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PUBLIEKE
--I....'

, '

VERKOOPlNG De Beste Goudmijn. pu ondeJtt. gewaarborgd 160 Per cent
, en meer op te leveren indien goed ,beW'erlq; waarlUk .eet.

zeldzame kans; de naam er van zal zijn ,VILLIE1UA. "
die mettertijd een 2de Paarl zal wfden. .

, I

VAN DE

EERSTEKLASE WIJ N- EN ZAAI PLAATS DE Onder __ ellde. onophoudelijke .. ' i .. '

hebben~, om een gedeelte Tall Iijll'gronden t::e verkoopen ;
besloten Publiek te doen verkoopeDs,.. •

Op DONDERDAG, 15 December, 1898, Een zekere" Dood.'___ +-_-i-

, OD1 10.80 preot..,

128 ZEER PRACHTIG GELEGEN ERVEN,
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het.Ladk~ :arug Statious
de Main Straat aan de eene en aan de ander zijde oentJes Drift We'i
schuins tegenover bet midden Paarl, ove~de Bergrivier, zijnde gedeelte
van de Eigendoms Plaats Ambacbts Vlei, genoemd ®Bilanden, hebbende
onuitputtelijken grond voor Cultuur. M8f!8tal de Erven zijn bijl101lder
geschikt voor Bouw-doele~den, en de klei extra goed voor Steenen.
Wegens den aanbouw in de onmiddellijke nabiJ'heid van het Station en de
sprake van een Brug over de Bergrivier bij de Kalkoentjes Drift biedt ---
deze gelegenheid zien bijzouder aan voor elkeen, ook aan geldbeleggers.
Plan-kaart te zien ten kantore van de Vendu Afslagers en clan EiKenaar.
Ook: kan het grootste gedeelte der koopscbat onder late verband D!9.ven.
óf worden de gronden dadelijk bewerkt, dan het geheele verband blijven

Mede zal verkocht worden, een Extra. Klavier.
Jc. J. DE VILLIERS, A. B. Zoon.

A. 8. De Villiers & Co. Af8/agers. ~eresElectie.

"VIel..,
gelegen te RIEBEEK WEST, Afd. MA.LMESBURY

OP

WANNEER Zaken inverbaJi4 met j:!ectp}uUJwm
huia Elektie zullen

rechtigde Kiezers worden
ter bijwoning.

DINSDAG 13 DECEMBER, Beproefd'.
voor

VIJFTIQ
,JABBN~,'

OM st UUR 'B MORGEN ••

MEJUfV. ANNA LOUW, weduwe wijlen den heer J. P. Louw, die
zich van hare beslommeringen weD8Cbtte ontdoen, heeft de heeren

Van der Spuy, Immelman & Co., gelast, op bovengemelde plaats en
datum publiek te verkoopen:

I.-Va."'"oed:
De welbekende en bij uitstek geschikte Wijn. en Zaaiplaat4l:

.. MODDERASVLEI," gelegen tusschen Biebeek West en Riebeek
Kasteel, groot 348 morgen, beplant met ~O,OOO Wijngaard Stokken, en
eenige Honderden ',,'ruchteboomen van allerlei soort. De Wijnoogst
van het laatste jaar bedroeg 90 Leggers, terwijl de Granen hieroncIer
vermeld, de opbrengsten zijn van dell laatsten graau-oogst. Verder is
de Plaats bij uitnemendheid geschikt voor Groot en Klein V66.

Een loopend stroom Water voorziet de Plaats volop het geheele
jaar door. Verdere aanbeveling is bijna overbodig. daar IC MODDE-
RASVLEI" algemeen bekend is als eeu van de beste en meest winst.
gevende plaatsen in het distrikt.

II.-Levende Have I

8 Aanteel.beel!lten, waaronder 2 Koeien in volle melk.
9 Eerste-klasse EzeL~, in goede conditie.
2 Paar eerste-kl&88eKar-paarden, 3 en 1> jaar.
1 Jong Paard, 2 jaar j 4 Varkens.

220 t;pekvette Aanteel Schapen.
III.-Granen I

so Mud Koren, 50 Mud Rog, 300 Mud Haver.

IV._Kelder".r •• d80hap:
.8 (7 leggsr) 8tukvaten, " Leggen,
1 (3 legger) "Vat, 6 Kajatenhout Kuipen (61eggera.)
3 (2 legger) Vaten, 1~jnvat,
1 Trap en Onder-balie, 1 Eerste-klas Wijnpomp, (nieuw.)
1 (i legger) Brandewijnsketel,
Half.aumen, Emmers, Treohters, Vlootjes, enz.

v._BoerdertJitereedllOhap
1 Bokwagen. (bijna nieuw) 2 open Karren op Veeren,
1 Kapkar. ~eel nieuw) 1 Snijmachine (Daisy)
2 Span Wagentuigen, 2 paar Achtertuigens
4 Boosten-vellen, 2 Dubbele-voor Ploegen.
1 trek Zwingels, 2 Enkel-voor do.
I lot Timmermansgereeoschap, 2 Wijngaard do.
I Scbroef; . 2 Eggen,
2 Ladders, 1 lot Graanzakken, 4 Zeisen,
Graven, Pikken, Manden, ens., enz.

VI.Hui.raad:

Paarl, 22 November, 1898.

STELL
Co., Kaal)stad Publieke VU.....&11LIV

oe,
....,....... l,izabeth.

