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»BJIL 79-No .. 7,684,

saAT
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UITSTAL KAMERS, V"UI1T
Lange Iarkt-, Strand- en Darlingstra.ten,

..~,....--.:~ "r~ _
•DE BES! 1;,

Koloniale Weeskamer en Trust laatschappij.

PUBLIEKE VERKOPING
VAN DB K08TBARB PLAATS

ISP I-.:n...:R:I. e Id.,
NABU BREDASDORP.

Op DONDERDAG, 26 OKTOBER, 1905,
ZAL op de plaats selve verkookt worden bovengenoemde

Plaats. bekend ala Springfield, omstreeks 18 mijlen vau het
dorp Bredudorp.

Dit eigendom, een oppervlakte Tan 2547 morgen hebben-
de, is rlegen. in de Afdeling Bredasdorp, m-t d=gelike Woon-
en BuiteDgebouweno

Ret Weiland ia uitmuntend '001' alle soorten Vee en met
zeer weinig koeten kan water vo)r irrigatie doeleinden ver·
kregen worden.

Buiten de Boereplaats wordt de hoofdbron voor inkom
sten op dit. excellente eigendom verkrageu van de " t1alt .Pa.n "
welke over de 8000 zakken Zout heeft opgebraoht 10 eeu
seisoen en indien desel ve systematiea bewerkt werd, zou ze
meer kunnen produceren.

Dit biedt een gelegenheid voor geldbelegging aan, die
zelden voorkomt.

Wend u voor biezonderheden tot de Agenten voor <"e
Verkoper of tot de Afalager.
Kerkplein No. 4, Kaapstad. G, W. BTBYTLER,

8eoretaris.
H. R. DU PREEZ. AOOager.

V __ lEIt.OPXNGVA_ BBN,__

KOSTBARE BOEREPLAATS
in de ORANJE RIVIER KOLONIE.

WELGEVONDEN, DI~TRICT BOSHOF,
15 Mijlen nu Bosnol, 2l mijlen vall Wind8()rton Roa-i, t,8l-3 MOR.GE~.

-
J. T. VIGNE. Afslager en Gezworen Tu~tdur.

DE ondergetekende, behoorlik geu...t door de heer J . .I SCHCYT. die zich
uil de boerderij ontrekt en zijn geld ul be1eg~en in het Boerebedrijf z..l per
Publieke Veiling, BINNEN ZIJN MARKT, KIMBERLEY, \-crkol'en

Op MAANDA6, 30 October, om 12 uur 's middags,
DE PLAATS lt WELaEVONDEN,"

Gelegen in het Boshof Distrikt, en 15 mijlen va'1 die stad. De Hoof I Weg ,lO"
Johaanesburg n....r Kimberley loopt over de plaats .

.; WJ:LGEVOSUES" i. good bedekt met mooie bomen .~n versch ..ft uitmuntend
goede beschutring voor g-root eu klein vee. terWijl de pl.... ts een ideale
pl .... ts i. voor p.....rden lokl<erij.

., WELGlI:VONDEN" is goed van water voorzien .: Er zijn ~ mooie p~tten, een
met een Windmolen en nog een met een "B ..kl"e" Pomp. Er tlJn.l dammon

DE GEBOUWEN bevatten een zeer 00001 Woonbni.3. be.taa.nde uit 7 kamers,
opp;etrokken uit geblOkken stee", en er zijn Kro!oeStalliDg, Wagen Huis, ens.,
.. llM V~ ~t.een gebouwd, tovens sullen hierbij ~~ime, ijzeren gebouweu
govonden worden, ..110OOk2 Stenen Kralen. Er. zijn gro!oe. et;' produkt.ieve
vruchte- en groente-tuinen en ingesloten laadertjeu voor ?'lIehe. en Kafer
Koom.

liET VELD is het beste in bet distrikt.

VOORWAARDEN ZEER GEMA.KKELIK.
Is:EN,DERDE Il kontant, en de balans bij wij",e van paaiementen per

t.ennijnen en tep;cn sekuriteit al. mocht worden bepaald.

r.ehed d.. kostbare Levende Ha ..e, Wa.gens. Gereodsch ..ppen, Mellb.-1eB en LO'8é
Gosderen v..u de beer :;CHUYT kunnou overgeuomen worden tegen ee n

....hatie prijs' indien nrlan!!d.
~;en schedule zal verwond worden ten tijde ..an de verkoping.

Voor verdere biezonderbeden wende men zicb tot de Af.age!',
J. T. VIGMB,

P.K. Bua 659, Klmber ley.

De Purlse Afrikaanse Trust Maanchapplj, Beperkt.

In de Insolvente Boedel van JA.COB HKINJUU.NS, van de Paarl.

I ~

Publieke Verkoping van zeer
KOSTBAAR VASTGOED

Aan de LADY GREY STRAAT, PURL.

Op DONDEROAG, de 1911e OCTOBRR, 1905,
~ ~~ .... '. Dl.orgen.,

Zullen de ondergetekenden, in hnn betrekking.us gezamenlike Careteren
;:1 opgeD1.elde Boedel, publiek doen. verkopen op de plaats zelve, d~t
ger-'lflik. ",elingericht en DUf de nieuwste .maak ~bou'iJd WoonhulM
van de inlOlvent, gelegen aan de Lady Grey Straat, ID het bedrijvigste
en cent.rab1Ategedeelte van het dorp, ?nder Ijzeren dak! m~t een prachtig
stuit open grntl annex, uitent geschikt vo~r een B~Zlghel(u Stand:. "

Wu:lilt een ~ om eea eente Itlu eigendom In handeD te knJgen.
Komt en Oftrtlllgt nselVBD op de dag der yerltoping.

. J. C. FAURE,
J. I.DE VILLIERS, A.P. ZoQN,
J. H. HOFMEYR,

Gezameblilte Curatoren.

A. B. DE VILLIERS & oe., Afslagers.

20 Eerste Klas Koloniale PAARDEN.
300 Extra Vette Kapater BOKKEN.
OpVrijdalt, de 9o.te dezer,

ZAL de onderjletekende Publiek doen Verkopen, te 1<. lap.
muta Statio~ boven~meld getal Paarden en Bokken. }Je
Paarden zijn Kolomaal, alle ~ waarondt'l" egale
paren sijn, geeohikt ~C?Ordadelik gebruik; de Bokken ziju
in.eenleerste alas conditie, groo\ en 'Vet.

• i J. A. CA.BSTEN, Jil.
~ B. D,i!;VII/I,tERS & 00., .Afalagera.

Paarl, 6 ()otQber, 1905.

(Dn stadsgebied ligt &aD de HeofdUjn, omtrent
9 JDtjlenT&D Jtaapetad).

Dl!: Vooruitpag nil Parow iB een der WOBCle1'8ll nil de Koloni.. 2l Jaar
geleden " .. p_ Diet bekend: IIU heeft h~ 8811 beVOlIriJlI nil oyer de liOOO.

Parow heeb een Poet.- en Tel~ ltutoo!', ~k, Politie Station,
II Scholen, , IlerbD, omittreeb 40W'iiUU, 51Hotel8 811 8811 Club. P~ heeft
sijn eicen DorpebeBtuur, een f!Oede Treindiena eD mea _kt er 8ftl~ - er
spoedia een nieu ... WSmlijn WJ leggen. Florida Rand il onmiddellik over eD
.1echtre- enkele minuten 10JMllmnil Parow 8tal.ion plegen. .

Vouwstoel No. 80. Op dese Rand wordeD R88I1I1Ï.nke11hDtten $OegeáMJl.

YOU
".TOBLaN "Florida ltaliMe" ill nrdeeld. in Mkken nil 50' x 18() , en "ordt. 't'8rkoeh.

. • t.egen de .... laRe prij. Q.II UO ea ~ ~ stuk 1anda, op IDMIldelibe afbe-

3 000 in 't'OC)Il'l'Md om dadelik t.e Wing n.n £1. GeeD lnt.erellt, pen .. Bm., geen Terbuden.

CITY .MILLINERS, Parlement St"'aat 4, I "ord~gele't'8rd. .. HetwHker,datWaeld, belesd ill "Florida lCat.&te,".~. goede 1riD~• ' ModelleD en Prij_ op Mtl1TMg bl) t.enlg vloeien al. Verseaer n nu nil .tukken land, terwijl se pdkoop IIlJD.
Hall AT RUTCBlN8 & co. Gij sub bevinden dat dit 8IIIl ~lItfftl"eude geld.belegilll i..

, I Wend Il 't'OOrplaDnen, .ppllcaiie yormen 8DII , t.oG
WAALSTRAAT 48 en 50. LI'. WIDNB,

_ KAAPSTAD BDUrbUIJr.: Gebouwen, Jtu,pstad.
Reeident. Acen' "bellodigd. P.K. Dua SO~ ef enige \'aJI aij1l AJenten· ,

.I. A. WA. MELE, KENNISGEVINGAAN BOERENEN SLAGERS. AARDAP~OEIU
IWIlTlEEIIE • • •. OBBBGBLDB -...oh' na '

I£IDIL£ UEIY, D. de_te InraliW' ...... ~ .....
....... eD aad.-.1OIIrte. w_"

DE DAMES VON WITT, iOEYERNEIEITS TWTEUR, "Federal Supply & Cold Storage ?I~1.=-:::op~
CITY MILLINERS Parlement Straat 4 REITZ, O.B.IL" C . Limi'ted," Uien en Lucen. zaad

K.AA.PIl!ITAD. PIaI_ te Warkop. groot .. DJ·· Inpot.olkJ.eiae ~-
Wij hebben speciale sohikki~ gemaakt. dat; aa!l sJle , ' tJ .. ala de koper. y~ --

bestellmg.m per post prompte attentie gewijd wordt. klem. (Gewezene "Verster's Cold Storage Co.") .... prij...
8tJd genaaad op .... mbl.nd. F. SA.UEUI,CJo. RIBBBN het genoepo &aU de :DoeNn en 8lagen van LAIGEIAH11TIAAT 118-112,

~URQ STRAAT 68, K&".'.rAD. DE KUNNE WATER plattelands DiatrikteD bekend te -bn. dat aij.teeda KJLAP.TAIIJ.
..no. AO ....... voo. U. KUUR bevroren Schapen. en ~Ylees II8Ildennaar.ne p1attelaodt Au. --- P!OdIlkta op wna-

"DEERING IDEAL BINQER." .::::.. ~ =ooh~::=UI Itw_ t:E..~""'::::
BBN Bad- en K~t. Inr,ioh. R. I. VBB8'fBB, Bestierder, ort.rd onaa, eoa.::.:,\o~: ~~ F~wal 8upp11,Ai O. 8. 00.. Ltd.. T

bare OD~ k"alen, Bu 1.11'. Kaapstad. WHI E RYM' Ce.
. ZOlDER naar de Kune :M&thode,isl----------------- ~&D.'

, HAPERIN6. ~~h~. ~~d~di'~; Kunst Behangsel Papieren,
t08lUChtftI11eman. e SIJD ,

. oplei~g aan de ~ mTD, O~t 1liI1TID..... JIIfQi lUdi ....
roemde KUDe ID ~Eu.PeIw ~.,.. .... .,. .....

I Daitlland heeft 18had. .~ t':IoaIIIc~ No pc IIIL
. ".~ ... r.:. lIóD •• ,. Bal.n. .....nMttm... _ SlO rOUn ia lt

• ~ Vrij .. tPOIII' ..... pta, fa -- Irntiflital.
,..& ..... ....... ..

801Irijft .. a.wc- - PIijI1iIIIIL

.. Co.,
. :: .~ --_" -," :'.

L •• a STRAAT 142. KAAPSTAD.
I

RATELS
van 30/- tot .c30.

Scbr\ift om ooze Katalogus van Huis Meubelent vrij per post,

ROSEN
KOMPL'KTE HUIS MEUBILEERDERS.

.LI VERVAARDISEN aUe be£chrijvingen Hui"houd.like Keu·
I eIe.

GOEOKOOPSTE EN BESTE HUla voor Est-, Zit- en SJaap"
kall.or Monbilair; Karpetten, Liooleums, M..thn, Blinden, OOldijroen
St IVliS, Pia.u(,s en Orgels.

GEMAKKELIKE TERMEN t~gen dezelfde PRIJZEN als a KONTANT

ONZE Amenbelelll8Dfen fn Meubelm hebben een gevestigde r<putaii
Ifl'kl'tlgen ""ge"s hun ioedlloopte en goede lLwaliteit.

KablotusHn -en Prils lijsten worden postvrij verzonden

ROSEN'S MEUBEL MAGAZIJN,
SIR LOWRY W,.G.

Fabrieken: SYDBEYfn SELKIBK8ftlftl. KAAPSTAD.

Wanner gij in de Stad ziJt, moet giJ bepaald
een bezoek brengen bij de. . .

(Naut Toll en Oonrtia' Toy Emporium),
WIJ wel sen uw aandacht te vestigen op -de 'tolgende

onmisbare artikelen Dames en Kinder Kleding: Blouses,
KOft.mea, Kostuum Rokken en (}nderrokkeD. Geklede .'
Achtermiddag Japonnen, Veilings. Chiffons, Dassen, Oeinturea,
Handaobcenen Kousen, Korsetten en Onderlionen. laat·ste
IC noveltiea " in ZODsohakeringeD;ook Kinder Pakjes, Pinafores
(voorscbcten], Overmantela, eUL

DE
LlCHT;STE

TR~K
MACHINE,

WERKT

6 VOET OF. 7 'JOlT 8N1t.

":DEERING IDEAL" MAAIERS, 5 voet Snee.
"]lEERING" getwijnd TOUW.' ,
":DEERING" OLIE, (In rode kannen).

LLO*D. heeft eeD voUedice Yoonaad
;

William Jardine,
IDDDLIY a,w,..

" ........ " 460.... oor ploeg,
_..w. bOOIO. ,00l" 10." breed-
.. .- populair werktuig ....
PDI .. Jioht,e hOeCJaDiCheid om-

_ ... te trekken, aijn aoeIJent werk
!!:!!!IIllllllllllllllllkWl!!l nblij feD d. ~t..

