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Xi :(l,'~,"'i~'~enL~~2}~etK,~.!!:~~!
,'eIH'rkt wordt, ill er niets gelijkstaaLitle met "
ST£ARN'S WIJN, EN lE¥t'R, R 1A N (be-,
'''3ttt'nde IJzer). 'oor vrouw-m en kinderen en I
zwakke pnsonen over het algemeen is het een
I<il'aul t ou nrv. De kosthare }'estlmddeelen afge-
.",11('1.[, 11',<111 I.l\('Jfrlla!l--"·ordt,u opgelost in n'll
I,I 't' r III ~t'II \\'IJ,I 11111k \'Jld, een zeer "mak kelijkt'lI
dl';illk, r:lllliI.-i,," til' ~ralt Selut ion, ver 0'1'1'-

t rdT.'IiI'" It'n' Ijl Ill'! al ", krachtige en aktievo
I>,',t:lII""",·I,'1I \,111 dt~ olie bezit, zonder dat dM
111111'11' I':!II dell nare-n vi"chactige smaak kali
\1<1.11'1.."'1'''111,11' wordvn. Te krijgen bij alle
.\I,t>ILt'~t'r~ in twee gn)(_ltten .

DB ZUID-A
· •••••• Z••.

DEEL 68.-N0 6,532.1

.-·R-<>-...; ..f ~::;;~.
',' ol,I .,

KAAPSTA.D. ZA

Gedresseerde Paarjen E ZELS ..
4 tot 7 jaar,

Op Woensda;-, den 22sten December,

ZC'LL~;:,{ ()p~elllehle meest allen
I:) hand, groot en sterk, ID

tYOt,d,'L'\llillitil', en geschikt voor
"da.le lijk .L;t'],rlll~ t'll zwaar werk,
l'ul,Jl,'k 1\'(,,·oIl'lIverkocht te

25

~{lapmuts Statie.
.I.\('OBl':-; BEYEH~.

\/ 1/,' I / ..< .I c-.,J, .'.

Aart Kontrakteurs, Boeren, ell anderen.
----------

---------.-------
Publieke Verkooping

l·.I., r I, t I Il,·, ,.,,, I., 1'. 1.~'.'7

STéLL£NBOiCH.
VERKOOPING

OP DE PARADE,

()p l\1aandag, 20sten dezer,
TE lU.;1\) I'HECIES._--

1\"

SpI iIltern ieu \\'
Gereedscha p,

Op Dinsdag, 21 I>ecember,
III v \1 ,

(lp dl' :-;tl"'1' van .lt' lu-en-n rh: \rn
f';t,hJ'l)f''','r~, 1\"I'kq raat,

r j{ 11.1" () .1, 1',\,k"II, (;.I"I\'t'n, BIJlen,
Jj ZagrIl, W<ltl'rr:~,.;.-;t'll, Schroef-
draaiers, HurelI , I{;-illlt'r,;, 1\wasten,
Horstels. Hosk.unuien. Uok I .epcl-,
Vorken, Schotvls.L'annen, Rooster~,
Koffivmoleu , V ogt'1kooien, Lan,
taarne n , Durnes Hicycle«, e n pen
menit,rt., allder go,·deren.

De ,eie vrienden die lUIJverzocht
hebben OIll deze verkooping te
houden worden lier-in nert dat de deze
laatste verkooping van uien aard is,
dus kornt It,kn.

r.ut. i.. rt.i. F,,', .1/,/,,:/, I,

~a,a, ... I.

ERVEN. ERVEN.

DE heeri-n HALL Bl'''''., b~bhf'n juist per D.S. "Kllrracbee:'_ geland,
van de' V l'fl't'IJlgde Staten, eene andere speciale llltgelOchte

scheepslading:' vali 100 Eersteklas Moussori {'II Kentucky Ezels, Zij
zijn inderdaad l'en SIIPl'l'it'IlI'I' en UItstekende lx-zending, in z{'el' goede
conditie, en dl' spociah- a-indacht van koopers wel waardig'.

.1. ,J. lJOF.'I EYlt S: ZOON, :\fs lag-e l'S.
X.B.-De Ez!'!:,; zijn niet uit dt' hand te koop.

.Jaarlijksche Publieke yerkooping.

DE 1[""1' .J, A, L Bln:,~I.H, voornemens zijnd«, om jaarlijks eene
\'t'I-k"[)I,ill~ vali Vn', l'II/" te l'OIHI"f1,lu-cf t d·t! ondergL'tet'kl'ndell

g('la~t I'lIhli('k te vr-rk copen te

Bal'tolomellskli p, Groen berg,
1':n1)ij

Dinsdag,
I i crmon ~tatioJ), op

21 December, a.s.,
~II Eerstek l», l'aal'lll'n, (Merries).
., :-:pan gocdgetP('lue EZf'1-,

W Oprechtgeteelde ~It'rillO liuunuen
2, HJ Ext ra vette La1l1111I'r.-~

.J. A L BH.ESLEIL

VAN DER SPUY, IMMELMAN & Co., Afslagers.
Vendil Kantoor, Malmesbury.

Op Woensdag, 22 December, 1897, PUB LIE K E
U~I Il tr lt \'.;)1.

UiltIl'f',l''l'tt't'k . nde \'l'l'''(' hl' 1-
dene <liUIZt)t'krn lilt de hand

gehad hehbelld
"

heeft hesloten pul,-
lick te doen vcrkoopen dl' volgende
Erven t.W,;~ ~-.

I. Z,'ker Erf gelt'gell aa n"Mt IIoof.I-
straat uunvx het t'igt'ndlllll "an den
Ht·er I'. (', lf' I{ou\ niet dl' daarop-
• taaud gellOliw under IJz,m'n I)ak
1111) .\ :;U v"etell "li Illtt'l'~t _L!'\',;chikt
voor \'elll' halld,']'- 1,,'zigllt'ld,

Il. '['Wl'" "nbeb'Jll\\Je "1·,,'11
annex, IlI'plalit met "Ill' -oort cu van
vrucht lx« .nu-u, IJl'idt'n held)l'1I cx! l'a
TIlIngrond, en Iaat"gt'nl)emdl' I" ook
bIjzondl'1' gt'I"W'1I voor lTne handel--
)leZI)!Il"IIL

\'l'I'dl'U, :';1111 ''l'<Il'htclI Bf'IIW-

kIII'P~'" l'll IIal lIug \,"l't!t'r zal
wOflkll "<lJtgcl)odl'll. '

(' (;. E :-:L\!iK,

Fa.ure, Va.n 1:yk & Co" Afsla.gers,

Eerste Rivier.
Eer.te Rivier.

Verkooping
\ '"

LAND,
" dell IIl.;()]r"llt"11 Buedel van
"In Hl \.I\\II\;, \,111(jraham;;stad.

E [','II"'" o\'cr:"\'t'nd,' Tru"ll'e
Rf\;.I':'11\ B""III :\IT\IUI, zal
\,t:'rkl"ll'l'lI "I' dt·· ~!t)<'1' \'an ol,'

IdlHi"I;; Bt~III'';, 1\""1,,1:101,"P

Zaterdag, 18 December I 1897,
,) II I I ,::" \. \1 .,

eke!' ..-lllk ledlgll;..!',g"IIt/,' I.alld
Iegell It' Et'r-l<' I:i\'ll'r,;" d" af-

t·dirJC":-;t.'I1"llho~('h, Zljllde g,'deeltt'
" '1'-l..;ot \1). ~'. grPlif .....~ .\' or.~(,II, :),

H"l,tll'" ,'Il I; vll'rkant<:

VERKOOPING
VAS

Kostbare Bouw Perceelen
TE

D'rJRBAN ROA.D STATION,
IS HET Belleville Dorpsaanleg.

-----------
lE l'ig-enarl'lI, daartoe dikwijb verzocht zijnde, hebben besloten om
} het publiek eone andere gelegenheid te geven om in Iwt bezit van

grond te komen in deze Ilekourlijke buurt, en hebben de heeren
Lindenlwl'g & De \ïlliers gelast om per publieke vl'iling aan te bieden

Op Zate nl ag', den l~den Decenl hel',
UMTRENT

180 Kostbare Bouw Perceelen,
gelegen hinnen eenIge minutl'n "an de Statie, ell met€nde gemiddeld
50 hij 1~1) \'oet.

El' is o\'crvloed ,'ersch water op dit eigendonl, en I'ak;;tl'l'nen
worden in d .. ollllliddel ij ke na Ilij la·id gemaakt; en da.ar Yerscheidpne
huizen binnen kort zullen opgericht worden in de buurt zal bovengenocm-
dt grond zIchzeiven aanbevelen bij elk verstandig speculatellr of geld be-
legger di" begeerig is " ('t' in " te wezen, \";"1' de groote grond boom vall
18!)t<,

Yer;;l'helllenen vali dl' koopt'!''i bij de la~tste verkooping, eenige wek-
en geleden, geholluen IH:rden g!'oote. winsten aangeboden op hunn!'
koopcn, nIn daar dat uc wenschelijkheid uen verkooper's voor oogelI
I:,""houden werden om per publieke vl'iling een gedeelte van huur grond
Van de halld te zetten.

Dl' Yt'l'kooping zal gehoudell worden a]' de plaats zelve onmiddelijk
na aank{)11I"t \':lll dell !'l(lt'cialen trein, dil' uit Kaapstad vertrekt precil's om
:.!. ~;) n.m.

Pla 1I11Cnl'll vel11l'1'l' bijztlllderhl'delJ kun nell verkregen wonll'll 0l'
aanvraag Lij de ondl'l-gt'lel'kellden op of na dt'n 11dl'n dezer, of alsook
Yl'ije ::pUOI'lI'l')! pas~l'll aan voorgenomen kooper" ..welke \'erkrijgbaar
7.1l11t.'nzijn van 'af den I ';den dl'll'l'.

Ververschingen zullen verschaft worden.
-~_.- - ~-------, -_.-

Lindeuberg l\ Villier~, Afslagers.
Voor H . .M. Gou vernemelJ!.~

nif (;. F, STE(B1AS:\,
('ourt Cbambel'R, Kerbtraat,

Agent \'001' Verkooperi'.

Kennisgeving van verandering van kantorenL, P. CAU' IK & Co" Afslagers.

TE KOOP.
E~E lJuit<-ube.lilodH'itl niet H'r \,tll d"

l\:,kJl'stad. dicht hij d~'11 tn'ill. "001'

nderhtJJ~n dO<' a"u/~t'k "i0 _
DULE II \'.\~ ~OORrJIF.~,

General .. Wet!lllgenten Afslager.
KaapetaJ, 7'2 LOOptilraat.

noor de hecrcll \VALKEn. ell .JACOB~OHS.

OE heeren WALKER en JACOBSOHN (ft. Montgomery Walker en
Sidney S. Jacobsohn) Procureurs, Notarissen Pil bliek cn Boedel

Beredderaars, geven mib~eze kennis Mil hunne clienten en het publiek
in het algemeen, dat zij, wegens geb~k aan accommodatie in de Standard
Bank gebouwen, de ruime kantoren bekend als J4artinB Chambers
te nommer 16 Waalstraat, Kaapstad, hebben gekregen en zij kunnen
aldaar gesproken en geraadpleegd worden van af en insluitende 15 dezer.

1. Het eigendom bekend als " Zoutpan," waarop vier gerieflijI,.e en
Womdag, den 22~leo dezer, 's namld4tgs, wel ingerichte Gebouwen met ieder gemak zijn opgetrokken, benevens

~ 1 Cottage met frani tuin. De buitenste gebouwen worden permanent
J bewoond door den heer G. ml KOCK. De huizen zullen tot gc!"ief vanZAL de ondergeteekende, die paar koepers afzonderlijk worden opgeveild. Deze huizen zijn al; ", good

elders staat te verhuizen, pu- verhuurd, en zijn zeewaarts gelegen aan het aangenaamste g' 'J van
bliek laten verkoopen al zijne huis- het Stl'lJnd, dicht bij de zee.
meubelen bestaande, onder anderen, II. Een blok van drie groote huizen onder dubbie verdie ... lg, voor
uit het volgende :- zien van elk gerief en gemak, meest Illtijd goed verhuurd als Boarding-

I 0 Dllhbel,~ on enkele ijzervn huizen. Deze huizen zijn zeer gewild wegens hunne aangename en
katels en ledikuntt1n ;' 1 slaapkamer geriefelijke ligging aan de zee,
suite met Rpiegel kast en marmeren' II I. Twee groote Erven, het een naast No. 2, en het anUere wat
bl au waschtafr-l ; 1 aanzet tafel Il lager af aan de boven zijde van de " Zoutpan." Beide grenzen aan de
voet lang; 1 Duitsche piano'; 1 zee, en zijn hij uitstek geschikt voor bouwperceelen, ,
avail' voorkamer tafel, whatnot, 1 IV. 127 Erven, zeer schoon gelegen en bijzondor geschikt ,'001'
huisklok, 1 stove (Hostes!!), 1 hea- bouwperecelen. Deze erven zullen volgens het plan worden verkocht.
ting stove, stoelen, glas, en aarde- Zij bieden eene scboone gelegenheid aan voor diegenen die zich van
werk, keukl'ngcl'oodschap cnz, enz. bonwperceelen aan het Strand willen voorzien, daar erven zeer schaaracb

en bijna onverkrijgbaar zijn. Tegcrlijketijd l'lijn zij cene veilige geld-
beleg~in6 VOOrKapitalisten.

V. ~en assortiment Huismeubelen bestaande uit Ledekanten.
Stoelen, Tafels, Matrassen, Spiegels, Glas-, Breekwaar en Keuken-
gereedschap, enz., ens., eilz.

Yerkoopinlt te beltinnen OD1 1.1. ure.

~Pnblleke y
VAN

13 EERSTE ILASSE lONGB&lt~uu",
(t tot il jaren ODd.)

OpWCMVlSdag.22 Dece",ber,
zullen de ondergeteekende [alhier
uit hunne Vendukraal voor: reke-
ning van den heer C. P. NAUtliEvan
Worcester , ,

PU BUEK V~RKOOPIiN
bovengemeld getal Jonge £zels.
Zij worden opgebracht door' den
eigenaae, en zullen zeker present
zijn op den dag der verkooping.

C. P. NAUDE.
.J.W.llool'l'ee!>!.J r. & Co., Afslagers
Vendu Kantoor,

Malmesbury, :3 Dec., 97'
-- - - -_, ,~. -----,.--~

WE~LINGTON.
I

Publieke Verkoopin
TE ,""

DALJOSAPHAr,~
/

i
\Huisraad, .enz:

,

Ol'

TEN 2 eRr: I'HECIEH,.

\'U' '('l'S

1 vierplaats Amcrikuausclre "piael',
1 011ggy, 1 l'nkell' tl1ig, wascluna-
chine, en rat verder zal worden
aangeboden, te veel om te omschrij-
ven.

AI het huisraad i-; zoo goed _als
nieuw, en wel waard o~JZichtigd te
worden

Koloniale Weeskamer en Trust Maatschappij.

Somerset West Strand.
EEN ZEER ZELDZAME KANS.

---------------------
UlTGB_BEIDE

Publi'eke Verkooping
VAN

ZEER KOSTBARE,

Bebouwde en 127 Onbebouwde Erven,
en HuismenbeIen te

SOMERSET WEST~STRAND.·
DE Executeuren van wijlen den Heer W·. P. VANBRED!. en den Wet

Edele Heer P .• r. MARAIS hebben besloten hunne Kostbare en
winstgevende eigendommen wegens den dood van wijlen den Wel. Edelen
Heer W. vANBREDApubliek te laten verkoepen

OP

VRIJDAG, 7 JANUARI, 1898.
--- ------ ---

Lithografische plannen der El'\'t'n verkrijha.ar aan het Kantoor van
den ondergeteekende,

J. ACKl<:H.MANN,

M. L, SMITH & CO.. Afslagers.

en ZOON ,
Afslagers.

Eersteklas GoedgeteekIe Koloniale \r eoskamer Gebouwen, ,tr Kerk Plein,
Merries. 27 November, 1897.

A. Percet·len ..j.(), 20U en (j:3 blok M van den grond door hen op de
vendntie van den edelen hool" Net'thling in Januari, LI. gekocht. De

\,. oe Ilds ti ag', ~2 deze r, pel'ccelen grenzen Il.-'lnelkandel' en er staat een nitstekende woonh1lis op

Z l' LLE:\ gl'IIIt'lu getal Paard~n met veranda,. on~er ijzeren dak, bevattenue drie ~amer8 en kamer o.p
J publiek wordelI yerkocht:te stoep, kombUIs, dIBpens, en andere kantoren. Er lB ook ~n ~age~hulB

Kl~pmuts ~tatic. Onuer de P~" .en stal op de. perceele~. Het gl·he.cl vormt een. z~r verkieselijk eIgen-
den zijn er verschillende groof"., .:dom. Het eigendom lB pas voorZIen en het hUlS IS gemeubeleerd. De
,.ter/,e, en egale paren, van i5 grond met.gebo~~en en huisraad zullen tezamen verkocht worde~, H~t
handen hoog, geschikt voor dade~k eigendom IS nabIj het beste deel van het Strand. Men kan dadelijk beZit
gebruik, zij zijn meest allen ~_ nemen.
dresseerd onder zadel en tuig, ~- B. Perceeien 355 en 3;'6 van blok Z van hetzelfde eigendom, gelegen
teeId in Roggeveld diBtrikt, uit «le tusschen de eigendommen van den heer Johnson en den heer HiUiard.
beste stoeterijen, en in uitmuntende Deze zijn uitmnntende perceelen.
conditie. Zij worden opgebracht De
dOOl' den heer Jan Baartman. ~
zijn beter dan de vorige troep. .
~ N B,-Geen aangebragte

Paarden zullen Terkocht worá~
tenzij eerst geadve~rd. '

A. B. De Villiers &; Co., ~.
Paarl, 14 December. 1897.

20

OP WOENSDAG, 22 DEZER,~
rj ULLEN gemeld getal Memes
{.-J in goede conditie publiek, wor-
den verkocht te Klapmuts Statie,
meet:!t allen gedresseerd.

e, S. E. VERSTER,

A. B. De Villiers & CO'IAfslagers.
Paarl, B December, 1897.

~~t
30 Uitgezochte Eersteklas Roln Purd ••.
20" lt Imles.

G. \Y. ~TEYTLER, 1 '
.1\1. ('. YAN BHEDA, f Executeuren .

P. J. M.ARAIH.

P. J, BOSMAN

Somerset ,Strand! Somerset Strand!
----------

VERKOOPING.

Kostbare Vastgoed.
DE beeren gebroeders KING, van Durbanville, zullen publiek doen ver-

koopen t~ Somerset We!!t Strand,

Op f)J~SI)AG, den 28sten.Decelnber. 1897,
Het volgenue kostbare Vastgoed, gelegen aan het Stl'l:lnd .•

Verkooping zal 's morgen om 10 uur
beginnen

•

Op de plek op ~8 dezer
P. J, BOSKAN en ZOON, ~ .

Departem t fID PobHete Iltu.
oor Rooiberg- Dam,
ij Kenhardt·

VERZ GELDE tenders duide-
lij gemerkt" Tenders voor

Rooiberg m" sullen oDtvangen
worden d r den Controleur .en
Auditeur . neraal, Kaapstad, tot .
om 12 uur ' Woensdag namiddag
den 29ste aanstaande. Toor het
werk in ve d met het maken van
de aarde rken van den dam. de
overleopan de sluizen, gemetae1de
muren, he ipleisteren met cement
enz. te ~rg nabij Kenhardt, in
overeenko t met teekcaingen eD
specificati i welke te zien zijn op
aanvraag bi het departement van
publieke rken, Kaapstad en
Kimberley, f hij de~ residen~
ingenieurs ntoor, Rooiberg, nabiJ
Kenhardt, edurende de gawone
kantoor ure

Tenderaa worden aanbevolen
persoonlijk e plaats' te bezoeken.
alwaar de 'rd en uitgestrektheid
van het w te worden gedaan.
zullen ezen worden door den
resident in ieur,

Tender moeten den tijd ver-
meiden wijinnen zij ondernemen
het werk ,voltooien, en moeten
twee voId Ille borgen stellen voor
de som va . , voor de behoor-
lijke nako .qg van het contract, en
de naam eningen moeten gehecht
zijn aan d tender vormen, welke
verkregen ,kunnen worden bij
eenigesn vJn bovengenoemde kan.
toren.

W. WESTHOFEN,
Ingenieur, Departement

van Publieke Werken.

Departement van Publieke Werken.
Kaapstad, 1J5 Nov. 1897.

I '

Departement , Publieke lerko,

'rENDERS, -erzegeld en geën-
dosseerd s hierboven. zullen

worden ontva door den Con-
trolleur en Audi r Generaal, Kaap-
stad, tot midd~g an Woensdag. 22
December, 18~J.oor het transport
van Colosberg S tie naar de plaats
alwaar de Brug:ll worden gebouwd
en het oprichta van het dwars-
balkwerk der br g, wegende zoo-
wat 112 Engelsc tonnen.

Plennen, spec catiën en alge-
meeue kontrakt- rwaarden kun-
nen worden getie aan de kantoren
van het Depar ent van Land-
bouw te Port Eli beth of te Kaap-
stad, gedurende e gewone kan-
toor uren.

Tenueraar8 m n deu kor tilten
tijd melden waa'n zij hot werk
ondernemen te vo ien, on moeten
2 bevredigende rgen voorzien
voor de behoorlij vervulling van
het kontrakt. Z e borgen moe.
ten do ingesonde tenders onder-
tookenen.

De laagste of . ige tender Diet
noodwendig te worden aangeno.
men.

W. WESTdOFEN.
Ingenieur P.W.D.

Departeme~lt 'l'oor PubliekF. Werken,
Kaapstad, :.!6 November, 1897.

Departement foor Pohl1ekelerkea.

TENDERS
het maken

deringen aan de
bouwen te
een Politie

Teeken'
Contrakts
en gezien ten ....u._..'"
dergeteekende,
den ReRident
boRch.

Tenders d_.',_~....._
ders voor
School Gebou
zullen worden
Controlleur en .AI~UlWlrr
Kaapstad, tot
DONDERDAG
1897.

Tenderaars UJGl'lA.lD twee bene-
digendc ter be-
hoorlijke het Con-
trakt, en ZO<Xl8nltre JjIOl'J~ moeten
de Tenders On(l~peeltenen.

De ~ste of ! Tender niet
noodwendig te aangenomen.

GREAVES. '
Architect.
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BENOODIGI'l. Kaapsche Gouvernements Spoorwegea c

Kerstmis--eIt Nieuwjaar Vakantie,
1897-1898,. "

V AN af en na 1 December, ] 8;7 ,tot ~p 4 éanuari 1898,. zullen
rh'izicr.reis kaartjes worl}Pll uitgereikt tU~8cuen de statlf'S als

hieronder ;-

AFRIKAANSCHE CYCLE
CORPORA TI E.

EBN EenUt A88i.ten~
Eersteklas Jpngeoa

George.' •
W erbaamlaed~b te begIDn.~~

het April-Juni k"artaal.
Applicaties, Dlft de

getuigschrMten, zullen wnrnl~n
gewacht tot op den l êden
1898.

Sslsria £150 met vrij ,
Voor bijzonderheden ii .!Den

aanzoek bij den Hoofd-onderwijzer,
den Heer C. Horusra, G~orge~:

------------------*----

BENOODIGlP

EEN onderwijzeres voor een der-
de-klas publieke school te

Modderfontein, 12 mijlen van Tar-
kastad, Salaris £60 per annum.
Logies vl'~ennis van Holland-
ECU, Engelsch '~lJ lDUZIl'k. Appli-
canten moeten tot een Protestant·
sehe Kerk behoorcn Werkzaam-
heden te beginnen na de korstva-
cantie (nf April), Appllca!les met
getuigschriften voor bovengenoem-
de ootrekking zulleu Illgewacht
wordeu tot den ~)Lll>en'lllbl'[', lt-1~17

Il, r "I~ HEEHDE:\",
~Iodderfontein,

T,lrka"taJ

35 merken.

mit.a dezen,
Sectie 266

ftIl Wet No I40 vall dat ter
vergadering ivan ekn AfdeeJings-
mad van Qerf'lI, gebouden op den
12den dc;er, ieene Wegbelasting vaneen en een! halve penny (1 id.) in
liet £ stcrli:ng, zijude één penny voor
hoofd- en érJl halve penny voor
afdeelinga wrg~n, geheven en op-
gelegd werd up alle vaste eigen-
dom daaraan, onderhevig, voor het
jaar 18!)8; 'en dat gezegde 001Il0l;- -
ting verschuldigd eli betaalbaa~ zal
zijn ten kantore nm den Afdeehngs-
raad van Cenc«. ol' II:'!Januari, 18~.8.

UI' last,

"L~ RY CARSON,
Secretaris,
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Familie IKaartjes.
Kaapsche Gouveruements ') li!1 he' ioonen van een 'oertificaal, .verlui;gbu; !7t!ial~

Spoorwegen . (fll.a....t.clijke I elke :-;tatic-zuJlen famlli,e.n die Dlei minder dan , n
YVV ,. J KI K . t i naar dezelfde beIotemmlDg neme,ho\'killgen op do \\ IJub"l'g en of ~ e ...·'e 1~,rJ~', rel .oerd tegen degewoM

tiilllons""tadlijnenulfg-c:dotcn) \\lur,r(,/fll/l/rnlJlldl'l" I;)JUII/J./(~'~I: r:lilljve~\Jlar niet bOOlf8r daa
euk cle prlJlell voor e u ' , Ik kaartje ,
,'I >i.- ')J 14e kiWIS., eli I~ e. \lJ, :.!de kla .... ~oo~ e 'erd d'- _._.- : :11 \"~H.·)r-I;UC;'lIlltf'1I va,,' 1~;{J IHljl,·t,~" mter tegen drie-vi ea er

, " h (] l ~"'\,(Hh' e nkelv V" IWIl" .' ,: d andOra.nJe VrIJ·staatse e rOU- r Zoo e~1I lid der fum iho begeerIng I' om voor ~ ereu
vernemen t~ Spoorwegen, 'lertlg' tl' ker rcn. hu het recht daartoe "an den 8tatlemee.~er

: \'l'l'krq;"11 wot dcn. ,-. ~ '"

,

EENI<.: onderwijzerea OlD lI~n ;,
kinderen oudcrw ijs. te gO'".tJll

op de plaats JRgel'sfuntem, d~~trlkt
Bedford, omtrent een uur:; "an
Kookhuis Statie. j Keunis ii van
Hollandsch, Engclsch en ~u~iek
vereischt, Salaris £30 pt'~! Juar
mot kost en inwoning vrij. '

Werkzaamheden te beginn~n na
de Kerst vacantie. :

Applicaties zullen ontvangen
worden doer den" ondergeteekende.

S. J. SCHOEMAN, l'
, J agersfontein,
P.K. Kookhuis S~ie.

10 December 18Q7.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LmfNON ell 00.
DUf., )[ATHKW' en 00.
J.D. OARTWRIGHT en 00.
B.LA.WRDOE en 00,
STKPHAN )(oPHERSON en 00.
en bij andere pakh u1ze1l.

Voor de grootste en gezondste wijngaarden
..an Amerilua:utaehe 81.okken (""geiNt) van de
soorten Riparia, Rcpeetris, 8010D11I,en J&eque&
belltaaode uit nlet minder dan 3,000 Ilokker>,

·niet minder dan 31 voet wt!enijda YaII

elkaar, geplant in 18% :-
3 rrijoen "aD i:lb elk
;.! il:.! li)

I Gewone Pleizier-reis Kaartjes. .
II I."" '~de eli :\dc Kla."" Hetour Kaartje. zullen woi'dell
lilt::.:, nrk r ("llaf~C/,ll'll \,UI distalltH') t,ege1l de g..,wonc enke1e
I ~'I."prIJ ze n.

I- " ~,Jl' cu ,1.10 Kla,"c Hetour Kaartjes zullen (on_afgezien
I,,, .(.tl."d) "",.,kn uitóereikt tegen enkel e relll Pril. en de&ch Ilanal~nrl :-ir()OI'\\r~, r_\ li II. _

). "a ....tjc. tel!~11 vcrurinderde prijzeu zullen wurden uit.ge.";ikt

N~' 1 ds .he Spon I'\I I' "f'll, (11"""11"11 )I,tlden Yaal lt" 'el' Brub en Je vooruaamste etauee
ruer :\n se ' ' 1'» der :\L,\.'-'){

GOL'VJ':H S}:MEXTS . I'RIJZEX YOOR
AMt:lUKAANlSt:llJ:: WIJl'WAARU PLAN·

TAUES, IRn.

011 tierw iiu: res l:e Iloud i,!.:tI
al~ A~~i:-;trnt!\,

Aaude wIJkschool te H(;kOpltlll,'; 1":~U
uur I-an 't dorp IIarn~1ll1th,O,\ .S.

I nr! we Spoor II r;:, Bemoedigd door d,e enorme
verkoopingen. maken da Fa-
brikanten zich gereed om

--- 000 BLIKK••-,
TE VERSCHEPEN.

Ceres, 1:3 Dec. 1~Vi'.

VERE1~L'HTE:\; HewIJlt'lI y.ID
bekwaamheiu, Lidmaatschap

eerier Protestantscho Kerkgenoot-
schal) Kennis van muziek , err

, T 1 'minstens een "Element ary eneIer s
Certificaat. Salaris £7 Cl per jaar,
met vrij logies ; benevvris de muziek-
gelJ.en van miuste ns t ie n loerling.:n.
A pplicat ies t e worden ,gt'zo,nJ.en aan
den ondergetc'ekendu' te ( crc- nu-t
latf'l' dan I Jan., 18~18,

BIllijke re skostcn zullen v('rgoeJ
worden.

Duurte der Kaartjes.
(I ,j" Ka8lh"he "II Vr-ijst nnt sch e Gou vurnements Lijnen, e~, op de .)Iijncn der

1·It-l'htl~Jlal"lld ell Ïuu we .~L....t8l'h"I'Vlj,,", zullen kaartjes g~ldl~ ltlJn ,voor i :Maanden
vuu af daturn nm uitreik ing, rrtaa r III g('I'1I ge,·allate!· d~u !R Februari, 1811 ..

1'1 " 'VaartJ·'·s uitc-ereikt l1a&l' eu <an de Zotd·AfnkaaDscbe Repubhek eul-l'IZler·re'R l' '''' ". I itend
I I' ' vei tic" 'p()o.)rw~" der Ncderll\nsdcb .. Ml\atllebapplJ lot op en IDS 01..,-" een ge UIg' zIJn u '-' .. ,...., " ...., . d
"I J' .: I""" eu over Je Knapsche eli \ I'IJsUlat..che Spoorwegen voor t .. ee maan en
.. ,\IIU a lt L"CO, . I 1 ., "8 F 11· 1898
vun af dut um van ILltn·ikelling-, maurm g'pcu.g'ev~ a.ter uan - e !UaM.. .

K . II t " 1,I,'g "I'J' Il in ee"'ge richt.i mr met de WekeitJksche Ec I'I! teaartjes zu ell UIC· ~t .. 1"'1

KI ...,se Suel-t re iue n.
l'assagiel'8 zulle" niet weu-deu LucKeiaten h un reis te breken dan slechts ol'

MET betrekkinl: tot de Gouvernements Ken·
nu.ge,·ing, ]Iio. W3 VIW I 8~'" 'lfordt hier-

door ier algemeene narichl bekend geeteld dat
de prij&On voor bovengenoemde te 'Iforden aaD'

geboden zijn ..oor 18'J7 als 1'olgt :-
KLAS A.

BENOODIGU.
APPLICAT] ES voor de.. ~trek-

kinz van OnderWijzer of
~ ... ~i

(Inderwijzeres in. eone derde klas
prevate school to Malpa.s, :~ullen
door den ondergeteekende ont ~~ngen :-
worden tot :lO December i; aan-
staande. Applicant moet lid !)vezen
van de Ned. Geref. Kl'rk. :

Getuigschrifwll van bek waarnheid
en good zooe1ijk gedrag,! eone
vercisehte. -. '.

Onderwijs moet r,egeven ~orden
in Engelsnh en liollansch. Zingen
zal eone aanbeveling wezen.

Salaris, £(j0 per jaar metr, vrije
logics. Billijke reiskosten :lZu))en
betaald worden. V oor wrdere
bijzonderheden doe aanzoek llij

L. NA;UDE.

IIoe-... _._,... .
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES, .
Timber Straat. Pietermarltzburlr.

KLAS Il.
Voor de groo&8~ eo gesondste wijngaardeD

beat.aande nit AmcrikaaD8Cbe stokken ....u
bovengenoemde soorten, gdRt op EQro~be
llok'l:en, Tan Die~ minder dan 1,500 fll.okken,
.taande niet minder dan 31 foot weemjda nn
elkaar :-

H. BER~I~(;. terug
C, Il ELLIOTT, Algemeene U... tuurder.

katiën, Con-
en Schedule
OI'den opge-
toor van den

A1l.!cmt.'ene Bl·titunnlt.>r~ Kallt~)or, _
K ..... p-tad, tl N',,,·e,,,lH'l', I,~~I"

Bf£NOODIGD. £100Voor

1,-,E~ Onuerwijz.er of $dl'rwij-
',; 'Zl'ft?,; op een plaats nel'

uren van Aliwal Noord, om 1() of
11 kindoren onderwijs te g-e\'en in
Enzelscb Holland-eh l'll vier U I in'" ,
JDuziek (Alle deze onderwerpen
wordull ypreischt).

Appllcaties IlH't gl'tllig,;\'llriften
\':111 Ilt'Yoegdht'lu t'lI bedrag ":lIl

salaris zullen ingf'wacLt worden tot
op JOsteD Dl'cernber, 18~i, uoor tltIl

ondergett>ket'mle, dienst te bcglnnpn
na de )rerst- Vl\('allt!('.

(J. G.) f', G. VAN AA lWT,
Wind rogelspruit,

Aliwal NoorJ..

Amphitheatre. DiYisional Council, Bartly Eut.Bolinder Zweedsche Stoven,
Engelsche en Amerikaansche Stoven,

Messenwaar en Electroplaat,
Tafel- Lampen,
en Beddegoed,

AVOND NOTICE.ELKEN
SALE.POUND " Prijwn vlli1li:.![, elk ...

• II .£1[, "
" " £1(1 " ...

£100
60
4()Matinees 's Zaterdag!. .1' I0 h" "nld ont of tlw Pound lit Cold-

lmwk on tho 24th December, ISn if

FRA NK E FIL L IS not previollRly r.!1t'llI!ed :-
- • ;; Sheep, right car swallowtail, Inllll-

! liDct.jy lettered. 7 Sheep various marklI.
KOLOSSAAL ! 1 Ewe right ear slip, left ear slip, letteled

'Vieuwe-Ver/ooninp-Nieuwe i ~~~~~~ 8~~~~ ~~h'in~,]<i:,: :~h:w~io~~i
VOOH 18:17 ('Il lS~8. , halfmoon in front, lettered OD right aide

N.S, 1Grey Blue MIII'tl, about" yean
. oltl. 1 Dark Blue M,ire, Ilmall bles, both
hind Ceet while, Illark of sore back on

. withers, abont 8 ~'ean! old. 1 B1aek hei·
TUE(L\.J"G8·KAARTJF.S.-Boxe., i3 3e fer, small white udder, llbout 2 ycan old .

en i:.! ~., St,()()lcn, ,.... Pit, 3.<. Galerij, 2.
Maleier Galerij, 1•. Militajre" halfprji •. Heuren

,,'" half acht uur "I'cn, Bende·muzlek oUt
uur, Vroege toe!.:ang um 7 uur, Galerjj, 6d.

extra. Stall. en Pit, I.,

i:.lll()

Deae prjjzen alia open "oor do vnlrende :-
(I) Planing ... in den wUngaAl'd geent ge·

durende hetzelfde jaargetij ala wur·
neer mon liet inlObrijven, op .tokken
ui~geplant ~f een uf twoe ""iaoenen
wvoren.

(li) Stokkou in do kwookerij gaënt, betzti
ol' geworwldu .tokj... of op looij"
gedarende het jaargetij ..oor oompe·
titic, en uitgeplant in den wijnguni ge-
duroode hot ""i_n 1'1UIc:ompetitie.

(:1) Stokken geënt, betzij op geworteld.
.tokje. of op loot)ea, on inreplaat
geduTellde ..,i&ocn ... n oompeiitie.

KLA8 C. GF.:ENTE STOKKEN 1.N KWEE
KERIJEN,

(I) Voor kweekcriicn "an wet minder dan
HI,{)()) ont je. :-

G Prij zon Tan i;toJ elk
(2) Voor kwet>keriien van niet

minder~an ó,UUO enlj ... :-
" prijzeo VIUI .£ 15 elk .
:l " £10 " .

Hang- en
Bedsteden r.K. Rhodes.

Dist. Barkly Oost,
12 Nbvember, 18f1ï. Een reusachti~ Succes.

-------------r----• . -_.-

4 Onderwijzers Benoodigd
111 het dl~trikt \'im l'lli"ndalt',

naar
Wnal'sch nwing:

R_ J.VL_ ROSS & CO. W, F. VORSTER,
PoundlDlUlter.DE ondergeteekenden,eig;e,'naars

van de plants Bottelfontein,
distnkt Malmeshury, geven:' hier·
mede kennis dat, niemand toegelaten
wordt om ll!Ct of zonden hl)ndcn,
over hun gronrl te loopen, bfhalve
op den publieken wPg; en d!\~ allen
die op bovengenocmde of op 4~~dere
wijze op hlln grond overschrIJden,
wettelijk zullen vervolgd worden.

F. C.• r. BESTER,
J. N. A. BESTER.

Bottelfontcin, 14 Dec. 1807 ..
"CITY CII'!,ISo; .\; krllLJ<:TII' CLUB" i N ()TICE' I--b--:- tb t 'h u. . I' 18 len~ y gl "en I< • e n·

zal l'en grootschu Fletse le pn il· del'mentioned daLe8, havo beeD ti:ud,
Athletische Bijl'l~llkomst houden' for tho holding of Sales (lf Stock, inpoDDd-
ondl'rde wetten valI cleC.C.A.A.A.1 ed, and remaiuing unclaimed in the several

, 0 b d Pound .., in the Oivi8wn dDring the half
en C. • op oveugenocm e gron- year, ended 30th June 1898, vi,.. at Il a.m.
'den op Saturday, 29 Jan" !Satnrday, 26 "eb.,
Nieuw'J',1(7rsd(]~, 7 Januari, ~aturd"Y',:.!6 Mat'Cb, " .:JOApril,7898 tSatul'llay lIB May, 2.'j Jur,,;, 98

• By Order
Alle de IJJaról'ijdcrs zullen mede-· 8. K SHAWJo;,

dingen. 1nschrijvinKl'll sllli!<Ju I Secretary V.C.
op 24 Duc. lHCJi'. ' lJil'i.ional CU,ullcil Office,

H. W. S'l'ANDlSH, [ Hal·kly1':ast,9Dec.,1807 .

, . . ~~~."~~:c450~·*~:ps~~~:J~gsra&d,B~iuyoo8t
w. n LER, f:o\ec" \'f .P.A ...L\,

PK HUR -l5!!, Kaapstad. ~ KEN N ISGEVI NG.
KAAPSCHE I --

. KENNISG EVING gescbeidt hi~rmede,

GOUYERNEIENTS SPOOR!l.EGEII dat de volgende datums bepa.&}d zijn
n 11. voor de ,·erkoopingen van het SChnte Vee

--- in de verscheidene SchutteD, in de afdee.

l'ENDERS worden govraagd i ling gedurende het balfju.r, eindigende den
voor do lIUUI~ van een I 30aten Juni, 1898, om 11 nu dell voormid.

WOONHUIS, gclegf'n langs den dag1l, nlUIl ; - , •

b" d K "d Zaterdag, 29 Jlln., Z ..terdag,26 Feb
spoorweg, na IJ e ALKllAAI ZIJ e Zaterdag,26 )flUid, Zaterdag,:JO Apri'l,
van het VISCHIiOEK STRANIJ, bev~t- Zatcrd.g', 28 ~h·i, ". 2s Juni,
tende :3 kamer::> en 2 kombuize.~, op lut,
uIlen onder één dak. Verdere hlJ- ~. I!:. SHA Wf;,
zondl'rheden k llllnl'n \'erkregen Secretaris A,R.
worden aan het kantoor van den Afdeelingrn'aad Kanlooi',

, Barkly Oust, 9 Dn:ewhel', 1897,
Hoofd Ingenieur.

Tenders zullen ontvangen wor-
den aan het kantoor van den
Controleur en Auditeur-Generaa1,
Kaapstad, tot p den middag va.n
Woensdag, Pil 22Rten December,
1897.

Aanat.aande medediDgen moeten bunne oamen
l1&li dOll ondugeteekende iD&ooden uiet later dan
18den December, I8'J7, en bet onder_k der
plantag.,. en Irweekerijen zal pule ..ioden
omtreDt bei midden ..an Jannari, 1898. De
beoonIee1aan zullen. waar doenlijk, don daium
hDDDet besoek aans,:ppen en te kennen "Yen:
l1l&&I' dur bet i:n oommige genllen, OIlIIIOIfI!lijk
sal mjD dai bet ondenoek geachiedde op den
be.-Iden dag, wordt un de band .... ~ da~
.edediugerll die genoodsaak\ woNen ftIl bunne
plutaea afwesig te zijn op omtrent dien tijd
door de beoordelaan bePUJd, diegeDeD die met
de ... der plaat. tOeYenrouwd min., met
UIe bij__ beden te YOOrtÓell, mei betrekking
toi de ~ta,. en Irweekerijen door de
beoordeelaan nreiaehi.

. CHARLES CCRREY,
On4er 8ecrehn. voor Land..,u;.

t,\\'. :--
1. Eell \OOl' Jl' Al'mf'lI ~('It()()l, te

Krakeeriviel' Salaris £l~f_1 pa'l
wet eell hili" om tt' bt'I\'OIWll,

.) E\'n \,1)01' dl' ,\l'I11l'lI :::;ch001, te
SaLt rt" 1.:71) ell

.. Cuhlbrouk, 7 Vf'c., 18~7.
DivinviMlonal ConncU Office,

Bllrkl~' 1-:alll, ~ [)el.-emher, 18~7.
STRANDSTRAAT. KAAPSTAD, KAAPSTADSr.HE

ATHLETISCII~; ')'t:LE~GI!OND N•
vROEN1:: PU NT. Diyjsional Council, Barkly

Wesler/iiJl.e / ma/dir: East.
A/hie tisehe A:i.'OC ill i-j. :_.-=- i

Jh; i:lOO
Co-operatte ..e kwetlkcrijen worden tot compe·

etie in do,,,, Kluae niet toegolaten.
Dovougenoemde prijzen zulieD worden toe·

geeia&ll ..olge1lll dil volgende tabel
msrkeu, i.w. :-

••• "A.~
'NcdcI'landsche Zuid-Afrikaansche

SPOORW GMAATSCAHPPIJ.
..

Ongl'lf'g'en.
\'1'1J l,wic".

:.;, E('l1 \'u:~r dl' ~\.l'llll'n ~cllo"l, tL'
Bllffl'l"kl1]" ~"I"i'i· £~II CII

vnj ltlgil':-\,
LEen \'001' dl' :3ue klas l'\lldi"kt;

:o;chool, te Or!!ida, Salal'is
ei''! ell vrij logi ..,;.

Ir urkzaamIH'dL'1l k lJegllllll'll op
dl'll l~tt-Il Fehl'll<ll'i, 18~1,';.

