m ~ p!itl ion ,r=: moeder TH' os H Ul
f7
BLL

• ~~Jzen In overtens mmlng me e aangeboden. , . • ~ •
TE 10 UUR V.M. DE ondergeteekende zijne bezigbeid tIJ en., Het is eeu vastStaand feit dat er geeD moeite en uitpve lijn G. W. KOTZB,

4 SPRING HENGSTEN: verkooht hebbende aan de GebllA.uJAlS Hall gespaard door den ~ om de 8t4eWij te voJmaken. TrUteeL
Heeren HABTFOBDen DE VINE,zal '1l1GUG , Gedurende het laat.etAtiWl·aar~ devol-de He ..-t.A:J:brnikt:- :Malmesbury. 5 Oot. 1899,Gedresseerd in Tuig en onder Zadel. "v-- oe-- -e...... I' 00
publiek en ZONDER RESERVE Ia M 1...d t 74 K . tad Napoleon, Acijudant, eman (GoUverD8lDeD.ta P.) t. • I lUES Ir., a Ce.• lIIll&IrL

EEN TROEP MERRIES, do. do. doen verkoopen. ,nge ara.ellraa ,ups. Er zijn 5 8peciale Paren Ruinen en Heupten. goed bij elkaar
6 EZELHENGSTEN. OpWoensdag,11 Oct. 1899, passend, Tam. Fraaie BewegiDg. •

----- ~. Al de Dieren zijn gedreueerd en mak gemaakt.
!k 1,I)\'t'ogenoemdedieren waren speciaal uitgekozen van de beste de volgende LOSSE GOID!B.Dala: i' , '. Voorwaarden Liberaal. VerverllOhiDgen vel'lOhaft.

.;i :":1 In Amerika en zijn wel een bez.ichtiging waard. 2 Kapkarren op veeren, bijkans t'. P. J. P. MAR AXRII, , .,..,.., •••

W M J & C Af I g nieuw, 2 Buggiee, 1 Lichte Veer- ~ !'$J. . oorrees r., o. s a ers. wagen met kap, nieuw, I open Kar, aouU,81ec~teGedreaseerdePuN ...
~Ld!ljt':jllliry,ti October, 1899. 2 pr. Engelach ledern Kar Tuigen, sa Pruie BulL

2 llr. do. aluin leder, 1 pr. Voor _
Twgen, 2 Enkele Tuigen, eeue Op Donderdae, 72 October,
hoereelheid nieuwe en gebruikte
galvanisch IJ zeren platen, 1 'Lot
Spoorweg Slaapers, 8Twee halfaums
vaten. 6 Wijn Pijpen 10 dOz9n
nieuwe Bentwood stoelen, 3 doliJn63Prachtig G, el, __egen Erven. Houten stoelen, Dubbele en Enkele

- . - Ledekanten met matrassen, nieuwe
Hang en andere Lampen in soorten.
1 lot W88Cb eu Kleedtafels, nieuwe
8 dagen Huisklckken, nieuwe Naai-
machines. Stevels en Schoenen,
Mans en Damee Hoeden in soorten,
klaargemaakte Kleederen, Overjas-
Ben,Glaswerk, llot nieuwe Manden
Winkelschalen,6 nieuweOultivatore, BaiuIriii..'a".,IIII.Ploegen, Eg~en. Graven, Steen- J 1 ri,
vormen, Haze Fruit jars, 14 Krui- Voor Pel'8Onen die Water-Werken
w~ns, Zijlkribben ens., wenlOhen te ondernemen
VOORT8.-25 mud .Akers, 10 zak-

ken mielies, 1 lot ledige Paraffine en
andere Blikken, 1 lot Bottels, 15
Gemeste Varkens en wat nog verder
zal aangeboden worden, te veel om
te omschrijven.

DAVID WARD.
De verkeoping begint ten 10 ure

precies en ververechingen zullen
verschaft worden.

GlOOteJlrantiJrPtelnatrut.
MORRISON & CO.'S

Eene Belangrijke PubliekeVerkooping Groote Verkooping
va, 'VANI

VEEPWTSEI, ILEIREE, EDl., Ell., Ell. Geredde Goederen,
ZAL GEHOUDEN WOBDBN TI

Eell Tweede K leiue Goudmij n ontdekt op de
Plaab Ambuchts Vlei, te Klein l rakenstein.

VAN

,/ ULLB:S opgemelde Paarden en
/_j Ezels publiek verkocht worden
aan KLAPIIUTS8TATI.I.-Onder de
Paarden zijn 4 paar van ruim 1Ó
band, groot en sterk, in extra Con-
ditie en geschikt Toor dadelijk
gebruik. en daar zij door den heer
S. G. JOUBIBTpersoonlijk uitgezocht
zijn, en lijn naam zoo wel bekend is,
beboeven zij geene verdere aanbe-
veling.

J. S. MARAIS & Co., Afslagers

Slechte VOO1' een tijdperk vu
14 dagen durende.

£8,000 waarde &&Jl nieuwe ~
van het seizoen, &lIenmin of m_
beacb.adigd doo~ ",ter.wordt nu
&&Jl het publiak u.ngebodm

Tegen Nietige Prijzen.

GROBBELAARS KRAAIJ (mLOiIóRË)
-OP-

WO~N80AG, 25 OCTOBER, 1899,nr: I Illl,lt>rgeteekendev.ersohillende aanzoeken er voor gehad hebbende,
,cdt IJesfuteo Publiek te doen verkoopen door deu ODdergeteekeDde ",oor rekeDiD, "'4 da boedel 't'aD wijleD PAUL

STEPBANUS BOTHA, Sen.Op MAANDAG, den 16den dezer,
GC'c:,'id, 1i:3ERVEX gelegen als boven,. 5minutenloopen.vanLady Grey
B~:,;"t' <r.uron, langs den Hoofdweg, leidende naar Wellington &an de
l't'!.' l'!l na.rr Klein Drakenstein aan de andere zijde, tegenover de Erven
.IJl'·, Jildl verkocht, die nu meest allen bebouwd en beplant '!"ordeB.

1':, cll' m I te vcrkoepen Erven staat reeds een gebouw dit goed
I'l::',. ,:'d :..;voor l'en Winkel en alwaar goede bezigheid kan gedreven
W ;1:l':1: Plan-kuart te zien bij den Eigenaar en Afslagers.

J. D. J. UYS.

A. B. de VILLIERS ti, 00., Afslagers,

Tengevolge van private resreling
zullen alle goedereo overgebleven
na den verkoop 'verkocht worden bij
publieke veiling. Dit is eeu grootAt
kans voor onse .klanten in het
publiek om zich ONGEHOORDB

KOOPJES tAtverachaJfen.
De beschadigde goederen ZijD

'foornamelijk : Damee-i:08toUDll,
capes, mantels en ochtend japoDDeJl,
kinder-k08tuums, Dressen, morsjur-
ken, Dames' onderkleeren, korsetten,
kousen, zijden bandsoboeneu. voor-
sehoote», shirt-blouaen, Damea' hoe-
deu, kinder-hoetien. Dress stoften,
Bedrukt katoen, mousseline. Heeren
hemden, wit en gekleurd, boorden
en d8.888D,jongens pakken en. knie-
broeken, handdoeken, gewafelde
spreien, lakens, ftaneletten, oretons,
enz.
Daardit de grootste brand-verkoop

is die ooit in Pleinstraat is gehouden,
vragen wij onze klanten ernstig
voor de eerste 14 dagen niet te
vragen om goederen op sioht,

I. De volpnde PlaatMD .ullea ",erkoch& worden :- ,
(a) De welbeb»de VeeplaatAI ltlUAI BIVIEB, .... a iD de atdee11ag

Willo'wmore, groot 3121 morpn 4J3 qaad .... & roedea.
Cb) De welbelrende Vee plaat. VALLBI IrUIL. piepa Mn bo"engemeld.

plaat., groot 51M morpD 237 roeden.
(c) De welbekende VeeplaaU BLIJDENBBRG, (9OOl' rebnbll 't'aI1 den heer

P. 8. BoTHA, jr.,) geleren Mn boveopmeld. plaat., groot 1069morgeD 5*l roeden
Dele plaat. wordt alleenlijk opp,..ld, lDdie1l slJ Dlet eerder,uit eie haDd ",.koolU i.-

II. De ,.olgende LEVENDE HA VIl :-
1050 Angora BokkeD I 950 lleriDO Bamelt
1000 A.frikaaDdor Schapen 6., Boer Bokbn
1160 Kerino Ooien 17 Beetten
32 Donkey. I· 3 paarden
1Donkey Benl.t , Extra pale Kar )(ullm

III. HUISRAAD, BOERDliUUJGERUDSOJlAPPBlf. aI8oolr: 1 Baltklee
Pomp, 2 WIDd POJl'peD. 1 RU'DlODlum.

Voor verdere informatie doe aansoek bV de ODcI.p ... keDdn.
LXBB:a..A.&L O:a.JllDZBT.

P. K. VAN NOORDEN. B Z 11£11111Prokureur 't'OOrde Exeoutrice TIlta!Dent&ire, .'. ,
Willowmore. AJ'SLA~D, WILLOWXOU

-
'

-')E ondergeteekende zal publiek
verkoopen aan de woning

den heer STAALen voor zijne reke-
ning
TB ROBJDRTIIOH,

Op Zaterda.g, 21 Oct. 1899,
~..A....A..~x....

PUBLIEKE VERKOOPING
Stand

TE 10 UUR V.M.

J. S. MARAIS ~ es; Afslager.,
4,500 voet klaargemaakte gal-

vaniseerde Ijzeren Pijpen van
9 duim in diameter

600 voet dito van 15 duim in
diameter

1 Nieuwe 9 Halfaam Brandewijn
Ketel met slang compleet.

6 Nieuwe 6 Halfaam Brandewijn
Ketels met slangen compleet.

4 Nieuwe4 Halfaam Brandewijn
Ketels met slangen compleet.

_ De pijpen zullen in lengten
verkócht worden volg. ns verkie-
zing van Koopers en het Crediet
der V'erkooping voor sommen van
£30 en daarboven zal 6 maanden TE HOOR

0, des verlalJ.gend tAtkoop. 10
uit.tekende plaatlJen uitge-

zocht in de Afdeelingen ~n Her-
bert. Hay en Barkl.r. West.

Gebouwen, Landerijen. FonteiDen
Buitengebouwen. Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, njf
minuten rijden van het Post en
T~toor, en 't Politie
StatIon. Goede 8OboJen in de
n..mjb.,id. Overvloed van wild.
Voplstruizen in 't "Id, dat
pecbikt is voor Paardeu. BtraiMa.
VMo :Merino Houpen, en geiteD.
De eenige reden van den verkoop
is dat de eigenaar door elerht.en
gesondheidstoestand zich terug-
weDlOht tAttrekken, en het boeren-
bedrijf wil 0 ~!lobt u tot:

H. R. CAWOOD,
Postkantoor Papi::uiI,

, via. OelDlpbelL
Telegraphi8ch .A.dree:

Cawood. Papkuil

Een uitmuntende Bezigheide
in de Markt.

ZELDZAME VERKOOPING

Poo'taarcla.ppel.1 Poo'taarclappe1. !

GERBIDVOOR ONIIIDDBLLIJKIPOOTIlfG, apeoiaal1iitpsoohte hcelaior,
Early Roae en White Xicln8yl. geBODdheid genarborgd;

aangeboden tegen verminderde prijsen''900r de IaaUte beseDdiDg.

LIBERMAN & BUlRSKI,
BURGSTRAAT 2" KAAPSTAD.

PK Bu.157. Telegnm Adl'llll Libwman. MORRISON&CO
DI': ()ndergetl'ckenue de Paarl verlatende zal publiek doen verkoepen

ZiJO Kostbare Vaste en Losse Goederen, Huisraad enz.

OP WOENSDAI, 11 OCTOBER, Ol la lur '.1.'
I-lijn uitmuntend Besigheids-Eigendom gelegen aan de Paarl, met

.d daaropstaand net W oonhuis, Bar met Licentie, Winkel, Bakkerij,
xlac illt'l'ij, Stallen, Wagenhuis, enz. Allen in v~llen zwang.

i l.-Zl'kl'l' st uk Grond met daaropstaande 2 Huurhuizen als boven.
lll,-/l·kt'r' stuk Grond gelegen als boven met daaropstaande 3 Huur.

kar ne t's.
1\' -Il k, r "tuk Grond gelegen in de Retief-straat.
\' - Z. ker" ., "in de Moll-straat.
\ I-IJ. t fil'WUOll assortiment Huisraad.

VERDER:
1 ~,,,\'al, Leggers, Half-aumen, ] Molwagen, lOpen kar, 2 paar

,\l,i:t<r-tUigeu, 2 paar Voor·tuigen.
EINDELIJK:

I ;J,C"! Karpaardeu, en nog eeu memgte andere artikelen te veel om
'e rndden.