:. aLUE .IIID" p10epn
,an 19 n en 14 " wijdte der

• mOOiIt.e in W JUld a.
keJ.e....oorploegeD voor alp-
1Ilene doeleinden. Goed ge-
maakt eD in eT8Il1rioht.

- • .. 1CIl ___
CIII__ .. ·..... 4
positief de beIte in de
W. hebbeD ateedt IrftIM ......

tijen 'fOOI'I'IIdig iD •
~ JIaaierI. PIMd_
18JI8D, BiDden. ft
MietiebiDder. eD an.
deleD.

Schrijf om Catalogu.
.. voll. Inlichtingen
van oD,ze volledige
afdelinl Landbouw
gereedschappen en
I.chinerie.

IDDQLIY 8ftllT. .

MALCOMESS & CO., Bepkt.
Maohinerie en Algemene Handelaren,

OOST LONDEN.OPGUIOar 1870.

Florida. Estate, "Parow Station." FORSYTH & CO.
P'RtDDT BftU'l'1

~.KAAP8TAO~.-
Het beate Huil iD Z_

Afrika wor soe4e 8ohil4erijeD
VW8T ol CATALOa.

8childerijeD IOl'Jtftldic iD
dOleD yerp&b 'tOOI' 'feI"fOeI'
naar he\ PlattAt lA.Dd.

,- .
80UUf om ~

... fIeID.•• _" .........
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THEO'

'lad.Pdllitl ~Banform.d. lart
~Zaal, laapstad. KOSTBARE

PROBRA.IA VAN HET
·.CONCERT, DISTRIKT ••• UF.T WD'(·

.Onder de hog" bescherlJling van:
ZijD Edelachtbare de Burgemee,.·

ter YIUl K....portad en otnd ........d.
ZijD HoogEd. :Sir Johu Bucha.a.an,

. waarnemend Hoofdrechter.
Sir David Gill,

. De ........rn. Consul g,'u"r.,al voor
Duitsla.nd, de heer Dr. von Jacobs,

De waarD. Consul gen.-rua\ voor 008-

Unrijk, de heer Otto von Lueder d'El-
~,
De Consul generaal voor de :\ .der-

1a!Iden, de heer A. C. ran der 1I0()p.
De waar n. Consul v oor It a lie , ~lg-

nol' Rinaldo &:alfi.
De waarD. Consul r oor Z\\-t<kn ell

Noorwegen, de heer UhLwn.
De huog""rw. Jji''''hup Cvaujutor

Dr. RooDt·Y·
Ds. J. P. van fl,...rdcu ,
Ds- D. J. U, HUU1 :Mard',Jl1.l,

Misschien de enigekaal ia een gihe"

D 'E ondergeteken~en sijn geinstrueerd door
J. C. MOLTENO en J. R.J.1OK80K. wierhancllid.l.t;reII:kil~~1I oot-
bonden worden, per publieke ,"iling, _der rel*''8. ~

hun kantoor te, BEAUFORT WHST. te nrkope.
-op-

DINSDAG, de 14d•• OVE.SER,
OM .. UUR N••• -

geheel hun kostbaar laDd eigendom. bettaaDde nit
1. De prachtige plaaU .. B~AXD8 un',.!"

morgen, 127 vierkante rOedeD. tw. ~ jN.sIallOGlLt
Station. wordt erkend een 'VaD d'l mooittie _tOlI_-
Kolonie te lijn. Br siin meer dan twiDtig J)lIIlhet-1I
en andere verbeteringen al1iiteD een groot
Woonhuis in (waanan de 10 Kamersftn water
oplichters "cottage." Stallen, Wllle"hnii. RmlDU.p. BifthjlNll'llWii
p'elt. bergplaats voor Kaf. .. atone." DiptaU, a.:EIal8l1lo
Boomgsl\J'd, Wijn~ PIaJatap en iDplo&eD JAlIlCleI'l14ID
"oor Jij Zakken Zaad. De water 'fOC)1"l'Ud wordt _ierJ~'"
door een leer grote Dam ell Put met pte A.J!1PID1M.fao
dit, zijn er vier Dammen eD drie sta~· dhcHldl_1e
twee Aermotors en Bakkies Pomp.

u. De plaats ,,'HOPBW.LL," te.Dlen --
van II 8ALT BlVBBS VLI!." 1,,~ IDQ'fftll

kante roeden. Dese plaatl lf8DIti UIl"
...a is gedeeltelik omheind. be TerbeterÏDpD bd_Ill
Woonhuls (vijf kam.8I'II), Stal,. Wagen ..
I liptank, sea Dammen. dne
A.rrmotors en Bakkies Pomp - prae .....
";truisvogels, bij periodeD oventroomd door
lVt>lkede grenslijn Tall de plutl laop eaip
Men is bazig een WaterToor .... te ......
deselve, voltooid Ï8w een grote uit~

AFDELiNG L besproeiing met vloed water al breJltreD· De
1. Koor :_U Noch Bind die 'rage der' mUtln wSalDen eeD prachtig eigeDdom aU, te

Bosen " (Baumgartner). om verdere olD8Ohrijving te behoeY.m.
OUITS M.Lx ~E~ KOOR. Voornemens sijnde kopert lamn_ de pb ... "

2. Koor:-" 0 T..eler weit 0 [Joehe!1" tijd .v66r de verkoping ~~. eD.
(Meldelssohnl. :)tatlon afgehaald wOrden. iDa. si] sich ID kollDlljmlm~-

DUITS GEME~GD KUOR, de Heer J. R. JACKIJON ate11eD.
3. Viool ::-010,-Concerto Op. ~:1 (Vieux' De Levende Have aal op de plaatsen T81~kot)at

temp").
Deheer JAN t.r rr. Akkomp ..gnist, de een latere datum.

heer P. W. H~A:iuIJK. Plannen der plaataen kuODeD
4. Koor :_"RltteM Ab,,,hclU" \Kinl<el). kantoren van de Afslagen, ont Land

DClTS MA:SNE~ xooa, Times en The Oourier of op applikatie
li. Bariwn Solo :-" On the Bauks of kenden.

the Weser" (Pre-seh-
Eerw. GLU::iH.\K Ak'"mpagni6t, de

Heer G LA:MlllO ~ r.
6. Fluit Solo :_lntroduction, Ada!l;io

an Vivace from the \:Olicerw In L'
Major, (\)"'''r ..glll).

lJe Heer L. IJk: L()ln~Zl), A kkum-
pa.glll.bde Heer 1'. W. l:lAA1'iDlJ K.

7. Koor-" Ach ,du. Kl.Jrbl ..uer Hi ru-
mei t :""'lluv:r I.

DLT!':'> GE:ME:Sl;LI "<-"Jit.

Dr. med. f'l."mer,
De hoer Wilh"lJn ~pJ!hau'.
Mnr. h.oopmau> -De Wet

BOV~NGENOEMDE :lAAL,
or

DO.OERDAG, 19 OKTOBER, 1905,
00011. u sr

u Dultse Gemenllde Zang-koor"

.. D uits~ManneQ Koor"
bijgeataan dóOr~d;~H..ulI bua!)! K

1.o1:f1', DE 1.o<>&E">'0, OLl:SIIA.K en
LA)lBEKT.

Ter ondersteuning van de
Ramp te Malmesbury.
)leemt een Aanvang om 8

uur n.m.

BUCKNALL : .'1. • I ,. .' ~ .._I.....-~·
TU •• '- ..

ZUID aFBID '_., .. _ •• a.
IALn~d.ua" . '.

.8.8. BlJL.VW A.'fO. odd 0160.·
88. A.)U.TO.GA., _ -.........

mu. " .. '&.t.UBP V.' 1'-.ta "dms
..... BtJL111U,YO ~ 11 • .,.....

... s... w....... i',. ...- ..... •
KAIOtR,

'BEHOORLIK daartoe ~ sijnde door
Kamer te Kaapstad, als de Bxekuten1'8ll iD
wijlen HXRML'i vJ. SLUIT'a, UI ~de onliler'a.ie1li.e11:en4i1e
\,ublitlke veiling op aijn Vee Markt Kralen. te
v rkopen op
WOENSDAG, ]. Novemm'btlr

TB 10.30 V.lt. 1
(de dag van zijn gewone Maandelikse V. Markt.):

Zekere Stukken Beawigdurend Irfpaoht
in het Veldkornetsohap Zuurbel'g, AfdetiDg BtAWOAblJlPIP •
tezamen een oppervlakte VaD 1.166 morgen. eD nerkl~te
i-oedcn bestaande, lijnde:

1. Gedeelte v&1l de plaata Bnmdwaoht,
vierkante roeden groot. eD

2. Gedeelte VlD de plaat. :áietft1le1. 87& _WeD eD.17-'
vierkante roeden groot.

De boveDge~mde tw. gedeelten alt ~
en gewoonlik genoemd Hoopted.e.

Deze plaats ligt omtreDt 80 mijlea ftIl !&:511eni8blllnr.
beste gedeelte 1'1ul de Zunrberr.-

kende plaatsen van de heer J. Adams en .O'lhl_....
D..ze is een buitengeWOOll .-de ~u.t..

waardig van alle '9OOl'D8III8IlI SijDde kOpeN
veeboeren.

TerD1eD Zee.
Voor Tardere biesonderhedea. doe UIl""

J'RABK BOllJ88:IA.1J

DE EXEKUTEURS

A.F lH_Ll:S (; \1
1. Koor; _., Die llimmd r!ldllnon do-

~wi~c-n r.urc " t L)~et!lun:nj.

DUTS Gl::~IE~l;[J KuOR. J. C.
Kout, KaOI aR r_1IIt ~~,

KotoBiaaI en

.I K"wr :_ .. AbonJ.!\·' ,::-\chuiacn)
DUT~ !>.IA~:sr'i K,)UR.

3. Piano So!v :-l'uioflal~e A tl~r. ~iajor
lLÏlVpw).

De lieer 1'. W, flAAS\lIJK.
.~. Koor ._" Ad\. wie ".ar.' moeg' eb
bz darm" lh uekcn' ~

D[IT::; (jJo,;;,:E:\lic) K\){l!'.
!J. Viool :'olo:_IlItroJuction. All':h\o

COO 8J>lr:w eu Ada.g-Iu I rom tho
Concerto Hl E ~lu~ur \Cusl.ra.~!~\).

De Heer JA~ Le Y1', A,ltulDl''''gn"t·
De Heer P. W. llAA"DIJK.

6. Bariton Solo:-(&)" The Heo."L on d,,'
Rhin"," Hill; (b)" Ab. Uile" 1 ~'3J
a bea.uteous fatherland, I.Las sen '

7. Koor :-'"' ~nr In dss Il er-seus heiil}!
CCDst.er btille," I t'lemwJng).

D'ClfS MA!'INEN KUOH.
Dink~"ur :-De Heer A~ ;FLU C \ -r-

RAGllI, \l\A.l1. LeIpZIg).

Viool, Strijkstok en Kist.
J[ompl- met, ..1_ stel Sna.ren.

BIJ gelegenheid ftIl het te ,, m Dimkt'"
en Kerk Bazaar. ~

Op ZATERDAG, 28
Zal de ondsrgetMtmc1e vabpeD .(8' ... -

Nederduitae GerefOl'lD8l!ll'de Kerk,
TUSI8I1 da 200 • 308 ~ •
Verder het YOlPDde :

200 ;JIwne1,
130 Boer Bok 0aiID.

,.~':, !120 ~ -~ ..
~'_ ~lIIlw"'"

Bov~V" •• iD","'"
niet de Verkoping bij te ~. .

P. S. VAJ ....... Jl..... ~.

FritatowiJ, 10 October, 1906. .

Vrij pe, post 30/-
Wondervolle <..-rde. goede toon,

JlTllChLig afg e ,.erlr:t. Geld wordt terugc;en' indien ..ij niet ten volle rul-

ANDERI!ON,
Loop,traat 38, KAAPlSTAD.

MARTIN'S
APIOL & STEEL

\_ u- , PILLS.



1. Op I1II"'toohuppelik gebied; a.
,,<>i-In~~nen gerucbt .. n 1'811 oorlogen.
2. MJl ..tschBppelik gebit.d; ... Hnt

"'li! ..olk stolat t.cg..n bet andere volk
urt. krijl!:; b.Twist , moord, opstud.
werkst Ilking. Iln"r('bi.t iese bewegingen,
gi~t ing. onlu,t"ll. wueling"".

B. Op hol. gebied der uut uur, hon-
II:Qronood. pest. Bar<lbe"in~. o\'eratro-
mingen. d~ wflrkin~ f'Un f'tlUNipu\\·en ...
dó bt-rgen. pest nnd e r het vee, droog-
tói storm ..n.

y.rUest drie delen van haar na- ;W.t i.• Ill' nug nnlung. tt' M ..lmes-
bur'\' lI:ebeII rd ~

\uurUke kracht. en boe goed zij ook i.t~ Op I!,KI.rli..".tijl; gebi~d. I. Israël
kolert t"rlll( tot ..ij II laud, 2. De Zion",-

wa .. toen lij Inpzameld w.rd, zal till se be,,'~g. 3. kolonién g... ticht in
d" vlakte der J"rdKllII.

slJ slechLs IMfnalappe, onverCrl ... nde ;1. 1>•.' heideuea '\'(1nl! ill de I.... tst..
.n .makelose dranJr. siJn. Alsbeacher t i)d 01.... 1' h ..t pvulljl;"li" H·rknndigd dlln

voorbt .. n.
minK \eg en dese bederC aan breng.n \~. In d. "hri.teltk" kerk.
de Invloeden. wordt de Th .. ver- 1". Dt' 11I1I,,'heidill de ker~. h. Juël :l.

t~.,dt JU vervuiling.
sonden V&D de Tuinen In h.rmetles . Jl.