1',,\\ Ijt.,'n "all b, klraamlll'id, )!ul'd
z",J,'IIJk ~,'dl;l<; en Jldlll<l.tI.'l'hal'
val' uell" l'rllt, K,'I'\.. zldkll du"r
11,'11 I)ll,],.r"f't""kt'ntl" \\ IIl'eI"1l Inge·

r I' I I 1 "I~'"',1I,llt tlJt d"11 .JI 1'11 ,:11111<11'1, ,"",
20
10

il:llJ

NOTICE

Kortste en G edkoopste Route voor R~izigers en
Goederen van e Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere pi atsef" in de Transvaal.

Dagelij sche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria.....,

,Vcgge]ooJ)en. KLM! A,
Groei en co1ldihe ... 40 merkeo.
Kwaliteit eli unifomliiei~

YaII venlCheidenbeid 2.)
Cul~ivatie en de algemeene

bewerking '"
Grootte ...
Planting!! a&taod ...

Ol' I II December van de .,:Plaats
van dun onder'geteekend~) Een

Rood Bruin Paard, om$~rceks
ti jaar oud, !liet draai lang8 dt'n
nek. .Een iéuer, bij wit:Jn gu,poemd
paard mocht komen aan~Popen,
wordt vCl'zo('ht aan den :onder-
geteekende hiervan kennis tejgeven,
door wien alle billijke oIlckosten
zullen worden \'(·rgoed.

S. J. VAN ""IL SPDY,
Zoethoutskloof;
p.k, Philadelphia,

via Klipheuvel Statie.

.1. I' ll()']'IIA,
I' 111""<1,, It'.

BEN~OIGD, .
I.

11E:\"E HOOFD ():\OE nYL).
i.J ZEHE~ voor Iwt \Iel:ijl'~ut'.

fJartt'lllt'lIt dl'r I I Kla...rill'], ~chuol
te c\bl'nleell. UlJ.derWII' te geV('ll
ill IJ,)lland",'h l'll EIlg\'bch l'll alI,·
'ilk keil \'t'rt'I-': h t vuor ~t :l1Idil'll'd.'
I V tot \'1 L W"l'k te l>t';.;inllt'll liJ

de Kt'r~t \'Icalltl". ~aLjl''' 1.:1:211
p. a.

Tarief loor ReWgers naar Johannesburg £4 t7L-en .£3 t7i
Pretoria J4 5s. 8d.-6n.£3 ft" " " " ,.

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

lOOmerken.Bedrag ...
KLAi! B.

Groei en couditie ...
Culii ... iie en algemeene

bewerkiug ...
Grootte ...
Planting!! af.~lld •..

4() merken,

30
2b
5 "

Bedrag... •.. lOO lIIorbD.

KLAS C.

,]lleteher's Klein-handel GtlIOlaagde Percentage ...
8.lbandeling, en boe men

daannede te werk gaat 3ó
Groei en cooditie ...
Grootte

-------~ _. ------_--
Op aau8t .. lling Ar:L.l EIl'ctrophltel'll (011

Vergulders vO(lr~ Z.Ex. dcn
Gouverneur.

15
15

Totaal Bedrag ... 100 merken.II.

EE\E (I:\"Ogl{\\ l.IZEHI-:~ 'U"l"

I'l't K Icd, rg,lrt('fl d'T,~rtl"~1 .. \' E I' ~I E Y r; I,," I't;,jU,h ; dl!" [Il'adlt Ige in~tnJml'lltt'n in voorraad VBn

\'"'.'Ik te \,I'glflllPli 11,1 dl' 1\l'1'''' \a- <lf £ L, !tlt 1.:~ I ~lllh,-\()i'l' hOIlt.IIILof,tegen w>rnakkl'hJke ter:men.
,.tlltlt', ~,da1ï" Cl," 1', il, '\1'1'11- ~

1.llIt\lll \,,,,1' 11I\'.II!! ..n:'t'nld(:l~L,tl'('k·l" (·.\I\I'f·:~TI':li,':-;" .\III"lïka'llI", ..h,' ()l'g:,·l-,.~·all :~f .£I~ tot £:J().-Ge-
f :n";':ll IIP'dL'T1 ,!._t'tlll,L.~LhlJill TI d,IJII dlll~!rf"f'l'd ( :tlalllg'l.~ \TIJ'

,I, II U"dcT"t'lL'ckl'lIL1t' Ill/,t'II,lell

\",,1' (lf 0l' lien ':;I\"ll'n .)A:\I· .\I:tl
1"~.h ,'n t,.'Vl'II.'; 111£'ldl'lI tnt welk
Krrkgi'noot-cllal' zij l)('hoI)1'I'11,

I), 11.(ï I.LIE It ~, \. 1) \ I ,
\'''''I'/IIt,'1' ,j"r :-'l'J,_ (',

Het zal n goed Betalen
OM UW OUDE

Platelaar op nieul bflegd te trij-
gen loogoed als nieul gunt,

Door H. EVENNETT en 00., 23
Kastoelstrnat, Kaapstad di~ onder-
nemen elk BOOrt Electroplt.lctwerk
te doen in

fj!Jud, ii/ver, A iekel en tolJer,
f'lJk BronJ en YolJerPo.'eerJ,":,
'en Goudvernisser, te£1,:n zeer
bi/li/ke fr"zen.· Uoofd Ingenieur.

Kaal: tllU, J4. Del'., 18!17.

Hoofd Kan/oor Depot:
HOEK VAN

St. GEORGB EI YlATEllilfT
T~~Ea STRATE.,

GEBOUWEN. v II MT!D
K.llP8'rAD. &AAC.J.

AGENTEN VOOR

genomen.

Departement voor
Werke

Publieke
en !JOllten" :\"LW :\ :\T1U.'I.\ L" \aai·~lachIIlI· Illrt gepolt;£.:'d 'dt'k~el

I'd"t kllll1l'l"t,t, :,2". I',d. !

HET BESTE ASSORT~ENT
1'a)'IJI"I1, [,111,,1,,11111-<, ~latt(,ll, GordIJnen, Gordij~ Palen,: en

t"gl'lI d" 1.1:1~,t\' ]'rJJI"11 111dt' Stad. ,

BEDSTED~
I all :t1lnkl '''ur!<-II; \:111 :If l~, ._Ij,l. :'I)t £~O ,;11'*'_:j

AAN ~O
ste of eenige Tender
kelijk te worden aan.Huis-linnen,

.\ \"'1'.1\'1""
- 1)"'-"'II1\1I'!' 1-",1;, ,)~O. BROWN,

TENDERS worden evraagd voor
het oprichten 'Ven met ,IJzeren

Ramen overdek te gen bij het
nituwe Valkenberg A jl, Mowbray,
waarvoor het M laal op het
oogenhlik reeds daa!'

'feekeningen, S
ditiën \"an ContI'alt
yau IJ zeren Raam te

J N(J." I ricLt, kunnen ten k·
ondergeteekende wor

Tendert! duidelijk
der voor bet oprich

rrl': worden vt'rkocht nit het Hch,nt Le dekte wegen te Valk berg Aai~'l"
- Culdhrook op dl'n 2-!sten December, : zu11e . d . t d
1~~17, itJllien lIid \'1'Oc;;er gel08t :_ ,n \lOr en on . gen oor en
';1 Schapen, r('cht(,t'oor zwavelstaart, Cor.troleur en Aud ur:Generaal,

ondniJdijk gelt"tt~rl'd. 7 Schapen met Kaapstad, tot op de mIddag van
v~rSC?i1lellJe merkcu. lOoi, rechteroor Dinsdllg. 21 Decembe 1897
8hp, ~lUkeroor slIp, gl'l.....tt.erd H.B. OJl rech- Tendoraa.rs moe be-
ter zIJdo. 1 0"1, I,t'chteroor zwalnwlltaart, _ol'
IIlIijtj') van i!ehter, linkCl,()()I' IIwalnwBtaart, vnxlIRende borge~ be-
halfllllllm nm """", ~1'lettt'r,l op N'Chtf'r hoorhJke volbrengm van het kon-
zij~f'. N.K I '.·;u,1l l.~lallw .Merrie, o~treDt. trakt, en zood~ rgen moeten
! J3l1r ollik . 1 7.,\art bianw Mt:,rJle, mE>t1 den tender onde~ nen.
smal 1J1t'l', helde achterpoown Wit, merk I DI" .
\.ln i'A·er ril;; '.')' ~t'hnf. orut.rent li jan'n e a'1~(> of eenIge tender DIet
oud. 1 Zwart va.,,·~, ldein wit uie'r, ow· noodwendig ttl wordelI aangenomen .
trt'nt ;i j.lre" (Ju,L ,

H. S. GRKA VES,
Architect.

Depan.ment YOOrPublieke WerkeD.
Caledon Square., K~,

"December, 1897.

•..

MALMESBURY

Publieke SChO/Cf1. 2 e 11 !. •
MEISJ ES ,DEPAfHEI\l E~~r I_~ .. . oC 1-: __l~~é~~_~in.gstpaa4
; \~,:, ;::1,';;::1,1 :,C,:' I\:,,,':':;,,:::,:~,:;': ! Kenni sgevj ng van Verhuizing.
1 ~~I":'. I 0"1' dl' \01,.:"1111., V,lt',llik i
h,tn:kl\III~,'n 111 J,')\'I'II::":IIl'1tlt' ~

:),k'l) I. iJ D OAR-WRIGHT & Co1-> ,i,' J :,:111' 1',11:, :;",1, •. :--:"L,ri- i r I I .,
!.'2"" rel' J~<ll', 11I-I'Ilto'ntl,'lldl' I
illli, '1'" Lt~", I

·:·wl\,~d, Et'r~rj' A·':l-r ~I:t\' ....... :11.11 j,!
Cl ~', \",1' j I~r, ~.

Il,I ,k 'I' lY,', ,.I,' ,\.;.; I ,t"" t , :,,, rl : i,
C7', I' 'r j-t:ll'.

\\'t'l k/.;t;il;,!",d. II t" I" ::11.;1 'I :'11;

dL' J'lrl"ari-.\plll 1"",I~ \"':"'1':! '. Naast
;\ 1'1'11\·,1:111':1 h"l'" 11 It! ",!:l"n

• " j~. \"an !~q!:nt' ~'t·: t,~; I;I.!; (!l L;"(-
tt:l:.:c,chriJftt·l! Lil.,". ' dl' "rJ;t11ldl'.

- FRED. WERD~LLLER,

Rij tuig en Kar Versierselen Afdeelingsraad, Barkly Oost
eene Speciali tei t " ..N '-"---'--1'h. ,. .\ 1 ~: ~ '.J '\

H. Evennett & Co·
23 KASTEELBl'ltA.AT,

KAAPSTAD

~f 'H l'T\ EH KOOI']!\ to.
. ---_. --_._----

De Heer James Gribble,
Afnemer, PAAR~

\
" ENSCHT, terwijl hi,~ zij~e
'\ klanten d~r geh~1 ZUId

Afrika dankt \'001' hlln ruimQi onder-
.,t€unin". in het vcrblen ht/in mede
te deeleon dat tiaar bij teru~~ekeerd
is va~ zijn reis Daar ~n~el:t? m£t
vernIeuwde gezondheid, hlJj.m de
toekomst persoonlijk alle !klanten
zal bedienen.

VE l{l-l lj Tf-jD
I ROYAL

TALBOT
CYCLES

Van af £t8 tot £25.
10l1li, 1IlUIPBS,

lIInDtuma 1IIlI88. .:.~-~ ~ --_.

Zl.:rN

Hen. Se:., Scbool Com.

de hecron IIoylles Mathew & Co.,
W. F. VORSn:n,

Schlltm~r.
Coldbrook, 7.December, lSn.
Mueelingsriad ~t)Qr,

Barldy Ooit, 9 ~JIlber, 1897.

l\.dderley-stra.a.t,
I

Waar hun zaak gedn:\'t:l1 zal ".orden gt:durtJDde de herbouwing van
hun ouden pakhuie.

,.-



Yergadcmug ""bouJ"u te Kla&rlltroolll de n
"den Dec Het wUkabe.t.uur deed pen veflllar
v'tu de afgeloopen twee }lll'en. ftleehls de notulen
"ftn d« j"n~te ¥erl,,<l~r1n~ wer,l. " ·:~I"'."n en
ro.,J;;~Ii"'lrtt De VOO"J!L·r m....k'" I,", J.",I der
yerr·d8rlh:l '1lIldeliJk "ol,....,. ar t ï( l) tier alge
- enn.' ItuUe, naeuw. Wllk.lt .'IIUl'llloo"n te
klo"," II, t vollfeod" _tunr" I I t'JeU geko.
zen - ""o.. Hter eo 1leCnltu-" •. ' "111 J"r Ho
yen en J du PI_IB, .....peetJe.ohlk. C 'an \' uu
r-u, R du Pie.,. .. , H Steui. J o".,hul'.eu ou
J 'F1Ul runder, In de nl.,u"" U",,,I .. erwadenull'
~f:'hf)lIden die met oen. o,~rtflll': tot Je UOQlt~
n .IJ" Vilnka·,,"J3te n. D~ beeren " v.lj,.., u, nu
TOIt "" Hurul lt "erden voor be' lo0"llerbu ..
aanbeyolen

De beer SteUI I.. eene petitie lo verband met
do klachten tegen d..o branduekte'lD.pecteur en
verzocht do leden dezelfde te teekeuen
0" vOQnltter noeg of er Iemand WJUdie

klachten tegen den beer ManoeDWIt. bad. doch
er ".... niemand, waarop bet ..ol~n,le be.lult
door den secretarts werd Ingedleud eo door deo
heer H Sto,,1 werd r->odetlrd - 'Onder de
tegonwoordlro olUllt&ndlllheden 'Wonacbt deaa
vergadering baro volkome te ...redenheld met dell
heer Mannco"lt. In de "ervulhog auner plich.
ten al. braudaiekte inspecteur Uit teldrukken, en
te kennen te g." en. dat ZII geneigd '1 o~te
denk n da' de klaenten tegen hem Ingeleverd
zouder voldoende bew,,_ ZIJn Unaniem aange-
nomen Na I"'paald te bebben oen Bondner.
gaden ng den ,!den Zat~lt<lag ID Januan, 18~8,
te houden, flng men uiteen Eene wukabeatuun.
vergadering volgdo toen erop en men kooa al.
afgevaardigden, de heeren R do PleulS en C
van Vuuron

De linancleele t.oe..te.nd ... n onzen tak IS be-
vredIgend, bebbende eeo baLJg aaldo ID k31 iJ'OOt
£ll'. :Id

J J P ,'u PLF.ilSl!
8ecretaru

ngsraad.

B >I, I" org' I ·nng gehouden 0J' 4 Ilocember
~'ln dt: 1 J) ))rll h:'lllk t:1k ~ 0 i t, fik '" al \nd
\\ e.t
De 'oor' m .akte bet doel der, ergadcrlng

beke"d namelIJk 0111 nieuwe ambtenaren te
k,ezen, daar de tIJd vall de oude loden vcrolre
ken wa.
Uverga:mde tot de klCzmg van een be.tnur

werden de volgende heeren gekozen N van der
Walt, J 'an der Walt J \'ot.Ur ( J II \'or
<ter tot dlstrlkt.be.tnun ledelI. de beeren J
\ onter N .. n der Wilt tot Voot2ltter \"an het
"ICUWC dl~ttlktabe8tuur werd Inet algomeelle
.temmen gek,,.en de hepr Jail Vo..,.ler en de
hocr U \ enter tot ...,<Tetan.

De heer J Vo..,.ter .teldo c.,n rtll<Olutle nmr
\ an ') mpatllle en dcclnornong bil het af.lerven
von onzell 11"'"hum B 'nd.IorV"<ter en hd 'an bet
d .. tnktAbe_tuor, dell heer Hen~nk t\nymall lUI
den'!e al. volgt -

Deze ,ergadenull ge..!t bare .nllllje dselne
nIlllg te kennen aan de nagcu.tcno echtgenoote
en nabestaandun zoo"l. de vader en moeder
b. "odeN un zu.tef'll van den· overledene, en
hoopt dat d~ Heere hun zal kracht geven om
dit 'erh"" met geduld te dragen. Ddze r""olnhe
werd .taande aangenomen

Verdor maakte rie voorzItter bekond dat het
dl.tnktbestuur op den I ',den zal bIJelkander
komen te Postma.burg om een hd te kwzen
voor het Cirkel c"mlttl verlladerlflg welke zal ge
bouden worden te Klmherley op de l~sten
December '&an.laande
De beer A Tom'lOO vroeg ver lof om de ver

gadenng l-oe te <preken Venock toege. taan
De heer Tomaoo zelde er wordt door eeo

zekere parlfJ een groot lawaai gemaakt o.er het
Inboekon der n...c llLJan.a.~ al~ of het 'fOtl\ crne
ment .lavemll "" oert maar ollder de om,ta"
dlghcden kon het goU\ ernement r,:een betere
.tap gooaan hcloben dan de Bcchuana., In te
boeken !lndent nl )e~tcn Zd 'J.n honger om
komen

De \er~aderlOg ",lcmd~fl it'n ,olIe In filet wat
gezel,rd wcrJ door den rJtmr IOnlsoll t.H1 holoofdo
OIU bet !lOll'ornemetit te 8"IIUO" met het In

b..ekeu vall Ix" engemelde kaffe,.
\ •. IHuoJ' dcr ferradCtlng wekte d" vo"r .. t

ter rie lede U crn'(lg Ol' om meer de Bond.'ur
~ IJeraog' n iliJ lf WIJllE'n en krae htJKer (lP
t~ tredpn fnl \\\'rk~ailmlt(,ld JlH.:r,p "loot rie
\ t:rgadcrlllg'

AFRIKAANDER BOND.-V~ndutie!""'\

m:t.~
Yrndutjp ~

KL \. \Jl> ru 'O~J, PIlINS Af.BEBT,
BELA~TING

t mlW dtnen,
;.; ~ectlO 266
1')"'I. dat tet"

Mdl'tlJings-
lilden op den
_;hel.il'tlng' van
IJlly (l~d.) in
, n penny voor
Jll'nlly 'Voor

I, \ LIl en op-
, d' te eIgen-

I 1--" 'oor het
r (, gdl' beJ8l:>-
I" t oI,ilbaar zal
n \ tdet'hngs_

J ,UI II ,I rt, 18~8.

1)E (Indl 1!,!ctl'!' k l ndo h( hoorlijk
~el.t,t IIJIIJU z11. per

publil kc \('1 k()\'plIlg aanhleden
in den hoed, I 'an wijlen
J'III \ \ S \ \1 \1.1) \LI::-; \ Cnntsrrs ;
~f \1.111. (~( horen 11 \NEKl)M),~p

dl I,b.lb "UIO\P," ill de
,ddlliliig 11.\. .un t rcnt 3 uren
, 111 (.'1(111,1'1.1 I. op
Woensdag 19den Januari,

40 Eerstklas Kerstmis Ossen
Op Woensdaq, 22 December

'~ \IOHl,J,;:oi" r~N 11 lI"':,

Zullen bovengemolde bovenl.m.lsch«
Ossen gewaarborgd in uitruun-
tend konditie te 7.1Jn, Publiek wor-
den verkocht UIt du Marktkraal.
Slachters dio iets goeds voor CIJns-
mas nocdig hebben, woont doze vor-
koopmg hIJ.

MALAN EN HETIEf.
J. ru! 'D. I'/' \ r: ,j C .. , AI",I,,:.;"/,;o;

1898,
....1) Ht l ~tl Il

:2 K Il I',l.tl

I \! I I Ill',
.!\lllkn
II H, tr B()kkl n Op woenH(lug 2~ Dec.

Om 10 uur s morgens.

Z U L L E N verkoch t worden aan do
WOODlUg van PIE11)'; SEl DON10 de

Mum Straat te Wellmgton :-
] I I \' etto Varkens,

C) Paar Nieuwe Kar TUigen.
,) "lIalfsltjt ..
1 1'lllg voor een Paard.

J FRED PENTZ & Ce., Afsla.gers. ZOETE:OWALSVLEt, WILLOWMORE

\ I, 'cl ):-.;,

:--1 L r et ,UïS. :'?JII :-;lh.ljllll

I Hlik II Ik ru met
ti 1'1-..; l,j

] Ilflt k n r
I I' lal II Iltcl t 111~('1l

rn ".It no..: Ier \ erkU(lrlll~ z.d
'- ( hrcllil t \\ ilrden

Ver kOOplDg te begmnen 10.30
GI(I(jGIE.

.\blager
Bood .. ergadenng gehouden te Zoetendal ••

viel, op den 8.ten Dec. ISn
Tegen woord 19 de VOOT&ltteren I'I ledeo
De voorzitter maakte het doel der vergadenng

bekend. dat van de commlaale van toezicht een
kennll.gevmg IS uitgegaan dat alle bestureo her
kozen moeten "orden ...ó"r 20 Dec Isn

Daarna "erdeo de notulef) voorgelezen eo op
voo .. tel J Swarts en G Morgan goedgekeurd
AI. Dleuwe leden werden voorgesteld door F

l.oock H do Pree2 en ij du PezuDl L zoon
De af~evaardlgden A de Vries en J (.; Lo?Ck

naar Wdlowmore dlSttlktAbestuur gaven ver.
slag van bao werk, dat .U de Zoetenrial., lel tak
aangesloten bebben bO het dlStnktsbestuur van
Willowmore
Voorstel J C Loock teruggetro':keo omtrent

bet 1f.ijzlgen van een der bOlSboudellJke regels
Daarn.l gmg de verradering over tot bet

kleten van een Dleo" bestn ur
Tot voorzitter werd gekozen de heer A de

Vne. G lIlorgan. Vice voorzitter. J C Loock,
secretaII'. H de Jager, G '(org"n H du
Pezaol, I) du Pe&alll en PReDsburg a'" com
mlSlne ~eden

Alo illStnktAbestuur ledeo, A de VrlOll eo J
C Loock. Alles gedaAn met otembrlefjes

De beereo J C Loock-I} Morgan .telden
voor heden een correspondeerende COmml88le

aan te .t"Uen onder toezlCbt van den voorzItter
Als cort'61!pondeerende oomml!Sle leden wer

den gekozeo A de Vne., (1 ~Iorgao eo J C
Loock

Voorotel H de Jager D du Pezam, dat de
.ubs~npttc 'on 1& 6d tot l.! worde \ erhoogd
.."-angenomen
De •• cretar I. gaf zlJn Ji14rlqksch financieel

TcnI.lg
Pc hec r J l Loock vroeg of de vergadenng

leHeJell wu ZIJn, al. het dl.tnk .....be.tunr de
hpoft n Herold'. Du loot en F'lIIf1o nomlfleert
~I, kaTlddateu voor het boogerhuUl. waarop de
\Cr~adelln; Jll antwoordde

~ leen motlc van dank un den VOOTlat.ter en
den heer en meJuf theron voor hun gadnlJ
ht.!IJ :sj Jot de \\..:rgadcnng

CIJ

1/ f \ \ UOR
\ \IUI PLA!'l.

;;,.

Orl![lll"CL L -.'
Jl!en lilt, ['-'17 h:ENN LSGE ~ING.

\\ IJllg laruan
/.)v1Ode

li'" ~n J aC1lue&
I -"_I 'Iukken,

'UI ,....".tl Joh Y&Il !f!£_
12 Gedr~ssecr le Karpaarden,

l'E

}1~\.Lj\IE S BURY
Ol'

22 DECEMBER

AANGEZIE~ con zeker stuk
(;rond, zIJndu Pel'ceel No 13,

gd( gl'11 ID de E(,l'ste Rn Ier VJ.tkte,
en uorsl'ronkt ltJk to('gpkend aan
dl'1l heel' J. II. HII~ II \:O;~, pen DUlt-
"'che 1mmlgrant, (lie l'cIJter IQ gt'-
bn'ko gebleven IS bezit te nemen
(lf eene LICentie lilt te nemen onder
Wet 37 van ISH::!; zoo word t hlennede
kenniS gl'goVL'n dat, tenzIJ gezegde
.J. If. Hofm,tllll mnnell dne maan-
dpll ',ln af dezl'lI datum zal beZit
lH'ml'n ('n .aanzoek doen om een
Licentie ondpr Wet J7 van 1882, het
Gouvernement beZit z.ll nemen van
gezegde perceel 1'3, als of dezelve
nOOI t tllege kend ,\ as aan gezegden
J. II. IIofmann

FR.\.NK HEROLD,
CIViele Comm.

hl "'JIl'1aardeo
( 'ken ... n

I "url)r~be
I >4)11 nok.ken,

t 'At:t._rz.IJds V&Q

WOENSDAG a s

B()\r \ l~ 1 ,[ L [) t'_ p.lar(!cn,

"UCdul:lI' IJ "eJlc'::. erd~ """I '- ,~ t

,dIen eg,de paren, afkom::.tlg

het DIstrikt CaIVlnÏrI, zullen
Go\ellacllleldc plaatj Cn

atuIl1 publiek \\l)J lt·n 'er kocht
tt de Vcndukr,l ti op het
p.

OnJl r

.!...!1141

l~tuJ~ -
-. \ ~r j belt'nt ge4

al,.. wur.
I .tokkeD
...elz.oeD6n

dl r.t II Jlll b l'l ollder
l'tll flink z\\ect-\08,

1]- en Bug!:, I'd,ml, !:("ctrukkcn
lt dr tl bl'rl 'I mdlll IIcng"'t
I llAHDWICK."

('lllell' I "lJlllll~"I"" K.mtllol •
S( Il, IJ I)"", h. J I lJeccUlIJllnl bctzU

p 100tJ'"
r rompe.

DE UNIO~ BANI{
!J. G. ]; lU ) III E

IN LIKWIDATIE.
ID der Spuy, Immelman & Co Afslagers EE:--i \cl,lll"e terughltallng' \an

t l 1Us per aandeel (makende
tt) ~ tut up datum) zal betaalbaar
1\ ezen ,1,Ln het Kan toor van de
ZUid AfllkaansclH AS,",O('lltlC 0l' en
n.1 -'I \ \\[l\t" den 2o,tpll dezer, aan
.dle A,lllllet'lhollder" die hunlle op'
rCll_plllg t, n ,olll orbet.( tld hebbtn.

G \\' STEYTLEH,
lL\RRY GIBSON,

Otticilll Lik" Irl,ltellrs.

to h' I kJ>I~11l
""1'''11 I J lo IJ, ( 1 ~~17

(,H[KWALA~D Wt,ST

f \ 1\ KWEE J l Loo, ~
~ecretall.

III /Jdcr da.a

!.1.!fJ
Afdeellngsraad Caimil.

L~~J
1 r tot com pe-

, ,III '], d 1"11 I I Ir "i:" J .l.lI·
I:~~H \

E:-';~l:--GE\ I~(; g' ~llaledt Iliel-
muiL> dat de lalllilltlg van

lallwklcilJh UI BotLrkloof Tollen
I' lat t ja.!r t 11Idigeude 31 sten
lllll'lr I ';;~"', l'lcl ••t~ vlilJt'n zal
Kanton I III d, 11 Afdeellllgs-

1, Colli Il li ii, l'l' lJ, ,rlderdal!, d"lI
I"tefl D'llrobll, 1"'1;, Ulll11iU1l1

:l 'L,orlllidd t!!,' DE UNION BANK
IN LIK NIDATIE.

.. /TIlen loe-
t.o.:l "an

lit; rk.eo

\
Up la,t,
'c. LOl \\,

'Ir IT~ deze "onlt kennh gogo·
..lll. \('11 ,Ian me'.. A."AI(\I';lO\I.

dat, aangezlell C'lwque" ~us Ij,K:20
('II 7,792 V.1ll de r rllon Bank In
lIkwldatl(', ten laaren behoovo, geda-
teerd lil D('cemner, l89...!, eo EI
A prd 189 \, eli voor £~ 1.., 7 en voor
I.: I ') .) respectievelIJk niet voor
llltbet.tll11g' ZIJ11 ,lHng('bod('Il, dezelve
zullt-n behalldt'ld worden als met
opgeelsch t, t('nzlJ aallgeboden aan
de oDd''I'geteekcnt[Jn Im1l1en (i we.
kl II van af dl'zen datum

I3etahng ",an geZlgde Oheqlles
ZIJlI gl'ilwpt clan d(' Standard Bank.

G. W. S1'EYTLER,
II). GIBSON,

()tti( IL'cll' Llkw[(!,ltl'lIrs.

lt rk~u

"Cl I (Ltii'

lid KoilitOOI,
14 U, I 1"'I;

r~l:U
AldeeliDgsraad Cal viDla.

• lh rlr:en

SI ,( latl'dt Kellnh-
g' I !Il'i d,d I, ~l'lautvel koo-
'n IOIor liet I,alf Jddr l'lI1dlgenJl'
;'I,tl11 .Junl, I--'I:l, zullen 1V0r-

n !.!'elaOtldlll III de \ li 'chall('nde
hlJtllll In dlle .\td, LIlng, om ]0
ur \ nl, l'I' dl I ol~l'ntlL dallllllS,

nam .. -Z\lf&IJ\I., 2~),t(1l JUllll.lll,
~b,tfll hIIlU,lIr, 2"~ttn _M,1I1rt,
;JO'tLiI \1'1II, 2'"',t. Il \llI, UI ~ "teil
JUli!

lit ricen

merken
il 111l1~ namen

"'d later rIaO
"cl. rlOek der
I laai" vinden
,rI I W1R De
" len dalum

RETIEF,
Marktplein, Paarl,

F. J.UI[ \\,
Sel rt t'ir h

Afdet 1111';'1 Idll KanLour,
(',1]\ llild, 1loll n DIl h'lï DE groote P1IJ"Wlnnpr voor lach-

te RiJtuigen heeft eene onder-
vllldmg v,ln rlllm ~-) jaren III de
rl]tlllg hezlg],( Id opgedaan, {'Il zIJn('
IIJtlllgell ZIJrl wegen, hll'lm' goede
],oedanlg]'<"ld alom bpkend OVCI' gp.

lll'(,] Zltld·.\fnka

Alles handwerk (en van goed droog
Hout) en gewaarborgd goed te zIjn,
PI'J,It.l"tl'1l c":} POJtrl'tkll gratis up

I'IJil 'I"'((lwn
I'ul,"~ke lI(1nd.. ergaJerm!( g-ehouden le

"'dllctfontolll dl.tnkt 1'11Ilhp"tolVu op Wae u.·
dag den lAten Decpmber 1~17

210 leden legenwoordog
Do secretatl. las de oproeping \ au de com

ml><Sle van toezlCbt 0J' ciektIC8 en tel dat hIJ
daarom de ,ergndetlng opgercepE:n bad zoo
\toegl!)dlg al. bIJ kon
Toen glflg men over tot bet klozen \ .... eeo

\ o.. rlltte. toen cic hoor ( J MataJA Irekoteo
"erd met mccnJerh"irl V1lnst"",men "b too
dUllg en de heer I ran •• , ..o.te tot ..,cretar ..
0" V"(Jrzltte. \crklaarde de <ergadetJug ge
OP""" !Jo e r.t" IR laH ,I. 0plI"ve .....n Uit
ga, en en Inlr.om_ten \ an tak Uov"n Z"e~oerl\ lOr
en beJankte <IQ leden korteilIks 10 gep&llte
""o,,ruen \ oor hot v«trouwen door de leden ge.
du"ende de afgelu";>en twco jaren 10
),em gestel'1 eo I.prak eeD woord 'an
aanmoedIging tot <le verglldenng dal de led"o
moe.tcn gotrouw blijven aun deo Bond Du.c de
t .. ee loron dlen81(1)<I van hel <omlw ou 0,"

.. heeft de >ergaderIDj( van daag klOngom OIeu
wc leden voor bot oormté te kiezen en ml58Cb,en
ook betere leden al. die leden die "lUIdaag buo
werk als ~'Om,ttlledenlnederlegden, alhoewel die
oude leden weder berkU)I!baar ZIIO
Dl heer H lo; Jooste ze.de dal het hem zeer

"fN dat ID d~ ""n.prank van doo ""netaris ge
18go1 wenl J"t nieuwe Ic...tenmoeten gekozen
"orden, vooral •.hnr dIe ou ric 1,'Jen herkJe.baar
.un en daar het ouoe ""m.(, Ilu")jOxl)n 1.1'.1110
daan had. zou hl) .oo ... tollell ol., Olld"lleden allon
weder te klcz~n
De beer J A Mara", stelde een molle van

dank voor aao de aftredend,! leden vo:>r hunne
drensten daar Z'I altooo bunnc plichten 8'f)trouw
na gekomen waren l,e"econdeerd door den beer
H ~ JOOIItc
Toen gIog de vergadertag o~tot t kleien

...an comlt<lled.o met gl!3loten 8 bnefjea, toen
de (v0'reude betoreo geko .. n ver rd 'Werdea
door den voorsltwr, nameliJk Fru. Jooate, H.
S JOOtIte C J Marais, reinla YaD dor Wali,
J a de klerk. J C. Peek. P. J dq P--.
JUl do PI_Ill, M. J. Jooete lf1ade alleo oud.
ledeJl. Slec:hta ID plaata Y&II den heer B. 8. '-II

\t nflen geven I

-II onmogehJk
,,~...tde op deo
J goge ven dat
len 'an bunoe
rent dien tijd
,eoen ,he mei
w I zIJn. met
le t tJetrekkinc
J< II door de

\K Bt!\ I \ ZE~K()~:nI\'I£R.

TE\IlI;n:-; WiltIl duur dUI uIlJer·
gl tel kllldt' ('"t\,lllgl'n \\ordcn

tot t, J ..n lan, 18~)8, \ (>or het regi",
\:.in hondl'll l'nlll\ordl'ren

Vdll )JoTlfiellhelastll1g' voor het jol.Lr
] srI.... Tl ndcr~ Illoolcll zIJn

Z '0\, (I l't I' b(,"e!, I)('l.l,tlllg Illge'
:.i'lIlYla.tg.

Ld 0l' I" t Mi r ei:i I'.J
\lalktl'IcJn

'I'd .Ldrt" Hetlef, Markt, I',1,111

I nrn "x,
r Land ....uw

CYCLE
E.

I 'UI))] I I I bourI, I I t 1lI";"\III.
d, rd, l'OIIJlI I [!'flIIIt!

len Il'r k'lllI" lJ ZIJ" \1)\)1 't'n,
lUcer, of IL'"I ,a] di I"Jkl li, tiP tpode.
rat[ hIt I\,rk l:(:'oIllr,rlcl, h.. t ge.
het-le j<1<1[ t, dVl II

lentlu" [IJ()~ll'n --,llllt'lkt ZIJn,
, Tender \ oor HondelI '

Elkl t, 11,], I m,,, t \erg'l'zt:ltI g.l<lD

,aD l'ell (:t'rtltika,lt v,ln t "'el' 1'11""0'
nen dlO zieh "rb'lldl'n ,ti, "()r~en
van dt'll t('ud( ra.1I \ OOI' d,· Ilt'hnor.
lIJkt' \l'nl11hn..: zIJn, r I'llt'ht, Il

KWltantl! ho, k, Il /1111, II ,]1)('1',], Il
raad wordell \,'r~cll.tt

III ....IJk ~o lJ J~,j(' Illlllll('lp,dlklt
.,111 f'ort"n rlk llltg'('siuten

De ].Iag~t(' of e, nl!.;l Lendel nael
nood 1\ I ndl~ te II UI dt'1l ,i,lfJ~nO-

HETlEF
el)

Aldeehngsraad CaIYiDIi.
pot: "Pt'( Iodt' \ 1'1)!'lttll'rllll!' \ 1111 all'lI

_\fd ft' lllll!"riliitl Cah iIliII.

ANT Z.tt€ldag Ochtend, Ildell Dl'c '!17
DE ,Y~IT:t.ltt(r, -'fr. E. Phdpott,

C,c. ('n R.~I 1TI dC1n swel,
Iol',)PIl te~l'nwo())'dlg zIJn de

hp(')"cn S. \\" B. Pil I'. W. ,all dt'r

W, P. '. LOltII Pil W.

N. S. LOl!W.
Secretaris.

UPSTAD.
MI rWI,

\ t"agle.

Beslut en dat de \ oigenJe ,tlge-
UlL'ene 'l'rg.ldt'11 n~ V,LD (kn Raar!
op ] ',dt'll J .1Il1l,1rJ I '<!)". 1TI plaats
'all den )"tl'Il.Jantl.1l1 1"118 (die op
:\leuwj3al" ,.tlt) gehouden zal wor-
den.

T
.ES.
2~.
WIBIU
fes. ~'c

:\1('0 J \"LOK,
SecretarI.s.

Ai{!~~1 O!o;M-"lJ haULO"r
Plk.rl .'r~ 'Vt'C 11"11\

Dur"J' \'Ierol cf n M,nit'{!vpr.,ad ..ri:mr
Ja.. '1ut 'oor zrucr wdrd
8. JOOIte en tot .ecretflrlO
D. werlr_beden wa ." urn
leden w !de.eo !Ju v..l~end.
met g.lowa .tembrl(·fJ~.
JOOIte, H. 13. Jooete, .~I
Mara ...

Verder geef Ik ke""IA Mn de geko.
_eoe leden dat het dllltrIIn""".lunr sal ~..r!j'lIde
ren op Woenadai. deo 2:!.t.cn Dec. te' PblhJ»
town om ..olgona oproopu.g kandidaten te no.

voor den welge" ..ndfln raad al•• )Ok
olrkelcomltt>hd te kleum

FUll. Jootn:
8ecl\eta tI8

r;:..
KOOI liet
Du de

dell .poor"'er mlllp(fJne'll •.-IUuilllln
ven, "lUlt 'II
tell UJI,,~tt, od hun
doch ",I "II en bOJ",n dat gm
dr I~)··n~"'''ti4 en CJ~ heer I\'eroiwu'ler,
niV "'~ ep""lbailiuD In de baodea yllft

"""u l..dtn zaU"n pall ,,,,,en, OlD dour ...
~er!...erde ..~I.a,lD, YOOr te .Iaan, liet ~
lIt'bt-m& gun b~lpen 'Yeroaplukltu, d.wfiJ Ijj •
b" eeue yeriellllDf 'l'2D dell -poo"'er aietI
..erho'.eu eD l.tegende~1 fOr "eo1 bu .imMa
.ulleo

Voor ditmuJ pnoeg.
0.. DE" !l£1'I:8 BUCIIOI1WD.

Aan .In. Ed/tr",
W.lArde beer -Soe )lUJLIIIertoch dat -.

ding baut mogeligk .. ID 0118 Lond ea &OeIa
als fat.oenJUk d... r IDeIlJ8Ml1 erkead wont ..
ZIe Illaar eenA de ,",,_liJD l&llvallen cl«w
zekere K,,Jo1t •• t t':H 0, teren el(eD bloed_
teo 10 Trann"41 Wordt _ !eta eJdere ter
werekl erkend? Ni80n mIJnbeer, 11'&4& ieder
natte doet &uo ~ hare e.,ene mentlCben te
bef!Cbermen. en tocb 'Wat llleD wIJ bieI-? Maar de
zaak IS doonchYDenli jIellOer Eu __ tnjjD-
heer moeet aun ~t verlatoen, ea &oen om eeD
e tok le krIJgen om sUo Dl__ toe aIaaa 'II'eI'd lIiI
ecbt patrios.eziDd pm IIIJM -ro_ 'I'0OI'
&Ileawat ~Ieclita .. al' te ma.keo omdat au ook
wet &00 zIJn ala hiJ ¥ur _t gebeurde? C" ~
en wIII na pralrtiacb, proeven (die aDen Da &fjIl
komen) werd be"oD*n dat de .. anll patriott ... "
wel patnotIen "are~. T¥C 0IlA _t
dadelIJk om en werd ~r .,&iud en een
aanbidder van deo ~teDÁ erbedne_rer,
met bart en stem, on eeIl ieder die dIt Dlet deed
.. erd als rebel l'crkJaard Maar de mooiBte
van alles IS nog dat deze mIJDheer _ _
goedo poal tie 10 preaident K"'Ien 1anct1ieJdeed.
de, WUl' later lelde Paul .. Neen &00 niet, IJeeIlOl
verdeel<ng vali krachten. v p, ieder amb1.enur
bIJ Z'IOambt," en ~ meest mlJoheer trekkeo.
:\'u, dlW'om al d,t geraaa tegen deu goedeo
ouden man NatuurJj,k toen rroot l"OeI'Iirager
PIOt Ulet zoo god .Ia nu lWIlen "erkte _t
Paul, 'WILl!h!! de '--te man ter 'WoreJd,maar DU
wordt hiJ 'enocbt ~p"ljde te .taan voor eeD
aDder zekeren Jl Maar })Iet moet daarom toch
met &00 dom weZOll\ 'Want kom, pa1ll DU 10
dail I. "'IJU lean. de ,"olslerade maal veraelrerd.
A-luar wat willen de U"olinnlell, KolORUl fW 0,.
t""h el!!eul"k heobeQ' Alleen een lIW'&IdrerWJ
IWln als Paul aall bellroer. en dan 7ulleu sn wel
wetenno<; '"!! de boot In oodaep water te kriljflD;
"n 'Wat&ull, n de 1'0Pr.:n dan DIet da_? en ch
boeren ZU"~,, wel nog, voor de muzaK boYeD op
moeten betalen

E~nB reillde ak roet koeta In Transv .... ea
OOnvau de pallllAglersi vltOl heTIg UIt .11 de
Portn~beo. maar bem yord r-twoont.
•d3ar moet daarom ~ets gooda bil beD 'W_
WlUlt hoe kuonen ZIt &oden '-tua." Wel,
Tran8vaal bestaat tro macbtige legenstanden
tocb, 'l"OI!{ellllde li, "HIK! bestaat claar Dieta
roeda K'Weekt de ""I,~ geen r__
aan' Om eeuWlg tegeD~en HGllauderult W"_
18 \'ooneker (leert J'¥IIeuhut a&akweltea. Ik
Zie bet lang \erwachj.e • ge'W.. oordeel" .....
de K%H,.t .r 0, ja ol' I.....t gev&llea-in dllil-
-maar het heeft mtl ook al Iaa, beriaD8rd
&aD het von Ol. o~"r ~)e---1IDeer boter MD
·un etaart ..... aa' helll drl~ maal bj, &tJD Raan ..
dan ·.Lut SIlU kop dat bet &00 .pat. En haaje
ontglil.te hct •gew_ oordeel."

Do u'We,
OSIJBltVELl>EIII.

