
Iets Keurigs Waarlijk,
EW nIT TEGBN uw EIGBN paul.

l.WOR.KXSON' &I; 00.,

BIE()~~ DU aun gebeeien voorraad Damea.StofjaBlen,
. Waterproef Ja.uen, en Drill CoetUQIDII tegm Wt'g'
,...ef prijzen aan .
• ) DAllES STOPJASSB-N EDU8TCLOAK.) Ibgen h.II" ..~_IId ,:lo 11.1 .. ~A h. Jl" .• htk.
·,,1 !lAM."STUSSOREIlD £LPAOA STOFJASSEN. teg"ll

I· 11·1. ,,,.1101 .. eu G•. lid. !tok. Sotnmi"""D hlerrnn ~",,""no ...
:'1', 'II Jo;r!J..~I:\"tI(.

i I D.HIESDlULLCOBTUUJrlSmetBAATJEenBLOUSE.
) :1", 1,-.:,." I,. lid. r-n 6•. 11<1.<tuk •• aa "" 10.. lid. tot ~)8.

I)HtES KANTEN MANTELS. Wij I,'\'.en lettulijl<l-. Klee.
! ,) ·,r'll..k.I'" "'("l!. Kom zie toch.nt \ldj 14 .... nmefwn t~e'n III ltd
::. 1:..4 ;,"". lid. en 68. llii. "tu", do Kant alleen lAhes Uelti :':t.a.r~

. W,] ZOO ~d lIiJJl te gedenkIIn <Iai .:;) dit .U ... n1h:en
5.. " v , rkf]J(..~n lllJ I

M6RRISON &: Co. Pleinstraat, Kaapstad I
VEEL 70.-No 6,677.1 KAAPr}'l'AD.

L"WEH.

Verbeurd Verklaarde Landérij';' iD. 4.
ling ReserveD, BechuanalaJi4, VOO~
Akte 40 van 1891>.--£

EXECUTEU RSKArv,:: R.
-..:;vraagd. DiE hieronder genoemde. Acht.en.T~Dtig Plaataan wOr?eD, ~

, 'Gouvernements Bericht No. 83, van 1898, gepub~ Jil -_~
G(n~vernement8 Gazette van. 11 October. ... \B.9_§",,";_~
uif!;gaven geadverieerd, als zUnde' open voor uitiiësi1tg',....vl.ll1f,·· MmuJn
van af en na WOENSDAG, 18 Ja.nuari, 1899. _

Volle bijzonderheden kunnen op appli~ie ten kantore \'an den
Civielen Commissaris te Vrij burg en allner ten kantore ftl'kregen
worden.

met
. (copijenl ,.oor

genoemde betrekking zullen
den Ondergeteekende ...ord~
wacht tot 6 December, aanst.

Salaris, £200 per jaar met ,"je
woning.

Onderwijs te worden med~:'éd~IekIL'
in Engelseh en Hollandscb.

Applicant moet gewillig
kostleerlingen in te nemen.

Werkzaam beden te beginnen 25·
Januari. 1899.

. l. F. A. DE VIIALIRB8, .
Vooni..... ·

Darling, 16 November, 1898.

. . praohti#e Karp"arden
:40 Eëi"ate lt1aaltnjD })~. "

.. ,.jf', --~

Op Donderdag, 24 dezer,
ZAL de Ondergeteekende Publiek

doen verkoopen te Klapmuts
Station, gemeld getal Rnin Paarden
van 3 tot 5 jaren, waaronder
versohiedeno egale paren van ver-
schillende kleuren, Groot, Sterk, in
Goede Conditie, en geschikt voor
dadelijk gebruik. 20 er van
zipl uit Vol blood Merries geteeld,
en 'uit een Cleveland Hengst.

Komt en ziet.
P. Q. MARAIS, P. G. zoon

A, Bt de Villiers &: Co" Afslagers.
Paarl, 15 November, 1898.
N.B. --: P d

-Geen aangebracht aar en
of Ezels zullen verkocht
worden tenzij geadverteerd.

ris.

VÁNPUBLIEKE VERKOOPING ..,.

ZEER KOSTBAAR

Vastgoed, Vaatwerk,
Huismeubelen.

Levende Have,
Rijtuigen, enz.,

J. TEMPLER HORNE,
Lsad ..... -Geaeraal.

.'; I'<,rtl

\. I" I'IILliek.
J.' -:;'JlJd,' eer-
I nmnen rede-
,:" ~Tl't ,er·,
,I:l'>n IL' doen.

niet de ap-
,l'll m zenden
.' l l ollandsche
. l 11 \'an goed
.uoetvn tevens
onderwijs te
.la nd-che en
,iJl het medium
:land9cho taal

Kantoor van den
Landmeter-Generaal, Kaapstad.

T~

SI:E:»I~~,"
Januari
-KenDiJ v"_ Zangkunst e~ :Muziek

eene aanbeveling. 1

Salaris £185 per jaar. ;.
Billijke reiskosten, ges~d door

Icwitan~es, ~ullen vergoed rwQ~en.
N.B. - n" ~laagde applicant

moet sioh vojJrzlen van ee~ onder-
wijzen 2de: kJaa Spoorwet certifi-
caat OlD. tegen half-prijs t:e tjeizen.

G. lt. KEET, V.Dr."; Sec. S h, Com.

Wepener, Iq Nov., 1898. .

AFDEELING V!lIJBURG.

LANGEBERGlNnooRLT:NGRESERVE.
OVER HEX RIVIER,

Distrikt WORCESTER. Onderwijzer. I I Grootte
Perceel ; NAAM VAN PLAATS. - Koopprijs
No. I

I~org. Road.
._- ----
213 Jenkins 2982 199 1;215
214 Mokaning 2609 295 156
215 Macarthy 2585 370 195
216 Bishop 2997 244 185
217 Roscoe 2628 366 160
218 Smythe 2314 133 170
219 Bevumont 2725 96 165
:!20 i Murray 2900 326 210
221 · Gamaliets 31:31 554 185
222 Searle 3501 1;~3 250
-223 Cox 3487 268 205... -
22·!- Knapp 2837 108 170 -
c)c) -

I Tomkina 3132 105 185__ C)

22G · Hartley 3549 291 255
22ï · Neylan 3330 233 240
228 i Fuller 3719 449 265
229 I Mostert 2988 269 180
2:'10 l. Dekepirig 2508 19 185
211 Crossley 22]7 50 165
2:12 ! Gaston 2739 466 165
2:J3 Commissie 2378 589 145
2:H ! Johnson 3097 124 185
2:35 i Top Dog 2918 3')1 210
2:'36 Billiard 3029 «25& 220
2:~7 Flechtcr 2940 445 215
238 Venn 3142 108 185
2:!() Compass 2744 40 200
2W I Mamaghotii ... 30ï1 132 220

I

VOOR de dorde klas Publieke .
School te Slang-hook. (GoudiDi).

Sal.&ris £60, benevens. vrij lOgia!II .
en vrij vervoer van en Daal' de '
Statie. .

De Inoodige getuigschriften ftIl
goed gedrag, bekwaamheid iD.
~ngelsoh en Hollandsch, en 'RIl
maatschap eener.
Kerk zullen worden ingewach~ tot
30 November.

De School is één uur van. 't ~.,
Werhaamheden te begumen In .

Januari.
Dames behoeven niet

doen.
J. A. MALHERBE, v.nu,

In den Boedel van wijlen Jen heer S. F. NAUDE.

DEOn J\'T:.;eteekellJp, Executeur in bovengemelden Boedel zal publiek
doen vcrkoepen (JP

PAARL.woensdag 30 dezer, om 10 uur 's voormiddags
I ~ V ASTGOED :~(.\) De welbekende en zeer Kosthare Wijn.,

\., .. '>ll Zaaiplaats, g_root :ltjï morgen, met. Woonhuis, ·Wijnkelder en
H' ','n;¥bOUWl'll er "l',-"ijndo du resteerende gedeelten vun WILGE
li I \ II<,R en KOMPLOT KOPI'ES. lipt Woonhuis bevat 11 vertrekken
: "n waarvan plank vloeren hebben, De Wijnkelder heeft 7 cement
i 'T,~aten met ruimte voor omtrent 1·+0 le~ger.s nat. De Plaats is
., ;I:ant met circa l:lti.U(l(1 Wijnstokken, allen in volle dracht, heeft volop
I, "!It'lld Water uit de \\ïl!:e Hivier. een grooten en kostbaren Dam, uit-
:,·,rrï'ktu Zaailandcu, onovert.roffeu in vruchtbaarheid. Zij is door den
Luidmeter verdeeld en zal in twee deelen worden opgeveild.

(~) -De plaats" WITKOP," groot iJ'i morgen, bijzonder geschikt
,OOl" Groot en Klein Vee.

2.-LEVENDE HAVE :-10 Paarden, waarondereen paar
!Irflé.:"sten, 20 Aanteel Beesten, 2u Schapen (Persian), 1;) Varkens, enz.

3 - Kelder en Boerderijgereedschap : 10 Groote Kuipen,
71,"!.é:,·r", 1 Pers Balie, 1 \Ylju l'omp, ,Emmers, Vaatjes. 1·\Van
~f:WI'llll'. 1 Kap Kar, ~ Open Karren, 1 WageD.:! Kruiwagens, Slijpsteen
:'chrl)l'f, Tliigell, Bijlun, 3 Brandewijn Ketel", ;_l Ploegen, 3 Ladders,
:_: E\..'!.éC-!l, 1 Klok, 2 Tanks, ~ Groote I'ottou, enz.

4.~OOGST: DL' tcvcldstaande Koorn Oogst. en de ingezamelde
II"r-l Url:.:,t (in schoven) Ju opbrengst waarvan ge::;cuat wordt op 200
'r, .,llit·lI i-lk.

5 -Huismeubelen: Een groote en uitgestrekte voorraad Zit· Eet·
"1 ~Ll,ll'Kamer Meubelen bestaande uit Eet., \Vascll r en 'andere 'I'afels,
l\ ,,'t'!, Hli.;tbanlcen, Stoelen in verscheidenheid, Ledekanten met toebe-
I "\lrt'n, Kleeder- en andere Kasten, Huis-klok, Schilderijen, Glas en
ard._>·\ycrk,Molk-bakken, Boter-potjes., Karns, Keukengereedschap, en

, u léroote merrigte andere goederen, te veel om omschreven te worden.
\.13 ~lIet \\'oonhnis waar de verkooping zal' plaats vinden is

t rvut .j minuten wandelings van den Nuy Station (Siding).

J. II. N. ROOS, Secretaris,
Executeur Testamentair,

Pu b1ieke Vcrkooping Ronëgaande Onde~jzer
VAN B~OODIG:p TE :

Huisraad. Rijtuigen, R1ettonteiD~ lijt KiomeJlrboOg•
a.nz., enz., APPLICA't'.,IES voo.r bovenge-

, neemdel betrekking, I verge-Op Woensdag, 23 November e.k., zeld. van ~~ bij de wet v,reisc~l.e
get.Ulgschriften van bekw=heJ.d'

OM 10 UUR V.M. engoed gedr,ag, vandelaat6 School.

DE Ondergeteekenden met in· oommi88ieenPredikantd~r meente
structies begunstigd door de waarAppli~twerkzaamw~,envan

Liquidatoren van de heeren VOlGT Iidm.aatllchap eener Pro~tsche
& Co. (in Liquidatie) zullen Pub- Kerk, sullen door den On<lergetee.
liek Verkoopen aan hunne Pak- kende iD~waeht worde~ tot op
huizen te Lady ~h-()y Straat, de den 14den December, e.k. I
'folgende Goederen, t.W'.: Werkz~eden te beginnen op
I. Huisraad.-1 Eetkamer 18den Jan¥,1899. i

Lederen Set. Alleen. otigthuwde .manspersonen
3 Slaapkamer Setten. zullen ID; ~erklDg ~nomen
Fancy en Andere 'rafels, Stoelen. worden. : J

"2 Klavieren. Salaris .£l20 per jUl' en ,e school.
lOrgel., gelden~! '.
1 Harmonium. / . Billijke ~eiskosten ge~fd door
II. Rijtuigen, enz., Spiders, 1 kwitantie. rollen vergoed Iworden.

Open Kar, Voermachines, Water N.B:-D~ ~1aagde .pplioant
Molens, Tuigen, Zadels en Toornen, m~t noh VOOl'Zlen van ~ on~r.
en wat noz verder zal worden aan- ,wl]Ze1'8 2de; Klas Spoorw~ Certifi.
geboden, t~ veel om te omschrijven. cant om te~n half·prijs ~ reizen.

Medo zal. verkocht worden ; .~O Da. J. C. HEFER,
aandealen 10 de Paa:~ Berg WIJD 'Voor" SeK Com.
en Brand MaatschappI], Beperkt.
li' T, E l. .t ,1 Af, l. .Parijs, O.V~S ,
au re, ran 'yo'j·vo., sager'J. 14 November, 1898.

ii Jen lOden

\.UL\\,
':' r ::)<:11. Co II.

)ENOODIGO
,,\, ~e liool te
DI~lr. Oudta-

, I, met vrije
vergezeld vs.'1
,n ingewachs

des jaars,
:~c11 een nood-

v, \'.D.M.
(' ahtzdorp,

Voorzitter.

GEEN BRANDZIEKE lEER.
-------~ilAYWAHiJS--

SCH~P£NDEECWASCH.

t,
EEN Hulp-onderwijzeree iQ.

Belle Vne Seminarie, \_RBIIijlr/!'.

klasse Meisjes.school). te 80~ .
West. Bezitsters Tan het Inter·.··
mediar Arts Corti1icaat, zn11en de
voorkeur hebben.

Twee Rondgaande Onderwijzers De applieante zal verwacht WCJr.t
: .: ' den om Hollandsch tot bij Katricu.. .
! BBNOODIGD TE:. latie te •onderwijzen, alsook !;:t

.Vierfont,in en teIOipfontein, en Stelkunde (Algebra). K '.,
wk. l'4i~den Valacbrlvier. ca.ties om SchilderkuDlt en NU!4.

, . werk te onderwijzen zullen ook een ..
aanbeveling zijn. .

Salaris £80 per jaar met vrije ,
Kost 'en Inwoning. Applikat.ie11,.,
den ouderdom verIQeldende, eD"··
vergezeld van certificaten en getuisc. . '.
schriften, bij den Ondergeteekende
ingezonden te zijn niet later dail
9 December, e.k.

Plichten te aanvaarden van af
het volgend kwartaal.

QUINTON H. SCOTT,
Hon. secretaris.

\NSCHg

fAILDIENS'f

I'·, Li jn vertrek.
", .. Jl. Londen om
j unr n.rn-, naar
. ~ il' Helena en
, ,It: be paal dil tu.-

Ontbinding vau Ven-
nootschap.

LlQU/DATlE VERKOOP/NG

il iii, -r- !!ebou WI'n,
IIn..\.; van Auderley· en Waalstraton.

Kaapstad, 11 November, 1808.

J. J. THERON. Afslager. Br.andziekte.Een zekere Dood voor._". K, ' D:·l<c,.
-, K. lj RA tl 180lf

K " li 'ft .>10"
:: K. l };>IGay

VaN

EERSTE. KLASSE Gouden en
Zilveren Juwelierswaren, Hor-

loges, Klokken, Optische Goederen
(Brillen), Eleotroplaat Waar.

Groote Disconto.

APPL1. (JATIES voor 'bovenge-
noemde betrekkin:e verge

seld van de bij de wet vere hte ge-
tuigschrift+n van bekw I heid en
goed gedrag, van de la.at6~School~

T'U. lES· ·EN THORNBURGH 'commissie ~n Predikant w~ Appli.~I , canten we.,aaam waren, ! en van
(IN LIQUIDATIE) lidmaatsoh~p eener Protëstaateché

. . 'Kerk, sullen door den OIlderge·
36Luge: Strut,--Y.'.C.A. Geboulen. toekende !ingewacht worden. tot

Bij alle Depóts, Agenten en Winkeliers: . op den 24s~n December, ~.k.

WILLIAM SPIL HAENUS & 00., Kaapstad IOLOMIAL~lA~~~~:l}.enTRUST 18'r::'~"i~~~n te beginnen op
Salaris i£120· par i8f'r en de

TEEL "IlIIURRAY & 0 No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD. Bchoolgeld~n. .S , ~. 0., Allen ontrA.hnwde persol:l.en zullen. ~. h [lpltaal, £25,000. RlSlrve Fonds, £66,300. . J?: ' .
. P, o.rt EHzar~.'.t . 10 aanmer.,....g genomen wforden ._ Kennis tan mlUÏek een. sterke

Ê i-t li WURBORG Til YAI ER.RLllliEID. aanbeveling. :

J•AIIES.·'."".IIJd! .,..:~'-"8···DEui~J:\~~r!'~~!~r~ii!ri~~~:d: d~:li~~b. ~es,isk~t;d~n'.'~~goedfd.ft' -_=_ \I Oprechtheid' en Getrouwheid van
Trnsteea, Likwidl!.teurs cn Administmtenrs, worden. !
Executeurs en V~cn Datief, Curators N.B.-De geslaagde applicanten

~ Boni, BaljuwB, Landmeters. Bl:stierdera IIn moeten zie)! voorzien vllin onder.
~ Secretarissen van Banken, Loges, Assuran· ,:j ï
... tie IIn andere :Maatscht.ppijcn, AfdeelingB' wijzers 2'te klas 8poo~g certifi·
:::;a raden en Municipaliteiten, Klerken en eaten' om: - ~~ halfPrijs teaa andere lleambteu in diell8t van }"irmllS en reizen. !:if Publieke Inrichtingen op voordoolióll ter-
1'\, men.
.... Deze PoliSll~n worden in ontnmgst geno·-a men· door dé Imperiale Koloniale, Tn..na·
o vaaJschll en Vrij<;taatschtl Regceringen en

alle Employeerdera door geheel Ztrid·
ft.c Alri ka.:E' Vormen van Aanzoek. enz., op aanvraag
~ bij

Weeskamer en Trust Maatschappij. Gebruikt· door
de meest voor-
uitstrevende

Boeren.

K 'oIln L

b P IlA. Koloniale Beproefd
------------------ voor

VIJFTIG
JAREN .. !

KENNISGEVING.PUBLIEKE
il. ".\.. .,ru!r 'l U

-: ";"r; ,i. mt r mt , ..
Et;~ G~DEELTE VA.N DE

1\IIXx...X»:E: ~ I~".r
Il Wlil('ll dpn heer J. C. HOFMEYR, ~n behoeftig~ en we~dadige

Inrll:lltingen ..-au Kll<lpstad, IS nu verknJgbaar voor dlstrlbutl8.

" r " 2'1

Somerset Oost,
11 November, 1898.

.~ ,"orvoeve mei
ln I" CLBTL'I
\r'I'I.1, (Apin).

« -
- -_._--- -------
Onderwijzeres Benoodigd ... e,V OOR Kopjes.Kraal, ~ Oaln. ;.

nia. Kennia_ van Kusiek;'
wordt vereischt. Er sijn altooe 'fIIi1l
15 tot 20 kinderen in Sohool,· waar.
van 80mmigen reeds tot IV stud.
gevorderd zijn. Salaria: .£60 en
vrije logies. Aanzoeken zullen ont-
Tangen worden tot ilen 22 Decem-
ber door, .1

. .Qs. M. S. DANEEL, '
Calrinla.

" E;:-;CII REVE~ Aanvragen van lVeldaJi~e Inrichtingen, komende
.J !riJmen uu bept'rking van 'Jil 'l'e"tateurs 'restament, zullen door den
T1der~ctcekende voor overweging worrIeD ontvangen tl}t op MAAN·
c\G, den '-,den DccenJher, a.t!.

G. W. tlTI<~YTLEi, Secretaru.
LIJN

iAILLHENST

li TSCHiP P f J

]\'jlOl1iale I\'t'esbmel' Gebo\lwen,
f Kerk-plein, KaapslaJ, lG NovcmLer, 1808.

'-TI.