; 1. Stelut tot wlIllkzaamh ..id, t.. t
... loien~Jr."\enlen In het geval van djwkba8rh.id, want

i:l. On&<' verlossing i. aall., .... nde.
::l. Tut lII....rdere ij..er. .
: 4. Tot getrouwheid ..n .oorzicht.ig-

~id.
;:'\ll het mngt'1l van Ue, .. !l vs. G, pn

di. l.f'g~n, ging IIIt.-U un~'r tut de gewone
\verkzaanlheden.
; Onor de "ergsdering 'H.-d ,'en woord
VIlli innige dank aan de reoonllllr tt-
~bmcht.. voor de w..ldoordachte rede
door h..m uitge.proken eu np "oo .. tel
~,Iln oud. F. Boulenhorst, werd beslo,
ten. dat de openingsrede in de "Kerk-
linde" zal geplallt.st ,,·oroon.
: Bij het overgnan tot lIet kiezen v''''
tlil"n ,·"orzitt ..r. viel het Int up Ds. D.

veu;eg8lde th .. loden pakjea. In h J. \ïljV<'n, die. nl1d..t hij d... toel hlld
illg<lnollM'n. de "ergadcring .ijn dank

gering.te tijd daalt haar welrlekend- tk>ebrn(·ht voor de 00" l"'m ."'nged ......
heid weeens het blootat.ellen aan de ~l ook tie udltilll( d., rin!!;, aan de af-

tro<l"nd(. voori~li.r. "001' "etg ....n door
lucht. Du. !lIJ Is zo Cris eD vol van b.·m "edaan is.

In pl" ..t" van dg. J. t'. Tru1<'r ",Md
4,. A .• J ..... n Wijk tot .kriba gekOllen.

De volgende telt.grammen werden
qntvangen nIn mevr. DUIUini, ds. B0-
tha. Sull ..nh<,,,,h. ds. van M.."'· ...
Kaapstnd. vlln de ring ,'an Cllln .. il-
6alll. tie rillll; VII" Kaapstud, de ring
,lIn Tulhagl,. de ring Gods beate ze-
Sf-Il toewen8ende. ME'n 1\010 ze met
Inni~e d'LIIk alll•• en bt-sloot, aan de
hllgen die t",ns vergaderd zijn, God.
i'ijk,t~ ze!l:pn toe le weru.en.
: BeJ>'<ald dat de ringszitting ui .ijn
>'l1n 9 1:1 V.ID. ~II vali :l -5 n.m.
j Op de n~IIK van de "oorzitt~r, be-
illoot m..n dat de riniskonferentie di ...
)lvond te 8 uur gehouden ..al worden,
~n dat de sprek ..rl bij die gelegenheid
;"ijn zullen di. Krige, Celliers en M....
laD.
, ('it hel rapport van d" prae_
;hleek. welke veranderingen er in ...ele
g..mel'oten gekomen zijn, .,u dat er een
~",hrij,'en ""li d.. verenigde &-hotse
;I\~rk l>Iericht W8'. de J....lneming VBn
;-ttt.' rin}!; hSd.r oV('rbnlll~ellde uver bet-
;i!f~n 1.ij tans vpnillren mOt-st wegens
,de "it .pr ....k ru n h..t H"me of Lord.,
:.. 11 ,In! dl' :';'·h,,!,,· I\~rk h;"rup had ge-
:'antwoord, hanI' wnardt'rlng te kennen
\g""en.u. voor de 'YlIlp ..thie door, deze
;ring betoond.

Hierop .telde und .. 1. .1. Taillard
:voor (>n U-f'rd eenpari~ aangenomeD,
'dut deze brief en het RIltw60rd ala ....n
:bijlag .. in de "K~rkbode" zal gepillatat
:...ord ...

DIT IS WAT ZIJ GAI!ANDEERT. Het rapport van de .kribll werd met
:dank allng~nom~n. en op bet ...oorstel
:door bern tng'<il.end, besloot men: De
·.kriba en' es-.kri .... _op te dragen, de
: pnpieren io besit van de skriba na te
'gaan. om de .tukken "&1\ belang n 't
·kerk ..lik untOOf' ter bewaring te n-
·den. en di... va n geen bela ng, te ver-
nietigen.

t'it het ......rslag van de rm,;.k.om-
mi8llie bleek. hoe men de d,jensten door
d.. Rotba. vrO<'fl;er skriba . des riDg8.
np prijs Rtclt, en werd eenparig bMlO-
ten. dat de vergadering hem haar dank
t">6brengt-, ..oor betgeen door hem ge-
daan is ter be..ordering ..an de ringa-
belBnaen.

De kerkvisita.tie toonde IUln. dat er
met ..eel ijver gearbeid is, en dat de
stoffelike en get'Stelike bela.ngen der
lI:~m....nte "ijn bevorderd. Ja. dat Goda
rijkste zegen op de prediking is ~
vtllgd. door h"r1eving ID meer dan een
gemeente. Het "'oord Goda ÏII ...er-
'pn'id en wa..r men te baboeftig "''''',
,,,p,'d het gratis aa.ngeboden.

Mt," rand~leegde ..erder o...er een
handleiding In de kerkgeaehiedenis, en
hoopte dat dPl';t, behoe~ zal aangevuld
.. ordelI.

~:r '''Prd ook besloten dat elke
k..rkeraad in ZiJD ...i~k flllntekerung
hOllden ... 1. \'Iln h..n die door de dood
weval~n.

De ring gevoelt. dat er .eranderiDI!;
komen moet. in de uitvoering ...an de
"ttr.tatiën. door hen die in een nieuwe

, 1(\'IOe('l1te komen, daar men dikwijls
i. niet weet. hoe te handelen, daar velen
~ te anu zijn. om 'A!! te bekomen, en an.-

.I..r..n niet lang in een gemeente blij-
ven.

~ada.t de khldnotulen gele_n .. wen.
.Ioot ....en de vergadering met '-iii
..n gebed door und. Badenhont.
Twe>ede rinptritting heropelld op

Dinodag morgen, 10 OIttober.
De voorzitt.r liet aiDgen Pa. 25 .....

2. lae Ps. 25 en ...erllOOht m. Krige iD
het gebed ...oor I .. gaan.

De notulen der "orige vergadering
gel_n, gt>edgekeurd en get.ekendt_

Het ...erslag van de ~nta AUJer-
tinia; dat JIl'r post aaDkwBm, werd nu
(pr taf ..1 g..l"gd en aan de kommU;si('
\'oor ....k..ning ..n overhandigd.

Ook een brief ..an de leeraar dier
~IHntA> gfliMen. waariu hij &ijn Ieed-
......_ t... kennen gaf. dat bij door
krankheid ... rbmderd ....erd. de
,jtting bij te ....01l8n, wenst de
Gocla besta zegen, en de leiding
G_* toe.

. ~OOZ~<m:N ciaoI' Nát~;;jlea
ut .........ta uid-Wat Afrika in 8ept_
her, l\"']OOLA8 SOLOMÓX LOUW-
vroeger ftJI CalviAia ~a WelliD&ton. '

~I..O'l'8IlLINo uit ons midden ..ft'-
bw..f 'op de 2ól!te lteptea'- 1906 te
z..uoo _ ,,~te "Il t...d ... ~de
- BÊNDRIK raASOOIS DE WEI'
(ala ~ANS aIOaa bekend) naar de
ee~e . ruit, iD de ietwlige OGderdom
'I'lln JUr. 2 maancle.- en 28 dagen
n. Mn _ kort .iekbed v8ll e~
dae-
.. oe bitter de kelk ook al v~r

~ 1110edel'; lUUie ill UI toch ene-
~~. dat .biJ ~3 .et IIÏJU Heilaad en
. - III zijn heerlikheid 1PNt, Hij
Is o~ .Iech.. eui., "eiBiae IIClIareoIen
..oorult n-n, en .het behaagde dl.'
Hee~ ..... ~ ea aarcl. heaa te doen
verrtJ8en, _ &ij Zija N_ geloord.
Alle ~e", ea m.... w0r-
d.... IIIIrtfllill bedIUakt voor d4> laatste
oer un de o..erled.ne lIe"'e ... n ... h\lll
hulp v.....leead aan zijn m~,,;. geda-
nnde &1Jll kort llekbed ..n bIj het ~.
Fraa.. rust in' ...rede!

De bed.NJefde oudera,
P. H. S, PIETt."R8E.
~A81E PIETKRSE (néo Fouebé).

trou,
12 Okt., l.9OO.

.\.\X de .. oning ""Jl baar vader de
h..N .J. Tredaux, IJ,..,rplaal. op' de
1:I<Ie Oktober 1905, HEU:X.\· .IOH.\.N-
X.\ TRED,\\·X. geliefde ...·b'l~enote
.. ".1. ..\. Prins, run Mclkbu."t.. Blauw.
Iw-rj(, ID hallr :!&.te juar. Diep be-
t rvurd.

We .en~n mit a dew. onze inruge
w..nk toe re brengen ....n dr. Krig ..
.n. alle niend..like betrflkkingl'n en
nlend"r. ~oor hun d....!n ..m ing .n hulp
~edurende bur zi..kte betoond.

•••••••• a••
.- ---_ .._---
tx liefd ...volle herinnt>ri~;-;u ~I\ijn

~h ..fde zoon ROh~T BI..\KE. OTN-

lood..n te Paarl, op d,· lijd .. Oktober
I~. '

F. C. IIL.-\KE.

I X li .. lt!e~oll., h...rinnerinll '''lil onae
jt"I ..,fde dOl·bter .\ XXU:. di.. op de
Ih<1" Oktot...r. 1904. te \ïlherl!<lorp
ot'f'r-l.oeo il.

O. F. BARX.\HD.
8. :H. B.\R~.\RO,

Oeb. Y. d. M~rw".

aLL_LD.
VoL' jonge Deen. ZJ jaar oud. m.t

I} jaar ,,"u..rvinrling "U gt'llIig.chrift.
Wt'kt betrekking op een b,~·repl"at •.
Klein salari. •• koat en inw\lIlIng. Dou
aaDM>ek ond ..r I..t ter X Y Z. "Ous
[..,nd·· kaDtoor.
------------'--

t:E." .J{'FFROCW. ~t'le )'Ir!'1l in
,....zelfd" betrt.kklllg g.."·... ,l 7.1)lIde,
~'I( ....·h gaarne g..plaatst al,

Ht'ISHOFDSn:R OF ~ \THOX.
ltl .-en .\frikaAust! familie. Ouk I1I....t
ollt(f'ue~en btohulpz.U10i te 1.ijH 1(1 bul ....
" ..rk. G.-J .. ~pl"i~",·hrift.,n slaan tt'1I
"k'U~t4!'. Brif'v('n ond~r motto "Huill\-
hout.l~tt!'r·', a~n ht·t k.antotlr "an dit
vl..d.

6 Vaarzen Gestolen.

(

I!:I-:.\i: bt-lunjn~ "un .á.:2.j \\ l)rJt aaIl-
~t.boJeu aau enlge~n dl~ UU'oda.DlI!)H 111-
Ilt'bllng ..n gt'I'ft. dio llllliell 1~lIkn lu!
ht"t vangen en in_he("bteni~-fwmen vall
<le dIef. die bo,'en~envt'mrl ,e" .tal \'itIl
"")Il pl&llt. in ëeptember 1.1.

.\ Rj<::-O IJ IIlU X to;.

Ph~)io,jllil Kraal,
DlIl'bau,·ille.

Afdelingsraad YIn la Imasbury.
DRlEJ.\.\RWKI'lJ-: ELJ<:KTU:

,

MET betrekking tot 1I1I)1l kennis,;e-
'lUg nn de !lde tïtimo. ,,'urdt bij U",
'he in termen ... n Sekt·ie Xu. :19 fIln
Wet -lO van 1889 kennis geg.·ven. d,t
de ondergenoemde personen behoorlik
tu' kandidaten zijn gellOlllmt't'rd voor
"" vertegen'll'oordiging der d.strikteD
\'tlOr hun r88pektieve nlllllt'l\ gepla"I.I.
lO de afdelingsrsad ~an Malmesbury.
I.". :

Di.trikt Xo. I. twee leden. Sleph ..nlll
s..ba"ti"n I.ombard. "",'Ob"s JohlIo-
"'" Lou •.Di.trikt ~u. 2. :H .. rlhwu" .JUhlllln...
vun der Spuy.

OL8trikt ;So. J. H"udnk .Jyt·ubu.
Truter.

Di5trtkt :\u. -l, \"1(~laoll-~ Lambt-f·tu~
DelItbier ..n Marthinu, \' .<-Ield.

Distrikt :\u . .j, .lonn W.llIam Stig,
lingb en .\lbert Jo:d'll'ard .\nder'on.

Distrikt :\0. ti. J ...·obu. :\or ..I",OI "an
.\arde Lochoer ..n Dirk Wouter Ac,
kermann.

Daar ..r geen ~ruter ....nt ..1 k .. "d.da-
t.n I(enomineerd zijn voor D,.tnkt .."
,,"". 1. 2 en :I dan het aaDt,,1 dat 0....

dig ".aa. worden de alzo genonlln ....rd ..
k.ndidaten bij dese behoor hk g"ao,""n
~.rlr.laa.rd.

\' ..rder .ordt bekend gemaaat J~t
....n stem bu. .oor bet kiezen van één
htl .oor ..Ik der vo~ende di.trikt ..n 1.KI

gehoudt>n .. orden op de ond ..rgenllelll'
de plaal-M'u. op Donderdaa. de :,:.....te
Oktober. I~, t...ginnenJe tO' 8 ure
Y.m ... 0 eindil(end te 5 ure n.m.
Oist rikt ~o. ". Hofr,aal O..rllOl(: '0'''-

"jnlt n Veldkornet Rupert ••
Klav I..i; wooing ..-..n \ .Ida"r,
.",t !\a8oon. Zwartwater.