VAN

Vaste en Losse Goederen,
VEE, enz. enz.

TB

Ilall Drakaiiuil. STELLENBOSCH,
DE Ondergeteeken.de zioh een

andere plaats voor de Vogel-
struisboerderij verschaft hebbende
heeft besloten publiek te doen
vt>rkoopen op

DONDBRDAG, tz OCTOBER, t899.
II UUR PBICIEB,

zijne plaats genaamd TITUS-
KLOOF, gelegen ala boven gemeld,
slechts 20 minuten rijd8!ls van bet
Paarl Station groot circa 300 mor-
gen. met de daaropst.aande Cottage, lalraeablrJ B1lC1tanbaer e. YoogdjJea
beplant met verscheidene soorteu Brud luuuUe lubehppij.
Tl'Uchthoomen, prachtige Tuingron-
den voor pooten van :Aardappelen
Uien &c.. volop water. groot
dennenbosch, grenzende aan de
Bergen, waarop honderden stuka
vee kunnen grazen. Bijkans de
~eheele plaats is aomdraa(i, Dit
ISwaarlijk een geldbelegging, want
de dennen kweeken er bIJ uitstek
en de geheeie grond, kan er mede
beplant worden, en den eigenaar
over eenige jaren een bron van
groote Inkomst leveren.

Voorts 150 schapen eenige paar-
den en Boerderij-gereedschap.

.A. SI BRADZ KI •
A. B. dA Villiers ~ Co., _,y.lagers.

ZIJn. J)E ondergeteekende, behoor"k
A. G. H, TEUBES, gelast door den heer J. H. e

Afslager: Wet, die bet houden van een
boarding huis heeft opgegeven, zal
verkoopen aan ZJjn woning in de
Birdstraat.

Op
Dinsdag den lOden Oct. 1899

TE 10 UUR V.M.,
Een groote hoe'feelheid kostbaar

huisraad, waaronder bedttteden,
matrassen, w88Chstandaards, kleer-
kasten, ~en. studeertafels, spie-
gels, aárdewerk, enl., enz.

Er zullen ook verkocbt wordeu
2 Kostbare Koeien.

Let op den datum:
DINSDAG. den lOden OCT. 18~.

Robertson,
4 October. 1899. Publieke Verk~ping

Ii"'~,-- D"I ondergeteekende .al publiek
doen Terkoopen te

Klapmuts Statie,G. LOTZE.

Fa.ure, van Eyk '" Co., .A1'81&Jterta~
!, I 1

I ,é\/' , ~~ ~t'l't. 1"'~~. -op-

DE ondergeteekende. behoorlijk
daartoe gelaat door den

Executeur Testamentair in den
Boedel van wijlen den Beer Charles
van Wielligh. zal publiek doen ver-
koopen ter J!i!tse "Paapkuilafon-
tein" nabij eebury opMaandag,
den 16den October 1899, beginnen-
de te 10 ure des voormiddags, bet KENNISGEVING. Het vee is in uit.tekeude con-
volgende. behoorende tot gemelden ditie en zal seker preeent zijn.
Boedel: NietB wordt uit de hand verkocbt.

4 Groot Beesten APP~ICATIES voor de ~trek~ III" BLIJFT NIET WEG . ..ft
1 Jaar- oud Kalf king van eel'8ten 888lBtent
1 Klein Kalf onderwijr.e~aaii de Eent.e Klu Paul D. Oluver, AftaJager.
2 Paarden Jongens Publieke Sohool te Rivers- _
1 Kar dal, zullen worden' ontvangen door
1 paar tuigen deQ ondergeteekende tot den 4den
1 Mud gezaaide Haver November 1899. salaris £200 per

En wat nog verder mag aange- j~schriften van gef.n~'_""l ~lt"'n
boden worden. V~.,........ ""

G W KOTZE moeten de aan vragen vergesellen.
.. , Certificaten vereischt Tim middel- TTER,

Malmesbury, Secretarie. klu-onderwijser en intAtrmediair.en A. T. RU
300 Kapater Bokken 3 October. 1899. kennis van onderricht in r.&ngOnder- V:AUB ~ .. 1111' _=_. ..... ~~

EN Wijs (Tonic Solla) zal een aanbe- JD.. .. tRlD8" _ ..OBIGBT01I" -
100 Ooi-Bokken, Yu derSPlJ,_elm a Go.,11Il_ veling zijn. ~.=:~=~ ~2

ALLEN Eersteklasae zullen DoN- Werbaarnbeden aan te vangen .-. Gfi .... fil ....... Mirt
DBBDAG.260CTOBIB,uit de band Voor Klanten van Buiten en. van 't begin "f&D het eerste kwartaal ~,.._,... .. ~

verkooht worden te Oudepoat. WiDkeliera. 1900. "roze-.
Zwartland. De verkoop ui be- KUlfDN"~""JWI_'''''''' GIJB RKITZ, lW ........ 8ob.~. CD Mt

am- leSuur • .m. ... -===1:~-="" Ri'!:Ws.5~ iOJO lf":.:;==- GouvememeBfBLarulmeter
J.H.~~, B~::;="": 00.. BiT8I'IdaI.80 ., ,1890. 'r-- D.,,::···S-~........... oav.

Vrijdag, den 18den Oct. 1899
"r:E: EtC:»C:»~.

'laai- en Vee-Plaats.
In het dist. SUTHERLAND.

10.30 V.M.

600 Bpekvet~ Kapa~r Bokken,
(.Boeren Bokken)

PAUL D. CLUVER, AF8LAGER. 100 Vet~ Schapen.

U
r: 'i,ál'ode Zaai- en Vee-Plaats cl BEERFONTEIN " 4 uren van 't

iL '!ïJ :-i'ltLerland, groot circa 7000 morgen, erkend als een der besten
,~. ,~' /):-r !'lct.

I)" I 'Jnkinen ~l'ven O'oedwater cn de Gebouwen behelzen Woon-
. 0", :-'; ,dl l'IlZ. ,..,

:, , \ ")' verdere bijzonderheden doe men aanzoek bij den heer
., \ \ IL:, i' I, Wale Street Chambers, Wale Street, Kaapstad.

KANKER.
HETAeeiab Geneeemiddelword t

steede be'fonden een onfeil-
baar middel daartegen te zijn•

Vele Nieuwe Getuigschriften.
.A.drea Mn. A_B. VAN NIEKBRK,

Lówenetein, D'Urbm Roed..\!ldpl'dnitsch Gereformeerde Kerk,
ADDERLEY STRAAT.

BOUD .W peaed"""l .. " ...
_pj ku'don_ te~ .._.. Wenid. n..r. __ w

)Wh ........ Elrtract I ... ,.....w. ..
HEYNES. MATHEW '" ~.,

~. JU.APll'rAD.

D l-: .. J.ldt'LtjkscheBazáár in verband met de Dames Vereeniging" Uw
, K (" i ID k l'ljk Kome" zal _gehouden worden in de Good Hope Hall

D \ ! ,lP VRIJDAG. 10 NOVEMBER. a.a.
, lJ", \'t'n-Ichtingen zullen speciaal gewijd wo~en aan ~dingweri:

,),'" laod met de bovengenoemde kerk zoowel ID de kolome als daar-
OUJt€n.

p" y::rell kunnen gezonden worden aan Mevr. Steytler. :Mouille
li' ; '\[eVT. Van Heerden, Hofstraat ; Mevr. Roome, Faurestra&t;iVr Du Plessis, Zee Punt; Mevr. De Beer. Woodstock, en de heer

J. Wa.sserfall, Bureauatraat.

J=». A. BERGH, ,



\:
,\'
,J:j. ..I\
,~,% ,,\

'1i'
., ..t t

'~~~.'\
.~~
t"!

"

&........_.~....
. 'Nederlandscbe

SPOORWEGMAA TSOHAPPIJ.
De korste en Goedkoopste Route voor Re1z:igel'l

Goederen van de Zee naar Pretoria, JohaJm.burg
andere plaatsen iD de Trauvaalla via

LOURENCO -ARQUB~
Van Lourenco :Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen
Van Durban naar Preooria 511 mijlen, naar Johannesburg 493 mijlen.
Van Kaapstad naar Preooria 1041 mijlen, naar Johannesburg 1012

mijlen.
VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.

Vu Lourenco llarqU88 n&&r Pretoria £4 78. 6d. en £3. 9.
" " "Johann88burg £4 198. en £3 18a.
" Durb&n " pretoria £6 8a. en £4 12a.
"" " Joh&nn88burg £6 lOa. en £4 6a. 6d.
" K.&&p8t&d " Preto:ri&£11 18a. 9d. en £8 51. 6d.
"" " Joh&nneaburg £11118. 90..en £7 19a. 6d.
Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, P08tbtl.8 883 te pre-

toria (Z. A. Republiek) eB bij de Directie Heerengraoht 270 te Amster-
dam (Bolland).

DB DffiBOTIB.

Kaapse e Politie.

GETROUWD bij speciale licenlie aan
de Paarl door Eerw. Moorreel op

Woellldag den 4den dezer JACOBU8 A. L. DI
W UI., procureur 011&., van Uniondale. zoon
V1U1 den heer A. de Wa&l van Helderberg.
Somerset Weat, met )UGGII, dochter Yall
den heer D. D. MUAlJ, Simondinm, Paarl.

DOODBERIOHTEN.

GESTORVEN te De Vrede. Mowbray
Vlakte,ODJ teeclerpllefd docht.erije

AlmOLD'" ,OBBISTI.UU GUTBt1DÁ In
den.ouderdom nnI jaar en 8 dqen,

W.& JL DURK.
De Vrede, 9 Oct. 1899.

OVBRLEDEN opden 21aten September,
1899, mijn Teedergeliof:le Bch.

noot DIRK JOHAnBS OLIVIBR in den
oudtrdom van. 36 jaar. Hoe lI'W8&r mij
ditverliee ook mop weseo al ik nlet
weenen al. degenen die geen hoop lII.ebben
4kt hij een beter loyen 111ingegaan.
"Hoere gij heb de"lUBt mijun oopn

no mij weggenomen.

De Bedroefde weduwe,
.aNNA OLIVIER, •

geboren ~tJé.
Bolpufontein,

Dlet. Malm8lbury, 27, 1899.

OVERLEDEN op den 7den Oetober,
[1899, mijn teedergeliefde echllpnoot

FRAN\:OIS JOHANNES DU TOIT in den
ou derdom van 56 jaren, 2 maanden en 20
dagen. Hoe zwaar mij dit vorU. ook
WNen mag, nochtans zal ik de Hand
knaasn die mij geslagen heeft. En met
Gezang 22 v. 3 zal ik zingen:

Rut mijn siel I uw God is Koning.
Wees tevreden met uw lot.

Zie hoe allea hier ven.ndert,
En verlaDg alleen naar God.

D. bedroefde Weduwe,
ELIZA.BETH J. DU TOIT,

geb. Kot..
T..vaIlI b~en wij onzen harteJUken

dronk toe Ian Dr. Loubachet, 811 de h-na
Ouparna Styn, O.m., F Jordaan, Elbed
Styn. en an. andere belangstellende eD
deelnemende Vrienden en Vriendinnen.

D. DU TOIT, e. Kindenu.

Purl Be'lilll, Bra_.IIJI
-B1I-

Spiritus laatschappij, Dept!
LADY GREYBRUG.

RECRUTEN worden gevraagd
voor No. District (Hoofd-

kwartier, King illiam's Town).
Dienstij : Drie jaar.

Traktement ij aanneming : Zes
shillings per d ,wapens, ammuni-
tie, uitrusting kleeren, geleverd
door de regee g.

Paarden m ten bezorgd worden
dool' de manse appen die voor dat
doel een voor hot krijgen uit het
Remonte Fon . Traktement sluit
in onderhoud man en paard.

Slechts on huwde en kloeke
mannen van karakter behoe-
ven aanwek doen. De Kandi-
daten moeten i ~taat zijn te lezen
en te 8chrijv óf Engelsch 6f
Hollandscb, en oeten goede ruiters
zijn daar zij ve ischt worden voor
bereden wer heden.

Verdere inlic tingen en applica-
tievormen en verkregen
worden van de plaatselijken Resi-
dent Magistraat

BElRy

Kenn;sgeving aan Aandeel-
houders.

Zestiende Jaarlijkscbe Vergadering.

KENNISGEVING geschiedt
hiermede dat overeenkom-

stig Artikel 5 van de Acte van
Overeenkomst, de Zestiende Jaar-
lijkse he Vergadering van Aandeel-
houders zal gehouden wotdlm aan
het Kantoor van de Maatschappij,
op ltIaandag, den 30sten
October a.s., 's morgens ten half
ell ure, voor de volgende bezigheid.