VAlI ,

VASTGOED EN H

BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING
VAN ZEBR' KOSTBAAR

BOUW -ERVEN. , "

A. H. DU TOIT•
Woroeater, 26 NOJ'ember, 18\)&

il1\E heet' W. A. ScHOLTZ, verscheidene aansoebn gehad qhbe1lde tot
,t het verkoopen van zeker Stuk Grond onlange door hem'80koohtftll
den heer J. M. BEYERS,genaamd de Drostdij'Gronden, gelegen tnuehen
de Enen van den heer P. DEWAAL en Ds. tlT&A.8HII1I en front makende
naar de Mostem Drift Straat, heeft de Ondergeteekenden geautoriseerd
publiek te 'f.erkoopen op

Woensdag, 14 December, Aanst.
5 GrooteZeer Kostbare fin Vruchtbare ERVEN,

met recht tot water voor irrigatie. D~ E~n.· zijn seer schoon en
aangenaam gelegen en in de onmiddellijke nab~'heid van Kerk en Scholen,
Zij sullen eerst ptovisioneel en ~. gell8.menlijkworden opgeveild tot
gerief van Koopers. '

VerkJoping te beginnen om 10.30 uur v.m,
P. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers.

'PUBLIEKE
. ",

=,
r ~ . >._

'.:r :V,~ G J.fJJ "
Op WOENSDAG,:··7 Doe}, 'f898,

TE 9 URE V'

Het gewone assortiment Huisraad, Glas- en Aardewerk, en
Keukengereedschap. Stellenbosch,26 November, 1898.---------------------------------------------
Terzn.n van Verkoop ..... bOltJk J

••
PUBI,TEKE VERXOOPING Tulbagh, 26 Yov" ~898.----------------------._~~----------------~

IN HET DORP, CALEDON, Tak van den Afri~_-Ii
OP ZATERDAG, 10 DECEMBER. Achter Hex RivieDe Wed. ANNA LOUW.

van der Spuy, t",lIl.baaD • Co., .hl..,....
Vendu-Kantoor, 1dalmel!bury. DE Ondergeteekenden, daartoe behoorlijk gelast door den h~1' EJIlLW .
__ -------------- ....'.....-- ..---.----~ H. VAN NooJl.DJlIf,den Kaapachen Agent 'foor.eene Amenbansche DE Leden van bovengemelden Boud gelie~ kennis te

Aan
gooplleden, 11,.pl'talisten, BouwUeden DB Anderen· Firma, zullen publiek verkoopen op voormeldendagendatUm. eene J{l"OOte nemen, dat de laatste VergaJe~ gehouden sal ----------,.;..,.,a rul ". 'VerscheidenheId van Amerikaa.nsche Goederen, zooa1a Huisraad IJzeren worden te Achter Hex Rivier, op den Baten DEclltBlB, JiL" .'

____ ------T .. Ledi~ten, Matrassen, Stoelen, ~a.fels, enz.. Titpmermana, Wapumalrera AANST.,ten huis van den heer I. C. JUBIE, 9.80 '8 voormidhags.

PU
ULIEKE VERKOOPI~TG VAN en Smulsgereedschappen, Kruiwagens, G1as-en Aandewerk alsmede t ~ .',.. ,.. . •

.IJ ' 1ft eenige dozijnen keurige Amerikaansche Aaromeu ell 12 bte klaa Bicyoles De Leden ."orden verzocht om . , mogelijk eJlen tegenwoordig

G...
n~WENSCHTE ERVEN "The Road-king. ". te lijn, omdat er benevens het jaarliibch ers1ag, ander belangrijk werk KUI LSR IV Ift; All_ BOacl_ a-rv. Z sal_ verricht word.., de ""'" _. derde Pwlemellt.Lid ._

Verkooping te beginnen om 10 ure v.m. Woroeeter 181mede besproken moeten 11'01'1' den. Publieke Vn.·""A".'-

DE:MP:KR8,MOORB en DIGK, JJslagers. DE VOB, secretaris.
Vendu.Kantoor, Caledon.

TEGENOVER HET SPOORWEG-STATION,

STELLENBOSOH.



.; ,l

+
• -'-~"t~ ~_~....

t"':~

',][aapsche Gouvernem~:q.ts " ~.•. . ...
. KERSTMIS en Nieuwjaar Vakantie-da.:,acll, 1898-1899., .. Ván. af. I
. . December, Hl9d tot op 10Januan 1899, zullen EXOUl'BlOnKaartjes

dagelijks worden uitgereikt. '
so' • r FAMILIE KAARTJES.,....:: =a:-=, .. ..'
~::; ~ Bij bet toonen van een certifik~t, .grat~ verkriJg~ b~ eemg
.!!! -:il 8.. Station, zullen liuisgezinnen die met minder ~an drie v9 le late
e::- ~ co f 'lde klasse kaartj es naar dezelfde plaats uitnemen, gechar-
.. ... !::l LI - - 0 "1 t d wone.=.g ~ geerd worden voor afstanden ~Dller 15 mlJ en eg~n e ge
;.!!~ enkele prijzen voorde dubbele rels(maxlmun £1 8s. 2d. voor late
:: ~ of 18/9 tweede klasse voor elk .kaa~tjc) en over afstanden vanr!:'g iso mijlen en meer, tegen drie-vierden van ?e gewoD«l e~ele
i J~ prijzen.. Indien I'en lid van eon gezID . verkiest om vóór d~!~; anderen terug te koeren, kan bet recht daartoe, op aanzoek bIJ