URF l'lLOLM (GROUND PEAT). ~
''-:>
'~

~

so

"'tIIOhaPPIJ ......
...1 li......~n~.d
re8W~ ....
''igtlDd.
LAND.
i pL. YOIrtOJll
't • t;., JrCILL*

'so J. M. WESSELS,
, Seo. Bch. Com.r IU' duhesle voor het vel'Jmkken ,an Truchton, zomler reuk, en al

lwt ',ap nin gekneusdo vruchten lOzl1igt'nde; in pRaloll van omtrt'nt
" Ih~.t~:g'tJn 1() lj per 100 Ibs. netto kontant. Kan over eo ovwr
. ~. ["11 ",·hruikt.

IJL'IT:)CHE .AARDAPPEL· MOp~REN tot Kerstmis, met elke ....:2
:.rmediair L'nion ;-;t{)omboot. ~

~

s., }) Il'TMAN &; Co.,.
21 Hout-Straat. Kaapstacl.

Bus 724. .
'X7IJ geven bijzontlere BaIldacJU aD
.V l' BezendÏJ1g6n Eieren, Aardappelea.
Uien, Vellen. Vederen, en an. ___
Produkten.

J'letaling geechiedt onmiddelliJk, ml.
5 Qlo CommiMiII.

Correspondentie ill HollaodlCh lDdiea
verlaagd.

Stel onl op de pr.1ef, en &ij salt he& niet
betnturei1,

Geluli.skraal, Kroonstad, ,
10 ~Nov~ber, 1898. ..

I

. I ,

ALIWAL MOORD BERSTS KLASSE
puBLIEIE SCHOOL~

INO IH.Al' D.
."TU. OlDtralt a G. W. STEYTI,ER,

SecretariJ..A. FITTIG, 47 BURG-STRAAT.·1, .~-' r, 0 D'''' ., POIITDUS No. 14.

Stalen Dam Schrapers met 'Withouten
. Wielen,
BoUnder Zweedsche Kook-Kachels,

Engelsche Kook~ltachels,
8randram's B.B. Zwavel,
, Heining-Palen en Draad,
JJzerwaar en ~ardenwaar Ma«á.zijnen,
10 en ·12 DarlingEtraat"

KAAPSTAD•.

11'1'" omUaa 1

BENOODIQD.
E·EN ItulP'"O..•nderwij~. r, . gecer.

titideerd, en een : man van
ondervind~g. ten vols~ bevoegd.
om Hollanpgch tot. bij 1tlatrioulatie
te Onderwjjzen. salaris: £250 per
annum. ; ~'l>

. Werkza.&mheden te aanvaarden
in Juli, 1899. '

Doe aan~k met
tnigschriftk en tielIlODUUEI1(18,-ce·rtl·

kaat,. op voor
1899~bij

KOMEN AANLOOPEN;
: .• mooi. 8ttoc.
1;1(Tl!rLt.beD voor

rwuU:omai ,,~ ENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN, BIJ den Ondergeteekende is
komen aanloopen : Een roode

witpens Koe, met een roode wit·
pens Kalf, een jaa.r oud.

De eigenaar kan dCZielve terug
kiij$'en mits .betaling dez~r adver·
tentle, gr&ZlDg, OppasSIDg, enz.
Indien niet voor den 15den Decem-
ber aaDSt. geëigend, zal dezelve ver·
kocht worden om de kosten te be·
strijden.

AUSTEN'S
Zinki~gsJIiddel of" Nevatiae.'

.ar J.o;NG ELA5IlI
'... ordIlU ....
~ VfoIl lO~~

--------;---_ ..
) LZOEKT on,; en inspectceI·t ons Hui:::raad, Breekwaar, en Glas·
) II ,lar rerto()nkamen:.

DUSTPAN,
:;8. -GEDU~DE jaren beproefd eie.... .'

mediei}D ,tepo Zinkinp Boafd. .
pijn. 1r,udpiiil, ell alle lOOmm ZiDtbtt-
kwalen. 'fOOrtegbracht door kCMldea .,
aodere oonaJam.. .
G~repareerd.alleendoor A..K. 4~,·;

Apotheker, Cradock. .. .

. AGDTBlJ VOOR K.upft.., t "

BEYNES. MATHEW "' ~ la. "'.pw
Bo&teJ, "' ,.. "" 3d...,. .

.,.-r HAVXIrS
'iI'IInlJ:._ ...
~{] perd. UnioQ
,S\.oom booten.
·",rn.n~
CIon Stoom"""<,

LITTLE
PLEI]).T STRAAT.

f;l'l'l1 in;;e,()('rd llui:;raad, alles wordt in de plaa.tselijko Werkwinkels
r~aard 11:\<1 door zeer vertrouwbare mannen. . .

r:"rllge Yervaál'digers van &mboezen Goederen ID de Kolollle. G. ·F. JOUBERT,
Weltevreden,

Barrydale.GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ.
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'li
11\
't ,

8ubeOnptte IJjaten nllt1l voor of om'allt
Nove.bet

Applikatl. lt1IJlD4ID i1lPJOlldeD siiD. bij . ., ."tl1ltMlia1:lIPli.
Afrika (Beperkt), of un !lekatrtoren.. . JIlof Jobalmel!Unrr· c· ,'" .' .~. .• " , " ". . . '-, i'

, UI ECHTB ZUm-lFIUllUSCBI tBOOSTBJULK OlD_mG,

Pnhl! eke Verko uping: Keteen::' ~ ee~::-OV:d~~::::,':'h:! ~~:::~8Jaren) Een Honderd en VlerQg D1ilJend Po:odm aterliolJ·
, >

OAK VOVALLEyl STUTTAF~!!~~.OIPANY,
THORNE, STUTTAPORD &: Co., (UpstI4 III JOhaueabnrg,
STOTrlFORD &: Ce., Bel Union-straal,Lon., l.C.,

Gcinoorporeerd onder de Maatllchappijen W.t, 1892, .ter Kolonie, Kaap
de Goede- 'Hoop. '

LUelDIDdelaus, llee4ermu.en. Hlls ltlbeleerdm, IIlOtrders eD AI,emeeu
.agulj.mee~ten t• .It Groot 81 Ilell.

__,..-

TENDERS
ftmOE..tlJK .pm. 'ark.. t." Kaap. 8~.U····Blaise vuurt.crten ~les..
zullen door den Controleur en .Audi"

ltlug8!' ea teur-G ... l, J{aapsta<!, .ord~n
." 11/6 ODiftllgen tot op den .middag 'faD

eeD VOJ'~ WOK81(J)A() .•deu 21gtén ~ber,
. aistori&cb 1~98 voor de gedeelteiQlte o~

...-,""M'" een . 2~ dekking vaD het verl>LQf.en YGC!r het
"- ftl"huJ voorzien en oprichten vau meuWO

""", ...... :JII oorlOll Il geuteD. eDZ., eDZ..., ,.. . 2/9 Platmen, s~likatiën en Con-
ld. . ADD1e,-~t~ ScbhttpbreGl ~ trakts-voorwaArden ltuQD8ll op

~iuge Een \'tlr_ Uit e even JD - k d 0.a"~de K~lltad ~ de 18"eeuw2/9 aanvrage ten antore yam e
u.beFamWe v Id~ekent.z'O(l6Hr Haven-meeater, Mosselbaai. worden

br de Stiohting va. Stf.llenboeeh 2/9 gezien. of aan ~ van het Depu:_tAt-
J. D. tEmL

L
. Uit bejt Atri1ta&nsobe m~t voor publieke Werken. Oaledon

i]3Oeren Leveni'" .. , 1/9 plem Kaapstad, gedurende de ge-
N. iIohu:ill. De Aft1~aner ~r eD d. wone kantoor-uren.

!JamCl101lilinJ ( teUwe editte) 3/6 'Ienderaal'l moeten den kortat.eD
D'Alt~£Z. Jtaapsobe. tones ... 1/6 tijd vermelden waarin zij onder-·
B. ~I~~:-"i!1:':. S~~_iv~)r d. nemen ~m het voor getenderd werk

z.I.! 1~0 (entngen voor te vernchteD, en moeten eeD beT!'8"
! Bohool en H lt3 digenden borg stellen voor de

Id.' 20 Liedere voor gemenr beboorlijlte verVulling van het Kob- .
. Koor •.. •.• .'. l3 trakt, eu zoodanige borgen moeten

1di Afohelds. van Dr. JIUII6de. deu ingezonden Tender onder-
: son (WOOI-dtm • k~Tijdschrift tee enen. .

OOS! blad voor De laagste of eenige tender nwt
i Doodwendig aangenomen~ .

lIDI'"'

•

aaftllltlDlll -=f=)'-
ISnrteo )
j,~ •
&_Jroe ....... per 100.

pu.Rr I

(,..",l_H,

AFDEELING CALEDON,

~ behoorlijk
~E gelaat de Executeuren in
dien. Boedel .ijlen den heer
STEFANU8J..... """1. r.al publiek op-
~eilen te

KLEEDER NFONTEIN,
1
I

open BlkenAvond qm 8uurr
Dag_VertooDlDJAD op Elken Zater-
dag' om 3 uur D-Dl., voor ~es.

Oez1DDen, en Jt1nderen. :

lo4lsche Lo&ts Il •• 'rij'" ,,,.f
Prijsen : StallE'll ~ Pit 3a. Galerel 28.

J,laleieebe Galerei la. Plan daplijka !>peQ •
se Da.rUIr ... SonI.

s, BONAllICI, Beetuurdn •
EN

GOUVERNEMENTS KENNIS-
GEVING. No. Vil, 1898.

1Np<srUIIUJd roor lAntlbO,.ID, •
Kaap tU Goetk ll""p,

KaopaIatl,!I NOUlIIber, 1898.

PrljUI ioer Boomgw4ea, iSlS-99.

'} j

Losse Goederen en Levende Have,
,'£360,100.OP

DONDERDAG, 15 DECEMBER, 1898, KAPITAAL v ssoUL. IN
210,000 Zes perCent. Stijgende Aandoelen van £1 elk
HO oou Gewone Aandeelen van £1 elk ... •••
100: Bestuurs Aandeden van £ 1 elk... •••

£210,000
l~,OOO

100
'WESTELIJKE DlSTBIKTEN.

preoies Oft1 1.0 uur. _-
HIERMEDE wordt ter alg_ne uaricb&

bekend geat.ld dat de volgende prijzen
voor competitie, ..uilen wordeD "UPbo<leU ge-
dUreJlde bet volgend jaargel ii. voor Beomraarde1l
1I"legen ill de Wellt.eljjke }·ro.iueic, o"élerwor·
peil ...... de bieronder "enoemde voorwaarde II :

PRIJZEN.
KLASSE l._BlacltJfwt1'pemk Boomgaarden.
(a) Voor BoomgaArden beva~tende

o""r 6,000 bocmen :- •
hie prijs, £50
:.Ide prij., £:.16

Departement voor publieke Werken,
CalPdon Plein, KAapstad,

]9 November, 1898.

D
E On(1t-I'C:'toekende lJL'hoorlijk gelas I door de ,~~x:ecllteur~n 'l'est~me~-

t arr III dell Boedel van \\lJ1l'n den heer I- r,Rr,,~\:"l[J 1. J. BE 'it.us,
zal )11\hlwk vt;l'k()()I'l'n te "0,\1' V.\u.n" (Palmiet Rivier) op gen~m-

den datum:-

£350,100

£.200 000 zal verkregen door het uitreiken van 2,000' Sohuldbrieven
'van £.100 elk, dragende Interest tegen VIjfpel' Oeo.t. per jaar.

D~ Vendors bepalen dat ten minste 100,000 G ,nyone Aandee~en, 12:1,000
Aandeeien met VOOrkCIlJTCchten,:C60;OOOaan Schuldlme~~n, en de
1\)0 Bestuur" Aandeden, voor hun zullen worden terzIjde gezet.
De balans der koop-gelden. t.w. £26[J,OOO in Kontanten of Aan.
deelen volgen" ortie der direc~liren. . ..

Aanzoeken worden gevraagd voor hot overschot der mtrelDng, t.w, :
40 000 Gewone Aandeeien van £1 elk tegen pal'.
85'000 Zes per Cent. Stijgende Aandeel~n met voorkeurreoht, VaD.

, £1 stuk tegen par.
£110,000 Vijf per Cent. Verband Sohuldbrieven, tegen par,

llETAALIL\.\P. AL~ \'OLI;T:

A.\NT'F.F.Lr.:-i'K\P1TAAL \ SC'IILLonRIEY£N.
Op Arplikatil' '. 2 li rer,Aandeel Op Applikat,i(' •.. 10 per Cent.
Op Toe\...e1l11lng 7 li per Aandeel Op 1'oekl'nntng 4·0 per Cent.
Op 1Janual'l, ltlml ]O!- per Aandeel Op 1Jnnuari, l~m) 50 per Cent.

Trustee voor Sohuldbrief Bezitters:
L.\rI1LA!' MAcLBAN,Castle Mail Packets Company, Bepkt., Kaapstad.

Directeuren:
W, Tnp!::'>E. A(lderl"r-straat, Kaapstad, Voorzitter.
S. IL STrTTHORD, New Union-straat, Londen, E.C., Londen Directeur.
H. f, E\!<T(De h. h, Ratou, Robins& C.),St. Georges-straat, Kaapstad.
K s, Sn:YTLEK (De h.h. J. G. Steytler'&' Co.,) Strand-straat,. Kaapstad.
W. J. 1'IIOHNE, Pritcharll-~traat, .Johannesburg, Besturend DIrecteur.
R. STTTrHIlLW, Adderley-struat, Koapi'!ta.d, Besturend Directeur.
lJoliliers: DE STANlJ.\Hfl BA~K \'AN ZEID AFRIKA, Beperkt, Kaapstad.

UNION BANK \'AN LOND~, Beperkt, Princ.es-straat, Londen.
,(;'Jlicifwrs: Fairbridge, Arderue & Lawton, Kaapstad.
Al(ditt'lU'''': JOSOLïNE,Miles & Blow, 28, King-straat, Cheap-side, Londen,

KC., en Manchester.
E. R. SrrRET, St. George's-straat, Kaapstad.

r,ll",l.:n S"Cl'l'Iari,,: .H. S. HATTON,New Union-Htraat, Londen, E.C.
8tcrdrrr;,' eli (;''I'f'g;sln:enl K'lII/oor: Vv. F. SLLK~TONE, P.K. Bus 69,

Adderley-,;traat, Kaapstad.
PROSPEOTUS

(Gelijktijdig uitgereikt in Londen. Kaaps/ad en Johannesburg).
Het Ei~endom op de Maatschappij te worden getransporteerd,

sluit Ile volgende Baten in:
Vrije en huurpe.cht Eigendom, ala per Valuaties
Handela-voorraad, tegen landingskosten en onder, Johannes-

burg, Kaapstad en Londen •.• : ••• ••• ••• £148,477
Boek Schulden, gewaarborgd door de Vendol'lS :-

Johannesburg Tak •••
Kaapstad Tak •••
Londen Tak

Proportie van Assurantie. enz.
Kontanten in banken en in handen
Handelsstand, Uitrusting, Muur Artikelen, Meublement,

Machinerië, Elektrisch Licht Installatie, Waterkracht
Hijschtoestellen, Meubel Wagens, Karren, RijtuigeD,
cnz,. in Johann~burg, Kaapstad en Londen £ 91,H50

W. WESTnOFEN, •
pro. Hoofd Inapekteu",

publieke Werken.

I. VAST(;OED.
Dl' voorname Plaats "Oak Vallev " groot omtrent ~,UOOmorgen.

1).''7,8 Plaat. I.' g,.lt'gen in het j,l'~te g(';let'lte van Palmiet Rivier, binnen
gemakk.'lljk hNelk van t'lr Lo\\rY'~_ 1''''''', \~'aardoor tlIko mwoner op de
Plaat!' ln"taat gesteld wordt naar 'Kaapcitalt te gaan en op denzelfden

dag terug te k'·l'l't·n. .Er zijn omtrent ,~,OjJII ElkenlJoOllll'll 0p dit Eigondom, met een
overvlocdil! voolTaa(1 van \\- ate!'.
, Het \\'oonhlll~ 1:-1een gl'rwtlijk gel10llw nwt f_i1'OoteStallen voor :1~
Paarden, \\. a~en lt \113; en VI k ~elllak, met lwt \\' at.er aangebracht tot hl]

de keuken-delil',
1)8 wrschillende Killl\pen Zljn goed o\illwllld met Muren en !)!'aad-

Heining. De vang" Eigenaar heeft een zt't.'r groot~ PH l'UIIIW .)l·n
uur

opgerirht voor het d1'(»),!:elle-n prl'pareeren van ZevenJa.'l.I't.Jl'~(bvcrlastwg
Flowers) welke een gwute bron van lllkolll~tl'\1 voor hem w~ren.

V all wege de groot" \llCnigte Eikenboollll'n 0l' dit prachtig' Land~oed,
werd \\ ijl,'n de heel' I\F.\ I !;.-; instant !!e~tt-l.\, om ruet groot voordeel een
groot gE'tal Varkens t." I ' ", be-halve (;ron,·\>'ceu andere L~~ende Have.

Kkl, ge,;dllkt vo»: .nak cn van .le. \Jf:'~te:;oorten Baksteen, wordt
in groot,. 'hoevl'elhetl'·l. '.' dit EIgI'lldolll gevonden, dat ook voor het
kweeken van elk soort. grJ:lD gesclllkt is.

Het mag vermeld Wonll'n dat de voorgestelde spoorwrg naar C~ledon
over deze gronden gaat binUl'n een paar schreden van het WoonhUIS af.

Bt't Eigendom is bed nal1ij rin Po-t- en Telegraaf Kantoren.
BiJkan~ dIJ gebooie Plaats I~ lIlllhelDd mct Draad en IJzel'en Palen.

II. Levende Have.

£7&
(b) Voor Boomgaarden bevattende

"lUl :l,WO lot [J,()(I() booesen :-
lste prijs £a[J
Zde prij. £:.1[.
:lde prij!, l H)

(c) Voor Boomgaardan benttende
van !JOO tot i.lllJ(l boomen :--

lole prij.., nr,
:!de prij., £10

£70 Atdeelingsraad foor "de At-
deenng Fraserburg.

DE Kiezers in 'Wijk No s van de A~- ,
deeliug Fraserburg, geen kandi-

daat voor ~gQe Wijk genolBinet:~
bebbende In overeeDkomst met w1ln
keunisgeving van 15 September.
1898, worden de kieze~ in ~
Wijkmitsdezeuitgenoodtgdschrifte-
lijk Kandidaten te Domineeren voor
devertegenWoordigin~van~
wijk in den Afdeelingsraad bij .
volgende verkiezing. Iedere Kandi-
daat moet genomineerd worden ~
niet minder dan vijf ~en dle
gerechtigd zijn om ~~ de Wijk ~
stemmeD, anders zal ZlJn nominatie
nul en van geene waarde ~jn; elk
Kandidaat moet afzonderlijk ge-
Domineerd worden door niet. ~
dan vijf kiezel'l. Geeb kiezer kan
meer dan een nominatie ond.ertel-
kenen. op verbeurte dat zijn naam
op alle nominatie8 waarop die ver-
schijnt zal doorgehaald worden en
beschouwd als nooit er op geplaaf,at
geweest. Alle nominaties moeten
door .den Ondergeteekende ontTaD-
gen worden niet later dau deu 14den
dag van DeeemQer. 1898, ~ i••
nominatie die later dan dleD d-s
wordt ontvangen zal nul ell •
geene wa8rde &Qn. Ieder Kieser
die zulk een nominatie teekent moet
er zijn woonplaata bij opgeven.

Gedaan dezen Veertïenden dag
van November. 1898.

KJ.A.<;.'E Il.-G>tru. BoomglUtrd.tL
Voor lIoomgaarden be,...,tcllde over

100 boomeD :-
lote prije, £20
:.Ido prij •• £10

£30

£200
Voor de doeleind<'11 deser competitiil r.ullen

de W""t.elijke Dietrikten genooriln worden ,om
Pbilipetown, Hano,'or, Richmond, Onall-Relllet
Aberdeeo, Willowmore, Uniondale, KOyaDa, en
alle Afdeeli~en teo wOllwn daarvu. te-_en met GnqUlland Wellt eu BecbuanalaD~
in te &luiten.

CONIJlTIEN.

7iO Eersteklas gloole vet te l l.uncls
(geschikt voor den ~l:Jcl.ter).