1. Rapport van Directeuren te
ontvangen over het afgeloo-
pen jaar eindigende den 30sten
September, 1899.

2. Staat van Baten en Lasten.
3. Voor AlgemeeDe Bezigheid.
4. Verkiezing van Vijf Directeu-

ren in plaats van de heeren
JAC. l!i. SCHOLTZJAC. P.
RETIE1 en IsAA.OPUOLD, die
volgens Artikel V. aftreden
doch weder herkiesbaar zijn.

Ben in plaats van den heer Bups.
J. BOTHA(overleden) en een
in plaats van den heer D.
J. A. V.L"i DER SP(;-Y" (die
wegens de Acte sedert
laatste benoeming geen zit-
ting hooft genomen), nu met
de verandering in de Acte
verkiesbaar zijn.
THEO. HITCHCOCK,

Secretaris.

UltJdjk,
Diet. :Malme.bury,

9 Octoh.r, 1899.

. DAVIES,
is van Politie,
William's Town.

Voor de Gout.

APPLICAT~ voor bovenge-
noemde betrekkingen, verge-

zeld van de bij de wet vereischte
gecertificeerde getuigschriften van
bekwaamheid goed gedrag, van de
laatste schoolcommissie en predi-
kant der gemeente waar applicanten
werkzaam warenen van lidmaatschap
eener Protestantsohe Kerk, zullen
door don ondergeteekende inge-
wach t worden tot op den l4.oden
December, e.k,

Werlaaamheden te beginnen op
den 1tiden Januari 1900.

Voor Derde A&>istente wordt
verlangd kennis van het Kinder-
garten Systeem tegen een Salaris
van £120 per annum.

Salaris voor 4de .A.ssistente is
vastgesteld tegen £110 per annum.

Billijke reiasosten gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.H.-De geslaagde applicanten
m()eten zich voorzien vaa een Onder- I
wIJzer&2de klas spoorweg certificaat:
om tegen half prij8 te reizen. I

GEO. VLOTMAN,
Sec. Sch. Com.

Ladybrand, 2 Oct. 1899.

Lady Grey Brug,
5 October, 1899.

OP I .

Dinad&Jt, ].7 Oct.,
38 Eerste-klas Paarden" van

1 oot 6 jaar oud, (egale paren),
J. P. REYNHARDT,

Eigenaar.
R· p. MALAN, Ars/aller.

208 'ettB la,ater BIkkel.
Op Donderdag, 12 Oct.

ZULLEN opgamelde Bokken pu-
bliek verkocht worden aan

KLAPMUTB-STATIE.-Zij zullen .,ker
present zijn.

J. 8. MARAIS & 00., Afalapn.

TE KOOP.
G-E.VRAAGD.-500 HOENDERS

door '
J. T.RADEMEYBB, '

9 Oct. 1899. PaarL

De Beroemde
Imertbosche

Baking
Powder

"r1'oor het b&tbn no het fljute brood
V· koek, polfertJ8I, puddlDp, ens

!laakt het YOedIel l88t llcht, I1nabIUk
en. geItIIDd.
BeIte in rU:.n:;knoht, en de .. DIp

l)08der 'Yoor 't Il,die ODaaDgetutdoor
11ICh~ blijft. Blijft nnoh ea
behoudt TOll. kracht totdat hM gebruikt
wordt.

De Ro:yal Baking Powder no wereld.
WVdeD roem wordt enkel door de BOnI
:&ktDg Powier Maat.oba'ppij van Amerfka
pmaakt. Let sorgvuldig op '. _bn
DIIm op den omaJar, om de IUbltituUe
YIID DIg8DI8&kte goedereB te TerhoedeD

BUiDg POlder lutd.,
IQ York, Vereenigde St., .lJDerika.

OP

ZA.TERDAG, 21 Oet. 1899'
Somerset West Strand Municipaliteit.j be{{innende t6 9 ullr v.m.

SCHA TTINGSROL. DE onde~geteeke~den be~oorlijkI b~gunsbgd met mstl"ucties door

KENNIS wordt hierbij gegeven de~ eigenaar,den heer D. B. Haupt- LL~o~ I
dat de schattingsrcl van alle fleisch Jac.soon van Ceres Road, Llkdoo~ I

belastbaar eigendom binnen de ~ullen verkoopcn per publieke Teil- Llkdoo ...
Municipaliteit nu voltooid is, en dat l~g op den bovengenoemden datum, W1aeelen ~ zalf aIW bet CIOOCI .... .aJ
zij ter onderzoek ligt aan het tIJd en plaats het volgende .. PatJi geld la. lOCI. - potje.

Mllnil'ipaal Kantoor. ONROEREND GOED JIIIIRS. "TRIl I Co.,W1'SfMl.
verder dat een hof voor het Erf No. Ll, Blok Q. De wo . SCHUTBERtCHTEN

?oo:en van en beslissen over ob- op het Erf heeft ti ruime ~~~ - •
ledles tegen genoemde rol zal planken vloeren en zolderin _.' A.J.\NGEHOUDENinhet8Chat te Ban-y.did h t M .. al u ga ID dale boven den bepaalden tijd
WOl' en ge lOU en op_ e UDlClp e goede orde, slechts ongeveer drie a ja age Bullen tasseben de 2 en 3 jaren
K~ntoor oP. d~n 2~8ten October, jaar geleden;gebol1wd. Uitstekende oud, 1 Zwarte Bonte, 1 Zwarte nl Zwart
1099 tusschen .. en iJ uur n.m. tuin met vruchtboomen wit lie. t, allen gemerkt rechteroor winkel~nz. haak ., &11 voren. Staartkwasten stomp

Vagc.t niet . - Zaterdag 2~' 'dezer. gesnedea.. .
VPTko .. ning te CERES RO' ~ Ï), lndien, 'liet voor dim tijd geloet zuIl ... ij

r LJ..V op deD 2sa teD October, 1899 publi.k uit d.
MERRINGTON & ADAMS, schutkraal,verkocht worden.

Algemeene A.~ H~~_.
CHAS. ADAMS, AfstaQer. ~ a~,'ct.ober, 1S9V.

21 Frult Ie"'ueerde la J.... PurUI.·KENNISGEVING.

PERSONEN die iets verschul- Op Donderdag, 12 Oct.,
, digd zijn aan Dr. ~. 8'1 ZULLEN opgemelde Paarden pu-

F&1r~rldge van Carnarvon, geheven bliek verkocht worden aan
kennis te nemen dezelve te komen KUP1lUTs-SuTIE.-Allen in goede
vereffem'n teu ~aDtore Yan den Conditie en de aandacht waardig.
ondergeteekende ID Carnarvon, of M HEYDENR
door het te betalen, of door een . EICH. .
bewijs er voor to geven. J. 8. MARAIS tOo., Afslagen.
Diegenen die niet aan deze ken-

nisgeving voldoen voor den 18den
October, e.k., zullen volgens wet
behandeld worden.

CAREL J. VA.l~ ZYL,
Carnarvon, 18 September, 1899.

STATIII,
BBWfGRUIE YERIOOPIIG

TB

CERES ROID

Op last,
HENRY FAGAN,

Stadsklerk.
Municipaal Kantoor,

Somerset W~ Strand,
7, October, 1899.

:-,..
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IlARJtTPRUZElI.

HET BEROaliDE OOQWATER.

EDtIa&W~---_"'_ .• 6............... __ ....._... .-. .._
Tan bil - .
BBtNJ:S, JlA. ...T""'U.......W... & eo.,

Cb.1D ..... D, KaaDStad.

~AAP8TAD.

VJIOIG. IUU'I'.

7 Od.,I899.
.£ .. d. £ .. cl.

040 000
016 093
082 000
0960111
016 016
010 6 0 0 0Uita ...

IlUVWII 1UB'l.

Bo"'!" ...
bron
Hoeud....
Goa ...
ZaVIia_
Loq ........
Groen. erwtea"'0_ .
Jtool .
ut.n .
AardaapeleD ...a-., ...
Pa....

'1 october 1m.
£ I. CL .& .. d.
011 016
0700128
024 039
006 084o li 3 0 6 1
OOG 010
o '3 0 4 9o 13 3 0 JS 6
o 1 0 0 19 8
002 002to 7 6 0 10 1
(I 1 10 0 6 8
049 000
o 4 10 0 7 1

PORT El.IZ.ABETB.

6 Ocl,l8fCt.
8TKuiIVlUu.-Er il peD "'erUaCleriDi te

lIl.iQ_de .....
Wd n :-

Per lb.
£ .. d. £ .. .cL

Witte IOJMlri.ur prima 10 0 0 - 12 10 O·
" PrlIU u. 8 0 0 - lt 10 ..

Einte dH ... 6 10 0..,... 7 10 0
Tweed." .,••.• 600- 600
Derde" ... 2 10 0 - , 0 0
\V'!lfjes euperÏelU' 6 10 0 - 7 10 0

,. i'Oedto& .. ~ 5 4) 0..,... 6 0 0
,; t"_,,, ;..3 10 I! - • 10 0
"de ....... 100-800
" doe_ 'Y' . .. •• 10 Ó - 6 16 0

B1°ok (fanq) .;. •.. IJ 0 0 - 7 0 0
Zwar1eroed 1ohup.laar' 0 0 - '1 UI 0

1'1 " '" aiddeIa 8 10 0 - 6 0 0
" ,,' "Iron 1 16 0 - I 10 0
" I' ." kort 0 16 0 -- 1 6 0zwane iA&riear kort 0 , 0..... 0 10 0
,,_ "lol 160- 1110
'I '1 ~.t:pbr. 0 8 0 - 1) 14 0

Vue,.- WIllper ... , 0 0 ..... '16 0
" ,,~2 10 0 - 8 10 0
" "korimid. 1 0 0- 116 0
" " kort 0 6 0 - 0 10 0
.. i.-.n.eur 0 I 6- 0 76
"",1Ia .., 1 0 0 - 1 10 0
" lO kori.tf8br. 0 8 0 - 0 lf. 0

8.-1- uouae,YOpIa) 2 0 0- 8 0 0
" .iDs! en bard 1 6 0 - 1 16 0
lO 'chicb 010-060

8taart"'t 2 0 0 - 2 10 0
,.BB 100-176
" liebH _jjfj_ 1 16 0 - 2 7 6
" donker... •.. 0 17 6 - 1 7 6
I.!. inferieur ••• 0 7 6 - 0 16 0
~~ ..luperieure witH en -ijtj" ..faDt:r ,.
P,&~. (mJddelm.tip .Gort).

£Id· £.d
WiUea 6 0 0 7 Ui 0

i!. -.rtenii~.. 5 16 0 ~ '16 f)~ • 6 0 1 10 0
•• 160 1100

Z"arten 1 li 6 1 10 0
Vale... ... 0 lt 0 I 0 0,Vua:. •.-Ou",eraaderd. .
WilfO...... :-

g · ....... IIIT,

o liJf ,LA l'tl).

·.de,,--.....
, 1riDC".....,_:
om. ..-.t

'Vad

, 0

.~~

r..-c:....
'\.-jeI:,...

0.

~

2....
~-ZA.cw........

I

.'\eá.--.........._.-...,.
-'t::.....
'"911
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WOERMANN LI.... J. C. SlITlI & CO.,
Hout, Kool en TiminerhOllt Jagazljnen, ~

- Koloniaal-en Amerltaanscll Wagenhou~
STOOM ZAAGMOLENS,

88, Breestraat en Rie~eek~,Plein, .
K..A..A P B T.A.n.o.

GBRBGBLDK llAANDELJJK8CUBI DIlIlf8T

Naar Port Nolloth, Angra Pequena,
Walvisellbaoi en Iwoko(J-molld,

(Aanleggende te Kaap Cross en M0888medee
ale er aanleiding toe bestaat.

•
HET S. S. ol Lnln Bohlen,"

1,WO Ton Register, Kapt.
Haken, zal naar de bovenver-
melde havens vertrekken on-

geveer den ~.')dQndezer.
.A1geelagen Vrachtprijzen, en Ongeëve-

naarde accomodatie voor Passagiers,
Voor bijzonderheden doe aanzoek bij
POPPE, SCHU~HOFF & GUTTERY

(Agenten te Ksspstad).

Kasteelstn.at, 2t.i.
J. D. CARTWRIGHT' '& Co.,

, .

-----_ .._--- ------ GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN
A,pDERLEY EN DARLING STRATEN.

EET-, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten
Aardewerk in groote keuze.
Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de V oork-

amer, Tafelmessen en fantasie- artikelen en alle Huishond-Be-
noodigdheden. . .

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor 'I'rouw-, of
Verjaa.rdagspresenten een Specialiteit. J uist ontvangen een
lading van hun speciale Port.