Jloellijkh81en van een
handelaar.
::t:-"Voor meer dao 35IJarea", .. ide de beer Sy.

brand R de Beer. yap prina Albert. iDea be.
zulb ge ..rugd "erd, ""U ik eea groote Ijjder
aan maagkwaleo I~ne, oPleWe_beid
ongeregeldheid der i"gewanden ea ne.e11lb
boofdl'llneo. maaktea mun I....en "'0 elJeadire,
en brachkln mu &00 erg aebtenllt dat Ik IODItijcIa
DIet mr,n werk kon verticbteD. eo dikwU"-'
Ik bet bed bonden Vfen tijd da& de !nr ....
mil Yoor het eent 1&11 leo, ..efloor ik ~
mIJn vle.ch en 'Werd d n. a'Wak ea IOOdërbloaf.
MIJn appltelt 'Week, ft Ik b8d reeDe bec-'ie
voor "oed .. 1 en de ve ureade PLm811 ID lIIiP.t
lI1&&g eo de '_1119 boofdPlJllell ,,&arUII ik
leed, maakten mu <I+n nacht ... ea becbeJjjk
at. den dag. "ant iii kou diInrUIl pea ooc--
bhk .... pea Da ik naar I>ed seraan .... Na&a1lJ'-
I"k heb Ik dokten ,e~p1eegd en alle -na
medJCUlIell beproefd, Inur boe.el .U mU _-
tud. goed deeleD ~~ 'riel ik altijd 'Weer teraa
tot mun oodeu .tut e~_ kortea ijjd. H.l
.. mu mderdaad moel. k goed w YWkIaIU MD
a hoe elleDdlg Ik 'Wu, om a eeuipaina _
idee te ieyen, bn ik .JdeD ~ ik op _ tijd
eeo maand lang 10 gehoudeo 'Werd, .. op
eeu t.ijd 5 maandea g Om tot Il100 liJd«a
toe te doen na melllllaQU ~
van m[ln geetel, ooDlgell tijd geleden ~~_
mil In do heenen, armen enaeboudera, J& fWiteIi!k
m"n Jt'beele Itchaam. Ik beproefde aUerIiN
remeches daarvoor maar all• .IODder"WQ~. T ..
laat.ste oDge"eer 2 iat8u ,.lecIea, _ ik ajj
voor dr. WiB_ Piit~ PilII le PbnÓIrea __
'Wel ik zeer oatenedflllwae mei alle 1IMdicu-
ea Ik wecolg boop dat ~Je pillen mij _., &oed
!lOnden doeD.Verbeeld 0 mllne ....n..u., toea ik
bevolld nadat Ik 8eq8 boUela ~ W.
dat mIJn appltelt terug ~eenle ea iIIIIJII bocafdpjjá
al minder 'Werd en "* alet aoo 4iJnruil .,_.
k"&ID Ik gIng ...oort .. t de ptiJen te pbrciiba
eo begno een ge!lOndfiD'''erkwikkeodea .Jaap te
gemet..n, eo de punen ijJ mnn IDAIII..ml ......
Nadat Ik onge'l'eer 10 't?Uet. Y&II dr. WiDiamal
PlUk Pilleo pbnrikt lbid, 'W.. ik _ .......
&Ddere IIWI ge'Worden, .... Teel &oet- ill
geW'lcht, eo mune krac~O warea ~-.s,
en ik .... LOstaat ID~ werk ....... te ......
mot ..ermen .. de hoop£,! ..er. sedert dien tijd
"erd ik nooit 'Weer gep metrbeamatilm,cm
de indigestIe, opgeb~ id till huodJfJvïpetd
waren gebeel gene .. n De eeD.,. ijjd 'IrlUIJIMr
ik d~ genogst~ 1'1ID c1e maarkwaJea
gOyoeJde WI18, on"M1e8rbura ,..
geten had. zooala Ik """Plicht bea te d_
wanoeer Ik op tel' een doeit derpilJoa
heratellen ml! altijd " Het kuï bi.r
bnpyoegd worden hoor Beer nil een
{n!!Ch en g..zond man ID den bloei auD 1..,,_

met dr Williama' Pink
mel'*,I)en dat bIJ Ilood moed ..

bO .lkeen die
!leeft. Dele

Transvaalsche geheime
agenten.PORTF.RVIl.LI~

Notule.. vao eone y"tJJaderin, vao ~n Por.
tenille tak ..an den Afrikaander Bood1 ,eboa-
den np 16 December, 18!1i.

De notolell van de vange ..ergadenng worden
gelena eo soedgekeurd

De ..otaende beeren werden tot amb"natell
gekozeo: "VoorZitter, M W Smuta, "ic!!""001'-
.Itwr. D J Bououw Jr., aecretari8i J. F
Bnokman Oomité-Ieden C. J. AI""~un, L.
I Toerien en A Brealet Cirkel ClOmltlfledflll
D J Rououw Jr (prlmanu. ), en M. W, Rmata
(secundno). ProvlOtllale leden J> J. ~a ...
(pnmanDl) eli A. Bresier (II8Onndna) II

Aanaoek ..an deo mauw g8lltlcbten B®datak
w 24 Rmerell, 'WeMgelesen, vragende din IIch
bU Ollll aan h sluiten Bealoten aan <lit "er.
_k U, voldoeo en dat de v()(,.... 'telr b4in 1'01.
ledIg acbru yen &al hoe verder te bandele!l.

De gewezene secretana maakte ""k~d dat
hU twee pruaen gekocbt heeft eo deaeJy~ beeft
toegekend &aD de twee IrandldateD ....n de
PorterYtlleacbe &chool, die het hoopt ilo bet
elemeotalre eXlUDen van 1897 gealaag4 lIJn,
overeenkolUllttg oen reeolotle op eeD 'Gnp
..ergadermg genomen. HIJ ,telde 'Weer "our
aet d.. trikta·bootuur van PortervIlle kenDe
andermaal twee pruleo toe aan de lw~ Iran.
dldaton die het boogat In bet elemeatalre
eltamen nn 1898 pa_ron, dat &lIe kandl4atoen
""0 acbalen 10 bet Portervtlleaoh d .. trtkt ..oor
dlo pruzen kunnen mededmgen, ÏnIIullAude de
achool te 24 Rn'leren, en dat de prlJ"o reu.
menluk Dlet een pond eterhag te boven IIllUen
gaan Aan~nornen.

Do heer Rrc&ler, gesecondeerd door den beer
D Malan, .t~lde toeo de heet en VaD Rhun,
Locbner en Ruble voor ala Boodakandidaten
UnaOlelU aAogenomeo, en verder 'Werd besloten
dat de afgevlUU"dlgdeu oaar de benoemmgs ver
g ldenng, te Malmeabnry op dell 2'Jlten dezer,
\'oor die dne beeren aal moeten .temmen

Daaro'\, werden de volgeude drie '-:hrU vi s
pu nten voor bet congres genotDleerd.
No I Het conre- .preke een 00 eel UIt

ovar de kwe.tle van red .. tnbn ,.an lI ....
letol.
No.! Het oongreMopreke z[ln ie ...oele~ UIt

wal gedaan moet worden om deo standi van
arme blanke kmderen te verbeteren I

No 3 lIerroepIDg van de brandZiektewtit
(get) J F BRINKYAli

li J 8rEYN,
8ecrttar ...

I::ITRUDFONTEIN, ALIWAL NOORD.

Een en ander uit Petrus'
ville.

~fill den ELIteu!'

Muobeer,-lk .18 In het biJblad "aD D, Pm,...'
"all :i dozer da' de edlWur YIlIl bet /JagIJI_
zune leura &aD ~e h.ud ,eett om Dlt .......
den '11'1. die gobllllDe areoten Y&II Trllll....r
hlor In de Kolonile zlJa~ Heel mooi mo IHur
zal het niet on eind" vcol beter cjjo dat IDn
Ziet. benUf1IllK" uUl UI~ I<J \Jud"u 'Wie de
Rhodea wolveo Ir! Afr.kaaoder kJeecl_ Iriar
onder on. aun. "elke Hollanclaehe (Koloniale)
Illeow.bladeD geJdelUken Itclul ODt~D .....
den grootcn "eq,arer", on .elke bu1~
"ende pohtlc, "~racho'ten IOnder reII_ ..
opbetaaldo •• ndoolen gratia van gemeldea
"oquarer" bebben ont ..angen" "Zle aGO," eli,
IS '1'001' oos van 'l"eel meer belanr, ea dail
lO'eten wu ook 'Waar wu alJD

Uw dw do,
L. J. Co&TlEB.

Phlltp.to"n. 13O-ber 1897.

Taatt-chpoort
m.t. P.tronille.AJge~ Bond ... er~er~1[ g.howlea hij

dell beer 0 F. Both&, 8h'jjdfootein, Aliwal
Noord op 8 Dec 1897.
TepD'Woordig 0or ... eer l!O leden.
De Toonatter met kenllilpTio, at" ... ,

waarop de beer Jan Breed tot ..ooratter ...
kOll8o 'Werd.

De "ooralt .... mukte toa bet doel _ "err-.
denor bebod, -'e,.d'!d:"w. eoauU-1ecIea
te kle_ .n ook eeo t ..oor be, boopr.
hnia te be_n en t-.brjj'YioppuDten op te
,tellen "oor het DOD(re8.

Tot CIOmrtl·ledeai 'Werden pko .. a de boereD
W. Maraia, j. N P. Both., N. J. de We~ J. Nel,
JaD B:JjreedP. R. Both. 811 H. Naude.

Toen 0' mell o..er tot bet beaoetDcm 't'&II
~en idaat ..oor het boonrbwa, "aarop eie
heer N J de Wet op _tef G. Hotha-.J. Nel
algemeea ~d 'Werd.
be ..olslende heechrjjYUIPJlUllten .erdea tou

voorreateld en aanp_. (I) beluijq ~
diamanten. (2) berrOep~ der Iarándzae&te'Wet
eli (3) beperkinr na imm.".tie. '

Daarna kW&lllde mea" peUebte Boadatak _
lAd, Grey onder bespn_. NI ... nip d__
ru .. e 'Werdhet yobreude _iel dOOl'J. Breed.
S Naode u.,edleu4 en l&llreu-D: "Daar de.
"'l'If&dering gehoord heeft ..an deo Die........ tak
te Lady Grey, beachoa"t due yerpderiq hei
oDnnodtg nog eeo tak te .ticb"a, aur bef dil-
trikt Olet &00 oltgebreid .. ea d_ tak ge'Willig
lO die leden op WBemen ala ledeD ..an dueii
tak "

Voorstel G Botha--J Nel Illdien de DieD'We
tak opgeoomen 'Wordt ... n 1110W trekk811 ..an
Welbedacbt mel het rrootpad naar MandeeJ.y
Tol

De.., ..ergadering beslUit geen lrandidaat te
ondenteunen die ..oor de brands .. ktewet II ea
v.rzoekt alle Bond.takken en kaezen om hu~ue
medewerklog.
Ook werd beaJol:Qoom d. P"trlot nIel lal18'er

te ondersteunen. Qar d. Patrwl bne".D op-
neemt aooalA dIe YaD "Joggom" en daar hU 1I1eta
onbeproefd laat om alan .. voom_te parle.
menl.leden verachteluk bU bon kie.len "OOI' te
stellen

Bealoten 0,.. 1..Q",J van aller harte wODder.
,teunen en &aD te "" ..eleo

Voontel J Botha-C. SteyD "1>eH v.rpde.
nng g""oeh het haren plicbt om den b.... D. P.
vaD den Heever te bedutken ..oor &I.Un troll'We
diemton aan ana land eo volk bewezen lIOO&la
lORke de brandZIektewet en de aollaudache
taal, enz, en hoopt dat bn yolharden zal op den
lnfj'ea!a¥en weg, cn JUIcht Bun kaw:IJdatunr toe,
met dne boorlUI"

Daarna glllg de verradetIng 'Wel~oldl13J1
uiteen

Aa" dOl &l4Uuf'
)(jjllbeer, - Het blijft hIer Dog mur bitter

drocac, an.. det er treIlrif DIt. He' ..eo _ o..er
bet aJP_ lIIItrer en bljjf& op aa_lge PIaa~
- .tau "&Il UlDoed.. Ook .. _wr aeor
acbaaneh i dammen lIfIo o..er liet aJremeeo
droot. ea de puttelo _ zwak, aoo ook de fon.
tllmen.
De ~ ..erkeert 111 eeD hacbell1ken toe.

.~. Oraan .. buna me' ,ewollDeo ID Terge.
liikior me' &Ddere }lll'en. Groen Wn 'ijD Ieta
u1CbUma Op de m_te plaat&eo ajjn "'0
'tTllObteD, door de oDtiidiJ" rjjp en ..op", op
ooa dorp ....neo &eI& áe !tmoenea 't'&II eie bOO.
men ea bet 'Water II aoo acbaaneb dat de tnineoal... alle 24 da,en kunnen nat ,emaab 'Wor.
dea, p dan oog _, gedeelteliJk.
Het de lrnAduekte pat het maar moedUk om

haar tegea w p&lJ. Ala de aomer twaalf II11&II.
den telt, dan .q,-dt oue IDlpekteur heelema&l
een bruin _, W'&Iltde aaD eo wind ZUD011.
dragelUk 1I'UlD.

Ik ai. gedurig 10 de kraat dat pel'8Ollen aoo
lICberp tegeo de braoduektewet achru"en. Ik
Terwoltder mu 'Waarom II} Dle' eeD IUIlIbeecher.
ml1l,ner~ opncbten, .w..eltien &al dit
belpeo. Maar dan, dit prodnkt 11 aoo laag LO
prUe!

Het haasje ontglipt 't gewilJae
oorcfeel. ..

OoderTeld, 9 1:t. '97.

F VElo'TER

Levens - assurantie agenten.
Kaaretad, 15 Dec., 1897

J

Muobeer,-·In een van de Ultca ..ell YIlll,uw
blad lIe Ik eeo Ituk plookend "'·oot&JcbtJg."
Daar de be"enngen, door den !!Cbru..er ,emaakt
gebeel onJu,.t Illn, en reftekteeren oJ>on ... ~
verteae.n .. oordtger, den heer W. de Vos, dIe
"'Dlge }III'8n In on .. n dienat .. ~,,-t, eo Wleu.
roechtal-hapenbeld en oerlukheld 'WIJ(Oen reden
hebben ID t'WUfel tel trekken, baaat ik>mu u de
felien der aak voor te stellen, dIe na degelUk
oDde,_k ona &!Jn hlukhur ge'Worden. en ten
elOde dIe tetten te .taven, "'uIt ik hiermede telr
u'Wer InformatIe beWU.. tukken ID, w&ann de
feIten ..oll&dl!! olteen geHt "ordeo.
Het blUkt dat de heer .n a:''l"' Pienaar be-

II10ten bun leven te latell ..e... _o. en al. een
gund van deu hoer J)e Wet verzocbten buo
het bedrag vnn de premie voor te lObieten' tuet
de belofte dat htt Hl September zou wbrden
terugbetaald, en da.rop deo heer De Wet ge
Juten om bet bedrag aan den heer De Von te
betalen. hetreeo bij (<ie beer De Wet) d*
De boer Pienaar IIChuut !'ater V&ll, ... oelen ver
anderd te 'IJn 10 zake a.asurantie en wetg~rde
het bedrag aan den heer de Wet te botalen-
vandaR de ache
Ik mag hIer &eggen dat de beer De Wet boe

genaamd DIet geconoocteerd IS met de maat
ocbappu en dUA geen geldel'Jk belan' I "tige-
naamd In de &aak bad, behalve m • 'en
'nendeluko beJanglitelhog In de \\ .10
den hoer De Voe

De beE,r De ~_ handelde du op' • _,.III er
boNI lltl. en be gbeida"VI:O, en hut d ••puut 11
da eeD prlnte .eatle tua.c:ben den heer De
Wet en den beer flnur.
"Vuor&lcbhg" v "oort te &eggelI

dat de zaak van de and geWeaon 'Werd (at--
lune van de IDlt4ntte). lnaar bU oudersoek door
mil. blUlrt dat dIt te "uteo 'WJU!aan bet feit dat
de beer Do Wet geeo re-:hreven eebuld erk.n.
ten.. had, cn verder dat ne aanmerlriDgeo
gomaakt 'Werden op df'n h r De Voe, 'Wlell8
getalgeo.. I&IIgaande de ecb thetd van de
tranaeche dUIdelUk wao

Na afloop der zaak werd dadeluk apP"1 Daar
bet booggerecht.sbof aaogeteekend, maar eeden
heeft de beer PIenaar, de ..erweerder, nur gil
bemerkeo lult, het bedra, door deo beer De
Wet pellcht, ten yoUe betaald, tezameD met
koeten, en het appd naar het booggereeh tahof
11 ,evo'roluk terug,et.rokkeo

Zulke CIOrtellpoader.teu ala "Vooniebttg, die

!Vo!r*rekkiDgen ma.ken Yooniat EVeeD dage.
k oode..-k hebben tngeIteld of d. feItelI
r aak ..entaan, zIJl! de menacben dIe onbe

rC!kenbur yeel &chade doen aan de oe"'Uke &aak
VJl.l1 levena yerzekerlDg, en Ik zon hellCbeldcollJk
lW1 de hand geven dat bIJ een fonda daar. Lelle
-dat noodweudlg een groote al _teo .uo-
om voorllea<ng lA makeo voor de ge.rHD vaa
hen die sune raadgeving ..olgen eo ZIChnIet
IateD verzekeren "anoeer .11 de gelegeubeid
bebbeo

Ik UO Dlet met hem 8Ilmen.wmlD80 dat
leveo, "DraDlte bUIten het bereik van den
armon maD .. , want een per'8OO •• 20 Jur oud,
Un een aMorantIe voor £100 koopen door be
taltn;{ "an een JH:OmleYan 7.d. per .. oek ~D het
1Il, &eker de phoht vu led.ren oDder om hnnn ..
,eelDaeo op te voeden In het onderwerp ..an
layec. _uranhe, en .le ook In dit oplicht &aD

te moedtgen door hallDe Jeyeu te v_Ureetell,
daardoor een goed ..oorbeeld .. ttende.

Teo Ilotie aan ik, met &lIe eerbIed ..oor de
0pIDle ,.aa "Voorzicht ..... , erol? 'Wl1Jea 'W"Ha,
dat de roepUtg no eeD -rantle-ag.ot lODder
tWiJfel een eerlIJke IB, Inderdaad .. hij .. a
gr.oote weldoeoer, daar meer dan één g.mo nn
alMolute bon,e, ..oood rered 11 geworden door
de aanboodeade pogingen ..ao deo ".uralltJe
agent

BLESBOK TAK, STEYNSBURn

Eene algemeene BondS\"6rpdenng ..an d~... n
tak geboudeu op deo S.ten Dec 18:t7 ten hlilze
van den beer Jan Coetaee, BulJonteln
Tot VQorzltter werd gekozen de heer 4 S

oiu P!e"l. L.W V en tot aecretaru de beer A.
J Snuman De voorzItter opendo de ve.,.,te
nng eo ,erzocht den aecretar .. Yin het wn"'fbe
.tuur zun Jlt.arllJbcb "e""ag \'Ilor te lezen Vrt
het vef'lllag "loek dat er o~o balans In h;ln
den lO .... van .£2 78 Id

liet ve,..lag werd g._{gekeurd
Hierna gmg meo over tot bet k.ezen van een

UleUW "ukabe8tun(, toen de, olgende beeren
gekozen werdeo

A S du PleulS L W V J P CoetAee, P
J Krnscr, Jo.eph Coetsee en IJ J ()oetAee

Men gwg toen o ...er tot be~ voorstellen
van beochrtl' lIIl!"ponten

V oorgesteld door den boor A J Soum•n
Herroeptng der brand ziek te wet De voorst!Ol
Ier hield toen een belangruke aalltlpnlk, de
moelelilkheden aao de uItvoerLOg der brandzIek
tewet aantoonende op dUidelIJke wIJze. Bil
",erd k.gengesproken door den heer a C 'mn
Roo" dlc trae ',Ue het tegenover .,:e.telde te
b"wlJ·tu BIJ do stcmmlllfj' \lord dit punt BW'
genocnen •• terumende .I""hl. do beer van R~l,
brandElekte m.pekteur 00 Jo' du Pleuia In ~e
mlnjerheld

2 Voorre8teld door den beer J P Coet.
Dat bet parlement voortaan geAn geld ~I
.temmen op de begrootlOg Voor rmmlgratle
Dit word algemeen aangenomen
I Voorg""told door den beer A J SnlJmlln

en aangenomon Tegen het Inkomen van aUe
ongewenlChte Immlgrant~n

Hierna .Ioot du vcrga<1cnng
J l' (1I~~r~t:t

SecretarIS

H B COET'EE,
Secretan ..

Atdeelingsraad Malmesbury.
:Sotuleo "an de gewone maandelukacbe "er.

gaderlng 'an den afdeehngaraad Malmeabury
gebonden op den 5den December 11197.

Tegenwoordig de beeren J. W H. BounD'W
CC, R M. (vooratwr) T. Loa'W. L W.V;
J. W MoorrCell, JIléObu. Loa'W, dr 0 ft
Ste)O, W 0 Mlllberbe, D. Brtnk en J. Bu..,n

lJe notulen der vange vergtUlerlUg gele_
eD l,'08dgekeurd

De aeeretar.. npporteerde dat er een o~er.
trokken balans " .... van £73:! 1lo 8d op au
NovClmber 18!17

SLEST'OL'" A.NTSt·Oll'T E INWEO
Het werd be.loten dat de voorzitter naar bet

kantoor Van den landmeter'l{eneraaJ &al gaan,
en zal onderzoeken over 'W",fIIe~om de
weg gaat

OKUEllilSOSWET

Bno( geleteo '"an he' deparlemoDt VaDlaod-
boow gedateerd 10 November, betrekkeljjk d.
proclamatIe m zake de ombelDlopwet la
zekere veldkornot.scbappen Genotuleerd.

A""LH ATlE GKEEn.
Met betrekktng tot de applikatle ur. den

hlcr (.reelf vrageode de UltapanOlD, tllucben
Breekwater en Zanddrift te koopen, 'Werd be.
sloten cene "enm.genng III de meuw.bladen te
p!aataen vrageude obJectIes. mcheo er al,n. te.
gen deo verkoop vao bovengeDoemde ultapall.
Dlng, te worden 'ngezoaden 180 deD aecretari.
van den raad Vóór den eerstelI Febl'Dlll1 8&11.
.taande

Den oecrel.:m ..... erd opgedragen bn de r"gee.
nnr aanzoek te doen om toe.telmmlng lell
elndc de overtrokken balana te ... nuell"en.

De raad be"al aao dat de op,etP"!)I van d.
Hoedjesbaai et\ en £5 &al we&eDper erf.

\1 Y.G IIOL\ I EI

Bnef gelesen Yan bet depll'tement "&11 pu.
bheke 'Warken betrekkeijjk den 'Weg In d. nabij-
heid va .. Hol viel. meldtlIde dat de comml8Ul'1.
zIJne aaodacht un de zaak r:aJ achenkeD wan.
neer de begrootmg 'l'oor het yolpod j..,. op-
getrokken 'Wordt

Nog een bner- vaD bet departemeot "an pu_
bheke werken werd gelezen, ""trekkeluk deB
we(l' van Kalabaakraal Daar KhpfootelU. ea
verdere communicatIe werd beloofd.

Ilrlef geleien 1'8n bet spoorwegdepartement
meldende dat.£ I0 zal besteed 'Worden voor bet
verwndeo van den well' nabll Kalabaakraa).
station :I

Bne ...en werdeo ontvangen "&Il i. beide
plaat.seJlike banken, 'Welke behoorlIJk afgehaD.
deld 'Werdeo In comIté

Eene Ctrculaln> 'Werd ontvaogeo van de mu.
mClp.hl~lt van O<MItLonden, welke hehoorluk
genotuleerd ...erd.

Vef'llCheidene rek.Dlngen werd1Q YOOrrelegd
ell gelut betaald te "orden
Rapport van den weg-mepekteur gele aan en

ungeteekend
Daarna verdaagde de raad

IIISl'R1KT VHIJBVR(,

I.~ne Bond8vergadcrlJll: gehouden op 4 Doe
Ill:'; un tak no 4, wUk no 4 op de plaat. ~fuJ
del kop, ten bu,ze 'raD rien heer Weber Voor
ziller M 0 du Tolt

Nadat de vorgadeflng geopend "lUI en all
oaar gewoonte met Ilebed werd gelegellbeid
IIcgeven Mn dogenen die" en!!Cben toe te trede:n
tot den tak, en DIet mUlder dan acbt IIUOte voot
scbnn gekomen

Toen werd overgeg""n tot bet klozen ...an
ambtenaren voor do, oillende twee Jaren [De
namen wordeo Ulet genO<'md Rr.1>)

:\'adat alle gekozeoen de vergadermg In
gepaota woordeo bedaokt bad.ien voor bet "er.
trouwen lfl ben ge.t.eld. kwamen de beschrtr
vlflll'8punten aao de orde w&arvao twee aaog~
oomen en te boek gesteld werden

Jaarna werd de aandacht der "ergadennt
ge.e.tlgd op eene vraag van den hoer Scbrelner
In U". L.llld vao den.! I.ton Octeber 18!J7 0111
eene vraag gedaan op den :IlItelI Mei aal hU. dal
hem' enocbt wa. deze Haag te atellen voor oe,
hd dat toen DIet In het bUIS .. &5 eo suoe consh"
tueoten hadden toen geklaagd, dat zu Dlel toe-
gelaten "erdea goederen voor de Iunen to gaa4
ruden """rop de heer Sonllenberg Iel. dat bif
Ict. van de.e kontrakten WIOt,maar kon zeggetli
eiat bet Ulet "allr Wilt! wat men dlenyng3&nd.
bad gehoonl 'j

Vuof'lltel C l')o-U Wober I
Ocw 'ergaderln~ keurt de b~nriel"lJ7.e van

eieo h?er Honnenberg ten sterkste af met bet"kl
klllg tot de kontrakten, enr.

T>a••rnp "erd de 'crgade'lng ge.loten me'
gehoei, en oen hart,elilk bedankje toegebracht un
den beer eD mevr W~ber

M J Dt T"lr.
~retarlS

Ik ben eDI,

C F S:vn~,
Beatlerder m Zuid Abika "&Il
"The Loodc;n & Leooaahire

LIfe Au. Co.'

rW IJ hebben IUZIIge lu enljre documeoteo
gehad, die de feiteD I00&I. hlerbo"en UIt.eeO
g•• et bey ....tlgen LeveDA aaaurantle te ooge.
t'WUfeld leta dat .... r &aD te bevelen .. , mltA de
.... urantle !IOnder dwaor en op eerlIJke 'WU'"
'Wordt Yerkregen -RED) '

KLIPSPRt"rT i\ N

I:en algemeene Bond''I'ergaderIng van tak
no 2 gebonden te J age,..fontelll bU den beer A
Hte~n. op 7 Dec. I !I\l7

~ ad..t de voorzitter de vergadenng geopend
cu bet doel der yergadenng bekeud gem .. kt had.
werd overgegaan tot het kieEen van nieuwe
comité leden
(;ekozeno leden a"n de beeren J C H.

(,reyIJD8'. Jzn, P F Myburgh, A J F N J
Hteyn. 0 l' en R J !'laude, H Pelzer eo A J.
Pienaar
De aftredende voor~ltter bedaokte de ...erga.

dermg \oor baar geduld cm lIJdzaambeid gedu-
rende zIJn VOOf'Sltte....chap Hn werd toen ,
dankt nameos de vergadering door den
N:lude en lIa deze bedaoklng oloot de

De Malmesbury spoorweg-
verlenging,

rrog

Ceres afdeelingsraad.
\

Notulen eener verr~enng geboad.n op dea
1IdeD Dec. 18!17 ja" deft Edlku,.
Telen"oordlg de heer L BoY'" C.C ,en R.M.. MUnheer,-Ik sie ID uw tnleidu.,.artikel

C"oorzltter) J. Reynolda, P J ..an Wllk, W. J. dat ill meIdIn, maakt Yan eeoe depatatJe die
van der Merwe, A C SnJ man eo C. van der .are op'Wach"Dg maakte bii au JIlIIIea omt",nt
Mer .. e de rlehtlng dIe lfB'DeJde verJeogmg nemen lIOn.

Do notulen der .orlgll verradenog gele&eD 'WaaraaD onze drie parlementsleden deelnamfIn
en bekf'llChtigd HOOI &00. maar PaA op, Oom KOOtI.ru raaJct

De keonugevlOg aangaande de _teJbng gefopt.
van een veldkoroet IDwuk no G werd teru,- Hannnert u de .0p1DIe "&n de ..e'1ladenng
getrokken te Hopefield tea tijde van deo tnomf tocht "all

Besloten de zaak \"an bot "'erplaataen \"&Jl bet de hcerea Ryan eo Lou'W. Daar .. erd bet
!!Chut vao lJooronViet naar SpeaboDllID "Uk hun rondu,t gezegd dat Wil DIet zullen geloo
no Jj te laten o'entaan ven dat EIJ eenlg plan hebben OlD Voor de ...er

BetrekkeiIIk de 8chaapn"lerbrug werd voor. leoglDg te werkeD
gesteld door deB beer ReynoJda en r-ndeerd Wat zien wu nu? Zu bebben Oom KOQA
door den beer Van WIJk. dat de zakeo ID"'r. un dea n81ll. WIJ ,even DIet om het ull.ganp

, hand hiermede zullen bl!Jven o"entaan tot de pnQ~, of bet YaD lIIalmet!bury of van Kalabu.
velgende "ergadC!1'lng. lr:TII&l of T1Ut eJd.,. ta, IIOOlang de reehl:Q IUD
Inge'l'olg.. konnlAge~lDfl .telde de heer Re}' (e~wd wordt, dat la, In de ncbt.iDg ..au

nolda ...oor dat d" 'Wjjdte der hekken In dit dil· Darting, Groeoekloof eli eeue mjdd.Dw~ ne
tnkt ..oor olllhelDlDgadoeiemden ..utgeateld lDende tu.cben Hopefield en Moo~~rr
'Worde op lt voet in plaat. van IIi ..oet - Aaa. IOOdat beide dorpeo daardoor be"oorreclii
genomen worden, ea de lIitKwtrekt.e en vnachtbere d ...

}',,"tle tegen bet .Inltell \'an dooo'Wegdoor irikteo 't'&II GroeoeiJoof eo SaJ<lAnabul 'Worden
den buer E.terhnys, "erd ge"'.un. BeeIoten ook dan pdieod deor die Jija Kaar neea
den petltlonAl'lIIl!en lA.' maiden, dat. teloqj de beer Oom KOOI _ijD .DIuta liat tuucben Mal_
Esterbuy. een 018UW'Weggetof&, .jl) ..oet wijd, 10 burr eli Moorr-Lorg, ea Oom Koóe ZIJObrolln
plaats daarvan, h., den weg door hem IrClllfuten, 'WOIIIIIIallen daar roodom )(oorr-burr. Ala
r:aJ moeten opeoen. de heereu Rym en Louw oa eellmuJ eea IUD

Nadat de 1l8Ct'et&r .. de ..oorloopige ... rkoo- ID die riclating Toot'Itaan met behulp .... oom
pIDg vaD de halll' "an d8 tol bjj a. H. Pas, KOOlI, dan wetea au goed, kOtDen wo dadelUk
..oor 1898 Toor .£162 rerapporteerd lied, 'Werd _t aterke pet.itiee, eD maken op 0IlII reeht
beslotoen dezeI ... 'W.... W koop ua k biedea 0' ~,en qlleJa 4e reperior oYerioigea
deD 18deD dezer. daar de proYiaioaeele YertOO- cle ijjD m die richm.g, bierboYell 0IIIIdiJe-
pill( al.t bekraC)ltjgd .erd. ch rechte Jija.. Ea _ aIeCht.a 't'&II

Teuden werden PIUea yoor Mt re....,.. bij 8ftrtbeq MW den_
YaD bet toIhDia te lIi&obe1J ...... die .... dell te' oa:iui" pTOlplijk

A. JIaraia YOUr ut) ....,_,...., am. laU r~"":.!..t~~ .. a.,....,. iD een ..DOOGr. DieIlW'O bI.Jba ~ ell _$ Mt ... mei·· deu <liJ ........
door a.. Toonitier, - ._ SaJjmu _ !JIPOI'INI JiII!:-"W'Ó k1imI. Diet twee

...... ~ WONt. lID'!tt ~,,,,,,,, - ao,...w,:- ...

lom I F.VERGADF.RP.\t.

Io;en comlt~ vergadenng gehoudeo op 1
1~'17 bIJ den hoor A. Steyn, Jlllferafooteln
Tegenwoordu: de heeren A Pienaar. VOOI'r& ,

D C en S J Naude. A ~te)n en de.eer
A fweclI( zonder kenlll.gevmg de hoore!l ~

Bekker J t I I (~ng n In en J .n
VootgMteld door .Ien!ref.r f) Nalld. eo g...

... eond""rd door dpn bl'<'r AS,,,) n, de ootuleo
goed te k~lJren ('n te !"..kenen AangenolIIen

Algemeen h~!loten eene oomlDlS_ aan te
otellen OIn onderzoek te doen uaar de baJaD. vau
158. S. Naudé stemde ID de mmderheid.
Voorgesteld do<'r den heer D Naudé, ~

doerd door den heer A Steyn, dat de 1'OO1'%IUer
en 'ecretans .ullen "~eeren al~ COIDml88le Aan
genOIIIen

Aigellleen lJeaioten dat art 7 der v:ser-
pclermg zal bluveD 09entaan to$ d. v ende
aU1IlJ, daar er nl8111l'e comlté.led«t
moeateo worden.
Dum .1001 de "erpderlng.

N. J. STEn,
~
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WESSELS & CO.,
RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAD.

Invoerders van Verbeterde Landbouw· en Oogst·
machinerie en Boeren Werktuigen.

DE OSBORNE

ZELFBINDERS EN MAAIERS
ZlJK DE BESTE IN I UK SOORTTE' WERELD.

PRIJSTREKKERS aan al de
Voornaamste Tent.oonstellingen.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN.

& ·co.,
, llo!ce ~. 100 '-md i••tell;' ,..
~... in 1o~1do.,.Jen •• n III!:E'J
"U1Z£N. \'1.' :OIF-N. !JOlT.,. KE\'Jo:II<.ea alle iQ.d~n. (Lor .. jl ~j b",·~m.. 1
"'I&dc~ i~"f.·r Jlf'r<,u;. ~ J ~ ." .',.e~.
.. pe!t... ij-u b.oboor ..n D'''' d~,_' 1" der ....
~d i4t .(·nu.u ?'OOt " .. ', , ..... "ll ~_!.
Het i. o..... :t.t.J€'elLo!iT 1 j II" ~lrwIlJ. o.
t(,Jea.ntel~iDg le y~~!. Lo .... .J,t .. " m-ll;laL ot
.... .,..,knj.,. "~" .. eati.D~. Pu den," QO-ell '

aDder -'"' ,• .;'" 1t~1I"" I

i WEEOLU1ZE\',
VLOOIEN,

DOODT IIOTTEN.
KEVERS,
IIUSKIE'fEN.

Oonoertn:dI~D 'I'OOf h.\ dood"" • ..., VI 00 I f.S
W .. EGLUtZEN. KAKK.;RLAKI(l:N.
J<EVt;l,~, lIOTTES, in I'};L' . .u....M.
"",ir I0OI1 in""L Sport>li.-den • .Jleo bet
oa .. e.al"d.-er ba3r y1odt'lI om vlo ;j"'Q of! ~dN
lt dood..... ""-k dawco. Oor ba" hnola.
bl>nd.o

110,1 ru I:LU:K l<O,Jt <a;w AAlI..
SCIlt:WD dal .1. rUi. UD de f'ebto
roedf>r den DUDII! en de t.ttodlet-kiD4 di .•• "
"0 THOII""I KEATlSG; lOud .. t.. It
.'k .an~en a.rtI ....1 bo.&",. SI..,), .. la
lol;kj.... erkoehL

WORIIEJl.-" KINDEREN."
WORKEJl.-" KINDEREN."
WORKEl!i.-" KINDEREN."
WORJlQ.-" KINDEREN."
WORJlD.-" KINDERE~."

TANDENl
TANDEN!! I
. J\u~ "! ~TANlJ»~'.. Het

:~

~

LOKDEKSCHE TAIDER IISTITUUT t ' ,
U/sier Kamers, eron/lp/ein, £a 1a·S,
HEEFT de eer ~ll ~et.'pubJiek BEVATTE/JOE

in de BUltendistrikten tAl
berichten dat hij een HEEt STEL
TANDEN in EEN DAlG lam
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

De
'I

Heer WALKER,
DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, bahmeeeren

zeer licht, Snijden en Hinden kort zoowel als lang graan meteven groot sukses. 'Vij waarborgen
d,;t onze Machines alle sat isfactie geven, en laten ze door onzen Amerikaansehen Expert
opzetten in werkende orde, Ah gij een juweel wilt bezitten, lx-komt de Osborne Zelf· Binders en
Maal·Machines. .'

DlUl:TBUB vu 0&1'

c:
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VERGELI.JKEN. NHEINEMANN, MILLER & Co. -.J :::>
Bouwmeesters en Contra.cteurs, - --- - - - -- -~ ---- ~ ~

, P ..'obee~ ons voor Dres:rn.aterlalen, Kazl:rn.le..,
L1\dy Grcy Straat 1i Geruit, Neteldoek, Nalnsook., Gra.llnne,n, N

Paarl.] Zijde, Sa.tij n, Lamfers, Huls-linnen, Callooe., :::)
Gordijnen, Taf"el-lakens,Creton ..,Art:rn.u.lln •. ~.\ Il.' hOIIW- !'II tumu=rv. ..rk an n
Ta.pijt vlel.·ka.ntcn, Vloerkleeden (Llnoleu:rn..), Jo:enig ding in de l\[nt.i.·k lijn wllrllt c nor-
GOI.·dijn Pa.len, Beddetijk, Thee eo.le., Ku,._ tien, van af het gl'Oot~leKerk Orgel,

tol een Mond Trom, .'sens, Flanelettes, DaD1es Borstrokken, Kou-"
sen w a.~.1·,H.andschoenen, Onde:rk:lee~en, Voor.
sChoo( !a. Hemd Blouses, Voorsohooten voor
kindel: '!O, Bediende C9stuu:rn.S,enz., enz.

Kennisgeving aan allen wien
het moge Aangaan.

DE ondergeteekende II'l'n.;('ht z ijne
yele klanten tt> danken voor

de ondersteuning hem gt'dlll'l'ndl' df'
Iaatste :3 jaren W'g't'\'en ,'ll wensebt
hun tin .het algemt'l'n 'publlek te
nu-lden dat hij nu l'en ruuucr plek
hE'l'ft betrokken en vert rouwt hun
gunst als In het verlcdene t~
erlangen.

JAC. HEINEMANN

1

I~verband met bovenstaande I

advertent ie wenscht .r. !reine-I
m.mn Let publiek te iufornn-cren '
dat de zaak in vervolg get!I'!'\'('n zal i

werdeu ouder Jen st ijI of linna,

,
'."

,;" ti rru.i t"e\·t'rtrolll\'d ;~al nu-L aIlt~
>1" II,tl Illtgt'\'I)erd wor.leu. (;Ot,d
111'rk ~ewaarho;-"d. Verandas en
halk on« oen 'IH:'L'ialili'it.

I lt· tirnw heef t altn()~ lnt. \'01-
gl nde KlTl't'd VOOI' da(if'lljk g,'iJl'Ilik:'
Yl'nsterralllen, Deun-u (alk grootte)
en x., enz. Bou w m ate r i a a I
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet voor
bouwdoeleinden worden a-eDOIllI'Il.

Daar wij ons van dl' dlt'l1.;t"ll va n
l"'n goed Yoorman verLek,'rd iJ,·I,I"'Il,
«nl-rneemt de fir m« <lil! lit'! I'llhltek
tn--t Doodkisten, van kaj 11l'nh"llt of
alldl'r,;,zins te voorz ieu t cceu zeer
kort» kenilisgpvlflg'. Tt'nnl~l lillijk. :

Telegrafisch Adres: " HEIN EMAN N."
. Postkantoor Adres: PAA.RL.

~ rIJXII 1':1-:11,--~;''':e" tu nnn 10n gd.d,
1'1 bt!tlli!!,il.·l~ J!~ er-n blltf .~al1:n \';0

de II""'de uit,,<,I'~. ,'" <an i1IIEL)I.\T,
CUHO in'n,ijll ,:""'\'al i~. fWII fJt) jj1r'1"'" '''I
en Lf'11 2:~ j:I .... 1l 1.1":' ;,:,·L··!f·'1 :':111 ('j:J '~\,.,'

ISCIIE ASTll\L\ ,'!! HIIIT,\I. ...TIEI\ '
,~h t 'el Iiel.l i"i-~ \ il! '·t·ll' }H'L O"flldt· ~1'lIe, ;

landigt:'Jl1 ('II ftI"U].j·,·,.!\· ,dll:'x zlllId"r tlaa.t !

.. inden en had in r!lijll geval al le ~",·IH.,f i
menschelijke I"·k'",,,,, ,,,h ..id v"rlorl'n, b.t ,L,
ik RHEUMATICUllO I'"obee"deen iu eeu
Eijn m ijnNvurn lgiu, HIIt~ln)Jatil·k ~II .:pijllf:"
ill hoofd 'en allngezieht verdwene-n en h..
nieuws is ver en wijd verspreid dat" ou
meester YAll Il".r "'''1'''1' 1"'I·llt·maal gp,on'
... &11 van die wOIJI:""I,jkc Medi"ijlJ," 'en di'
"'LII ...erkel ijk het ge"al j elkeen die h,,,
probeerde beveelt het Mn. ,

De heer JACOB YAN ZIJL van VlakFolJtei.
(3 Ul1I' nn Steijnsburg ), is gent'wli \'11."
een echijnbaar ongenecslijk;;eval van,Rbeu.
matiek eD Jicht. Noo;~,. zei Eijn "oet' ..
.Men'. V AN ZIJL aan mij, wa.~er een erger !(o!

val van .Koorts Ziekte," waals zij h~t noe,
men. Di ooste d08ie RHEUMA'l'I€UIW
deed de lijdende jonge man rustig slaf>en e"
medecijn werd voortdurend toegfliiiend
hoewel de bureD en vrienden leidep dat
&i). niet Terwachten dat hij leven 1011' wa..
'uj 'weIJ-maolJ.,,,,", en getuigde van d( ~neel
kracht TaD de RHElJMATlOURQ ef!
PILLEN. . :
0. oude heer VAD Du WnT, ftII Redde,.burg

werd geD8IMI, door eeD botw.1.
De beu A.. Collnu, Brall<hlei, Middelbu ..~, C.C

..ODd dadelijk __ lichting. Mijn IOOn J Alf .. lijn
IIcboonnder, de beer J. A.. Ihur, ftII woud~boom.
Bnrgendorp, .. erdeo ook ~ _, ik moë\ nu
.lolteD-1k blijf u.. dankbal'lJ nieud, J.(1: van

JONES.RHEUl4ATIC~O,
Bel groote Zuid-Afrttau.obe ge.-middel· 'foor
licht, Rheuma\iek, Rheamatiaebe Jieht, ,LeDd.e. '\ » n.1)1·iIl C l~eTl CO" ~~~!f=!iob~~t.-~~:.~~,::'~~~
~.n pn_n, lt ftrkrijrbaar nil .u. "'~L.J0kweg. ,- en WlDlIeli .. Mol pbeel Zuid·A.frib. (

¥ VERGEET NIE!T,
Aardappel-nlOeren! DAT de lleeren VAS DER ~ruY,

hfMEUIAN & Co., ook ~ene
Over de 5,000 Kisten gedurende dit jaar verkocht Afslagersoezigheid aan de ~aarl

heeft, zoo wel als te Malmesbpry,
al waar alle Venduties enz., aan'.hen
toevertrouwd, met de grootste: be·
kwaamheid cn billijkheid waarge·
nomen worden. Voor bijzon~cr.
heden vervoege men zich bij:, de
Hceren D. J. A. VAN DER Shy,
Paarl, en A. hDIELY.\.\', Malmesb,ury

SPECIALE UITNOODIG1NG
AAN

DAMES VAN BUITEN,
Om deel te nemen in de groote Bargains welke wij nu aanbeiden.

MORRISON &; CO..
,KAAPSTAD,

IVorden gedurende deze maand genoodzaakt hun r; cheelen Voorraad' op
t(' offeren daar zij ~pot'dig uit hunne tegenwoordige winkel- gebouwen

zullen moeten vertrekkeu.

Wij houden een enormen 'Voorraad Ilraperié" en Fancy Artikelen.
Geef ons slechts een kans. en schrijf ons om eenig en ieder ding door
II benoodig.i. l w gt:'wewl·hte order sal worden uitgevoerd pE>rterug.
komende po-t

---_-' --- ------
WIJ WE~~l'l1EN U O~ZE GOEDEREN EN PRIJZEN TE

WIj kunnen alles doen, en onze prjjzvn zijn ~0 per cent, lager dan dio
van onze buren.