80 Bokken.
~1 r:l'rstt'kla!-\ Ezels (geleerd en

ong,'ll,pl'!l).
21 DonkL')' \leITle,< (prachtig)
8 Donkey Hl'ngsten
~ Eer,;ll'kla3 Donker-hlauw

Kar-paarden, omtrent j jaar>
olld

2 Eersteklas Donker-bruin Kar-
paarden

13 EerstekllU! Merries
1 Eerstekla.'! .Jon~e lleng:it
:3 Ecn;teklas Veulen::!
1 Zebra Heng~t
li Eersteklah Melk Koeien
4 Kalver,;
1 Eer:;teklas Bul, :3 jaar oud

20 Varken,; £281,200

De Competitie zal voor alle Boomgaarden
open sijn, ingeeloten diegenen die m~Opd~n-
gen of prijzen getrokken bebben 10 vonp
jaren.l ....cbrii"iogcn moeten bij ddn Onderpteeken.
de ingediend .ijn niet later dan. Diuada&, 13
Vecember, 1~9il: en moeten vergezeld gaan
van ..en entre fooi VaIl £1 voor elkeD boompard
i~bre\'lln.
BeoordoelinC ol pluts vinden tuucbeG den

ládeD December 18~1;; eu den l&den Januari,
18~1~1: eD de prijzen aulleo volgens de voJcende
racbaal merken worden toegekend :-

V"'Ir Bladaf tDerpe"dd Boo"''Joartk-.
Bebouwing (oondi-tie nn grond, vrij·

beid van oDkruid. netbeid en regel-
IIl&tigbeid) in ......merkinageno!Deu
de plaataen klilll&tiocbe conditiéD 25 lDerlteD.

Snoeiing (goede bewerking, aaijjl
voor den grond geaobikt, uiWaD'
ninT!nn oogat) ... . .. 2') ..

Vrijb"id nD IJuhiekte. scale in-
secteu of sewas (fUDgld) (meer
merken .uYen worden toegekend
alwaar mu getllaagd booft in de
behandeling vlUl de"" peat.eD) ... 20 "

Selectie vau bekende' pecljgree .'
..-teu, geecbikt .,oor liggiu; en
grond ... ." JO " '

Groei on gezondboid ... lO " I
Generaal (gekoaene lig&Ïng, afatand !

'1&11 IIoomllD 'l&n elkaar, grootte
....n boompard)... •.• •.. 15 .. i

-'1
Totaal ... 100 lDerken

l'oor Citru. Boom1"4rtkJC. i
Bebouwing... ... ." ... 25 m~.
Vrijheid vaD inaecicD, buWekte, I

geWY of siekte ... •.• •.. 40 . " I
Generaal (ligging. afstand VIUl elkaar, i

!!electie van IIOOrten, grootte -.an 1
boomgaard) ... 35 ..

Totaal loo-;'e,. i •

Alle vruehteboomen op de plaata, ,Mt eÏjf8":'
dom van den mededinger JijlJlle, r.DDen biJ r
beoordeeling in rekening worden geDamen. '

E8IIige aMdedillpt'. bezit~e eu ~e
om meer dali ~én "lute voor ClO.. peU~~-I&~
iDlCbrijveD, kan lulke doen, maar iDdieo jle
plaateeD a&Dgretu,end siin, "ullen sij ~r jle
doeleinden dezer rom.petitie ..... één plaat. jOl
landgoed worden beecbOUffd, I
aet saaien ta8lCbeD de rijen en het ...

vlUl kweekertjen in den boouigaárd sullen ft
eene vermindNing 'flin merkeD (niet Dieer
10) worden beboet.
. CHABLES CURBEY, I

Onder Secretaris voor LandOO+w.

DiYiaional ~OoUllCn [or
DiYilion or Praserburg.

vali Oarlfarvoll,)
VDltIlIVA".80 BOlember, tS98,

'SKORGENS,
A.,(lstb&re Goederen :-

en ::Mof
voor den

Kaapaohe

III. Boerderijgereedschap.
1 Groote Bok-wagen
1 Veer-wagen
1 Afslaan 1:'ent-kar (groot)
1 " " (kll'in)
lOpen Ka,r
1 Spider
1 \Vater K;ll'

1 ~kots Kar

2 Mans ~adclg
1 Vrouws "
1 Krui wagen
1 Kist Gereedschap

12 Sch&ap Scharen
-tOOKoorn Zakken
li Wol

10 Halters
;\ Rollen Draad
1 Ki"t Zwav!'l
~ Zakken Kalk
1 Lot Gebreide Vellen
1 Let Bout
I Bushel

, Gravl'n, Pikken, Schoppen, Harken
(in 1 (; root Koorn Zeef

2 Ballast ,ulandjl's
] Zak Zout
~ Zakken Guano

Deuren, Vensters, enz , enz.

Atll'llalan,aer en 6 Mof-rammen
RuiJ1Pa&lL'den.gedresseerd

. do.
do.

-, ... £ 988
£ 11,101
£ 2,378
£ 2,098
£ 11,918

"

1 Span Wagen Tuigen, konlj1lect
1 " l'loeg
:l l'aar Ac IItel'
1 "Vuor "
1 ('ldtivator (in goede ol'd,')
~ Snij !llaclIiJll's "
1 IJ zeren Eggo "
~ Dubbele.voor Ploegen

,'o{'(le ol'd(')
~ Z ;l'et!:3che 1'loegl'n (in goede

onlt'l
1 Eer,teklas Avery Schaal

\ ,- .__' ~.

" "

2:) ~!\l<1Jen Haver
lj " ~led

1V. Graan.
\ ~III) Zakkcn Kaf •

V. II llisruad.

. £55C.100
Of, nemende het laatste jaar van ongewone bedruktheid in de bezigheid,

een surplus van £5,284 om de fooien van Trustees, Bestuurders
en andere Direkteurs te betalen: twee-derde der balans verkrijg-
baar zijnde om een verder dividend op de Gewone AandeeIen te
betalen en een Reserve Fonds te voorsien.

De Bestuurs Aandeeien gerechtigen de Eigenaar3 op oon-,derde der
surplus winstelI na aftrek van alle onkosten, insluitende Slijtage, Rente
op t;chllld-brieven, Dividend op Aandeel6Jl met Voorkeurrechten. en na
aftrek van een bt>drag gelijks~aande met een dividend van 10 per Cent.
op het Opbetaald Kapitaal der Gewone Aandeelen. De rechten en
restrict i~8 betreffende deze AandeeIen worden in het Memorandum der
Associatie, uiteengezet.

Schikkingen zijn getroffen geworden tel' verkrijging van een
Londen Register om Aandeeien en Schuld-brieven in Engeland zoowel
als in Zuid Afrika te transporteeren.

Het verkrijgbaar wer)l:end Kapitaal der Maatschappij zal.£176.960
zijn, t.w., lIandelsvoorraad, Boek Schulden, en Kontauten bij Bankiers
en in handen zooals bovengenoemd.
Nemende de gemiddelde jaarlijkBche net.to' winsten over de

laatste drie jaren all! basis, zooals door d. boekhouders
gecertificeerd £46,693

Na de renten op de £200,000 lJ per cent. Schul<l-
brieven betaald te hebben. ..• ...

Het Dividend op £210,000 6 per cent. Aandeeieu
met voorkeut+echten •.• •.• •••

En een Dividend van 10 per cent. op
Gewone Aandeelen ••• .-

Paarlsche Execufeurskamer, Bsperf/.

Publieke Verkoopi~g
vAl( I

-kOSTBARE ERVEN,
1

WELLINGTON~i en
kmlnen

informatie ~er-
butore van den

Een Eer~wklas A","0 I' tillli' III 1IIli,;n~a,(l,b(,~taalldc \lit :-Taf~IB, Leuning
t'll andere :-:lot'len. l.cdd;anlen, 1 Harmonium, Hang en Staan
Law l't'n , Sofa.!', tiellIlderijen, Kleereka,;tell, ~ ~tove8, Breek-
warc\\ en Keuken-gereed,;chap, en wat, er verder zal worden
aangeboden,

Daar Ik lIlT\' B,:HI;~andel' Jl allen bekend was al" ecu Eersteklas
Pa.arden-kl'nner, is het mij onnoodi~ u te zeggen dat bovengemeld vee
allen (','r~tt-kb::l' l'n in g.)('lllJ conditie i".

Ik S\'hapl'n zijn ~I'ek-vet ('n ~cs('lIikt voor den Slaclttl'l'.
1':\'\\ \t',ler di.· du,; llluoie l'aanlt·n en Ezel~ !tebben wil, wane deze

Y l'ndut il' ll'ker bij, want u kl ijgl niet weder zoo ~D kau>l.

£10,000

£12,600
£140,000
£14,000Komt dus Koopt 1en

MEJlJF\' .. \\ NA LOUW, weduw_.!,'wijlen dell heer J. P. LOUW,
b{'~lotl'n hebbende zich 'Van bare buslomrueriu~en te ontdoen,

he'Jft den Oll,lvrgo~akenden gelast, in d'~n lOOi)van de maand December
18~1~,publick te vcrkaopen:

1.-- -De bij llllliLt'k g""dllt.U.' Wijnl,la1t3 "MODDERASVLEI,"
gell'gt'n tu,:sehen H.lelJel'k \\'l'~t en Riebeek Kasteel, in het distrikt
M.alml'sbu r~·.

ll.-LO:-:~E GOEDERE\, bestaande uit:
(,.,.) Eene groot!) hoev,'ellwHI WIJN en KOREN BOERDERIJ-

GEREEDSCHAP.

£36,600

Laat dit een surplus van... _. ••• •.. £10,093
Geen Promotie Geld is betaald geworden of zal worden betaald, en

ue Vendors zullen alle onkosten verbonden aan de Vorming en Regis-
tratie der Maatschappij dragen, tot op de eerste toekenning van aan-
deelen, na welke de onkosten door de Maatschappij zullen worden
gedragen. . In

De Venuors zullen al de op 31 Juli, 1898, uitsta inde Lasten van de
Bezigheid vereffenen, en zij zullen aan do 'Maatscb.'ppij al de Vrije 'en
Huurpachte Eigendommen vrij van eenige belemmering overmaken.

De bezigheid zal, onderwol~n aan bestaande Kontrakten, worden
overgenomen; zij zijn VA\nden ge wonen haDdeltraa.rd, i~ll1itende over-
eenkomsten met geëmployeerden, AgeDteD, Klanten en anderen, en
kunnen om zekero redenen niet w'orden gespecificeerd.' .

Er mogen andere Overeenk(lmstcD zijn die technisch onder Sootle
90 van de Maatschappijen Wet, 1892, vervallen. Applikanten om aan-
dooIen zullen worden gehouden alsof zij daarvan kennis hadden, .en
hunne rechten hebben verbeurd am met de bijzonderheden van zoodamge
overeenkomsten te worden vool"ZÏen. .

Afschriften van de Ceriifi kat.en der Boelthoudera en Valuatot's en
van het Memorandum en de Assooiatie-Artikolen der Maatschappij, de
Trust Akte en Verband Vormen ter verkrijging vau Soh'uldllrieven. en de
overeenkomsten met de Vendo1'8 en Besturende Directeurs, kunneu
gezien worden ten kantore van de Bolicite\U'8 der 1rlaatachappij, en aau
deu JobanD.osburg Tak, Pritchard-straat.

Copien van Prospectus. met Applikatie om Aandeel of &huldbrief

Ivormen, kunnen vau de Maateohappij, de Baukiers. de Allniteurs, of de
Soliciteurs. verkregen worden.

18 November, 1898.

H. 8. GRBA VB8,
~

U1MlIlbare Werken,

J. ('. BEYERS, } Executeuren
C. J. N. DEMPEll~, jr. '.:'cstamentair.

Til

c. J. N. DEMPERS. Afslager ..
Calt'Joo, I" \"O\"\'mIJer, l,~'J,),

i
- i

den Insolventen Boedel ivan
Benjamin Blomerus Jo~el. I

Caro1isaen, Jr. 1i,

Op Zaterdag,
-26 Nov.,

Ezels, Schapen, Bokken.(H.) LEVENDE II!.VE, als Paarden,
Varkens, Aanteelbeesten.

(l:.) KELDERGEREEDSCHAP.
([l,) Eenc hlX'H'dheid GRANEN.
N.H.-Volledige opgaaf vl'rschijnt laIr!'.

'1(an de .. Spuy,lxn~.bDan&Co.,~l"-.""
Vendu-Kanroof. Malmesbury. •
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MARKTPRIJZEN.

J. D. [lU PLUIU.

IIIIEU~ JUUT.
19 No •. 11198.

beIlul& wa. 'leta Ph8eI ,.,. pl4
bloot. ~ VaG" t_ _..d~ tot DA
der bill, om lijd u lfWffI voor MU t.oea - de

ml~n"""..I'''' - hetpeJ;i-, .,..mesa hukl-. ~ JIIftt
PIETEBM.UtlTZ6URO. door dm leider vaD '. heereD D. de toeomalip ~ .. lD&

II Nov.-(P", lele".,,..!)- Dc hoo.,"'lc Jl1'liaen!Je. WA4LS partij, haDdeleode in overi., met. b:ibatle. HIJ itemcle toe
~:~I~oo~~~1 0,' de YerkOOl'lnolhc<leIlDlOl'teD die: partit, van de haud wae ...... baDder BoDd al. bDc1lclut __ ad

_________________ Ind~n lIJn dool Wal enbl eene coDferen- wordeu. HU
~OOPINGEN Lie ~ hebben, daB had hij mofieD TOOr. 'rioed ftIl de CollluilJlllitim 1.'I*ilCht·_1 "CIM

srellën, de order voor de tweede leziDg Elektlll om IIJne •• W...... . Dit ~w_.:;· YUI & .,.._.
zoowel alII d.ell 'teenm SCRallsBas amm. reD. HU ootmoet"-de kielen .... POIiê (Fo!&w) WOII Iiï .. die -- ..".
demén; erop, .'afg~ld wordt! tot a.'. berg op nnchlllead. daar "cri, ....,.,. ..u IOcIMNp 1UIItek1"..V 1I.I_ft t . d .. I dl .... \ ek tit, _clie .... "... ie cfuniaá llie,
r..,_ en em e eDL, enl. n en de IOmmipn waarftD hJJ lftriIr;t wwd eG CIie lIIOIÏe "' iD eo.tI .. pu op ilie be-

conf~renUe dan tot niete leidde, zoudeu YfUId. ZJjne au.&w~f...... VaD poema,,,erd ~
III~lite eenig8'dapD verloren zijn gegaan. dien aanJ, cJat de 9Ft' '-" ~~ IA:A][DOL
en ~u men oweripDi in dezelfde positie werdeo, dat ... hU' h • • .~ hij
gew4!est lIJn als ~óórimeD naar de confe- bij de AfribaDder 'I. lOU ..... O'iUNGD mtJWS.
rent~ wae ~pan. WIJ behoeven Ilechte te ~-

Dlt werd echter geheel onmogelijk ge- de brinen van de heeren A. BJdIt.D DI UOlHmG ~ _, repantiel
maalt door het aflendement-DB WAAL. en D. J. RossoUW, J1I8., iJl oue &Ua" •• :!:t dell Kap 8'- . VuoriofeD,'_'_

Indien de motie 'flU1den heer SCBRBINBa van 8 duer. Op 8 October maakte ~ EEl( WtJII.: .... 10 -plu" '-...pike'-
WIUI aangenomen lIOU het eeue verbreldng deputatie, afgezonden door eeD ~ berpcbe worGi &ekoop uDpbocIa.-Zif h,..
van de regeIe van het huis gew_t aiJD vergaderiDglijDerkieMn,bareo~ ~.
de rediatrlbnue-kw6IItie in deze _ie bij den heer DB W AALjtn kreea van hem BUll... al d, lrOtiIO 011""" ill ]fetal iDle-
wed~r voor te brengen. De aanname van opnieuw de verzekering, dat hU op de =_"f!.~it-M ...,.bIiU ajje ..
het amendement-D& WAAL maakte het redletribuUe·kwntie, eDS., bij de Afri- DB UOEnnlO 'fJ'IIIi tadert _, bet UIl'
echter onmogelijk weder voor te etellen bander.partij zon staan. . boawen eo .,oItaoieD ftIl cleajllbil ... JeqeIMD
de ~edi.tributie.kwestie tot de ~olgende Dit i. de man die de ~ooruitlicbteD.vao N.w somenet boIpitul.. 1 d Af __ .. partij t betreLL!- DIIIl2OEIIRIIIO loaft w_ prjjlltll uii ~ de
seSIJ,e te aten. want· als eenig voorstel e rt er me ...... g tot bee&eboompat'dtn ill de wM&eliike proriDeill.
eens verworpen i8 kan het nit't weder in redlstributle heeft ..m.lgd. Geen WOQ' Zie .... baailcenag duroIIlu-t.
dezelfde l18118ie voorgeateld word.n. :Met der dat Het lJtJgbldl (tbibl de Kolollut) TI OU ..... K wordt _.eel .u.tnblcbe ..Ik
andere woorden: De heet DB WAAL nit(ege\"en door een firma waanaD de iDpToercl dat - d. prjj- der Natallobebr D W d k _Ik bela&tFilk heef' _teo l'.&.po.
s~de abeolnut in de handen der te8en- . B AAL ire teUI' ., of tDt oDlaop WIIOOIILOOPD, ftIl de pluta JII_h, Phi"'·
par~, hetzij de conferentie .slaagde of zulks wal geweest, en met wie hij oog op delpbi&, 6 lDeriDo -- lof_ue daar·
niet; den beaten ~oet ill, hem herhaaldolIJk all omneot te le.,eo UIl deo heer S. A. LoobMr. !OVDLEDÉN.

Dit werd duidelijk ingezien door beide een vermomde ondeJ'ltenner der SPBIGG- V&IlLEDEII Woeosdzt beeft de yorst - -

pa

rt"eD, regeeriDg ~oorstelde, tt'gen welke voor. ...el .cb.de In het gerikt Frankfort, 0.V.8., ", E DR_EYFUSZAAK.'" .angericht, en bet aardappelpwal u doodg~. 1
Ep wat waron de dadelijke gevolgen? .telling de heer DB W.AAI. een open brief r(jpt.. bOMlIlUI, j20 Nov. - (B~.) i -' De

Aan den kant der oppoeitie ontwaarde publiceerde. Ook werd aijn naa .. open- AAN OSZZ LUIE" .. ordt knoia ~ .. en dat ~rw ";uI J.alhorD en lir Geol1lil Dadeu
men groote blIJ"dsohap. Men hoopte dat lijk genoemd ilia een lid der Afrikaander de ad ...ertonlie dos' Harrlysb

n
l'll.te k... pu. Poorell sun o.......edeD. 1blieke ICbooI re bolpoader"oaer beaoodigd, il A.II lio~1 Pioqaan ja gisteren Toor de

andere leden der Afnkaander partij hun partij, dat gereed WBII het SrRIGG· terugptrokken. eelate maal jNdert ,ua gevaag_b.p kHIje'
part!ij ,.ouden verlaten, waardoor men be- RHODES - minlaterie op de kllSlieDII te Vooa de N.ta1 apoor .. egen InlleD binneD tItaaJl 0.. mr' cjia.e rycb~eerden te~prelwl.

DE ZUlI>-AFRI" .&A-U sloot den strijd vol te houden en nieu of bonden. kort boadenl nieuwe w.geaa aaeko ... n. Ook '17'-"'- WIL""' ......... ...".~ G........ 11' AI ha d't Il t dat hij' aantal goed .... n·wag_ &al ill - jUl' ....~ ~ ~-
wo' mln mogelijk in de conferentie aan a meD II I a ~8 nos TOag , of twee meli 200 .erm~erd word.n. ' I
de lIlndelijke partij toe te geven. hiJ,Tanaf de aankolDlt 'Van den hr. RBODBS Dr; JlIltO"!utNOE 1I...ILBooT, de jloor, ..ordt LoIIDSJII, ,120 N;;;:-= (lWu.) - Keizer

F.n aan den kant van de Afrikaander in Kaapstad, intiem met duen olDlJing, morge~ bif,r .erwacbt. De uU,aande boni, de Wilbe11Il eD ;de kebenn k_ -taibDh-

P
artii? Daar on,tatond een ..ovoel van en al8 men zich de vele """chten die DUllollllr (Ja,'le, "ortrek, IDOfI'IDD.middal om laDdp~~!tri!'M_ÏDL p.. .. d 't t 'd • anr naar Enpland. rUméR ry na :rauen ia op er naar

DIN8DAG, '!2 NOVEMBEP 1'''.li'. grOGtp. verontwaanliging; men begon on. aarm on sproo. voor en II"'*t reept; Cbina, om bbii baar _tgeoooS -feD'

!!