"VICTORIAN WATER-WHITE OIL,"
1500 VUURPROEF,

IN PA.TENTE "FAUCET NOZZLE" ~N KANNEN,
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad.

DEZE Kost-Inrichting, door deu
Kerkeraad der Ned. Geref. Ge-

meente, Kaapstad, g>"i!ticbt, en onder
toezicht van den Heer en Mev ot'
PLES"I8, is reeds geopend.
Aanzoek om opoame kan gedaan worden

ij den heer C. F. Theron, Scriba des
Kerkersads.

Voor behoeftigen (waarvan bewijs moet
worden zelevervl door den plaatselijken
Leeraac)is de PI;j" slechts £20 p.a., alles
ingesloten. Meer gegeedeu bet·len
£40 p.a.

Het "Te Huis" biedt dus aan eene
schoone gelegenheid voor ouders die hunne
zonen naar de Kaapstad ter school zenden,
en begeeren dat zij ond er goed christelijk
opzicht zullen "taan.

Voor verdere bijvo nderheden vervoege
men zich bij deu beer J. du Plessis, Rheede
Straat, of bij denou.l-« ~eteekcnd.e.

C. J. F. rIIEOON.
Scniba des Kerkersada

Bureau Straat.

BOLINDER'S BEROEMDE

ZWEEDSCH ESTOVEN.
Verandering in Prijzen.Kaapstad, Juni, 1S99.

AAROAPPEL MOEREN
Ten .,evol.,e va.n bijzondere Sohlkkln-

.,en D1e~de Fab:rlkaD.tieD.

BESTE INGEVOERDE

Speciaal Uitgezocht voor ~uid-
Afrikaansche Boeren.

\Vij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
zen.VROEGE ROSE(Early Rose)

Ook andere soorten ; voor prijs en
qualitsit onovertroffen.

Gebroeders GRAHAM,
39, W A.TERKA.NT STRA.A.T, I

Kaapstad.
En ook Tak, Winkel Kerk Straat,

Wynberg.

D. Goedkoop.~. In de Béad..
G:roo~e Voorraad. AIle Groo~Mn.
Sohrljf OD1P:rIJ.UJ.~ en Ca~a.lottul.

WOODHEAD, PLANT & co~·
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

A~~~~:~~~~I~~(~~a~~~~~ruiZeisen.
.z~IS:E::~ •KE~~IS(; E\T\G geschiedt hier-

door dar de nleu\\,'- waardeeriugs
lijst van alle belastbare eigendom-
men ill deze af,ledin~ 1I1i ter inzage I

ligt ten kantore \ an den lhad voor
(le inspect ic vuu elgena~trs, bewoners
en huurders en dat de Raad een
Hof, ter beslissinjr van objecties
tegen gemelde waardeering, zal
houden in de Hofzaal te Fraserburg
op Vri jdag ~U Octol lel', lSQU te 10
ure '8 voorrniddugs.

Punt-draad, Pig-draad, Draad-net,
Karnen, Botermaker, Reuzel Olie.

Up last,
B. I.. BOTES,

Sects.

WOOOHEAD, PLANT & CO.,
St. George's Straat,

KAAPSTAD.
De Paarlsche Markt. Departement yan Openba
KENNISGEVING.

Afd. Raad Kantoor,
Fraserburg, H) Aug., lSQ9. TEND~RS zullen w den inge-

wacht door den troleur en
;' 1- IERMEDE wordt aan het auditeur generaal voo den onder-
! publiek in het Algemeen en vermelden dienst. to 's middags

aan Korenboeren in het bijzonder 1~uur- van den aang ezen datum:
beken~, gemaakt dat de "Mor·gen. Bouw, enz., van Ni .we Galgen.-
Markt voortaan weer geregeld; 17 October, 1 9.
gehouden zal worden., • Volledige bijzo erheden kunnen

De Stadsra_ad heeft hiertoe den heer verkregen worde aan het kantoor
A. J. M~rals J.zn. (teg~nover het van Publieke We en, Kaapstad.
Marktplein) aangesteld die trachten, De laagste of enige tender niet
zal om de markt op te wer.~en en, noodzakelijk nomen.
de boeren zoo veel mogelijk alle I
gemak aan te doen en alzoo alge- J
mee ne voldoening te verschaffen.

Op Last
D. F. MARAIS J. ~.ZN.,' Kantoor van

Seer'ewis ! Kaapstad,
Paarlscho Municipaliteit. i -------..~-~--~-~-

Paarl 4 October, 1899. DEPARTE

Aardappels!
INGEYOEHDE POOTERS (JP DE PLEK,
gereed voor onmiddellijke pooting -

IJI'I' k u«, ul'r'rl"'nkllll/:JII"U tcical ctrit,
Australioche U..brons (kisten ou-

geV'ler 111) tot l;,l) lhs.) ... 1;;8. tot 17~.
Anscraliache Victori-r'e (kisten
ongeveer IIII tot Ijl) lbs.) L'is. tot 178.

(en .mkele andere varieteiten)
Fransche Early Rose, in prarh-
tige oond it ie, goed uitgezocht,
allen in! kisten van ongeveer
6ii tot 70 Ibs. ... lis. tot 98. 6<1.

Koloniale E. Rose, Duitsche Blauwen,
Fonrballs, overeen komstig de markt
prijzen,

Deze cijfers lijn AFGESLAGEN
PRIJ Z E..'J om den voorraad op te ruiwen
en ruimte tt' maken voor SL"TTON'S
ZUIYEl<E PUOTAARDAPPELS, te
weten; E. nosa, E. RE(;ENTS, FLOt'R·
BALLS, MAGSUll. IJCIT8('IIS DLACWEN,
SUPltElIEiS, KING OF EAULIE>!,enz. (Zie
de eersrvulgenda uitgave van de noteeringen
voor Grallen, Meel, enz.)

HET FEIT ALLEEN dat een aard-
appel wordt ingevoerd IS NIETS. Wat
noodig is, is de in voering van versche
pootersvan zuivere hoogs klassekwaliteit.
en bet is I~ DEZE RICHTING dat de
SUTTON'S HUN NAA~{ HEBBEN GE-
VESTIGD over de geheeIe wereld.

Oo tboudt dat Suttons Aardappel8
met vak-kt'unis zijn uitgezocht met de
hand, en dat bet de zuivtlrste pooters zijn
die men met mo~elijkbeid kan verkrijgen,
evenals 't gtwal is met onze ZAAI·
MIELIES,

EPH NEWEY,
oofdinspeoteur van

Publieke Werken.

KOLONIALE WEESKAMER en TRUST
IAATSCHAPPIJ. rl,ENDERS zullen w rden inge-

wacht bij den c troleur en
No.4, KERKPL'EIN, KAAPSTAD. auditeur generaal voor den onder-

vermelden dienst tot p den ge-
bpltul, '£20,000, Resem Fonds, '£7t,650, noemden datum 'Il iddags te

twaalf uur.
WAARBORG TH YAI EERLIJKHEID. Vervaardiging en be estiging van

DE MllTSCIU.PPIJ reikt Polissen I het houtwerk voor de unstschool,
nit al8 Waarborg voor de Eerlijkheid, Queen Victoria straat Kaapstad,-

Oprechthei? . en Getrouw~e!d van 13 October, 1899.
Trustees, Llhndatelll'8 en AdmlDl8tratellTl, V Il di b" d ed kExeontellTS en Voogden Datief, Cnr&tors 0 e ge IJzon er en unnen
Boni, BaljnwB, Landmeters, Bestierders en verkregen worden aa het kantoor
~tarissen van Banken,.~ges, Asa~n.n. van publieke werken, aapstad.
tae en andere ~tBc~a~plJen, A!deelmgs- De laagste of ee' tender niet
nftian en MnruOlpalitelten, Klerken en ..
an<llre Bes.mbten in dienst Tan It'irmas en noodzakelijk te wi rden aange·
Publieke Inrichtingen op voordeelige ter- nomen.H. HIES & CO.,

Graan en Pootaardappel Handelaars
Oost Londen..

JOSEPH EWEY.
. Hoof inspecteur van

Pu .eke werken.

men.
Deze Polissen worden in ontva.ngst geno-

men door de Imperiale Koloniale, Tra.na-
vaa.lsche en Vrijstaatach. I1egesringen en I
alle Employeerders door geheel Znid· -------..;,.....--~--
..vri:' ..

Vormen van Aanzoek, eIlS., op aan Vl'1IOag
bij

KENNISGEVING.
G, W. STEYTLER,

SecretariJ..POOTAARDA.PPELS !
POOTAARDAPPEIB !
ZOOEYEX aangekomen - een

uit:;tekend consignement van
keur van met do hand uitgezochte

DE oude firma van GUL
M1!lIRINÓ is nog te vinden te

No. 21, SimOll88traat, Johannes-
-~---~-T--EHUUR. burg, en handelt als voor"heen als

Markt Producten· en Oommiaaie
'10NTAGU COTTAGE te A«enten. Alle goederen sijndea Maitland. Woning van wij_ Producten. Levende Have, of
len den heer L. DALE, bevattenqe anderszins aan henpsonden hebben
9 kamers, buiten gebouwen. water~ hrsoon1ijk opzicht i en eene
enz. Voor bijzonderheden doe s . afrekening na verkoo~.
aanzoek bij . BBL M.nI.mo ~ boven allen

m spoed. orde en vlijt.
DE ALGEMEENE BOEDEL Z8ndt al uwe goederen ge-

enWEESKAMER ~ lUUl Box -6366, Johan.

Adderley Straat, 106. Tel. .&.dr 1Im.In.

P.K. Bns 142.

EARLYROSE,
South African ~. &: C. S. Co., Ltd.,

DOXWEG,
KAAPSTAD,

(Vroeser COllBRlNCK: & Co).

KENNISGEVING.
WIENER & CO., BEPERK T OE Ondergeteekendo wenscnt

GROOTHANDEL-IMPORTEURS aan het geëerd Publiek be-
kend te maken dat hij nog steedt

-VAN- bereid is "Boarders" in te

ALGEMEENE KOOPW"REN. (Jongens zoowel als Meisjes) ook
lt , "Degboarders,' tegen bill?Ke pri~

Hoek van St. Georges-straat en Doek Road, sen. P. J. J. LOUBSCHER.
Wellington, ,.

1 Mei, 1899.

Eeu "VlD de Jbatachappi,j s mOOlt6W01D"
boot.ea UI SOUTHAMPTO~ verWS
"VOO!' HAKBURG, kort ll20 de aanioJllJ$
YID _ KailÁoombooten.

UTOUBXAART.TES niU[ [NGE-
LAND PDlbaar voor zes Maanden, wor·

L___ dat h ...• dea 1IÏtpnikt. tePa eell vermIndenng ~OM u te. verse. .a.anm . U et echte ariik_ el. krijgt,. soluijft. cof ver. 10 PeI"QeIIi 0t!-:RDubbelen Pas,;agepnr
voeg u aan ODS adres, en vraag naar eeQ ftD onse boeltjea lf All' RETOUR TJES naar HAn;~,5

&bout Dunlop Tyree." Poetmj. ' #\i!,. ' I&ap de KUST worden uitgmikt voorl1e
". . . . ~ bimaen Drie MAanden per dlDe Dolop Luchtlolen~ IaatecllQPU, Z.! Beperkt. ~ al de cuile M&&tachappij StoelD'

60, .Strand .Straat. ' ..'
X.AAl?Stt'.A::) ..'

.......... ~.

'. UIe :t:'lIODOar-
u..olo ~'NI'I»CIr &DIl

(_Jo!l_~r-iD·Chiif 7')Ur .Ka~"
. ClaJII! of Good Bope iD80uUa

of &be Tem__ aDd J)epeD-
&Dd Her lbjeBiy'. JliP00II , &c., &e.

The Humble Petition of the
oháirman and Members of the
Council of the :Municipality of
Montagu

HUJlBLY SHEWETH:
That your Petitioners are d~U8

of having the limits and boundaries
of the Municipality of :Montagu
altered 'and amended 80 that the
said boundaries shall be &8 fol.
lows:-

From the westernmost beacon of
the farm or ground called Donker.
kloof (LOt B) along the boundaries
of Donkerkloof (Lot B). Fonteina-
kloof (Lot C), and Outspan, 80. as
to include them in this :Municipality,
to Kinqua .River; thence along the
Kinqua Ri-.er northwards to where
it crosses the Sóllthwest boundary
of MuriiCipal ground. thence along
the boundaries of Municipal ground
Koodooa Koppen (Lot A), Uit"lur
(Village Lsads), and Donderkloof
(Lot B); to the beacon flrstnamed.

Tha~. the above ground is all
GoveMlment ground, and was
reserved for the benefit of this
Munictpality. many years ago.