, ; iI= =Ë" den Statiemeester, verkregen worden.
:; :;->~=~SO-=........ ...
....=c:> k ti zullen!~ë Eerste, Tweede en ~erde klasse retour- aar le'S

.:~ ~ worden uits-ereikt (afgeZien "an eemgen afstand) tegen de

.8j! 1gewone enkele-reis prijzen.'.:. f Eerste Tweede en Dordt, klasse retour-kaartjes zullena &...., w.orden llit~ereikt (onafgezien van l'enigen afstand) tegen de-en .... . ..
-:: l1li gewone enkele-reis priJzen...""I:Q .;

~ :; Eersk en Tweede klasse retour-kuurtjes zullen worden
;: 8.. . f uitgereikt (.af(fczien van eenigen afstand] =s= de gewonea::1:'-l~ , .S'ii: ~.. enkele-reis p.rIJzen.
_-5...

GEWOXE EXCURSION KAAR'l'JES.

DUURTE VAN KAARTJES.
Kaartjes zullen geldig zijn gedurende I \ïl!~ ,maan do!; vanaf datum

'Van uitreiking, maar III geen geval lat Jr dan 2~ Eebruari, 1890, en geene
verlenging wordt toegestaan. ..... .

Kaartjes t<'gen de verminderde pl'lJll'n zIJn DIet geldIg per wekelijk-
sche "El'rste Klasse Treinen."

Passagiers worden toegelaten dr reis sl.echb op terugk~mst te breken.
VOOI'verdere bijzonderheden zie l,ublll'ke aanplak-biljetten.

C. B. ELLlOTT, Algemeene Bestuurder,
Kaapstad, Nov., lS~IS.

j

f Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

I

Grahamsstad Exhibitie.-Kerstmis en
Jaar Vakantie Dagen,
SPECIALE TREIN.

OP on van af DOlldlTda'g, ] December, 18~J,'\,tot verdere kennisgeving,
zal een Passagiers-trein van Kaapstad naar (; rahamsstad, Port

Elizabeth, Oost Londen en tusscbeu-Stutious vertrekken, om 10 uur v.m.
dagelijks. .... '.

Exhibitie Goe.lkoope EH'L1NOII Ka.utjos zullen niet geldig zIJn per
trein die lilt Kaapstad Oltl ~I uur V,jIJ. dagelijks vertrekt.

C. B. .ELLlOTT, Generale Bestuurder,

Nieuw

Kaapstad, Nov., 189to.

DE LIVERPOOL EN LONDON EN GLOBE ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ,
Baten £10,236,133. Verliezen Uitbetaald, over £34,000,000.

Jaarlijksche Inkomsten £2,304,000.
--------

Brand Assurantie aangegaan op de beste termen.
Een behaam Ag,;n! oenoodigd op-elk dorp in de We~teli;ke PrJvincie.

000 aanzoek bij hd Zllid Afrikaallschl' Tak Kantoor (P.K. Bus 317),
Koloni!J':! ~llltllCl.l GL·bouwlll, KaapstaJ.

WILLlA,\1 HAY, 1'1aatselijkeBestuurder.

,I

'5Cm. ~..A.~If3C>~~
KAAPSTAD,

HEEFT pas het beroemde Mauser cn Sporting Magazijn Geweer
ontvangen. Het laatste en beste wapen voor bet schie~n van

allerlei soorten Bokken, vooral ~pringbokken. Prijs £7 lOs. nett.
Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de oeste kwaliteit.

Dynamiet, Detonators, en Lout.
Bicycles, liicycles,

SCHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.
Bicycles!

EXECUTEU RSK~M ER
Voor de Administratie van Boedels en Effekten van Overleden

Personen, AfwezIgen, en anderen, als Exeouteuren, Agenten,
Trustees en Administrateuren; de Belegging van Kapitale
Sommen onder Securiteit van Vast Eigendom.

------------- -------
GEVESTI£D 11'J1838.

----------

DUIDELIJK gemerkt .. ~p St. CA OF SCHRIJF AAN

Blaize Vuurtoren Reparátiea," B.. iiLLEB,
zullen door den Controleur en!,Andi. 45 El47 STRAIDSTWT, WPSTAD.
teue-Generaal, Kaapstad, ~.ordên ... 133 Tc'--~-h Adres :'" Ke1l1llll.'ontvangen tot op den middag van ,r._~BIlI. ......'_

WOESNDAG den 2hten December, 1 OM ALLE EN £ENIGE SOORT
1tl98, voor de gedeeltelijke over- til' . kIt te
dekking van het verbUjf, en voor het pnUZle ns rumen n.
voorzien en oprichten van nieuwe lMuziekale Beneedlgd heden
geuten, enz., enz.; •

Plannen, Specifikatiën en Con- Instrumenten Beparatleen
trakts-voorwaarden kunnen op' Stemmlnz,
aa.nvrage ten kantore van den 0
Haven-meester, Mosselbaai, worden
gezien, of aan dat van het Departe-
ment voor Publieke Werken, Caledon
plein Kaapstad, gedurende de ge-
wone kantoor-uren.