~!'!!!!!'!!!!~~!'!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~"~~"~O~ d EEII KLEUIII.INOii op den 18den deaer plot- I _..___:ez::z: wilkkeurig aan andere leden der ale men ltiet hoe vortronw de leidere Ioling te Cradoek o.orleden. De dood ...erd '

DE AFRIKAANDER PA"TlJ ". ,,',"" 'wijf.lon.M.nw .. w .... _ _, .... "" •• d.h, _nl." 00.... .....- .... hot "" .... - .... "'., Werpoh"'-< van ....
DA VlD Dl<: WAAL. en 4

chtte
het hopeloos den strijd voort te en de he ..r RHODBS, sijn met de confiden- terwiil be' lichaam erg .,erbit wu. LoNDElt,2l Nov. - (Beoo4er,)- Defiinia&er

.t

'êel rréa d ti EEII BOND8VIlBOADlERlliOzal óp Z.terdag e.k. '1) k I'~ . . . d .
DE leider der oppositie, sir GORDON zettJ!n, iOl ien de conferentie niet zou lila- ti e co pon eD e van een IOOn van in de Drill ... 1&eWelhaatoo worden lebou \'811. °OOlr eeD WUllglDg.au e ge enR'

".";,,, ... nd,re ,oog.nu~d•• ro",~ g'" V,nd~ d. n"g;n, om'00 ,. gonn don ... D.WA" ; ",. • • M"", ... , "0, ... - - .. _ ........ _k =,~:- ~-:."::!:il:;7:,
sieven. die zichzelven hebben opgewor. Oil billijke eise hen die stellig verkregen de zaak is teona&nEeDlll'.m en te terugatoo· ==:u.~ig aalleD au

n
om de leden toe te deel 1'_ ... eilaud waar reo bOICb .oor 6

pen al8 de verontwaardigde verdediger!! zo~en ~ijn, indien de heer DE WAAL bij tend om er medei~D te gaan. De kieMl'I OP DEll """11[10"'0 ftIl Vr~' den 2á.teD ureD (IQl dal·
zij

nD partij had gestaan van df'tD heer DB WAAL, en de.Afrikaan. i -nn het gedrag van den nominalen ver. uv' d_, te S ore, gaat lDen &eAd erley, Koe· De'Zuid 1 dit!
_nwoo"" .. ' .au Pik"be'g, 'n " ,""'. do"', do om"'nd;ghod,nwu d. AI,;. d~ ""'ij d,,, ..... u _. _, - do bo. ! poo ~ ,
... U.n nu h" ,m,nd.m;n, '00' KU~ _d ...."'" gonood~k' d. h.no~in. ....n. V w lo " bij lu« L_~~ ~ UiWiiKOll.~.1d' . t ti k 1 DE WAAL geen II:weell te ontdekken; Ijjk aitp"""";'- lier bUwoDiag. I - I
distributie-conferentie, trachtten deze Baak er regis ra e- en om oop-wetten te aten NA.BIJErmelo ia eeD Jriekeliike maar iD IeYen LoSnElI, °l Nov. - (D_.'_.) ~EeD pu-

d
't dik' kintegendeel, oTerladen met e.Jl bedwelmd "ad bal, L...... -.. .._ ... _ ..!" ......... ,

voor te ~tellen als oen !l~~van prljzen!!- varen, en I voor e a.~.e e t16ll; 00 all e _oore e MD ...... - Tbeeiqb bliek f~di:.OOI" de Zllidl:'b:l-eaped tie Wie .._. h' te 11' d ldk h' door de lof~nitingen van sir GORDON, sir door de ... '.....ela o e.,....·_ ToeD de' o-..d. -.. D_-.W· ... 1.--"-1' ""',000
waardige onafhankelijkheid. Lawn wij e, s mmen a een ID eve ornetsc ap .-. ra .... • e!ge- 1"""" :rr'- uaa-... un _. il""
de aaak wat nader onderwekeu en het waarin lemaml geregistreerd ie, waardoor J¥Bi! en den heer RHODES beBChou wt ~D,~Or ngbi..ikWlll·~_~~e:l reedlIul·._!iJe·~~.ooJ8D,geteekmd. '4hij ioh I in :rlln i () a1- ~~ .-- - ..... Bir AHre4 Milner u .eilig uaaek e3.

licht der fel/"" op dit gedrag laten valleD. per80natio hij uo stem!)oB 'Verhinderd zal II ze ven - lt e gen 0 g- Je Dil BIJ Ultatek I_bikte eo 't'f1IclJUIare ... jjn. '

tI \V d
een weldoener van zlln partil. Moge de 1... - uUodd le'" _1_ t ..._ Ri' I

Kort na de, opening nn de tegenwoor- wQ'r (·n. al! eze veranderiDg doorge- II 'II Ce...... ... - I .~.eD nllllC""a .... ~K.OLONIE'
dige _ie, W.Nb.' AI"band" m'ni-~ ,,,n,.n w"d ti, Vrijbu" ,I,kU, ... , Afri..... " "",ij v".... 1I1I<!v"Io.' WM' ok W"H"'_'''_', ........ )bl. I~ t den van znlke wel loeners I lD.. bary, koarl binoeokon ill de markL DataID - I
terie gevormd. en Ide Afrikaander partij he hoC vcrnit'ligd, daD konden de Rhodee- en alle &ndere bijlOuderbedeD ....Ilen later wor· Allerlei uit. lt1mberlAt~.
be81oot-()m uer gegronde redenen-met volontiers nlt't voor een tweede maal de den bep_JcI. Jr - JJ.
algemeene stemmen, dat ze geene reu id· lanuelijke partij woonachtig in die ki6ll' Pa.rlementse Praatjes. DI I[lUlla l'oor wiik DO.ó, atdeeliag F.... ~~. I_a'_::ê.~!!,-~.:j_~.) :·--berr.~lefblll'l, worden door dea ei .....1eo COIDID-.ns -- -_.- - JCiUa ·-,-~"!'"r

tributiebill in deze ipeciale _ie zoa afJeeling gaan overstemmen, zonder on. iD oDHI!d...n-oa.1I:oIoanaen ftnOCbi om - taal, 18 ° eo, hebbeade Iajj loe",tpdjlll
inb~n"n, m da, oon ,.,Ii."'"oll.,," .. ""I"lmijJ,n '" m.' _....... _"N_ ...,t .... od - ... __ .. _ ............ >ti "_"-I Bjj-

g

epaard zou gaan met een hili '~r her- van dun naasten spoorweg.station te Die ~~n waad' ~L~ met diedabe. ren; alle _ioa_ 1nplOndeD te sijo niel ~:.. JIC!P;tnJafr.!_~.~ ~~~ .. ~oe grootine .-1& en ae uw_i wu na l1li n Ir.ter daa .. Dooember 1889. A_D~ ft .................... , 1'001' 4ije beWe..-

vorming der registratiewet t'n de wet op rijden, naar de wijk waarin ze tijdeDil het w,meliik le.endi!!. Die 'e~ Mt. naar PElI8OIIAT1E.- BedIllI dienDeD l'enalleid_ idOl- ' .. ".. de - ftIl recIa_QrifIlt"
omkooperij en corruptie bij elektie. Ten L,nglJtlrg opstandje. geregiltreerd wer· pw_te die noorde OI1Je... iH Ek bel daar '-cba~' YUI-u. iD yerbead _t "aar.,...r ~~~~~:... ......:-nib op teen aie, net die !don. word al bUq r---:- -'- - A_.,
gevolge van dit besluit gaf de l'RKMlER den. De wet m06llt thans onveranderd oad. I de joap YerkieIÏIII ftIl bet parte_i,l'oor inricb lloor Itoa-l u.rria '*'" hij ..
op den 20Bten October kon nis van het gtflaten worden tnet betrekking tot de 0 a den NIIideD~·lIiagiIIiraat 1'8n 8iellenbollob. III £2!i UIl de N~ of ......... CM

I
' nU' het 1'·"'·1 -- die \0"-;....._. U- m-I, - .ol&eade uitga.e zalleD 0_ ..... eeR •• _ ...... & .......... :.......

volgende voorstel:- W\)ODP aall! en den tijd van wonillg in .,. ... ,_ "-:r-:'" _, - 1'ODodig.enla&·au de Ye1Tichtin....n riDdeD. U><""""''_'''''''- . !. f I plrOogde nogte eo IOnt .... t our Bbodema ..- De ~ beefl het YOJ~ te._
., DIt baie beslUIt IIIct mort te galln met de c~e kiera dee in J van perBOnen die zich gun t....1! ld. per ton per 1Djj1. Die noor4e ia 1)1; WO&cEIITza EL£IItTIE. - De nameD ftIl .au ~ JW9IIIlierOO'.lIIIgeD in aVi'" op _

InoflCti.. Yan redl8tnblltle van kl"".etels gedu. o~" salaris" willen laten regietreeren. dao I!O '11 goeie mark.,... ooi ..oonlrte. :Hpi' de beeren dr. I.Beek, CbarIee Beathe 8tI lac. reeoIlI~ 'p'~ op de goed ........
rende d,,&e """.. e. doch "el..ot der regeonog ee" !m3 waar de boer en grondeigenaar min. het onl die m.rk ooodi&?: lU, w&Dion. _ JIaIaO wordeo pDoemd ala kaodidawn iD ••. 1deriar:-"l)'ir telegralD YUI deu 1 a deler
maatregel ba.lldelde m,,' bet ooder.erp op te Btbns twaalf maanden in eene kiellafdee. dle80lfde prodnkte bit duisend toone iD omOlHl band me. den uieo .. 1111 .. tel.oor WoreNter.

1
met ".,. •• &al de -raWi&e erWl(iDc

trekken en vroeg JU de .Cilllle nn IR\}9 in te ,,'ge mark te .oorsien. Die baadelaan ""'ar N.... ;:j!.:raemen lijU dese""_ gereed aich' ftIl de Ngtiering erlaDpa." ~'
dieaen, en dat de order .oor de t.eede le:ing libg een huis moet occupeeren om gere- graag \'8D ons prodnlrte our Rbod .. i&,omcia' ....nri &e .telleD, indieD door den Meo meldt dat de direct.earea de De
nIl bet wetsont.erp op parlementaire vertogen. gidtreerd te ka nDeD worden. daar kan die treingeld 110 .eul goedkooper • die .er in· genomineerd. Beers .,... ..... hebbea _k op te
woordiglOg dle&tengevolge worde geschrapt." ,I .. k r kl k ' d gevoerde iI08der8; maar 0l1li i&nie kiDden llÏI', 8ral1llU,AAN m_bllll ! riOMOD opi - poote ........ eb,de .....d Af k d ..,., allita IlIten ie, door t rond~en en. om te dink dal 00& miader nr 0Il8 prodnkte _.Id =hiDc1ena, I,~jed* hDnllldeDooe~1akOaaead___'-en[i.""

Al de ledeu er ri aall er partij k;:ort voor de registratie, van honderden I k d" B la _.... bet-- 1'811 p1'081en cw - ...... 7_·~N
waren gehouden dl~ bellluit te ondersteu. d d "-. - ru u Il nl8 our a ""0 JPIIItaar lO""" .banen ill .et pbalrt - - koe1I;ap uizen en arbeiJ.ertl. voluntiera. e , OOI eige mark i. onvoomi.n en dié bandelaar ill rormt. Met het oog op de. boogeo .prU8YU1 Dj.-ooll. .... ._acbt iDde
n::n-de heer D. C. DE WA ..\L ingesloten. d;e stem van de bewonera van eene kies- eenIIl" man wat be1'OOl1leeldword dear die .'_b en aadeni 1e1'8DlbeooodigdbedeD,.... loop 1'8D .,.ru,. ~ bM u. .ee iD di'
\Yerd dezo motJe aangenomen dan was de afdeeling gaan vertImoren. Het getal der lage tanat op kolonuIe prodakte our diu Iiol gebenren dat .elen .erplicht &ullen sOn lIiCb ~~te -l...bel laud, iIMtieD - l' ...

d

. 'b t' k t' d . noorde. tot .prinkhuDkoekteweGclenvoor~ te ....... ten opb-'iepDwoordip, -
re lstrl n le. \Ves le voor eze se88le betaalde agenten eener kandidaat blijft 0 0 Jobanne. de Dooper beeft, -- men weet, al sjjit. Jfimberle, ..J derbal... dIIaD-
voor goed afgehandtlid, daar het een nog onbeperkt, zoodat Dienwe pogingen Bet jjj al ooit 10 '~din~ gehoor .. w.t die lich nll.prinkbaaeo eo wilde bonia bediend'" keliik .. _n ... o.., .~ .....
regel van het hUtS is,J.atgetlnbeslnit, door"l'ro"'_ieven" "~~gewend kun. !_e~_.,.ne un dag.n ie hui&.ertelhet, .oedHl. ~~ IIOdc1eVJ_~~ ...._adat·~=

d

"._............_..k dat onl apo3l'wege nie.er 'n profijt, E br had -- pruvo ....... -.

dat oons genomen ill, in eztlUde _ie n.en worden om de omkoop-wet te ont- maar net.er die werkkOllte beetier moet ...ord? Eli (I!l!.NBTIGO!CGELU1tmet - cetrofho Pdlen .. oren met be~............__.·

ed b k k rd

'I d Zaterda!rn.lDtddag. te Zee. 'pIlat plaata. Bet wiel ' ~L-...I "l""'" -_-r-
W er espro en an wo en. "'I. e duLken door 't aanstellen van onder. Dit i. lIO'nnigte bpitaliate·leer. Bil- betrokke ftIl een kar, wurm drie da-. gcl8ten waren, &e_ut ~ ._ ....... &elIteD 1obpeD.
obstruktie-middelen zouden daardoor ver. !!tenners der Afrikaander kandidaten 11,18 in di. mune en ...illlO Yenlu moondb'k daaruit riel nit, lDeli bAt geYOI&d.t de d_ met 1-'--

h d
hnl om bOUlIlIJf eDljja kHek te "!I'!tik eo Uarom eId "' d br ....aerd _ ...._ EeJi bittere teleur8telUn8'

kme t zijn gewor eD. bun agenten. De t;Dgelsehe wet. de moet die relteering un diel&od die -c:.- w nl e sea..... ....,._ ... en, •

D

:\.C '1_ •• _ d " h d k d ...- eeD ...... taiting ftIl den eHel bekW8lll. = .1 -e • rl ...... n er partij a 00 tOn er ~lektie.nitgaven vaa een kandidaat be- tot bul l'oordan nie die 1'8n die volking aoogenaamde heereD die _, een rjjtaig . UOll!E~".u,19 Nov.-(hter.):- De ....
een.nk.'. """n",m np~n' ,oo"<~p'g' .. ,..... " kon ni" w.",.n 'n",'~N, bo"" n". Dl' - _, _ .................. '- op bo -' -, _n."- ...............-
vergadering hesloten: dat geen lid dezer zoodat indirekte omkooper

H
.(de gevaar. kot! .van ~ re Dg \'811 die eelfanchtige geld- nomen toen lDeD buo dit noeg. De d.... daoI'::.t. a~ ter~ ~~

t

.. , Il , , ,....... _ .• • _ •• - ....... lol - " ....... _ - - , ...
par IJ zon voors e en een comprom 8 me liikBte) oOlYehlnderd kan worden voort- • gebaal:! wordea om baar naar bm. &e .er· J!1IteJ:m=' n bier ... uhli Wercl. I-0.. • aar

d

. f . h' Jc' .. Daar ill twee lOO"'· .......... o~ia Said-Afrika: d ~ L-_ .~.
e oppoSItie aan te gaau 0 10 een se I • gezet. Koeberg kon niet bij Stellenboech .... Y-' - "",",n. ID 811 ... - .. ln _ .. -

k

. haa t ddt Ik l'd (1) Die .... t naat di.. mijne I u P en .oor· u_ liep gia .qpd Dal'eo Diet~ .. n-
IDg met r zou re en; maar a tl J worden gevoegd, zoodat aij die de afdae- namelik oe~ --IAnI ""oer, eo (2) ODi- DENKOROENwaren er eea MD'" ~nrel· bed .",_ t -",- ..._,U " ijk k f d" b. "d .~ , _. __ .__ ... ~ _m. - --

op a e Je angr (i wes 1611 e w lp er lingilraad-leden kunnen kiezen (sijnde wikkeliogtlllpoo"'1 wa' die prodllkt., ftIl 'n ban aiea_ kapiteiD kw.men YOOrlSeIIeo.B_ ii!m"~';oad aiehankwamea w .... .rroo'-,~"ijwu k."oon,,n ,ij" ,.. "h"n voo. grond,'.. n"",) m~"n b'ijven.ndH d. ...- ""_. • _ ....... " ... ._ ...... ,.;, -ilk ,... 'Ir ....... _...... .._ .
oonD.,,,.d,,'n, do, p,,'ij wo ,_,no g".l~",k" d" ond._U ••N ~ .i' ::,::::::,".1i:"-=~-:;' ..'d:!.!:; _..... Zo bo :: == ~.:..!:!'" j nW::
optlilt men de oppositie in deze kritieke JAMES. De minderheid in de groote die voordeelnn die mineraIe rjjkdom \'811 die oadenbpiwiD, deuoadea Sjambok, tebedaok9

n
IIlBC werd MD boord _nIII den ~iand kan daa d·.oordeel b 'k en badden na ala bnll nien .. hoofd pkoseo deo -""l'

t~den onvenl06ld kon ontmoehm. 'kiesafdeelingen van Kaapstad. Port Elisa- kry, en moet le genral utarel die loi&fert our den 1.'--"-"keD D-no ID__ ~ iu.loedriike UIl n.

d h D C \

" ? word iD die oatwikkeling 1'8n die Iaodboa dia· ft. k D""'- --'- ~U L' lI&IDiddag,w er eeDe groote taiD il w_ iD
~L\;H wat deed e eer . . DE. ,A_~L !be th en Kimberley blijft onvertegen- trikte. Dit il 'n geeoode pelitiek, lID ek hoop ... maro. e ..... 8111 _n op .... m-* pra... be, park.l. ... de be_ken te eo .