Du.trikt :So. 5. HoflIDal. \' ... <1,,0-
burl( : Hof.....l I'!t<'llnberg» ("Al ... :
l'I..halll. Hoedjo>. Bay; \\'onlnl(
.on '· ..Idkornet Sieigb. Zout pa II ;
.oni~ van \"e!dkorn"t BestbIer.
B.akfontrun; ...oning van .....t.
\'el<lkornet Ml'Lachlan, I....njl;berl(:
.",,,ng ..an de Mer -'. Bester, P ....
t4.1- rnost er . -

n,.trikt !IOn. lJ. Hob l. Hopehrld;
Hob .....!. Moorr burl(; ...onln~
un "p!dk"r"..t ~n. \'OII:el,
"truisfontein; wuninJ( vau Mst.
"",Idkurnet F. C. (Jr ....ff. Br""k-

pij,

'1'

'1.

,II
,,,

~ • I
,T·

Dluur. C. J. I'lWEKNEY.
CiTif'k! Kommissari!l.

Ka.toor van d.. Ci.iel .. Kommi_ri ••
Ma.lmesbury. II! Oktober. 1905.
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MUAWATTEE
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H•• dhaaft voorD8&lD.te plaaLs

oaeler de u1 ochta&e thee.n del'

wereld.

YA. ONGEEYEN¥RD
IWAlITBT,

HOGE

P.
Qredllsdorp: Da .. D, J. \"iljue. .

",ut .J, J. Taillard. _..l'
!<fItpier: Ds.' A. O. Cillie rs en ~.: 1'.,.... ~',.·_1·.J. WeMel.s. "'.Y·, ...... ,·u_
n.wylllnit.h: 0.. 1..01..... lIl1 oud. r. -,'JJL ,elI'-.,:PMIIJII'

.J. ,an Zijl. ' i
,*eidelberg: Ds, A. J. "'''II Wijk eli

olld. n. GildenhuiM. ,.
lfontllgu: Oud. F . .1. van Zijl. .
Barrydale: D8. M. M. du 'foit en

" ..d. H. H. R.&bie. '
V an Wijbdorp: Ds. v~11 RelUlbutig

<.'11 inud. A. van Wijk.4lbertinia: Wegena krallkheid Y"
hiltderd,
))jo vo<irzitt er "'Elrklaarde de vergade-.

"in}l; voor ...ettig gekonstitueerd. en
de~ het sin,en .... n het koor ".Jilidlt
d,,~ Hee r gij gaosehe ll&rd,,", beklo,m
hi~ de kansel; liet IlÏ.Dgen gQUng , .....
1 <In 2. en .p.rak' de openi"garede uitllat-r 8IIn!..iding ....n Opellb. 22 -1 lJ.
~:eht be ..tt. hij al d... afge ..asr~
....~ harte welkom. Met dankb •• rheid
IIllakle- hij gewag vsn de ,.egen Gods
op' het werlt, dit jaar g..ru.an. ook
de' aanvulling der " ..kature ontatean
door 't v..rtr ..k vnn di. Both .. , MaraD,
V. : d. Merwf' en we... \"er"olgen.,

[. Op de heldere tekenen van Chr.
tllil komst.
Jl. WlIllrum Vllll zoveel belang voor

,I", kerk.

bloei.
V._m.ba __

I).. YA
dat elke'
in de '0.
er nel· 'iD,,1oed
eD dat. (Jea. beide YeJuigingell ..
.... m&alldeJl _ ~ ---
dionen, opdat de ket_raad .• eet
er piaatl viDdt.

Da. du Toit .,._ er op, dat de -
te ... der C. S. V. bij hem belang toon-
den in _di!"i: door 1'001' de... .uk
eeD b~ te oudflll. -
D.. Truter dlleht dal. beide Yer_-

gingen vsn hetm Wq _reD..•
De C. J. V. bi de ~plin ...
lik vooruit. B~ pt'G61 1'001"
verkeer ri~ aij lrIet .
gar de voorkeur ,an de C. V., daar
aij meer iD de geelt van. OD~ kerk ie.-
Te Mootagu "-men delle .-.r~,
die onral iD de a--t:4t 0pp.~ht
..aren, bijeen, en bet Wflll 'l'8rblijdelld
te zien. hoe aeer de jon8l'lieJen in bij-
belkennis vorderden.

Oud .... an Wijk seide. d"t. de C. J.
v'. betere sprekera, maar de C. S. V.
betere bidden ...onude.
Ds. JIlalan vroe~ of in al de ge_n

ten d""... vereoigulg<en w ......n .
Da. Truter ... ide, cl&t de kerkeraad

te Riv ..r"dal spoedig een zaal voor d..
de C. ,I. \'. ....1 opt r<ekken. en dan &al
,I.."" ....·reniging tot .tand komen.

D.. \ïljoen ..._ er Ol), dat de C. J.
\'. noodr.Akelik i. voor hen. die zich
hi~ de C. S. V. niet willen aanBluit.n~
Hier i. de vereniging in .ulk een bloei-
ende .t2at, telt 260 leden. l10dat de
kerkeraad beloofd heeft, de _I te
vergroten. De ~rde Zaterdag in de
maend wonen de ~ieden in grote
getallen de v_miging bij.

De \'oorzitter I... net rupport oyer
de zending voor. wlluuit hleek. dat
..oor d..... ,.aak de BOm vaa £100&,".6
i. g"kollekteerd.

Het rllpport w ..... e" up. dat er m....r
,'lItlf en ijver voor cl<"n &aak moest
ZIjn. en dit· ..erkregen .. ordt (d?or de
liefde \.Ot bet gebed de. Heilands. Be-
ri,.ht"n \lit. het ... nding ....eld bij de
diensten mede te delen, en sendeling
de "sa.k in de gemoonben be-
pleiten; vorder dat nlen moest wrg
dr ..gen. dat de h. vOtJr 'bet te kort in
d" zending k..s door elk lid getrouw
wordt bijgedragen.

\'enler ,,·e... bet rapport {!I' op, dat
het vlln groot belang .:al zijn, EO er
zending f_wn ill elke gcrueente ge-
houd ..n werden. Dr.

Het godsdienat~ "'wag leverd .. bet burg.
,'olgeDde:

Swellendam. De g_eente wenat nog
haar grote .. aardering te keIlDen te
geven van Mt werk door ds. Botha
gedaan. De evangelist arbeidt. met
grote zegen. D" kerkeraads konferen-
tie i. het middel gew_t om het geea-
telike leven aan te ",akkeren; Het be-
zoeken ....n God. huit en Mt a.,ond.
mul kon beter ~ijn, lIe_\'I'- is een
h't rnikelblok ...001' maer dan een. Het
zedelike leven bevredigende. \' eel
vrucht op tijdelik .'n ~Iik gebied.
Calt.odon. De godsdoelUltoefeningen

"'erden getro ..w waargenomen. Daar
het werk in ~ ... gemeente &0 uitge-
breid is, heeft <le kerkenad twoo ... n-
delingen tot. h\ltp voor de leeraar ver-
kregen, om in oekere ...ijken van de
gelD nte te arbeiden. De prediking
des oordM is voor meer dan een tot
grot.. ..egen geW6elit j de herleving i.
er op g';volgd. ""'OIlIIIigen !rijn tol
fracbtdadige beming gekomen. Een
kinder C. 1;. \'. is getlticht. De 116n-
dinggee~t ne,,1Ut Ine. De bede blijft
om meerdere ,...p;en.
Riversdal. ,\lhoe 1 d~ g>tlll"t>nte voor
'n tiid h....d..r!"os w werden de dien-
",t~n ltO~tHns ~t>t rUliW waargenomeu. De
diensten in bid.t<mden wornen goed
hijg_oond. Velen \'Onden )Iet licht
d.. levens. De belangstelling in de
aak de8 Heren openbaart zicb in de
milde bijdragen. s,>Il1migen van deae
versniJDen bun plicht tegenover hun
kinderen, Door uitgebreidheid Vdn bet
werk. moe»t de kerkeraad ....n hnlp-
prediker ""roepen.

Bredatidorp. Het gododienstig leven
veel beter. De ~eot8(lDte stelt sroot be-
I..ng in het bijwonen der diensten. Er
zijn 14 biduurkringen. Het kerkbesoek
...u de jOl.gelieden op de derde Zondag
in de lD_nd. ......ft ..eel vroeht gedra-
gen, Van d.. zijde der gemeeote de.
barten .....te mede'l'erking. Betreurt 't
ont-heilig ..n ...all de S..bbat door tIOIU-
migen. RinW' ..t>rgad..ring van de Rin~ ..an

Sapler . Clo<la &egen rust op bet ...erll. Cla.nwilliam, gehouden t~ Cal"lIha, op
De wijkbidstonden sijn tot gr~e so: de 9de en lOde O\rtubt'r.
gen. }Am nien .. e ua.l ...oor godlldleostJ- Er wBl'en ...erschenl'n. van: Clan-
ge doeleinden ja on!augt ingewijd. Voor- .. 11Ii.m, 1>1<. C. Leipoldt en
uitgang ol? tijdelik: gebied. be gHat W. Lubbe; Piquetberg. Ds. W: ~
der her!.."ng is alhier l(NChoaken, en ouderling B. Burg""; CalVln,a, Da.

Ladysmith. Het ~k van m. AI- M. Daneel en ouderling 1'. Burger;
bertijn ia de gemeeJ!te tot grote _gen Nsmaquahwd. Ds. W. ~rich e.,! ouder-
geweest. Geldelike hulp san de g&o ling I. vsn Niekerk; 'an Rbijnsdorp.
meente Van Wijk8dorp ...erleend. De Ds. R. ". d. Meulen en ouderling G,
prediking g&8:t 'gepaard met ..rueht. Steenkamp; Da.

Muntagu. Betreurt het vertrek van Kuhn eli oudE-rling D. V.
de leeraar. Hoopt ,dat de ..akature porterville. '01;. M. Mostert en
.poedig zal aangevuld wo~en. De be- linl'( P. T~rien; Nirn .. ~udt'l'lll ..... Da.
«prekingen .....n de preek .n de _ters C. Neetlthng e.n ouderling H. Nwo-
bidstond geven I18gen. '''OUdt; Orandvlel, Cc_msulent ..n _der-

HeideNlerg. Beia~rden tot de Here ling M. Gous; Gane .. · eonaulent' en
gebracht. De. bebootte,{voeld .. aan nuderling H. RehTeud..r; Lo.opnldt ...ilIe,
mannen, die een toegem . leven I~jden. ColUlulent .

Barrydale_ Het geetOJte.k Ie...en .. UIl Da. LPipoldt, de aftr ..tiende pr_.
h~: wlll!llen. De zending heeft wanne opende de .ergadering op de 11:18"'-
ondel'1lteuners. De hoop .. ordt gek__ i~, eiste ~ g..loof~br ......en der afge-
terd ... n een niell'IV kerkgebouw apoe- ardigden op, en ..erkl~l'de daa!'lla
dig op te trekken. de Yegadffing voor .. ettIg gelroruatihl-

Van Wijkadorp. Tru&heid in bet be- eerd. Hij best.eeg 't pr ....kgelit.oelte, eo
zoeken van het l\vondlnaal. De wenR! spr"". na 1!I".,.4DJ; eu gebed .• _een v:fd-
dot &eDding 'lVeI'k onder oDJ'Aiblanke piIIIIe reds' lilt,. H'Mr >IUlnleldmp; van
al'Ulen .. 1 gedaan worden. De :beboefte . II KOT. 4,7: "De ~.htlt In .....rden v....
aan , n kerkgebouw ....ordt g...... ld. I~n." God dnet Z~ .. erk ~.' aa~de

AlIlrtiDia. Gods -sen op 'bet ....~rk j door z\'l'1Ikk... menll<'D, .......1. "'IJ. \ an
rol d, De _nkollUlt VIllI de kJ,!-, Mulsher \V.... t w: en.~ handelt ~

treng op _ Zondag i. de 1Q&&JId. m ItalUl n",. Hier &.JJn....'l ,'e~ga<lerd ,,:t
met- "",en bekroond. : ...eralgelegen d..~ deses RI.nlP'. om .~

De her'ieving <tie er ·in deJ!e . ring werk"- Kontngs tA. .. ernt.bten: WIJ
laatfl'fillcJt. noopt.oU de ~ring vertegenwoo~igel! duÏJJenden aelen.t. herleyiDga ring t. uoemeu.--:De w_ oue kredtt II. mt. H..m alIee.n.

u~ roken dat in OIUl8'tICholeJI oéds moo!4~..n ne<leriaheld moK<m ieder on-
woOrdPbeter ondenr- """"'a mOet. I..... . besielen. Oe~ el! GelOOI

De hei!igi.ng 'V .. n de Sebbat laat YMl de... ..id in het. ....nk. WIJ ai)l:l ..... k-
te .... _ o...er. '. '. , I ke m~. 'beil; God 15 alma.-hhg. Ge-
lht rut. zal deuken aan hen die ven "IJ .te..ds "Ue Mr., Ïoo.ct .. De pliclitabetraeh- i Tot be lciezen van --en nie"we prae-

\'."rwaar b!:' emoed 'fall elk lid ses OY de, ,"rd Da. MOtitert, Por-
td,ng moet ~te _ .! _-....._-De le- tervil!.. ozen. Hij ..rkende in ge.,
et g_«"JI g n _..,...,... • rd' cl.. 't

d..n del' kerk moete. booorrijpm de n.... paste be lOgen l'I'1' ..n ver-
der . loed van '''a;;ffte ""..keu. t""......n i hem BIw 1II....tc>Id... n n-oeg
He~= Gocb .. 08t~... toeptrijd Je- de ond. tenning ..n h"t 1{e<llIld der
Yen leiden. Nadat ete- Jl'Qtttp _bn .....rgader 'epde .oon:itter I"",,·rde nu
aan de hand gegeven .. aren. liet de ._De aft-";"'er ai........ l'lI. 146 ....: 1, en !UJO .,..f1I)a iD, _.a ma m..u I}\'prg;.ng
.. ~_n ........- ",__>---I..d ~ het .. ....... rk. 1'~r .prake
"';tla ds. Krige rOOr iD' bet _-,....., doo d:;;; tt. ... n ooda m tt. riD&. _!la. kw_n goederen, rol

~ v~r dew=.· ..I ~ word ..boo •
Uit t rapport ter bearbeiding der

,_atea, bl"i ~j dat het, werk ill
da ........ ~teD te veel .... "rOOr

pNdikimt eli dat hem hulp
woiele door bet beSOnIen ...an
pttdIbr, of het aanitellen "an
!mpa ea .angelist. .