Tenderaars moeten den kortsten
tijd. vermelden waarin zij onder-
nemen om het voor getenderd werk
te verrichten, en moeten een bevre-
dig-enden borg stellen voor de
behoorlijke vervulling van het Kon- I

trakt, en zoodanige borgen moeten ' ---
UITVERKOOP den ingezonden Tender onder- lR. MULLER'S Prijslijsten worden

teeken~n. ;franco gezonden op aanvraag.

All Iij'k' W d g De laagste óf eenige tender nisteen s 08ns a S. noodwendig aangenomen. AUSTEN'S
W, WESTHOFEN,

" . .

Circus Ql}dMsflog,rfe.
J' .". ':

(KOKEDIB EN DIDmm1m.,>! . OPDIN~ ..q•.6l)EC, aanst.,
, open ElkeuA~ om 8.u1Q'.1 . ZUI4tm •Qp~lde Eizels ell

n.....-Ve ... ""'...... - Op ...........-.' Za~ - -ft? PUbl,k verkocht wor-- 4......-..-... --.- MU'· '. 'JWta.,; SU'i'fL-De ' Ellels
dag om 8 uur, n.m., voor. Damee. zijn op de pla$ta van den Ondel1.-

Gezinnen, enlttJlderen. teekeDde te Bethu1ie p!eeld en ZIen
lodische Log. ml. ,_ ".. er :erachtig uik Odder de paarden
. ~Pl 3a. G.teIel 2s. bevlndtzich 1.paar Blaault'Bchimmel
Prijzen: Stallt'n ~., t .. . . Koeta. P.urden. over de IS hanA)faleische Galerei la. Plan daplijb OpeG • ....

te Darter & Bona. allen en wtD;luntende conditie. en
.s, BONAKI Cl, Beetllwder de aandacht wa\rdig •

. F. J. RETIEF, P. S. :Zlfr!!rver!£_I~.._
250 Extra Vette Kaapáche e

Merino Schapen;
VAN

Eersteklas Losse Goederen
en .Huisraad,

TEN DORPE

CALEDON,
Op Donderdag, 22 Dec" t898.

OP DIMSDAG, .6 DEeR.BER,

ZULLEN Opgemelde Schapen pn-
bliek verkocht worden aan

KLAPMUTS STATIE.-Zij zullen zeker
present zijh.

P. J. LOUBRCHER.
J.8. MARA/8 & 00., Afslagers.

DE Ondergeteekenden, beh.oorlijk
gelast door den heer JO~N .C!.

F.\BRICIUS,die van voornemen 18 r;lln
woonhuis geheel af te breken en ~n
nieuwe te bouwen, zullen Publiek
Vorkoopen

l.-Levende Have en Losse-
goederen:

14 Eersteklas Gedresseerde Paar-
den.

Do.
Do.

Kalvers.
Do. Open' Karren

1 Tweeplaats Buggy met Kap
1 Paar Eersteklas 'l'uigen (achter)
1 Do. Do. Voor Tuigen
1 Do. Enkele Tuig
3 Eersteklas Zadels
1 Paar Eersteklas Disselboomen
3 Leeren 1 Lot Zakken.

Il.-Huisraad:

STELLENBOSCH.

2
2

Jonge Ezels.
Melk Koeien met

6 .Extra Vette en Groote
Slacht-Ossen.

Op MaandaQ, 5 Dec. aanst.,

ZULLEN gemelde Slacht Ossen
voor het Kantoor van de Onder-

geteekenden in de Dorp ~tra:~t
alhier worden verkocht. ZIJ zIJn
zeer vet.

F. G. WATERMEYER.

')

r. J. JJ08JIAN ~..~- ..
Stellenbosch,

28 Nov" 1898.

Zoon, .dflilugers.

PLAATS TE KOOP.

EEN Wijn,-Vee en Zaai plaats,
1,300 morgen. Doe aanzoek

om informatie aan het volgend
Adres,

SU.AI'KA)IERNu. I.-Een Dubbel
Bedstead met Spring Mattras, 1
Enkele Bedstead met Mattras, 1
Wasch Tafel, 1 Dressing Tafel en
Horse ; Alsook twee Eersteklas
Kleederkasten."

SUAI'KUIER No. 2.-1 Kleerenkast
(Wardrobe). 1Chest of Drawers,
1 Dubbel en Enkel Beadstead
lllet Spring Mattrassen, 1 Baby's
Cot 1 Waschtafel, 1 Kleedtafel.

Vu(lR~l{.ER,-Een eersteklas Piano,
2 Voorkamer Suites bestaande
uit Sofas, Stoelen, enz., 1Ronde
Tafel, Schilderijen, enz.

EETI\AMER,-2 Eettafels, Stoelen,
Kleine tafels, enz.

Br ITE:lI\AMER,- 2 Kleerenkasten
(Wardrobes), een Dubbele· en
Enkele Bedstead, Wasch-en
Kleedtafel.

KEI i\E:\I'EHEEDS"IIAP.-Het gewone
assortiment Keukengereedschap,
bestaande uit Potten, Pannen,
Emmers, KpmbuÏstafels, enz., enz.

G [;\~-ES. AARDEwEHK.-Allerlei soor-
ten' van Glas- en Aardewerk in-
~luitende Lampen, Vases, enz.,
enz.
Deze verkoop ing geeft eene

schoone gelegenheid aan een ieder
die goed en duurzaam huisraad
lloodig heeft, alsook paarden en
andere lossegoederen. Neef Joban
beeft besloten alIos te verkoopcn
daar hij dadelijk aan het bouwen
zal gRan en daar hij van p1an is een
prachtig woonbuis op te richten zal
hij ook een heele set nieuwe meube-
len koopen. Alles zal dus verkocbt
worden.