Wherefore your Petitioners pray
that itmay please your Excellency
to amend the said Munici~al Limits
and t~e .Munioi~ Regulations in
accordance therewith,

And· your Petitioners &8 in duty
bound ,will ever pray.
(Sgd) W. A. JOUBERT.

Chairman.
, JOSEPH W. CA STLES.

_ . R •. P. J. v. D. MERWE.
GEO. J. BARRY.
D. J. G. JOUBERT.
D. S. DU TOIT.

v.

~ HEB~N IN VOORRAAD

Bind-draad, Bind-draad, Binddraad.
7#1_n m.e~haak. kOD1~_~ lWa.lD1•• baaey

", -oct..l, Bikkel., .- •••• neD.

Ha'iiii-drad, PtIlt·dnU4"a'-'ltte Pall.
\ laI,alls •• '_.- PIJ... , b tit 4 dill,

EN IEDERE SOORT IJZERW AAR.

Darling-straat, 10 en 1,2 Kaapstad.

Speciaal I
Rawbono's

Speciaal I Speciaal I
Hieuw Jauser JachtgeweerKENNISGEVING.

Toegerust met Rawbone's Speoiale Jaoht-vizieren en
gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs

£7 108. net. '
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.

Hagelgeweren, Rifles en Bevolvers, van Iedere soort.

Krult, Dynamiet. Detonators, Lont en Lont Ontstekers.
altJJd In voorraad.

DE Ondergeteelt:ende neemt de
vrijheid het publiek van'

Philipstown en district mee te
deelen dat nu C. F. BA'l'l'ENHAussE:S-
zich teruggetrokken heeft uit de
firma van af den lsten Juli, 1899,
F. BATTENBAu88ENde bezigheid voor
zijn eigen rekening heeft overgeno-
men, en haar zal voorzetten onder
den ouden titel van
C. F. en F. BATTENHAUSSEN.
Alle schulden aan de firma moeten
terstond geregeld worden.

Colts mat nrgrootglu lagutjl RiDss, 46/85 tegen leer rermlldude priJle••

UITVE.RKOOPING.
IJZERWAREN EN

erien·

Om de verandering in de bezig-
heid te vergemakkelijken wordt de
g'l'oo[e en wel »oorziene voorraad
aanwezige en van Europa te komen
goederen. aan het publiek aange-
boden tegen den leosienden. prijs, de
verkooping beginnende van nu tot
ongeveer 15 December, 1899, op
dele wijze aanbiedende een Zeld-
rome Kam aan kooplieden en allen
die zich van goedJroope goederen
wenschen te voorzien.
C. F. en F. BATTENHAUSSEN.
Philipstown, 15 Sept., 1899. VOORGRAANBOEREN

KAAPSTAD.

Heb nu in voorraad wat tegen de Laagste Marktprij.&ell wordt aangeboden;-
Bouw Benoodigdheden, ~nnileerd IJ.er,Gepunt Draad, Vel'llto1fen en Verniuen,
Zwavel, Cement, en alle eoorten van IJzerwaren, alle IOOrten van Kruideniel'llwaren
en Smeerwaren, zooa1a Koffie, Suiker, Rijst, Koorn· en Wol Zakken,.Zeep, eos., ell%.
Amerlbanache Goederen bestaande uit Timmerhout, Deuren e"l Venstera, }fieli.,
enz., enz.

Behangll8lpamer, M8118nwaren, Ko1fen, Leeren Zakken. eDl.
Telegr. Adres: WtENER JCupltad:

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDBRLINGE

LBVENSVERZEURINn Zeisen, Kaapach Model 15/6 per stuk ..
MAAT.CH.A.PPIJ.

"-"BIN.DER DRAAD,
OftaE"ICHT IN 18·H

c~rpu~rdb~ACle-;;nPlriemul" ',.6 ZuivereIIalillOU8 vDlrllldlrs'.8oIUlers
r

STANl,)AARDS EN PUNT - DRAAD.

Draan.u.u:
Bn. ALJ'BBD UDD, VoonitMr.
BBliBY SOLOMON, Su.
:ruD. I. OBNTLIVBBS.
PAUL Jl. VILLIBBS?
GODPBBY 8I0HBL.
I.G. STBYTLBB
HA:&&Y BOLUS.
H. K. ABDBBNB.
Ron. I.X. KBRBIXAN, K.L.A..
••un ..... K1JJIJIIR unl.ta.

G. B. O. AlIDBBSON. ~ ••K.O ••Londen
11.&0.8. lIDplazui.

JllJJJIl.8CIJRI.DII - £228,843
IIXODI IJTIU8T 108;890

1011180II D - £2,072,838
GIMtllWtfll;. ZeN-Am~ &c"",,iU

""QUJIfta _l1li..... ,
lbo<>!uw Zekerhotid, Gr.tte "D_

G_ Be~rkiapD.
BeprJiDgen _&nIIt.u..- ~
o..n~op"_ W_"'"
lIlatip 0IIk0deD.

8~ Betalior 'til. ~

All. Voordeel... 1IehOenD MD da l.edae 1C0000;i,:", "il-o- P_DliJu .Á&DlPrab1ijkbeiIL .
ODllliddellijbBoD'" opVordariaplL

Ruim. BetalIDf _ O.erg .....
Driejllllriijboh ~ Iarota iD Jaai, 1896, • ' . ,. .'."

. da .YOlpada iD JUDi. l88I. • ' I'Burd~.'"en .Caetle-stra. ~."-.n.;;;'.Dril daIU ~D Toor baWiq ... . Ij i. .; ..Gg.. '. ,
r' pcllUl!i* welb d PeUl .... kna!a' =::-.:' :.=:::':. :t' .:"~:' ::7:- t:' ·t·· :-'--==-~~~~~f.,.~~...--
b1f= blijflll'YM knobi:laq.:~ D. ·,V.·.'.' I·I.·~ 'I. ,.I.~..··.·'.'-t.~.·.,..-.,:u.at~ il _ _ kwartulJobe p_ .." ,~. '.. :"
oe dekbD. -. '. _0 • ,', - ", "

LAAT8Tt UITSETAL/MSEN."gS· ."~ .'" '. . ". """
==-':e"',:,4~~~ Buitenbanden, Boizen~ Ltichtpompen,_
Diaarilll886.~:- Re()aratie-benoodigdhedeo,
10 l.4.U 'H .......

: itl: ::.= · Rubber Band, enz., enz.
IOf.4.U 1MI
10 .4.u 1,-
U 1.4.U 1,Il1O
lJ l.4.U _ J.,B
• 1.4.U I,l8II
'lUR l.OIO

Gehoekte IJleren Omh~ Standaard~
Span-posten el Yeldhetten.

ons is verzocht nog meer van boV8D&'8-
noemde artikelen iD. te voeren, ze zijn van' de-
zelfde hoedanigheid ala die welke wij het VOrige
jaar aanboden. '

Eveneens Zwart· en Gega!vaui8eerd Draad,
Doornd!'aad, en Toestellen voor t' sp&DJl8D. van
Draad, tegQ de 1aafste prijan.

EDm-. ... - bal kop, .... -_ ..
....... Wtn14. DMI" It IIOII!aop _ 11.-

!djWheeIW. caplllartn ...
..... lMeI ill au LMdl ,...
...-~. DUM, KAftJD1t'.......,0 Iii .... 11 J

GOOYERNKIJn
SPOORWEGEN -,

I

Spoorweg Port~beth-! Vontlt_ Ul.

TBND ~RS worden ge
voor den bou W "an de~

Port Elizabeth.-Humansdo ~
de bovengenoe.mde lijn. \~r"~
sonde ..heden zae de G""fl.·"r bij.
G - "er~
~tte van ij Sl'ptember

volgende no~mer8, en ook ~
nommer van dit blad geda.gteeI._J
7 September, 189~. ~

JOHN BllOWN
, Eoofdi~~ieQr

Kantoor YaU den Hoof~ingenieUr .
KaaJ*ad, 4. Septembt>r, 1~99. '
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Port KliHbetb Ayontuur SP~
PORT ELIZABETU-HrMA..'1~

DORP SECTlE. I»

MET. betrekking tot (l~ "":~
tie tenders vr~wt'nde' v

den bouw van de Port ElizahethOlr
Humansdorp sectie van de bo" -

d lij. ,'~D-
genoem e n, wordt hierbij kenni!
gegeven dat de tijd VOOrontv&nglll
van tenders IS verlengd tol den 30
sten November a.s.

JOHN BROW\
H oofdmgerueur.

Kantoor van den HOOfdingenieur
Kaapsche Gouvernemen~ ,

Spoorwegen.
Kaapstad, 20 Sept.,I899

TANDHEELKUNDE.
DE heer .L FIELD, T~U\UJeeJ.[UM ...

Chirurgijn (onla.ngs in het .
Dental In.tituut) heeft pas een besendilr
VIUI •tUf,,'V'1e fI~wet.C}'i T&DdW
kundlge Middelen ontva.ngen, en i. in de
positie gesteld om zijne patienten de 'TIlCI.
?eelllD VaD &l die moderne vet"be~
m de tandh.lJmnde te doen genieten.

Conaultatie ~n 8 v.m., tot 5 n.m,
op Zaterdagen 9 v.m., tot I n.m,
Patienten buitenaf woonachtig, nu.

hnnne visite. per brief aankondigen.

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig Oh1.rurg1Ju,

Oastle Chamben,
TBGBlIIOVDHBT NIEUWS POST.l.AIr'l'O(l

Adderley Straat, Kaapstad
P.K. Ba 860

ZUID-AP'RIh.AAN8CHB

KONINKLIJKE .IlULDW8T

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekba
VaD Kaapstad naar Londen om del

anderen WoeDJdag, te 4 uur n.m., ~
Madeira en Plymouth, te Sint Helena el

A.ceuion aanleggende op da bepaaldt
tUlllChentijden.

NAAR ENGELAND.
Oct. U-DUNVEGAN CA~TLK.Kapl !W-
Oct. »-T.&JiTAL[.()1!f CAI!TLk:. Kapl, ,.

L.I. Cova Tu. VKafi

TuacMUoetea lW bgelud Jla Lu
Pallial.

GUTH OABTLX. Kapt. WA&DU, 0U,rnI'
14 September.

PBJlBBO"K.B CASTLE, Kapt. ,MA""'UL.o.
gneer 18 September.
Voor Vracht of paasage QOt menUI"

_k aan de Kantoren van de UniDI
Stoomboot Kaa.techa.ppij, Adderle~

•

"""OX EdJN
XONINKWU IAlLDJEN8f

DlGI8!OOJOOOT1LUT8CWPV*** "1.").

(b

(c.

DE llailbooten der lLl.atachappiJ ver
trekken "VlD Kaapstad Il&&r ~

via l't.ladeira, om dell anderen W oe~
ten 4 1l1U' lUlL, ali onder aa.nlcggeode-.AA. DGELAJfD.
80"-.ber-IrOOR .l.apt, 1'T&ls
• ~-BBITON (DubIJcl 'ei,,,.! I

Ourrlll.
18 Oetobel>-8COT (Do8bel Schee."

Koll'l'Oa".

rU88CDNBOOT--';-;"UR Klit; lL.1~D.
QUBIt (Dabbel8chroel) ltapl. ( llel'£,Ou"'-

Il~ •
001'BDa~bel 1klIUGe1) KajoL :SEIU-O~ lJ:lt""

•
_6 Oc:tober.

GO'BLPB (Dabbei Scbroef) Kal'( lli"rJc oaf'_ 111 October.