MORRISON &'-' Co., Kaapstad.
-- .------------_

Steenkool Handelaars Commissie Agenten.en

f< EN N IS-GEVI N,G.· -, Gebroeders CROSSLEY. " Otto lJ

AGENTEN:

Gas en ~Olie Engines,
\
ANhetgcE'('rc1PuLli,'k van de! -----' .. - ..

.: Paarl en omlicecndc Dis- I Huis· en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantltelten
tl'lktE'o wordt hirlïJ1pde"}lI}u'nd ge· ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,
Illadkt, door ue ondl'rgt;tl'e~L'lldpn, ALSOOK
t1,lt WIJ III staat gesteld ZIJII om 1 V h '
allt' tlUlIller- en bouwwerk aan OilS Hout\vo en rue ter·
tn •.'\'t'rt rO\lwd, met allen "f'()E'd en
stiptheid UIt te ,oen'tl,; zoodoende I(i~tjes enz.
zulle'lI wij de ondpr~telll1il~~ \'7'11 !tet
l'I;I,Jlt'k van de Paarl ('Il OIll'itrt'kt'll
Zec'l' op prijs steIlelI. Ill' h"ziglll'ld
z.d \'IJortgezet word,'1l (lilde!' dt'll
~! 'J I

DU TOIT. SMIT EN CO,
Ihlll"m('e~tel'~ en ('t1Iltnddt·lll· ....

, P.O .. WINDMILL,",\, II','.<. I
\ Achtpr Paarl.

rranden, Ta nclen
I!t:EH

P.D.S.
I

J. L. Cnok,
TANDEN Z/\ \L,

PAARL.

\
. I)UZ'{ t'. I',t" kLh :'>1111' ! "I" '1';111'

, .["11, E 11".,1..;,,11,:, .'11 .\ 111"1'1.

L,',I·"('IJ,, ;-;>'{tt'll "!, (:UII,["1l ,'n
\',' ':llllt.' \"'1,111'111, lt"" I;, \1;1,11"

I,,, I d., alkl'l.! 'te' ti!" \"'I'kl"""'11
~ :I,'n \\"111""1'1\ lI;t 1,1,)II.J,,!\ ,-" lit'

.\ :': 11,:1 tq.;l'll "llltr"111 d,·I",lrl ,1,'1'
I" ' Ill., g'1'\'I';!"c;d ,]""1' ;!II,I'TI'

T I, II ])Okt"I,', l"'II' I' I" "'II

.:"':"" . !'C\'I'II "oI:ll·l!( )I·~. I:,' I' r 1:1-

, i,' , i. 'i' ' ' I f·I" /: .1'1 ; ti 'i 1',' I ".,!. il ~ ,j"" ~.

t',· I.: andt,t· l!'t· ...fl' kl., ~ T.I!J L'lt

l)"fH·.

PLAKPAPI ER.
tll'Out-l"i'hl i \ ~:- II1'1iI Il ti li t.

>"

:\ i" uw,,,'lo <~L ljI, ' II .
"v

LWlg."\t e rl'ij l.C. I,

D. P. KRYNAUW & GD.,
'"

Uitvoer

Zaacl-aarda ppelen. Zaad -aardappelen.

0\ IH: I{(; f-:T r: I,:K E \ /) E \ Illahl! I ,,'keud dat ollze/>ad.aul'lbppelen ge.
:IITi\'I'I'rd zijn. Z" liJn vall lliLft,kt'llde kwaliteit. Early Rose,

1'III'Itall, ft",1 Il,'hrl)I('~llltl' lIl'1>r·)I1.~TJowdr01' en I3nJ('('. Yroegfl be·
st,'lillig nOlldz:lb'lljk. ' ,

_l\ nrIl nppe I-Illoe I'P Il !

11' I,; \ E \','rd.'!',· groOlt'. schl'l'p~.ladillg van de beroemde Fransche
.. "Earl\' Hu,,'" t'll andere SO')ftell, wordt \'erwacht op Oen 15den

Dl'l'l'lllJ,. r. \rlj zijn d,' l'('niga illlp(lrtl'llr~ van de "Early Rose" Aard.
af:I"'!t-lI;:dlL' \'1'l'>Chll'dcn\' t'erstf' 11rijz('1lill dit jaar hebben getrokken.
" 1.1 11"\"'\'11 ,11Th!., ,'('11 kll'inl'l! \'LlOITanJ van de laatste bezendillg over,
CII ti'l' ,:.:.ut ,11,,1 \':111,1,· halld.

\\'Ij 11011,]' II .-1'Thl,< ,I,· l'l'<!" <""It aardappel-moeren, ell dagl'n alle
\.")1111'1'( 111\' II! t •

--------.,---,--

_l3 P: I~~l-{, & GC),
Produkt~t1 Handelaars In 't Klein en
t I :lllgCtnarkt-straat, Kaupst.ad.

1\:1.1 h':'I"'1 1 )j·,I. r, \, "I' :,,_,11 'l'I'';:ll'Wnthlg''1l I'erziken
!Ji.!;il' l"'rJl_~",Jl' < III Il.,t \ "I"'!'l1l~,J Hljk.

Groot.

en DJ'lIi~en

-- -- -- ~-- - --......_------- ---
KE~T N-ISG-EVIN"G ..

DF I, I I' Q>
, ('Il' 1'1 "t ... 1 n', I, gt'll'l'(1 tllll orders te ontvangen toor de

, I, [ " d
• . \ 'l.'~' II I,' .\ ,,[ kt':l vau. c I)cste " Margarine" immer in deze
Kolonie IllgI'\'IIt'l'd, Vl'rVll.1rdlg<1JU dl' Fabrieken van

HAGER:IVJ:A.N & elO., LTD' ••
I3:0LL..._~N VIZ.-

Koernerk." "Drie Kr O"1'Clgrx.·' , rs LievelIngs
merK ..

I Het

:\.l:-\nJ~',ll' .~)rd ...r~ \"·):,:r_~·:)~'~."'(ln·r>rde \l~e~ch::;i)l)..t€'nl ~;"4t'(';!:--('n te., etc., S'Cpreser
TN~r'J In tot' I n=-!l·qe Lt' f. l.·i~ken Lin:t .. · Holhu·,\ "t~ ..á : OT\]c':'tI' v('or de
pr.lt:h!:.:~:,. ~"j ·JlI-,} \illl ff.·j~ ,(~(i- f~ Jlui ....hon,\ linnens, b~n-:l~ leken ï8~(JoekeD,
<1""""'1, [,. " 1."". :.:" 1,-",,' l. I nz .• ui: ,le f>\oi'il'k ",'n E. \'''ll l 'n IJdel, Uolland,

Muu:Ht.'rM ter l'flI.Jdltlg!rl~ "an e v€lnl..ll1.~antoren Tan

En::rZLE ¥. VAN NOOR
/ E::EJ'i~ I

Yoor \'oor:,"dJc tirlns in dt! r;:A.\f'.Ko..cslJ': .-
lleek VaD LOOP eo i{i.~T!Ui:.L SrRAA.T. y ,

~'~'"

i",:_._

Alle Consultaties tl'eheel Gr_ti.
-- , ,-T ,-----.-

GA, OF SCHRIJF A.4.i'I

R .• 'Ï1LL~B,
45 EN 47 STRANDSTRAAT, KAAP$TA~.

r.K Btl!' 133 Tdc')!l"afl<1l'" Adres: ,r~tRel1um."

ol ALL') EM ES~IGS SOOR~
I

DOVIt

R. l.W:ULLER·J5_
Gron! Bn Kleinhandel Musid Wa~r-Huis

1 ep'! het Voor' I
Yan dsr Spoy, ImmelmtD & ~O., AlSI.gers
Kantoren,

Malmesbury en P.lar}.
---------- - - --_------~-
VAN D. SPUY, IMMEL~'AN & CO.
~;and/l )!SlrllJ{ l'S e,i A,Jenh,fI

'fel. ad. MaJlllt'sbnry en Paarl:
••UNITY_' .

---,- ,- -_~----+-

AARDAPPELEN !"AARDAPP1LEK! !
VERWACHT pCl' "Clan ~k

ON'g'9r" ('{'ne 1)('zt'llding Vinn
~e ht'l'oemde " .Maillcl'OJl" fkhots~llP
Aanlapl'el Moeren_ .

Een aardarpel die wind en wel~er
weel·;;tuat cn tevens zeer vrllc~t.
dra~end is; is gedurend bet l!\a~te
jMrgetij popIllair naar v~rdien$te
gt'worden. Ook aardappels_y~r
de tafel, van dezelfde ho£an ib-.
heid.' , f

'ILIEBERMAN & BUIRSKI,11
U Burg straatl

!~.O.Bus-157.

DE KA/,F'STADSC; lE LEVERANCIERS
\ I ,:',f-' 1\ 'I r LJ' '1. rL-ï r j'\ Iv ,\ c !'" l- L· _ '- 'I I

n .. I"' ··'.K1amer Set ., : ~. '-l ' • ~

UIUUp
((;\:" 1.;I(;EN )1.L-\KSEL),

IN GOED ·GEOROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
KOMPLEET,

£S iSL
3 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

"VIKIN
ON GESUIKERDE

G~"
MELK.

VAN \rege de nabijheid der
Runderpest, is " Viking" de

eenige Melk die met veiligheid kan
worden gebruikt.

Geprepareerd "an de keurigste
Melk uit Je l\"oorweegscbe Hoog.
landen (de beste weivelden in de ge.
heele wereld) is deze klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd. en daar het heelemaal
bevrijd is van tOl'~e\'oegde suiker,
kan het g'pdurcnde het dagelijksche
verbruik niet van gewone melk
worden onderscheidene.

Deze pas·geintroduceerde Lek.
kernij mag verkrr-gon worden bij
alle kruideniers, of ill het groot van

ROBERTSON EN CHAIBERLAI1f
HOUT· STRAAT,

K A"'A PST AD .
,~omerset West Strand._HANOKAST, 3 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 0 Duim hoog, met Spiegelgla

48 Duim bij 14 Duim. ~5 s•. IKJUFV. I3EN.FIELD wenacb.
het publiek bekend te maba

dat zij "en Eerste·klna Logies Halt
op bovmlgt'noemdo plaa.t.. 1aeeft
geopend.

Df"gf'nen cl ie voornemens sijn Mt
8t.rand te be7.relen geli,.... ..
IObrijve:A of in persoon a&D1<06~ ..
doeo--" Bra YÏ£III'Hoaae." T_
1o.i1Jïk- fQ

G}jLD, GVLD, GELD.
Tegen ij pel' reut. 'N jaar» op
eerste verbaud. werkri jgbaar bij

H. }l. HENDRIKZ,
Algemeen Agent,

21, Sr. GEORGE'S STRAAT.

t<. A A PST A D-., VOI'I' II.uo&BN Top W ASODTAl'ELm~t Tiche. Rug, mri Klein Kmj ..
beaecI.n, en een Kapstok aan elke Zijde. £~ ,1..... . \. ,,_. ~

ZUID·AFRlKAANSC .......-

KONINKLIJKE ~(AILDIEl\'8T
De " CASTLE MAIL " M:\atschapplJ

I)I!: Stoo"lbooten nezer Lijn \'ertrekkeD
_ '!'B.n Kaapstad na.a.r Looden om den

~nderen W!)eo8dag, te .~ uur n.m., lUI&r

Madeira en Plymouth, t.J Si, t Helena en
ÁBcenaion J.anlcggende op de bepaalde tOI
""hentijden.
Dcc.l!Z-TAXTALLO!<ó CASTLIi. KILI'I. OnCAl<J." •. r,-Dl'NOTTAH CA~Tl.~, KApt. IIAD.IiI'IOII.

I~NOr.HAll l'.\STl.K. K..pt. RE>iDALL

EItra BooteD Joor EngeIud, Yla Lu Pal.aa
A \·OS LlAU; CA'TLE. Kar'. 11&0"'1<. nmtrellt 22

Dt.'('('m ......'r
RAnLAS t'ASTI.K. ""I't. IIBYAN. omlrl'nt 2:;

Ik'CCmlJCT

Voor VrdCht of PaB&&ge Yervo.lge met
zieh bij de Agf'nten \'aD d€ CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAI'I'IJ, (Bpk!).
--~ ---~--_-------,[rUB..~.r-"

I TOft KLuD'l'UIL voorzien van een Spie_gelCJ'las18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. ~2 7•• UN'~O_ LIJN

KONINKLIJKR MAILDIENST
UIIOJi STOOJrlBOOTllUTSCHAPJ'T)

':alEJPEl_KT).
~de is aanmer~~lijk beneden in prijs dan de inferieure in
~OerCIe-~en en daar WIJ 81~hts hout gebruiken dat goed ~
.... ~ lUllen Koopers het: voordeel hebben vu onze wurborgd M
.. • de hitte van het klimaat zullen staan. DE MaiiiN-/tp.D lIer :Ma.'tIAt:I,appij ver-

tJ'ck.ko[j van Kaapstad I'Mr ";ngnl&nd
via M&llllin\, '.lU. dell IJ.LIlran W oetUld&j{tee
~ bur L.m., ala ooder &.anleggencle

D. ISAACS& CO
... ·DmmABRTfK. J UlTSTAT.KAIJB&

.il.AOK: 8TRA~ T LANGMARKT-8TRA.AT

1300}(. ]~"TRAAT .. / PL'EI:N.F~TRAAT,

K A AP S T AD~"

VOOR ENOgLAND.
[\,-(' ~f_:-:I', IT {1'wl'I ~'r,"\ I h.a~,t. MOUTON

.'UII. I~ -HHITl)S (1 .. 0I1~':' ".\.) "';·lj.l :\1'11.0 ....,
.. ~.;--M),;XI.',\:" 1\'1" 11, .. ",

lI:XTRA R(lfll~.~l ''''lil l<sr;¥.LI:iI',
GUl'H (TWïU S,·rt·\\ I. F\:I;.! l~la;'y)d.~lt,"mlr"Tlt III

r"""mb",.
OAIKA (T"Ln :-:',~r, \\) }\:t;d. ('1)/'1', fJoi"fn.."l/1 ~I)

December

Een "an d" M""tKI·Lal'I':j', Mooie Stoom
. booWlD zal SOUTH AM I'Tt)~ \'f'rl .. ten voor
HA..1fBURG, "OJ·t '"I. Je aankoDlRt VaD
deze MaiilStooDliboukn.

RETOU H.~A ItTJ EHna,,, E~(; ELAN D
pngbaar voor Ze • .Maalldt·n, worden tlltr"-
reikt ~n een l'I""rminderiog \'an 10 percent
op deD Dubbelen Pa88agepriJs.

RKTOUR~RTJBS n_r HAVE.sS
1&ngBd~ KUS'f worden n:tgereikt mOf de
terugreUl bin nep Dr;e Mllanden perde C "ion
of the Castle Maa!.l!chappij Stoomboot.eD.

Voor Vra.cht,of P~ doe men aanzoel
II&D de Kantoren van de Union Stooml...oot
ltIaatscha.ppij, 4dderleyatraat

".~._--

,e,erucler aannet OD.mi ar :,f:;' 1: ~

TltIGEN!
<:

~~#~

~~ ..
A SPOLAND~E'R& C··O ALLE f~;.ten tt' bekomen,goed en· . I g(1edkoop, llJet voorslag f>n

GEVESTIGD JJ,JARE.u J." I elmal} gewer kt.
.Y - I> I· I"CIlro ....... , Iero1oge- en .FJoklJl..aiers I"J" IJStCll worden op aanvraag

...., a.a-.. Darli",";_" . i gestuurd. I

Goudea eD ZimreD Horologea in J . M; H. J. UIJ~.
VOOft'Nd 2'ebooo.. Adres ;- PAARL.

-,.-



.. d
11 3
11 3
li 3
li li
li 3
8 li
11 II
li 8

rIJST van een ' . Boeken th&lll •
..... yflrkrijgbaar, bij J. C. Juta ~

Co., l!..IMp6Iud. Bun spoedige be-
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WoeD.ldaa "oDd d. Dikle.lilJf ... ...v_ ill
..erband met be, Z.·A. ~ pluta to. ..
'- J. W. Sao.r L.W.V., ~.

De opko_t .... &eer 1"00* III bMal .. MIl
eoed Il&llteJ CIam.. Ag mea o.~ i»OIr realtter
Bacbanao, air HeDry Jota, da lIeerq H. BOaICII
(burgemeester), dr. K05ze. Mnr. J. Jl. a-n,
efOrw. A. P. &nder, d. "- J. G.Kaeb, dr.
Kolbe, de beer C. B. Elliott, da. A. L Stqtler,
de hper W. P. SebreiDer L.W.V.,~. Elft
NattalJ, de beer B. Baard L.W.V.,,. _1Ieer W.
TbOllHlon enz. btoD8Yen.de.taf ..... prof_.

H~t eente &And. orde wy het ~ 'fall
bet beatuur nn 't c"II.'II., waaruit blljek dat bet
aaDtal .tudeDlen gedurende het ~ 1897 .Ia
..01111 .. aren: la&. k_taal m;~ 218;!de
22!; 'de 2'25; "utreleba met lM, 120, i06 ...
216 "oor liet ..orige jaar. ook werd eie Itaf 'fall

prof88S0reD ~enterkt door da --=....
eeD pur profCMOreD. Verd.r....... da,
de ..enobilJeDde _1Dï.ift _ ... werk
baddeD gedaan. De .tud.nten hebbep áeh i»OIr
&eer flink pdrageD bjj de ...eraohilleecl. uuai ...
VaD de f3 bear&en aanpbod"'lÏ~ ... _
deDteD vaa bet Z.-A. 0011.. met 9 er"__ Zij
die "00,..1 uitgemant bebheil ....... : A. F. a..:
!.Il, H. Reita, M. AJaander. A. J. B. ~
L.IHDgo, W. Fiemer, W. PUta .. , t.S....
H. bet Iezeo ftD ~ ~ .....sêa d. prij_

&8tl uitgedeeld door deo ..qonitter. ,
Dr. liabc le ..we toeo aM oadste'pro'-»r

- nette ... ept'llllk 0"" deu "oonai'" ...deODI.. ikkelmg "au be, oollep, ea .. _ ... GIJl ..
bet collete door baN ~ YQOr Zllid-
Afrika pl..n bad. Da OPYOMiar wu _
rrooteD .tap YOOrUitcecua III dit wu __
oamelijk te dlUlk.a un b.t ~ 'fall ....
bOOlle.... onder"U.· .. et d. opridJtil!I ... de
univen.teit. Bij"_ ..enl er op dat W.z.-A.
college "OOr lfDII&tlj(&&tak bil eie:=
l..noricbtiDptl. .

Daaru maakt. de ..oon.itter _ ..
..aarin bIJ o.a. &eid. dat de eou ~
hem had Iata wetea dat Mi ..._
beai&beden hem (deo fOU ..ernear).-..IiJtt
..u tag.D"OOrdig ta .. _ ....... ~
te makeo, ID&JU' bil boopte lAIlb lat«i .. ao...
Spreker re.........t. ..enter _, lof de .....
dam .. ·.tadenten di. &00 ~YOl ut
bunDe ItudiëD alUl bet con... V__ ;_lljj
.rop del onl oDdenrijA .. yatea.. nep).u.ar ia
..oor ..erbeterttn,.m, en bij UJ .,. sjj~ .....
b[jdrageD. En ár. Huir &ou ook .... ,.......
roerd laten om verbe~ II&D te .
N. DO( eeD paar aaD~ ,..
aproken te bebben .0 Dadat _De _
den v()('rzitter, voorpateld door dr. It._
geDomeD ..... k .. ameo de ~ PrjjIWia_
Dera voorW'Utta om bunn. prij_ t. OIR.....-u
.. elke alA voJat I.oepkeDd ... rd_:_

zAriaD.tG,-ll~"'a..1897. '~~E:ei
BBOOD8GDUJC U SIR GORDON'8""

GB8OIIlINE.
Terwijl eeD ,..,.,. Ct.I eier blaab Ja.

deUJb bnoJkbar ..... ~ld-Mrib ...
ID WUllaOOP om ~ water a brood
noh*1 .... lt.eqt eeD aDd... deel .licJa
me* het deDkbee.lel ... lk eeD pl.bier het
hu alPftD '1iaDda lOhaJcl.et eeD mU-
Uoen1 ..... ~ Terwijlele ~
peet lIlet Iwe "enroe.ua. 'fOOrt.pa1 ea
de ~ dapltJb elabeadea poot- ..
kleinTee afmaait; deokea __ .... t 4.
beRe ll'aDler al lijD ... r-CJaenIrje ftD

eeD DlilUoea poael IterllDc UIl de imperi-
ale reieeriog te pva. T.nrallOlIUDJp
\'8I1etftwooriipn van OOI YOlk sich toi
de Nlfeerlog wenden om de toepuliD,
't'UI de braodai.kte..,et te verracltteu, om-
dat de bOeftIa haar..,.,.01 ~ Vl'MIeUJb .
drootte nl.t kuDDen ultYOeren; lfUD
..Dip Kaapetadach. heereD R parl._
mentaleden Daar den premier om ftn
hem te hooren op ho.,. .. ) sijn peehenkje
aan d. Imperiale regeeri. aal te staan
komen.

Merkwaard(ge te,ensteUiDII', eene ~n-
stellin, die een ~llDrriJk licht werpt op
0088 maatllchappelijke toeIJtandea. Is het
dat Dlen In Kaapstad Diet kan of wil ver-
staan wat er thans in de binnenland.eh.
distrikten wordt pleden? Weet men niet
dat er honderden en duizenden zijn die
zich beroofd zien van hun eenige brou
nn bestaan en wien een wreede honrer.
dood In 't aangezicht staart? W~t men
niet dat er dit jaar hoegenaamd geen
lammel'()()g'"t W!UI en dat men in de droge
wstl'ikten niets kou _ien en ook niet.
zal winnen? Weet men niet <Jat de binDen-
laudsche dorpen dllfrelijks toiler worden
van hulpelooze blanken, die s:~heel uitgë_
boenI zijn en die niets hebben om weder
mede te beginnen ala de ,ezegende regen-
buien .l:uUen zijn gevallen? la het dan niet
bekend dat sommige distrikten reeds meer
dan 7:;' percent vao hun vee hebben ver-
loren? Of trekt men zich deze dingen in
de nog vool'8poedi~ Kaapstad niet aan.
terwijl meu met eeo ooyel'llChiUige IOOrt
van belange telliug vrdagt of het (Ian nog
niet in 'I ouderveid geregend heeft? .

Of lean het zijo dat meD vptVgevoelen
is, dat de toesund vau de bevolking vlin
het land niets te maken heeft met het
geschenk. <lat si,. GOR OOS, in naam der
Kolonie, aau ue imperiale regeering heeft
gehoden? "Is het mogelijk dat sOlnmigen
z;eggen: het is te onprakl isch ow de door
ue vree"eltjice droogte verarmde bevolking
te helpen, het.ij iu deo vorm van bellproei-
.bgewerken of voedsel, totdat het regent
eo daal'llll met datgenl:! waarmede zij
weder konner. beginuen een bestaan voor
zichzelven te venIieoen, maar wij zullen
's lands schuld met een leening van
£1,000,000 vermeerderen om een fraai
pantsel'llChip bij de imperiale vloot te
voegen? Dit is zeer gemakkelijk, wij
konnen het geld krijgen en het land er
yoar verantwoordelijk stellen. Zoo lang
de Koloniale spoorwegen veel te vervoe-
ren hebben kuunen wij dezeo last dragen,
en wat gaat het on8 aan of de uage.lachten
ne 1"8ten, die wij op hoone schooder~
leggeD. zullen kuuneu dragen of niet !
Eiken dag heeft gf!ooeg aan dei!~elfll
kwaad, en wij zullen als zeer patriottische
imperiale staatlmannen in.Hilgeland ge-
roemd worden r"

Sir GoROOS: SPRHi(; kreeg de op<lracht
voorloopige onderhandelingen omtrent
eeo bijdrage aan de vloot in Engsiltnd lIan
te gaan. Iu plaats daar,'an compromiteelde
hij de ~Ionie geheel en al, door eene
detirdtievo belofte vao een pauteMlChip te
geven, en de heer ISNES maakte te
Simon88tBd reeds gebruik van 't argu.
ment: dat het parlement .ich onwaardig
zou gedragen. indien het niet de belofte
vlin sir GOROON zou 'goedkeuren,

Sir GOROOS wil, nadat de heer Go-
IICHEY hem goozegd heeft dat de imperiale
regeering het g"scheuk in dien vorm ver-
kiest.het kapitaal (ongeveer é~n millioen)
eenvoudig leenen, dit bedrag bij '11

schuld plaatsen eu de Kolonie de I'''ute
in der eeu wigheid laten betalen. D" rente
zal zijn een som nn £26,000 p~r jur. Of
indien men wil dlin kan men een delging ...
fonds daaretellen, en het kapitaal na een
aantal jaren geheel afbetalen.

Di heer SOHRBINER, een lid der depo.
tatie die hal'e opwachting hij air GORDON
heeft gemaakt, gevoelt dat dit vool'lJtel
oppositie ZAL wekken en daarom wil hij
de Vil een anderen vorm geven en in een
beetje zoetigheid rollen. Hij is bang dat
men afgeschrokken zal wonIen door het
idee van een millioen bij 's landl! schuld
te voegeu; en daarom Btelt hij voor, dat
de imperiale regeering het kapitaal zal
leenen, en dat wij dan bij wijze van een
delgil1f!'l!fonda de rente en het kapitaal
met een jaarlijbche bijdrage in 2á of :lO
jareo zullen afbetalen. Men ziet bet, de
heer SCHREINER wil de zaak niet in aulk
een naakten vorm voor het publiek bren-
ren; doch het effekt van zijn vool'II&81 i.
hetzelfde alII llat van sir GOROO~, indien
sir GoROOY er toe overg-dBt een delginp-
fonds voor te st.eUen; hetgeen echter door
den heer b~KS wórdt afgekeurd, daar hij
eene eeuwirdurende bijdra!lfl verki8llt.

Het berin_I nedergelegd iD het beeluit
nb het parlem.nt Wil de heepreldnr van
een bula waarop eeD. lo bIjdrap "un de
Britache ,.Ioot lenD worden rereven, de
hoeveelheid waan'an afhanpn zon Tan
den toestand van '. landt! kas. In stede
daan8D heeft sir GORDON een geschenk
van &én mlllioen beloofd, De hee,
BaTe. herinnert ons in zijn nieuw boek
eraan dat Zuid-Afrilnl thana op zijn kapi-
taal tet'rt, dat de dllg kolDen Zltl, dat de

tD mijnen Uitgeput znllen .lijn en wij alechta
met de p&8n l1lllen zitteD. Na Is het de
tijd dat wij OI!.Shnu. in orde behooren te
brengen ; dat wij spoorwepn en brqgen
• n besproeilnp1Verl!:en behoorea &II bou •
wen en on.. bel'OIkint te doen onder-
wijlen. In plaata fta dit te CiOeD stelt
men 'fOOr one laocllechuld ... '£1,000,000
te nrmeerderen. En dU tenrUl het IaDd
lucht oDder ele verwoeltiDpD der rnncJ.r.
peet, d. d1'OOfte cq,1... nJtroei~ ell On.
•poo,.".-opbnbp&en ..,ebltb ,,,ndD-
eI.... n. •

8ir GoRDON 8PBIGG mvm. .1,· ,t<.pu-
tau• .u.D til het beD1.llwt 008 wat £VQt

~ ..........--,

IIl1lflOI JtnJK-!U..\J,
Math .. ie.-C. Gljjn en O. d. TiDier&.
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A4!I OoID&lPoJlqaJlTu.-H_el .. ti beCMa
- .............. iQ de&e _ .. _ dubbele
krua,'IIIitpYa, moeten _jp beJalllJijb etDk.
ba ..... ~.k to, OBI' YO"_" lllite
.... o,....tean.

DoJrDJ:It.D40, &jjad. Dina'aanadaa-, ...erd Ida
- ,.blieke _tied., ia d... YJiia&¥& ea
TI'UIYa&I p'l'ierd.

DJ: Hr.U R. DU PLESSII '1'&11 Wor.ater.
..ut m d.n aitga ... bekeD4 dat bij eliijd voor-
lauden b.tt, alle aoort.D lfra&II ea ..oecfer.

OUDTlBOOaN·KLIPPL4A.T LIJ~.-In MD ander
kolom "Ord.D teDden genaagd door de regee.
ring ..oor ~ bou .. eD 1'&0 de OudtaboorD-Klip .
pl.. t-JijD.

TAlfDtN·-Zij die aan bunae taoden ....iD.n
Iatea ... rkeD moeteo eent eoed de ad ..erieDti.
..an doo beer NOIaD, iD deze aitgav. voorko-
DI.nde, lesen .

HItT SPOORWUl·DJ:PUTE1IIIST yraagt teDden
..oor bet koopeD "aD :lade materi.leD waala
atukkaD ijzer en Imk ... as:ea _n, IWen "ee.
ren eDJ. Zie -de ad ..erteDtie.

,KI:RlTIIIS....:...Deheer J. Garlick adverteert m
onn uitgave vaD bedeD een groote vCl'I!Cbt'i.
denb.id ... n Kt'rtlUnill eD Niea .. jaar geaeb.m-
keD. ~ de ad ..ertentie "Ddacbtig Da.
BonEN die bUDne plaatean willen omheÏlleD

of kampen maken moeteo d. advertentie "U d•
heeren Koch en DUie, iD deze uitg eracbij.
aende. eena goed II&le&8D,daar die b D beo
eeD goed aaDbod doeo.

DE AIIER'KAUSCIfE ezel. inge ..oerd door
deu beer Bali lullen ..erkocbt .. orden
op HaaDdag deo 20 ateD dezer en Diet
op Woeoada(, aooal. par .buia iD OOie
"orire uitg .... eemeld onder rmeDgd Diea ....
8POOaI1'WOSGI!LUK.- EeD blank. meteelaar

te ViAebboak in diemt, .. Ud Do.derdagnamid.
dac door een trein ... n SimoDHta4 be_rd
doordat de ..oetplank van een der rijtuÏfeu bem
terren den !froud wierp. Hij werd DllU bet b08-
pitaaJ te Wijnberg ..en'Udtird en ve. pleelfd.

Jo:!:>1 WU:O<I>t:RLI.IKEr.\ Tlt;~ f.-ID een gekken.
bUIMte Berilin, i. eeD pahelJ~ \'an w."n het haar
verkleurt m~t de verlllJdel'ing \':UI bur ~empe-
ratuur. Wanne"" &!Jkool' en lCeru.t ill dan heaft
baar haar een hchte gole kleur-maar waunt>er
,ij ru.~eloo. en op~"wonden i. beeft bd baar
een donker b,uin" kleur. \V,i hebben welrreEen spoorweg voo!' 't zuidwesten. boord van peraoDODdie un acbm grua .. erd.su,

Het verh~)tR't ons te bem"lrken dat de maar dan bleef het bur gru •.
OUlltshoo"/1 ·Coumnt begint in &8zien, BARRYDALE.-Op den 12den de.er .. erd de
wat de wa",' belan~n van het zuid wee- telegraaflijn alhier 1'Oltooid. naar de telerra.

110 ft.at DOCDiet aangekomeD 1.8. 15 bet kaDtoor nogten der Ko. nie zijn, en aich niet meer niet open ..oor bet publiek. De i. hier dor
laat mhdeiden door aUerlei denkbeeldige en droog eo 1a88t. De boeran IUD beztg met de
yoordeelen .an de hOQ8' geroelJlde ope· oog.teD. De roeit heeft bier ook acbade gedaan,
ning van er,n 1U1llkt voor Koloniale pro- maar te ..eel kaDD8D wii Diet kl.lI'eD Bel .. ar.
dukten te BUjlawayo. In zijn u van m. bad iD dit distrikt ill pro.i.loDeel ..erkocht
13 dezer be4Preekt hij ons "0 88a EueellCb .yodibat. «)wf'Upol.dut.)
de waarde .lin dez.. ENGEIACIIE eD EDrlaebgeaiDde tjjdgenooteD
wijle, die rir!n kornmentaar onzelrZllWU kUDDeDhet maar niet klein k"jgen dat president
noodig heeft.! •Hij zegt echter dat het Kruger te Beidelberg, naar bericbt .. ord, ".a
k t "k I h t te deo boosr ed. C. J. Rbodes, P.C, eD L.W. V., koa
o. om ee~ za mee naar e DBf8 (durfd.~) ge1l'llll'eD al ... an "deo moordeour

llpoorweg-atation te vervoeren, en dat de abodae." AndereD ..ioden '. maoa beeld daariD
Karroo-llpoor'il'eg de Beauforteche markt "MI jaillter geteakand daD 'I beere., Chamber.
voor het za idWel!ten ht.'flft welfienomen. lain'l portret ..an eeD ..1..kk ..IOOfeerlijk karakter,
En daarom "erlangl hij terf'cht, dat de .... rlepn Diet. ba .. eaaD ..... -Erp,.....
M08IlIllbaai-O~dtshoorn-KI:pplaat eu de HET KUFERBI.AD. l.,r, LabnnllA, be'eth un
Oudtshoorn'BifoofOJ·t West lIpoorwegen een erooteD uittocht vu Koloni ..le ioboor-
ZOO spoedig 'ilDogelijk geb<>owd zullen tiugeD naar Cbarterland, eD be .. eert d.t "d.
wonIen. Wijl kunn.m ons volkomen met ..erruimine UD bet ..eratend" door de om ... er-
deze begeerte'i"ereenigen en wij yerwach- nng ,calieeD voldoende belooniDg aal &Un..oor.
ten dat onze II'do!lllnoot ziine praatJ'ell om- de danaan verbpndeD k.. elliDg de. gae.tea."-

lIII. Dat dij oulas bun ..eretand op di. rei. bij'lOu-
trent de depWbeeldige voordeeien van de derlUk lulleD zieD "'!dye .., daanoor kunneo .. ij
Bulawayo-matkt SIll laten varen. en zijn niet ioatun. maar d3t buo magon lullen Ink,.",,..
aandacht . aan, deze praktische zaak zal pelf ill tocb al te zekor.
wijden. Wij, zijn gere~ allel! !.er bevor· BoEKEN. BoEItES. BOEJtt:N. ilet il .. onder.
derinr van d~ze plaat.8eI'Ijke lijn te doen, lijk boe tbaDI zicb eeD iegelijk teYreden ku
en juist daa~m zullen wij de overname .talleD m.t de jacht op keDDia eo IDfO!matie.
van de Boh"'\iayo-:ijn met lil onze kracht ID ODIe oade dageD .... dit Diet zoo eo daarom
bestrij!len; eJii indien de overname van beeft het opkomeD<le g.. lacbt zoo"881 ..oor eD
de Bula wayo ...poorweg door de Ko}Qnle .. ordt het gemakkelijker 1'OOrbeo door de "e.t I te komeo. Bebal ..e de groote voorraadvoor oDIIlJllrl ment komt, dan Eul en eelUlDounet'erd m een aDdere kolom heb.
op de kracht ,ge ondersteuning van beo de beeren Jula weer eeD beele colleclie
OudtlJhoorli Cl)Urant rekenen. nillu ... boekeD met de laatste mail oDtnDeeD.

Zie ad verteo tie 1

3 li

(Vali i.H_ &11 ct Co.)

16 December 1897.
8fRt'l8\'EDER£:-I. - Ooze markt .. erd d_

waak aoed voorzien, eo op de 'l'Vkoopin, nn
beden .. aren Je prijl.D zeer "ui tepD ..orip
k .. otatiae. Naar vlerk ..ederen. ....... , .id.
delrnatige .zwarte .. u naag.

:'0(a dese .. eek UJ er Diet mMr gekoaM "or.
den voor de Febrnn.verkooping .0 d. haodel
..,I op onze markt ..erdlUl(d wordeD tot deD
Odou JaJluari aanRtaaDde.

De UItVOO<'voor de week ..u '0IO loa. e.-
waarrle ..rd op £7.~:.!:.!.

6 IWu note8ren:-
W lite ordinaire prima £8 o. OJ tot £9 0. od ;

3 J eerste .£Ii 0. od tot £7 0. (Jd; tWQede £4 5a Od
tot £5 li. Od. derde £J lIJ od kot £3 15. Od;
tnferi.,ure tot hard £ I Iii. "IJd lot il! IÓII od .
"i lfJes ... ,tte, .,e... te tot luperleure ':5 0.. od tol

J :l £5 I:,. Od. twoode £3 I iJ8 od tot £4 lOs od ;derde
£~ Ill. IJd t<>t£:llO.Od; lnferteurtotolechte £1

t; I.'). Od tot il! 5. od; donker £J 5. od tot
:J G £~ lf" lid. fancy byock. H 0.. Od tot

£5,,,Od: .\a&M .ntte £1 lb. od tot £1 17.6<1;
.1 .'l hchte £1 l.I@lIdtot £llj. Od; donker £1 ol ocr
3 J tot £ I ï. tid. zwart Iange.£4 lo.. od tot £50.Od;

laeg tot middelmattg £4 08 od tot£, lOaOd; mid-
delmatig il! lO. od tot .£:1O. od; kort middel.
matig .£ [ IJ,. Od tot £ I lOlt od; vale lang
£:1 7. ';d tol £3 15. OJ; lang middel .
~ig £:.! 10. lid tot £3 b. od; middel.
~'IC £1 lo.. od tot· it 5. od kort middelmatig
fn 12. ';ol tot £1 0. 0<1;,< lP!'donao .. iU"

J ti £1 15.0od t.<>t.£:.1b. od; dODker.eo lo.. od tot
.t: I El; ud; .warte middelmatig en kort £0 150
')d tot £0 18. Od; lang vk>~ £I~.'" od to, £1
[t. Od ; kort VI08 £0 50 od tot~l :lAG,I; uie, Ian;
do" f(J 0. IJd tot £u 0.-' OJ'; lanIle vloco
£[ .'i, Od tot £1 li" Od: kwle viOl lJ
.'t. I)d tot £0 I~ lid; kort guoroon £0 2. O;i

" " tot £.] ,,. IJJ: .padon"". hchte .£I lo.. od
II 'ot £ I 15. DJ; dODker ch.eke 3. od tot

3. hd.
W')[.·-\\'II hebben zeer ....e'n'g hierin te rap.

pOl tL'eren lJ\! t6bn v"n OUl.~ markt 11 ,,,,.k
md cellO uell(lng tut dallg!>.

~ J \r!J nut~t!ren.-

j 3 Super lang ka.roo vette 4! tot .'yl ; m.dd.i.
mat'g 4:d tot 4id. ordin:me 3id tot 4td, ... are

5 6 en ,nferieure do. 3d tot 3td.
:1 3 Vr.U.Ei'I. -:_)I!1Il'kt VIII!.

W Ii uole.i'rtlif1-
:l 3 BoheUen 'I:lt tot Lld: londrooge 8d.

ti .ngoraA 4,1. KUp!lChe 2•. Id elk. hnl( .. ol 3f<!
Ivt.jd .korte ~I 3td' beschadigde "td, hutaarda

IJ i 3id.
I Be.eba,hgde .ellen volgenl ... ahto,t.

3 3

... n de pro. ioci"l.. comt'i.
.. dÏJltri!rtebeatauraledeD b.t
berkie.iui ..oIg.:na artikel 7

~t::1:dOOid!IIItita=' u. .ltooI l1&li te
IJ ..oor liet pari_ent

ala and.tr .. erk nn wetiice
aadat buo dietJ.ttijd no t .. ee

• fl~,loop.n ?
uitlaaaal mij ..erplichten.
U.. d ... dienaar

D. P. VAS DI:~ Hu VE ••

[ NG."
OE MELKa

t;root 4 to forma.:lt
de Ylet ter. J C L' -Ill ,Irusen ran span-

UJ11" .

flint. Kuptelll-De lotgevallen van Jaap
-'loed.!!, ... ... ... . ..

Te ".(er "U te laud 1"41 &1lell
\":ill ecn HulJllnd"'chen ~h~6J.18JOUg6'n J

.. To.:", l'n .\lex"" EpL'<O<Ie uit
den Tpxa.a.n.when vrllht'ld"otJrlog

Uofmen. ~ -f)~ Ainkan" fN.r eu de
J.L~t:80n Inval. ..

Hoffm ..nn. lItto -Kapte,,, a"~and
Ridder Trullere\' verbaal u,t de

mKidel-eeuwen .
Afn'Ja ...
Enk Rand.1 Y.rbaal Ult ,dou

tH,1 \ all d~ \'erO\'CTI!Il.! \ an FlDland
duo!" de lll1"~clJ Hl 1")0...

] on •...," IJr E J P - Tra,,", aal""bc
berinoerlllgt'rl. . ..

Koopmlln~ ",~tJ Bo.·kert:!l - Een rugge
l_,r(~l(j l,)JI·lt r \\ ~. q;a . ..,

'f,lc!;trtn I -Vel!J I.UlL{ \t.:nlng'tHl 11.~t!1I
..\L1\)!le H··d -~)}J hl t v.'rl";;"pad ct:'u

\t.:rhaal Uit 'll'XIIII 3 J
[le k"cllé ",·{j·!I""I"t< r ... J :l

.. lJ,· ...ddclaci>t 33
:'d""de.LT Kltlv<lll.ln .l3
:\!UI"",,'Arorth -, .Ied; .J"!'<:-.t.!!11 J J
~la\ I)r K -11.tj.{t·II'I:HV,1rldt'il \\JI t'IJ

. ! H,):l E( fl \'t'rh,l,ll !lIt dc J'lL \\.

I)n;:t: ltc\li'n,· ,-LL'!t:,kl"tk \l"'l
ltutrlam J{ _'!:'IIt_t JC\tll \:..tLl

..iZw. ;..'UI :!. Jlt'!PIl
l'aJeke". j' J -!Ic "qu.ltlcr

• I)\,; Z'wiIell1c rult..:1 Lt'll

~al UI[ ;.; lord .\Illt:nk.t ..
i , Bvl) dl' 1'1..)")1';' r
R .. r~d...,u(~. l'r.T E -\'rlt':IlJLu tn 'ljaU,

den Uit het [Jtt'rl'llqll<
~Ie\ t'u.!un H L -truud ttdar.d
:--w.:hehewa Jl -Dl' ...tlt!fz.u~tc['" Ycrbaal

\'L)()T Jougc ruel"Je~

Tpll K:lt. ..' ~ Yt rJaarda!..: a,t UUl "

TlHll rIt -- ~t_J rr: du "kt..· 1l,1{!Jurkundr,
lf~) klJnfl't"lukJ1..!o' 'U~lr ,I bUl',ltamt.l:-

Tr"llIp T '"r -lh !v!~e\.dltll 'J.1l (:€ll

rnndt.;rhr.g ,.,
TOtd (; \I-(;t· hl.dLI'" \an ZUid,

.-\.fn~ ...1 DI t L:: tt Jl t>fl pi '1' an Je
\ rOti~'1;.te tIJ •• Cl tnt ",l Lt·d,'Tl J n

1 t" Brink Or .1 -(,",d,,"deuJ3 Je.
~xit'rl .,dsch,.. Jertt.:rkll!ldt

Ytjrmil,'-'4,.T (_ -Hd arl·nd"Llt!~t.,.
\i .lter Je lUI'-<lrJ

':ill Jt'r BruTu. It - \\. t io'(.H.'lj I I HllelI, .
. .ebt en \al ..dl g"ud

Licht lon dUI"leJ LJ.~

Vlln "',.t:Jt' .T -De l('\'orl ~h4)')llheJl'n S ti
lViJ[!.!Julft:f ....-D\IJI \\vudt.'u en \\UC8·

lIJflttn

I "l'I.Jllt'ld der
.. \ .k Ing" de
I' 111~lll·l(.i kan

4 0

: ASTlI'OOIIll.
Bo ... nlt~"de brief ..an deo edelen beer D. P.