" STEUAXOGRAPHY,"
P.O. Piquetberg.

Piquetberg,
20sten November, 1898.

Een Zeldzame Kans! !!

DE Ondergeteekende wenscht aan
het geëerd Publiek bekend te

maken, dat hij gereed is, alleenlijk
's WOENSDAGS, (van 's morgens
om 6 ure tot 's Avonds om 6 ure),
van af den 7den Decembtlr, aanst.,
alleen voor kontant, zijne Smeer-
waren, Breekgoed, Enamelwaren en
IJ zerwaren, zoowel ala alle a.ndere
Artikelen. te,veel om te melden, te
verkoopen, tegen tot nog toe onge-
hoorde lage prijzen, om iedere
Huishonding, .wegens de drukte
des tijds, een kans te geven zich
van goedkoope Eetwaren enz, enz.,
te voorzien.
Komt en overtuigt uzelven,

D. WARD,
Boven Paarl.

Komt; dus en Koop.
JOHAN G. FABRICIUS.

Dempers, Moore" KriJ!e,
Afslopers.

Consignament Goederen! ,I
OP

MAADAG 5DEN DEZER,

ZAL Publiek verkocht ~orden op
de gewone plaats "de KLEIN

PARADE" onder den grooten Eik.
4 Kisten Mans, Jongens en Kin-

der Kleederen van de beste stavatie;
{; kisten Timmermsnsgereedschap
van alle 800rtRn; 2 kisten Joseph
Rodgers OutIery, 2 do. lepels enz.
4 kisten Christmas Cards, 3 do.
Studs, Envelopes en papier, 2 do.
Sloten, 2 do. Sokken en kousen, 1
do. Gouden en Zilveren Horloges,
kettings en Ze. cnz.

A. B. dé Villiers &: eo., Afslagers.
Paarl, 1 December, 1893.

TEGENWOOiDIGE ACTE GEISCORPOREE.R.D !JIJ WET VH HET P1RLUE:iT, No.17 1889 ICaledon, 28 November, 1898.

Kanéoren: Hoek van Adderley. on 'W'aalaéraat

(INGANG WAALSTRAAT,)

KAAFST __J\..D.

WZij ,lit' Je ]';Xt'clIt,,"r,kuUJ""w~u8dlf'!J aan Ir stell,'n als Expcuteuren, Mede-
EIecut.enren, of "ndl'!'8ZII1:' • .:ehp'en hen le bt'uoomen en aan le stellen ~n'l'oudig ala Chamh'lr Gebouwen,
.. ExecutenrskamtJf" in Kaal'~l"d. l~ Adderley Straat, Kaapstad,

, 1 Sep~mber, 1891$.

Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds

- £27,000
- £74,800

DIRECTEUREN;
Edele ae('f J. II. HOF\rEYf.\. r""rLitkr. WeleU hNr W. MARtin, (Firma Marsh
Weled heer W. lIIDOI~(;I!, LLO. • en Zoon).

Wek-d heer ADRIA~ VA..~ DER BIJL,
(Fu'lJla Van der Bijl en Co.)

A Il. l't:TEJlS!:;~, M.D.

Aanzoeken ODl Leeningen. onder Securiteit van Vast Eigendom,
tegen Loopende Koers \ian Interest, worden dagelijks gedurende
Bezlehelds..,uren overwogen.-----.._-_
DE KAMER AD.llIXISTREEln' I~SOL\V,XTE ROEDEL\) DOOR

HAAR ~E(,RETARl~.

J. H. N. ROOS, Secretaris.

Generale Boedel en Weeskamer.
TE HUUR,OP LANGEN TERMIJN,

il\1f ONTAGU COTTAGE gelegen
iI '1. te Maitland, gedurende vele
~arcn het Woonhuis van wijlen Sir
Langbam Dale geweest. Het Huis
dat dichtbij de Spoorweg Statie is,
is op zijne eigene Gronden gebouwd,
en bevat 9 Kamers, behalve Keuken,
Di&pens, enz. De Gronden zijn
ommuurd, het Watei- is aangelegd,
en Stallen en Buitengebouwen zijn
op 4it Eigendom gelegen.

Bijzon~erheden omtrent Huur,
enz.: kunnen op ~zoek bij den
Ondergeteekende worden verkregen

.. W. A. CURREY,
Secretaris.

TE KOOP.

50 VEnE SLACHTOSSEN"
Bij Van Schoor en Du Plessis.~

Adres:

J. G. VAN SCHOOR,
Stellenbosch.

-----+-------~-------
're»Eoop:
L' EN I GEgoed gerepareerde
~ " Second hand " Pianos tegen
billijken Prij. Toor Contant of Af.
betaling bij'

J. G. BUHLMA.NN
JlUZIEK-INSTBUKENT HANDEL,

Lady Grey Straat, Paarl

BIake's Boarding Huis,
SOMERSET STRAND.
IS h~ gelegen, naaat.e huit bij de zee,

met ,zuivere' lucht rondom, thans
herbouWdF'maar prijs voor legiee 100
bIllijk ala jd.

L,

-en';' .
911b18s, ..

KarDél1., . !Boom Scheiders,r
, (Separators) 1£7
en ~11, ! .