Hij wachtte eenige weken lang, totdat :le 'woordigd. In Kaap!!tad b.v. kUnnen 101 OOI &al .bewaarlblil1'8 1'811 di •• kraapsngLige iÏl!cbClwjjllB op de bioaenplaaul'lID bei GoD1'er- r
PO
litiek, IiiLeeD lI

ehit
dear die V._I._oe eD aemeot.pbou .. neergeharkli en blikt.n elkeD 'Nood te Uite-~A

motie vau den heer SCHRErSER tot 8tem' 'kiezers I',ij vertegenwoordigers kiezen, '_9 l'oorL:'-n -- nieuw"";"';" DL-Vol.I:uU",. I - ILUAsnII.~. alln kliek. "'116- - .... -... - r
miDg zon komen, eu stelde toeD, aan 't tel'wijl eene miuderheid van 100 gecli 000 WJJDJIIG V"'" HET OBQliLTI!:KI.!IPI!:RLEV.- '191iov.-(&..ur.).L Berichten

eInde van het debat, op 1 ~ovember- e/lkele vertegenwoordiger zal hebben. De NOli neL %n aanDIerking oer die toespraak LaataUedeo Vrjjdag81'ond W8111'OOl' de Ned. in aiL l'enlCbeide~ deeleD ftIl
tonder den leider ztjner p"rtij te raad •. buiten.steouilen V'an Cltenhage znllen Yan die Veralagene. Bii het die huia gedreig Geref. ree-te alhier eeD .,roolij"e .tonde. ZiJ Wegenl de nee_lgke ~ Dedat bul een dag sal rw>a rekening bou met die mocht het 1'OOrrecht bebben om op dien al'ODd 'ajjn droog bei .., ~t d
pl~gen. of den .. whip," of eene versmoord blijven door de "oorstad van noorde. Ja, ek dink ook dat die belaating' een prachtig orgel aan deo lte~deII Beerea : een mialilimg: Do;?ae! :.:
\ uorloopl:':" verg,~dertng, of et'nig Port Elizabeth (\n de spoorweg.stem. In betalen dit _I moet g."aar, u Rbodeeia bil &e"Ijdeo. De ooodukelijkheid na eeD'::AI~d:er~'J'~orp1IiC~I~!w_ op iDge.Qetd I te Ie.,eo.
liJ ZI]ner pal ttj, of e~nig persoun (vol, de vertegenwoordiging Viln Orahamllstad die Koloaie lOg.lnf "ord, teen die aia 1'8Il die pliik "Ot:gel bij den openbare diem t. aan de regeeriol( &en boeve"'l1AfrikAalIder [lIlI"tli,IDUI' denr 'n "PfOi"'IIsleve" werd r__ lang geY09ld. De gemeente lDoet w rdl tal "k 500

De
g"n~ ZtjuIJ (.igentJ "erklanug), behalve de en Victoria Oost zal geene verandering id V 1._ ..... de ~Ïl!cbtell .. n _e stad all (le·· -I· -laah",ljiilre ° ru ge e.meel1lerbe' ,,,aarvoor die e"_~ne W Illn -'Y p. pere driDllt &aD op do '.,.0

he[llgsten en gev<larhj k~ten bestrijder zij- gemaakt worden, enz. Good Hope H,..I .piete gepleit bet, kort voor doon. 0.. commissie daarIDe UIIg8teld ,bad en brood.reeMell in h t belang der
!tt h cl lend op eeu Muggestie d k die boogerbulll eleksie. Nou bon hnl die .,ooniening gemaakt .,oor ODJIeveer lW extra ala d ated Iio

ner]', lj, en an'" 0 d Ja. wij hehben een en an er ver regen Innel<Ule politiek Ibl, maar 10 die Good Dope aitplaateen; nieUegea ..taaode dili badon l'elen lW . e JeD.;
dtll kW.i01 var. dl'zrn beMlnj er _ een zaoals b.v. dat Van HhlJ"nsdorll bi; Nama. I k al "-0 plaate .laden in de kerk. De f_t~.le tt" H.lI werd dit io 'n onbedagaame oogenb I ,,-- ...... DUUR VLEESCq..
amendement voor op ue motitl van zijn kwaland gcvoegd zal worden, maar .met té dUlIlelik .,erk"'r. werd uitgeiproken door da. P. 8. v. lIeerden,nn
eigen lelller. (leeu 'wouder dat dit amen- de kans dat die kiezers versmoord zuilen 0 0 Bosbof, die our ... Ieidiag vin Job. 21 .... 12 :KU

k
. ek bn jon aê dl~ drllll8 W"'ton raa die .. Zij verbliJden sicb op be~ plaid d.. orgels,"

dement door dltlu bestrijder ge~econueerd wonlen door de miJ'n.stem en de onzekere d B eea zeer ~Ig'ke oa ecboone rede leTerde,baal bet tijn moo lelik .erbil ppraat. IJ ....
wen!. lltemmen der zendlngstatiee. Willowmore onvenigtig pnoeg om te erken dat 'n .enain· waarnaar tig werd phlutérd. De leeraar

B'jna al de promi nenLe !-etlen zijner par.' wordt van Beaufort W!'st genomen; dit is dering vaD30 P'!r08nl op die iovoerbe ... tiDi op leverde bet flnanciëel rapport, waaruili bleek

d

..oedere, di. Inkom ondel' die 71 percent belas· d.t bij bet plao ter .,erluijging vau een orgel
tj vtlrzochten hem dit a III 'JU omen! terug ..oed voorWiIlowmore,maarBeaufort West .. d' I bad ondernomen eD dat de gemeen le h~ in'" ting or clie waarde, nie denr ie vetbraiker 113 -
le trckkPD. ZIJn coJle;;a werd door een, wordt daardoor aanmerkelijk 'Veuwakt. ge.oo Jrd nie, daar die profijt.'" blij in die bet uihoenln erYln edelmoedig heeft onder·
nn,lTlIpm b('Rhllt zijner partij naar hem' Middelburg w':Jrdt eene afzonderlijke sak.an 'l!_oopman. I....ier Slujlner en lang X .• teond, 1'OOralde pmiddttlde leden, die MnUen·

d h d b

MemlD waa neL bij die bzod om di. erken· Iljke bjjdrageD hebben lIelevbrd. Bet orgel,
gpzon cn Olll elll aart 'Je te owegen. kiesafdeeling, maar ~ichmond wordt -...l afgoaien nn aekere vergunningen in bet YerD . Le k' . ningll~inte ...riJf. a _ b f £730 k
e meesien zyllt'r promlnen lezers verzwak~ tegenover de onzekere De .\ar _ ..oer, ee t onlf81'8er ge OIIt met iDbegrip

,ia.lt.u hettelf,le bij bnef, teltl~ram en' stem. Te \Vorceswr en GBOrge hebben Ona bet nn middag ~ te we&egekom "'rt nn veranderin: ID de kerk. Bet bedlag i.

D d

die eente overeenkolDl t08Mn die Berg S~t nagenoeg afbelaald. AI. zekere btidragell die
Jepntatle~. I n onze Ult!rdve van on er-; wIJ" lets.erkregen, om, woalll de PnEMIER V d' la beloofd &o"ninkomen, ui het gebeeIe bedragen dIe e",lagene "U omtrent 18 Bn wayo
dag, .\ ~ ovember, drongen wij ook 11Ij! ~eide, het bittere een Z09t smaakj6 te spoor""g. Die Berg Skot wu tot nog toe te afbetaald zijn. lIet ol'llol "erd gebou.d door
bem aau zulks te doen. Allen gaven hom bang om met die fuitel'oor die dag te kom. Die de jjrm. B8'flngtou en z.,nen (Londeo) en op-

d I d

' geven. rede waarom bn &u'nkontrak nie eerder voor geut door den beer Price. nn Graha_tad.
de \erLektlrlug lit let amen ement oen Indien de mononnlisten'partlJ" in de De toon eT ... n i. lief en er t. grooté .e~bei·1'- die bali bet gebrinl wu e8Dyoodlg omdat hn .-
dood~teek \\ all voor de hoogsLe Afrikaan~ volgende sessie sterker is dan ooit tevoren, Ter die Versl8jliene ge "ag bet om oit Engela.ad deoheid la de klanken. Er Wa! een Itm koor
der belangen. :'Ilaar alles tevergeefs, e11 en indien de henorming der reaistratie. te kom en d18 kontrak té ler&nderd. ...weaig dat "",,,heidene ptacbtijle .Iukken.. • e opvoerde. Ook werdeu eemge r.olo'. met goed

op \'r1jdag, I ~ovemher. stemde hiJ me~ en omkoop.wetten nif'tt verkre""n wordt, • ,",volg 1'oorg...._nea.-(;Qrn'l··,,_ Neef Pieter Weeber bet die .Pljker op die ... ~ ..

Je 0l'po~tll", tegen de geheele Afrikaan. hetgeen ten nadeele der ACrikaander kol' geaiaan toen bij UIIgetoon bet dat oa •• 1
der parh]. Do slemmen staakten el): partij zal zijn, dan heeft 008 volk reed. te .,eul pkleurde en bffers in dIe Kolo
het amendement wer,l, met de belIlis.- bot aan den heer D. C. DE WAAL Die bet en aie meer T&fI Taopnnyb noodlg
sande stom vau deu ~I'IL\KEH, aange!-.' het nie. Dieonplnkiamaarnfid.tbaiagwztte danken. Dit is het eerste punt behoort te werk nib doen uie.

in de beschnldiging die 0011 ~olk brengt e, a
tegen den nominalen 'Vertegenwoordiger Die .. ncleliDge daar 10 Ceatrul·Afnka hetnog nie Mn blanke kind, daa.r gebore, kon groot
nn Piketberg. Maar dit is Blechts één maak aie. Bal woon oek op die boog"ld.
pu nt en zeker niet het voornaaDlllte, a 0 a

Het pijnlijks.te van alles is dat (lI! lllag In die ru--ie Yan middag bet dit baingduidelik nllflekom boo die Koloo1e afhaukelik
komt door het gedrag van iemaDd. wieD ill \'811 die Tranay .. 1se haadel. 'Die _ba ... wil
ue Afrikaander p'1rtij met goed recht kon die baDdei natoarlik al ... ~k bê, eo .. die
beschonwen ala l'en met haar. Welis- illl1'oerden dan rjjk geD08C 18 pat bnl weg, en

0IIII bl, met die aitgewerkte miJne lit.
waar stemde hij in 18(l7 voor het BPBlGG- a 0

ministerie; maar iD de eertlte IItlIIIIlenn Maar glo" lIlii die seun (Gumt) .an die
GIt jaar stemde hij met de Afrikaander V.,..lapne het ... a middag liek "elijk, toen die

d t
. t lance _eer Herriman hom op die Irnn OIaaO.

partij op e mo le van wan ru:.! . n; ook Die aeun woa prat .,..n die "grie;;r; iu die
sprak hij sterk en stemde té "'n sir Trana ...... oedat m_r Herriman p~l be'
GORDON'S rediatribntiebill, ja hij 8ia~ ftIl die aoadwet iD R....... JI..r CIie IDi-
selfaverder dan de meeste Afrikaander ;"-*11 bt!-=:':':-.ti. ~.: ::
ledIIn, en wilde air OOaOOl!ig&uwelijka Tnamal ctit bene; .. pll4i11.BWlUja

Spoor- verapoeUD.gen.
PETROLEUM.

I.AAl'8T AD,

~a al _ bliJren totdat de
lage_meld Ijjn. 'U'18D ubunch.
worden goed ing._ld, eu de JlIijsen
.,olgead. _k yerwaebt .. ordea te dalen. Plai .. •
1''' ubaarlcb.

,. ,
o

• 0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 2 -
() ot:-
2 0

9
2 0
o 5
4 8
6 t)

~li
~ 0
~ 0
6 0
o 4
ij 0
I 0
o 3
o II
li io

& I. d.
o 1 6
OOS,
o { 3
o 10 11
o 3 6
o 1 1
OIO 0
o II 4
OIO 0
o 6 0
o .. 7
o ~ 0
o I ij

o 8 6
ij 2 0
o { 6
o 1 8
o I 10

,." I

'AURE VAN .KYK: ~ CO., AFSWOERS.
21 Nov-Aan de Paarl, IAoll Orenirui, bU1araad

ea rlj""I!;"" .
30 );".-Aan de Paarl. nale ea IOH' goederen

J rOD PlI:STZ • CO., AFSLAGERS.
26 S .....-Te Wellingtoa, ya"IgoOO

CJ N DIUU'XllS, JR., AFSLAGER
16 Dec-'TtIOakV.Uey, nabl) Sir Lowry' P_, de

pluta oak V'.lIey, me& lo!.eude baYe, IJoerderijge.
reedechap, 10.0 Moederen en bui8lllM.

G a'B PRUBART, AFSLAOER.
80 S,)<-llIlIe afdeeliog Vlctona Weal, 3 'ee- en

.....plaa .. en.
I;( CORNELIUS, AFSLAOKR.

SONov-Te K""1erfoate.n. afdeehng Carnanon
)e.eo"" ha.... njtuilr'll, boerdertjgereedschsp e~
nul.rW.
VAN DKB8PUY,lIUtELMAN.00,.AFSLAGBB.
25 No'-'e P....nIeoberg, de plaah Babylona

Toren, III<!t ..... t.crk eli boerderijgereedecbep.
A. B. DIJ:IVILLIII:RS. co, Al"SLAGIIlRl!,

24 No.~Te Klapmatllllatle, ~_rdell,
30 No.-Aan de Paarl, 15 pnch!.ige bouwenen

LlN DENBKRG • CO .•. ,u'SLAGBR.
24 No.~Te Worcc'tll.er.60 rette slacn~lI.

N s LOUW, AFSLAGER.
23 No.-Te Ramskop, d...tnkt CalYlolA ."" ea

10lll!le goederen. '
PAUL D. CLUVER. AFSLAGER.

7 Dec- Te ... eUcoboocb, ••• Igoed en bOlanad
J. W. IilOORREB8 JL • Co.. AFSLAGERS.
U Dec-Te Malmesbury,paarden en _I.

CHA~ VAS COLLER, AFtiL.·\GER.
25 So.- T. Bnl.~r....J, nab,] ~.ryde8burg, af dee-

I.ng Hl)~t.,.,n, een groote yervlaar.
J J T'IKKON AFSLAGER.

:J) No.-Te Nny !lIJm!;, ald.chllg WQItt,tcr
"L.t~l"OeI:l, Taatwfrk. le'fenue ba'fe, eoz, eOI
l r"",- Te CoOOlt.a.bet.tatle,Merino en t.ataa.rd

ooien·

, ,'l

r,
"

V BO sen .A.JlIT,
19N'tl~~8.

L d.
0 3 1') 0 6 2

- n 0 3 0 0 8 ,
0 8 6 0 9 6

,l IJ I> 6 0 9 6
0 n 6 0 6 0

'1 ioo 0 9 0 011 0

! "hf F.LlZ.\BETA.

17 So .. 'mbcr 1898.
'1 to:Rf : -1\._ rnnrkt. WiLS ~tureDdertt!ze
,_. " _, , I maar \H er het a.i~lIIl.-en toonea

, vcr tu\h'nDg ..aU.

... , " ..9 0
6 10
~ 0
3 10
2 0~ ~
, 0
3 0
I 10
Ó 15
Ó 5
2 10
o 18
o 4
o 15
3 15
1 10
o G
o 3
o I~
2 0
1 0
o I
Z 0
1 l~
I 0
I I

wtt.t.e en

" .. cl
- 13 10 0

~ 10 0
6 0 0
4 10 0
3 0 0
ti 0 0
4 16 0
3 10 0
2 10 0
6 U 0
6 0 0
4 0 0
I 6 0
o 8 0
2 0 0
4 10 0
3 0 0
o 15 0
o I 0
1 19 0
S 0 0
1 U 0
o 5 0
I 3 0
~ 0 0
1 • 0
1 5 0
II faDC, "

!.)\.I ~" rt:~T,)C"ele).
" '\ n t'tLr't

tl.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6
o
o
o
o
o
o
o
o
Il
"II'r»

~.'
\1

\' .. t cUl~'r l~n;,c
uu-.J, um
..url. ..

I' \ .~ ol. , .. r <..;tlr~

..-.-
_,1 1 r \'Jtl,'rtl. Un" (.')nJen kAhel "an

I vk «tien o.l!(Cwecntd gooaalcl ,
I a'oL Q1I. ...en iJ I{Ctlaakl.

PIf lb.
I. d. I. d.

, 0 "I.,. ongegortecrd 0' 0 '*o 21 - 0 2,
K.a.:Io. .... I" r st lik, 1 j 1 %t

•uu !ll~r t>n hcechaJlgtl6 0 3 0 t
B- 3. \ \"r.,:' •..oTt,,,·f t .• ' 0 10 0 tOi

".'" iJ • .!,~.t ." 0 3 0 0
A......-1.~ _" ....'nft·rd. 0" 0 4,
Ao.: " ... en. ",,,,horen 0 3; - 0 0

""""na.ilgd 0 It - 0 (
H..j. oirnee 0 6' - 0 6,

le ,,~ .;ewatcn ... 0 6' - 0) 6.
nalte . 0 Bt - 0 Sf
j •• ," beoch ...llgd 0 3t - 0 •

~tr'n;;bu~\t'!lC'n .. 0 7 - 0 8
O-~'n IlI,_r~ 1t..,I,'.! 0 2 - 0 S

\\ _ \'t.~ hd ~1n\te der taat~t.e week werd
ti'l' '1\ ,) _h'ld );f"tia.;.l.n, en umtrent ) UOO balen
.. ~~ t \ rr..." 'lt Pc aa.ol'rage Wli ook. tamelIjk
~"" \1,. ," \\I"'t!k en pnp:en "an ,,~e "rlJe
... '1' UI' n('l~ VR.:it, l-~ene bezenJIDI "aD zeer
,"' .. ' lf'i' ' '1\1 \ lauw(' HnmaD~Orp Tetwol w~rd
t>-: '. I ,<'rh" .. !Tt ~n eeDl!.,"f'!s.uper lange gemenItie
.' I, _',. L- •..~en 5t I .ot Hd Op de plaatse-
l ..i' ~'k' l~,lcD werden 5:l~ baJen aaD.reboden ea
'2:l\\ l'owpetlt1e was ICTtm:d.tg op aUe
1 IT."\ rr..ar l~ LTt.' gt-Orckluge en lDf.e.riCI1f'e wollen

, \ P ~,.. 1 HUlt bal~n :.oHpe!' I&D~ blauw,
_ L'l" h. wd wol wt'rden tegen 6.1 IDIC-

'1 Jl kt.!t·o l''\tra. l.an~ gemengd v~twol,
,en .q\t 8 halen super lang Karroo

I- LOt I" ,I rQ 7 halen mcc::hntD tot l&Db~ tegen
• I \ r- [I' i~De totteD lware. I&..d.~:hll~. ~
)," : .• "'U, werJen tegen 3id tot 31" per Ib
I~." lr'n

W LJ D\)tetren -

II

per Ih.
I. ti .. d.

!".,. I ~ m,.an g", .. dd retl~ 0 6 0 I,
e.llu''''1,r .... 06t 061
K ., 'n' rn, Iddm.l(fVTdJ .etle O.t 0 61
Jh trl!. ~wper I ~mun. woo l'etle () &t 0 6
(l..,\ ,." ., 0 6 0 6*
K lrt In! In Itd~lm 0 tt 0 6
t ...", ,I.","", 'elte 0 at O.
Ruw" t'~ o.....k\pnm vett~ 0 0 0 3t
!I"r> ~ CIt.enbAgt m_witt.u 1 I' 1 It
~"I~r "'Jfe 1 0 1 0
0 .....1 ,,0 11 0 Il
ewe' 0 roet onimhl " 0 9 0 II,
CD". t LAD,Ig.:wldllChea droog 0 8f 0 9

. .lecht 0 7 0 st
BJ'" 'n :;,.kleume ~ ...aMlChen 0 4 0 61
:'Kl\ne r~l'''''el{ewm.:hen 0 S' 0 9
IV "e kru,"'" g.:.. """,hcn... 0 it 0 8
" t Le ru .. e.. 0 a 0 5

. " ...Ia.a.nrh' nl)tccnn~n "nJ "aD zaad, zaad·
" :' 1 ~ \ la':"f

r ... \ \I._I.~ ~JO f'en pp-ar order .. In fte markt
" • _ ~ ..._I '" .::rbaa.r t~~n lilt, andcrsz,ru wordt

~ I, ";:t~ ~... '1

'y\ J n )tecreu -
I. d. I. d

• q' t e'(:~r.l ~G~r hl,ls 0 2\ - 0 22
K,' .• , .",nc.j 0 18 - 0 20
ol , .. r ~Tl_"'l"ml'rcer'!!lte 0 16i - 0161
G., '. Jr 1 :!Alfe 0 lo. - 0 16
l' r" 0 II - 0 Iii
1 ~ _ I' n " 0 ~ _ 0 II
I, " . 0 ó, - 0 Ó.
'",<r ,ac_hlan .. c,.,.'rt.(() \.") 0 Iq 0 15,
i.a.a.' i lW IJDI.:I· ... Jrt ,. 013 - 0 lt
!\. Irtt [)\1.I!We .;t!umde ong:~. 0 10 - 0 1:1
\\ " .' K d, 0 124 - 0 iJ.
'.r\loI" 011\-012
p,"' {J:1Jn;11rc\\'n',r C ~I~- 010

~D!IlEllU.ï

J'.l ne .. Lfllrn:nce cl: en
RHODESIA..I' :\ov IS~18

Zemeleo. pc' z.ak. Ino IhII, ". f,JI.otti.,Jd,
I;".t per tak IloJ lt,., I l. od !.ol
I • "d RUlhrbvoncn, pf'f r.ak. 2').1 Iblo, 4 ',. od
',t J11:i HJ, BouHcD, Kaffer ~-)~vd tot "IIi OJ.
I",f (Kolonla.:Ll) ptlr baal, 3o"J I!". l~. od
I., IKl, Kaf (Kolon'a. ...I) In(erlear, ï. (kl !.o'
I'", Vd. Kaf (U VS) ~I. ,Jd t... L I~. od , Voer,
f""r lW lb., :•• ,Id tot ,'•• ;d . Ka.lIerkoorn, pel
,_.lr. :!I'" od !.ot Z'j. Gd , Boerenmeel, ongcrilt
_ " 'Jd tot :.'98 flo • Boerenmeel, gelllt JIl. od
t.t :n. 0<1 ; !tfeel, 18. lid !.ot 1~. oJ, Gele
\1 ,~il"" per &&1<, '!:!. Od tot '!.I. lid; GemeD~e
\!".ll"" per oak, 21. Od !.ot :2:2. Od; WIt.t.C
11,~!t"", per zal<, :21. "J !.ot :2.!. Od ; WI~te
~!\t ilcme~I, 21J3 It.., 2:2, 'Jd !.ot 23. 11.1; Gele
~1\t.ilem""l, 203 Ibe. -Zl. liJ tot 2'~, od, naver
K..ap'" b, per zak, lW 1bil, I~. oj t'Jt H_t'·d.
I 'en. per ... 1<. 1:,It)IbII, ]~K Od!.ot 21. od, Aard·
,.'p ..leop"rll&lr., 1631b11, 1",Od!.oI:2,).lid, T.Lak
f" rib, 11s:k! tot 0.. 4d , Taw per Ib, (mfe-
r , 'lf) I}M 1,1 !.ot 0.. 2<1. Koorn, per zak, :l03
,'... :" 'Jd tot 2'i. od , BoLer. per Ib, (yertlCb)
, I "nt I. ~, Boter, (tweede Ir.wl.ht.ult),

,I l<Jt I. ,'od , Eieren, por dO<lIn, I. Od tot
I. 1 ~."ud"n, per .tuk, h od tol 4. Od ,
Il "".Jer. p' r lt Ik, I. ~d tot l. 6d ; Kalkoenen,
I.r 'lnk I' IOd!.Ot 1:',.01, Ham en Bpek,per lb,
, .•d t .. , I). lOd, Zout, p"r zak, 4. 6d!.ot 58 OJ,

"1..., r'l"kp pet' Ih, :k! !.ot [Id , Gedroogde Per·
"k.'" ,i t.o. 8d , ({a.1kpcr ...k, 4. Gd !.ot 5. lid.