VRD dea BeeTer .. ordt gepublicNlrd met
bet aDhr~i'd. dat ee". metlrd.rheid der
_missie '.~an toezicbl op .lektiea VRD
,e.-Of'len u.i dat artikel vn der proYiociale
coDItitotie tn8zio. bet recht geeft aan .. ijb.
eD distrikte tuanleden om. Ionder berkie.Un1
.."lpDa ani el 7... tier a1gameeDe coaetitatie.
aan te blii""'D eD in de bestaroD k..adi-
d.teD voor li!et parlem.Dt te helpen kie&eD.
t~ .. tij dat!~Ic", hatlMI,,, r:i In di,.,kttl. "rijd
,u,.l d" C01U~'tul~ "" :iJ'Jl },,4IlHlt [V/T,ehtal!Jeu
al. ZOodall'!J Mul tn l'al' ~"If tI:"flard~.

I N. F. DE WAAL,
$..cr.tan. nn d41comlDiaaie van
'. toezich t 0;> elekti •.

DBltr gee~ Bondstak kan bestaan zonder
een wijksbe!ltour, volgt het vanzeif dat,
indien het ~e",tnur van een Bondstak niet
herkoll8n w$,rut volgens art. 7 A tier allle-
meene con!l~itatie, die tak dan geheel
moet ,'erval_en.

Verdl'r w~n!'Ch,en wij te doen opmerken
dat fil' een ".,'SChii best&lt in dt! gevoi",en
vall het ver~piDl oln geregeld een vel'lllag
naaI' !'en h~!:erllelltonr op te z..ndell en
h"t nalaten" V3n een "ieow IJe5tnur te
kiezen.

,: k ,'11J'lg'ste
.' ,0:",1,,· Hoog-
'1'1.1. il III dl' gee
:..I",' rijker in

" 1'11. h meer
.:' 111.lkkt'lijker
I" t Ill'I·I"maal
,', 0:011, ,t1lkf'r,

. ' .j.'~t·I'Jk,('he
.:. II' '!l" melk
ti! •

,:,"", 1'.1,. Lek-
e '. lIonkIl bij

I.

CHAMBERLAIN
R.\AT.

TA D
~t Strand.
I'I,IJ
~.'I'(1 te maken
.LJ I.()g'l(>S Huil
r la,ata heeft

"'nt'ns zijn W
I. Reli~"'an te.,,~ aan~::: ..
1:t56..·· T.... KBIBERLLY.

op
bij

j) BIK Z,

:" tJ
I 3
I 3
I 3
I 3
I :J

£. I. d.
u 0 0
.J ° 0o 0 0
o 0 0
o 0 0° 0 0o 9 0
o ° 0o 0 0
o 0 0
o :.I 0
o u 0

.liI;I!''''

k I i i~hila I'

.I[N·I ...
~Iel,~,
\[,chemeel
I(atr.rkoorn ...
lemc!tm
Ha~er
Voer .

j 0 "Kaf .
U,en '"
Aa.rdappeleD
Boter per lb.
Eieren

[J~.,!i.Hl1 Il 1.J , {f de "'urt
lJJ Jt! ~tIJIl' Znld 7.t"e ..

a"bert. de .chet'p")on'ien
Aan Ian<l ge'roc:d ..
Ut'''ed Du(J!tocht, tiJ t ''''<Jt1

jooge Iochtm.ltro,en do"r
!e Indlsche wonder·
wereld ...

Oe \ emwer. Len verbaal
UI; de Far We"

:; t)
.) IJ
;, 0

..."'I'lU.\T.

TAD- PUl{ r EI.IZABETH.
5 0 lIJ DEI - (pt'r tel.·gra.af)-Dc Vt'1I...:rcD yerko"_

pln,.{ \\-\ Irl ootL'f T\)'1rZll:n. eD de kwallwlt W'M roed
"VN iwt nll(t'lllt..-'('n nc 1..\)mf)("'tlt1e ...... Iwak. !Det
t.."f'T\" lW ..!'\TI,..( lot d ...h!i,.{ DI.! v!!rk.oopmgen iloaen
mrt I t':fl" daling van j lot 71 percent. rtlf!t II twn.
J"nnl: T.lLn Witte stRarteD, dl(~t.'cnt: .1~meeuer1jzIDJl
toondell \all 10 percent

L)., \\ nhnarkt Yo'aM hooC"n wNicr 1.eer lJt", en 'mlf"
bczend'lI':!'f'n Wf\rcn .le(!r mO)'lltJk van rle hand le
ut tC'1 !)! hoev""'lhcld aangd)( ...I(_'n W3."i 5.-;0 t.len.
w&arVH.n 2~1) ver koch t werden, De g,'OOtAte per(,cf"l
Wll .. ~I) [Jnl,'n "an vt!'r~;hIilende I'<)Ort~n yetwol.

5 0

·N·:;Cr-,L.-

AFDEELINGSRAAD, BARKLY OOST,
KE~Nl~GEVING.
Weg Overschrijdinq Akte.

FI run'! I !!"~('hit'd{ k"lllli,~P\ ing. ,l.lt
,tilt p~r"nnt-'II g'l'\lllldt->n flp de 't:>r·

....hlll, ud,· 111),,(.1- ('n .\fd""IIIIl{,r.oadli.

...."if ..n. III cl" .\t,fp,·lin>r Jl,,,·kl.,· OOOit,
}f'l/~ll1it' flli't r1Jt1!lgt'tl door ()q!ih:·tl Yer-

,-()prd /'oIllltll' 1~'ldt~r~ v"or hllnne ~pannen,
alswedt" et'lll:.! Pt'U, !:t'\'1 lud,'n f'ch(l{je ,lan
tp rlt'hlPn op \,"I1'I:"'I'IPI \\ I)ze aan
,ft' rh·,..·h....mlU/.(s ~lun·lI. Bd.01tUelll
~!ltl'l'n "11 Ke'·I'kltppt'1l0p. "n lit de beddin
g.-It \ <lfl d·· "'rschPI,leIl8 1J<)\'engeuoemde
Wf'gen, ~ullen volgeu~ Wl"t worden ver
'l'olgd. 2~ Dee-I'e Klapmut .. tatJe, 25 gedrullCCrtle ~.

den, grf)()t en 8ter~,
22 Dec-l'e KiapmuUl, lb ~edre ..c:eerde en J.QDie

paardlIl, waaronder verscheidene egale paren,
A. B. DE \'[LLIEIlS It Co, AF~LAGEr.S.

\ Il, III Kt"181'
\\'un',")r ,{: I ;1 "\'\'I;:cr,l werd, Cf"n andere TUlle
pen'PeI Vali I; !,alen werd vt'rko('ht t.eien frl, zea.-
tt.'n h:ll"rl zwar·_, cn 'lo.:erc,..'f'll{e wol bleT("n on'er.
k <cnt r"J..'f'n :iH l-..enlJ!e ldc,oe hezeOt{ln(ten "an
superWtl e \\ tT(' l')m("r' Clteobagc--wol. haaiden lit
tut lo'd. pN Ib

.,' l::tts.:happIJ

Een ge[V&&rvollestaat.
WEG MET O",DERI.I~GE VERDEELD_

HEID .

VEBI5(f i.NDIG. RAAD.

Alu, ZUID-AI'RIKA-Een jO'lge in .. oner "aD
Camber .. ell. Engeland, .. erd betrapt Wlr"ijl bil B. A. I:UII.
MD dien.tmei.je, die met bem ... menreÏllde iD Gouden medaill •. -L Li~ratuur .. pb_lo •
bet&elfde afOOrwegriltui~.' een beun be ..attan~. phie, G. HutGf; 1I~Hatbe.ia eo nataunre'-n.
9.. afb.Dd,g maatte. HU .. enl "oor eeD maclI· I IICbap, E. HilD.r eo Nelli. Hair.
trut rebracbt. en zUn prokureDr 1'l'Oeg d.t d. INT£aIlEIll.u. KLU.
magistraat bet woord ..an zijD vader &ou DemeD.
G... aogaDe .. as pu ait Zuid·Afrib terogee- GoavemeD!" prjja.-L. HIIIO, kIUUa_._
keerd "ea zjjn vader..... rewillig bem terug te B~era prijs, lJedeliu. R_n .
leOd.D." Hard "00l' deo jOD~IiDg ... Iliebt, oderne taleo.- 8. d. ti.,. (~)

"f Id bard 't la d eo HadeliDe a-U (lI'raaaCb'.maar oogetwU e er ..oor I arm D. Hatb .. IL-Bofmeyr en unioa PrjjI, L.llaro.
OSGEL('I[.-Ter"Yl de beer 8eDry HaaeIl Scb.ikunde._L. Bara.

..erleden "Of'k DiDed.goamiddag belig .... eeD N.tanrIraDde.~bert.n ... PrUe. A ... VOl
plafODd aaD te zetten aan de bo ..enlte verdie- .n J. Lou ...
piD' ..an dllD Dieu1FeQ .. inkei vaD de beeraD Du EDg.Iaeh.-I .. 1dacIelin. a-ll, 2. Ka,. 1.
Toit eD De Waal, Middelbal'i, .Kaapkolollie, Iloux.
eleed de Itileer, 'I"&D k... teD ~maatt, oDder helll Ge.>b,iedew.: Miaa B. E. Be.oett .•
"aa, met liet revo1g d.1 hij DIll! .jjn Iink~iide SElfI~1. IIATaICt'LUI. I:LU.tegen ('40 kut terecfut lI"alD op de vloer Y&II de
eerate ..erdiepioe en eeD pur rihbeD brak, naar La .. ton P~~A. D. Le .. is.
het plaataalilk blad ... rDeemt. lIjj U onder KJauieken._ I. A. D. L.trk 2. G. H"1IIÏIIf.
dokten behandeliDg eD meD boopt op eeD apoe. wEogalach.-G. Heauaiar, 2. D. A. .LeWU ea
dig bentel. . Loa_.

KAÁP!!('BIt VI..un!! 8POORWJ:G.-Eene "er· G.CLiedell.ia.-G. HeDlaUna ea H. 1Iiraak-
pd.riDg ".n bet Kaapoocbe Vlakten .poor..... bere.
ayodikaatl ..erd huIlatiedeo Maandagnoad m Hodlll'll. teJen.-I.J. HoG"'IVI'(IIoDe ..... ),
de Duitacbeecbool, ClaremoDt VlakieD. geboa. 2. F, W_a. (BollaDdacli), A. ~I
den, teD eind. de boereD te ODtllloeteo en bqn (I'ranscb), .W. Logélllan (Dui""), ea C;I'riId-
opiDie te ..erDemeb. omtrent deo "oofi1ealeldeD ,rander (DuItacb).
-poor .. ce· De beer J. C. llolt4;lDo. L.W.V., pre· Hatbeaia._1. A. D. Lewia, 2. C. P,.,rofi.
.Jdeerde. De ... rpdel'Ï1lJl be.loot de k .... tie..... ScheikaDde._1. A. 0 LewiJ, 2. C. PyC!l'Oft.
da ro'lte in hauden Y&II bet .y::dikaat te IateD, NatuarIraDde._1. C. Pycroft eD J. III1Db, S.
eD dal de boeren all. mogellike bulp .alleD Yer. W. Loeeman.
IeeDeo om deo bou ...... doo .poonrer te be- J1:SIOI. UATI.ICl·Lt.T'1 IlLd.

..orderen. KlaaaiekeD.-;J'. Overbeek (Griebcl), _
DI OOUAAIt.-De Ca~ Tlm~. i. wel 100 tT_e Spijker (Latijn).

.!road le be.... raD dAt de bank· en ItraatroaVQ. EDgelacb.-1. Maria Bosman, lt. J.... 1Ipi-
riJen 1'.0 den laataleD tijd voorIlamelijk .UD ker; Krorh.
ooraak YÏndoD in d. d"pro .. ie op d.D .Rand, GeeobiedeDi •.-F. DoekHt.
dat broeineet Tan roiadaad.-WU (V(,[bat~,") ModerD.te~.-KariaBou.all(BoUaMaaIJ)
klillll.D la.' beinlfd. recht be_reo dat CSe Krovb (HoUaoItacb), G. JU.Ie (D.ittldlt), 8:
mopltikbeid ..oIatrakt niet u ai~loteD dat Hoftland (Daitaclt), eDJfaie8ptjlitr(~ ).
du. achnrkea doord. ODbl'llikbufbeid .... d. lUtbetiá.-l. 1-. 8PU_, I ...
IlJIOOrlilll DIU BIlIa .. ayo ban reiaplan bebben II1&II, 3. N CH'& Mocke. ,
moeten .. ijaipa eD.ii ,ed"oueen 19D mb ... t Scbeikande._I. J-. 8Dlikw, I. a. ~
op ta boadeo "oordat IU DUr ban IMtwrlijke N.'lII1rhDde._l. R. .t.- .... ~ .. I.
IDOOwplo<l/. !ronn.D Yert.rekken. Kvk, S. JOD•.
Et;s L4!161!8UIII>.":"0. Ia.npt(ebaarde mao

tl>r ",erelct 'll'0QII' te VandeD_, in bet Franacbe
departemeDt Nie ..... Bij ie MD grjjaaard nn 71
jaar, di. lelt niet laoeer u dan ó "081 en_
baard beeft ..aa Diet minder dan 9t ..oet, naar
d. blaof..D uit die 1t.reQ v".m. Ala hU
loopt, 4raa«t hij sjja baard o..er claa ara of ala- ajjd-'~.dubbel. .prul GUl bet Ijjf ...
.. ooden. Daaa II1&II draart aiet all_n _ bUnt
dieau,. ia daD Maip od_, maar bU drug.
ook raeda Ianier eeu *nl ~11 4a III~ 01"-.ea. A.1a ~p TU lll;.ren had hij reaCH _
bwd, ea op ....nionJarUr"1I leeftijd pronkte
bil DI.t Ma baard 'fall Iduf ••

DI: EOaoPEUCHI BunlK ..uea hael "ai
ophef .... biri fm dai dr. Lebraw onJuaa iD
IIet~. ~t lt UW -'-eo-
..... ..., dit ilnie... ID.. poo..
TiMboI ... ir. I..!. ._ ..
..... ,.. '.r.._"_;:..........-:~S:
..... 110..... ~ "'l1li4\~w. Bit ....... ,.. .....
.. enldOOr _rr.u~J",.~".1I. biiIOer
.~_·10,a,0 ~~.;~
"OUa& llawk*( .... "WWPl. -"'(á
J~ 6~~"~·~t~""_
.-- ...... ptII

VER1{OOPINGEN
•.fall dM E.i.t"".
MljDbMr,-D~r rUDderpest, droogte, braod-

ziekte eo bondejrd audere plagea meer, nr-
armt oos ..olk lill den dalf. Haar di' ni.t
alleen, "ii ';In lIJ groot g1Ivaar vaD n08ler
of later lI.heel iO .. erbeeracht te aalleo .. ordeo
door eeD Rhod"",kapltali.ten-kliek.

De nrkieliDI :ivoor 't -pulemeat iAop baD.
deo. Nooit te wran .. as er eeD tjjd dat N".
dmchl.gf aameD",rking bU de Afrikaandel'1l
maer vereiacht .. erd ala tbu.. Bet toekom .
alige .. ee of g.lbk van om derland hanet.
meDacbelijk gaep~keD. af n de aIlfebeele
tjendracht oDder :'Afrikundera op politiek 100.
.. el al. op maa"happeliilr rbied. ED tocb
gaat m.n ..oort -.erdeeldheid te aaa.ien.

De ..ooroam. , .. tappel ie d. braodziekte .. et.
Oom Daantj~f ODZ. gebeeIe politi.ke
zali,beid er "lUl .:afhaagt-met eeDige luner
..olpIiDlen, o.a. ;eeD acbrij ..er m u.. blad .. Uit
b.t Albertech.," <:die deo raad geeft u ..oor
Ountje te piDilspaD," .0 anderen, bamereD
..oort op dit "''W a.Dbeeld: ... met eiken
mao ahi kandid"'~ .oor 't booprbaill di. Diet
iD 40lle nart m~ê lI'ereD .. il tegen de brand-
liekte .. el. Laat :!P,etoriQa, ja II8Dig ".ratau-
dig man di., h~ .eer hU ..oor OD. partIj een
aaa .. in.t in 'I WlemeDt .. e18D .00. liever
doorn.UeD. all bU ,iet !Del agiteereo .. il !

Bartaljjk dank,:r-cbte heer editeur. dat gii
in di.aelfde oitp!.e deo acbrljver uit Alb.,rt
op bet ruu .oor ,jeD oeDen B.od,.
kandidaat te ~ koet .... n de and ...
ran, bebt HoaJj, mea toch tot be.
.inóiDj ko_ naar soedeD ,....d laiete. en
1'OOr bit II laaI 8ft .toppen met !I.t onliD-0" drtl"D ,a aaakea ... n nuttlce
penoDea ia ont parijj.
a.denken .. jj hoe ;,u aJa MD ..olk ... r.

&rIIMD aa boe ID de .aabebap.
pjj ea hoe kan t ....ncbeidelle
ran oDn .. bebheD plWOreo
II&D 4eD b,,~ d~ bat le.

aDDen ...ordeD "oor

I " ; I' LI I~ O,"<:-T. Ccr .. , .I.c!ttosaen, koe'en en K.... poch.
schapen

J. ~ 'IAHAlS k Co. AFSLAGEHS.I: a Las Pllmll
" rt [

Op la"r.
S EOWD ~IU WE.

St'L'I'etari •.
\ '\rl':_:f' met
I· " \~TL]O;

, I 1.1.. Ili'kt).

.\,lpf'ltn:.:" "lol ]'.mf,)nl.
I:" kl.v 1),,"1 .. I.l ~ (ly . 1.~·.1~. ~~ On -Te Klapmut .. latle .. \() r..,npaarden en

mt'rrw!'!. waaronder vl-rlM:hetdt!ne groott', ~tcrk.c en
et,'l\lt' l'aCt'n ,~n ht,:( meereudeel gecIn·IISCeM..
to lJec- Te K 1£1'11l u I ,tat 'e. 20 "" .. te·klu goed.

geteeld rnt·rt:es.
PAt:L D. CLt:VER • .AFSI~\(jER.

EENIGE NIEUWE

Hollandsche Boeken.
.IJN
,1 LUI ENS'!'

21 Dt'~:-Te SlelleTibosciJ, allerlei tlmmerwan8ge.
r•..,.Joch.p. hu'.raad. rijwielen en all.dcl andere 1>..
n'lOclll«lhedeo.

22 On'- Te Stellenbooch. 6'0 .e'le h.ruel ..
tiJ t Jan-fe Stellenbosch. vl!rkOOI'111i-:'..a.n cr'en en

;~~ hUllien.

Bronwrr. W. 1-1'1011),,1 ~,uI8"n de
X ()ord Jll II,J rt--'l/l ~t'r

Kievirt. C J. I!,·t '!"I "I' don
H( ... f. 1"rh,<:01 Ult. d"1! I'J.I
'"'''' .\,Ia nil IlQlland

Kok. T. L"u!.t A 'UI1'J"',l'. "en
Int"l:--Je~h('f'k ,.;

)(ullp.r. W. (·I'I,·k,·t
OUld" TII--d ...11 I\\p,· Illl"1I
~~ltn'llrr, 1. (li'd.11 .tll"" Il"rn

h::II.Illl,·Il' Jh-· _\P(l..,!j'! 1\111111:'
'lf.lg~it·l..,d \flll ~-\.Iltlt!l'hli) {fIt

Home ..
Z~aardemaker- \l"<chpr. Tante

·\lfcUhe·d YoogdiJ~haJ.l uu·
welti!!, toch recht

Hor,ll,k & Ha.see!s. Keur'garve
van ~,·<iicbten ...

Helmhnri W. Wouc!I,J'J<'O!pn
Hartslnk. W, Koruen ('II " ....n
Hoeve),~u, D. Zij" 1'''PfJlltJ''
Ker. D. OP :-;!rljtie.~ vau ret

Krpmltn I

lI~J~li vlln Java. \·"'o'n<lII1I1 .. '"
Perk. Bets)'. ~o"ell"tl",-,h(' Kw,lr·

tet 4s od
RO!;t';ger. P. Het eeu" i.:" licht... tis od
Schlmmel. H. J. Vnullatl8che

Werken .t. tid
~btt.herg. J. P. )lart iJI1 Lnther :?s Od
.'ltelll. Á. Fdippll8 ~[t'lllnehton :!s tid
flin Slot.l'!l. J. rk elrip dochlt'rs

I'8n Pltw.'r Waldorp... 58 tid
Va.n .Berken. 1, lill!tje'8 Pop 2s 6d
Dr. Wltthauer. lIaudleiwng voor

",ekenve, pleegsters... . 311 od
'" 4-

YERKRIGIt.\.AR BIJ

J, C. JUT'A\ & CO,
BOEKHANDELAARS,
,lE.AA•• TAD.-

L l' C.\t:\l:-l .I.: co, AYSLAGER8.
(Id 1il I!"e-Op de .Ioep der Handel.beu,", Kaapstad,

land It' ~~rJt(.'rl'ICr, ~telleoboAch,
J. W. MOOkREES JR. .t Co .• AFSLAGERS.

T.
4 .. 0.1

Od
.)" 3d

22 Dc~-t:,t ,le .endukrnal ~ lfAlmeabury, jaap
ezel •..'';

" I Il,' 1 I.EWI~ GII rOCOCK, AI'SI.AOER
2! ["'c-Tc KlclnTI.·~,~r,lccloog ('lon""II1""" "".~

en lOMe gUt..:d"rcn,
J lt Il .\L1SI' ..HSLAlil!;R.

(I,] I . 1~ Dec - Te Ell'ot, ""hal"'", bceatcn. paarden.
MJtlllg"n, enz.

lt. L. RMITH k CO. A.F:lLAGER8.
3d 22 Dec-Te Dalj<lMphat, buuwaad eD andere Ic.e

I:oedercn.
P. J. BOSMAY'.It ZOO!'< . .AFSLAGERS.

(;d 2~ l1ec- Te Somer""t lltrand, boawer ..en m.t po
:!.. ()n bou·.veo daarop

1~Jllc:c-Te S,r Lowr,..""" een Zccr prachtig "e-
h,..n en kOtitI.at erf.
i .Jan-Tc MllJenoet Wc.. t Strand, bouwperceeleo,

hUIU"n, erypo. hnislaarl, fhl.

~Id 12 JIlJl IS~S--Te 8telieDboocb, 302 groo~ bouw.
6J

fll..;o

\ND.
\1, ,IeT' ,"

\f <[11',(

r'

.,...
I' "

""e Sroom
\, r I(lt{'n voor

~IJI<I..;t VtLD

/ pf1"eo.

G V A:<f RHUS. Ajo·8LAOER.
20 Jan 18118- V ruch' holre T.",. eli "'" plaatIMl

de atd""hng \'anrbyr,ILiOlp.

J. J. HOI'MII:YR .It ZOON AF!'LAGERS.
i \I;ELAND
\, ,rden tlltare-
'" II) pereent 20 D.c-Op dto Parade, KaapoWl, IC'()..... SOeCIe

AInt'.r,kaanoche CId.. ..
22 l"'<e-Te Klapmutastalie, ""n jlrOOt IllUlteJ

.1a..·htf!Cbap"", lr.oeleJl, bokken en 1&m1llerL
J FRBD PENTZ .It CO .• .AFSLAGERS.

" HAVENS
;Llkt ...oor·de
l','nle Union

,..·mbooten.
fIlen aanZ'f'k
'II Stoomboot

. 22 Dec-Weli.nglon.; tO e<:ntc 1r.J.. Chriat_
.,.,n, 10 ..... lr.en. en aadere "-.-d_
V.4N DBB SPUY,I¥)(BLlIUT .ltCo,AF'IILAO."
2l Dec-Te Ualmnbury, li 808'i pdr~

paarden, allen ePIe pazen. \

PJ P U.ÁB~IS, AFSLAOER.
U J",,-Te l'ult.ih ..egst'\tle, IWII -.-t, bala-

raaa an uJe.Je loa!e ~.
GJf.O. G. GII, AFSLAGER.

19 Ju-Ie Oro'l'l!,aldeeJiDl( Ha,.ollill_'1I1U
1'8'" OrtkW'utlld, t!III UIlteJ ,... ~.P ..... -..... .

Ilrukkcf!J lh·
'u ok Co., Bo
Brni ell Wu

\
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-De RljkaVlOOt.
SIR GOBDON'S PANTSEBSCDIP

DEPUTATIE BIJ DEN PREMIER

DonderDllllliddag deed een deputatie vaD deu
~n t.&lr ..an dt!5'Nuy Leagne' hare
op .. ulatillg bU .u Oord"o Sprlgg ten eiade van
..... te ..ertlemen wat verder son worden gedaan
iDáak. een bijdng .. door de KaapkoiOOIe tot de
rnkll'floot De deput.&lle '-toII<I Uit de heeren
J BOM 10nM Q C L W V W P Schreiner
Q (J LW V. H Boalcb (burgemeeeter). H
Beard LW V. Rmart. F Y St Leger. J W
Janer en J Elh. (.oeretum)
0.burgemeester IIItrodueeer je de deplIt.&t1een

leede baar doel bloot, IlIJ hoopte dut Iir nordoo
10 .t.&at sou zUn een be eredigcud antwoord op
hllnne '!'Tagen te geven

De beer Smart zei dat den pretut r ~e' rHI~,I
had om hen te;, ontmoetee crudat IU~D \ ftM•.u+oII"
dat de InrOltle vao een blJdrag~ l<Jtde vloot een
eleclle krwet ZO~ wunJtHl, helgt~t'n l ! allen be
,.eng waren te vermll.len Het wal een dier
laken die met weJwIlleodh .. d rueeet gedaan
.. Jrdeo d In het geheet DIet Uel wa. een kwe.
tIe .an yenekenng V:\fI den bande I der Koleuie
eo bet besalen run t;4.. Il llarlq:"':;l he premie daar
• oor Het wa. een zua k tile spontaan mooAt wor-
den opgenomen ~(tI\. I t ~Ir (.ord m W~ teru~~e
keerd blld men llO~ Illt:t,s 'l rdcr ~ernomen 't an
...at aun etgt:'!nlqkjj 'fl)on;ttdlcn waren gCW(~st
en zO len,dde" dat de tl)d gdwweu " .... voor
he' land ow te "et"n .. dke hou !tng .le re .;<e
nni vd plan wa,. ... 111 t" neWt II H~t .Iud der
deput.ati.\t "a.:; te vernemPQ wat de prell1ler op dr
pak: teW!.~egg ....u h ...d ~llIll moc~t gOt.n clekLie
kreet nn de .aak Diaken bl) de vol.;eIlJe e1,~ lie

Q,IRl.iuJH)()' ol \ l:UKL \lll"
Sif Gordun iD '!Ill anhrtooru gaf een ()\erzhLt

",aD wat er 10 het parletw.nt omtLeut deze 7..a..:J.k
.as voorgs",&llen Dd re~lutle omtrent dcztj
saak aangenomen bad een dlep""lllJluk Ol' heUl
,ema&kt Ulet ..Ueen omdat til lt, t la IL_le be.lult
... a "'an bet pa.rl~mt:nt '!Jur Iq) dt! Kolullll ..\ ver
b.. t. m.ur ook um,Lt hq tleh 0" rlulgJ lie' oold.
da.t de voor!teller en "óoontlant \ ~n Jc motie ht!t
oprecha meenden (buor h ~ur, en hJ) bt!~hou w
de de resolutie ab et'lI \u(JrnclllCI1 \BO ht:lt hUl'"
om tot Je rqk.!';\ I) lt lJ) Le c.ira.gtHl 1I!J verliet cl ..
Kolonie met bel HL"'" b ,lUIt de resolulle welke
eenparig door het bUlS 1fl\i l\llgeU01Qen naar
bet best.,u zIJn 'tIJ"mugen lilt te <oerel! 1wee
leden die g"",UC oll.le,,~ulle·, tier roJllcllllg
waren verlllaarden III Cen pn'ti a lt 6~prck

-- dat Wat til b~uot.llJcn door IC' reosolntlé wa~
een bUdrage \an mmslou; iJII.'.'t1 PtT JaaI
Hpreker bad voor zlcfitelvep t )el1 nug ulet be
Iloten welken vorm de b'ldr .lge .ou moeten ... n
Demen m...ar hll gtug nltollr t ngpland met de
'f'ute OVt.tuIgtn~Jat l)t~t lagerbul~ vcrtegtm
WOOrdtge~l eo het l'!"h(j V:lst bC8IJtcll \\ as dat" II
ID een of a deren fOrIll een b"drnge lut de <1'",1
geven moe ten D;t.oo ~lJnJe maakte .preker
achlkkIDgt' om den beet li _beu e.rote heer
un de.ct IrlLlitelt over de .aak te .preken HU
kon .eg n Jat men In Engeland II'rt",1 belang
III d. lUk .teld~ daar men w .. t dal <te r"""lulIO
aangenomen WIUI eu lU5truc!let! aan bew geue
yea WaNIJD en de \ erwacbtmg 't\ ~ dat lets prole
tlach .OU ge<iaan ,,-ol,len terWIJl bIJ IIIEllgeland
was De \ r.uw.:- \".1.."4 ,.{~Iuiig W'lt I ti ~~d un
wOIden UI} Wa.!4 vIn pJ ...n hf nl r!lll "dJc
~O zeg~6n Uit te ~1t!lIcn I _} II t li I \ cr~ll; lOU
d06lI In bet pallf3ment Illa! J '1\1 a.all knudlda
teD vl)or hot h~ I Jj lll~ b J dt: a.'lI1~t3.a.wiuf.: lt:t.'
he de HUg gedu 1 "vItIL of ZIJhd ''''Jrotcl
der reiJ'&el1n1!C 11111 i i) llicrBtlundl, d:lciIt h~ het
wel Zich te lJ L;l~t; IJ een IJltlt"g te gC\ ell ulkiat
.... nDeer cl J \ raag illn bndJ tat~n gel'ttt:!IJ '" onlt
l. I t m m D \te mogen 'l{e el1 Wilt }lt~t \our"'t.el der
Teg8ertDg iS eo ~q ZieL IJlt t JIl vflkundu ~an w~t
J:&laa.o zou wor 11n ID uien gaan ver111uden
Al. men ds re.!ollltWrecLt la. zou men ZIen dat
" J bem nteDoaao hauden logoe HU bad envoi
komen vroJe band nm met harer m IJ~s!elt8 re
geenng te olldt)rboud~JI ond~1 "",orpeIl alJcen aan
de be!",rk'bg dat \l'3t bIl ~I vnderwor!",n rou
"In aan de goedk"uTillg ."11 et parlement lll)
bad dl. beperkm: dUidelIJk .. den boer liOlicheu
blootgelegd PU JA he"r {l"""hen <erklaarde tlat
bU bet wel 'cr.!.aa 1 had De rlJk.. e.;eeTing had
't"erst&an dat het a.1,ubodonderworpen" Jt' aan
d. l106<ikounng .. n bet Kaap'ehe parlemeut
Spreker ba<l !(ed:>.cht o<er Je nood""
kelukbet1 dat d· K •• pkolou Ju llloO. L bIJ
drqen ZOO 'Ct I 111 hur \ t:rtnogcn W l8
om de rllk.s\ 'oot lf ~f'nttcrken '~n tllJ(lC I,"cr
en betere h~ ~I hertnlug \ an onze ku",t te kr1)L{cn
H[J da.cht daarum d:1t de ~t~te , )rlJl \ an ('Clt IJl!
drage zon 'lift tI~ d,,,,t te 'el.torken II I slelJe
san. den heer~(hen vr)()r dat de KolOnie he
r"id mag "In tl~ rente IC hetalen ,.p d. k'''!ln
\lan den honw 'aft een O()rlfJg~~hlp lJ J du \ !f)ot
te worden ge~oeg<l ZLI 1>e'l'rakcn d~ zaak en
"ea IIODI un .t:.!:> (~I() ()f f.Lh '~}J per Jaar werd
~noemd Op een 'mag- d,." hem o:ed,.,.n ZCI de
beer (.08Chen tlat ccn pantse~hJp /.oowat
i·'r.o.I~)() of i~""r•• , zon klJ.ten De rontu op
dit bedrag WD zoo\\at i2, I)()IIwezell

Het IJljIAkte g. en groot veTllCllllof dl' Ilik;
rcpnng dan of de Kolume het kapItaal "I'
nam daarpill ..td{i~ de heer Goschen ~oor .I.tt
de Kolome zelf het gek! IDO.-t opnem.n en I..,t
at blp laten buuwen t~r" IJl de rllk!U"Cgoonng '1< b
'OG bela~t.en met h~t \ ragen \an tenders De
taak Vlo dan al. 'olg! ,,,twerken Veronderstel
het parlement keurl bet 10" .. tel volgend Jaar
goed wll treJen dan In <urre.pondentle met de
rlJuregeenng en z'l <raagt tenders De tende,.,.
aangenuwen l.lJnd~. \\ordt (!('U lLl.nt'ang: gemaakt
met bel werk en III bet ftnantle~le J lar eintII
gende J UUl I Hn zullen WIJ i ..l)jl!) ,"<)<ltenslem
men - dat LH natuurlIIk mJltfJ '" II een
voor bet d.",1 .lulteo [n heL J,ar elll'
Juni tltOU zal DO~ i 7 I")tt \ l!rel~ht
1·")1 nog 17 !.)') ~n III JunI 1.0"2 nog u)ono
""e"endeE"eutot~u 'Ill fill)ll"}gtdl1nnded~n
tIJd Jat het ""hip gehou\\d "ordt 1"1 \\d lCg

gen O\er ongcH.!("r I Jilrcll 71i1l~1l WI) die JUt.r

.tt:. 'JOtl te betalen hebben.,ndlen \\ IJ cene be
leemng van ong.<eer i 1[JO II~I aangaall Muar
Ik beb het \ulste \ertruuwen dat "IIIlOOIt eerie
heleeumg zullen beh~~eu .Lall te ~aall "Int
hoewel wcg-ens olD8tanJlghcttt!n ,,"!larn, er Ik
thw! nlct hehucf Uit le w11Jcn Ol hlla-ntt n \ UI
heS land 11It>t 1.1)(1 Hurct.:rcnd ZlJfi d~.l1J Witrt.:n ge
durendt:: de I UltJllfA~ !. of I Jtlflll t I( h ben Ik
evertUigo. door "",t gt loof dat Ik hl!b 11111I.:t
lawJ dilt W I III dt:'!11 I )t._)P l..llJ Ct'1I Hf Iwee Jaren
-eder C't."ll t V~11 .. ,ede hna.llth f I ,onllag lullt'n
k.unn~n tOf)UE II al~ III het \ erlcdt.11 fk mt.:cu dUj>;

ciat "1 hf't kapltRal ZUI1l!ll 'Inden tut de SUl
rlUtllcl1 dit \\' II '.111 Ja.r.u tot J&;U zulkn
hf'bbeJl [lt uItgnlf LOll U\I r een lllital
JAren lJ) I(Ylpcn II hen het noooig AllU L1)ll

flentt hel~rtng aan tft!; Lan lOU de renh laar
lIJkt oo01.. t 1.2' "" l III lenzlJ mcn het "eld op
bet delglDg>lfond_ otel.el ('pnam IJl wolk goral
he' parlement Jaarlllk~ f'ell grooter som lOU
moeten "tptnmen II, t hClwaur t( .,:etl hpt
r.tm Yan ~en -.ctlIp W;LiI,dat het mO,l{td Ik. na 8('U
of t,,('if' lare" k m ~tllkK~~hot{'ll WOl den rft
~m.ken f"n daIl InU (r tel! l'IIlO, I UI uns be
"r.benk: ki Illl Il 'I l.:lr d~t k IJl ot k gt. heun n
!ll~ de h'lttra~e In (ell and. rUl \ IIrm KHlurJ
werd \ eronder ...tel lilf Il 11\ ...IUit IJln J \arllk
I'Cb~ hqdraKe t\:111 i.ll dOft de reIl tt op ~t n
parttllCr"'t hl!, t.., gP\t!ll J ..n zou le "Jk"ft..g"'{ nni{
nog f"f)U )(hlp IIlP( rf'll Iltt Il II HI~f 11 OIn It', IH t
Le l'~Nt.f>rkl (I t'1l 11 lit n tilt s Ilip ,. r n~\ Inkl
llln) )II~ III",t Ic)tll II ,ra~f'n ( rIl n I~ 1. ), Ih~H 111

een torieI"" hIp II I, tI'\ i'n t' t I IlJln al ... lr ht t
zal do,en Inf1!f 11 \\ I b, t I"': Ill&: h ...! IJ

.:lr me~r
rn h~r ,I ~':~t r II Lt I! t ~ l IJll h, I I" r.nn

1.lln e~n .P('( 1:1ti lt 1'.,.lIh .. (, 11j .. 111 \1 rillIl I IJHt
d~ IMtrllng tf' ..t II II tt rt

""Jf (HI",I ..n .....prlg; Iht ...III '11 1 "II Ilt t gt 1I
~ffi~n

Il", lU'('f "li \tI 'fill lt 1111..;' IJl ".!'.llJk 111t.1

n "~I" i\t>" I !

~lr t,Oro I" .....p1'1f.: 11..,"\""'1) !tet ~elff TUoe
ten opOfnllPJ1 I L'H.I Ik" r!<llll~n e...." lf 1.. 11'::-l
flmda Iu IJl lh;l1ltllll!ldt.'d ....~thLJIJlftl.!(c
talel!

Dehee-r lrf'wf lL 'oondlr"'rldat':l
"oont~lt een ~111 In tt' dleot'n om lt I ·It lt"
nln~ 'oor het ooJng le tU:l<: h14~(:n

Sif (.otdon Sprlgg Jil be! ,al nMdlg "oz~n
de aachbgtlll( nu bdt p.~rlt:lDtnt !u 'erkTq;;"o
Di heer ;:,..b.~wer Ost rou de KbulJ der

KelolUe .et 0nrv~r .t:I,OtIl,),OUO Yermftld •...

81r Gordon Sp"" . Ja, 0 JIll
De beer Schreiner sei dat liet b_ ICheea of

bet vOOl"lltel minder teg_taud lD den laad.
son bebben Indien men niet .oontelde OlD de
echold van bet land ie vermeerderen, maar 1eD-
voudig' over een aantal jaren bljdragn te , ••
veu. voor ICgge 2á of SO Jaren. Hn p1 dit
als een weDk, .. ant nlen hadden bes1rau: el'
tegen een ecbuld ftD een mllhoea pond aterliDg
te maken. Zua idee w&s dat bot geld lD d..
ee rs te wstanue sou word e n opgeDOIDOD, niet
door doze KoloDl8 ..10 een achuld, maiT dat de
ruuregeenng het geld zou opoemen ea op re-
kenlog 'fan do Kolome plaat8en nu. kon de
Kolome haar merk ge ..en aan een of aader
par+ikuliere schip, en een lOm lOU Jaar na Jaar
worden afbet.&ald ID25 of 30 Jare.

De beer J&II!er Dat !li eigenluk een pro-
m.... e geven

De heer Schreiner zei dat men een bill ID
dier voege kon indienen, en bU dubt dat oolk
ecu voorstel hll..aI zou "Iotien

Op een \'Taag van den beer Smart zei de beer
:O;cbrenor d"t het groot., beswaar <lilt men bad
wao schuld te gaan maken om een geacbtnk te
evon De zaak moest zoo ingericht worden

~t het bedrag binnen 2, of 30 Jaren koo
worden betaald

Do heer I nu.. lCI dat hU a:LU de hand gege'fen
bad dat de "lJdr.._,;cmoest weson ID dell vorm
v Hl ecn lK'<lra!{gollJk aan de reute op do koste
""" .~n pant.erotilll HU bad de ...ak sedert
,lten tIJd verder ovorwogen. on de beachouwlllg
\all de ruk .. egeerlOg Wil<! natourluk ..an Teel
gt'W't:ht tO rtaaroru zou bIJ n.n Ilr Gonion
willen welen of de uULk good be.prokeo wen.!
met den heer (~o•• hen-bet \oorotel om een
.. IIIP te geven ""0 den oenen kant of een ..... te
blJdr.'l(C Mil den anderen kant HeL IICbeen
bem veel heter een ):uuIIJkscbe contributie te
geveil 11" zou ecbter ongaarne d"ze contribu-
tie o<er 20 of .SO Jare~oor een delglDgsfonda
K,acaakt zien HU wilae Ifaarr.e zien dat men
zoo budragen tot dat de bill herroepen werd, en
bIJ lOU ook zeggen dnt ,ndlen dit 1:...)(lOselaan
genomen werd zou er meer waarochillilukbeid
wezen dat Rndere cOlltrloutle8 op denzelfdon
vnet zouden gegeven worden. HU meead ..
dat IOdlen men een Ja:Lrluk.cbe Ludrage
gaf andere kolocwJ", hd .oorbeeld zonden
<olgen 1>1 en zou ,ran een gr,,,,t beglll.el YB.t
swilcil en een nau\\ere \ereenlglog t MChef
kol ..n.. 0 <aderbnd tot .I~ bre
dan op eeUl~e au re w!Jz.e mogel k zoo Iln
Natuurl'Jk mutl.t lO' III anllm. kIDI{nemen
wat cle Engeloche r06eerl 0 c "'lak dacbt
en d""l uln '\IIJ~ hU w~ten of dezo llJde van de
;saak door SIr (.ordon met den bettr Goseheu
"""proken w~rd, IIIJ kuu 'erswn dat h ••• an
bud yan d~ Kolom. een sen ... he had VC"" ekt
en .. J kon J,~ve.h){en wat "'r (.or Ion gt'zegJ
bad orntn:nt het upe.oba,.c g-O\ ,dell 1fl Knge
lalId

"lT (.ordun 8prlg~ lel dat ,le l ...ak V:>'nnlle
k lllt,ll he.prokell "'tld en de rl)k.regeerlnl( was
ten ICUlllt er' all dat het !!CI!Cbenkmo""t Zlln
10 cleo • Jr m "I_ door bern blootgele;{d

Ile hecr ~brelner .el d,lt zIJn voontel geen
~ermpcrde()ng 'au de .cbnld des land. lOU mee
hrcllt;on mcn wu geen leening behoeven &aD
le gaan co lOll de storlmgen lilt de ,"kom.ten
betalen III plaat. vali de beJa..tlllgbet.&lers een
Jllk op dl'll nek te plaatsen. en tan het einde
I"" 2 , nf !It J Iren "UU Inen alle- betaald hebhen
Dln knil ml'n ZhJOWIt 'CNer te doen

Slr (.oNon ~pngg zei dat het 8eDlg'O ,erschll
lu~(hen ZI)n \oonHol erl tilt \an lIon heer
~hrelller "1"', dat Hl ceu ~ï::l\ 11har.., maJostelt.s
regeerlOl( de credIteur \\ '" eli 10 hot auder ge
..I <le ~ n~el.cbe kaplt.l .. tcll Wnt het gelde
like betrof wu Je ult.lag hetwlf,lo wezen maar
h~1 gescbenk "II 'an Zlln edelhmd v, rhe&en

De heer ~ , St Leger .el tlat het beginsel
heflclfde "IL' IDaar de uItworking zou verochtl
lend ZIJn

De heer Beal d WIL" het met hct ,oorstel van
Jdn h.er J nne. eeno lIen moest aan geen
plTtlkuller.' rill' gel",n<len "Jn

De hoer Follel betreurde bet dOlter venlChlI
WlUI omtrent tie wIJze van UII.OCllng HII WD

san de hand ge ven eer.t hot beginsel good te
kou reu en dan kon mon bc.lolten omtrent-le
"IJlO van ul! voering'

De beer ~chr~lneI zag gtJVB.a1 VOlT eeD ,"oor
.tel om C.rl leentug aan te gMn Het zon beter
wewn lIldleU .leeht. ~oorge.tehJ wordt eea fIOm
J.....rllk. bIJ t. dragen

Do beer Fullor vroog of bet noodtg zoo
wczen oen bill III to dIenen om .I: I.(J()(),OOOop te
nemon Illllten men a,t bedrag betaalde
SIr liord"n zeI d••t mtJu m~cbttgm!! moest

hebl,en om bet geld op te nemen om de za~k
ten ult'oer te brengen Het ZOII Olet gaan de
laak leder J tar 'oor het parlement te bren;cn

De heer Smart Een korter aantal )a.ren zou
een hoogere rentekoers beteeken. u

!'Ilr GO,rdOIl Ja. dat to do objoche
Na do gllWune bedankillg IPn!! de depntatlo

heen

KERK EN SCHOOL.
PREEKBEURTEN.