Vet-Olie voor Mapbi.
nes, i.

Graven en Schoppen
Alberts l'bosph~at

Poeder (Blauw: IJ·
'zer Guano)

Buperphosphates
(Wit Guano)

Woodhead, Plant &Co.

J. F. vu OoJlD'l', B.A.· paul JCftIIeJ'-
'eie I)jltom~ der Z.AA .,. 1''';

GOI~)Op··1·1I 1>'A.MI;"- ;:,IlaV1cl. KalQ eeu ~ ..
'. uit \'WD ~ TraIt ••• ·a,..>;~~·.!i~.,i~DnGLeD. . i~Ltefc:e'O· Pltoht. eft K'~
-~(181l-1816) . •.• 8/8

• lt! J«&oht en R.eoht. BeD ,ftl'.IaaaI
lIi~a-ft TJuay. nijheide ~ t
aeéIeD.. .•• . ••• Bil

• 111. Koot· Aml1e of ·de .Sclaipbtnk ..
liap. Eeu yerhul. uit bet .~ i.
a.OUde KUp8Uid Inde 19"eft" '110

• u.De Pamille vjdZ1ekoJltrooeter
oL_Stichting van StelleabaillJk 1/9

J. D. Kt:8Ui,L, Uit het.A.tr1kaa1aeOJle
Boeren Leven ... 1/9

N. Hor.na. De Atrtkuer Boer eD a.
Jr.tDtIIOn iD...... (Nieu .. editie) 8/6

D'Á.JI,Bn. Jtupsohe Stories .... 1/8
H. VI88ClJE.L L.llboeJE;jes voor u

Scholen ia Z.A. (Sw... i.-iv.)
Ill. USO zauoet'en1Juren voor

SchOQl eD tlniB - •.• 1/8
Id. 90 Liederen· voor geIIIIIIIId

Koor ... - _, :. ~/8
1J. Af'oheid8 groet ....a Dr. Jame-
'. sou ("oorcln met musiek) .h 64.

ons TtJd8ohr1ft· piJlutNeni ·l'amili.
blad TOOl' Zuid Afrib,. Per jaar 8/6
. .'. o.ra:a .... lIIs

D.~. GeacthledeDis der Twee
. BePl1bl1eken .

J. F. Vil 00&M'. Bloemlez1Dg uit Zuid
.AfrilraauBcbe Schrijven (lo BlUIdeI)

De ulet een (e) ~ ~~ ~ t.ot.cle
ZWd Afribulebe Bia&orie BibIOIheek.

Oe... f1~' Hollandsche .so.n.
Enorm Groot.

Dar PRIJZEN ZIJN P.:>STVRLI.
Op........t -... wij ,_... GRATIS .. l'08TVllU _

c.t&I_ •.IACQOES DOSSEAO & Co ..
~tb'IU 288. Kaas-tad.

rw-g_ ........... : lJus.e.l.u. LIo.l./'tJI'.I./!.

-; ..: ... _ ....... WO'. MURIU.Y,
President,

kw, L. NUTTALL, .. secretaris.

£8,1200 0
£14.000 0 0

Verrotte TandElJl geatopt iD tD~hun
vroeger natuurlijk gebruik hersteld.
Tanden.' :ZoJld8r' ~n volgeoa
ieder bekende met.bode uïttetrokken
Goud Btoptels. . .
'AWDStll~ge' TaDd~nJ passend ge-

PlUkt door lucht-zuiging. alsook
&onder pla.ten., volgens het stelsel
bekend .us Bridge, Bar, en
Crown werk.

St e .Geolse'lI Straat. I Alleen bet beste materiáal ge-
----------+-1 - bezigd, en alle fooien zijn gebueerd

Deput0l8lt ,OO~Publlde'er~, op de billijkste 1JChaal, overeen-
~ _ .komatig met goed werk.

Tenders voor Reparaties aatt den : EVERARD DIGBY,
Kaap St. Blai2;eI Vuurtorenj- L-D.S., &.C.8., Eng ••

Mossel Baal.' :v",..._, de.Lcuaden Tandheel"cmdIae eD
ChariD, C". Bo.plla~

BBBTUUBDBLTENDERS:
,

MALMESBURY

li!xecnt.enrskamer en Voogdij- en
Brand- Asso.rantiemaatsehappij

OPGERICHT IN 18N,

MULLERversehaft eenig ding in
van Muziek,' van bet"grootste Bpbetulde llplta.al

Orgel tot de Joodsche Harp. IlIsm.Folds , ..

, ~irLLER.·S

,Croet en KleiDhandel lulek
De KAmer onderneemt de Admilliatratie

nn BoedeJa.la EXeclltelll"8D, Voogde a
TrutMa 111 Insolvente Hoed.la, ens,
Optrekken van Schepenkenniaaen, TraDlI'
portellt Huweliju Cio.. tractellt Voor het
voOrschieten van Geld {Jf) eerIIte Ver·
baDd.D, ens; ell AlJtemeene Agea.taehap-
pen iD en bu.iten de JColonie.

Bud.lsh IlUan,

KAAPSTAD.

pro. Hoofd Inspekteu·,
Publieke Werken.

ZinkingslUddel of" Neul"atine.'

Yerassnreert Los- eo ,astgoed
tegen billijke termen.