1'ioglD&&ls .erd er "waagd van
bieaolldere lIePU ~ die in het lIf-
gelopen Rinp jaar op de predikiag it
ge.ol~d.

Bet "O\gINIde werd nu bealot.e!1.
1, DeM ftrpdering ~Yeelt aaIJ, .t.tl_nt.tm,..,.d

de !..ges op lidm.ut<-'CI'tuJkaten door de
synoéle ui opgehe...en ....orde"
guien de arme klll~n verhinderd
wordea bet bewije yuUdmaatachap te
to.a.
li. De Yergadering richt een IIChrij..

Veil het kerkelill kantoor met het
vriendelik .......-k, 'dat de "Kerkbode"
...oortaan "oor is. iD het jaar zal nit.
g", ..ven worden, ea ~looft het getal
intekeDlVen vermeerderd te krijgen zo
dit gNOhieclt..

8. Vat op &allbeYeling vae tt. !l0lD.
voor vermeerdering "an gemeem eo PO-
gingpn zullen aang_end ....orden. om
dat. deel der gemeent ... an S\Vslk!ndam
té Fort Be..ufort lI..er te halen. &icb bij
de pmeente van Heidelberg 111111 te
oduiten .

!sa de brief nn de eek ....taris van 't
B. en B. B. Oenoot..ooap gel_n te
hebben, """loot de verglldering,. ebt in
elke gelu..ente des Ring. een. in bel
jul' en dat ",..I bij bet h..rvormingt'-
f_t over de bijbel en de
apreiding aal gepredikt ,\'Orden.

Men ging nn over tot het kiezen
van de ..-erscillillende kommissiën ..

RingakomnUl<!lie.
PriJnarii, di. Krige. Lo"", en

Mriba.
Secundi, ds. Truter, \ïlli .. ,·s en

Ian.

..... IDE. DOOR HAAR FIJNE SIUI
YAI VOOITREfFELtIf IURIUElDIIlID.
UlTSUllTEUUIT JOIGE a&DERf. SlIEI-

BlSTW
UI DIKWIJLS OPSEGOTtI WORM!.

EJU( vert.u.nd verlle. h,..n er

plaat. In de waarde en Jr.wall-

telt van Thee, W&Daeer 111J aan d.

atmost .. r wordt bloollre.teld. ZIJ

MAZAWATTEE
THEE

wordt &e un il.lanten geleverd

geur .n smaail. wanneer zij in de

beep t ga alsof xe pas gepluk.t la

WAT EEN PAKJE

MAZAWATTEE
THEE

VERTEGENWOORDIGT:

D.... ~.ftly ..

!'-k .
..... 1tI .

MAZAWATTEE
THEE

IS

AltiJd ••• ".IJk. 1(•• 1,·
t.tt.

AltI In lI_k
•• Y•••••• Ik.

AltijdUltal.lttI." bnt.
1(••• It.It.

Altijd v...........

J.

RING \' A~ CLA~WILLlAM.

BtllII PUTtI.

BDige Z.A. IDport.enn:
I

T. IIIPlII , liliJ
P..... au,

petitii! van enige leden de;
ijnJ)w'tef,n t_·.... J,UoijOlidorp en

onder Rhijnsdorp te _
g n Demel e werd ...an de band
g" ezen. Dit gold ook ~reffende aan-
naag van leden tu_" PartemUe, Pi.·-
~uetberg e~. ~poldtsvilIe el! .
liam. Het lt]:ng rapport werd DlI....m.lI
Ook bier blee'k.. d!lt de '.

bet herlevea lit, iD
• _......_.-- d... Rinp. Te Lo!::~::d

IIChijnt er ook een
. bestaan. ..... rin ae .- o..one verpderi,ng diatrik" .....

V 011 voorkomt. st\lnr ,eboudo te ~ op Za-
Hulpbeb. jong. Velder .erd bIlIIproken en l>ealoten, terdat; 30 September MIOfi.

Di. Krige. Lou .... en Cilti.>ra. een eigell llingaende!ing un te SteJ. Afge ......,-di~ teaeR~ ........
Pred. salaris. Ion tegen een 1!&1ari1l no £200, en de 1i8l'burg_tU No. 1, VI. r~ 8 . .a

Di. I"ouw en Vd Wijk, zallk te laten in han.den tan de Ringl- C. 11'. Klem; K.areedoqna tek. I. • v.
Ver.der werd bepaald dat de Tolgen- zendllig kommÏ>i8ie, om met de Byna- W:~k; ZUQrJaada tak, 0., O. Y. ~-

de ring_itting zal plaats vinden te dail! Zending kommUl;ie er OYer te on- wijl!; "_n~ tak, I. la. VIM-
Montagu, en dat wel op de tweede derllltDdelen. \ en I..Tromp; EaelfOllltel. ~. l.
Maandag in Gktober 1901. A.ndermaal ....erd onder de a.andaeht Btoffberc; J)orpItall:, Gijl Y.

Tot de sluiting d... rings overg ....n" vergadering gebracht, "at er· ik; lUetriViert Tak, C. P. v.
de. werd door ..encheidene .pr ..ke.. enige gemeenten zijn. als: Namaqua- d. lIlerwe.
..oorzitter en skriba de dank toege- land, _\mandelboom, Brand,,!..! en Lei- vergadering mei gelled ~-
brllt'bt voor de bek ...ame wij..... w.... r. poldtJ;..i1Ie, die nog geen deelbeh.te... Notulen YOriP v~ pluen,
op sij "ieh van hlln t ..ak kweten. zijn aan 't Pred,/Penaioen ronds. en gt>!dgekeurd eD ptek8Dd.
Aan de voorsitter werd opgedragen de dat bet .. ..-ik is. dAt alle aeltDetent~nl Ter sprake ~ kollekte 'fOOI' de
gemeent. waarin bij gesteld ....aa. de toetreden IOiJlIen. berlMtgTa·ring Yaa ~de IIurpr.
hartel.i.ke wk de8 ringB t.oe te bren- De kwestie der Bmaards, op cl<" greD1l ·Kimb..rley. Kol!..kte !.ijlt ingeJeyerd. .
gen., voor de vele blijken nn .liefde vaD Garies, .... lthijMdorp. Namaqu.. C. P. v. d. )le..-, ge1rol1ekteerd
en vriend"likheid ondervonden, die ....n land, NÏlenwoudtviU" en Calvinia. wo- £1 Ó8.; W. F. stoffberg ".; totaal
duursame en grote herinneriag blijve. nende komt ter sprake. . Werd be1Ilo- tI 1&. ~
&l1l!..n. ten, dat de pred. van Rbijnldorp en Bekreteria gelast geUgde . te ",,-

Na het zipgen van Gez. 100 ...s_ 3. Niell ....oudt ...il!e. de k met álle GIJl- aenden wdra de andere I i.Dge-
li..htte de voorz. bet antwoord toe naar siéhtigheid IIlIllen ondernemen, om ze !..verd worden. De heer O. G . S. lie-
aanleidiDg van .Joh. 13 ..... 15, d"t de zo mog..lik, tot een afzonderli". ge- looft sijn li~ dadelik in t. aan
len... hldet zijn "Chri.tu. als voor- mel'tlt.e te doo'n ..orinen. de aeltrew ...
beeld. " Werd besproken de wenaelikheid. oDl \. erlatene KlooftreIl. Na veel gw.-

In zijn verbouding t~no"er '1 ..elf- een eigen Ringt< opleidin!EfiC.hool voor deoeerd te hebben werd ~. cl&t
1...... n. JIOt'kt bij nooit ,..It.hulven, maar ondemy ....... w st.ichten. De zaak werd ru. beer A. \'_r petitie moet laten
leefde tot MI' des Vade .... en was ..o\- ,·"oral.n~ nit-gesteld tot de volgende tak_a en .... verPderillg SeeR haar
slagen afhankelik ..."n H'lm. Ringszitting. De Konaulen_b.ap~ goedkeuring daanaede te binuJIa.

In sijn "erbouding tegenover de bleveo Bllgenoeg on ...eranderd. GekmDm-.rU YerPderiDg &eI_-
.. ereld, noemde hij: De "erachll!..nde kommiasi ... werden teln Tak. De heer C. P. 1'. d. M_.
De getuigen tegen de "linde. nu gekoze. en lIange&teld. gnoelde &idt gtlllOOCluakt te ~
De vergevingwge&indheid. De plechtige a1!uiting vond plaatAI 0...... de handelwijloe na. de oadaote tak.
De behnlpzame band bieden waar ~ a...ond te acht ure. door Da. aiet op Ir.c..titwtioDile ..q.rerkt

odi
Mostert, n1WU'aanI"':.t:- van Luk. 1.2: heelt'. Dur er drie takUa III • wit

n g. '. ~ ........ _ .._.
De in ...loed er door Illtg_fend, de 29: "W_ niet -wankehlloedig."· ._... 1IIOIIIt .... 1'.............

Lra".bt er toe door G,Kls. gt_to De De ... is ....n vennaning van de Kuumg' ood.te tak dadelik eel! ~
,,:.ier zal verheerlikl worden en on& der K..rk aan sijn volgelingen, en geldt. nrgaderi' ~ h8bIIe. -
loon ... 1 groot &ijn. Amen. VOQt'alons, Predikanten, ru.. so gemak- - kandi~t te ..... tDel'lll - den.o. Cilliers sloot IlM't dankgebed •. "n kelik .. ankelmoedig worden in 's Ii__ Afdelinga raad ..II .nlb is lliet pdau.
nA de uitspreking nD tie reg..n glDg ten .. erk. Wankelmoedigheid \'oert tpt Stikretaria Itelut eea ...., te drij-
blrn niteen. I~;==~::=d. Denk sBn Ella onder ae ",en aan .• ooreitter macbte tak, de heerRIj moet opstaan e.n OKIt F: S. Muit&, E.lfcmtein, om in de

nieuwe moed de donkere toekomst r. toekomst - ItoitstitotioMel te Il.a-
gomoet gaan. Zo met 0118, Evangelie- delén en te werk te paD .
dienll<ren. Wij moeten door de diepe "'erpdering eloot met pbed,

en over bog8 bergen, vQOMraartll
gaan. en ni ..t onder de Jeneerhoom W. J. TOWN8HBND.
...o.u wankelmoedigb.eid blijven liggttn. 8ekr. DiIIt. 8e11tuur.
in V1'WeII eD bering, De Meester roept "ra_burg.
ous kle, gelijk &all de Emausg.ngere: tOktober UI05,
''Waarom aiet gij droevig. Hebt
moed, gij kleingelovigen." H~t
...en aan oOU g... oedsaandoeni~n,
maakt ._u:,O;g onyerdraa.gsaam.
liefdeloos en . om 'II 1IIee&t.er1
....6rk te l'erácbten i en alm ...oedea wij
onu .. ankelmoediidteid. Petrus zag te
nlil op de .. oeste baren. ZO wij, op de
gebeurtenissen rondom- -en, wiJ l1inbn
vaak iu de diepte van "'lUlkelmoedig-
beid en moedefooeheid. Dat .. ij a.Uen
berugkeren met ...ernieuwde moed en
ijftr, om bét moeilik. b.eerlik werk on-
_ Meeater& ill Zijn naam en kracht te
gaan ...errichten.
. De volgende RingsaittiDg werd 'l'OOrta
bepaald te Y. Rhi~ en .. el in 1901

2de Maa~ in OIrtober,
Da. llostert bedanIr:te ...oom de aan-

zienlik opgt!lromen IIChnre. Ds. Dan.eeI,
de Putor Loci, liet de lting ~J)at '8
Heeren 7~n op " da.[" toellÏDgen. Er
werd tenslotte·nog een heerlik unrtjo
...an gebed afgezonderd. door de Rinl{l!-
blveW?r!l-

KynoJale kOIU;mi8Sie.
Primarii: ds. TrIlte" "n ouderling

F. Badenbol'llt.
Secundi: da. Krige eh olld. F .. r. van

Zijl. I
C. J. ". ,>Jl <lo S. V.

V i1joen. Malan eli \. IIn

Zending ,'.
Di, Truter, Cellie .. , Dil' Toit
Kock.

ONO 1lBCBPfEN.

'RTSG VAN DE PAARL.
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Kennisgevi,g ,'ván
Verhuizing.

Stigant, Chantrey & Co.
BBPBBKT.

HBBBBN het genoegen,
aan ~ kondigeu, dat bUD
KaguijDen ftD UII8l"W8ND
Tall Burg Straat 44 naat' Loop

1·Skaat 91, ...erplaat.t lijn.

• KOLONIALE
sa. ~~ u nUIT
I .UftCWPIJ.
~ K.AR1'OBZN lirt No. 4, KERKPLEIN, KAAPS1AD

• P.lt.:a. 14.1. TeWaaa
T.l..vafi. ea Kabel A4rw:

"J'lDELlTY. "•:I Opprioht.. al x-a.t, l866-•-•D.
ltapuaal • £20,000
:a.erve FOAc:la £129,460
FoAc:laeD. onder A.clmill1at:raUe

boven £2,736,000.

DIREKTEUREN :
~ Paul d.. Villiera, Prokunur,
• Voorsitter .cl. Harry Bolus. r. W. Killa.