ZONO.\G. la DECEMBER. 1897

Groote Kerk - .'Iorgene (HollandllCh). ~oor·
•telhng van hdmaten. en I &vonda (Engelach),
d. Steyll.r

Zeepunt - .Morgeo.. dr KotuS
l'a!",Ddorp - .}lorgen., 10 30. en I avonda. 7

uur d. De Beer
H ..ao ..er.traat Kapel ---vMorgen •• d.. Roome.

dr Kotk \.
IK()g~:6b&ai- •• \vond •• eerw Knobel

collecte voor bet warl. Yan
Jen derden profe"""r t'l Rlellenboacb

NleuwA Kerk Broc.trnat -·.Morgen. !I 30.
(\OofMlelhng van bJematen) en s avonds, j ullr
(vO'lrbereldlUl(.dlen.t). d. (J F J JllulJer
"ed Heret Kerk. BOlt<!nkantatraah ....l-

(Engelsche dleosten) '. Morgeno, 1030, eo
"avonda, 7 uur ds D Iloaman
:'I B -Biduur Donderdagavond. om 7.5
Roudehoocb - • !I1orgen. 1030, en ·1.vond'l

7 uur d. IJ Marchand, U A
" St Stephen. - • Mor.lfln.. a 30. en I &'fond••
, uur. d. M C Both.
llroenel'unt-~4, vm. Hollmd.ch 111[>

< m en ï •• <ond. ~.ngellCh. da t: d. Beer
lDndag_houl ~ n m

~••• ng Lutb Kerk Strand.trut - • Mor.
gen. III ure (Hollandscb). voorstellIng 'fan
II1(U.. O Icd,rnatcn dr Zah" eD .avond. 7
uur (J::ngcl.,b). d. C 1'; :\[organ oond.g..
.chool len 3 ure - Wood.tock Hall • Hond.
.. uur (Engel.ch) dr Zahn ZOlldagaachool •. 115
W oel1!!<laga.ond .. ,~I (Bollandoch )
J.benezer Zendmgkerk. RozClltrant - • :\lor-

gens 9~) en • avonds, 6 3IJ, eerw Dreyer
\\ "nberg -I n de ,choolUlal. naa.t de pa.to-

TIe "Morgen. lil lIre (HollandlOCb). profeuor
HofmelT • avond. 'd, ure (Engel.oh). d. A
J L Holme)r BA

",mon •• tnd -. ~Iorgen. (Hollandseb ) ds
I' Hou, ell s aronds l ~,ngell,,:h) d. G Fe van
Llngon
K.lkbn." -, '[or;:eno, I" 30, d. (. van Lw

({fn

\ ril' f'rnt<,'taotsche Kerk Bout.trunt _
,,\ IIlIdlllt'llst te ure, onderwerp The
1'.1 il, f "I ", c' rw lt Ihlmfortb

Il nl.J \ p'Cil ~lT heeft bot
[ IJlll I 11 \ M 11..:I,lIéL"lomt.u

, III , hdmaltn Ol' d"n I .kv
Ir, I jl In .." r !III" lllh Il Op I1InrL'eQ Zondag
, Ti'<I III. " 1,1'1 ,I ". rk \tÏdorle'etrnnt
I .. I I \ "I \ rllr \\ Jld II voorgcr:te-Id _

I, I, ,,~ h 11';t:'! Ioi.It Iltit DanIel}' erdl
li 1111" \ on I lI.rm.lu \ lberlu. Brauer

li III j Irl J nl b~n JItl'f)IJu~ P&lIUS Ja.ooha
II., I II "I' ,. <lil ['Il ~hlherl", CMI Wil'
b I ID E ).It I till 1(' tf r 1 addtJ~on, Pieter 'Vouter
'ril \ uti r 1'1t.:tcr.J ,hfllJnc" h,~llUf le Ruux
I IU .. Io((rt.;l Jlulrt.: ot:keJt Tuluude 'V1Jhen'
.1 ,I., III II",! \! ''''lu~rJ en Arle Cornolt .. Fad'
d(~'>n

ZU-Itcn; M Irg-UCIHe Johanna Relt~1 Suurar. tron. Ilt 'lil \\ Jlk \Iargaretba LouwrenA
[("ndTlka su' li na Bo.man llarlR Elizabeth
.J<H' b, 1 t I I,,,ot lw" \\ t1bclmllla SUl8nna Braner
\! HlI JVltallfla Petl'OnellK .. n 'Vezel. 8chfolla
\1 or..:aretlll L<lll". ~:Il.a lIenrletta Sophl"
II. Ine \Iu' ~ ralle" Ilon •• Eh ....helb :'!{ana
.1ob3lln.1 ~a II. g III ~[al,el l1orotbea 1I04ro
.Joken. \~u,11 1.,110 Ihce llarl>:l1'3 Somer'
.. lie \ I~;l"illl '1Ig,fl·.n, SUJ<anU3de VIIIt",.,.
)!I 'Krna II t 1"'1 I 10itH rt:utll ~Iwlt'"' \nna MariA
\Iuller Il, Ikl""a .1 .I"nna l.outcnd"k Fr,""""
~ hut. lI. (1",_tllll K.,l l (I I JLhauno Petro-
ndl .. jj "UI In

Op Dmadq I~ werd IU 't bnwc1ult albler
bevest,gd de heelt Pioter Ed~ Loubser J zn •
We~meend, D.!Irbanvtlle,-met long.Juffrou ...
LeUte de Vllhel'8. docbter van olUen .tadg.moot
Jacob ElulII de IVilhera, \'foeger ..an li root
Drakenstein.
De hnwelukaplieehttgb8ld ..ond pla.:tto In de

ZUlder Purl ker*. en de band werd op 1l ..1ruk
wekkende wUtO <tlx>r d. L~ohkojf. ~l),nDUIh 10

gelegd I
Preeleg OOI 1 nur n m arrll 00rdJ de bruid

stoet. tOnder orgolgc rean (\Ycdrhng mareb) kW.IDI
de bnlld IU, dlo &eer lIef D1~aag.Icnnende op
d.n arm nn h.,., waanhgen Yador, gevol6d
dOOI' do bruidalllllUaJeA,paie en blQem_elllJel
die allen een +r scboon gezlcbt ultm ....kte
Ala bruui_etaJe. ag:o;erdon jonseln1f S do
VilJten en M. L!oubseï-. ab atrooiJonken do
beenm D Loobee~ en J E de Vllhen, ala page
Dlekto van Nleke~ en ..Ill bloemenmeuJe Elaine
MUburgh De ~Id wa smaak ",I .oor de
gel",enbeld ,okl~.ve plecbttghel~ vcrzamelde een groot aantal
betrokkingen en Ivncnden van den bruid en
bruidegom aan d~l ...onlng '1'110 doo vlI<lor... n de
bruid, alwaar eejj net jet! ungelegd .. tafel t<'~
vlenng. de bartent~"lUI allen opbenrde.

D. Luckhoff 1,le de gellOndbeid voor \'lUI
braid en bruuiego In een ..... gepaste .n nette
toe&praa1t: HU lel~e nnder andereIl, elke m.lIIICh
beltoori te IUn ~n glimlaOO van God en ..ooral
b3hooren man en .!irouw to! "Jn eon glImlacb ..an
God __MiAt~"IrI(;ri..

Hierop antwoolilrle de brrudej()1!l ariiiiliiJ ..
doch geput '

De heer D P. n Jc V Ilh..1'8 .telde voor
gezondheid VIID dlilouderll.

BU de I....entltli telegra.mmen ..an gelnkw ..n-
ochlDg w..rden 0 tYangen en eene groote ver-
ICbeldenbeld fl'aRl1hu welllu,.cbenken.

Het gelo bty.ar .erirok met den mld·
dagtreln naar bul, &lwaar de wdtebrooda
daaen zullen word n doolJebracbt

W IJ voegen on beAte ...enochen voor een
lang en gelukkig ht l..... n bIJ de anderen

Da nrpd' die ...
ben ...ercI ~16.d 8.., ja
den' .. oud j.";'~~~'

Onder de ~ __ ea aaerltea '"' !Iidi IJ1
du Toi', de lieeren.B dil Toi" 0 A de T:WIeft
o T.aL, J H DIII'I', F P ao1fmu, J PBetiei'H P Eyk. Albert Pqe, J.. Piobrd J.m.,;S
Joohet1. lair de vuli8n (Ock'"'), ObM. Bop-
klnl, Carl 'J belon, E.er! Jupera, I A deViI-
hen A.... P C le Rolls. J Kimher, J de Vil-
lien l.o., D F dil Tolt, 0 Dal V~. J Phil-
lips, H Gibbona, C Pag ... J )(iaaur, W H Al-
bertun. J Pap, 8 J Botba ca D J A TIlIl eier
Spuy •

Bet moet lai.r gemeld ...ordea d.~ .-bel-
den.1I .Iechta nit heJangstelllllg opgekomeu
waren.

D•. Dil TOlt ...... oorattu .... dca wjjbtak.
p......id.rdo.

HU Ju bet I'1lpport ran gemelden tak waar·
Uit oDder anelerell bleek dat de tak lilt.\(! leden
bestond. Docb Hdert 'lJn IlOmlllÏgen ..an bler
..erirokkea, aaderen hadden bedallkt en eemgen
.. aren op. bet tWIJfelachtlgo r~ter gepl .. tet,
Ollldat IJJ ntet hnane InbllCrlph .. betaald bad·
den Echter bleven er nog "'0 lodtJu over Verder
lelde hU d",t de bedankhno .. n ..an ben d,e be-
dank kin ID handen wareu en ..roeg of de vervade-
naif le wild. hooren.

De heer H. van Eyk ... id"" dat, IIJnl'
moe.ten "U ..ooTgllleaen wordeu

Uneveu 'fIJ:j bedanking "U de
beeren "ereien "oolJeleson dr Holfman CD
beer J D. Malan.

De beereu T. J Loo ... J P Toenen ..n H
Stonnherger protelteerden tegen het beot.aan
van den t.&lr Wil laten bnnne brieven ..olgen -

Paarl, lf> Dec , 18\.7
Den Heer S J !JU TOIT.

voorzitter ....n het Paarlscbe wIJks-
bestunr van den Afnka&nder Dond

~(lInbeer.-rn antwoord op ke~Yll.ge'lIlg van
ve~gde Yorg3denng ....n g..meJd('n wnkalak
voor hedenavond, om leht UfU. heb Ik u te
melJeD. dat. Ik Il l.nt~,..ta~ t.. genwoordtg .....
&au t .tadhuis. m~1 andt:rt:u, om de vergadenng
bI, te wonen die v~rd"agd werd. zonder hepahng
van datum voor de volgende vergadeTlng
Hedenmorgen ontving Ik een twee<le keilIllS

ge'l'1Dg. gedateerd 13 dezer. doch mlgl'u. p.,.t
merk cu op onderzoek, DlOtvroegor ,un Ila de
atl6' "rlug 'an bneven glsterocbtend op de po.t
gedaan

rk protesteer du. tegen bet bonden vin de
....rpderlOl1' hedena vond. Eersten. wegpn.
kortbeid ..an keonlage"lDg, CDtwoodeo. tegen
deo tijd vm de vergadering. ID den avond. 'ra
ba,u/wd. "reil, wanneer Ik Ol_lal Illel In
gelegenbeid ben mune wonwg te ..erlaten

Verder heb Ik laat.&t ..emomen, dat er geen
kUlung plaah von.J ~ar. wnubestuor In Decem
ber, 1895.len ben ..an plan gew_t de cotulen
op te 81acben .. aartoe ik nn met III .t.&at ben

JodIeD dus DIet a.:tn de conetltuflo voldaan
UI 10 dit opZicht. zal ik bluven proste.toeren
tegen het bettaan "an den tak
Met 'f8noek om dl' lIChru~en t" l~t..u notu

Itteren, - ..

aieuw Wiiubellhlot.
De

koIea

~~J
vaa Eylr, P.
C 0 .A de Vlllien

Do .oorsliter dat men uu mOeR oYer-
pan tot bet be~lO$nen ..an een Boodl-bodidul
..oor bet BU &eide dM .. D. _
lI00!hng ln den w.... IK!( ~. '" __
Dit wao wat Ileer be"lel~ wlUlt waar het
dood WtUI, WH leven eD leven ..... aliiJd
goed. Waarom nn ..... _ ~iDC
wilde bel.bea ómdat er - 'iid ~
soevee] over de beaoetlllDJ. ala
zon dat 'i1a vo!pna de .... oelena

d.. Er &{Jnt ...ee biHtida*ea,
auro en H.Neelibia(. De
met potea Ikmbrief)81
twee heenlD
de .... men werd de hfICt'

door deD PurIschen
..erkIaard lIl"t '/.7 tegen

Neethlin.,: .
of er nog 18ta .... dat

m.n voor 'f8lnrikle.rin.awild. brengen.
Eenlgeo leden 't'J'Oegen inlielt-

tll!g pnnten en .. erden door den
Yoorzltter 111''''''.'<:''0.

De dat hO de stembriefJ"
voor den eea en ..elope b..t aeJaan
en Ye~ld zoo bet aan den secretarie
overhaodlgen Verd!lr selde bU
dat, terwuI de nieuw geko ....n wnuba-
.tuuntladen waren !Oil bij vl'lli1ln
zoo Ip'?edlg lJlOII!8ll'k lt. ve;;deren en ladien
mogelijk dan ?4terdalr. IntntllCh ..n konden
nUlu.tfun_keq ..oor IIdmaatachaplDgezonden
worden aan den b~r E do TOit

lIet Bondafor~uher wn aan de Dlenw geko
zoneD worden t<ilegewnden worden r.oodat "lJ
het konden teekel;len

Daar de werlti!,&!,mheden afgeloopen waren
IPng men met eep bedankje aan den ..ooruIter
u~n '-------

Een dbftig huweUJk.

MAG~STRAATSHO.F.

(I oor .un hl!" W. R P,tr" rUIlle .. t
itwIg·.traat ). ~

lG Dlt:CElIlBER IR~

CBl$INEELE ROL ~

hak Msnncb, MlenBacchoa-aanhidder wu te
vroeg begonnen pleowJaar te vIeren ea WtulI(e
yolgelUk w..t h#tthoofdl~ HU moeot &s 00
talen of 7 dall'en _srd a.rbelden D.. boote werd
beiaaid •
Charl.,. do Vllhers werd ook voor dezelfde

mlllda.ad opgeb~bt en moest 1011.Letalell of
10 dagen hard w~ken. Boete ~taald.
Johann ... PI1had dea dienat ,.. n zUn bau

..erlaten. HU pi tte onacbnldtg. Werd acbul
dig bevonden BOO bU de boete van £ I nUl'
betaalde. moeet bn NIeuWjaar ln den tronT<
doorbrengen daa,t bU een alternatief ..an
maand kreeg Bijtuld

Willem Jnhl1'.l een brulDklennge Fr"ollCb-
hoeker, Atond I)Iescbuldled den beer Claauen
aangerand te b~ben. Hg pleItte oOllChold'g
HU werd onscbul~tg be ..onden eD ontalagen.

noem li, 1lI~,

ued dw dienaar,
(get) 1'. J J,fJL IV
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Don heer 8 J. DL TOITI

.oorzltt er van den
Rondstak

Munboer -In sntwoord op uwe kenm0g6vlng
....ne ..ergadenng nn leden 'fan lJemelden tak
..an den Afrikaander BoDd blJeenroependo,
dlene dat. aangczlen geene kenmsge"lnll onder
mnoe OOien gekomen I. deze ..ergadcnag op-
roepende ter kl ..llDl ....n wukt3e8tunn<leden
10 December 189;' "ol&eos conohtutle, on daar
Ik tot hlenoe nOl nIet ..ernomen beb dat 100-
danICe kie.mg Jfe.chied ta ID dlon tijd, maar 10
teIIeadeel d.' nib niet gedaan ta, kan Ik mI,
DIet langer als Bond.man beacbonwen, &IJo<lede
t.&lr waartoe Ik behoor DIet meer I:...Alaande.
ODder de omstandIgheden OIlJ<'hIk terugbe-
taling na het bestunr indertiJd ..at{ mIJne
8Ubtv-riptt.. gelden aangeznlverd aodert Decem
ber 1895

Ik moet ucd leven~ yonoeken mIJD pmte.t
lO'deze letteren ..onat, te hten notuleer.n

UEd dlenstw dienaar,
(Uet ) J. P. T"ERI£'<i

Paarl, ló December 11'197.
Den heer S J DU To IT.

'oouIUer \'tW dco
Bond.tak.

PaarlecheD

, MIJnheer -Ik heb de ontvBnS"'t te erkennen
vali uwe oproepmg tut .eue vergaderuig van
llcmelden tak Toor laalatleden Zaterdag Daar
de verpderIDg verdaagd werd en cr weder oen
oproepIDI!' gMCbled III voor hedtloavond ten !I
nre wil Ik met de~e ten Mtelllgtite proteo.teeren
tegen het beetaan vJl,nd~n tak tI""r Ik ml' met
bermner aangaande een.. kiezmg yan wUbbe
,tnur lo Dooember 18!,1.~.en UILde _te bron
aHeld dat luik. nooit geschied lA •

LW dienst" dienaar.
(Oet) H STR,)lIlIEROr.H

EIDdeltlk werd een hilt f gelezen \ an den
beer A D de Vtlhero, be'''Jz"nde dat IIlJ gden
hd meer Ill.

Voor men verder glUg zelde de hoor Van Eyk
dat meo eent moest 0' cr;!'aan toL hAt kielen
vao een temporairen voonatter en socretarla
~oor den avond, en hU ~eraocht dnll-dat aHe
non leden &Ich zouden abeh6lden ..an de
leden

Hieromtrent on tatoad eenige dUIQol!ISte.doch
eIndeliJk werd op een wenk \I,n d... H J du TOit
~Ioten. dat de non leden IlCb bUiten Ilemmmg
110oden hondea

De ..oonttt ..r zetde kr opheJ.lcnnll' ....n de
IW\k. dat hU boopte dat de vergadonng wol zon
Yel'1!t.&aDdat .. anooeer bU de ..entl.gen en pa-
plerea ter tafel l<!gde. "!Jn taak .1. V"'>rlltter
nu den wllk.tak wu afgedaan en men Weer eell
IlIeQwen "ooultier m.-t kle"e .. yoor Q., ..ol
gende t"'-.,.ren.

Da IS J. du TOlt werd op vool'ltel Evan
der Spuy-th .... Hopku. •• met alg..meene stem·
alen gakollen ala teQlporalre ~oor&ltter. en op
..oontel C. C A_de VIllein-H, vaD Eyk. werd
de heer E du TOit tot tempol'lllro IIOOretaru re-
ko ... n

De Yoor&ltter zeld" dat nn men d. brie yen
geboord bad. lIOn liU gaarDe ... lIeD weten wal
de vergadenng ..erkOOOl."f .. In behaadeling te
nemen. uf ze naar het llIeuW.. w[jbbe.tnnr te
..erwuaeD. docb PI te plukAlr tijd aan d. band
dllt le ..erwezeIl r.oaden worden.

Op 'fOOnt ..1 E \'lUI der Spoy-E. dil Toit
...erd besloten de hrlel'en naar het nlenwe WUk.-
belttuur te .erwIJlen
Op een '1'IlBi ... 0 den beer P C le Ronx

om'ren~ de belwaren. geopperd IDde brieven,
omtrent he. klez.n van een wnkabeetllor In
December. IH!Jó, zeldo de voorsitter dat hIJ DIet
bet notnlen-boek voor I..cb had en m..t kon
HlI'geu of een wubbeatour !.oon gekoUln word,
docb al Wil!!er lloon wnkabestuur gekozen, wa
de tak nochtans nIet ver."lIen, wallt&l &ouden 'U
twoe verklellmg"n achtereen verzuimd bebben,
met bot kiezen van een wllbbe<tuur .....erden ZIJ
t<. I. door de hOOll"te ..el'¥adennl erkend Ver
der omtrent het prutesfe<!rell t",:on <le... verg~
d~rlDg zou hIJ .I""hto d,t .eggen dat eiu '~rgll
denall weitlg gOO<JUs11t ueerd wa.

De beer E tin TOit zelde dat het hem vreemd
was dat nooI I leml\nd IJIII eteIII b"d laten hoo-
ren omtrent den WIlkstak Het was alechte
'foor de lutate veert"," dag,," .Iat mell van
proteot.n enz. boordp

De heer Van Ryk .telde voor dat de bn ....ell
aallJ"nom ..n worden en dat bet de ..ergQdenng
IDntg .PUt dat de beer T. J. Lco. ntet tegen
woordia &OD &lln, omdat de ye'1flldenag In den
avond gebonden. .. erd. Hn ..ond een ..:ondaot
jn dell heer C C A. de Vlllt8J'll, di.. op dea
~m,,{ nn den beer l' J LoIIW .Inaaldl'. Dlt
vool1ltcl w~rd OOnporll{ IlaDgenom..n

De voorsitter aeld.. dat .r ...Ie .. a_Iren
w!\ren ..an Uleow. ledOll. HIJ dadlt dat, daar
h..t lI'etaJ V&1I aan_ken 100 ~t .... W.lllbet
na.L billuk dal.1J balien ItemIDI", &ouden ll!)""n.
HU pf aan d.. band, altbana lah.telde voor, da.
d. BondnerpderIDg .001' een kwllriler Yl'r
daagt! teneinde bet oude "ri~tuot bil elka:tr
te roepen om de Lleuwe leCIeII aan te !HI_.
Dit werd alpaleen aangeaoDlen ell meo Yer-
dalllZde do.

lIet !tade wupbetlour. bestaande Uit da. 8. J.
dil Ton, de beeren E du Toll. J H. Dotr ...
E. "UI der Spuy, kwalD nu bij elkaar en naDl al
ae n_w. ledta aan. Hier vola' de Ijjat ftIl
Dien. Wen. De IleereD IC Dal VeccIUo, F P
Hobu, chu. Ho~ .. J H de V~ Pit.
lOOD, A J vHollmaa l' Pa, Alben PI8a. C P
TIMroa ar.. J A eie V'dJien Am., A de V".we.
J AID.. oek de 'ijJIiera babD..z J Jt~
Viltiwt __ .''I' I BeiW I r 0 P
~r., I G ..... ',..,/ GMioDI

Een Tr~rig Ongeluk.
~---( v"" It" C<JrrullO,ulelft)

11--Betrekkell/k heli ongeluk te IIla.lmeebnry wur
YólDwu In ooze!v~ge ultgsTe melding maakten.
bebben wu nog 1'1\&1'rapporten ontvlUlgen,
WLU'ftIl ...u het .. 00. pnblioeeren.
L.1. M.1&ndag, 1 en deller, gutg de beer li

Neethbng "an d~ plaat. ROndevlell.. dllltnlrt
MUID... buryl ..erll'~eld ..an de beeren uu.on eo
Loobeer naar het dW'r. op MIl ...,.n beladen met
altken graan. NI~ ver van de plaat. Preek
Btoel, onlfil""" -doe kwuiler uur rjjdena ..an
't dorp wilde de h~r NeetbllDf.het ",weer dat
onder _ paar na/IdI! ukken g. te YOOt"IChlln
halen, om op een bila'Jo te scbleten, toen plotae
bng bet schot af"~lJ met bet geYOIg dat de
heer Neethhng docl!dolljk getrotren ",ltrd door
d. keel De billde[IYrleaden bep.en mch dur.
op onml(ldelluk'na~r'l dorp om rapport te doen
nil bet gebeorde liet dourde echter eemgeo
tijd ..oordat de magl.trnat en de gen_be ..r naar
bnliea kODden ko. om het gewono Tm.t mo,
IMl onderaoek te Moden Eerat·. m~ om
" unr werd het lJlIF nur het dorp gebracht
10tWIIIChen .. erd ,!tin de bl()o.lv~r',"nt<- ... een
zuster en een broeder. dw t ... KI..,lIclll",!IC~ bit
den heer Gharel M~lal. IIl\\Ollen. f,lll8Cllld. De
beg1'llfelll8 vond dc~ ,oigelId " ,I 'J to lLrJmr R

burg 1'1&;110en w*r<l goud hlll{f'''''''md II.
Ril!"" .pr ..k een er .. tlg "'00,,1 Lil dl" II'clegen
beid. klem leggend. "p de un.elerheld 'an het
m.DlN!hcllJk Ic~en t Als mpn be-lenkl dd .le
o..erled ..n~ rio ~I! )asr 18 gelve('St en al.ou In
volll'n bl<>et!ti lO cgg~rukt. dan "oelt men onlllll"
keung, dat erlmuan als ("n fl(;hro<Je IU8OCbul\
01111 en deu dood ltl Veel,1.lnk 111 vencbuldlgd
un den beer Van 1'Illekerk. clgolll\Or T"n het
"Commerolal U"IJfl" Uit "lOlL' hUI. de Le
grafenltl plaata vOl.ld.on lI~n den beer P..blltp
dn TOit. 'an de fir_ Smut.. "n Koch,.oor de
Ia.~~te dlen.ten Uil doll ont.lll~ne bewe&eD .1...
mede aan de ..eie ..nendea dl. door laun wel
Willende belanpteUlng. dijn droeYIgen lut h.b-
bea ..erboot ..n bet Iltod der bedroefde bloed ..er-
wanten belpen ..er..mten.

.. t" •.: tt . "'

heer
be1o"en

,AlIhr'oord:
daarover -.,JeeJ<$
omtrent
..... ie ftD eell té

Do .._!litter: Daar poo"
,<oor de beoefetaag "lUl de HoIJaIidIcIIe
""holen; hd ia ~ter nDJ nw' plaia
trekkiag tot Noderlucbeh lD de
het elO!mento.ir E!Umen ...ord t
.taaade eene ~ lance belofte
Nedorlaadacb afpnomeD 100.....1
Enge""'h. Di, ill gew_I!I" Meen.. gel~heiod
TIlIl rechten '

Antwoord Ik ht'n ten gun.t.. ".n ~Uke
nchiell der t• ...,.tialen in all e opzlcbten ,

Op "001'<101"AO deo heer \V_I Foune-D.
Vermen:cn word eeee reaolutie ..an .... r~ ...en
m~L belofte 'faD QDdllr8tcuning door _e o..er
Jlroo!e meerderh8!li ge~, waarop dOlbeer
De Vtlhera Riaea dank 8lUI de Tergadenng toe-
bnclat en aio ook &an den "ooraIU ...r .. ede-
deelde, voor de onpartIJdtge .. uze 'lIaarop I,u de
... rpdering bad g!bleld.

:ru:1-un"klMlilmet het ftt'ktiJ8en nn.. iter, weid de heer H..biede .._ in
den ..... ) .... L

Na 8ODI~Dt aan de...eIop,f<!1romtD 'fCI'-
pcIe~\._lDtrnclaetie eD l'8I'..,)konunt ala _i-
p..... ,g.. bDdi4aa1,' 90urnarncllilt 'faD des
b_ D. V~UI8ra,PIdue bc._, op ulktoodll'llI
tot bet ...00I'd Da _ 1'OOl'&fgáande oompli-
meataUe iAI~"", eeD kort aitl.,. SIJD8
mlitDa, TIla d. kw&IiIoatiëa "lUl eeD kaDCIidaa*,
dfuteDde .naar de ....."Je&,e politie tot ...elvaart
.... SliD land' ea 'YOlk ...... o~: HiJ baboon
iemand ie &)jo, o&ehc-. pea geleerde Ja.,
tee, ... 'I'OldoeDde hDD. VdDbeide als OlD
ID duel.. lidi daid.Jijk ea 910t te kUllD ..n
oltdruldten. 2. Bii moet een beleaea penoon
lIJD, bekend llIet eLI alpmeene poliAek, Ihs! ...
toeetaDclea én et.atknacJe ..an aDd8ft I..Dden.
3. HU moet eeD ~n ... aaad eordoel en een
.ven geaond Iwi aIa·blu'pr en verleg enwoordl-
ger TIlIl 'a Lu.dI be_en OORt1én. Zijne poli
ueke ,..oeleD. ID drn Lreede bebben Om met
de ... te begi"nftll woet DI8D0..."..... tot een e
..e.-aen<le politiek en al![Om_e goede ..er
.taadholl!ling tn.ohen al de EngeJ.cho ea Hol-
hnulICbe .laten nf ~a,.n 'faD 7.Qid Afrika
be ..orderen. Rho4Hta, eie Tran .. ul. de Vr,,-
daat, Naal en ltaapkolonie Inn allen al. In één
boot, ..ooriakl ... nend. naar be .... lfde cIoeIWIt,
"d<! ...elnart ftD Zuid-Afrika" HIJ .... oelde
Zich aangenaam ..vrut de ....rgadenng te kuo-
nen mededeel.n dat OlM broederen ID de Trans-
vaal een blilk 'faD toeladering tot deU! ....rsoe
nende pohbek badden '''iewen, door onlanga
beel ...at koloOl&le artikelen op de 11,.t ..an
vrIJe lO"oer te siellen en op anderen de belaa-
tlng aanmerbl!Jk te ..erminderen Deze wel
willendo gesmdbeld onzer Trnnnul8cbe broe
deren had bU bem allen wrevel Jegeno hnnoe
regoorlng weggenomen

HUNlOIP .A.LITEIT .

V.ElLG.ADE1UNG GEHOUDEN OP U
DEC., 18,i

STÊLLENBOSCH.

Tegenwoordig: de ..oonltter. P J Boeman.
en ledenJ W. H Fiok en J D K~.

De notolen der laatate vergadenng werdeo
geleMn en roedgekewd

De beer.A. 8 Hanptftel8Cb ..enacbeeo ter ver·
gadenng, ..erzoekteode tooaelaten te worden om
SilO .toep kI kunnen IIl11Ultea met tralaewerk.
een paar ..oete~ 1'&11 gesegde stoep

Besloten ,un "ersoek !.oo te st.&an o~ de
gewoáe .oonraamen, DaDlelUkoader rroeCJ,kea
nog van den raad ou ..olgena aanWU&lng 1'&11 de
.. erkende oommYai ..
De beer H L Neethhng vencheen Ler "ergs-

dennII' ..... noekende dat een waterkraaD .It d..
hoofdpUp ten gene.... noD bei puolaek "orde
gaplaat.&t tegen o... r zun WOOIng.1.&0 b..t dod ..r-
emde ..an Dorptltraat

Beslotel! d..t eene comml8luc. I_t.unde ,ut de
heeren J. W H t'lek en J Knge, IDSpectt.
moet bOilde.a met macbt om te band eien •ook
.. at aan betreft zune ..erdere ..enoeken IQ alte
zekere .Ioot en wortel ..an eel! boom

Dr Viljoen ..el'llCheen ter vergaoi..nog t+n be·
hoeve \'lUI de Ingeaetenea wouade In de I-bij-
held van de oqJlege &joa.re. m..t een • ..._k
dit de straten aldaar In bet ..er volg _ten
...orden benat, en mwen het m.t bladend IIdat
de oontractenr Inlko oader &I)noontr.ci moet
doen, dat de raa4 dan een ander plan mc:;e~be-
ramen, ten elUde aan he, ..erzoek \'lUI d4i mge-
... tenen te ..oldoen. hetwelk bO ~. &881'
bllljjk te &{Jn

A1a antwoord hierop, '-loot d. raad jlat de
contnotenr ..and heden eenmaal p"" ...+etr de
geheele vlalrte moet benatten. en dan hU de
voJ,ztnde ..ergad ..nng Tenlag moet lo'1'e~ ....
do loeten

De .. eleerw h~~r Wbalto "erocbeen !.er ~erp.
denng en legde h..t bouwplan Toor "'n de
Engelsch kerkt .. elke al worden ve~derd
1)0 raa.d keurde het plan ,good 0;» ..00=

dat bet kan .. orden lIltge~oerd op den
t.oegClltaan aan de Engel8Cbe kerk, lie·
w~rd lOO bU 60 voet, bluken8 kaart en tru.-
pori, welke kaart eo transport aan dea raad

Oil moeten worden ..oorgelegd.
Verderverzocht de heer Whaita, toegelateD te

worden om eenmaal per maand, dca 2loadap
namldda!!s. naar ''Cburch parade" met 'lJn "Bo,..
brigade" door de .traten te marcheeren.ne raad (Rf hem ten antwoord d.t d~ &aak
ln o ..erweglDg ui .. orden geDQmen. ala &I de
leden tegen .. oordtg IUn, en belli dan eeD an\-
...oord al gege ..en worden

ZUn v.rsoek om t.oeplateD kIworden .U_·
lUlt::op Zondag, 26 d_r, naar "Cbnrch ~ ..
ie marcbeeren, ...erd toeare.taan.

Gerapporteerd .. erd, efat de h_ McKendriclr
zIJn ..niJ watul komende ..aa "UDe huorbulS8a
ln Berg en Ryae ..eldltrut, liel aftoopen, bet-
welk leer hederJi,k IL

Beeloten dat de werlr ..nde CflIlml.18 inapectie
moet honden, met macbt om te handelen

D.. contnctenr;y.rzocht den raad om keuDIl te
laten ge ..en un het pnWle1rom &I bet aclderpIaata
"Uil te I.tell ul'brengea op Vrijdag. 24 ~_.
t.. o emde te worden ..er ..oerd IU p1aato .. an op
Zaterdag, zoode Kentdag.

De raad besloot Ub bet ..onoek QD deo COD
traetenr te ..old~ eD clat de aecnltarie bienaa
kennla moet geven door bet te laten aanplak_
op de munictpale borden.

De beer 1>. Fanre venoheea tel' ..erpderiac
m aak. ZIJngroDd l'Ihouni ftIl de munimpaJitei'
ea bekend ala u~abotb·. Wjjnparc!," ..__
kende den raad bem een 'I'erleJll1Dll ..au _
.enieren ierm 'faD 21 JRl'8Il toe te ltaan.

Beelo&en landmeter Tiadall inaVuctiea &e
geyen geaegde ponden op ie metea op kMieD
'faD d.a beer Faure, w_ede d... ~.
eu dat dan bet gou ..ernemeat 1'9I'8OCht~
OlD &fOne .. rdere •• rlengiDa toe ie Iiua.