"I Á' III \, E _ )_n, (g0e4e), pnma, £I:! 0.
, ,l J..! , "<' '<' . ,).:.en, 5()t) lbol,£8 OsO.-1!.ot£I'!

K"""'n. ;,;"cd.. £R o. !.ot £10 I'" lid,
k..,,,r' ·}I. ud !.ot 7t)s od; Varkena, 100 IbII,
\", ',j tot 5<)1< od, Lammeren, 30 IbII, 12,
: ,t 1'1<Ikl. Uamels, 18. od !.ot 2:'1. od ;

K "'p ....:h. ~b.pen, goede, 2:la Gd tot 25. Od;
1\ ."at"", ~'J.od !.ot 2j. (Jd.

l'KYKHr. -Mallen, groote, £20!.o' £:1408;
\I ,Ien klelDe.l: 14 o..!.ot £ 18 0.. RIlpaarden
c., wt .I: lt; . Trekpaarden, £12 !.pt .£IG,
f •• 1. 17 O. ~\ £8, U"",n, gezoaten, £12
Ivt .1.13

Door den bUksem gedood.

VSI.JuClRG, 19 Nov. - (8P"<'.iaal.) - Boojfe
pnlzen .. orden nu bier beIaaId "oor .Je.cb.
Schapen' d,,, V1'OIlIICr)lior Yerlr.ocMwerden ..oor
120. gaIIn nn 258., _II vl:'08!{er l'erkodtt
..oor .£tij haleo DU~ 13 En bet e!pte ..an al i.
dat de "'eren ..erleId door de b~ prijsen boa
aanteel v.. .,orkoopen, .... rdoor ~ lat-flrboo·
geranooVuun l'oorl'ee &al moeC4iDbetalen.

De ~eer Run_n;t' daat.
, -

SI)lO~TXD, 21 Nov. -(Rettu )-Er il bier
JC"n ve'1rllderlDg gehoaden op Zat rda!c om den
b~r JOP>eA k....didut te .teIl8t1 mor a.e~ lager·
bu'., ID,-r bet UI na bekend dat d. beer Ruaei.
m.a de prolJI'8IIIIie.e kandidaat tja! _jjn ala hÓ
door de. partii geknosn wordt. '. .

1 _22S!!

NATAL

DUL"'WAYO, 21 NOf. - (RMer.)- Bea
blanke lD!juwerlr...r, J."..,pll 0'\)00_ ~
werd dour .. _hoht op Zaterd •• .,...,...t, _ r

een ander,. Sanclenon plJllalD'l, - .... -
,eI<omeM tn 'Ii Iaod, er"IÏtJ beaMrd o·~
ner .. u de man di. een III~ a •
tlltU' doormaakte bij de Ce1tie mijD ......
be' ~D .. an deo opataad. BiJ wenf'_"
eigeD blfers aange,..nen, die ajjD lM»U.adt
.Ioegen, eD b_ ia .... ecbach' ...ierpea ai_
-ii h_ lD~t dy_iet t.racltttn te we..
Hli "!'eRg ziin ben .... ljn terug, klo. lIi* ..
ecbacb\, en kroop VOOl' ~d_ lBjj)etI
n:w' een winkel. D. broed.... 1'US dell 0""'-
Ied_ werd eettll.....cte deo opa.taad ......
Het IChriBt bard na _'n oodloatiDc _ Iii-
taade op _ lliat iD ... bm« .p._r ..
",orden.

MIddel tegen voetganger
sprinkhanen.

I

Afz,nderlng van' meJ.a;a.tschen.
PIf;~al!ARITzPu;;-,2t Nev.-( &..1.... )-De

relleerl~g overw....g' ....eer eraal~ "elke .tap·
pen bebboren pnOlll8ll W worden OlD mel ....t·
achen ai lAl sonde n, "UI'\'8D men zegt dat er
tlJ&tch~ 200 eD 300 iD de kolonie r.uB•

ZELFIlOoRD ~A4" Ik .. Editeur .
:MjjnheerZ-:-Naar ik Yeraeem i, er ncl gellUide

door "prin.kDaaen .-eroield. TeD einde dit te
voorkomen wil ik eeD plan MD de band ge ..en .
Elke boer behoort, "óór de .prinkhaoen nit-
broeien, Ijjn boerderjj te IIIli ten met blikplaten
(een .od hoog), recbtopstaande, en er moet
geen opeoial wezeo waardoor de tlprinkbaneo
kuulI8D kruipen. De Iprinkhanea kuDnen niet
&eien de gladde blik OpklimlDeD. Ala de boer
dit PdaaD beefl kan bij maar op aijn rug gaan
I~n en ajjD kOlll'llllteIJ leaea. Men behoeft
naet bet IEbeeIe ""d te om.luiten, maar .Iecht.
dien bnt ftIlwaar de IIprinkhanen dreigIlIl iD
te komen. De koeten zunen aiet meer dan £10
beIoopea. Die aiei ploo.en wil beproel'e dii

PJaU.

nomen.
DIt amendement, dat de motie van

den l'nt-:MIElt verving, luidde als volgt':
.. Dit hu:s besluit dat de order voer de

tweede lezing van het wetsontwerp op
parlementaIre vertegenwoordiging wonhl
geschrapt, en afg6l!t~ld voor o.erweging
tot Vnjdag aanstaande. ten einde den
eersten min.ister en die zijner ambt~·
nooten als hij weD8Cbt gelegenheid te g.-
ven onmiddellIjk te heraadslagen m~t
het !lenior hd van Oost Londen en zvO-
danige leden a~ hij verlangt bij zich te
voegen, met het nog om te trachten wt
eene overeenkomst te geraken Ql' de re·
distributie kwestie," .

pogtng tot ~lfmoord.
-- i

19 Nov. - (&luUr.) - J_
ellll oll'le De Kaap~. die
1'8Il Matabtlehad ~ il,

Iich laaWeD D8Cbt iD .. ..._. iD bei
hotel, door deo loop' ftIl _ rilt ill
.. plutaeo eo ClIO tnkbr at .. __

..... De kopl ..... ItabIlUD,

t
I

AA~M ERKING EN.

1'." n,llngen k.. f .Iocbt.o voor dadeluk .,arkoop
l r ';'4.f!~'·n

Jo; ,!Ol. ~ra.'lO I, loa JelelfJe tooal! IMi8té
';t'~~ lle u'a.rkt 1- In't:'f!ltnkt IOt't, kaf eD be-
ZP )dl~lh€:U \an u.feneLl e k.wahtelt nit \'er-

j. 'lf' dt"eh:n gezonden lullen nauw.luks

v .. r .~llmc I'fJT.en l>ehalen om vracbtprUIl6l1 te
' ..'K....d,·n. Voeder komt vrller 10, maar de
1" '"0 lUU n('g\llle~ veranderd. Ru.,r is f"rmer,

De a".
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.A.fdeelingsraad Malmesbury.
VERG_\OEll.~HOt:DEX ÓP

1:, xo v I~~I~.

N. S.Lorw.
Seeret-.U la d18trikillbest aur.

Beck voor

-"Weinige.. penGoen llebbeo RIk MD --
ontkoming VaD deo dood ~..,.,... .
'fOndeD werd door deo heer 1. F. K:_ di\
di.trikt," IICbrjjft OU reiMDd _iIlpDadeD'
Mallllani. Van hem OIJ)UP lIOeiinde lenriJI
ik t. Otto. Boop wu, reed ik _r SiiJa ~
}UreeboKbfoniein, bopaod. om ~"".eH
te z:ien, en om de ~ia.it == ~
mond te booreu, eD ik .. .,t tell_ .....
Ik ..ond den beer Kau lÏIrd Iii-
napten op de laDdeD, - - ifOaCI!C hij
~o 10 ik ..... eD .. urom ik tr- •.lMaUe
'hjj mu elkom 1Ile\ eeD buteliiu. baDddnak
oen gliDll8Cb op ajjn pData$, ea baIoofcM -ii al
de ge •• nlCbte iu.f~ te ICOn•.

"U. broeder, de bear Ba Kao •• te OUoa-
hoop, heeft mij ... n n.e lDerkwaardiae oDlko-
ming van don dood verteld." aei ik. "Ujl pgt
dat be\ Kebede di.triki o.,.r IJW beratel ",-
...onderd ...sa. Zalt Jlii mjj de .. eieDljjlte feiieD
der zaak mededeeien 't.•
"J..," .nt.oordde de bear Kaan, ''tbt la 'fol·

komen juili. MlïDCI 1'1ieDdea dachten dU Ik
nooit weer b"",tel en kon, daL ik io dieD neeM-
lijken ioeatand k.ijneo _ iotdU de dood .jj
~erlo"llng bracbt, en de dokten daehteD dit
ook. HeL is 00 omtrent t ...ee DD eeD baIf jau
geleden dat Ik heelemaal verlamd in de heeDeD,,"rt kon niet loopen, eo _t door t"ee
mannen worden ",dragen. Dese uelip tO-LaDd
.... n zaken ...erti door ru~tsiekte teweeg-
gebracbt. Ik ..... bepuld.balpelooa, 8lI _t
te bed don ~eeieD dag liggeo. teaajj ik door
mjjne vrienilen o~ een .toel werd gepbatat. De
dokten ...erden Ing.roepnn. IDUI' tea laatate
pnD zii mij op en aeid.D dai ik oIet le'feo kon;
be~ w... oDlDOgelÓk 'foor mii om beter w ,,01\-
den en dat ik io desea toe.taod .~eD_.
net gebeurde dat mun 'friend, d. bear F. J.
StegmanD no Ottos Hoop, om trot toeD ftII
eeD geval" locomotor !Ltaxy" .... eD bij 'fer-
telde mii daan' an. Do bellChre ..eDe teek_
.....reu J>"'CÏ" 1100als die nO mij. Borat kooeleo
WIJ niet geOOYen daL ik aan di. neeaeljjlte
.iekte IUdende JIIUl ten "'tate "erd ik
overtuigd, en ik rd ..... bet ecbrikkeliik f,i.
bewu.t dat muo k"aaI LMta .oeIen "U daD
" locomotor ataxy," die 'fnIIIMIiike Il......door
vele meollCben al. onge..-bur 1iIaIaoowd.

" Maar bet geval ...aarnD daijD"'" ICOle-
bad WRa van iemand die van de.. ...... door
dr. William. Pink. Pilb gen_"era; toeD
w"u bli dat Ik ze OGk IIoU probMre.. ...
wou Ik niet. Ik ...00 wat laDger met bet
brolk der dokten medicijnen .. oo~ maar
na tlid.verloop, toen de medicijo mij boege.
naamd geen goed deed, bracbt mijn broeder mjj
oen paar vao de pillen, en ik begon zo te ge.
uruikeD.

Tot de verwoodering van alloo, 1oOO.... I~ •
van mu,elven, wno ik met bet ~ruik enlUl
met lang be,,\( gew"".t, of ik on te ber-
,tellen. Ik Illeld .01 met b"t gebrui ernn, en
de Illtlllag wa. dat de gedarende drie maanden
met beroerte geAlageoo bopelooUl eo 00""
lukkige man ..olkomun beratelde en het gebruik
.uncr leden terugkreeg, na dl' pillen ..oor om·
tren t één ma:lod gebruikt te bebben.

.. Dit 18 nu omtreDL twee jaar geledeo, en
sedert dien tlid. met ultz:Dndering no .lucht.
eeu kiemen ... nval, ben ik ..olkomco gewnd.
~ u kao Ik all~ doen, kali te paard nit rijden
I-(aan. mlln plaat •. werk verricbteo, eo ben DD
tonlege sterk eo fnBcb.

IJ.,I .. locomotor alL"y" ole .iekte Will! ... ur·
aan de heer K uun leed I. niet te bet ... jjf"len,
want de Jokier. hebbtn later het feiL crkeDlI.
Z!I Tl gepl I>eWil.t nOli eens de wonderljlko doel-
t .... ll't.ndhcIJ ran dr. WIlh.m. Piok PIU. for
Pale People al. cell gon_middel ..oor be"",rte
In Jl 'nn ,"ormen. Deze pIllen ... erken direk.
op het l,loed "li do zeouwen. en dns il bet dat
"I ILJ. ::ene.smlddel wo boog Ke...aardeerd ... or·
Jen voor rheumatwk, llCiatica. rUlI'g"fl'uljlcbt
.Icehto .plJovertenug of dyspepsie, le .."r en nier
kwalen. term!: of uftteerende zil!kte, blood·
armo"d~. Houwelnke kwalen, 8t. YitUll dana,
en., ovor de geheda w~reld. YerkocM doOf
alla handel"", •. en door dr Williams Medicuo
lla1t'ICIHlpr~l, Ka"pst.ad, die z:os bottels ..oor
1j •.of e('n botkl ..oor 3•. &I. poshrii zenden
t.Li ~b"r wanneer gou bjl pakbuiz.n koopt
wee"t .,·ker dat gIJ de ecbte krijgt Namaak.ela
eli ~ultSltutetl CCllCLen DOOlt en doen dikwiJh.
kwaad.-[ Adv J HIEJtBIJ gescbiedt ikennisgeving

4at drie maandeb na datum
deZ8é. bij zIJn Ex~l1entie den
Gou~emeur aanzoek ~ wordén ge-
maa\t.t, om pel' prok1a~&tie te laten
verklaren dat de w~ onder para·

Kerkstraat West. _ Bus 724 graaf (a) ophouden ZaJ een Takweg
te ziJn en dat de w~ onder para·

GAVEN UiT: graaf (b) een Hoofdwt'g zal zijn.
(a) De weg loopende un,Caledon

Ds. F. D. Kestell, en N. Hof- overl WaterWntjeakuil (zijnde ge.
meyr, De voortrekken. Vf deel.ll,-van den weg _1... Tak-IlO" nA-

.het dagboek van hae. ftI1 "" - "~D"-
der Merwe. 4•. ~. prokjlameerd op 13 i1t{aart, 1877,

Dr. F. W. Reitz. 8estiJ uiige. Proltlamalie No 32) t4t waar hij in
c.W~~ ~:-:'k~n;~~rpi:.t 58.011. den ,,"eg te Wateruidtjeskuilloopt,

Uijs. of lijden en8trijdonder komende van de Vlei via de be-
voortrekkml in Natal. ... as.. od. graafplaats, loopendé naar Klip-

08. D. Postma. I?e trekboere!) bentIel ,.
nn BL Januana Hn~patba. Ge. Od. f1.,;~ De 1'teg ian Caledon langs

A. J. van der Walt. Afrikanert d '''I b 1 ~wee8t uzelf. H.ietor1achro- .•en '. euve naar e boofdweg •
ml\utiliCheStudiën... ... 5t. OIl. lunc'~ie aan bet ZeeK t (gewoon-

T. A.Wormser. Van .<\milter. . li;k ~kend als de Nie we Weg).
dam naar !,retor?-a. 8 maan· E+nige objecties ~n ~oemd
den in ZUIdAfnka. ... ." 5.. 6d........k rd" ...M'-.nd ..

Prof. J. S. de Villiers te Paarl aan~ te wo en m~__ bil
Kentfeestzangen ... ... 311.Od. de~ 1Ondergeteekende bmoen drie

Prof. J. S. de Villiers te Paarl maanden van af datum dozes.
Pinkllterliederen ... 2.. 1 .

H. Visscher. Nieuw rekenboek Op last van den raad,
.voo~ de Scholen van Zuid JOHN J :UOORE
Mrlka. Staodaard J. .., • lW- ,

Er komen in 't geheel 6 boekje8. Secretaris.
p. J. Moller en J. Lub. Reken- Afd~lingsraad Kantoor,

boekje voor8tandaard 4 en:> lB. C'"led 8 N be lsns
T. H. Geraets Jr. Dijkatn'e ,.. on, ovem r, li.

ondervindingen In Zuid Af· ï6;
E~~aGelllustreerdeC~tal~gU~II'i8 ':; K-FNNISGEVING.

aanv~e franco en gratis verkrijgbaar. ' 1 -
Groote collectie oude Recht$geleer(te R~IZIGERS met ide post Daal'

Werken IIteedl i. yoorraa4. Vrug ~ of van Calvinia kunnen op
tLpecialeCatalogus. aa~k tegen eene billijke betaling

llE'T G1"N .." ~ lIEN 'LLlfV. Tenieracbingen te Oorlogs Kloof..u 1.IJ .L1 .£I.Ll 3 ~ur Tan bet dorp, ontvangen.
Ge®el~ Tan het geld zal aan de
Zen~ing "9rden afgegeveD.

: ~, -
1l1ls. LOUW.

00 I' k}.-.4 • Ir~ ....... U NOT.,l~98.
- - :/- .. -----1- _ .. _

~EARRIVtEERD,
I --:-;t
Il{ exceUenlt! ~tiet auperiëure

:kwaliteit. uitgezol.mtA! IIBABLY
RO~E " Áaf~apMmoeren.. g&'
scb.ikt voor ommddeliJke uitplantin,.
tA! kpop tege~ ~ lage priJzen.
. ~DDen weuuge ~ zullen al.

blerj worden gelaud~ Sehotecb.ge.
kw~ It EARLY I REGENT~ tt
.Aar&ppe~ nbteeringen per
brief of telegraaf ~t, op ont-
ftD$St T&D aanv~
IX$ERItAN &: BUIRSXI,

1 24 BURG stRAAT.
I Teletp'8]JiIIch..wt- ..LIBnxU "
BuUl.' .

VK%O_ L'E"K
.KONINKWU IAlLDIBN8T
UlIOImoDiiO'itiJ.!80WPU

aua-•• "'II'J.