GEDURENDE jaren beproefd de beste
. medicijn. ~ Zink:inp Hoofd-
pijn, Tandpijn, en .lle soorten Zinking-
kwalen, voortegbracht door konden of
andere oorzaken.
Geprepareerd alleen door A. E. AU8TJ1l1,

Apotheker, Cradock. De Wel-Ed. HMl'eD

Deparnment.voor Publieke Werken,
Calpdon Plein, Kaaptltad,

19 November, 1898.

DIlUlOTlWKJ:N ;

De WelEc!' Heer G. W. D. ROIIT,
Voorsitter.

Departement loor Pnblieke Wefie D

AAN BOUWMEESTERS.
AGENTBB VOOR KAAPSTAD: li J. H. C&OEUB, I Da. A.. J. T ROOI.

HE Co 6d Dr.E. L. B. LouBSE.&, A.. J. B4880II'.HEYNES, KAT W & .• , ls. . per W. D. lULJlu... A.. W. Lovw.Bottel, per post 21. 3d.

TENDERS
l'lr ORDEN gevraagd voor het
l'l bonwen en voltooien van den

"Jubilee Vleugel JJ aan het Nieuw
Somerset Hospitaal, Kaapstad ..

Tt>ekeniogen, Specifikatiën en
voorwaarden van Kontrakt kunnen
ge7.ien en verdere informatie' ver-
kregen worden ten kantore van den
Ondergeteakende.

'l'enders diudelijk gemerkt" Ten-
der voor bouwen en volt.Qoien van
Jubilee Vleugel JJ zullen door den
Controleur en Auditeur-Genuaal,
Kaapstad, worden ontvangen tot op
den middag van 1riAANDAG, I) Decem-
ber, 1898.

De laagste of eenige tender zal
niet noodwendig worden aange-
nomen.

Lijsten van hoeveelheden knnnen
worden verkregen ten kantore, VaD.

de heeren Sidney Stent en Ti H.
Hitehin, 43 St. George. Straat,
Kaapstad. .

H. S. GREAVES,
Architedt.

• . !'

Kant.Qor voor Openbare Werked,
Caledon Plein, Kaapstad,

21 November, 1898.

&.UDITEORD :

De Wol·Ed. Heel"8ll I. J. J. Vu AlUB
en MAaTBS. SKUTS, H. Zoon.

De Directeuren yergaderen elken Dins-
dag'. voormidd..g., ia den Zomer te 9 DDr,

iD den Winter te 10 uur.

'3. W. KOTZÉ. Secretaris.

GEAltRlVEERD.

IN excellente conditie, superiëure
kwaliteit nil gezochte .. EARLY

ROSE" Aatdappelmoeren, ge..
IJChiktvoor onmiddelijkeuitplanting,
te koop tegen zeer lage prijzen.

Binnen weinige dagen zullen al-
hier worden geland, Se'hotsch-ge_
kweekte .. EARLY REGENTS"
.Aardappelmoe~n, noteeringen per
:brief of telegraaf geDllSUkt, op ont-
)Tangst van aanvrage. .

LmERltIAN & BUmSEI,
24 BURG STRAAT.

I Telegrapisch Adres "LIBUIlAB."
lP.K. Bua157 •
t-
AARDAPPELMOEREN . !
I AARDAPPELMOERENl!

JCEATING'S POEuER DOODT
JCEATIlfG'S POEDU DOODT
XEATlNG'S POEDER DOODT
JCBATIXG'S POEDEaDOODT
JClUTING'S POEDJ:R DOODT
ItJ:ATlN~S POEDER DOODT

WUG~UIZEN,
VLOOIEN,
KOTTEN,
KEVERS,
KUSKIJ:T,£N .

SCIlADELOOS VOOR DIERBN,
SCllADlilLOOS VOOK DIERJ:N.
BOJUDELOOS VOOR DIEREN.
BCJUDBLOOS VOOR DI&RJ:N,
BOIlADELOOS VOOR DDmD,
SCBADELOOS VOOs. D.LEJlD,

~~";}~:~i~~~~~~
MOTTl'1II IJl PELS, ID'" .... _ ......:
J~ ... lkn <k... POCdOI ... ~n .....
~=::r~a!~ja~~ ....
Het PUBLIEK_Gld. tWMRIiaJUIW1).b.

,.- md ..... cch ..... '_'de~ ..
ua THOMAS .£ATING .__ _ io
Blikjesno\otllt. ,

KEATING'S WOlUlQ T.A.BLJlTTD.
K.E.A.TING'&WOJUQlJl TABL1n'Tn.
JCBATlNG'S WORllEIf T.A..BI.B'l'TEN.
KJ:A.TIBG'S WOIUlEJl' TABL!:'n'EN.
ltE,A.BIlfG'S WOlUlEN TA.BLm'TBJl.
EEN ZurvER-GRODlTEN LEfCKERNU, ""id< in._
kGll'lSt <ft -aak. de aatllcaaa.1ftlIte mctIJOIIIIr djnoek \"(WI'f ik:
-- """ - .... ..., fHIOOIiC """" ''_.a<! of Dr-... d

':'''it':''::;,.~~.:.":t ':"D~ ~~;:
alle Jlncioto.

~, TJlOJUS KL.'l'IKG. Loa4en.

lEEN fijne collectie Eatly Rose,
j:..J Early Puritan.White enaed Hebron wordt in het begin
van December verwacht, Men wordt
'terzocht orders vroeg .te. boeken,
~r de aan vraag groot IS.

pOMBRINCKU CO..
I 'Dok-Weg,

KaaP.tacl.