(d) D
H
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BIJt"OEGSEL 'l'OT bB ~U1b.Al1'BjXAA. VBUBNIGDllB1 ONS tAND,12

BloemfoolcID 8 u~r .ut eD de lpaanm, ... , ~ de OItAfhUblijkheid 1'H de Trul-
groot t:eu .tad>I~lMlb, "ormd om d•• ~ na1 of Vrijltaat te 0Il~, doch ba mea
$a be.eberm.n hoewel el' W'1IUllpII "oor dat OIJJI, met. de bat'~de 'eiteD voor
doel o"erge,.teo aIJD OOVa, bet teD ~wade duiden ala W'lJmet ge-

Het .trand blokt DDeen bjjllOlldere aIDtrek aeigd &lJIl die TeJ'Ztlkerillg UIl te aemeD P Te
kel"kbeld te zlIO beiden "Ot r loyalea en DI~ meer _eer lord Salisbury zoo goed al.
la, ~ r. on l&tbadlge Áfnkun~~,. roadwt erkend beeft dat Eageland bare ver

pliohtlDgen tegnover k1elne .taten &al Da-
komea slecbta zoolang ZIJ daann behaaflll
nndt P Kan JIllln bet ona teo k .. ade dwaen
ladien "IJ die beloften l11et Mllen aannemen
zoolang de aarb-nJltnd vaD 0118 land de er
keDde leider VIII1 een groot deel VaD het
Kaapecbe parlement een lid bliJft Tall den
geheimen raad en de l!ecrlltano voor kolo-
men bem &IJn oor leent P

WIJ houdon 008 vaat overtuigd dat '"J de
8lachtofren ZIJD van eene groote tl&lDen& .. e-
nng die ten doel heeft alles dat OM lief en
dierbaar UI over te geveD ID de handen vaD
een groep geweteolooze speculanten
en een einde te maken aan het Aln
wnderdom WIJ zullen derhalve met de
Transvaal samen vechten want daardoor
vechten 'lnJ slecht" voor ons nationaal I< ven

De gesebiedenis het'ft OOHgelet rd dat zoo-
Ialljl; WIJ k1elD en arm zIJn Engeland zeer be-
reid IS ons onafhankeliJk te verkl.....,n en
aDeen te laten ID88r zoodra '''J vooruit ko-
men en van meer beteekeuis worden dan
komt Engeland om om van ooze onafbanke-
lijkheid An eel"!ltgehoorte recht te berooven
Engeland heeft van den beganne bare belof
ten tegen 01Ulverbroken ons achtervolgd en
verdrukt en DU blijtt pr on. niets anders
over dan te vechten WIJ verkie,,,,n vool lie-
ver t'en eerbaren dood te .terven dan te I...
ven tell;en zulk een pnJs

AI de onderhoonge .taten van Engeland
sneU..n nu ter hulp om de boe ....n te verdpl
gen nU dat het eene kleIDen .taat geldt nu
wordt hulp gretIg aangeboden maar ....aar
...... he hulp toen zaken kntlek werd ..n mt't
het machtige Ru.land en de V..roorugde Sta
ten?

"'J hebben een goed voorUIt.lIcht .. ant
....,J ...."'hten voor ..en rechtvaardage .aak en
WIJ ..t'Chten niet met p,ebuurde soldaten Om
dIt t" beveatlg ..n haalt de schrlJ- ann le
woorden van den heer Chambt'rlam zelf al.
ult!Zesproken ID het Bnt.che parlempnt In

1BOO en voor oonage d"+!:pn door on" gap I
bllc...,rd HIJ gaat dan voort er op te WIJ
'Ril welk een eeuWIge haat pr ui ontstaan
t ..~"n Engeland mdlen dIe oorlog leorp,ezet
"ordt pn dat FAlII:Mand lawr er no" bItter
ond ..r hJd ..n ,.al En het onrAcht ui lah r
.tt'lIr.g ~ewrok ..n worden HIJ betreurt reh
t ..r 7Rer dezen loop van zakAn en hIJ staat
daann nit t a.lloon mallr alle rechtd ..nkena
AfrikMnde .... en Engeischen denken met hpn
Waarom mooten die tw~ n\A.,*,O nu met Il;

weld van elkander ~",,('beurd wordeD? Ten
.Iott" W J t h J pr 0j dat al deze pllen e
noodeloili' op on. Illn ~eworpen wordt daar
En"eland S po'ltle ID ZUId Mrika hoep,t'naamd
mpt bedrplj(d wordt en dat de bOt'r..n eiken
dag berp d zIJn de wapenen op tt' uemen waar
ht't de verdedlgmg VRn het Bntsche rIJk
~eldt D.. repubhekelDeu nemeu Diet de wa
peIL' op om eere te bebalen maar een voo hg
omdat hen D1"ts overbhJft da.. r 7. I met kuo
n"ll t""laten hun onafhankehJkh"ld alzoo te
I t"n on tnemen------

graafdraden teo noordeo "BD de .t.ad ..... 8Jl I
éIoorg..... eden Het bleek ecbter dat dit gedaall
wu door den "ecbuoreo no den gepaallerdeu
trelD die Daar verkleamg booger eo Jager ge&et
kan wordeD eu die de lDanecbappeO ver!leteD
haddeo te lateo aakJI;en toeD 'U ooder de draden
~en 0" ",eheele .taf ..an de telegrafie
Wy aeo-~ hee le Jacht wer!uaam OlDde IIChade
te hentelJeD et h L be ,redigeode resultaat dat
de dradeu te v f uur .. eer voor gebruik gereed

cop t dat I. wacht 'an Croajé
e "mt Zu s DU Daar lDeD
1)1 IJ wau .""r" maar de meeat
b t D,,~D doen gelou.en dat

'U dan 3 \~ of 4 000 en tot DU

toe ... cr w e kei k eeken VBO de bedoe
liDi aan L teren 0 u bet ~rOD(;geuled
van dv K Iouie li le vallen

GEEN ENKELE BLANKE VER
TROKKEN

DE UEI::lt RlluDES 'iAAU KI\IBI I~LE\

vsusr r I~Kl~( DER VERlJ!- DI ,I~(

MafeklDI 11 Oet -(Bout"r) -One r"tuillen
met vroa"eJJ eD klllderea vertrokk.n beden
de uaperiale autoriteiteo r rl Irl ~ 'HueD
overk>obt. Geen enkele I ,k u
zieke pr..dIUn' Ja vertrok k

De ben.taglng v.o pr
matum verooruakte gee.
EeD Bn' die binnen

greM .. ooot k ... m ID bet
telde dat de boeren bem
tll88Cben beldeo k Jweo T
een boer hem ••• een &aDra

Een t U&D8porlr der dil, d ~L "" ur 1 s
over I. ge .. eest en die besebuklig I w rIt II
zond ..rbeden 1"&0de verdedig ing n»ar 00 I'ran s
vaal te hebben ovcrgeul1l"bt weri hedenmorg n
gearrestrcerd

DE BOOUVERR \ \0 PROCL:\.M \.TIE

( ROOIE OP(tf W ):,{DE~UUD

DE r,;mJG8WET IX IJj<"

J J,;S ERS"STIG WOORD VAN DEN
PRESIDENT

BEROEP OP DE IllIRGERS

Bloemfouteie Il Oot -De ~eenni beeft
de krug.wet over den gebeeleo VrlJltut repro
clameerd en doet een lodruk .. ekkead beroep
op alle burg"rs om .111 Mn man op te atun
tegen deo verdrnkker eo verkrachter v.n IecbL

Ge .. agende 1'&0 den strijd aegt de ptuldeot
I....t geen enkel daad van u .. we&eD100&1. bet
een christen en eeu burger van deu OranJ~
VrIJstaat hiet betaamt laten "II met 'Vertroo
.. en vooruitsten Il&8rccn .occeno leo oll4lag 1'&n
den .trnd en op een Hooger Macbh ..rtrou .. en
• ader Wien. ondersteunlag geene m~nlChell1ke
.. apens kunnen selle vieren laten ,.u opZleo
t tleo (od onzer .oof'fad~ n eli aan Hem
nederig de recbtvaardlgheld van OOH uak
voorlegg n 1:I1J lal bet re<.bt beechermen
1t1 go HIJ onse wapeol zegen DOnder ZUn
banier trekken,. I bet zwaard 'n>or vrubeid en
v >or recbt
Uovel.taande IJl pas gepubhCterd 10 6eo bOl

tellg." ooe SIant4l<ourant

:-;al...hu) II Oct (Ré uter )-De proclamatie
vaa deo beogen comm ... ar , heden 10 de Ga eue
lZepubl ceerd waarschuwt i nr80nen .. ooende ID
Zu deljj k Rbodesie tt ~en bet opoemen
run wapenen te~en bare maJeetelt en
rocla meert zoodanige m sdaad at. hoog •• r aad

eo ~Ia zoodan II st rafbaar
lIet nieu •• v n de oorlog.rerklonng werd

eeden " de stad 00 t vanze eu ver or saak!e
~roote 0i ,;(ew odenhe d :lIen vre st alhier ~at
de coramu catJe zal afgebroken worden

MAl< EKIN( HEm<.: H n:S

h...-\ \ I \1

Maf ..kloli 11 Oct -( Reu ter) De !Iepal t
oerde trem lOnanr VTI bu g g !{UI m de ar I
Ier e op te brengen en om '" Ic d r.t ttOd e
al. een eskorte voor de .Iuel tel r gen deu d

DE POSITIE OF R BASUTO 8

VEHK L "RIN(, V:\N T GROOT OPPER
HOoFD

Deze J'1Dg hield dit jaar ZlJII8 , ... 0De Tel'
gadrelog te Durhurille al_aar hij op MUIl
dag, deo 9dea October bijeenk1r1Ull De
afgevaardigden der verwchllfende gemeellUu
dae Diet per pnTate geleaeaheid kwamen
werden na aankomst VIUI cfe morgentJ'oUln
biJ bet &tabon afgehaald ..n veilig bij hunne
afzonderlIJke hUI&pIaatIIen buofKd. Te 1030
k .. 1UIl men ID bet ker~obou .. l"Jeen ID t.('-
gl'n .. oord.igheid van een -kielDe liCha .... van 00-
IangllteJlende IOOen der gemeeJItt' De aftre-
dende vool"Zltwr d. A- I SteytJer Iu>t ZIn

fCD Val"ll 1 van-:-O~~ 156 en las voor Joh
5 .. aarop ds Neethling het gebed deed De

geloofsbrieven .. erden voort. opgeelllCht
wnanut hleek dat ter vergadennIl; 'Verschë-
nen wartlID -

Vnn Kaapstad DI A I Stpytl ..r J P
van Heerden Z J de Be<>r F X ltoome
ea J du PI_IS en de br oud J :\ Smut..

Van St..Ilonhooclr Ds J H S""thhnp: en
de br oud P de Waal

"Rn Someroet W....t 0.. P J P,ewar
en de br oud J ( Theunies ...n

'nu Durbsnvile D. A D Luckhoff
<lt' br oud J R T Drey ..r

'an w IJnberg Do br oud w F
Bock

\ an F ranschhOt'k
Knel

'an Slmon.,tad D- G F (' 'UI Lm
gen en de br oud B Feen.tra

\ an St Stephen. D- M C Botha <u d..
br dIaken R N (ox
"an Phllndt'lphUl Ds S P :llnlherb .. pn

d.. br oud , \\ Loub'H
"nn GrOt'nepunt D. '\

d.. br oud J P F Juntz
\ 811 :Sleuwe Kprk Dt' hr oud

\ illiers
\ lUl Rond ..bosrb
Tegen de ZlttIDg van d..n oudedlllJl: 'al

Uroen ..punt werd he1.waar Jl""pper I d ,ar
dflU' hoea el bt'hoorllJk afgf'vaardlgd Z Jil p:t'
loobbn ..f IUUIvergeten

'\n h....1 wat thscusslt" ...erd beAlotf'n met
me..rderheld van stemn ..'n I all dIen I reed ..r
"ttmg te 'prl ...."..n m t du," v"rstand~ ,ht
zIJn credentIaal 'TA)() spot'd g mogt'lIjk zon wor
dpn mgcdIPnd

D, A li ~lal&D .-all Frau""hhoek
II' ns krnnkheld ID ZIJII hUIS afwe"'l! t rWIJI
d", ouderllDg 'all Roudebo>lCh II~ l11et I op-
gedaagd

De lfga8nd .. prrose' nel t
aal1 le BAlI"f,z'Jlen H J ht'et d.. ,pn"!!: ..n
woordigers der ..-e",chilleudc gl'l1l....nt ..n !utr
teliJk ....elkom HIJ maakt m"t leedwe7RIl.
meldlllg ,"n het ,ert rek UIt ons mlddell 'all
Ir Mull ..r Bosman en Hofmeyr en g....ft
Ultdrukkmg aau hpt med<'gt'voel d ..r verga
denug met dr Kotze ID ZllO" aanhoud ..udp
1"11 prtlJ;tljl;e krankbeid wanrdoor ook hiJ vpr
hmderd ,. geworden aan de hl"rllndsla!!:1n~pn
vau d ...n rmg d....1 t .. nemen Tev",n. verwe!
Jcomt de ..oorzltter de ...dert de laat.tt '('T

!zadenng .....ngekomen broede,.,. d, , au
Hoord.n Du Plessv; Brumm"r pn Malan
Het doel van ons 8IUIIenkomea ,,~hll
voort. IS om Gods werk te doen op d t
werk ru.t Gods oog met .... lge..-alJen 10 d t
wl"Tk .telt Hij mrug bt Ian): tot dIt ......rk
..,1 n'J OIL' bekrachtIgen Mn dIt ,,"prk "I
HIJ ZIJnt'n zel!;en b""bten D t werk , oor
God te doen lO 0115 t..vens ....n groot r
hpt " een werk dat cu- 1100 t 7. I ....rv ..len
en een werk dat God r lkelaJk WIl b. loo lpn
Thans !Zaat d.. ,pr"adennp: over tm d.. k t'-

z ng nn t'pn 'oorzlttt>r Op hpt tw""tal ko-
m..n de namen ..all dl JP, an Hp, rdel r n
B P J Marchand waanan laatHtjlenoemd ..
met I~ t ..gt'n 7 stemmen "ordt p:ek07Á'1I (),.
:\farchand aam aardt met ....0 gep L,t 'Hl< nl
'an dank den Vool"Zltt<rstoel 7.1h t,,,, ..o> h
roepend .. op d" ond,,",wun n~ en w",I",lIp"d
held d",r Hrp<!enug Tot _onlll I.
wordt met volstrektp ru....rd rlu'ld val
m..n jlekowo ds JP, Illl H('Crle"

De t Jd der Zlttmgen wordt VlLstj( .teld
,olgt v n 9 10 tot 1" 30 ... ooml d Jllg
..an 2 30 tot " s namIddag.