-T~n ...oordl~ Jo b.-eren J H W Ro_·.
C.c. ( ..oorJlIt.er), J W Moorree •• :-i' L Beto,b~r,
D Malan. J A l.Ia.<sou .... Jacobus Lou.... .
Dur d ese de eer.1.<> ver,radenng nu doo DIen"

plwaen raad wao, v.rwclkomde de ..""uItterae leden .0 drukt" de boop uU dat allen I.
harmonie zulleo ."mcnwerkeo tot welvaart ..-an
bei dialnkt.Een tel8J:f3m .. erd g.IjoI.n nn dr. G H Steyn
siio .piJl te ....uue n gennd e dal bU met teseu·

"oordlg "on .vn
"e notuleo der rorige <ergadtnDg gelezen en

beltneb tigd .
De """retan. rapporteerde een onrtrokken

rekenlnl VaD .t:~;~ .I. :!d op den I~Jen deser
Den _'relan ... erd opS;eJrag.n alle nlUitaande

beluilDgea In de banden \ an een a~eDt te ge-.eD
yoor iot'ordenu;:.

Een brief werd geleIeo van bet .poor.eg-
deputelDeot. meldeDde dat rails en d .....,..hgg<-n
,.erltregeo kunnen .. erde u.

De beer ~blan .I~lde voor en de beer Jac.
Loo" oecoDd.uJ~. dat ,...1. en d llggers
'faD het gouvernuwelIt zullen ~ckocbt "rden
.oor bruggen (cul.ert'J. eo dat d... elve naar
Bermen.tatle ,uilen !;<wnolcu worden. en da,
un den ..oo ... teller zal konnl. ~e::e ... u worden
"aDDeer hilt matenaal aldaar aankomt.

A.ngenomen.
De uak aan"""nde de QltgpanolDg op den

Paarl wee weru niet 0\ ur"ogen.
EeD al,ph"atlo WIl.lI ont","g~n van opIlchter

St.ramrood. "':>.genJe oalan. of een gedoolte

daauan gcdureudu den tuJ .... arln bU met In
.taát ...aA w.rk te k fjl~·n

Deze .ppL!.k.u .. werd niet ID 0' crweglDg ge-
nomeD.

Een petitie m;pmend. gete e kend door ver-
lICbeideno boereu 111 de uabllbeld, ,rageode den
raad den wog vall Je . Orender tot aan·den
Purl afd.,ehll~ ... e~ re pruldamoereu al. oen
afdeehogorllJLd.we~

De bocr J.c I.uuw stehIc Toor eo d. heer
J W M.oorree!'\ ~,;coIIJ~('f(h..', \lal oeuC comWl~~lC

aang88te1d worde, bC!lta.aude utt lien \"oorz.ltter
en den '1'oor"lLel!t.:r. om beu onderhoud met don
heer De Kock te bebocu met bet do.1 tot eeoe
IICbikking te kumen.

Apphl<a.tle gdeLén nn d"n heer A ,"orcaell.
ten beboe\"6 van dell beer (r l.,oub~er. aanz.u~"
doende ,"oor TerlegglU~ ..an wc;;.

De raad be.loot, dat d:... r ,le weg ~~en Ilfdee-
hogarud!wt'g waM, Je npi\1LK.n.t16 Dlet ID o\er'
W6gt':lg kon Henom~n wurO~n

lletrekkdpk de voorloop. ge .dllkkmg go
troffeQ door den ~L'creta.rl~ met betrtlkklllg' tut
het. natma.k:t!n \11.[1 tie boofd~traat, lJe~lO'-'~ de
raad dezelve t.c bekra,·bll~cn.

Den """r.14rl. ".rJ opgodrogen t"ndd" te
.........gen Vj'lf voeder ... n de Uupeli.ld .tatle.
",oor cl. lDLalDellU~ \ au hunden belaAtmg, 011

'9'001 bet verwen, m,;t l(t}r Uestrpkt:Il, vaaWf'$:lIcn
der bouten V1n Ju Lju .. brug lJe leude .. bU de
Yol~ende ver~~"denll~ tu worden Ingedumd.

Brief j;{~lt."t'n ..an h~t 1.II,dbJuW' departement.
betrekkeluk Je (,roenrlVl.r ult.panplaal •. Uono·
taleerd.

(ielezon ecn hnl.! f \':1[1 de~1 !l~(.::-et..ln~ 'fan pu
bheke werkeu gud.ttl'enl .) uit belr.kkelll~
de 'foorgcsteidt' Ter!t.·Ol.!lllg 'f'au t!tm Wt3~ van
'Vredenlmcg n:l1.C llveJJt:~b:.11.1 en melJenut!
dat h6t 'f'cr7.r)t:llL \':1.11 deu ra,.,d om ~ l,:!l)f) up do
be~ootlOg to p:,Llt!'\eu \'vvr Ult yl crk: UJct toc-
I{edaan kan worden

Do heer C 1> nOlltlill\sdtclallnl.l)ckom
wrugb-et,d l:lg van ~C lJ ,1t \ \..t kuopwg opbrenw:~t
hetgeen tOt"b'o..;S:J..:lll w-crJ

Ve h!:cr 1;.1::,:·\\)0b'3f :\.an l~e L::PHI dat tekere
gedecltl3 nUl Ut Il ~lamr' \\ ~g: w\. ier l>f'~TUI~J.

moet worJoll, nl:l:J.r de r;":.ld t,etr~uÏ\l(' bot u.J.t
de woak owt kan ()p.;evvi){J wurd.t!ll w(t~e~ deu
tioaol.:lt::t'leu t. cf'lt:i.ud wurm db rx~,j verKeert.

lJ" bl3er ~bL1J Vr')e; Cl.!hc Up~,l\'e vau Inl.:om
aten eD Uitgaven ltl ~lk.~ Wlik en d~ s't"cretan~
weN gtil.l..5{ J~l.d"t! gertJcJ tu U1.lkOG eu bU d",
vol~endd verg "h'nD:':: ,..>Or to ll>g:.;en

Den 5CCrl:'l&T18 ",'~rd geld~t d~1I we~ van de
andere 'Ude d"r rt flor naar Hup<>IIOIJ te laten
rep3rcer\!u. Li,Lar de hCt!r BdetblOr ~emuhl bad
c.iat de we~ In Gen .. lt r.ht.en toestanJ vt.:r"c~rde.

De faalt l)t"l"loot I1l~emeen d", rewlul.1e \"IlD [>
April I~~~ uelrekkel"k J"D pfliK te wordeu ~e·
Traa~tl voor b~t \ ...pOt'r ':til ~ra.,ln I!det.:hts ov('r
de BergrlVl.r ~ver ~"t poonl lu YelJ"ft to Lor
roepeD

Dt) M:blkklDg:('tl gl'nlil:lkt door (l..:u ",('crctan~
betr .. kkeluk de 1'004 word." J<,)8dgekeurJ

Ven secrelanM w.:-rrl or~eJr.l.g~n Il.an den hetlr
Stephaa te ,chriJ •• u betr"HeI'lk bLiK~D to "or·
tie" "ebnlIkt lVal1l\ecr het ponl uu wal komt.
dur h .. t ,luk hout 11ugolJru,kt niet gOell WaM.

D. t'ulgooJe ra.'llhdedcn werdan te7.amen met
den 1'oor1.ltt,.r !;e.k.otCU Idl4 een I!Itaand conuti>
de beereo 1> .\Jalan, Jac. Louw. on J. A.
Basson.

Ver!f,CheIJcn~ rekeningen wf'ruen Yoorgcle~d
ea bd~hng gel.,t. 11<1 rapp"rt nn deo ID'pee·
leur werd gtil~zen e~enotulet)rd

Dr.
KoeberIl',

17 No ..ember 1828.

Aan ,1,H £Jd,ur. ,
IIIUnbiler,-Ik .ie in n. blad nin bedeD -

brief nn "K.i_r " ... nW orcealer, ooel .... duu"
van I;' deser, ": .. rin bO &allbaalt, dat, incIieii
de redisuibctlolJill doorgaat, Worcester oo~
een hd moeL hebben. H ii be'f""Jt aan dr; M~irini!
Beek. van Rondeboseb. Recht zoo, 'Kiezelf
va" Wo...,.,..ter. Ik bob den apijker in mijo baoil
gehad m3Ar toen bobt ,.j bem ~ Dljj ing ..
lJage~. 1k DI"'" zeggen dat ik ..ee1 over ~
saak heb ~b&; nog pieren fin OOIt 'fa"
dut; .prak ik met zekere paniien er o ..er, d"t
als de bill door;tut, ik door middel vaD ~
blad uo do hand .on willen geyeD. dat Wor-
cesler den heer Beck mocat .. agen om ..opr
die kieMfdeehog .1. kandidaat te ataan: m.r
ik wild e ee rst wachten om te sien of de bill zc,o
doorpaa, .aarun ik nog t~l1fel. })an ...illle
ik ""b.,j ..eo; mur "KIeIer ...U mn voor,i,n
dat rdSpekteer Ik seer ..an 0, "Kieler.' lfpt
be ... ijlt dat de progr ..... ie ..en ons eeu andeie,,!
num moeten g~ven dan rem""boon, daar "'u
ook op onsen tud ",.aluum ...orden.

•.Ki_r '. bo~d een "'"b..wering en laat rek!"Ï'
lItles toekenen. De progrellllie ..e bladeo maléen
bekend dat rekwislhea reeds ..oor .exeieD
TomF80n getoekend worden in de K.. ~be
af.Jeeliog, en ook yoor OD""n vriend "Tommy"
wordt al pw.kencl in de I'aap.

W _t w..kker. Woroeater 'fTieaden, en &iet
toe dat iU dr. Beck mbdg!, daal' hij .Jf ~n
ml) en ook aan anderen gezegd heen DICIt"
lamtote elektie. toen wli bem YTOOien dat bn
moest staan ..oor de Kaal'""be afdeeling. d.r
hll Olet omgaf al. men be ... ou Yragén yoor
,Vor"".ter of een IDder bOlten d"trikt om &lcb
verklubaar le .tellen, maar <oor deze afdeehog
Wilde bil Zich nlet. gaarne v.rkIC.baar stellen.
En terecLt ook. wanl h!l IS opgevocd te Wor·
cester. W oro •• ter behoorl Irotoch le weleq al.
hel een .oon van be~ distrikt naar 't parlement
kan zenden.

\' oor ee ... t geDoeg. Daar ik ook te W oree.ter
opgevoed ben. en ofschoon nil oiot meer daar
....oonacbtlg. tocb gevoel Ik dat mUDe bolaqgeo
nog daar "Un. "Kiezer" van Woroester, lat~n
...u tocb meer van 0 boorcn.

Ik ben, ;
AFII.IKA.,SIl£R.---..

Dyna.miet, DeWna.rorS,en Lont. •
. Bicycles, Bicycles, Bicycles!

sCllBUJ' OK PJU.JS ~.

•••Ple8ItJIB.

Zuid-AfrikaaDS6he
8POORWEGMAÁT8.cHA PPIJ~

Kortst, en Coedkoopste Roule voor Relzla.ra en
Coederen van de Zee naar Johanneaburg.~ Pr.torta
en andere pUlesel" In de Transvaal.

Dagelijksche per8Qnendlenst van Lourenco
Marques (Delqobaai) In 24 uren naar Johanne.bu'r.
en 21 )1ur naar Pretoria.

!UltJ loor :liII&lI .. JoUIIIlIrg Jl tfL-a Jl t'1l
,,~JI II II Pretoria jl IL Id.--aa 41,,.;.t

~elijksche personendienst va!, Durban (Natal)
JOhannesburg, Pretoria en andere plaatsen in

wu.I en Oranje V· .....

~ ~vOOI' Abri\OOI Jilll _ EODIijt, CaDDed
V raChI;eD. Groote yOCJrl'Ud._ 1

)IUOU W.P.O. WUden Nek: en
HaZel J'1811Chen..

Woodhead, Plant &Co.
st. QeorI'8 ....Straat.AFRIKAANDER BOND,

VILLI"IlSDORr.

liT LONDEN I IN- BEN RARTLEI.
~ ~~;,r!~B~ SCHms en
Ta.ncUt-eelkundig GhirUJ\gijDs Bendea COVVTSSIE
om 'ijovengenoemde centrums tA! JD..JD..L
bezoeken, op den tweeden en vierden AGENT
Maan~, Dinsdag en ~ oensdag VM , •

elke q:u.and.
N.$.-Alle Consulta~ee Vrij.

:~~DEELlJtGSlliD !GALlDOK.

H :-;ovemlJOr 1i!~R.
nedenaamlJdag ,,"ord een ilond •• .rgadorlng

gebouden 10 de zul nD de Chn8t.t>luke JODge.
hn\l ••• reenlglDg alhier.

De ..oonitter. ""cretan •• n een aaDtal Bond.·
mannen waren tegenwoordl}.t.

Op verzoek van clell .-conitter opende de
beer Zeeman de vcrl(adCrlD" met sebed.

De notulen werden geleaen "aD de YOr!e!c
vergadcrw'l en goedgekeurd.

Aan Jen """rel ar .. w.rd opgedrog~n hat I(eld
un cleu beer T. l' Therou te overb"ndl~eo
md het verwek aall all. Il..nr!.ta.l<k.u kenIlIs
tIJ ;lll\ eH aan Wloj heL ~cld te !.cm1co.

[lo voonlttcr maakte bekend waarom h'l do
lloud.m.nnen opgeroepeo had en IeldP, dat
all~n wIAten W2t liJ het parlement bebeu~ ""a.~.
n.lmdllk <bt de; heer Oe \V Jat e~n moU'; voor-
!:""td,l had dal de AfrikaanJer partq e~n con
tdentle met de Oppubille moe~t hu uden re
ret.h8trtbutu~! O'óIl 10 dOle ZlttW~ een \Jill In te
dICnen. hoewel de premltr herhaaldd malen ge
.e~d had. dal b!1 tnd .. lIde hebbeo ~ot vQlgende
r.utmg mn zulk: een geW'lcbtlJ werk tt dO<eo
\. oor t ...ce Jaren hoeft de heer De Waal a.an
deo kaut nn den heer RhoJ~s q~sta.an. IDaar bn
d. laal.8te "~ftSle van h..t parlemtnt wao hU
wt.'cr met de A!rlka.all4..lcrs en tune ,kIezers
mêeoden dat h'! nu weer gdltlcl aan dfn kant
vao de A~nKaandcr. wa- eu d"t 'l) h~m kooden
vcrtTouwen, en bU wen} met ~Cn ~Tootfl mutr
OerhelJ 't·rkou:n -

Do he"r W l'''''' I. du TOlt vroeg of de burr Do
W ",I dao belangen had 10 het d •• tnkt P:kct
ll('rg. waarom klo~daD eeu koopmaJl dlO tt:
Kaap"tad wOOllde r dao 10 d"t 'h,tnkt
geeu bek .. ame Afn ndcr. dl. 'il ,kUDnen
kU'zt!n, the bun veTtrouW6n wurdig h! .

D~ beer E. Houx leldo dat do lJnnd,·lwUte
v;\u den heer De 'Yaal &cer to betreur,n Hl om
zUn klOIC'" zoo te ml.lelden.en hll hoopt~ dat h!1
tUD dW'ahn~ 1..a1 IntIen en tot onze (*J"t1) tal
terugkeeren. ill) .ympaU. .. ecrde moL; Pd.et·
bert~.

Dc heer A. I,;,ttu zelde h!) vr"".de Jat al
Zl'U al do .\fnhaoJer.l hunne afl<euting Ult·
"pn:ken ovor het L:eurJg van den heer Ue \Vaal,
hll nochtan. mceode J., U\) niet zou terug·
k.eercu.

Du heer J F. Zeeman zei l1ti kaa niet aD'
de.. dan .ymp,thlS.erell met l'lketber~ on
keurde bet af dlLt (I". I,an,l deo heer [Jc Waal
heeft aanbevolen LI) de kiezers vao Pi,k.tb >rq.
terwui h!1 (Oft W ) niet te vertrouwoo "... Uil
wa., vMl 0i'IDIC dat ("UILllflll erop mOetll gewe-
Ien worden oC1'ertrouwbare ma.nDon D1.et a.1.n te
bevelen. d1n heTer unpartiidlq te blll"en. [(Jil.
Lalld oodct'!teundo d. kaodidatuur uo don
Beer De Waal ee ... t nadat bn gekozen cD door de
COmrnl!Kle van t..oezl(~ht aangekonalgd' waR a18
Oond.hod Idaat Red j .

Od heor llamard '.1 ,lat hlj b,jna niet W'8t
wat te <eggeo. bIJ II te veront ....aardllld over het
gedra!; van deD he.r Oe W 311. al. onle verte·
geowoordlgel1l ons mur zoo kunDen bedriegen,
...at moet er d~n .... n on. I..nd worden' Er
moet een wet gemaakt worden om zulke leden
dadeliJk to ontzetelen. Het I' looalll de he~r
Lotte'r d .... r nu gezOj;d beeft. de maJ ..l,e gold
h""ft gaal gewoool!lk n&ar het p.ulem)nt. HU
meendo dat een motie van &tcrkd :ukourlDg
IOMt gep_cerd worden.

D.arop 8\eldo do hr I.., Roux voor eD de hoer
W. du 1'of't second .... rde Dele vergadenng mu
Bond.mannen en A frikaande .. bctreutt de 'han
cI~hog van den heer D. l' de Wn.l. liJ voor
I'lketb3rg, III hel ~arlement. door een moti"
10 te ~tel1ell re r"dlstnbntle "an k.lclH.c'ds nu In
te dienen en sympathI800rt met de kiez.erl!l van
Piketberg. dat .u zoo d""r huo vertegonwoor·
dlger bedr<>geD werd.n. dlar bU kor' te voren
DOg IUn eeu deputatie gezegd beeft t. zollen
ol ... n bq d •. \fnkaander part II. en boo!,t dat hl)
,un dwal!n~ .al erkennen en tot de Afrlk:ulOde'l
partU zal terugkeeren. Uok d.t .lle ... re A fn·
Kaande.. honne .fkeanng lullen uit.prekeu
0"6r .UO gedrag

(lp verzoek: 1'3n eenlg'C h'}eTon werrl hel'loten
een Bood!vcrgaJenn..{ te honden op \totm!dag,
deo 21.ten December. D. hecr W Roux noo
dlg,le BUllhlcden uit deo namdJa!l \"aO den
:!1i'lten bl) hem te komen doorhrong~n en een
g-elelll!:{ nnrtj'" ('11 C4!n Mnp k.offio ttj'gcllleten,
dat ook gereedel"k aangenolLeo werd uoor de
vcr~~d.~rtD!{

Daarop oloot Je heer Roux met ge['~d de ver·
~p.~erlng

lJ~ \·Wrl.lttcr bed lnkte de a.1,n'l'fezlgo hel1rCD
voor hun opko::nst fn men gm!! U1t elkander.

A.P. ll' rn:R.
Sfl4T.ta" •.

larit· Ag8~t1n Beli&held, Blake's Boarding Huis,
TE JOHANNEsBURG. SOMERSET STRAND.

IS hoog gelegen. naaste huia bij de zee.
met zuivere lucht rondom. tbllDl

herbouwd maar prijs voor It'gict'!l 100
billijk Ills aHijd. •

nE Onoergeteekendeo, noegc.:" be·
U lLigheid doende onder den &tij
van OOHSB EN JA.1UBclONIo maken
bekend dat de bemgheid ml voort-
gezet worden in hu". naam.-Alle Afdeelin2' Steynsbur2'.
orden aan ben toovert.rouwd zullen 0 • ,

met stiptheid worden uitgevoerd.-
Referentie :Marktmeester, Johanne8-
burg. ITE worden verkocht te Steijn.burg op
Poet &<iree: Bus an, Johanu08hrg. '. den 2{\lten NOVEa.WER 1898, in.
Telegrau.ch &<irelI: Olivier, :Markt, dIen niet te voren geloet :-2 llerluo

Johanneeburg. \ Rammen, lang wol. ougemerkt.
DI frlBB.OIDERS OLIm&. D. J. SCHUTTE.Schutmeester.

MROAPP[l~OEREN ! HOVEKER & 'VORM~EB,
AARDAPPELMOEREN ! Boekhandelaars en Uilqevers

WoL Bokhaar, en andere Pro-
dukten YID de hand gezel
teqen de Beste Prij%en.

-PLAATFONTEIN SCHUT.
I ----I,

en _-Sluiting van Takweg
Openstelling Vlan een

Hoofd·w.
COMMISSIES VAN ALLE

SOORTE N GIiDAAN'.