BeeIoten dat III Ab sekere jo. eik .. ~
afgebroken dool' )Onee boo.nrichtea de_
tal'lll lIeanie moet ,..en, dat _ be~ _
£1 lOa. zal ...orden toecek~ad aan dieD ,._..
~~~ geeft tot ~ VUl d.

De yooruUer legde ter tafel een ....nOeIr .....
den beer Water.neyr om eeD Jurlt'bcbe_-
tn'batie 'fOOr IMK repar&eren nn de JoDbn-
boelnreg bjj te cIrqen.

Beeloteo dat daar de raad nlei bjj lIIIICIlte ia
om geld te @paDdeeren boiten de mnnacipaliieit,
d~ _retam b.m moet Dlelclen, dat Iljjn .~
Dlei bn worden toegestaan.

Verder rapporteerde de voorut .... dat bÓ_
bl'andbat ftIl de heeren Liaden'-'g 811 00
"oor .£12 gekocbt heeft, ..oor reb.lOg .... d~
mnlllClp.1ttelt.

Beeloten dlt go<!d te Ireuren, ea den aecretaria
te geluien de heeren LiDd"Dberg en Go t.
..cnoeken gemelde brandbat dadeluk w, '"
Ilendea
0., yolgende bn .... a w..rden -.. ..

te wetea.- •
1. Een brief "UI dea .tada klerk .... oo.t.-

I.ooden, &laook e..n l[JIl DIet .....,..,. te WOnHa
l..ut ...oord door den raad, ten etade beat. )11

staat te .tellen een halUlboek ie sellI'rea li.-
ntieDde bjjzooderbedea ftIl .lke mURw_N_teil. ,-..-.
BeeIoten dat de aecretarta d. iafonaatie !DOM

gevea eD dat de "001'1l1Uerb_ bl8ria te .... 1_
moet komen. M ....

Bealot.ea den heer HUDt k.anÏl te ,e.ea clat
'fanaf I Jan., 18118, de munioipaliteit het ........
T&Il b.m pkoobt, .. noocUr Mbban.
Be&Io&e1l de kw:.~~ ... ordeD

houdeu op 24 de .. r, .. In 0... LG:!:
ad yerieereD, en u.n ie plakkeJI 0PllIe DllIaicIipak
borden.

hloten landmeter TlDdaII te veraoea.. _
plan t. maken TIlD d. mu.nicir-legro.ltD, vo,,"
gena &en noepr beaJalt; ft cia, de .~
oommllll. geaegde gronden _, .. aWO_.

Oe ..oor.ntter .telde voor .. 11 boa meel.
comml .. le hd. den beer J J. P du TOIt en 'uae
ecbtgenoo!.e. een "M.t.an inn..,. I,TIDP.U.1t iD
bon smarteInk ..erli .... ODtstaan door den dood
TaR honne oudste docbwr te Pretona ..~~~ ,

D,t 'Werd un.lllom aaDgtlDOmen, en de _.
tan. ...rancht den beer Do Toit eo IIJne eeht-
geDOOte eea bn,,! ID dien I-t te leaden

I'BOTEC'fJE Ol' J(OOBN

lIl' wal ten looail 'f8D een ~nifacbaal (met
lDhcht.tng).

IiUl'iDZI£KTEWET

Ilu wae ten gunltl' 'faD eene ,..et ala deze,
docb op ee .. "ondiger "!Jze en mIDder kost Laar
toegepast

":IIIIEI~ISG"WET
HU WIlS tegen een gedwongen omhelnlng.-

.. ot
OI'"1,OEOIS'(,

Hel to te betrenren dat EOO vele olJden de
acboone gelegeabeld venraarloor.en aangaande
de op ..oodmg booner ktaderen. Derbalve wa
hU ten II'nru<tevan gedlil'Ongell ooderwll8 In .te
den. dorpen en "oor bnltenpla.at8en blDnen
bereik van Yler ml,len nn eone ochoo!.

ISNE>!IlRASKBIII_
Doze bill (voorgestelde wel) bepaalt dal Kaf-

f..n. FIngos en Hottentotten DIet moe'en dnn-
ken Deze! wet, 100&18 ..oorgeaklld, kon hU
DIet ondenteunen

PLAATSEliJKE BEOOEf"TF.S

Met &lln beaoek door den ganocben ZDldweate·
Iuken cirkel had bil geen" og bt.·rel...J "JU On
........ bel "n bepaald j.;c~a&l'IUk ab de KleIn
BI'I'1e.. Kloof Kreeg bU een zetel dan zsl eon
Illner eerwte en mcest- puorilieke bandehn~on
IUn oone voldoende toelage var; de regeenng
te ..erkriJgen <oor eenelI be;;llIInbaren doo!Jllug

de£<'n Een.. !",illte Mn den afdeehDgs
r.n.l bl) den k,elel'8 daa:!.oo ter t.eokemng

zenden
De spreker noodlgde nn de vergsd ..nllg

tot het stellen ... n
VRAGES.

De heer M Waqb De Tnwa .... l beert zoo
vele KoloDlale prodnkteu op de vrl)e In.t ge-
plaatot, II tabak ook daaronder begrepen "

Antwoord Tabak •• DIet pn8eh 'I'Tl)geateld.
maar un merkel Uk ID de belaating yemunderd
Yan 2. G.I 18ZIJ .. erla.aad tot Gd.

Op verzoek W de heor De VIlIulrtl do IO.t
nn vrngeateldc en verml!lderde ariikel ..n voor
eli deed de opmerklOg dat de & ... ardere be1aa-
tillg ..an 48. op wtlandscbl! gedtobllcerde' dnut-

dIe ..an de k1)loniale, haar ~k
dit de Dltlandsebe aterkor gcdll-

(meer alkohol bentten). duo ge-
lker .leb tlnoker, dl\fl do kolonaale

no loor ••!kr La'en wll !.och I't'ddUk "lln
á Ilo ~ooOOe d,ngen komen lang' .... m ..We
.houlJ be lb"nkful for emnll merCIes even'

De heer W A Morton In aaumorkmg ge
I!omen dat de bclaating op den Terbrulker en
Uk'L op deo prnduceD' nit, _t to aw geYoeleo
'fa" eeo accIIlls op br¥dewon ?

Antwoord Ik ben tegen een lloollnswet
omd"t de ..roeger beabllDde wet mo deed OD-
dorVlnden. dat de Ult ..oel'lJlg daar ..an _r kOllt-
baar moet "Un, en ....el ....n de opbrengst kwam
deatijda te land' lI! de .ukken VIllI de accuna-
beambtea Iu Schotland weroon de vele kleiae
.tok.ruen opgebrokelI. Nu zun de ~k"'1len
lD handen ..an gtoote distilleerders. De "er-
andlll'llll heefl tot nog toe geen elfekt or de
korenmarkt gehad. In ElIJ"l.ad ~ta& .r
groot ..enchil iJL4e ~t ..oenng 'faD een aoeu-
w..t, tn..ben eene di .. bl ..r in toepuemg
IIOU Daar bestaat _

p-oote diatiII_-
dill Yl'08(eI' erger
der ldetaere atoke-

oordeel nlt m"

Waal' is Stellenboeoh ?

beer Morton niet aUea 100 ...eI ..atten
lIDllandllCb,' gaf .le heer De Villlen

!rt'11!If'OkjIDeop dit pwtt ID .. Ioelead ..n &6er
terug

heer ~orton (eon echte I"'ntJemau) be-
d ..n heer De YIOlen hlorvoor

\V_I Foarie' lIeert u vroegor leta
te doen gebad met betrelcklDg tQt bet "Wit-
sand ?" "

Ant ...oord. Toen iJC lvernam dat "Je VIel"
bIDneIl de area. te word~n afgeoloten, ..iel, ea
g8'l'0!ielukde vlUcberll lOU benadeelen, beb ik
aan t goo1'8rnement daaromtrent geachre ... n.
Alaook UItgaande 'l8n ..ootpal! ov..r bet Wlt-
!WId naar de Kelde".

De beer Jan de Villiers (~Ioddorrtvler) Ter-
WUi Ik mn verblijd dalg IJ I.n gonste 'fUI°een
wpwet IUt. mag lk uwe opiniO weten ·met
betreltkmg tot eeD ctip ... et met uhAndd~lng .
Ingealoten ?

Antwoord 8dcri d.. I.. tate VIJf Jur heb
Ik d. brancbielr&e o..er de belDlDjf gejaaid. De
lMJIIlkte8r vond DOOIt braadaieke ..m.pen bO
mij Ik lIOn leder radea geregeld twee maal
per JU!' te dlppea

De beer Piet FoUrie Wat denkt n nn dIt
punt der tbaDi beataaade bran laielrte.et, dat,
ladlen er maar ~a kl81..,kolletj., brandziekte op
één schaap 'is. de pDII\be troep ~met wordt
verklaard 1 '
Antwoord ID ItlOdantg ,.vaI. wur peae

!{enoegame hoe ..eelbeld .. ter aanweug la, zoo
Ik "handd~mg •WIlleD t.oeJlUlMlIh

De ..oonltter· Met betrekking tot privaat
vut, 1gendom langa de ku.t, boofdaakelLik -I.. r
n....eberllea bettaan, en to ID6er waar er wrll'flng
LcAtaat t_hen dea eÏflen.. r af eÏfeDurl VIUl
zoodan!ge plaata en de ....,bera op ban rronel,
- eo ID .. nmerlriag renomen dat IIOOdantge
wrJJvmg een nadeelig gevolg nood .....Dd" moet
hcljl>en op het nmltgpnd on bereikbaar gelegen
p'li,hok, afhan lrelljk "'111 zoodAnlR" vl8llCheru
<i.. nkt Il nteL ,laL onteIgen mg zoer raadzaam 1IO~

Ziln en ,ht, IQ het gehoel. de regeHIIIII alleen
1>e'llIor <an de kURtm"".t It)n .,
Ant,..ooM !Jet gou'ernement beeft heb Ik

bet .. el In .,ell lIe'nlals bet <oorgedrager::e, geen
Iecht lot ontrl1;eolUg. daar de wet do rege~mllg
tecbt geeft tu mltg Inorgen !(I'Olld.,p plMlsen
l~n!C" "" kn,t te Ollteil!1lnen ten behoe,.., der
n...,berlJ IDrlll.~rIP 't II hier een k ...... \Je 'aa
'lan.J t~nur" ve ",ee~ bellQudt &leb het A,,,, ,le" &l,te",.
recht "nor loL onteigemng ."n ptl ..~t ..aatgoed 1~)IDabeer.-ln uw geëerd Io.L .. '--n:;.:t' d e
w:\nneer 'Gl'Illocht \'OOr pabllOko W~Dooh' _, - .-Y
g,j Iiel. betrekkeluk prl .... t kolie 'ODl~ a "lUI Il.. we IIoncWakkea die t
.tut .Ireeds eene ~ IIOhikking. ter b:tlll'8D ta= heAtekl.ordeu, .... wUb:
t ... lltig m~lln "oor vlIICberu ungelepo en' be n.d ...... toelialtt, eaa., ena
ID aanmerking t(lloomen de OIImiabe.re Ol~: A'f'riC • eoa geDtraaJ rep ..a roei ouder ~
nmg. lIJn "lUl peno of ten minate weinig li.- I ad ..l"II; tOOUeDde v.,aw dat Iljj Diet ....
teeIr.uia Moabt ik bil ch elektie .lafen, bij~ ~:,.,!:~:,:rtie~~~b
_1 Ik bet goDfllr1MlDeDt raden .ier '''''-'"'-,uueell II IDOI'I dOCiI. ......._
::::"':. ftD Q.eD .... r Ville t.e tracbteD at te Ik .lie 0 ...... III de Wellteljike,.,mDeie \'81'_

De 'fOOnltter N tu ..1::1. pdennr-, tw ~ tot beooëmi- .... ~-a Q. '(I& &11'gii 'fOOr ~ sir et ~ NeethJlIII r bet J..-...a,_Z:- _ =
r.o .. 1'1 P __ Caledon 'poor;wer· ..er . cue III na. aDCld.a w l ea-;;;:~~ -
Vorkriipn WiJ deae route da.ti IIhucal • .Ij' eJ!.-~'-nd beeft. ~ ~'*', bet beate atinlftle ".ter ter wereld buit- ~8 .. la .... Rtel boIeb? N.. n. 8&en.. ~
tehdez ~ft(' hmltlg ~a $ien-.J ~ II mon doocll ill ~"? 11__ .. ~ -

daD Ill' 1111 reedIi III, beati dan tl8\"ea ltOeCIerd aal ik L.......... - ~ ~
lnatede .......... lW Wa..... ea CaWOO il' -. nar we , dat 8WJiablt.t!l .'
dan _ ItalflRad i.be' Irftm. aHD ban -- .... bjddW ill? Ea lW-=

De heer Da Villiera.: Ik ben teD aDUlte ft. =w~O::-!:,:,,,,,::~~._~teie ~1iI.. __...~._: __~_tr__,ne 1'ODr.litter: ~ 101_~ __ ...-._ ¥OOr
DOOit ..~ .. he, .....w;;: i:~ !:.:."":,'e. ~ e Ba I'
~~:_~, :wat ilDW ...................... wer,.) .. dat _~
~-.., 4at ..... (MQnDd mÓt\Jat _.Mi nar ..... " --.--Aatwoerd ...._.......1__ O!~ ol_ ~t t

..~-"'-' __ -*-. a1i_ "'tt> -'_'. . .......II...... iII~ ,_....... \:..:.t _w_
TIII~""'.ocn fT.. • -'1-" ....
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O V E R Z E E S 0 H. PmTEaJf~IUTDt1.;,ï7 DEc.~R,ul ... ) -Od

een&e miniater aal hedenuood Daar Zahdand
"ertrekkeo; eea aldeeling politie la hedllD-"er-
trokken. .
Bet W., Ricli"r regim"nt TcrtrtlU he.len.

.1'0110 Uakl DUILil .... m met Uu .1 r ..,,.. lIur IadHi
&.gaall.

De groote Oi1pplegate brand.~
Lj)~Df!S. I~Dz{;:- (Revlltr).-Eeacmder.

aot·k la int8ll&.ld ill.ue de groo&. braad "aD
oDlaag. in de Cripplegate kwartieren Ya1lde
•tad. Getuigen bebbeD be.e.IOD dat het "uur
op t .. ee"P1aat8eo uitbrak. ol. in de "enoonkame ..
..an Walier en no Br".o. ter80lfdertijd, De
.tad.proouroor Teridaarde dat bet duidelijk i••
da t de bran;:! niet per ongeluk ontatond.

Eene schikking verwaoht.

LoSD!" I.~Dzr'. - (Reuter.) _ De ingenienn
eonferentie heeft heden groote Tordering ge-
maakt tol het tr~ffcn ..an eeue o ..ereenkomst.
n. beer Ru.lyard KIpling rertrekt in Januari

nu, de Kaap.

Eeno belangrijke ontkenning.

LoSD[", Ir, Dr'. -(Rnll'r). -De Frsnsche
I'elfMlnn;( onthr.1 het dal de exp ..ditie nn
III,,«h.lk ~ht"h'lnel rermooi d Is 'Je .. orden

Ile welr:en-,nd" ruad van ;';IOUWZeeland beeft
d~ ouderdom ""U.iOOlI bill uitgeworpeu.

De gouver-neur overleden.
Lox nz x, lG Dxr. - (fU,.t,.,.). - Sir Wil·

ham F. Mu ..ell, g"''''erneur van de Ooudkuot.
.lIe,f ,,~bll (Orant! Ca.U,II~·op 'Iln terugreis naar
Engel3n,i

MOORD
()\·ERLF.D~;:'\.

Lnq),-". II; nrr - (11,,",,). - De heer
Tern",,,. d~ wcl~kendt1 aetE":ur. werd door een
"'''''gPreo_ .ur!luml'raor, gell""md Arche, dood-
gnlo""n. toell hU den Adell'b, .chouwburg IHn-
nentrad

De b""r Alphon"" Dall,let, de heroemde
Fntlll'chl' .!!u hqj \ f'r 1M oY~r1edcn.

Het Du1tsche eskader,

L.."" ". I'; [hl - (ll,uln·). - Pnn.
U."ry ."Jl PrUl.en IS I,,·den met het DUlta.:b"
... bd,·r n lO:r ChlUa I(ezctld. Up .eu eetmaal t8
K 1.. 1 !(lst6r ... ond Ze' Ice""r \\'ilbem aan Pnn.
Hen!) Lil hel dnnkcll vau IIJne gezondheid dat
hIJ met de vUI8t mo".t slaan allen jie DIlI~ch-
land beleedi"en. Pnn. Henry ant ...oordde
en ge ...aagde .an "U" groote waudeerlDg van
den keIZer.

Ingenieurs werkstaking,

J.",pr". lfi Off --(Il,"/~T}-Dowerk-
'tal<lng un de mgomeur. I< l(}() goed al. gei'lU·
d'gd.

De draak steken,

Lnson, 17 Drr -- : Rnt/rr ).-De Engelache
a.eu •• bladen. .teken den dra..k met den
keizer en pelDs Uenry met Iwune aanspraken 00
Kiel op Woensd~g.

Selous ovel,"Mashonaland

Lt" P'.', I, DEl -( R. "IPr )-Ile heer ~Iou.
!egt 10 een brief aan de (, rOJ/hl< ,dat er £'en tud
..... loen!Ju I!"daeht bad dllt "'""honaland bUl
tengewoon r!Ik Will', maar IHO opwie wa! vru
aanmerk.l!lk ge"-!lzIgd, doch hIj denkt toch nog
dat eene kielIle l'1rcentage der rIffen. uiteinde·
lilk belAidbwir ... 1 blf/ken te Z!ln

KAAPKOLO'l-.·I~
De heer Wynne herkoz~,

, "-
PORT EI.l7.AI!Eril. I'; 0" ,a,ui..,).-lle

beer James Wynnc . ..-crd heuen n..,( algemeo
stemmen 'oor de derde ma,lf 1.LJ~ burge J)ec er
berko.en. ("

:;

Het ops~ootje te K~kstad.

K " •• , \" 16 p" -( Il""" )-Lo t'I ..tV' I.
lk'lf Illet g~van.s;:cn II!) u< af~c!!Chelde" 'an (le
Il"k""" en bll\·,.,.. d,e "cJI o'·er het b"ele land

. ver!prelden - tt:ncllluc Ilrt c8tatJe te \"oorkornen.
[)rie C ..\f.R f'Il.roullle>! "!In Ill!gegaan om na·
.porwg '" dOén, eli zoo ook e~n ,"tal boeren

VaD verklaringen afgelegd. heefl Le Fleur
"enche;';Jeae "l'perhoofden' 10 dit grundgebled
aJ.ook 8agean om hulr ge'"rugd, maar ZlJ beh·
bea allen gew611{erd le Inboorhngen ,,,n allen
nuhg

Waar blijven de "grieven."

KI~IIt:RLr.Y, 17 DE' - (R"",,· )-Oe hecr
Blane, a,hiseercnue ingenieur Yon Jobannetlbllrg
.n zlIa broeder de he..r.l Blane, bestuurder,..a
de Pnmro,e :en (; leuc,"rn maatachappuen, on.
deunagd r.'Inde du"r e'·11,·prt..lgenwoord.ger
"'an de .4dt·~rf"A' i aangaanJe de vooruitzIchten
.. au den'Rand, z:elu.n dat de m!JnontglDoing aan
den Rand tIen zulke adwlnlwtratlell aI. de tegen·
.oordlge te hoven zal komen. Als de drukte
lO maal zoo erg ..... al. ze 18, ... 1de Industrie
mettemID hareD W"l{ hanen door hare lJloole
aatInlrliike, kracht. eu ook dat de klacbwn ,"an
redruktbeid aao dtn Rao.l _eer erg o,"erdreven
.erden.

De bande laren bebben '·eel geleden .. egen.
bet in'·oeren van ",oote hoeveelbeden onder
rUOAtlger eoodill"". -fln het ,"erkool"'n der goe-
derea tfogen lager tanef. :\{anoén die ID dlrelrte
aanralriog zIJn {met de munen, en dIe werkeluk
op eene goede·""a'i. werken. hebben geenaains
la de ....Jfde mat<tgeleden. Het geschreeu ... aan
deo Raod 181D".r het re"ultaat ,"an teleurg"-
.telde lpe ulateur8, dali ollloevredenbeid met ue
ladostne.

Sprekende ~"" de houd,ng der regooTlng le·
geno ..er de III"n IUdu.tne, Lelde de hoor Blane,
dat .... \gevlult "'OOlt direkt tegen de l!lduolrle
bedoeld .. erel \. el~ z,.ken werden "edaan,
"'unn nn.Delen lSeCD genoegen namen, eD
de eonaak ":<3 dat de IlI!JMn er onder
leden. maar geene wetoe.tng werd OOIt direkt
tegeo het lDuuw"zeo l>edo"ld Retrekkcluk
heryormlDlfen ''''Ide h!l. dat de verwachte ber-
..orunngea In hehoorluken t"d lullen gewaakt
.. orden

Strafbaar manslag.

PORT ~~L,zAHErll. Ij' DL' .-(RruI ..r.)-Een
onderwek ...erd bedell op bet l!ik <an Jon:lJl
Warda gehouden, die Woen.dag II, op den
arend van het bavcnhestour ge<lood .. erd. Het
bleek- dat ""n locomotIef op lUIdere 'poreu ge-
bracht ...erd. en tegen a' erlooe[l~ hop en bern
met geweld legl'll eenige :£ware ka3tcn ....Ierp.
Hq ...·erd onmiddelluk naar het hO').Htll.algeno·
me., maar RtlCrf aan ue hekomen lnmdeo eer
b" aldaar a.nlc..-,.m ~a eell nauwlreurig onder.
zoek. gaf de magtlltraat 'onnl. om deu dr"ver
van don trein te arresteerf'n np cene beschllidl
g10g VitO !'tra nJareN mansl:tl;'

Roovcrs te DntOltspan,

KnrMRLLY. 17 Ih' - ("' .. dU) - (;,.

t~rmor\l'en VrOt" J"onben ro·)\ ers 10 htd ~Wl5S

ede h'l [)ut,,'t.pall ...eg ZII gIngen hl"kbll&r
eenIt naar de geJdlaJ~. IURar werden teleurge·
• telel, daM het gelei !(oourellue den dag Kf
maak! ult~f:"nomc:n en \"er" qderd W!i~ ZII gIn.
gen toen wC,iS lourier ll('h llll.:'t rlen voorraad te
belll""l~n

NATAL.
Woeste dieren.

D, knl~. I,j (ne. - (R""lrr). - Het .ee
Uit de vlakten <aB BuellOt Ayr"", gaf veel moei-
te 'IOOuronde de oahcheping. Gedurende il.·
ter"n kon .Iechu. een balf dOZ!ln geland worden.
Het .. ~ zoo ""Id. Een ouu" man ...erd drie
maal omver ge.tooten, en wc,d blIrul in de baai
gecmeten Een ander man werd o ..er de bel-
"'ar ge .. orpen zonder ern.tlg Ife.ond te wor·
den.

Troepen bewegingen,
D,·nll''', 16!)t. -(R,ltlcr.) - H,tman.

portacblp .fr,,,.," k.. am hed81lnamiddag alhier
&aD met bet LelCetlter reg1lJ1eDtvoor Fort Na-
pier Manuburg. aao boord om de plaata in &e
nemen ...an bet 2de Weat Riding regiment. E&D
.00rult.gaan4e afdeebag van Lj() man van le-
noemd regtment, IlJ'ri~oerde hedenmo'lJen te
Durban om de bafage op het achip' te breageo.
De iJpofdaldeelinJ van d. W.t Riding troepeu
&&I Marit.&borr nrlaten .ondra het Leieeat.er
I'e(lllJ4llt "au Durban "wink', '-n_~e hei
OIIderliDg "ert_ der troepen &e"VlDjjden.

•
'I,

LOOBN~" VAli RBYN EN
GENOM,L.-VEERD.

..~,~~~=~=~,:
J'tItbinden.
hadden omoe
kerk. !'l,,:r.e b>._:w.=~.,
~ (I.a l.i(or t.u ~ 'rCl dll&

YWfatea "D,sich 4N'!l ',_ •• :S:=~~~êDurom .... ft lMk
MIl' rt-moeof •• Ir, eo~~nd"~~~-~~1~~====r..... ia dêa opeabaftoo
door &iea 4. Q1trtrecle1lOD.
- dill word.n IJOIlrnen om
dOeG, om $0& in de arood"n der ~dalllldiJá ...

teI;:k... ';",a het ",,"'.e pu~ \'lUI heeohtaWi.,m,.• eer 0.... 1_. '
PlI1Ill. Lee«. Álhoe ... 1 da NlId. n-t.bril

iD Zuid-Afrika in art. I barer WiIoSteo...nr ..
.ieh te gruod811 "op d. Beiljp e.IIdf\ ...
.oord \'lUI God;" eli dat atI _Iter. Ja ., ••
~ me' dal Woord, ~Id rinel.
~iIa ~ beIjJdeD_hriften, de ftioratnl __ '.....

..óOr;alu.r WOW _ JIWIIWIeD" -.tan. EfDirJNid.. L",: de N6derl"nd~ Oeloofllle·
....... teIcI .. ItidMla, du Heidelberpcbf-Il CattchlMDu eo d.
n. heer' JI'~liac YI'OeI of _&aria Dord&eehe ........... aangenomen door de.,.
=-1 ..~ ..:.- .. _........... '''L beL.-- -.- __. aOCIe der Gereto~ k .. ke~ gehondea"-: - ....."'--'-U. .."......811 DanIreoJaa ia de jam 1618 en 161$"j~Jao.weI

~ AJbioeohll duit, o.dat _a \'lUI pa... bj; ~eD be" .. tipr de 1i4mat .. , oo~
~1';---;e'_'" lad d._"'Ifb pro'l'ÏlaoiiD 8114id_ der brk pbouden "Ordea aicIa ....
tW "@OO&e 0Gr ....... "- _oaiatua ~ ~ te'""~a, ~~t1::--wu ... a.'......,._wwt:_~ .............'"'lI .._ ......._.... _....

.0.. cia ,... .. dat a.nadMD ~ ~ lO me' b~ cmderieek
lObaIi:eI il ......._ boer lO ft . 811 ~ ''opreahi - ID ~ "PI' ....
dot baUee~ __ :'d:'..:.. dal al le ambJea 011 ~ke,a der ~~
.onkD ~ Op lIOCIduUre WiJae N~ GeloolabaljjdOllll, clea ,.
- IIjjua c14i cw -ti ""-Pa""" berjIabeD ~ - de. t~ ...4iJd ........ : .' ~&, atiade de Formali .. .,.. Eq_

QO& naTmUWOOaDIGD. Mid der Ger~ Kerba .... ~
Elb .... &iI .. 26 W. _ lIIiaate, ea --- ,raet. GO_dI Woord ~kOiDea _

~~ ......... 6,000 'I'1"IIda&- 1IeIOoftu' ~ lear ~ te ..u.
bOOIMD ja ~ Ilitpplant, of 100 000 leerea, e. ID laan W8DdeJ, ~w ......
WjjDa~ .1 un nr&er8ll.00rdipr in 'den ~"811, ro~ iet. tera dUal":" ~, ~
raad H~ ell tIb ..... beriWaCIe au direci of ~ te ..... of te*ti- ._
100 of meer 1.-., _ mi'" 26000 \'I'1IC1a&- plijk &jj ~~ !Mr &er goeder hva~ _I...
~ ja boompard.a?35' IUJ of 6001000 .n barWJUIl:,~OO'l"8ll, 100 alle dwaliapa t~
"illIi$okkn !I'~.' aal tw.. ...... CleM leer *ijdeade, """OI'JIOD. eo P~ •~"oord'" UI du hebbes _ Aanr.. deMI"" &e "edwlegen, &egeD te flI~ _
.-... , . alJeo arbeid ~a &e _adeD om daeln .it"
DL da Ton pf UIl de hand dat ellre "ereeni- bril: &e- (an. 168)j-

riar jurljjb ew rappori .... ÏDdieMa. Tocb bljjkt uil de erYUing cIalll. kenmet.'.
De...... .....-_.. t . 'eh'- keude Jeemukbu daar Get~ 1IreIii-. __ on_, - "a "'" \'la ..,D- d . L d • d . _to -'-u ...._

k"eeIren UIOCiatie? -__ • __ er eeo .. "e .... yoocu_
De beer XaDi.OD Hi dat indien nie der en· """,erpiag, en "at daarmede ._h......

Ideiaere MIOCialiOl "ertepnoordipn Iroaden der. algebeele oamacht ..yiUI d.ea ~ &0&
bebbeti, au daD hllllll •.... ii .. IrondOll oud... eentg ~, 811. der "1Jm~~tp • 0Il~:
riclItea 'all II.... in deu raad yoornel. .landeljjke ~erkiIiK, ~.. HeilIpIl 0:--. lIjj
Da. ,da 1'oát daaht dat ajja "00""'1 de de6.ai. ~e 1I'UI'&ehtip bekeenng ..!, .ed ..... ~_

Qe Yaa MD !I'I'IIIIb&eak1roelrora-..ooatie be- I,D "arb&nd ~ede Goda ~Il~~b ....
heWe. BU 'lOa _&ellen di' ... \'I'1ICbtOll' bondatrou" ID de ~ dar beili,f---
Jnreek.-...-iatie al4aa ODtIeed "orde' Eeni; de groote meerderheid der ~_teD dier bril,
IIIOOÏalie die' _mia.te _ alle drie ~ of niet pleerd .orden, of ~ ........
Yerpdtrt, teD einde lalreD &eh.preken betrek- tij~~o ~.ordea iage"oerd eD pdre". wefb ja
keliik hel vraehtea Jnreelrell en aen landbouw. atl"lJd lIIIa met gemelde Gerefonllieerd. Je.,
ÁIIIlpnomen. sooala: . .
Voorgea&elcl door da. du Toit. dat de raad in (0) de p~ikior Yan de ~ ..

Kaapetad ee~ aUe drie maande1l "erpderen aal. "aa den "'ijen WiJ TIIIl den ~ ~ Ml
Aange_D. yormogP.a du m~llscben eeDe"!!da ,mchaal~

De leden \'lUI dea tllillbouwraad dedea daarna te bekMnln ~ IO'I'e1l.en and«uUdl a. WWIriD.
Jlunoeopwachull(bjjdenlDiaillter\'OOrlandboa", gen d. Beil_i:aeD (_lew .... daar_ te " ...
deD weled. heer P. B. Faure, teil einde de ua- .taau.n te "er~j "

meno leIOllltih &all de regeering 1'001' te (b.) door Itt,t lD"oerea \'aa apecial. diaatell,
• op"ekkinp be"llIÏDr ..n ea de....tiik~j ea '
heer Kerriman maakte het· doel der 0""1'- . (c.) bet meepan eD gedeelteliik billDenhafélt

Iromat duideJijk en 1"I'OeC: Boe pat _n Dfl de I~ de gesegde ~erIt: Yaa ongeleform~rde be-.
"bovd" ooDllfiaeeru? BU "eet .,an drie \'OOr- IPlllllia en beIriAee~, &OOIlaHa heiJalepr, de .
,_teJde .... : I. Een "board" door de repe_ at.cbaSng en lergeluke. , ..
ring pIIOIIliDeerdj 2. een "board" door de Da. ~a.rray bepaalde het pb~r,bll (l) de
nuchienkweekert aangeateld; 3. eea. "board" beIch!1ldlP,llf. omt"'~~ het "en,,!;,. der'"
ioor de diatrjkten ung.teld "oJgena roora&eJ der ull"erkre.lDg. BIJ &OQ enkel dit 1I1IIJ- dal
\'&D den heer Kuhler. • ' hel hem onbekend .... dat zu niet..-predikt
Deed. heer FlIlre aei dat ermOeilijkbeid bestoDd "erd. .

om de "board" door de regee.rin, ~DOmineerd De almachtige paede Gods 8!4Ift ~ ...... _
te kriigen. Li"'l de zaak in handu "aa bet ,eboorte laD dell ,!,eaacb.. Het Iri.ad am .jjIl ...
pub1iek plat.D. Hij.rag er ecbter beI:.ur ell boerte deed er Dleta toe. E .. nsoo ~t 00Cb
rroote moeilijkheid in 100 cle ''board'' oit té G_t de "ed~rte. Bet \'ft.... iJ der
......1 leden beRtond. Het groote paDt u de Wealeyanen wu hieria dat,.~ \F~ __
~tiiatie. BO ill niet tepa hefJWaden \'lUI - terng "alJeD k~n. WD p~;!re!l" _
nble ~. mur een "bovd" ad. iemaad~, ~ ,,~~ oam.
ait _ JlfOOt getal laden zoa DOOittitrjjken ..... Md, hU de~". ruet "lII'IieIM ~,8pnrbr
ZOO er li of 10 leden ap waren, d&ll lOnden Ijj ~a ,ume -:111811~rea ...... dit ID.,,, wk
sich YeraDt"oordeljik re,,00I811; w groot~ ge- atet alsoo ...", • "~. ,).
.,. - oorzaak "aa ~ lun De brord .. t.oriGa, onderlinr dF _Dl ....
De heer Jijobler 'lI'OII de 'tT1leb~k_kera "elteaea. sf ., op en deed Hi ~ Hii

.... ka ... p.en. De miaiater .,.. laadbou" ~ dat l~,'; a bij II~ riar ..... -.-
- bem op de "ii" "aarop de Bond een .'Pn rUcnlug ..... afgeaiea \'lUI de .. ~
Yertep."oordjpr kOOL Bij pt yerder aan d. ~ de anderea, ..foil yroer: WUI1Oe! ,1lJD "0
haad dat cle raad DOf _I bljjven "oona-tun kier? ~.~ SlJD~e ledeo der k~ ''OM«
"oor een jaar.ooaIa IlU pcóutitaeen!, en dat he~ ~18 haer ? BIJ dacht bet .~ ~ _
de ()(>I&eli!kepro"incii'a word .. pn-aagd OOI 3 cla~ .•luk ft "eratunbur mdpIjjk op lit ~t
leden te Jriqen OlD de vracotenneebR.yoree- te aun. Bet "erd hem .erteld dai de ...........
nigiapD aldaar in dezen raad te YOrtepDwo,.-- de uitp __ en niet .Jinr ODiaaoeteih ....
dipn, tot medewema,. OlD Hi getaJ du $ot r.YrUid .erdj QOII: ~i d". ~ ~ ..
16 ledu te ~D, mei bjjeeukomai alJe <!ieP&e der. __ 11 !llei _ uapan. iBii ..
cim -.aCIen. Zate'" !liet _, &oen de _IIIWM .wa

Omtr_t Dei "OOl'Zittenchap .. laiiDe ed de bereid laad rkIMrd ia de diepete ~ d.
auk o ..e"'tttfell eD den raad later ClOeO ",,&e~. be&tnl'8II &e Veclea, ... hii ". ".rtiJjjcldA

Met eell beclaakje Olltlrolo:de deputatie .icb. hedOlUDOr(Oll te Iaooree. ..!Ja. pYolc, ",liet
I It!-=. \'OOI"Ite1 door d"a oaderliag IDde .,... ...

WOROJ!il::S.TER. daanl. " .. d. l'OIIUIl" bed.n Iai~...., ..
ala airekt r.a.ltaa& !I'U ~"". .tUt '-tel
laidde OlD .... OOmtDÏIIIie af te ftUdiPe. ..
einde te aien of da '-"'- J'IPODIl ~ ot
niet. na...... Irouden de llitp""_' ............. -';'-;fi er aiete meCJe te.toen .. Wo.. 1Mb-
ben, - hU dan sich OOIe YerbIjjcid.""'T" W
door d. aynode ...,.noGlell beda.U,.r_
lMreeDiain, &esien te.., &e~ _ .....
.. If a1duats i
liet ftr'ICbiI ia de lrerblijb ~

tie. De ia cle "ettir=w_
diger der ~-&e, ic!ah ,,~1ItJ .
gen dat de kerkerud Diet oaalJaa__1 ..
,__.te na, en &00 de ketbrud de aitp.
_uneD p.-rugd bad eie _Wie !te ou-
_tea, sou m6n duro"er luidden ~ __
..tniten. Daarom ... bet ~ ~ de ~
pondeDiie aagepan "erd. Of!liell ~ WiJ.
d~, of det, er blijft een P.'lrt.jige\"OllJ"....
en er lOa altooe htee partijen bJij\'811 beeiauI. -
De broeder Ju alhier de ~ ...

trekbljjk de "oonraard811 ,_wd ~ de
eomllliaaie soa .orden OD'-t, eD ete ~
tepa bet t-lait der Iynod.. V~ ..
hii dat de kerkerud Diet ODbilljjk "Ga aua, __
atelele ala \'OOnrurdeb yoor OlD wier of ....
ter beapreki.ag der Jnr__ .,...qjda iau te
lteIlen, met eea Ollpartjjdipn "ooraiitiIr, ...
k~ vu' _ oo'k al 'bit b.alllh de.
kerls:erud der aitget.redeDen OlD ... be ....
diacaui. te "oeren, en den tijd \'lUI eie ........kiDC te beperlren, ook OlD berbalingea te _
!romeD clio r-chieden _den 100 tt. ,........
plDMDte of kerkeraad duraaa d...... Hii
Ju den brief \'&D da. Murray.in de K~
r-fJ","ea. wuria aijll eerw. de "iJ.. \'lUI ...

apn~beband6lde. De brief wu .... Diet
daideljj WlUltde lMnreriJJcen apreII:ell .......
tepa. eD _t __ 0..,... CM wfjae yu
OlltUaoetiag _ o~ ptro6D waba.
En dan moeei meD bew-ii- cid .. beIMrta
lIOOala beoloten dOOI lIj;a 1IU'iii, ODbiDiiI!....
Wu het ge"rugde O1tbiJftik,""'_ dit oa-
billjjkhedeD duriD "ordeD Yer&Dderd, _, SOG
nie&, .ian _t men 1'01&- dea kwkcwda
betaJait de aitgelred_ ootmoe"n. lID; _
aichaelf IroD niet aieII of er eeuip .......
hoadinr of intentie wu aalb _ doOD; ....
atoncl DD reedt.enehil. .D hA ..-t ~
Voigena oaiaaoetintr door du ==w"on _Il nij in de diepte lID ...
aken bandeleD, dUrOaJ koD bjj niet .......
&oen bjj nmam, dat de eOllllDiuie dearioi Oll-
willig ..... Haar gesteld CIr.l lit _beYeli.
der oomlllÏMie .erd aangenomeIl, ..... er &och
noc l"ee ~ bljj'l'ftl h. ... a, ~de
OOOIIn1eat _ aiet tegen"oordig IjjD. Betrek.
keljjk de leer. zoo men Dm ....,
op de. leWregeIa der Dordt.ehe .....
kon onialoe_. kou aalb niet peclaia._, De
moeilljktteid '\'UI een aitapraak .lOU dllicleliJk
ann. ZODe tegen"oordJgbeid alhier ... OMi
bij DUI' waarlieid "OrIanCde. Hit WOII erba.
IlOn dat er geen echoo_ 1 lire- .
.iood du de... maar bet pbIeIIell' dat
eeDe . oatmoet"" niet kon geae1tieden. lIti
"00 alle plut.en yooriJij aieu, _ ... ..
bron te pan. Hii wou ~ plaa!Mlijb!tlm.
pil __ • ofrJchoon hiJ dacLt cid er __
aehien ctiapa beI&oadeD.

( T~~ tttrrolgJ )

De heer 1~ph lolan,
TAND-AllT8.
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I
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RABIE

I

i -:-:~.
MA' 'IK~lit'Il\', 17 Dw. - Op c1ëYenraderillJ

\'&D IlI'L "i;"·jkt8,, ..~tour, bede.ti pboadéa, "er
den de heeren l ..>CblJer, Rabie ea Va BJItjD
a1geOlctJÓ genomineurd- ala Bonde-bndidaiéo
"oor .h·" .. (\tgt:venden raad 'bij de \'V'......... , I
elektie.

Nauwere vereeniging .
Pn:TERIIAIlITZKI·';C;, 17 DE". .: Bjj ~n ... t-

mul te Ricbmo,od. loU pJecenb ..id "lUl de ope'
Ding no d,," .!....r.."i(. ui de I(ou"erneur: "III.
ben "erblj;'1 flv~r dl>"erleUjliu'l "aar Ricraond
omdat lij ons, naar het mjj voorkomt, Dader
brengt aan de ".r.eHaljJlriog ..aa \nit ik ge-
looi den "lIllICb na de groote .,..,.rderbeid YaD
Natalacbll kolonÏllten til ljjn, namelijk. direJr'-
• poonr~v.rkeer met de loaterlrolonie. NaW en
de Kaapkolonie zjjn te laag ".n:.reemd p._t.
iadien ik dat .. oord mag gebrui~ea, elk te &eer
voor trieh.ael"... "erkende, inplaib \'&n. zooa!to
het behoort te _ijo. band aan band, tot .IBemoon
not yan bet rilk. Ik beo ..erblijd te deuken dat
er een .ur "erlaageo ill om nao.er lUIDellrlll-
der "erbOnden te .. orden."

NU IS DE TIJD. Bet
den I
d" heereD'
.teel), E.
Smatl,

OU IIOtul~
geleun. I, .

Brief reiken \'&D dea hoo6I-yeelJ'ta, dr.
Batelteoa, "'ldende dat d. ,_ ....... il
op d. PIaa~ nn deo heer BIIeaDD, __ dat cl.

etPDUI' =' ajjD ....... laten ... ten.De heer ....... aa ateId.·YOOr dU ......
1I'&ChteaP .orden te Vall Ë,... .. p)uta,;
ea d. p~ onder lVeaP qaaraatalne &Ii
• tellen, dat ....t .... orde -ia at.alJea,
ea dat r...~~ ..lb ~ ,,0I")e
"erlOllnd.lOll r UkeOD~.
De beer ko ooderaieDnde d. motie.
De ---t4Iria dacht ui het "eau. baien lOa

de beer VP E,...... plu.. .ar- onderqaaran::;r. Itellen, dUr er _ere plu...
aan de te ))Iq 1lDD.

BeaJot811 _ore plu a_ _..,
ook oader he. "ooratef in &e.la;&eD.

Een depa~tie kett.aaDde !lit iapMt.eD811 \'&D
DOrbanVille~ik .. m alhier d... erpderiDJ biD-
nen. Zij" door bur \'OOrman ".teD of eell
bepaalde p niet IroD word ... UDp,,_
al ...aat alaeht!tee "oor Dart.n ".~ kou.
Bet weiveld i'a a.ICIUr bifroDder trettehild daar
Yoor. Het ~k la daa dai Dei 00IIliU de
regulatie ...aaar o"er de icheidiag lIOII "._,
"aat arm. IJ!oelUlCbeo, di. a1JWakeUilr \'&D eea
paar koeien aiin, Ijjdea a_ cJaaroaaer.

De beer 1)I.I1iah "roog of dat ged .. lte \'&D
bet veld, ."aarop zij boa vee "eaaebieD &e
graun. nfgekaptpt "a8,

Op een ant.oord io't neptief, ui de heer
Mcllieh dnt di,t het groots&. bea_ "u, "ant
ofllChoon de wacbten daargcateld ,,&reil kou
bet nocbt ...,. llelJeuren dat er orenehrjjcliai
plaate vond,

Op de vel'Jll!iering te Durban"ilIe gehooden
werd bealoten:, dat de iD....one .. \'&D Darbaa"ille
in pnhli.k~erpdering "eraam:~ aan bet
runderpeet-camit.l der Kupeche -Ï:D( be-
geert "oor &e:Jemn, het· groote cmpriet 811
ongemak, " ..... n su Dnla!1p wordell bloolee·
.teld, doordat bet grazen op aangren.wade !art-
dea deo eige"'á van "ee ODbetId "erd, ook
bet dreaun ,an fenoemd "ee bjj de publieke
driakfllaaiaen, 'tell'lj "'lie_Id met .peeiale
permit; eo &11venaeken era.tiglijk dat lOU
lang dit distrikt, wo Olim&. ten noorden "aa
den Maidand"""g en 6 mijlen dur "aaaf ~
op het oogenblik. benijd blijft ....a ruaderpeat,
bet comité d~ k.elJeaëe beperkingen leror-
trekken .....

Voo'lJeswld door deo heer LaagertlWl, dat da
koeien der in1l'onll.. \'&D DarbanYill .. aur de
"oorgeawlde ~ Yoor drinkdoeleind.n wordOll
toegelaten. op foonvaarde dat men eeue draad-
beining er platsen zal, goedrekenrd door du
i.. pekwur. 1>0 beer Hellillh oudertlteunde bet
yoontel. '
Brief gele&eD ...an dr. Butcheon dat. bij ....

troep veel bebllOread,e UIl den beer P. Kulder
...aa Road.DOIJeIi had reillllpOClteerd l1li be"oad ...
had cid "koeien ait 6 UIl ruoderpeai ledea. I)
werden ;ag_&'I.'I .iekeD ell &wee~en.

De heer .Mellilllt .prak \'&D de "en_lVkbeid,
om iOlltede \'&D d"alead. beeeten naar bet .. bilt
te I8Ilden, d... naam "&Il dea ~ op &e
lehrij"en ell zijhe '-tea terag '- aeDd8ll, aan-
gezieo er grooter ge ...... door cera&gODoemd p_
bruik ontataau .. I. Ook ,,_ bij 0PI_ allder
paot, eu TrI>Og .at een man &ed~ dood die
koeiea bezit eG uit eeD haurhaia ..ertrekken
moet.

De YOOrZittet toonde aan dllt de rUllderpeat
reotncti .. aJeebta tot op den 23aten de&er geldig
"aren. StappeIl ~ du pDOIIHIIl "ordeD
om den tijd der teatrieti .. te "erleagell.

Yoordel dr. Smuta-Yelli.h: OU de nltrie-
tiM &aogenomef' op don.2jskD NIl.,..\Ier "oor
nog een maand geldig zija, onderworpUi Uil de
volgoade proViaie8, die aija;
, la geval "&Il ...erkoop \'&D eijrendom, era de
vee-eigeWW' iall plao ill ajjJI "011 te "er..gderu.
dal toes&emDaire worde geg8"en door l8IIir ge-
alllori-u penr!loa, 100 er geeD CIOOriOaIIi door
eeu besmette tu pechieden aal. De .. Ude
regulatie &al ~k op boi,buurden worden toe-
geput die hU blUI "ertrek aansoek doen.

De vooraittelfl dacht dat bet uitreiken \'&D

pel'mita aan de#m9é.ledOII zal "ordea gela&ea
"oor de ....ijken ~. "ertegen.oordipu.
De beer Lan . ".. .amendeerde bet \'OOI'8tel

Smota: Dat d I led~:vaa het oomit.l permita
uitreiken zollea ~aar!;:aoeddunken. •

Dr. Smuta ~ e bet amendemftllt na
zijn "oorBIel te IJI!!bben' trokken.

Algemeen g~~.
De voorzit te~1 melding \'aD de oa&e•

vredenheid van~8enige'Koobergache boereD die
togen bel rondriJden QD de pell-'hCbtell objec-
leeren •• allt.cij I!!e.eren dat de randerpeat daar.
door verapreid w»rdt.

De beer Laqgel1lWl etelde \'OOrdat men de
Kaapot.dache randerpeot-.acbtea afseba6en
en dat men zich !lot áe regeeriae zal wend OlD
de politie "oor da~ doeleinde &eyer" • en wa
t.eede, dat de '~aebtell aang~teld op lie KO&-
be'lJ zijde leea ~mmonieati. ~t 6lIrUr aallea
bebben. "

De hoor B. nn N'lOkerk van Ro~
IIObreef, dat een: permit aan dea heer T .
tOeggestaan werd door deo heer Darr. "e kor-
net "aa Do.na, hem toelaW~Sijn "ee &e
drenken op de plaata Fraaerdal. op preciu
deaeJfde plyts .. aar hij ziin "ee DIrt, en dit
ia .eer .. il \'&n de regulatie dat. t"ei! Iliet
zal "orden .

Ook ,b[i dat alacbt ..ee 0"41 eG terug
op de municipale plaats. die: een be-
.mette area .ordt.

Besloten heer Darr &eechrjj\'8D !ljjn
permit MD wrug te trekken.
Met cene klacht torD den

""Idkornet opuy •• erd "-Iotea ge-
noemde beer 00 bericbwn dat &eniUbij
de regulatiiin oakome. bU 'I'Olgene de
.. et behandeld Hierop _rd door
het oomi~ &allnidn)lllI~en.

Ooarita Ririerbrar, Bi"eradale, \,
Il ~mber. 1R97,\

Aa .. de« EJd(J'u.
Mjjnbeer,-Met ,roote vre'1gIh Ju ik dea

bDe! na don hoor W_la in u.e uitp'l'1l "&Il
dea 25sten November, en ben "erblijd om &e&ien
tlat er nog &ulke oprecWe Afrikundera ajju die
aiet beaehroomd ZijDmet a. "urHid "oor deu
dag 00 koniDn.

Ik· boop dd de beer W_hI 0l1li nog .,.411
meer &ál mededeelea, want "it bebben bet \'811
noode, daar or nog ..eien van on~ 4frilraaaden
zijn die all.,. plooven wat hun verteld "ordt ..

Maar wogo &ij toch ont"aken en bea niet
meer balpr laten bonial om deD moad _ ....
red, Deq _tigbeid aal een. bitter "orden.
Ja bitterder dau aloê, .ant het eeutrip geluk of
ohgeluk van OD8land en ,"olk hangt al vaa d.
aan.taande elektie.

Ik ben beneeecl ala "jj aiet de recbw JlWJaen
in bet parlemOIIt krjjpu dan zija "ij de "erJie.
nnde porti;. Daarom Afrikaaader bargera, laat
u . It~ru klinken over Zuid·Áfrika lIOOala een
IIChaap-berder aiia 8km laat hoor~1I o ..er 'iine
kndde, Denld ¥Il "at er In de laat.te pur
járen gebeurd il. N u ill onu kana Q.n tijd om
onu loom yoor manneD to geven die ODI land
zullen be,,-aren v06r nil., kWllAd.
Zooal. Wil vernowon bebbeD nl d. heer V&11

Wijk. L.W.V., den I!aid-.eawlijk.a cirkel in
Januari door gnan om lijne kieze .. toe 00 'pre-
ken. K lezera van den zuid-weateljlken cirkel I
laten Wil probeertn om de heeren Van Eeden ea
Vall.~Jk te httbouden ; zjj ZIJII twee beproefde
~elbek ..nde mannen. Daarom laten lt ij on.
u,terMe doon. WiJ hebben bet in 01' ... Dl~~ht

om man nen n!Uir on.en smank te kiPr.,,".
Ueer E(hteur. ga .oort IDet uwe in1iehtingen.

want gU '!lt b~t licht van cr.. A frikaanocbe
vol Ic.

U dankende ,-oor opname.

ORANJE VRIJSTAAT.
Losgelaten.

BLOElII{oSTEls, 17 Dzc, - (&uur.) -Vier
van rde ze.vea .poor.eg ge(iwployeerden, ter
tereehtateUlD" verweten to. Kroon.tad. op eene
beoocbuldlgmg van trein-roe ..erii. aiia ontalq ..o
ge .. orden.

Z. A.-REPUBLIEK.
Swaziel&nd zaken.

BRE~ERI!D<)R". 17 Dt,c. - (Rml"). -Lui.
tenant Botba i~ aanjresteld al. kommandant VilO

de 8 wazieland polille. in de plaats van Yan Sta-
den. die o~erl.den is. Gin ruouw. van Tar-
meerdenng .an politie. Ee doputatie vau den
koning vertrekt delie ...ee 0 een onderboud
met de regeer lOg te beb' n en eommi •• arla
b:rogh t. Pretoria te 9ntmoewn.

!Iet magazijn bestolen.

JOUAS:<Esnt:HG, 17 Dt:l. - (R."lu.)
GI.termorgen werd beTonden dat 111 bet goDver·
nement8mng"'!Jn tngebroken W"!l. en er werd
bencbt, dat ongo"cer I ,()()()l\f artlni Henri patro-
nen vermlSt werden. Het magazIJn .. erd DIet
bezoeh t voor ue laat8te veertieo dagen, aoodat
de roover!J reoos eene week of lanIIer geledeo
plaau. ge"onden kan bebbeu. Het 18onmoge.
II/k bepaald Ic .eggen wat eigenl!jk g""tolen i~,
vo,',r celle nauwkeurige opname lOgedaan.

Dc u.e
J. F. PrEsA4R.

ZELF- YEIWr.:OIGIl'G. '
DiIl81lfln8dag.

ELECTlE·ZAKEX.' Aatl dru f;,f,ld<f.

Mlj.bocr,-lk zie in uwe ultgave ...an 2 dezer
vera','hlllende aanvalleo op mijn .cbrij ...en van-
II) November laalotleden, mij be8Chuldijreode,
da. ik Terkeerdé indrukken gegeven beb teren
de dl;e zoogeoaamde kandidawn. l\Iaar ik
moet '''ggeu dat de schrijver. onder "erkeerde
indrukken. Ja' gaulICb verkeerd en "erd .. aaJd
Zijn, en .. at ik lleachreven heb ia de reine waar-
heid. en al \Fat tit beoordeeld heb i•• at ik ge-
boord beh van de heeren zelf nit bunae eig..ne
mondeu. Ik kan ",et allea bij namen aoomen
dio daar tegen geschre,'en hebben, maar ik
f!CbrVfu ...eer dat u kan lien dat ik bij moa
opinie bij jf.

Ik ben niet te~en de ~nIOneu maar lNm
tegen bOuDe·...erk.erde pob"e handel.U.,n.
Th! ee .. te IOhru"er zegt ..... jj beb .. yOll ODi niet
te schamen om zoo een man ala 0001 Thijs nUI'
bet parl ..ment te &enden." Ik zeg "eer: een
man met zullr een politiek behoort geea bet
minate .mb! te bekleeden in bet parlement
Een ander zegt weer. bet i. jammer dat b.et "er-
Ilag der "erga<lering niet lerecheoeo ill in OIU
lA ,NI. Mau ik denk dat de meerderbeid van
hetl' e iop de vergadering verricht .... nl. aiet
.. aard 18 om te laten publioool'Ell
En dan zegt hii: Oom Thjj. heeft dit
.Iech~ uitgelegd owtrent de ...ervoer prijzen "&Il
produkten naar genoemde mllrlr:tea. Zoodaaige
oitlegging bebben \Fij niet o<>Odig,.ant hij .011
0118 wU.maken dat wit zwart is. Ik ..cr.onder
mu waar die becr ziJn cyfel'll ":,,,daan gehaald
heeft. of liever !!jn .. receppie." wllnt bjj bad
alles op papier maar wuar hIj daar ~a kwam,
weet ik nil'!- 1
, Een Ulder llllaiver un Rivel'1ldale ZCjII: "dat
iJC die kandtm'én Rhodes·mannen noem, en
alechts omdat zjj EDgelach kenneo." Neen,I8
het gebeel r.i"t! Ik beb hot van
beeren zelf gE:boord en hnnne kleuren wel
z!J te Riversda[e gehad hebben .area de klea-
ren Vlln Rhod811eo \'an zun land. De .temmen
waren Jacobe .wmmeo, maar ik heb ait gevoo-
den·dat hunne handen E&Ilu's haudea ....aren.
Vaart eu allen tefn mij Dit omdat ik de WAR-
beid "e""'gd beh Moet niet h_tig \Fezen ;
laat 000 den uitalag gedoldig afwachteu l'n .zien
.Ie naar bet parle~nt zollen gaan. Wij- ml-
leo elkander later weer ontmoeten! '
Wat don beer Schoeman betref., ben ik blijde

dat mija schrijven "an hem zoo spoedig be ...aar-
heid "ed Lees l{)(lhbet inleidings art.ikel vau
de ZuUl-w.klijl.:. &ho, dan kUilt gii mlf ai.n
dat hjj daar op de kale vlakw zit. en allen heb-
ben ZIjne velc kleureo fezien en geen partO 1111
hem meer vertrouwen,

Een achrijver segt dat bij in de courant ver-
keerd gIIrapporteerd ...erd. en dit heeft de heer
Schoeman ook. gezegd. Ik .r.ellechter dat dit
niet het ge\"&1 i" ...ant op dl<l.I:elfde ve'lJade
rinIfen .. aarop de beer Scboeman geantwOQrd
beeft. daar beelt hij al· siJa Afrikaander vrien-
den ,"erloren, en toen hjj .eer een brief
llebreef dat bjj Rhodea naar de mAlta .enacb,
loon verloor hij de and('re partij ook. en ala eeD
derde partij hem kan inkrjjgcn kan zii bet maar
gcm.t ei""". Manr mijn gedachw is dat ")8 bii
parlement wd Zien dan moet hU gaan !ruieren
naar de Kaap. doch op een ,onder manier Diet.

En ou van den beer oteyn sal ik lie ..er ."U-
rea. Ik denk het is nutwlOOft om mijn scbrijven
verder over bem 00 ..erbeuaelen, en de acbrjj-
ve ... kUllnen ook DIet. verder zeggen, dan dat'l' deuken dat h!i good zal .. uen.
En DU eeD woordje &an da scbnJYen. Had u

allen .tll gebleven dan "'18t ik uiet wie dat
gII .. aart •• ant dil " .. in mijn gedaciltte ge "eest
!.oen ik den brief g8dChreven beb, dat elk op-
recbte Afrikaander met mij saam ""I getuigen.
maar dit .ist ik ook, dat gecu jiogcl daarmede
zal te'lT6deD "'ezen. 'Ya .. zollre menscben die
niet weWD wie cn wat 'ZlJ zijn. neem ik geun
notitie.

En ou vraag iJC UIl al die scbqj"BrS die ook
zoo met bart eo &iel "oor die groot~ markt d..,-
iu ;het Noorden .ijo. .at meellt &ii. moet eea
markt ~.n? liier &e rurendale .&Il eeu
worgen markt g... eest.' ca die i. "enallea om.
dat er gebrelc was aan projukten. Wat aalt
gU op die groow markt leveren? Hoeveel'
produkwo hebt g[i alleo al verkocht op de
markoon van de kolonie? A.nt .. oordt aIO ai.i
kloek "a" ve"tand ziJt: al. gti reeds drie .agena
hebt en die staao reateloos. wat .. ilt gij met dea
vierden maken? •

Xeeu ge.achte heeren. gij hou wt paleizen in de
lucht en uw eig'lD blJltije tI"t gjj un \Ferk ..n
moet ligt in puin. W lUlrom .preekt gll aldas?
~Iecht.s dlUlrom. omdat U1!1nheerRhod.,. daar is.
~n omdat het X!JO polItIek i. , wan tal. Z!I zulk
een gofl<le en betaalbare Ilin zal wezen, ....aarom
doet hU zulke moeite om de I!ln aan de Kaap
over 00 maken ~ P ....t op beereu. gU zijt be-
lig om de Rbod~8 politiek na te loopen en om
'·oor uwe kinderen een markt na te latea. maar
gl) z!J1 beZIg te helpen eeft Atnk te spanDen
"'aMm gii of u ...e kinderen in zalt ",,",ani

raken e.. al. ela .eo .erken voor deo grooten
Rbod"". Bouwt un IlW eigen hui.: laat
he ver uwe kinderen beter lee ren dat "ii goed
kenoia krugen van belde taJea-Engelseh en
Hollaodl!Ch,' maar lateD zij bet goed leeren. GU
"eet eea half -geleerde A.frkaander in het En.
Jrelach alleea ÏI! een jmco. Laat awe kinderen
ae erfeoi. na .elk~ ajj ,,ete~ ecbt aationuJ &e
ztin, dat zij mogen "'ewu dat g~litigbeid
hoven alles is. Daa zult gii o.e kiaderen een
rijke erfportie nalaten, en dan zal het IUI-
komend ~bt ook minder moeite hebben 001
een kandidaat te krngetr ODI naar parlement &e
storea, "ant het is eell sc:bande dat .ij niet
eeRl bek"ame mannen genoeg hebben OOI
WW' het parlement te atarea. Gelokkia dat
bier lea daar Ilog _ ou remocboen il,die "jj
kanoeu gebnlikeJ1. "aat die _eren die _
bal". geleerdbeid bezitteD. die ia het baia En·
gelacb eo HoIJaDdaeb ktt_ rabbtolea, die bn
~d \'ertrou"en ; -ii ziia allen "Mp-belieD,
f:iI du Afrikaaudera die nog nationaliteit be-
"itteD, ~ awe oupa open en kijkt ~ ft
ijur parlemelit duart, eil zendt $"D. Rbodea
Unbidden. Gaat niet op mOOIe 811 lIadde
"'oorden; deaelTo Yindt.811 biJ .... 1NerhaaJa.
:: U bj; "oorbut dankende "oor Ht opa_
,_. de_ briet. bljf ik _ ~ , '

Eu-e~.,u.~ \'00& ~ Jl.

BEYNES lIATBEWS GEBOUWEN
, ÁDDERLEY 8TIlÁAT,

EA,U":r~.-BET TREXXBN VAN TANDEN
~NDDPLJN.-GEEN CIJL(>BOFOBll.

GON GAS.-',' GEUE BEDWEL.JOlI.G.

PRErORIA, 17 DEL - (Rm/u.) - D1I1gaana-
dag ging rnstig voorbU. Het .. eder .aa .ann.
De 8porL5 eo schletwed.triiden werden goed bij.
ge"·ooDd.

Uet wordt verwacbt dat de pretrident die
Dinsdag n3¥ Krugersdorp. Potebef.tnJOm en
J{lerksdorp op zuue officieeie reis vertrekt, bU
zline ten.gkow8t cene publieke vergaderiag te
PretDria url toe.preken. -

De beer Scbalk Burger, die een geestdriftige
ontvang..t te otanderton bnd op gisteren en
Woensdag. za) .amen wet generaal Joubert op
21l dezer eene ",:rgadenn!! te Pretona toespre-
ken.

l\{et betrekkiog tot spoorwegtarief verminde-
rIng, wordt .en;taan dat de X. Z. A. S. M. met
toestemming der reg6<'.)iOI{,lut eene mOlldelin-
e en voorlooplge vel.,.l.Ulohondmg met de Por-

tug8e8Che en:'\ atal<che ,,'ll'"ni.trntle. i. geko-
men. maar de KChikkingen moeten nog door de
respectieve rege~ri"gen worden bchacbtifd.
Onderhandelingen )net don V'ljSta.1t gaan nog
,"oort. In elk gev;{l z"l.de X,~leriandKChe maat-
bnp'fll} vermllld«nng lh<oeren, WO"cr de repu-

bI..." betrokken i'~za~"f I Jan. a s. SteelIkooi
en j,{.uld AfnkaanlH't .. produkten ll,lllen hil
··truck"·'éTachten vcnoerd worden tegeu een
tam·f.--W pCt. lager dan de bestaandc tarieven.
~t'1(,l1kl)ol V(}or ,nit voer ~1.1~!in ?d [er ton

""r rlii/l, Wilder eind.tatie chnrgeenng ver,"oerd
...()rd~. Xatllrcllen die bIJ de DllJnen g:L.'UIwer-
ken .ullen venoerd ...ordeo tegen ~d. per mlil
eelle .ermlnderi1;18 van 7u percent op de Volka-
ru.t I"n. en 40 pereent op de andere Ij,neq op
"""Iaande pr!J"'''. makend" een conCOMievan
£2';.1""101' de illkomaten ..an liI%. Beesten cu
panrden zullen van af I Februari a_M. ver ...oerd
"orpen over zekere afstanden legen het be-
.taande taTlef .oor scbapen. oiJing-prj,zen .ul-
len [,il p"reeut yermlnderd .. omea en bet tarief
op overze ..""b trafiek zal met Is. pcr 1001be.
.ernunderd ...orden. of £ I per ton. Dit geldt
'11n cement, cyanide. meel. galvanische iizer.
koffi ..~zell machin ..rie "oor mljo- ea land-
houw ~einden. schapeudips. rjj-t'aOlker, zeep,
!Jzerwaren, benortn ,"Iee.cb. enz. Dil ze!Ct.de
maau.chapPII .• taat gel!lk Il:ln e..n venniQ(feriag
van £11").1100 op de inkom.ten ..an 18!l6.

16 Oee, 1897.
Giatenno'l:"n Yenpreidde bet aieu \nl &iCIt in

bet dorp dat _ ~hre Spuie, "Il pklenrdeYrOD... In de locatie 1YODeDde, die geaerd wordl
aiel reebt Itii bet boofd te ailnJ ~ "_Ijb
moord W ppleesd, door iroelblOel1ig ... barer
kindereta, _ ... t 8 jaren oud, de keel af &e
anjjdea. Mea -ai dat bei hoofd bjjkana geheel
\'811 het liebaam "llrYijderd "erd. W. hei niet
dal er onmiddeUjjk balp ".Ieend -....cl dan ..
aii lIlOPljjIr nog .order repan. Zii ia aa iD de
pYIflR8Dil 811eell oodenoék rW ia de zaak ge-
daan "ordeIl.
H.tafbruaden \'&D het PurlBergwijn .aBrande-

"ua ~PU pall:ttuia " ... bet algemee1l ge-
sprek tdeJaatate da,ren. Deaand .. lboa-
dera QIl d. Kolonial. Brandé.itn Maatecbappij
~a daakbur da, de 300 il 400 .... tea brande.jjn
die ia PDOeID I pakbaia tnl'8IIlIÏe\ betseJfde Jot
hadden redee1d ala die \'&D de Paarl Berawun
811 Brande"ua Haa&ecba_PPil. Wij Yertroa"OII
ech&er dat/ .. direotearea an .... t aallea sijn om
de be&ir£d 'I'OOrt&e&Otten.

Met boo"en \'lUI huUea gaai mOll nOl
ateede - ; er ajja er &OOW1It f() of 60 in ban-
dea \'&D bota.--. .. e!l met.elaara.

De jon"_hool is lOO_t bailrOllSIloot&een
de twee oo&&ape \'&II de b_ Hollltl & Co. ~a
bjjlwaa 1'Oltooid OD die Yan deo beer J, F. Olilf
pat OOIe goed 'I'OOnIit. Wu aalJen bionea Irort
_beidene pl"llCJMige pboa.en in ana dorp
hebben. ,
Bii bet 1po000000taiÏoD is 001t; een blolrbaill

opgetrokken. Hen sort, het ia?oor Jedire 'l'a&en
ens. Maar bet ia reebt apjftjg dat bet geplaat.!
ill op het bo"eDei~e ftn at, S~kenatroom.
.traat; bet be_t het gebeeIe gellicbt \'lUI de
.traat. Men lOa dellken dat bet llpoorweg-
de~i behoorde beier te "eten.
op If.aandac," 2oa&eu Dec .. al eeDe "orga-

"&Il guarantor. YaD de 1U'lDeDllCb001 gebOll-
den wordeD in het stadhaia. teneinde te beaJaitea
of cle- eehool ~t al worden of nie&.
Wu bopea dat .. OPkOIaat l"OOi _I .ezen daar
het eea auk \'&II groot be..., ill YOOf _ arme
blanken.

Giat.ereD "erd tera -- rboudea ... be-boe... \'lUI de J:Dgelaehe ker alhier, toea de
lOm '1'&11 £80 ~bnobt .ord. Hen denk&,
dat dit &eer goed ta, aangetrien de tijden ni.t
zoo goed lijn. •

De heer J. A. en lIIe\"r. Barger \'lID Montagu
pa .. eerdea. giateren albier op weg naar haia, lUI
een af"eapid ftD hijbJlll3 mundea. Zij tnl'8II
op _ be_kbii.bun aoon den beer .A.P. Bruyn
van Middelbarg, Tranoqal. Zij li811 er roed ai,
ea bet aitatapje heeft b1la roed gedaan; "ij
weDlCheu laen .... 'I'Oilige aankOlDlt tebau .
Wij laadden eeU pur fO'lCIe W1IrIIte cIapn, maar

bedOlI ill er _ 'tWUderiag ia hei "eder. Het
liJkt "eel op repo. Een paar goede bui .. "allen

&eer &epall k!!!ome~,D'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I~

De Synodale commissie te
, . :8triJdenburg.

,.- ---
lUAND;A.G, 13 DECEHBER.

preeiea OlD 9' IlV ia dell fDOI'I8II ..... _
COIDlll"·1edeD b_ rótplaat.en in .Il da.
M__ opendnaeS aebed. De r-n..SO"l
Pa. 43..,. 3. Hei Jrenpboo"", wel entaJd.
eD GIIClar de ai webnia, behal •• de ..... ge:
-..de led.. onk d. heer P. Prebiaa, de
Iprebr TIIIl deD .,. .
_q.~, ".llIarny, becoa met te &eg'
t- ~ 1If ... beion• .,.. ~·cIie op
~ •• t ....... _Irorie
herlaaliul_ doór ... OID-
VeDtd. ~ n.

/'"

Het Natalsche parlement.

PrEtr.R~.'RI r7.Bt·R(;, I ï DE( .- De wet~e ..en-
de. raad beeft de derde leziag van de Zululaad
annexat. ..-blll gepaa8eerd.

[lelde huizen '!In ,·erdaagd tot den ielcn
Januari a".

Denk hierover na.
)lr 'flo!'I",,' \"1 ('ocoa hooft zICh o..envinnaar

heto<'nd over elke "ndere ,"oodingwiof, die in de
markt lo Een leder kali .. eh daaromtrent Ter.
... keren,"'\ln wo er Iemand is. die dit leeot, die
I"dt aan eeD le~er die Uit orda I. of .Iecht
~erkt, lant h!i of zll dan het llI.hkken nalaten
van .plrltnalen, bier, toniC', medicjJnen van al-
lerlei "ard, en probeer cn !iphruik dezen aller
.. onderhaarlpk.t voeuenden dronk, die meer zal
doen om geronde werking van de Ic,'er te ~
vorderon en te lalen IlChuudcn Jan al de &Ooge-
naamde geneesmiddelen. Aan den zittenden
man, die '!ln hersen. Iaat werken cu uren en
uren in een 011\ tre studeerkamer zit, en zjjn ge-
dachte laat gaan o.er de lotlelknude van deo
dag, aan deu wetgeleerde die onder proce8lltuk-
ken bedol,"en i. of overluid leest; !Uln deo
penuelikker, zeggen WIJ, neem dr 1'lbbl",,' Vi-
Cocoa en na oon week pf ...-at na bet gebruik
van dr. 1'ibble" Vi·Cocoa zult gjJ u in zulk een
gelukkigen toestand hennden, dat gjj Illet zult
weten of gIj een long hebt. en ow leven ;ml,
vol zon,,~h!jn ziln.
Het eenig veM!wrkend en krachtgeveod "er-

wogen VIUI dr. l'ibbl",,' V; :;ocoa .ordt erkend
op een wijae ..I. tOt nu toe nog DIet bt!kead i.
ge .. êellt in de !(01!Chledeni• ..-an eeni~ preporaat.

Dr. Tihbl",,' Vi-Coo... i. verkrijgbaar bij alle
apotheken. kruldeDlenI eli .. inkel., of bij dr.
TibiAe. VI Cocoa, Berperkt, ~ I. Kll8teelstraat,
K a&p"t:ul.

\' crdlemolte. l'lI ver'fhcni\t..e "lechts, i~ wat ",i
<oor dr Tlbt.le8 \'1 ('ocoa vorderen, eli wij zijn
bereid ied€ren lezer (een poslkaart 18 voldoe'n.
de) die (J,,, I "",I noemt een oet opgemaakt
mon.terbhk po.tn!1 te .enden un dr. TlbbleR
\" Cocoa -Ap, AAND~NMARKT.

JOILL'iNESBUBG,
17 lA'c.-(Pcr telegraaf.)-Markt .terk. Yer.

kOOl'eD.-Aleundtaa &l, Buaat"" U" Balmorala
22. 6<1. Baaketo fa BeaODeB2ts 901, Ceoderell ..
27. 6<1. ('~DIOI U. 3d. Eat Banda 9l1t
60.1. Y reneb lea Deep" 601, GIeDcalrna 60tI
.d. Hea RIYero UermaOl la Bd, Kulglat Deepo
4;;.. Knight S2.. D Deepoo 211, .IIIay. fil.
Sklea J,~ Rietfoateina lAe 6d, Nou ...
Deep. lUll lh 60.1,Roodepoort Cea-
tral Deepo . we 6d, ~
IXa-uwie Deepo 6d, Iijeq A iU,
SWebal7 6h, k Jaeka a.,E.- 57., Vw.,e
.IlIaIn Beefa UR, Deep" llia ScI, Weat Roode-
poór't Deepe 17.. t6s !Id. cbarten *

Af·.., I'kALI"CHE :-'-ATlO:'\AAL
HERSTELMIDDEL.

CLDIEST:-;' TUNIC
HET G1!:EFT U~T LEVEN.

DE (;EZOXDHEm .EN KRACHT
VAN DE JEUO)) TEkL'G.

lIET (:EXEE8T
ZWAKHEID.

LOOMWHElD,
AFGEMATHEID

EN AL~CHTE. APlJA
VERl'EJ-~RING.

<_

PAAT OP VOOR N.-\MAAK8ELA.
~

lIiss II. Fagg Davidlltnat. Adelaide, Zaid·
genezen van' ~u.tralijl. ~hrj;ft op 24
NetlJ'8lg1a Sept., 1894 .,tIr: heb aw

• Clement • .(f0ll1C "oor ueq-
ralgia, gebruiJct eD een bottel heeft mij renezea
boe"el ik "oor jaren een martelaar .a TIIIl die
vreeaeliJlte k .. aal. Vóór ik Cltlmenta Tonic ge-
bruikte, beb ik all. "at mij .... 'endea "erd
beproefd, in dA! boop aeoe.r.eJI lte "ord811 maar
nieta hielp ...oor mij, Iotdat. ik \ uw. "o;!eliike
tonic probee~, en bet geeft mU geDOepa dit
met cl&ukbaarheid aan u te l\Chrij""n.-Dank-
baar de u"e, M. Fag, Da~Uaat, AdeJUde,
ZlIid-ÁIIItralië.-.4.", ' , .
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""B" EV.A.LLJo:NYdn een frÏ!!IIche Dochter,
_. op den 1"den December, mevrouw

J. B. VAN DU SPUY. Beiden wd.
J. JOein Eikenboom.

HU1JJetij!?s ëekendmakin«.

GETROUWD aan de Paarl ter Zuidllr
Paarl Kerk, door ds. Luckboff van

D'UrbanlilJe, de beer P. E. LoGBSER,
zoon van wijlen den heer J. A. LOUBSBR,
Welgegund; met ALLE'M'.-\ HELENA DE
VILLIERS, dochter van den heer J. E. DE
VU..LIBBS, Paarl, vroeger van, Waterval
Groot Drakenstein.

/·-OOOOBE§ICHTEN.

ZA.-CH -e .. lig in den. Heer ontslapen,
"A ACATH.lBI:-iAWAHL,deeenige

611 e zUIlter van Auguste Wahl,
te oningin Vict"ria Straat, Kaapstad.
Zij was gedurende de laatste 2 maanden
lijdeDdp doch droeg hare ziekte met veel
geduld ~ ouderworpeaheid aan den wil
tiN Heeren.

Hare bedroefde zUlIter,
'AUGt'STE WAHL.

A Al.N Familie eo Yriend€D wordt be,
kend gemaakt dat onze gelief je

broeder MICHAEL CHRISTIAAN ACKBiR·.
lI ..ur 'sEIITHLI!'iG, op den laden Decem-
ber:'U!97, ill overleden in den ouderdom
\"an 2i1jaren en 1 maand, Dtep.beereurd,
tlt naam der gezameulijke broeders,

- . c. NEJo:THLI:\'n,
Jo', x EI<..'THLINO, ~
H. 'sEETHLIl\G, j

i~Rondevlei,
M»lmesbury,. Dec. l8!J7.

I

AAS blooJverwa~L ..n I'D vrienden
wordt belct'nd gt'lUaakt dar mijn

geliefde zoon GeKERT TOBIAS DE VIL-
LIERl'I, overleden is aan de kuorts te
Pretoria, Z ..-\..l\., ol' den 11den u~l:t'r na
en ziekbed van eenige uagen, in den
ouderdom van bijna Jll _itLrcn.

De bedroefde moeder, •

Wed. P. W. Dl: YILUEnS.
Paarl, Dec. LI, 11'l~7.

AA:S hloeuverwinr.en en nieuden
wordt be kend t;..maakt, ,jat onze

v&der rEl'RV"i (;F.HAlIDeS Dl' I'LJo:"''''t~,
overleden is op IIi ,It'~.'r. na ee n ziekhe<1
van tien <lagen. i IJ den "ud"nlum van til!
jarsn. 3 maandeu cu :!:.! uagt'll.

Ve OeJroefde kinders, •
N. DU I'I.r:S~IS.
W. P. llU l'LEl'SIS.

Zoete Jnval, Paar-l,
17 December, L~:J7,

HEDE:'; morzen om acht II IJ I' nnt-
sliep mijn ret'der _geliefd,' eeht;<J.

noot JOHANN HEI~RI\" K~OIlLAl"l'H;
in den ouderdom nm I;~Ij.uen, J ""lalld"n
en I!d&i!'en. lijn lijd"l1 wa~ zwaar, zijn
pinde &acht en kalm in den Heer

Ik wenach tevens mijn hartelijkPn dank
toe te brengen aan de het rekkingen en
vele vrit'nden als (KIk aan Dr, Dan ioll,
voor de trouw", hulp mij ver leend gedu.
rende 'het lijden van mijn dierbaar ont.
slapen echtgenoot,

Wed, A. E. KNOBLAl'CH.
(Geb. Theunissen.)

Appels Krad,
15 December, lX!J7.

Kar- en Buggy
Paarden.

'1"E koop bij den ondergeteekende
een paar zeer geschikto Kar-

paarden en een Buggy paard. Allen
ruina en ook Rijf'aarden.

J ;Wr.JX AND L. HOFMEYR.
Helderberg, Dec. 17, VHl;".

lulatptllylt Somerset West Strud.

MOIIRATIE YAN RAAD~LEDEN.

Hl ERMEDE geschiedt Kennis.
geving dat eenc Vacature ont-

staan 'in uo Municipalitiet van
Somerset, West door de bedanking
van Dr. E. "T. ~UIlRROW, en dat
nominaties van Kandidaten voor
~n Raad zullen ontva~gen worden
A het Kantoor van de Municipali.
tiet tot om 4 uur namiddag op den
3Qsten dag van D~:oaIBER 1897, en
den volgendon dag (n.l. 31 DE('J~M-
IlE& 18\)7), 10 uur in den morgen,
TIlBtgesteJd is als een nominatie dag

Verder dat de verkiezing zal
plaat" hebbcU. op den lOden dag
van JAXCARI hl!)8 aan het Munici.
panl Kantoor.

Nominaties vun Kandidaten in
den vorm van de ~chedlIle hiuraan
gevoegd, moeten geteehnu worden
door fen milt~te vijf kiezers van de

. Municipaliteit.
Op last,

J, C.AMBI~R BROERS.
Municipale Klerk.

Municipaal Kantoor,
Somerset Wt:'l't, Strand,

15 December 18!)7.

SCHEDULE.
Wit de ondt'ri!C: t', krll!:(' KleZf'rs

van tie MrIDi"!f.alitt·ll '..tn :-iuruf'rset
West Stranti, nomilJeert'1l hier mt'de
.... ,....... .. ... , .. al>!een kanJi-
dut. VOOT' den post vlin f- !lR"i!lid (of
.Auditeur) van g"'ze"dtl .\lllilil'ipa:i.
teit bij do verkiHlnj..", te WUldetl J.rft-
houden voor gezegde M11llil'lf1nllet
.t~ worden gehoudel! op den 1() den
dag van JAN[1ARI 18Utl-.

(U:er moeten de naamtet'keningen
volgen).

- ------ -. --_ -_

~ID de SAHDT de Yl' Ll~P.S en Co I
Drukpers laatscbappij t eperU.

H IEH~lEDE wordt bericht dat
. A. P. DE VILLIERSniet langer
door O~8 ~rechtigd is om als onzen
Agent mU lt.enhage t.eageeren,en alle
betalillgeD . moeten dientengevolge
tpt Daden kezmiagemg, direkt aa~
QUI 1fordlm gemaakt, en in geen
pTallID'dR bovengenoemde.

O. P. 8OlWLTZ,

• 8eoritaria.

..
KIAP.UTS

800 Vette Slacht Schapen: .
300" "L&JDmm (Kaapsahe)
60 " Kapater Bokken
60 " Slacht Koeien.

v. n-lu-Kantoor,
14 Dcc. 18V7.

---.----------.._--~_.--.---- De Kaapscho Kolonisatie Maatsdhapplj in Jlkwadatle,
Municipaliteit, Somrrset irst Strand. . r--
HEC'F./AJG V-N 7El4ST JIG EENE groote voorraad is in on~ handen $'d8teld, en wij hebben be-

r, If A I, I" •. "loten dezelve te.gen kost PrIJs te verk~pen, n.l. ;
Zware Drieboehige IJzeren Pale" geschikt. voor gladde en

doorndraad, 15/6 per dozijn. 1

Bouten en Krammen bsnoodigd slechtS' voor doorndraad, 5/. per
gross. ' ""

Win_palsn (in het midden) 21/. stuk.
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30/-;per ·stuk.
Dubbele Hekken, " voet en 12 voet mét pilaren, hangboomerr, en
8taa.ndt'r8 kompleet, £5 128. 6d '~
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

Behoort gij uwe Geschenken en Beuzelarijen te k~pen
- BIJ:-- i

:IC, APPLICATlES Voor de be-J G A ~ T ":rO . trekking van Assiatente in
- ~~~ . _ bovel'lgeDoomde School, vergeZ61d