8 lWel" H. J, DeinpeR,
L.W.R. H. M. Ard«ae,

C. M. &rrutord. E. J. )Mp.

~
De MAAT8(JlUPPU ur.mL de

IIliJmtrat;" op sich .a.a. Boedela •
EigeDdomm .... ala Exelroteuren, Admi·

~ nistrateWll. Voogden, Kuraton, 'Ima-
.._ t_,.a.a. Insol •• ate Boedels en onder
~ Buwelika Voonraani-, Wpekteure,
M GeYoImacbtigden, Recei....... Agent.en
1:' voor lngezeteDell en niet .lngesetenen,

O Liltw.dateun ran Maatschappijen op
&aD<IeI_ .... Firma' •.C GEEF"l' GELD op eerste .,.rband ftII

Grond Ei~ndom en Onderpand op By·
MPOtheken, bele&d Kapitaal, koopt. 811
... ywkoopt Grond eD ander EigendOm.
,.... VORDERT v ...bauden, WiaaeJ. eu
'" a.nd...... Scbnlden in.

ZA1IELT HUIBHt:UR i&, Interest
op \' e.banden en andere Selroriteite ..I
e. doet. ieOere ...art van Truat. of

, .\gelltllbeaipeid.

• W ilRBORGTAK.hl De ~pi,j ~t eT_ P,
,. lissen uit ala 8EKUIUTElT.oor ti'

•
_likbeid en trouw .IIA Truat-, L

L kwidateun, Exekuteara en V~,
III Ui_de Kurators, ~I ...
• &Il'_' .... dmeten, Beheerden, sëkr.-
hl tariuen, Klerken en andere a-btea
,. iD de di_t van Bank.eA, Krediet.-
• Ve.... kerinp- en aDdere :u.atecbappi}-
,. ea, Qemeeat. en AfdelingIO Rada,: ==-_J'irma'a op ~

1'\ 0.. Poa- ~ 81'_ -
,. geDOIIlea dour de Imperiale en Kol'"

!. Regering_, en door alle K~'
• deDtea door geheel Zuid-Afrika,.
JIll. VQI"IDeR YQOr aangiften ft mdere ill-
• lichtinpn op UDJ'oek te y_krijgea bij

G. W. STEYTLER,.. ~"" ------ - - - _---_. --------.a \..

:

.VERKOPINGEN.
~ 1). O. 8. NAUDE, AF3UGEB.
III ,8 Oktober--" Booidaa," *- Brita-
"" ~ III PrileD, .... ~ baft.
iJ \JICOLlIlAl" A 00., ,&J'8LAQEBS.
" 11 Olnober -Bambarl. lIebil Bopeleld
; .... Kde ba.,. 8lllolgoed.

&. B. DJ!: VILLIIilBS A 00., AFSU·
.. lidS.••l-.

19 olRober-Purl. _"5_'
.0 Oktober- Klapulllta 8.uoa, paMell

l1li bOIdEea.
illOluooer- VI_enhba4k, Ber_ Statie

leYeDde u,ft, en I.
P. A.. VA]{ ZIJL, AFSLAGEB.

11Oksober_;»ruiboek, afd.IiD, Va
&bll-S wp, ftII&e eaaenclommea.

J. J. TBBRON J!lN ZOlllBll,
.&\FtiLÁGE&S.

i-
I
i

11Oktobu-Wo~. k~ .-
_lI.opilla •

11 Olnobos..-Worceater .....
J. P. IllEBAUS, .A.F&L.

18 ()kWber-(JIuowilliam, ....
lIDOllwb.r-Y.anencia!e, diat. 1000wil·
J tiaaa, ....

,Po J. BBTIEI'. AJ'SLAGBB.
10 0kWber- GroufoDtein (dUt. Aohw

1'ibSbera)' 1eY8IIde baH eD lOafIOed.
J.W. alOO.ll&&J!l8,Jr. a 00 .. Al'8LG8
ii Okmber- Akxuderfollteill, &fdeIIJI(I
~'''''""",1111---
baft •

• Oktot.r-~,leftllCJ. ........ ._~-.
10 Ok1ober-Jl_..._tafl, punt ..

B. VON II.LOUW, AFBllGBB.
t No'l'Ulber- Jm.-ao.de·JIn .0..

De Kom, diaaikt 811therlaD4, l1li
W.PCL ,

17lIIo_ber-Sat.bwlalld, ........ lo.
ped, III DOl 6 ..,.. ..

BlOE A DB VlLLlB>I&8, A.l'8LA.GSB8
16 Olrtobtr - a-~1Iil, af4. :a.afcri

WeK, plaaUeD, Ie... cle ba ........

a ~~ber- NabijN""_' &ta_
diaUlI"&.1110" Weat, pIU"'"
GID&ON P. VAN ZU 1., .uBI..

11 Oktober-X.,.. .... , erYeIl.
V&li ZIJL .II HOnmYB, AF~·

eBBS •
1loDtap, pJullt:D.

P. A.. VAN ZIJL BN M.l. BOOD
jAl'SLAGEB8. '

11 Ok1oller-8pruitdrift, cIia&rikt VUl
&bijHdorp, na" ea ~oed.
ti. VA.lITaHUN ES JL BOOD

A.l'8LA.GEB8. •
it ea ~1 Ok\ober- Doorf Bl'rilr ....
. Bhiiuclwt>t de !lallI _r PJ. a
na.. 811 loIaoec1.

GUTIl1UB A THEBON, ..lJ'SLA.GEBS
19 Ollt.ober-" ZilnJ'1DijD," nabij StaD-
ford, levende laaft, eIlL
D. P. K08TEBT, AFSLAGER

18 Oktober-8tellenbocb, villa.
J.W.8TIGBLlNG, A 00 .&.nLA·

GBBB. ..
U OUober-Bupt, Il aar YIUI a"...
IIaid, diaUik1 PikeU:V8, leyeacle laaft
8Il to.roed.

Z. VAN WUit, A.l'8LLQEJL
'H Oll:tobft-8trjjdeubara, le ..........

Io.jjoed fOIl tw .......
J. T. VlGKB, A.PSLA.GD.

30 Oll~ DiaViki Boebof, OJLL,
boenpiaatL
B. Ii.DU PBBU, AFSLA.GBB.

HO~-Nabii B~
Spriql. ,.....

P. S. CILLIIBS, J..lP8L.lSD.
8 OInol.r-8ri\8tcnnl, ........ __
PLUIIt aOU88&A.U, USLAGBB.
1~":...tser-8teJ1llbaql .............

JJ. t'l (') lFl, IlO I lf 1I61B.
1l1l~U'U .. pIIat ...

•

I

I

•
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Hat Vol~aakte~
~
~
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j,

De Standa~
f

,?

Goede 1Smaak

De Standaard
YAN,

Uitnam~ndhaid. AFRI~ S!!'"1~;
""'IUlRI1f." '

Lekken. Oh--' 00aAjt.D.
Vraoht.ea iJl ......

8TBEELT

DE VBRKOEIDE.
IlABJtTPRtJZD'.

-
VERKWIKT,

16 Oktoblr, lIOL
• • cl • I.'

u.o.- p. 100 0 a , - ,0 Il 0
1IIMnjee __ 0 a. 0 II •
Pa.... lOOn.. 0 • 0 o. 0
CiIa perlOOlbe 0 11. 0 lT •~ ~ ... 8. 0"
~,~, 0 0 000
" ,.....,.0 TOO' •...... _'11-'."

~ ~OOOf-O'lj

DE BBJAARD.

VERSTERKT

VOLDOf,T
DB zum.A.l'BIKAAB

TD1DIIGD 11ft

ONS LAND,':'
, ",. ,

NECTAR
l! , .....

i-
EEN~AAL

i

NEoTAR
;,

PRO~EERT,
~

"I . ~
Z1l'L'f' a:qr 1'1'DDf1

NEdTAR
BLIJVE" IDRINKEN.

f...... \-

"e
j

Voor al~ Natie~.
,
,
I

Voor allt Klusen.
!
ij

Binnen het Bereik
!
.1:

van!iedera
. (',
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DE~SE

NECTAR
i
iii&.

,

ALOI VERKRIJGBAAR.
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1,01 ( • 14 Oktober, 0.. t04'.tAnl!
, • n ,<r-daI Sp<>l1CI'r, dj., d doll: door
".'n rOP"e we"'. getroffen, ordt ta""
u-t t.et r .

n ultimatum e
stro,

m: roers nn:SDI
GROOnn:RTOG

NADE.

15 ( tober,-Grooth
usia d is naar Peterbof

kei7.erlike onteVTedt>nheid
te Miilll'ru.n

,I't deg..t;clleiden
van u-m. OPROER II USLA.liD
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K.A F.N.
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ONDERNEMING,
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DE EERSTE
PRAKTISE STAP

Betnllend. EE. VER.'.·
DERI •• la de " .... n •
van Onderla_d I • • •

...--_...
(Jbri8talike Jonge1iedeD

V IIIl'digtngeJLBlTAAlT • •
.VA..NAF DRZE DATUM, S'lHKRLA:--"D.

SPOO~WEG VRACHT
EN POSTKOSTEN

Op .. le•.
wat __Contant v_ hun
voorraad lekacht wordt, !

•

Naar alle Delen van Zuid-lfrika, 'WIII"OPde
qewone Packet Postdienst (van Bd. per lb.)

vin toepassi DQ Is

ONZE NIEUWE ZOMER MODES
JOURNAAL

.IW--I ])u1g1ighaid

DE LAGE
PBI.JZEN,

G. nnERS,
\ï~ .-oonitt«.

J. J. E. Mf'LLKIl.
Sekretaris.

-BILE BEANSVBBDBIn'KN p,w·~".·"'"
W])IIi.Een vluchtiQe inzaae ervan zal untonen dal

DUriD OpaeQ8ven,

Een Nieuwe
.Standaard VaD
Waarde bêpa1e~

I l
YOGI' ZUID-lfRIU.

Schrijf om een E)(emplaar,

Hetwelk. ~
-"RI U.

KAAPSTAD.
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NotGleIl ......... ~~-.;:,: .. ~Im
iD h•• iMWl1lia, ol' ..

....... ~: lliudllec1p
Gildw~ H. P. Gildu.h_,..
Ba.rnatd. J. D.' ft.. Iredim' 41
Fnllani.
Daar de. 1'OOrsittër af.nig -.

.Nd raacfalid Fullard all TOOnitwf
g"II_.

Notulcm der iUOPte "rpderiag p-
leaan en goedgekeurd.

Ladi8mith Q.retII : Da Mkretwis
legde ter ta.ftll een llrieI, g~rd
I .n ~ Re.idea~ Kaprut.; 4111 ook
eell bnef VIUl de hw J. '1Il. ftdl TOil-
~r; laatatrllOemde ~ellde, dat
Djn naam ftIl de !Demon. gellcllrapt
worde.
Klip Ri'rie.r Brug: De ..vetai'm

legde ter tafel een brief nn het de-
~t 1'1Ul l"'bliek. _rken, .... r-
In dit "erklaarde, be~id te aijD, om
de kOflten nil reparatie te dragen, in-
diea due Riet meer dIUl £.150 souden

at: C. C. Spoorweg Omheining: De
.kretMia r~rde dat er geeD
nroere omhemiDg gedaan .erd. Hij
werd gelaat de .emtariJI nDi la.ud-
bouw te sien. .

Rietkuil Uit.paDDWII: De sekretam
rapporteerde, dat de "hnurder nu ge-
wilfll .... bij aijn bUW' t. blijYen.

Ahvijling C. J. Uy': Da iupekteur
I'1lpporteerde, dat bet _rk aoed .... ;
.. kretaria gelut, óm te adiérteren.

Stinknner: Bealoten, dat Tudalid
B. Oildenhul' onderoaak UI doen, om
uit te 1'ind6ll of aij. die er beleng iD
at-ellen, ~ aijn om op de £ "oor
£wijae bij te dragea .
Vee .,.noeriDg wet 1870: Bealoten,

Z. E. de jJOI!'I'ernellJ' te 1'f88U, deaa
_t in ~ diatrikt te prokleIDeren.

KIlIdit. W. Sterner: BealO\eD,
niet~ in deae saak t. doen. daM de
wijdte ftdl de Groote atna& aid ...
proldameerd iB.

~ 1I!!IIdeD! Bealoten,
.. tepa liet .iDde 1'an elk jaar de
aekretar1a .ettige at&_ppen .. I nemen,
inzake alle IIChtentalbgtl gelden.
Soutber" p.,.: Raadaleden J. W

Tan Eeden, A. S. Pullard en de ilupek-
teur weJ'den ~, om te bMIie-
!le1l onr de reparatie, die l5edaan moest
worden nit de £250 &olltnbutie.

Oude Heidelberg Pad: Met betrek-
king tot de slechte ~d 1'&11 het
pad t_n Slengririer en Kafllo
melkari1'ier, werd besloten, op "oor-
•tel nn raadslid <B. W. Oildenhuya,
~..... kondooro door raadslid J. W. nn
Eeden, om een afwijking te maken, en
geen reparatie te maken 1'oor de af-
wijking klaar ia.

Halfjaarliks ..erslag: Tor tafel ge-
I('gd en gep_rd.

I ll8pelr:teur' a rapport: Gelezen en
!l;Ol-dgekenrd.

Bonnie Vale Pad: Dit. werd au
raadsleden J. W. en J. D. Vall Eeden
ove'1l'l'laten-
Afwijkina Delpoort: De iJupekteur

rapporteerde. dat de heer G. Delpoort
he' geproklemeerde,PAd toegemaakt
had, lIOndei' permissie. De heer Del-
pcort ondernam dit terstond open te
doen. en er werd besloten, dat de af-
wiiking eerst aangenomen en gePl'okla-
m;"rd moest .. orden, 1'oor dat beatean-
de pad toegemaakt ral worden.

Schutmeeeter ZUlli'braak: 'Besloten,
Piet le Roux P.m. lila schutmeester
"" .. te bevelen, in ptaata van de ~en-
wocrdi(\e achntmees' er. ."