Markt Plein,
uOST LONDEN.

Referentie: Gebr. PRICE,
QUEENSTOWN,GLEN ALLAN.

X"lulcn van een .. er!:"dering oler V. J. Ver·
OOnll,[wg vnn fjllspanberg, gehoaden te Olen
,\11,11 op Jl) :-;u'. lH:J>l.

T"genwoord'l~, twmti~ leden.
Geopend mot gebed door D. Moller.
:-;otulun van vonge ..ergaderinK goodgekeord

~n geteekend.
Da regeleo voorgdezen en zonde~ revisie ge'

pa .. ccrd.
lle.loteo ulldragt te doen aao hilt IllLiaril ""0

de Iendehng Houx te Zoutpan.berg, en J. no
Wnk en W. Mantz werden aangesteld te cel-
lecteeren voor dat doel. .

Voorgesteld door J ...an der !Ilerwe dat oozo
veroon IglO!! bU hol begin no ..olgend jaar
Uil 1l.:l1l.lulton b!) den boofdtak nn Prieska,
geliJk do ..ndere boiten takkeo. GetI8COndeerd
do". 8. W. Ourger eo alllemeen aangeoomeo.
J. Coc bee werd gekozen bet comill' 'fan de

PIleska C. J. V. le ontmoeten betrekkeliik bet
aanslUiteo vaD dozen I..k, en veraJac te doeD bjj
de volgende vergaderiog.

llot orgenehte biduur to verbalId met oou
c. J. YereeOlglDg werd over KeaprokeD, d ....
sommige leden Dl~t geheel 'IT mede eenl ecbeDen
te ,un.

\' oorges teld door J. Cool.ee: Dur al de
ledQn IIIol telitenwoordig Ijin de _k oit te
,tellen tot onze volgende vergadering. U_·
comicerd Joor J. vau WUk en algemeeo aange-
nomen.

Werk gele"erd -
LeLlng-Door D. Bmit, "De boor met de tele-

graaf. 'bcoordedd door W. Marit. en D. van
Wilk.

RecilNltie-DoorOerric lofllller, "KIeinKlau,"
beoordeeld door J. van WIJk en B. Borger.

Itccltah6-Door Ellie Borger, " Liefde uitge·
klopt," beoordeeld door D. Moller eo 8.
Burler.

Op.tel-Door H. Maril., "De .poor.eg,"
beoordeeld door J. Coebee 80 W. MlLnis.

V"llevoordmcht-[)oor F.... n WOk .. Poli·
tick." Spreker behandelde bet o~derwerp
kortel!1kl maar goeJ. .Beoordeeld door D.
M uUar en S. llllTgcr.
,JourlllllLl-Door C. Burger, "De kroDijkeo
van l·ltApanber.;," lDgedi"nd door D. Barger,
.\ .• oon.

D.hat N o. I-Wat i. beter .. oor eeD jonk·
man te bebben. &ea rlll,a&J'd of tw .. karpur.
den' Openanr. G. Marlta, .. rijpaard; oppoaeut
W. ~Ia"IA. "~.rpaardeo.'· Beide kante~ "er:
dell goed oepleu. Do uitalag ..... tea ga.te
....n upennllr mot Hl te.en T .temmeo.

Vebat :-;o. ~.- Wat IS bet beat 'foor OOI dia-
tnkt. ~lerlDo of Afrikaander IMlbapen? Ope-
llaar. li. Bllrg~r. Menoo ; poP.'!nent, C. J. Smit,
Afnkaander. !If. Ctln lange tliec ... i. VIUI beide
kante\i~ ,wo~· -Mt, Alrikaaoder acbaap mei 9
teg-un I Mttnnmen.

Hoalokn de volgeDde .. crgaderin, te KaJkpt
le bou lcn

X a altga"en vaD aUo werk voor de volge&4e
v"r~.derlu~ .looL de VOOUItter, J. 'f&D der
~Ierwe, met gel:ed.

PRETORIA.,
PENEfijne oollectieEarly Rose.
D Early puritan. White en
Red Hebron wordt. in het begin
van December verwacht. Men wordt
verzocht orders vroeg te boeken.
daar do aanvraag groot is. Z.UID-AI'RI~Nsc.HB

KONINILUKK JlAILDIEN8'f
oe ..CASTLEMAIL .. M."t8~~pll

DB 8toombooteD 4eaer Lijn nrtlek-
ke. 'ftJl Xupetad Daal' LondeD om

den md.N WoeoetIIg te 4 uar D.Dr, BUI'
lla4elra en Plymouth: te Siat Bel~ en
MoeDaon aanleaende op _bepaalde tu-
1ChdtijdeD..0-.. D-TAlITAL'L05 CASTLE. Kapt 1>1nrcu

.. _DlINOTTAB C4KTLJI,I. HAII.lM.
Dec. 7-OAlU'B BOOl[ CAllTL•• 1i.1Ipt BoB •• IIO.
~ 21-BAWABDSN CAULK, ~.pt. lUOBl

188l1:- .
J... .-NOBHAl( CA.LTL&,l:apt E.lIn.u.L

.. l&-DOllYEG.t.N cASTa, 'apt.. Hu

• Di hand tan 1riendschap."
...(a" lUI. Etl tl~'~r

MlJnbeer.-O •. :--, J dll T",t wd d,t Jle
oordeel mo~t Op~l'~c~ort won\o tot un! een
mak.aar ontmoet hbt. 80 die pa.J moet oop ~ehoa
... onie ver be .. tcl

Maar nou w II de ~raa!; woet d~ur Wle werd
die venieehb.l,j ond""dle Afnkaalllle .. te"'.",
!Iebrag. en waar ~II JIU .erdoeltheld en l,U
• I~? DlO groote me~rd","b .. d van Afnkaao
do" c< op poldlek geblCJ noS( on~erJetll,
• Iegt •. dle klolne klompie volgehngen eli aan
bidden "an meneer Hhod"". alhoowel bulle on.
landgeuoote, medd.gn .. tone, een dee., eeo lJlo<'d.
eD een geltH lf met OD~ I", JtC iS tc;eu O.:::l&. A.!t
lk. Reg 1)/114, dan meeu Ik dlB ware .\fnkaanden.

HII. d •. Du TOit, wd weet waar die fuul le.
Wel, laat Iq) dl.u ma.ar "'JO el',!e gowete Il1vr3,
of b!J r8ed~ "llor lw.Lar te mOt:r na J.u Jame!'\on
inval) reg gehandel hdt te;:enover '!In volk en
d,e regte .. eg Inge,luD hot om "In .olk te lel. 1111
wil weet hoe J .. venleellhe,d kan weg geneelJl
worde. 'Vel. laa.t hl1 ~'dn ~e'Kete vr1\. dIe ui
hom be" overtuig en lhe Wt'~ .un'KU" Uf WilS
diL mU!lIl(.lcn r"'!:;, om "~)U \,()!k tu verlaat ~n
meneer Rhode- bhnJciLng~ te ",ol~ Melf~ na die
tnval? Of W~ dit rt'~ om twee. dne Ctlllf,lDtRJ

er 0" na. te hou te ~("br'lf te '{,-,tUl' en !JelL, te
preek, iLndcrt~ lo{emt'~nt~~ tu PIti!;, ;Il Il Ulite op
te ng ln 8tr\]J ll11:'t d6 bcbnb't} t:'w ~tJ ,.oden~ van
dIe oyergroutc wl'crd"rht:lll \'aD 8!tll volk. ') \rat
word heQoelt mot dw vlll~~k:or:grc~) l:! dit
nu, mu~.skl&n et:1I 11IlJt-r~ Joort.lachte plan
onnooeele !lch \pe 'Itn J\~ wf~l ID dl~ ~loot te
help Die') l!\ ua'l.r U:tll nJ~ tt'n .\ £nka.ant.ler
Bond w~arheell li- lJu T"lt I}>lnl .cbnftclnk
k.an wtmds, ".tn ~('hlJlti helll ~'roaw betoon,
omdat hij dtrtK t~hen dIt· t'\.Ior'utlflr van rile
h~m .. ~ kand.,11LA1 g.'lellre!' Wat wa. slln
d",,1 da.>I'Wl•••

.se.,n, mnOhCtlr Ik !,!eloof niE'! d Lt d" dl! TOlt
nog ~fIl~ anuer on:i UIt H:n kwadl' ~'ll JUl u,lt
on8 W1L a';tl\rd()~tl~ 11 en. h'lm nie vcrtrOU\l'
me ~Ut) dit [Ilo=<! l,\,![t>r W(,t_:"1 a..~ d~ Pil TOlt on~
.\fnk:\ander:oll wd \'tr!o" ya" onlll gt·..wure VIJand.
meneer IU',()('},... • 11.1 kMI mllr lUw~j{' ..... ~~ur
j'let, dit! l-:'J.\d lt' H 'r;; .....:, lt, \.n hulle l'rll.!cd,
DaWIt'! dlt"l ~d 1)" lal, Hid huru Il \lom neem cO

naar Rhode ....' ~ ~<un li n dl" "a~tl d.1.lr tu <lOml
Dl"treer ~U Jil' ;HUld b<lif\CflJvn~trJt3' IDon,o
daar te hul Il ta knr.1

1\)8. mqllbei'" Ou r.l\! Jil "-.11 ()','1 _\{rd, ..J..lu
dun ~"n ult+jr"'tL' gr')C)~C dl~ 11''' b.J''iJi : ....

111 ;; .)I,hlu \ crw l~tln.;

K... p.'tad.

Duifsche Stevels en SC'hoenen
Duifsche Werks Broeken
Dui/scha Pakken Jonp'ens

Kleeren,
TE KOOP BIJ

64 STRAND STRAAT,

JULIUSl'HORN&Co

t

YAKD. SPUY,ImLl!K & eo"
Vendu Afslagers en Age'Iten.
TeL Ad. :MaIm_bury

.. UNITY."
en PaarL

KENN[~GEVING.

Gll T naar Mrs. Pieter Retief
(van JohlIDDe,sburg) en over·

tuigt uzelven van 'eerste klasse be-
handeling ~Da~lij~ ronnen,
IRBNE BOARDING HOUSE.

126 L~"<reStraat.
K& .. ,oad.

-_._---------- --~ --- --

lIIJXIIF.r::n,- Ncge,~maAru1.., pledeu
J bel ni;zde ik iD eeu brief aan u flID
I.. ~e nitwerking van RHEU14ATI·
C.U li0 in m lj n ,:eval. lit ben 60 jaren oDd
en L~h 23 jA....n I.. ng geleden _D CHRON·
ISCII!~ ASTHMA eD RHEU14A.l'IEK en
zocht vedichting vaD 'fele beroemde ge_
kurlligen, en proheerde allel sonder !.&t,te
vindelI en h",1 in mijn geval alle geloof in
IDl'n...heli,jke bek"lU\mheid 'ferlOl'llll, tot dat
lit RHEU.MATICURO probeerde eD in_
'ij" mijn Ncn,.,.lp .... Rheumatiell:: en pijdea
'0 hoof,1 eo aangezicht nrd ...eon en ~et
aienwB i. ver en wijd .erspreiA dat "era'
'Decater V #.Jf flOOT Illllper beellemaal geSQDd
NM van die .. onderlijke llediciju," eD dit
"'M "'erkeJijk br.' geval i alkMD die 'et
probeerde he'foolt bet MIl,

De beer JAroB Uil ZUL 'I'&1l V1a1tfOiltelD
3 nor van Steijo.b0l'lt). i. geouea ftII
,>en IlCbijnba&r ongeneealijkgeftl ftIl Rhea·
"'atit!k en Jicht.. Nooit., sei sijn moe4e-
j[.,..r. V lL!C ZIJL ... nmij, ,.... er - ergar ....
val van lO Koorte Ziekte," -.1. Bij bel ....
men. De _te dollie RHEU.MATICUBO
d...,d de lijdende jonge m&Il raatig alapen ...
medecijl) went .oortdDreDd ~
hoe .. et d. bll~ OD meodea UiéIa 4at
..ij niot 'f_achteo dat hij le'feD -. -
"'J tu'~e-rAtJ<Jl"Ur,en ~;g:de .. n da ra*-
lrrM'ht ,..Il de R.i,JIV."T1CUIW '-
PIr..Lfi;~.
oe ..If'l. Joer V.n Da "'IIU, .... ~

.. om! ~ d_..,. bottel.
lie beer A. Cor:nn, BI'UIIITIei, Viclde1hurg, C.c.

.C>Dd dadelijk yerlichbng. V'tjn _n lu .. $ijD
",."""nnder, d. beer J. A .•• .,., - ..............
lIur1lO',....)orp. nrdeo ook ~ _'ik _...DIl
.luitA-n-l. blij' U" dankbare 'frieud. J. C. ~

JONES P..IIEUMATICURO.
'Irt grnot .. Znid. \frilo ~ ..
l ...h!., I:OOHm~t.iek, Rbeu fiItcbe lidlt, ~
Ji"!'t, n....., Ji""t, A ... ge.riohl-}'Ïl-. -1itIIft
-.Ie dui.enJea jIe~.Jlen. - "'fW - .
,)eIod.... ~o. JJ _~ A,.....,

.... cl! WWUlian 400r PIIIel ~J..ldU, ,

- ._-~ -------+--~ _------ - ---~-------- _-

rre»E:C»C»P:
I~'EN I GEgoed gerepareerde
(1..J ti Secona hand " .pianos te~eD
billijken Prijs voor Contant of Af·
betaling bij

J. G. BUHLMANN
l4UZIEK.INST.BUKENT HANDEL,

Lady Grey Straat, Paarl.

C.\L\ï~L\. ,J. P. COETZEE.
8ecrelaria.Vergad.·rw.:: .an hd d"tllkt.bc"Utlf .an den

Afnkaaoder lIonJ. CRI'lnl.>
Ile VOOr7.IU.,r. Jc heer J J. Nel. ID den otud
r ..a~lf led"" \Varen tOj;enwoord':5' .
~{en op~nde de ,·erl;a.d.nng md gebed
De notulen der vonge vergadenng werden

geleten eo qoedgekeurd
Ho lak llroUld vI~1 Op mlevenof!' 'Ian bUllne

geloof.bne"l1 ..."rd d ..n Irc9ren P.11I.,o!rnau
en J A L van d.r Mer" 0 llHIDS; t-o~ge.taau
ill .... aflleV8&l"lh*{deo 'fan een nleu .... IZcstlcbt.en
(Lil ie IImndvlel. terWIII Z!I dan 001.: t I 1;,•. tid.
b)taalden voor :!IJ leden van senoemdel! lak.

Lle heeren I' Moolman. Jacob van WIJk en
DlOl' :\el .. erden aang""teld al. comIIII .. ;c ten
OInd~ met d. heeren II J. (,ous eli J. ,\. Louw
le onderhandelen eli hen te vl"al(ell terug te
trokken al. kan.ildaten voor den afd.,MID".raad
.1:Lat 'I I HondAmaDoea docb geen OW1d;kandl:
dal .. n 'Iln.

nc de hrand7.lektewet De b""reo 'J \ ...n
"'Ilk eo J A I....... der )IMW~ 'I\'erde~ :";ng .. -
.leltl als cvmmliune ten emde eene petlhe op te
trel..kclI Legen d~ brand'lektewet en .... n.wnden
~Iru.odag rllkelnk le laten teek.ncD ter verlen·
dlO't naar h"t bUlS.

Oesloten dat de lIeCrel.ar1A de tak"en keuDI'
!(e ..en ",I bon ledental te .Ulveren re diegenen
die ~ tie Boodsco""9ltutiQ en Ge Bonds·
kandulat.eo hehben gewer". •

Het noodog.. werk nu ..errlehl sunde ~eo
.... ld de vergadenng met gebed (Ó810tan en
verdUjld.

De oude Vljand heeft nu geen
afSchrik meer.

VENTERSTAD.

ISD[(~E~TIE VOOR TWEE JAREN.
r.1~(i B[.I:-;A BLIND IN DE STRAAT.
HIJ (1EIHll·IKn; CL~MENTS TONiC DE

llOOp yt:RltEF.B ~N HIJ WERD'
GE:-i'EZEJi.

, De heer D. Laln!(. Graham8traat, AJbertperlt,
"Ictona. sehrufl op 8 Mei 189j;~"lk leed ... ia·
,hg.otlo gedurende meerdant,," jaren, eanadat
Ik a!l.. .oortcn m.dlclJn zood"r een.ige beLer·
Bcb.p had beproefd, bield ik er mede op en ge-
voelde ?,11 "e~zekord 1at mijn genl 1I0peJoo.
WM. Een .. rieRd overreedde ecbter mjj OlD
Clement .. ToOlc te beprD8'lOD, Ik deed bet eD
de eenote bottel deed mii IOOTeOI good dat er
weer boop kwam eD; ik nog twee bott. pr0-
beerde, de Uitslag IUode dat ik dd 'folkOlll8ll
geaond beD. goed kan eteo eo mii frillCb eD ieer
opgeruImd gevoel MiJne lielttetoekeaa anm
- .ware hoofdpiia dageJiika, 8DIIItjjde ill::
bUna blind in de atnten, le~ inpwikkeld·
hllden ~iJDde leer erullbr, geeD loat 'fOO" ~-
bOld eD weinig rust oiL p KNlie&eode. Di~
gebearde omtrent t .. ee j geleden maar ik
hfn .,jó !lelOn~ aedert, dat ik Diet ''foor «,n
Wrngkeer van miio ood8ll 'fjjaad M:rreead beo.
Ik weet van tw,,", gevallen aI ...aar Cl_a
T~ie betzelfde uhwerbe1 bad, CID ik kan W
"r. uil:. IWlbevOleD. D. Laina.-ADv1

l!i :\ u~cmiJer 1~:-"
Groote %\verm('n <pnokh:lIl(,11 l \·uet.;aD~er!l)

IiLlD rlimCl!'\ et:'nt:':'J ttaf,{l'll In ht'L rJorp~vt'1.J
Ol.'Itcntn vlt.-l lll("r tW'l \\elUlg regen "~II

hopen dat het 1ft hd Jl~tn('t lU~r l;"rt>"'cnd 1&1
hebben. W.~r wordt sch"","""h en 'bet ~•.
&aAide. hotw~lk: mooI ~t~a.t, ~·rtll"cht water

Vencb6]1h~nc l~rltfHlldO dit) tl~ 1.a..1.tAtc twt>e
nachten Up~t~._ta.an \qn. orn het l.oogt.·na.'\rndu
"terren Vtjr8.dll""Lt!n lo r.l~n loin 1f'leurgC!~telJ
lIeo heeft Diet! Villi (lieu aard hlUr wasrge
Domen.

OD18 boo(,jon.ll'n'"!ltor. dt' boer r A. Ba..."n.
heeft aiJn voornt'men to korlllt~n gel.{el'en om
Veot.entad te .,crl"te>tl, t'n In het hoven land
boer te .....orden, waac\'\)('lr bp, tnn hU r.~t,
iD de "'Ieg gelegJ '" liet rul,Jlek, ~rne
&une dIeasten .11I,,",j.· behoud,·n. heeft
hem ren talrLJk·geteekeod venoekochnft lUD·

g.bodrn, v~endc om 'Uil b.slult no~·
mul. in o'f'erwosinJ( te nemen, rn hter
te b1U"o. Maar dat hee(t niet. geholpen.
Hli sut, Da lOven eD een half Jaar hier 1I10t

.onder l7Tucht werklOlam le • JD seweesi.
Aaos, .. ",t.n Zoodag zal bll'de !If. O. g.r:leonte

d:aakrP1l allD ..oor deo vroegeo r~eo d.e gaullen
is. eo bidu, om me<>r regeD. Voor de :So G
Prk wodl "0 U'.er bek geplaatst.

VENSTER RUITEN.
ALLE grootten. en descripties in·

sluitende 16 oz. 21 oz. 26 oz.
en 32 oz. met' "ilver verf bestreken,
geriifeld en raw geri1ield enz. GlaB
wordt eecuur ingepakt.

L. DEGLEY.
Caledon Plein

A. W~SAM,
Prodntten en c!)lJl1lliSsll Agent,

No, 21. rI/rUWE MARKT.
KAAPSTAD.
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