'-,.., van ,ie bij de wet vereiRchte
--:----------~~~- getuigtooebriften van bekwaamheid,GIJ kunt oomo~elijk uwe inkoopen volv08reo ~ gij onae goed ~~ragJ van~tste School-

Vertooning gezien hebt. ! co -e en I Predikant waar
Poppen, Mechan~' ho Beuze . Bouwblok"jea, Puules, Stoot- . ieante werkt;aam was en lid-

wagentjes, Pophuisjes, enz ~ teehap eener, Proteatantsche
Honder'de .Aardig en tegen 11- tot £50 .elk. Kerk, zulleD Goor den ondergetee- .~
Honderuo Beuzelarijen in ~pelen, enz. kende inge·tracbt worden tot op 15 H lElT

Januari, 1898. IUTSCHB EH BOITEJIL NDSCHB
.~ Werkzaamheden te beginnen op BIJBEl GENOOTSf!HAAPWij houden de' grootslé verschpjdenheid VIn nuttige 1 Februari, 1898. Salaria £L08 per . L" V: J

Gesoh k ~ ~~~ en en. Kennis van MuzieK t!n Handwerk
Damea prachti~ ~~j.8, Zakken, Ui..t.gerosf,e Toilette Doosjes, zal del voorkeur hebben. s6 Additlooeele listeD Bijbels eD

Zakdoek Zakken, S~ir/ lP~rtretten .B.aub. ". pje8~ Ilillijke rei8k:08ten, gestAW'd door TMt....... d
; \;,-. . kwitanties, zunen vergoed worden. {;fiIUI"u,ea terIOD ea,

, N.B.-De geslaagde applicante SCHRIFTEN IN HETElec.t·ro-plated-waar' 'V - tf t JIloet zich voormen van een onder-Voor ~rs el'S wijzers spoorweg certificaat om Hollandt!ch, Engelsch enPr.......... · tegen half-prijs te reï.cn.. Xa1l"ersch.
Wij helmen eeDe Uit.geaochte V_i" TUl.: la ' tbi}.t W. ROBnT~ON, V.a.M. VlIR 'tenchillende Grootte, Druk en Band

~ruet Staanders, Botter Schotelt. BotteJa TO: iDft P~tet~ tAm, Yoorz. Bch. Com. PriJIII 1t141l'ljJk &0*.. , w iw
~:W;=,PotteD,en honderde andere .rplijk~&niC:: te Teel ~"'IP~4~:Vi~7" HOOFDBIJBEl DEMIT,

....... ten In uitgez.oohre ww. '- -, Gro!ncmarkfplelr.
_"~~jeo,~. BJoo.p.tjeo,Niok- JIae(_ljfer~ -~P.T~"

.B KJabaIog,tegen.eell 8alaria.. 'i' I

• \ ".£200 ~ IDDllIll ' . Bezoekers weNen flitp~
..... .\,,~ t,. begUmen '1'1 tm dea poota TOOnaad ~

.JU\...... J~. . ' . ko_a liea ealaa-lrt.ee....!.n.. , i ..,...._,......aioh d4dfli . ~.r- ~
"; •• '~..' :-....~. ,'4. ,"~ P,ijs·4;;sl,. "Ii ",

1.1/. 8T9I'B.IBG~ liB", L, 'U'I'nI": .......,_"
-' : "lJi'

.' .., ' _"} '" t

~., uwe Kerstmis '-rl.....
J_ ·G,.A J:i"L

G1Jkant .' U~t:-'fllI:raal,.

Op WOENSDAG, den Z2steD duer,
ZULLEE opgemelde dieren publiek

worden verkocht te Klap ~~
Statie. zij zijn in'\ pri~~ con tle
en zuHen zeker pres nt zIJn.

J. . ISSB&.
J. J. Hofmeyr&.Zoon, Afslagers
Kaapstad, 17 Ireo., 18n.
---_._~-- •. __,-----

Publieke Verkooping
VAN

VASTE EN LOSSE
GOEDEREN,

TE

Tulbál!h We.". Statie,
OP

lOEISD1G, n IUllrI, tUB.
ten ro lire V·Dl, preeies,

DE ondergeteekende gelast dool'
Cosxsus LAWRE.wE die het

Distrikt staat te verlaten, zal Pub-
liek verkoepen te Tulbagh Weg
Statie zijn Woon Erf met Ge.
bouwen er op in goede conditie, en
gelegen in de nabijheid van de
Statie, en aan den hoofdweg van
Piquetberg Statie Daar Tulbagh,
geschikt ge.Jegen voor bezigheid, en
werd als .zoodanig gebruikt voor de
laatste zes maanden.

De gehouwen bestaan uit. een
nette woning, met 8 vertrekken,
stallen, enz., eli het eigendom is
beplant met een verscheidenheid
vrucht boomcn, en beeft recht op
loopend water.

Mt>de zal verkoelit worden:
DegeloDe assortiment HuJs~d.

] Open Kar op Veeren,
1 Pair Karpaarden,

en andere Losse qNedert>n, enz., enz.
P. J, P. lARAIS, lIsItger,

Il'I E n MED E geschiedt
kenaisgevil'g, dat op

eene vergadering VRn de Muni.
cipalite it gehouden op den 15den
dag "an Dec. 18D7, het bt>&loten
werd cenc belastillg op te legeen
"Bn een fn een halve pennis
(qd.) in het £, op alle daaraan
onderhevip zijnde eiaendommen,
gelegen binnen ge6ie Munici-
paliteit, verl'chuldi'en betaal-
baar te zijn op den 20sten
dag van Januari, l8~8.

Op last, \
J. CAMHIEH B~OERS,

Municipfile Klerk,
Munici!",,1 Lo""'r, ~

Somenoet w .. t Strand:
15 December, 1!Jg7.

------_ -----~

l{ EN ~ISGr~~VINO.
!'" ~

R, du PLESSIS,
PRODUKTEti HANDELAAR,
Stockenstromstraat,

Worcester,
Heeft steeds voorhanden

soorten Granen, zooals Haver-
genen, Zaad haver, Gaflrst,
Hog, Kaf, enz. enz.
Tegenuiterst billijke larktprijzea.

ZUIVER BLOED

Ayar's Sarsaparilla
Maakt zuiver bloed. sterkt de zenu,
wen, verhoogt de etenslust, doet dat
vermoeid gevoel ophouden, en maakt
het leven der moeite waard. Dui.
zenden mensch en hebben getuigd over
de gene~nde eigenschappen van Ayer's
Saruparilla. Hunne brieven komen
met elke p''''. Er is gee ne poging
tot overreding, Zij kOllSuteeren allen
het groote feit ... Ayer', s;uuparila
heeft mij genezen."

Zwakke, /
Vennodde·Vrouw~
die bedlegerig geweest lijn. met h:i---
uil5Qc geteisterd. of uitgeteerd, of
beht:bt met ziek ten aan hun geslacht
eigen, schrijven met dankbaarheid over
eeoe \'olko~eDe genezing. Wilt gij
van hunne ondervinding voordeel
t~kken, en gezond en krachtig \VOr.
den, zoo neemt het groote vtnterkcad.
ClI bloedrei.aJ&iDpmlddcl

Ayer's
Sarsaparilla

ODUPAUIb DOOa

DR. J. C. AVER 4: CO••
............ u.....

~ u U ft, :-.. JUC'C::OtJD;.;.,.. .....,. _......_.. ............. ---..

Oudtshoorn· .....l(f · Lijn.

SIlt PASS.

HIERMEDE erken ik dat wat
ik: gesproken heb tegen den

ROeden naam van Miss SUIE
ËUSlfUS om haarnum te benadeelrtn,
anes onwaar is. Het is' allen uit
schenderij. Ik kan niets and~
van baar zeggen dan dat zij een
eerlijk en fatsoenlijk jong meisje..ia.
Ik heb innerlijk berouwen spijt
dat ik: zulke ~ gebruikt heb. Ik
moet waarlijk zeggen dat mijn mond
gelogen heeft.

(Get.) MlN.A STEYN,
.Als Getuigen:

JORANN&8 VAN DI VENTER,

Belangrijke Verkooping van
Eigendom,

Kostbaar Vast
Rondgaande Onderwijler._---~~

DE ondm'geteeltenden behoorlijk gelast i, zijnde door den. heer Gus {}NOERWIJZERES BENOOJIG 1
Trollip, Executeur Testamentair in @n boedel van wijlen Tbomaa

Irvine Kirkpatrick, lullen per publieke veiling verkoopen op TB

r GIOOT COISTOTII III PlUnaiOST,Woensdag, 29 December, 1897,
llICRIKL EJU8IH;S.

Bnffeljagte Rivier,
13 December 1897.

Zeker Erf, zijnde peroeel No. 9. Het Erf ~ zeer prachtig gelegen nabij
Sir Lowry's P888 ~tatie. i'

De wallrde ,van gezegde erf wordt groqtelijks vermeerderd door dat
het zoo nabij de Statie gelf'gen is. Het is leer geschikt gelegen om een
winstgevende bezigheid daarop te drijven. .

Verkooping te beginnen', morgens om 10 uur.

Dis~ Hoopstad.,--
APPLIéATIES voor boven.

genoemde betrekkingen ver-
gezeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
KOO<l - gedrag, van do laatste
Schoolmiasie en Predikant waar
app1ioanten werkzaam w~n, en
lidmaatalchap . eeDer Proteatantsche
Kerk, 'BUlleR.door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot op 14
Januari~ 1898. . .

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoellig mogelijk.

.Alleen ongehu wde personen zullen
in aanmerkina komen.

Salari'J £120 per jaar en de
scboolgelden,

Billijke reiskosten, gestaafd door
quitantit's zullen vergoed worden,
. N.B.~DtJ .'!eslaa~e applioanten
moeten zich voorsten van onder.
wijzeril2de k!a.~sI'oor,vegcertificaten
om tegen half-prijs te reizen.

A. TH~RON, IK DANIU ·WH.IIY-bllt'!> HA'ITINOH,
woonacht ig te Wonderhoek,

Molteno, verklaar hiermede, dat
alles leugens is wat ik gezegd heb
'tegen het karakter vau JIIBANNK8
LUDIVICUS PRBTOamS, van Krants,
kloof, Molteno; en ik beloof van
nu voortaan mijn mond in toom te
houden .•

D. W. HATTINGH.

P. J. ~Bosman& Zoon, Afslagers.
IK ondergeteokende, trek terug

alle woorden die ik geuiterd heb
tegen Mi811 SARIE ERASMUSom haar'
goeden naam te benadeelen , daar
ik niets anders kan z~ggen dan dat
zij een eerlijk en fatsoenlijk jong
meisje is! Wat ik gezogd heb, heb
ik bij mi;~lve uitgedacht..

(Get.) LUCY L.AIDLA W.
A.ls.Getuigen:

JOHANNES STUN,
JAMBSWlDLAW.

BuiJeljagb.rivier,
13 December 1897,

Stellenbosch, 16th December. 1897.

API.)LOGI8

OmheiningsMateriaal ~gen Kostprijs.
EEN BUITEN(}EWONE KANS.

Voors. Sch. Com.,
Dt. Hoopstad.

P.K. Hoopstad,
14 December, Hs97.

Ard~lingsraad, Barkly OosL
.Kennlsgevlng
SCHUT\'ERKOOPING.

KOCH en"D1XIE;Kaapstad.
Onderwijler Benoodigd.
FORDSBU KG t GBSUBSIDIEERDE

PUBLIKIB SCHOOL. Molteno,
14 Dee., 1897.

Kerstfeest Presenten. A PPLICATIEN met getuig8'
.Q. chriften van bekwaamheid,'
goed sedelijlt gédrag en lidma.at-
schap eener Proteatausche Kerk
worden hiermede gevraagd voor de
post van Assistent of Assisten-
te in bovengenoemde School.

Salaris Twa<l1j Ponden (£12 O.O.)
sterling per maand met uitzicht op
verhooging.

De Applica.tiEln te worden gezon-
den aan den Ondergeteekende op of
fJOOr Donderdag, 6 Januari
1898.

TE worden verkocht, uit het Schut te
Hallltone op den 30aten Januari,

1898, indien niet vroeger gelost;-
1 Donker Bruin Merrie, Linkeroor half.

maan Tan achter, omtrent 2 jaar oud.
I. C. DUFFEY,'

8chot __ t.er.
HaIlItooe, 10 December, 1897.

AfdNlioge Raade Kantoor,'
Barkly Ooit, December 13, 1897.

B. G. LENNON & CO., Bepe.l'kt hebben,Du ~Dden iD
, hUDDegeboll".n IU

Adderley Straat en Overbeek SqUare, Xaapatad

EE~E groot uaortiDl8D~ nil. Fancy ArtikeleD. ~ikt yoor Kentf_t ea Nieuw-
Jun pach.n~~n lDllulteDde Toilette bea~eD, BnkwareD Doo.ojea.

Scheenn_o, VerrelclJken, Tel.kopen, Barometen,~,
SlJltzogenes voor he' maken no ~ ~ &!tui•.. Star Drug coca WijD

een heerlijke Zeull"e Toaic. Oomiddelijke Hoofdpijaj!.Geaenmiddel.
La Roolae', "Cremolinc," Zeep, Room en Poeder. :' La &OChe Witte Fllllen Ear~h

geparfumeerd. La Roobe Parma Violet. Poeder. 'i
Zuurlemoensap en Lime J~ice Cordial. '

Eet-ige groot handel &geuten yoor FAIR BP.oS.;,& Co.'" KMJMChe Echte K~e
K~den. ,:

-<""-~.Huis Apotheek eene '.S~a1i~t. M. POSTMA, V.D,)I,
AdlW :-D •. M. POSTMA,

Bill 18,
FordIlburg,
JOHANNESBURG. DiJiálooal Council or Bartl} Eut.-NOTICE.

OM UW KER8TFEI8T ED
Sl'CVIS TE JflAKEN .GOUVi_ RNEMENT SCHOOL

Petrusburg. O.V.S.

-------------------

Pound. Bal•.

TO be BOldout et the Pound at Hal.
"one on the 300i January, 1_ Ifnot

pre douI,. releaeed :-
'1 Vark Brown Mare, left ear halfmoon

behinti, .bout 2 yeai'll old.
I.C. DUFFEY,

Poundinuter.
HaYtone, 13 Deeember, 1897.
Diyi.ioo.t Council's Office,

Barkly Eut, 10 December, 1897.

---------------

-------------~~----~ _. r' ~-

"L.
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