De afgetreden p......... d.... nnI/; Ip ..n
thans zIJn laarrapport III Tot ledt'n des
nngs z Jn verklaard I ,olgende bi r aaug<-
komen hropdprs d 'I; J Brummpr !of A
Tl D JP, I Hp r I..n B' J du 1'1..,
'" HAll D ~ t Mala u B A u.u
klacht van d..n h~er J J Mmnaar t<'j1;cn
dt'u h8t'r P J BOI<mall herko:r;&11diaken der
gemeent .. Kaapotad wpr I In hand,," d r
nngscomml"",e Il;esteld 0111\ lIgeu '" rd dp
bed8nkIDg V"dnds A , I Rofn"'yr nl. prt'-
dlkant ".0 WIJuberg en • nba d.... r ill! pn
aangesteld werd Ill. t IJdt hJkl' sen hn d. r
H ~eethhllJl: Dit rapport wordt m..t har
tellJke dankbetulj!1D1t aan d I PX prw ••"
a.nn ~pnomen

,U. rlltronnn worden beuOPmd Room.
n Brumm ..r en oud lJe<k pn I, ° mm .. ,

..0 r de Ilfschnften d. J dn PI... I
D. "aal NI I. 8 P :\fnlh ..rbt "
l13tstgf'noemde It, r door oud ~ru t
,ervang ..n

A,n cl.. rd .. kom, n de ..or.I~ ..n \ an Ipn
,ta lt 'an godsdienst Ret .." ...la".. I
gemeent, KRap tad wordt (>r.t "001)'.1'1.. ,n
D " ....thliop: en Luckhoff fehCltpf'rPI d"n
kPl'"keraBd "'" Kanpstiul ot pr h..t jlPrappor
tt't'rd", en mO>"Dt'ndat mpn nog "pt "'" wo
'-'Ilnstag ve ....lag van de oudste g",mt't'ntf' Of12'"
k..rk bt't'ft vernomt"U i\ IIeen merkt d.
uck-holf aan dat hIJ t"go>n het .taan bl

n moet zIJn ....aoo...,r ,lat me<l"bren~
nw manfl-hdlDJl.t"n en vooral JOl Il 110

gt'~ .J!~er het j!ebed zattRu
I booc~oIeIdlDg ValI het ve...lag ,.. n 8t~1
le~ ooc~~~t gesprok"n ov<'r de !lpe tf'-
i4':byt~ria~mg der Eng ..lscb-.prekPndo>

ch "Irt ~op het <Iorp D. Steytl ..r..-a~1Umo en d" UlV"","ug vnn pen ED
~:;';' :: kerkr"gzolle .~;,:,':,ir g<'CM I<.ut'n
j!evaar bestaat dat mell "",cb N~rden l1 ..r
af,.onderlljke gemeente vurm" 'i_k t~t "';,n
hUi! o>nMarchand meenen da.t d" " ""t
d. Steytier Ultgesprokf'n onj!egrond I~ door

Hpt verslag van Some"..,t " ... t ge",
uo het aanstellen van .,..n tiJdeIIJken h~
pN><liker BaD het Strand d. J d.., ne- p

,an Pen meer i!eregelde bellrl>Pldlllp: onzer
leden a.ldanr De vergndenl!!! Jleeft han>
vreugde te ken neo over d,t gunsti" venlag
alsmooe over bet verbllJdeude"ID het rappon
van den kerkeraad vnn Durh: unlle ....aann
!l"e....ezen ....ordt op deu groei V3Il Knd.nvaer
dIe reeds een arbf'ld ...kolome IS ltP,,"orden en
metwrtlJd tot ""n afY.ontl..rhJk .. !Zem... nte zal
moeten worden ge.trcht

Ovt'r het rapport , I "Jnbt'fll: \lel n ..t
veel aall te merken dod III v..rband met h..t
..erslag vaa Slmoll8stad wprd ID antwoord
op ....ne vraag van d. Steytl ..r goontwoord
dat d.. nngs-colDDllS8Ie vali ,oorleden Jaar
met aan hare opdracht voldood OlD nam ..lljk
t .. onderzoeken .....t te KalkbaaI kon worden
f!edaan om eeD gerej!;elde cvangehe-predlklDg
te venekeren Terwijl men met dit punt
~ 18 18 de tiJd verstrek ..n en .. erden d ..
vprrtchtmgen van den da" met gebed ~e(>m
dlgd

..... WA. UANTAD.

BUlla "BID Ell AJlBBID

De JBa Iphe Naar ouier he, betltnar van
b.t £Ult ",erk,_laobap Bid I'n Arbeid
&81 blIJk••• een adverteDho gebouden .. ordeu
de volg. de ."k Woenadag den 19dell CJ_ In
"e~ pi&vrIJOO) van de Paal"L.che .peel(rcndeD
~lell nl I dl" &d".tientle meerdere bvwnder
heden Yin eu

DI III "TIUEELJ! Il(;JlOOL
De IndO.lrlecl" school yoor .rme Jongeu. "'0

de Purl &81 1 lSoumber geopend wordeD In
een-ad,ert~Dtae verklaart bet COlDlteneb bereid
.pphkallel te oot'f8nleD Men sIe daar voor
....rdere bjjsonderbedea-----..---

RO.. oaAA.D HOF.
MAANDAGNAMIDDAG

AANlUSDING
Jack ... n Beyers een geklenrdo arbeider

stond terecht wegene aanr;LDdlng op WIlham
BOlise me vooroemeoa ematlg hcbameluk leed
te doen HIJ pleitte ontlChnldag

De vol¥ecde juryleden .. erdoe ogezworen
F J Rctld P J Malao Jam es Grrbble PJ
Lou w J f Jllalherbe Jan van J aa ..""eld P J
de VilJani HLle Boux en J J 8cboltz

Willew Boyae verklaarde dat hU en gev&l1gene
ID een • am~r 'Woonoleo Gevangene .Ioeg bem
met eeo .. age. 'leis puk ZIJ warpn belden
dronken Gelulge ... t totO ~e .. ogen" ..an • 10
bed opa rong en bem aanraoode HU &I""g
bem Of .un boofd en arm zooda! bn bewu"te
1008 Deen el en nerllen dagelI la"g Diet werktn
"on HIl Wist Diet waarom ievangeoc h~m ~Ioeg
Zu hadd n geen ge echt
Na Ve der gatUl~eo ..erboor .. erd gevao~ene

Icboldlg bevoodeo eo tot tWMlf mnaDden
harden 0 <)(lIdveroordeeld

I AlIIlE
Dav d MuIl n. Kt oble ui ta Heur) JIl

1.11111 o. ton i I I:.ehnld '{d eon tweed., vruuw
.bu..-d te I ebben ter .. ul zIJ" eerste vrouw uog

I".,fde
( ev"n~ ne r lerl e Behuil II ou werd tot t Iree

laren barden arbeid eroordeelJ
AOIRANDISO

Erallm y d Merwe een gekleu UC IU"belder
) 00 git 8tellenbo8Cb pleItte ""buldl HRD

.. orandlD~ met 'ooroam"n hcb,melUk I.. d te
Joeo op Carl Me en werd to 8 ms.anden ver
",rdeeld

Dp br oud P

Brummer

P

Ter

MAILNIEUWS

'ERSIELING VAN lJr.ENIJO)l
O.Y an l' et r. een JO ~e kleurhng ,. n

leob .cbh pelt" on.cbuldll; aan kwaad" Il
Ik e c tt; I ne be.chadI\ld le nebbeD
yee bel oorde oan deu heer F J l:luteen
sI den
"kloer • e~n 11 kleurde Jono~

da ~"va gelit> "ht K PIe met ee
• er. he e~rde EI t kakeb e vno ePD der
koe werd gc brokel ~I le k >eIen stIer

G "gene " rd scbuldlo he .. r den en
JalCn hardelI al b( d vtroor(leeld eo

el J k •

De mailboot VIII de week de
kw m f>illsdagmorll:ell h ..r aan
haar Mllgebruchtp mallbladeu loopen tot
deo 23.ten St'ptemb ..r

DE TRA:'\S\ A \I SeHE (HISIS

DIN8D \( 10 () TUllll~ lil

De D ....yfus demoll8tratJe op 17 Septem bel'
111 Hyde-park Londen gebooden w.. e..n
!,root .UCCt" wat uOjó;aat het ~etal dt'rgl'neu
d" bljeengAkomt'n ..-ar..n om hUil .vmpathle
mpt Dreyf Il< en .'JO f'Cht~enoote t .. »..too-
neu De schare van verscbeadene dUIzenden
WIlS "t'er g"e.tdnftlg ..n paaseerde ...,npang
..eo resolutie VRn , n p t hIe met Dr ..yfus PO
hetwgde ha re groote walgl1ljl; BAlI de vervol
I<er. van dell ongelukkigeo man

De pr1D8 en pnn_ Hobenlobf"-Lanll"nburg
hadden op den 19den Sept~mber op d.. t~rup:
rel!! nanr Balmoral wanr ZIJ de kODlngan gm
"en bezOt'ken een naUwe oDtkomlng aan den
dood Terwijl de trem waarmede ZIJ rebdl'n
ID het station te Perth stond hep een piel
.. ertrem van Euston op hun trPln aan Het
rIJtuig wannn "j ~etlet"n waren .. er I .tuk
geslagen maar de pnn" en pnnses k.. amen
o>rlI:elnkklg zonder letsel van af

Eemge dagen tevoren had ..r te TvlWlch
pen botsing plaat. tURschcn twee pleluerlrel
neo met het gevolg dat ...,n Jonge dame ge-
dood en zeil andere pa!iSa~lers gewood .. er

AAN"A~J)I~v
Zarmo al 'u W Iham l'e.chml.1\. wooDacht

te I yodock Stcll~ohosch oloud il, ",-,ht wog •
aanraudlol( op <':oboSlaal as Henry ~Im.s meI
vooroemb08 hchamell k leed te d a \Ioor h m
meL een mes t~ steken op "un hor c
andere WiJze wooden te verooTlak n

Uevaogene ...erd IICbuldlg [,e'onden ~n Yer
IOrdecll tot uegen maande 1 harden arbe d

DIEt'S AL
Cl ar! ., Ooanda ea Jireddre woon.dUIl n I et

Paarlscbe d,.tr kt .tonden krec t "en ""ha I
van d" I eer Geo J W,ohal a g sto eo te I eb
","n Ocanda pleitte schuld, < Freddie on
ocbuld Il

JJe • IgeuJe Juryle len worden D deze zaa.K
1I1ge,,,0,",,1 D J du Pie.... F J Retief l" J
d" Vlllae... \ C Slebntl G F K ng P Lou
och"r J J un der Merwe W S Hogo en
Heodrlk Malan
Nn "e I I!en verhoor werd"n btJldOlg"vango

I I 'onde en veroordeeld Ocanda
dI~ "'ellO 'e m"" de ,Iageo m"t de
kat voor dld.:al olld<rgwl( l'l rnuoden
F reddie tot 12 maaodeo bard., " eld

lIOOR!
Aogast Kle .. door een arbeider woonaculIs;

te 8 r Lowr) • P.... n hN d"tr kt Stellenbo.ch
stond tHre<"bt "egeoB m (.d op Jlm Fndag I
"U" leeHlid w)onacbtlg p deztlfde plaats

he,angeoe pleitte oUlIChuldlg aan moord
maar IIChnldlg aan .trafbaren man.lag

\d ,oknt :lla.kcw 3ceepk'tl de de pielt en
ge,angene werd tot 'Ui laren bar.wa .rbe d
veroordeeld

Doom NlSlg
Plet Laoolot al a. Plet &ott al.AU P,eter

Le ver Lot een arbeider wooDachtIg te OIIJVen
boul! ID h,Jt Paarl...,h dlatTlkt otond tereubt
.. egeoo woord op Marte &ott alaa. M...ne
Labelut ID baar IeMtud eeo vrou w van oen
gevangene