A fwilkin~ Calitz: Besloten rueta bq
te dragen m de kosten voor afwi:jkin~
\ er der om de afwijking aan te nemen.
ruits zekere 1'erallderingen e;edaan
v erden ttrt gellOeg.n 1'pn de ms,pek-
t eur , en dat de oekretaris het pad &Bl
r.dverteren
.\f ...ijking Bugo -ns : H.t .tuk nil

,;. afwijking dat men l.egeert toe te
maken, moet aan de i""fA'kteur gela-
t e" worden. Besloten £10 te ge?en
"oor de reparatie van het pad naar
~torTM Vlei, en dat h('t werk door
T" adalid Barnard gt'keurd aal moeten
\\ orden. .

Omheinings .....t ?otteberg. De .e-
kr e tari. legde ter t...fel ... n memorie
• ag ..ndl' dat de .vet in die "ijk gë-
I'loklam':"rd ....&rde;1 hij werd gebst
t o adverterfln.

Cmheinings .. et ZUllrbraak· Een P""'
t t;e t ..n gunste ,.an d" wet in. dere
• iik werd r."I"zen. De ""kreto.n. ~.,..
I.;t de nodige stappen te nemen.

\' erll:unning insp<'kt~ur: Beslot .. ft
ti" inspekteur is, per da;, 1'oor ~n
J""gpn te geven, If'dp,end .. de trjd,
,1<., hij op in.pektie IS, om dnnf,~nde
rl"raraties te doen.

De hoor E. du Ple ...is, nn Zoutfon-
tein , Doorn Draai. schrijft: -"Zam-
Buk hooft ruijn handen geheel gene-
zen die overdekt -.,aren met blaren.
Jk probeerde verschillende medi~ijneD,
maar 't hielp niet •. Steeds zal ,k e6Il
pot voorradig ho.~den." Zoo ~.oea't.
iedereen doen. Koop ""n pot biJ de
n..""te chelnist cf winkel voor 18. 6<1.
of 3•. 9d. (38. W. pot bevat bijna vier-
maal de 1•. 6<1.). Postvrij van de Zam·
Buk Co., Breestraat, 71, Kaapstad.

YOOr de 1i:=;r.
braak eu 8we111en~l&m.i
. AdYoItut W; Gf84!I' wráeheen
na~ de kroon bl :ve1'1'01&e11.
DE ~GNlNG 1'8. 8ToftrEL WIT-

BOOlj .•

Op' ftrSOek van ad"l Greer .ef« de-
lle .... k nitge.teId tot; d. vol)téDde sit-
ting van Illit bof te SwellenJazn. Be-
(IIlhuldigda en getuig<in moesten nn
Barrydale &omen, maar .~en8 de
n:~ regens konden Ifi.i de nvi_n en
tpnuten tWJ8ell Barrydale en S..el-
1e1ldam niet doorkomen.

MOORD EN AANRANDING.
Páeter Lambreeht4. boer t. zee.

koekrul, Carel Zimlilerman, Jaeobllt
de .Villiers, metseiaarrj, Weasel Fourie,
IllUJd, 'Wonende te Villiendorp en An-
dries P. Z. Lotter, boer te WaterYal,
diat r. Caledon, stonden betichuldigd van
Jall Dooi vermoord t.8 hebben en 1'er-
der nn Lamberto Oarcia Aparathee,
een Spaanae werkman, aangerand te
hebben.

AdYokaat Burton verscheen voor de
,.erdedigi1ll van al de beschuldigden.
Lambrechta, de Villiers en Fourie

pleitten onschuldig. Zimmerman pleit-
te achuldi& aan gewolle aanrandiDg op
Jan Dooi en Loter pleitte acbnldig
!'An ge"'one aa.nrending op de Spa.n-
JIlaN. .

~_ pleidooien ....erden door de pu-
blieke ver ...o~er (ad;'. Greer) aaDg'8-
nomen. Hij _Ide, da, het. uit het roor-
lapig ollder_k bleekj dat Jan Dooi en
Aparathee onder eeU aantal gekleur-
den _, die op de 6de Mei 1900 eeft.
buur te Villieradorp bij ....oendan. T...
gen 7 uur '. avonds nrlieten sij het
dorp, aij .. iden, dat .toen sij de winkel
van Rou yoorbijgingen, enige nn
de beschuldigden baill:atenen naar,)len
wierpen wnder provokatie. Later, tOeD
zij nog op weg waren, werden aij we-
derom door beschuldigden aangenUen
en met stokken geelagen. Ju Dooi
.tierf later aan de door hem gekregen
wonden en de Span.i;aard leed ook
•... ar. Het getwgenu van dr. Alber-
tijn, diatrikts gelUl8llheer, toonde, dat
de dood van Dooi niet 110 zeer te wijten
WIUl aan de slageD, die hij ont1'ing, ala
aan een 1'111op een acherp 1'OOrwerp .

AdYokaat Burton leide, dat hij Kon
bewijzen dat at de gekleurden dron-
ken waren, Vóór ROlll". wiDkel daag-
den de l5ekleurden heliehuldigden uit,
later dreigden zij Lotter en Zimmer-
man. Later kwamen de andere be-
schuldigden er bij. Zij hadden echter
geen deel genomen aan het gevecbt dat
pla .. I.• vond. Zimmerman erkende dat
hij Jan Boei sloeg in het g"vll<"ht, hij
outkende echter dat hij hem dood
sloeg. Lotter erkende dat hil Apara-
thee geslagen had. Adv, Burton zeide
verder, dat er geen motief 1'oor de
misdaad W8ll. De gekleurden hadden
onder mekaar ~evochten en bet .. aa
heel waarschijnhk dat Booi in een la-
ter gevecht gedood werd. De dokter
seide dat de stok die Zimmerman bij
zich had niet de dood van Booi kon
veroorwen. Beschuldigden waren
meer dan 10 wekMl in de tronk, vOOr-
dat zij onder borgtocht uitgelaten
werden.

Rechter Maasdorp zeide, dat Zim-
merman en Lotter de geldeurdon niet
hadden moeten volgen, dan WIUI e.r
misschien geen gevecht geweest. Hl)
veroordeelde Zimmerman en Lotter
t ot zes maanden t ronkstraf of £40
boeten elk. _
De jury bedankende. zeide rechter

Maaedorp. dat het distrikt Swellen-
dam gelok gewenst moet worden. De
tronken von Swellendam, Barrydale,
Bredasdorp en andl!re kleine plaatsen
waren leeg. Slechts te Caledon wa.ren
..r gevangenen en de misdaden da.J·
waren meestal aan drollkeDl.chap h
wijten,

Zeer handen door Zam-
Buk genezen.

RRITSTOW~.
"I)tlll~n van "l"rgHdM'ing, gehouden

Il Oktober 1905.
T..Ren....oordi de .... I Nl. heer S. D.

Cloete (voorzitter), r:II,,1sI..d~n Th ..ron,
R.>1Ix. Loot., B1onu·rus en MB~al'.

:-;ot uien d..r vorige -:er!?adenng. al.
m..-d" ,lil' vali het Herz'eDln". Huf, op
WHarderi"" g<'lezen EOn goedgekeurd.
~kr"t"ri. rapporteert '-"'li balalnB

'an [()ó 138. 31d.
W~" r" pportt'Jl: naad.lid H1oJllpn,s

"..~t.. _Unt de De Aar .. ,·g In Z<'("rgoede

lJr~r(>e~'TanHort op Pri('fjka \\"e~.
Hal\,J.liti ~'nra .. rapport""rt tint d ..

:-; ",u ......)8aTsfont,.in. en J'l'kllalskllll"n
WP'L!:en lt1 ",<*<1 ... orde wo-ron.

Itaad~lid Loot. ~t, dat IOOn nog
ho",i!!: was met het r ..pareren vnn d..
ELlncL;fontein weR. De sekretan. 1.el!t
,lat h ..t p",,1 hij Kolkenbllrg re<"ht zal
~I'm"akt .. ord"n al. d" wep: part'J te-
rug 'komt "nn Elandsfontetn.

(:een rapport op Soterkranl w ..~.
Ei. J. A. 4u pl ..ssio: De pap,eren

in deze zaAJ:- ....@rden door de kont ro-
I..ur tenl!QZ:l"wnden voor ve,:dere IDfor-
mat i... B.-slot('n dat de bn ..' van de
Il"",r Dl) PleS8iA .ar het goevl"rnement
g..wnden wordt en dat Non B!,t .. oord
.toor de vooTllitter en .ekr ..tarl8 opg&-
trok.ken wordt.

Petitie re Z tr"nt ..in "n ,""""burg:
n...lot"n dat. d <1 ,.aak bij de volgpnde
\'ergB<lerlJll!; be.prokpn .. ordt. .

Aluitinjl vnn Ri ..t poort Drnpfontelll
weg Be.lot PO np v..noek van rTlad,hd
~8r·.i.. dat d...., •.aak nittz:... teld ...ordt
tut d.. volgende v..rJl:adPrllll!;. .

Alnpn.1em ..nt PlIbli("k .. G",zomU,Pld.
W.t. De ... kr ..tJlrl. I"Rt t ..r tnlpl ....n
nhocbrift van n bill door de kololll"l ..
""kr ..tari. t j,{M.ondpn. n....lotpn cl"t.
<1...... 1.... r.....prokpn .. o,,1t bij dl" voll1:""-
d.. vprp:atlt>rinJl:. ., . . h t

R~k ..nillJl: 1tfllDlclp"ht .. ,t "o"r p
1I;1.: ..... n ..an Donk ..y": 1:\o ... I"t ..n op ,'oor-
.tel rarul~hd Rlomel'1u.···Marn .. dnt d(~
"8 rek~n", verwOP...n ,!",o~dt nanr de
munieipal~~ voor b"'''I"nlDl_l;.

A ... t. Veld ~ ..t Wijk VI: Rao,L...
Iid :M .rai_Blom... .tell ..,:,. "",;,r. dat
....n ..\osiatent V. K. v Wijk \'J .utn-
""teld wordt en dat d !\ad d.. }seer

~l-tendr:)r &balk nn de M..r...... vnn
&schjeam&lltfootein r.. oDlmandeert
ols "",,",t..nt. Aangenomen;

De .....kretaria rapportNrt dnt. ~..n-
ni'iI:" ..in" r .. Boeteb08ch I'll Ombell11ng8
W fOt W Dk V behoorlik geadverteerd
~erd. d l-~-De ,""onittMr bedankt de 011 e ~n
..,.Jr hnn hartelike MllDen~erklDg.
daar d"ze de laatste ,...rgade~ng nn
d" 01lde raad is. en in he~' ~I::.:'!':de.'i
ra:ul.lid Roux, die niet weer r-- '11'1

II<'TlW'II.

\' ER L!·-,\-~-T-U-W--:HUI:-::::::S::-NJET ZON.
DER CHAlfBERLAIN'S KO-

UD. CHOLERA EN
DL\RRHÉE OENEESMIDDEL.

On t bet 1'&11 het uitente ~1Ulg is,
,""n bottel ChamberleiD'a. Kohek,. ~
Ier .... n Diarhee gen~~del db1J me

be '~ ..... .,......n oor er-
t8 heb n, 18 .. d medi-
Yaren ",wgers, daar lI\en. cse , aan
cijnen niet in de Ipool-tJ'eJ:~ 0 1'&n
boord kopen kan. Veren ~~18 de
water en dieet, ont.telt dikwil kt

en ing_uden en yerooraaamaag n.___ dit de m_t yer-
d,arrhee. ~.. . ebruik is, en
trouwh&r. mediclJ~' IJl !en moet men
ti......lowalen ~I,sen bott.J bij eie=:d '!:T:~~.:::ral nrllrijabur.
--(.ib.)

!~
G:aT~JTAFBL.___.
TOOB rAftLUU. OKT.. 1101.

IIJ,.AII1I't'D4:l1Dume ...

..... Kw~ & Okt., I~ K" .. ll Okt.,
"4&1L lUL 1'61 •• n.a.

Von. Haan, Jll OH., Nlell_ )(uo,J8 Olá.
1.a •• lUll. '.&lm. " ....

~.,....
1'... 1 ..... 1'... \ ....
11.111. Ill. ID. L • ....

Zondag ~ 85 ,e. 10 .. 11 f
)ilaaa!;11(1 B17 51. Uil n 10

=:t.. ' 1 • II
Ol'

• 61 7 .. o SI 1.•
IJoudsdac a 0 a to 1 .. ••
Vrljda& ti 14 10 JO I I 147
ZaWdatr 10k 11 81 4" I J8

~
o , I" • 11

0.1 011 I" T ,

~ .. 1 17 1 11 ," '"1 .. • 11
8 I 810

lJODdriIC .11 ·" IM all
VrIida« 1&8 a la • I til
zatcdac a ~8 s .. 1111 .11

=-:.. 15a , IS 10 I 1011

• 18
," 10 sf 10 ..

Dlllidag I 1 I 18 1110 UI7
WCIr'DGII .11 IM 1 t. -+

~
.16 .. a o • o If
f • 7 IS 011 11'

Ei II ,
• .tI

110 117

• tt
1011 I • IU

11 0 Il II , II Il't'S=: 011 I at ••
II W 041 1 I ... 'D
ti dadat 1 ,. '1 il ,.. • ti
.f V!"I;jdag I If

• II •• ...
E lIt • II

• I • •·.. lP '" 10 JO
Sl & 10 • n 10Il 10ft
.1 DluiII(I I I 11& li 11 1111

Drukpers·laatscblpplj

VIII dl landt d. \U1i ... l4.
, ,

.... T.

u~.·I

•• ~.DnkUn

.,THE- LOOVRE:t,/
Pleinstraa~ ~'65;'f-KAApSTAD ...

I .. ' .' - .' .. ' <,........ ·,_ .. '.;.... ·1...... .
....... ~1"'.,IJ.I.;~ .

0- 1 1 0
0- 1 0 0
0-1100

'VEB~OPIIf~
TAll ."

l{WlWTSENj:
". -' . j

__ "'ad'lei"~"'~ .~ ~ .l_bIiII.'W'.mi~~'i1lJ!=-=o:!rie ..
-' ,

OABNABVON,
, o.

.Zaterdag.11 Novem~er, 1905,
i OK 10 troB sr:DB KOaGD. .
I . . .

BA_D ~ar.
DU DB OLmBB(JBTBDJJDD

ZEKE,RE EI'Q:ENDOMMEN
VKar DB

van da hear JACOBUS •• UYS, ¥IR de PAARL.
1. Bet KIGDDOM, geleIJen te OeoierJM StraM, hide!' PMrI. IIln .... -

prielIik .oonhui-. 111. buhengebou", IItAlIlll ft8eDhnia, beplaa, ma t,4OO
pinte .tok\en, IIU iD dracht, oiloa 70 -miohtboaum, met lIIIl puk PaD4
_ex W wocmbuia,al.aar _ aneler Jebou" bn .ord. oppricht. .

li. zeker BBl' met 'wee woonhuizen, goed "erbuurd, SeleIén DI>IId • woDÏD&
TUl de beer GlO ... Knie, Noorder Paarl. al.,..,. _ goede beIrifbei4 ba
Redre". worden, 111• ..nel till "..ahuil.

.hD'NIIS te el_ bij de oncl.~.

.A. B. DE VILLIERS & Co., Afalagera.
Paarl, 9 Oct, 1905.

·DE

lild IlrilulSI IDdlrUDI' LIliiS
larzilarlll: ''IN111lal.

~o .. • .~~.oot.
.1De kbrea ftIl ~ POu...

Qematisde lnmi.. I...- 't'II'bGaCliDa
mpna.. RETAIL.

. .~\V~
MATTEN: £en ,rote wendin" Witte .~~~y

ontwerpe" 36 duim breed 1/2 per yard,
45" ,,1/4/i tt ,.

64" "1/61",,
MSE. MATTEN : Een speciale partiJ. 36 duim breed,

. Fancy ontw.rpen en wit 1/- pel' yard, waard lIS

enl~ =I-
ARANDA QORD'JNEN: Natuurlik. kleur of Groen, .

3.,..\ BREED 3/-, 6 \lOM 6ft,. 7 voet 7/11, 8 1:-',
8/11, 9 ...oe! 9/11, 12 voet 13/11. \ ,).,,\{

Alle omstreek8 si voet lang. Q{~ ,..,.;::;'
DARUNQ- EN- L.ANGEMARKTSTR·ATEN,'
" ~&& •• "~D._ -'40a.ti... PJBEX.LXI»
IIIDIWIIII BOIIQOD!alSldl1lll, '.

...... nod •• '" pa .....la, ...... .t.WiaPa
Rood en Oreaon Plne~ Delen. VIoe;planken,
ZoIderpJannn. B hout, H1ckor)l, Eaun-

hout, KajMenbout, en PItchpine,
A'bIOGK

R&VE:L DBUBKlf.cUlSTBJI, CEJOrNT. GB-
GALY .AlIISBBRD l~eD alle 8Jldsre

Bo"..m·~·
< '",. - '

•••• 112•• ' , ~ t.".~,·.. ,-UAPaTAD,
,.. f",«t<.i'i ..: ~C. ~,.~ ! "!' ....::

"I .

o 0o 0o 0
.~JOHN ·ROBB, Secreta ....:

Hoofdkantoor: Kaapstad.
0 -10 0
0 - 0 0
0 - 0 cl

0 -10 0
0 - 8 a
0 - 0 0
t _IS 0

0 0 0

0 - 0 0

• -U 0• -. 0
0 -1' 0
0

_ 0 0

0 -lJ 0

• - 0 0

.f. '9'00 •••
lonumiltll, ,

1ru1llD, , TI'IIII I.
_ 'l'E_ BlLLI'J1I !'&USU. -



le trill Int Itmd 'ulelpIUt.lt
INTBRIM vALUATIE.

XENNISGEVING ~t hier-
mede ~ d. bterim V.Iu.tie Lijst
ftIl ~ommen iD dese MUllici-
)laIitA!i~ter iDar al liggen op het
kutoor VaD af MlllrO.lG, de 16dr
deser, en eeD hof al gehouden "or·
.. tenelfder plaatM c7,Diudag, d.
Sbte deser,'1 yoormiddAgw te elf
ure, ten eÏDde ohjecti81 tegen dez~
wJuat.ie MD te horen en te Oftr'll'egeD.

Op !Mt,
A. ZACH. DE BEER,

8tad.eklerlL
JlunicipMl K&atoor,

llOUIenei Btn.nd,
11 Oot.ober,lljQ5.

lAlt STRAAT 14S. UAP8TAD.

Hospitaal voor Kraamvrouwen.
<TM£ MATERNITY HOSPITAL.)

SNUIF ent ..
TABAKSFABRIKAtfr
CALEDON PLEIN,

~.aD •
•!

Specialiteiten:

I

SohoDe rode muil, de
beete in de Xo1caie.-

Koloniale T&bakken,

-a,importeerde Tabakk .. ,
Sigaren en' S-garett .. ,

Alle seer beDucht m...
ken.-

H en grote sortering PiiPeDt
'l.'abablalrhn, SigareDen Si- ...
garetteDhoudera en ZO.l:8l'I ..

DOdigdheden rJt;ijd 'fCIOrNItir.

B.Lawrenoe &00.,
BEPERKT.,

FRANSE EARLY ROSE
AARDAPPEllOEREI.

OO~ nll I'UlU l'.lIlTU
J.eeouohement genUen in beh&lldeling

genomen.
]bAllen" MOOmmodatie va.r privste

pabenten.
_ ....... aiD..... bn_de ...- YWPIOeP",,"

(!IU""I.

B1LW1:& PkJa ••.
Wed a .oor binonderturlen Lot de SACRKT. RIS.

ENGELSE II Up-to-date"
AARDAPPEL.OERfl.

TEGEl DE WGSTE IARlTPRIJlEi.

Buitenk&D.t eDBarrack Strate1l,
lUS fOO.UI DOI'l'IB. SA ·P .... .AD.

••

•..AIr_r 'oiO

-WW.018a8.·
! "

t

DOOR de dood T&D Dr.
GoULD is er een lOhODe praitij~
opeuge'f811en 'fOO1' een Dokte]
te Philadelphia, Kaap,e Af-
deling. Doe aansoek bij

T. J. MOSTRRT.
PbiladelptUa.

... ria Klipbeu vel ~t Do

BETTAFELS.
Solied Eikenhout, buit.enpwoon Boed
~ pnchtig PFOlit.oerd, me' drie
".dra bláileu, 6 TÏIII'tuate, pgroefde
poten.
81110/- "10/-

Vrij verpakt _ .tgelnerd MD het.
Spoorweg Station K...,...wt Geld
....ordt. teruggege . lIij m.t. Ma
voUe 'foldoet..

van Publieke
rken.

Demen
voeren
kingeD
Publiek
goe iJgek

G~en der beh~ nood·
zakelik t worden aaDgeDOIDeD.
en énige Deler mag geheel of
gedeel worden ... ge-

m. CRAIG.
voorde

Hoofd IrgeIlieur.

...,-nt·
1. nSiiBG. II.., S,.. ...

. · .... 0.

,
't
I

BENODIGD
·BBN ~. ol. «Wer-

de ~Iu .... t.
BaI1t1aa1_.' Ui f8l' J-r.

~.bt!_".t.e""'-

EENVOUDla,
STERK,

VERTROUWBAAR·

·0.... ·• PIOeaea -Planet Jr- CultJvatol'l, sa.....
• D~ .- 8nQmacblnea. M.... ,..· en Harken.u..ov-t _.d'. .. voorraad ai'. soorten van a.reedsch"PDGn

, bMQD~ voor ... eo,rderIJ.KENNISlEVING UI BOEREN.-DE .. der."lrende il gereed te OD~

......... TOOr de nrkoping op de ),for-

an :Markt bezendingen (Groot en
Klem) v&ll Groellt .. n, Vruchten eli &Il-

dere produ.ktel!. t~n zeer billike ter-
_Il. Schrijft •• biezonderbedan _:

J. D. DE WIT,
lIhrkt PIeiJl,

Vietoria Weat.

SCHUTBERIOHT.-IN B1'!T oebut ..lhie, bevind\ zich
boTe. de geoorloofde tijd, een vale
Montevideo ruin Ezel, II jueJl oud, g..
lJIerkt !inkarbont. Indien nie. gelost
YÓdr :;18 dezer, ...! dezelv.. "ll die da-
twm lIii d.. I'I<-butkraal aJb~r ver-
lIIDeist worde., '. Illorieruo om 10 uur.

8.•. TAN DER SPUY,
8ehnim..t ....

J. VAN NIEKERK" Co.,
Uln IIU.EIE en.IISIE

IIEIUL
lopen na IolonW.e ProdUkteD.

NO. e, NllUWE MARKT, KAAPSTAD

AaD ~ru ....ord~ IIOI'rnldi~ &~

'-$le gewijd ea !motAnM .allikking.n.

.. "'1(KERK,oo MARKT. TIlL. 1I~. :Ol

~

Ir
I
I

II
,Iil.I

R. CANE &. ZONEN.
I(O~ON'ALI

WO~uutNTALt ~ •• ~N

sTR""08TRAAT ~,
",.AP8TAo.

'....,_ .
1t.~1IICST 'IWu ..

DA~,.' .. QST etA""..,.,. WI'S •
... ()QtJ'Qlilllltt Q ..,.,.. ... "

'~II' -. -, 'IUI~
........ ..-.-- .. ~......O----'--...' ............ ,

C.Ma"t~ CMII f'01IIIIIt_

-~.," ..

' .. r hlllCllOOIUID
, .• BOWI .•
U" TANDEI

CO-DO
IS III 1/1 ,. :rIeI.h
110 III S/-, Po.nrij.

OO-DO
fll\UIGIJI.ldT DI

.lBla II
.. lAKES KI8II.1

A
PLEASURE."

IDIO 1l1l£l11lO
ADD-IIIAT Ift~'f.

uA1'8'l'.&.D.

R.... IELE ••
WAAROK ro_el pkochi terwijl

Illen, door THORNTON, B....trut
173 op t. ..... _ ThDratoJt
RIjwiel klUl bek_, geaaa.b 'fOIeIaI
beatelling __ B 8. Á. ~ ..

""omen V&ll Dunlop Laohibudea, TU-
• f £12. n- -.bm. beft .,.,,_
I..sterkst .. en .. lIlleMt ..nr01lW'kn
in Zoid Afrika te sijn. 'Wiu_ ....
alle W. P KampioeMIIII"pplll.

RAWBONE,
R.~IiiILT1A KAA.PSTAD. .. ··TZEb;··..

B.bb.a~''''_~ro.eeptaen_ct.. ." ;..,. 'll_"\

DROIEiu~. II .CJl.'ICAlIE~, ttrtJUa·
Al .. HOUM.g..-Jr.&ip...·· beNi4 na.ct. ~

.ij. 'f'&D ct.__ 1tftlitm .. "f01Ie.1Ilerktt. .
W... ~"d~ ~ lIolh.au.lIe!lioiJ-.

Ver-drq.d. a". III Rm,VR.A.AOT ONS ·MAAK.SIIL SI( HUKT .GIlBN
lbdp ftIl_ ~teD: .

K.,AKERe ft.J!CD ·lIftIILi .. " (t.qeIl gal) pillen, wuit .. ,..IaklUlf •
hebbeD ,MIl b.p6. geopend ill trdeD4.

IUR'STiAAT 45, ·IUPSTAD. ..... .... 1IIJIIL. PrObIm elit, en W ~ • ftIl' iD criIi.,,1110

WET
.PO ...... LIEDE.

..ijn van het; .uorbeate maaksel eD doden op bait.en-

en !!ohiet loweren !lijn pnmg beblld voor bu
~~~ .

.......rnn.m "'}Il nlenw ell Stee! en Iran op he. prokend

ill door geheel Zuid Mrib !IelIud .q het toppunt ....,biet. __ .ia&l.

nu ~;;;;;;;;:;;;::~::~:':.:a:D:RA::W;;BO:;5E;;o;m;;'pri~1-~r··

BebortIIl -.. lau bIIIteIlill,e
te does ha om GeweND
Bifl-. DOCh btdt.Daporip PriJ_ •
heWea in Zuid Afrib.

MllLSDO. , HILLSDON
JIl UIIOlIJIJIl LOO ....

'-d 0lIl OlIM .... pill1lltreePcle .. etlllll· LU!. OOU C!JI, dubbtle ~kW, 1Mb DOab.
I[~ . 00Ir _ de ~_ JIOa

.·if. tea *- paeld tijD,.m, BelteUiapD, per POIIt. ft!'!IO!Wlea, Cami.CI,CWlik aifcenenL
_,...a.. _ ....... __ npeDeIl. .. 0ft1'I8111Mkf wordta 4lOOl'.wMl ........ w.t cl·.,......

APOTHEKERS. KORTÉMARJlT STRAAT
. . f't, • JP,!II..r~.-.... _a. L -..-.__..

, . _. ,. ~ ,....

ARDE'RNE
~ CO.

Alle soorten van Bouw Hout
en Ijzerwaren. "Ooed Koop,".

CALEDON PLEIN,
KAAP.TA,".,

.11 ~ til. flllif.llI ..
....... !'.....

ZADEL-
LANGE 8TRAAT 91. 98.' EN H~

...................... 3..... c- ...TAM.U.'.
UlCUBATORa,UUIOIDNAOHI ...

................. £ t ... II_jo ....'
1IJ• ..J.aIc ... )\ tW - ta kIi..t
:.- ....... Iiji...... M.IiI ..
, Sd&pow.all,.' h ..
,_. .. a."enp, ... W. ............. ' "."WV"r..-I_" !!!!.!!"• __ ID·~ ft,," ....
R tB

. ,
.......... ". I.. S,.__ "pl.,,' PlfIa11QIt- "'.,A. . ~-

80S

WOODHEAD, PLANT
dIE: 00••
~aapsta.d •
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