Gevangene dIe door advokut Gardlner ver
dedlgd werd pleitte onschuldIg

Een zeer lang getull~en ..erboor vond plaat.
Na de toespraken der advokaten .omde de

rechter op en wert! de gevangeoo door de Jury
ICbllldi.r yerk1aard

Op de vraag of hU lets te zeggeo had waarom
de dood.traf nael zoo ....orden toegepao .elde
genDgene dat zuo vroow een bUbel voor t....ee
boUela drank verruIld had 60 hIJ dacbt dat bU
yolgen. Gods woord recbt had haar te ver\leden
AI. bn nu dt doodstraf moest ondergaan da
.... de » IL I .eer lsa! gevallen. Het .pe t
hem dat hll ()(Il Ida geleerd h.d

Een z.. arte ka vet .. erd op het hoofd '1'&11 den
rechler gep ""tsl ecn doodache stalle beeracbte
en het dood .0nnIa .. erd ultguproken door den
rechter die SIJOwtapraak emdif!de wet 1rIOJre
de AllDacbtll(e ZIch o'V..r U"d ziel ontfermen

'F:HDF.HF: llF.PF.fHF.S \-\,
FRJoD ~"\F.H

,.\ \ R HIOE"\IFO'TF:I'Ii

r op aao dat SIr Alfred
aanspraak wil maken op

o..-",r dPD 'rlJstaat ter
met best."aod eeonven

OSGELUKKE"\

Ong"v er hpt lMr 1B 0 werdt'n de dla.-
al t ('Id n ol tdekt pn op f'ene " delTt'Ch
I Jke n ona pttlg~ WIjZe Wist Engalend de
Id n den 'rlJ,taat te roov ..n De

""r ..u ze... 'er ntwaardIgd OVer deze
I lk.. daad eli waren bereId de wa
I' t., opmen doch wljleo presldant

Hr n I rkrl'<'g het v LOhen dit ruet te doen
I n Hrllnd deed aH.... 10 zIJn vermogen

n I >:"'pleegdp waodaad te verhelpen
IQ(h het was all ... te v..rg..ets Engeland be-
loof le en comp"nsatle tt' hetalen van £90 000
n epn ulder van £15 000 mdien de VnJ
taat ....II 'poorwt>g zooaL~ aangednld door

Hntsche rf"!Zp..nng wiJde bou .. en bIDnen
lar ..I Er ble"f den boeren Diet. nnders

, rin h"t En"el.ch, voo,.,.lag aan t" n ....
nen Nl h t gevolj! W88 dat Engeland tot op
len I IIdl!(ell dag nog Dlet het volle bedrag
I etanld I...,ft TOf'n de dl8mlUltvelden on
I r EOJlelm I kwamen gang t da.ar zoo dol
to.. dnt ('Cne deputatil' van daar kwam en
lt> 'r l' tnatscbe "'I1eenng vroeg weder on
Ipr len \ nJ.taat te komen en men p:edroog
7. eh op le dUlmBlltvelden zoo baldadig dat
F.ull..ILOd tf"()(>pennaar de .."Iden mOl!l!t zeD
len OOI h Ir.. oproenge ond ..rdanen 10 toom
tt> houdeu

HIJ hl"scbuldIgt l11et bet geheeie Engelscbe
..olk van ti dezo wnndaden maar .e werden be-
Irev ..n door amhltlcuse en zelfmchhge ml
n .ters d,e het Bnt""he volk DWlielddeD om
llzoo hunne persoonliJke dOf'lelDden te berei
k"u ..n het I' 'best mOjl;ehJk dat de b....r
C'hamhl"rlam 7~et dat Jong Zrud-Afrika Zloh
lD...,r ..u m "r Uitbreidt waardoor er gevaar
hl"staat riat er ....n emde zal gemaakt worden
aan d.. g..!d-t!Chmpende pohtiek van zIJn 0111
hOl1&lr vnendPD Daarom moet hij aD bet
F..nj,(t'lsche volk t"!l:eD de Afrikaanders opzwee-
p<"n om aldus zIJn doel te berei.keD Waar
om zIJn WIJ DU bereid te vechten P In bet
kort omdat WIJ gelooV8n d.t bet noodig IS
..oor de ....re van dea .tut dat WIJ moeten
vechtt'n 0 na aDes III bet ~ lang DIet zoo
,.ekN <L, t door te vecbten 'lnJ 011&8 onafhan,.
k ..hJkhmd zoo 'In' eD zeker zullen dooden
nb het lO toor Dooer te liggen en ODa te lat~n
dood trappen

WIJ Zl~ m den ~emoede atellig O'I'ertuigd
dat het EnpIaDd 1116tte doen IS om ![TMYe.lI
in lie Tru8nal te hentelleJl, bet doel IS
lI,'D1ld te bekome llDgelMlIae JIIiD.iItCI ~
Mnid _ te i. .....dM lij DiM ...

BIOt'mfontp-1D 10 Oct -(Renter )-Ven<che
dene ooltf"'VRllen 110 overkomen aan man~clllp
pen op kommando Eeo man vao Kroon.tad
kommando vIel onder bet wIel van een wagen
en wem IlPdnod Een ~mltbt .Id mao .. erd
~edood do<r het .. eer hch t
bet Bo'earlner kommando
wOTdeD

:\RTlI LERH :'\ "-AR HET

GEES noop OP YREm
BloemfontelO II Oct -( "'peClaai )- T .. ee

batteruen artIllerie onder lu tenaot Rmlth en
""rgeant Muller 'IlO III.tO",vood Tertrokken
naar Beihohe en DOllkerpoort

Eeo groot l1etal spoorweg employ"". IJl oot
slageo lDet betahng yao een maand loon eD
dr e .peciale tremen werden ter hunlIer he
achlkklDg I18I.ten om te vertMikken "aar"an III
geb U1kmaakteo

Een colT88pondenile beeft plaata Ilehad met
de Kaapecbe rejleenog betrekkelllk bet la$eo
loopen van pusagterstTelDell maar alle goeder.n
traliek lOgtllltaakt

lIlen ..erataat da' de regeerang morgen een
belangruke proklamatie ui olt-raardlpn

Het .. ordt haul 5 oar en lfMD bOOpop 'lT8de
.. ordt meer gekoea$erd. MeJJ vewacht dat de
.. nM botaini M I4mpnek al plu.bebbea.

\RIJHl RI 1:S P'\~IEK
Vrllburg II (H"ut~r )-lJnt..<:be n t

,e .. ekeoen JU ~t de 1 ran .. ",,1 verklaren dat
de boeren leer .....rk "110 un d.. ..eawluke
grena en er all~a uver .preken naar Vruhnrg
o te trekkeD De plaatael Ire paDlek b,..,ldt
Jb DJt en onder de pM!\agaen dIe ,.an plan "lln
met den trelD vaDmorgen te v~rtrekken oonnden
IIlcb de borgemee.ter en <'eOof t .. ee IUldere .. el
bekeDde perlKIneo dIe hebben tot>~yen ann don
CinanC hunner nouwen om hoo te vergeseUen
Er la nog peD antwourd hIer van de rep8ruag
MIl da .i8darud.

DDóSDAG 10 OCTOBER

H,odenmorgeo ,ergnderd zlInde ullJlrt Jat
, rs~bpn"n zIJn d, L H II~O ,...sdp predikant
...an Kaapstad eU oa<l..rlilljl; J G L D....yer
van Rondeh05ch docb beengere1sd l' dt' br
(ox van St 8tephens Men gnat voon met
de behandehng nn de ~odadlf'-D,t verslagen
Omtr"nt Kalkbaai beslUit dt' verga.denDJl: tot
de b"noeml1ljl; VBD .... ne comml .. l" b.. tannde
UIt dl Stert Ier Botha o>n Van Lmgt'n om
te ZI('l1wat er gedaan kan 1wrd ..n ten emd.,
10 de geestelijke hehoeften vnn Kalkbaai en
MUIzenberg te voorzien

R"t rnpport van Franschhoek wordt door
dpn ouderhDjl der gemeente voory:"lewn HIJ
"pr('Ckt voort.i! o..er de vervuilIng ran bet
d,enstwerk gedDr ..nde vacat.un>n 111 d.. Ite-
meent.. en vraagt dat de I....rna.... VBD den
nog den k ..rkemad daann de helpende hand
zullen bIeden Ds "'eetbhng beaamt "'J"t'
...oorden D. Roome m~ut dat de ouder
ling van Fraruchhoek ..... r kielllj!"eloong ..
door no reeds VOOl"Zlerung te ..,lIen maken
t gen eea toekomstage vacature (lI:elacta) en
ID ZIJn klemgeloof wordt bij gesteund door
den predikant van Stellenho!reh (Gelach)
Tevens spreekt meu naar aanlel<lillg van

het FrnD8Chboek rapport over de .. ensche-
IIJkh81d om JaarliJks op eeD ge6Chikte pJaat,;
een conferentae te houden ter beYordenng
van het christelijk: It'ven en ....ordt een com
D1I88Ie (di SU!ytler Do PI_ft eD Brummerl
benoemd om te tncbten dit tot staDd te
brengeo In bet veralag St Stepbens wordt
opgemerkt dat de christeliJke Vf'reemgmgf'D
ID de gemeente opgericht veel ~egeostAad on
derriadeo ..... rop di< Neetbling een bemoe-
digead ...oord ten behoeve van leeraar en ker
kerud YUl st. Stephau lIitIlpreekt Het

m.. onlDg
O ....ZA llTI A'"IilHtR 'KIE DE

Z og1 --()nzp br"",l"r a
de ' .....1 h..bbe I aal all
Il<"n zIJn op!!"'t rokke
bet oumldd.-U Jk ~e 0

hu ry:erschap t04'" .......1( I
laat zulk o..·t tof 1 (x n
ODS ta.lr Jk tilt land"r 7. If
ho,...npn dl onc tp I en
\ aar "u d~ r l.l ....>!uh..'\,3,
" geworden dat !"Ik F:u..
l'OOn loor dp ~..IJOr
locbt " rdt b<-gf"Ot'l kan
nut bebhl"n onz.e men-c
dat boe 7.IJ 0\ pr h t a.l~
roo~.t\ ID~PD dt nk n

hUil Engel< hl' trlJdrua.kk
.,.bR,d mOf't n makeu ,\
wk~rd ddt nu • lP""
al oou burJl<'r hun hf'.<
oen dat <Ij de trou"- ,,~n
prIJ' stell ..n eu buu zuil ..
..n daad dat...... ,\fri,ka.!
L' ,""oor he wewlt.!f' ~Of"dP cia ()
fiChe l<IJd.. wordt jlf'SCbonkc
teil den burg"," g......ord ..a li

biJ m deze ha.ehehjkf' urp 0

eeren hem ab bil on_ door d",J
hij .. eI"kelijk VnJrtater I ","" urJ D

ANDERE LA ....DE);
De ~ltIeke cna .. ID ",euW Znld Wallis I!!

goomdigd met bet vormen van oon l11eo"
mi.ni!!tene door den heer Lyne den leider
d..r 0pJlO'lIbe

Door de tijdige regen.. In Indie IS het ge-
vaar VIUI hongersnood deel. p;eweken maar
er &lJDer nog eenage distncten "'aar d. voor
UltZlcbten zeer dUISter zIJn

Chma heeft liet te kwaad mrt Amerika
over eeo bev..! van gene ....a1 oti.s waarhiJ d"n
!Dwoae", v.an het bl'melscb njk veboden
wordt "Ich op de PbihpPIJosche eilanden te
vestagen De Chineesch .. regel'nng heeft ....n
sterk protest aan de Amenl<aaIDIChe ~erIcht

Ovengeao geeD l11eu"s van hlJZODtler be-
lang

HET IS GE' AARLIJK EEN KOUDE TE
VER \\ AARLOOZEN -LongOlltatelring IS eeu
van de gevaarhjkate en oood1ottigate Dektea
ZIJ komt a1tajd voort lilt de gevolgen van een
kuode Chamberlain. Hoest Geu.eesmiddel
zal ,P<>OdiK eeD koude genezen fJII B1ll1Chlen
een -aaav8i van 10ngODt8teking voorkomen
Het 18 .. erkelijk .PeCiU.I 'Voor dat doel ge-
maakt eD Ja bekend" ge .. orden door alJD gene-
zmgen over eeD groot deel n.n de beechaalde
...ereld Ret .... rki iedere ll8IgIIIg 'faa een
koode tot longoatsteking t.e@eD Kunt U

een koude vt'rwaa.rloo&ell .. lU1De6r er zoo n
vertrouwbaar geaee8Dlldu I voor eeD ~le
ver~eD kan WOrdflll? Te koop bIJ alle
1riDbIien -P J F;eteraeo 0It. CO , aIgem_....~)

SCHEEPVAARTBERICHTD.

KAAPSTAD
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