Yredenbnrg Meisjes Hoog_boo).
OVERBEEK PLEIN, XAAPSTAD

OPGERICHT 1886.
RAFSTEEN EN. .VRUCHTEN KISTJES.StaDdaa~ •• -("DIo~)

Matriculatie, ,
Universiteits School Hooger, i .

JJ "Elemen~ir,
" Muziek Examjn~

Sta.Dd_rcl ••• (JUDlo"'>
Standaards V, IV, m, II, 11 en

Kindergarten School Toor kJ,ine
Kinderen tll88Cnen 4 en 8 jaar Qud.

Speciale Kl8S8ell iD de K~:
Letter-schrift, Snelschrift en Dies-
makerij. 'f, '

Mevr. W. B. PERCIV An,
. PrincipjUe.

E Ondergeteekende neemt
ordërs voor Gra.fsteenen en WIJN Kistjes en Rozijnen Kilstjes ;

~o'nwnelilten van Marmer of Gra- J t:teelhOl1t Vloerplanken gegroefd en
TraliCJwerk. enz. gespit.st,. alle ~n Knysna
WEL: Of men Graf8~nen Wagenhou.t. vervaardigd en goed

Kaapstad ontbiedt, of zulks door "..,d""""_'e KDysna Spak'. en, Dissel-Onde,geteekende doet j de 1§"""'"""!5'"
isprecies dezelfde. boomtm,·Wielen, enz., enz., te koop

I,reeke:IU'Djt~lnrol .ateenen te zien bij

T~EN&Co.,
10IMrbat; '*JDel-I*, lUPStaL

D. S. DE 'VILLIERS,
el'enove.. Zuider, Paarl. Kerk

~~PJUlRL.

H·IElUimas
lI.lJAlS J. ~
af heden
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is 88Il8"stel
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Druipers Maatschappij, Yu de SUdl Aard appelDioeren
de Villiers & Co" Beperkt. . _'--

WIJ bieden voor dadelijke af·
levering aan Beate Engel80he

Early .Róse Aardappelmoeren.
in kisten van 701bll.

W. NIAY & CO.,
ao. Castle Straat. ïoobstcd.

2 9

.: urie-

ea.

tol de

HIERMEDE wordt kennis gege-
ven dat van af heden de

heer J. C. de KURK, Molteno. als
onze agent voor 011.8 JJO.nd, O'IUI
Wetkbl"d, en D« Kerkbode IS aan-
gC::lteld. -
H1ER:MEDE wordt kennis ge-

J:{even dat van af heden de
heer J, L. GOl,WHALS. Humansdorp.
al~ onze agent voor (1118 Land, 0""
w.,,'AU",I en De KeI kbode is aange-
steld.

1_]IER:\lEDE ".ordt bekend ge-
.1 maakt Uilt de beer D. F.

~IH\l> J. Zoox te Wellington van
at lrl'd-L'lI ab onze agent voor ~11.8

J",'1 I, () ,,' Wed'L,/"d en De Kerkbode
l~ aangesteld.

IT I EI{\IEl)!-; ....ordt bekend gemaakt
( L da: Jt) heer p, lj, CILLIERS te
1~III,t"\\ u \ "u af hedell al~ ons agent voor
Uil' /.1//1'/, (Jil,; Ir",'kUllden D6 Kerkbode
t. ,"Illg,,~~cld.

HIUDIED~ wordt kennis gegeven
d Il van ar heden de heer C.

l!r;'\,\1'\';', te BuIïrtlrsdorp ala onze agent
voor t t n« l.« lid, ()II.~ U-eekblad en De
A, I ',/"./' I. ,lanlo(~\8teIJ.

l,.LU' de heer C. A. Hnnt, llarkly oost
) 31" "tlt.e Agent bedankt heeft, worden

l'l:".'kell,l Ir... u "aderen verzocht naar
d,''l hevr II A ~leintJes te gaan, die in
lIJU pLt,at. t!! aaagesteld geworden.

Hl I-: R \1 Jo: D E wordt bekend gemaakt
cl,lt d" Heeren Gebrs. V AN NlI!:-

KEr.K, t~ Prieska. aldaar als onze
A':""I,'II ,,,or (jIiS La rul, Ons lVeekblad
eu 1,. ""', ';[",Je. zijn .... ngesteld.

IIIF IDI Jo: I) E wo"lt kennis gegeven da
.1 .. !"'"r Jo' II&RHOLDT, V08burg

d 'Ir,>-: nnu.tllwn, nis onze Agent voor
"I,. / 111'/, /Jil; n't_kM,vl en De Kerltlxxl<-
IS ,,,,uo:e,tl,IJ.
LIlI-:K\IEDE \\ordt b€kend gema ••kt
L ,l.lt Vo\ll af heden de hoor J. J.
:-)lITH, lt"'erton Road, afd. Warrenton,
,,1< "nz~ Ag!'"t voor OIL,. Land. Oru
\1'" I, I,/I,t! en De K erkbude ia aangeeteld.

HII-:K~lEDE wordt bekend gem.aa.kt
,t..t d .. ht'er J, G. MaIRING van

~L.tJtlokloof, dlst, Beaufort WeAt 18 aang",
..t .. IJ ,d, onze agt>nt voor 0113 Lalld. 0118
11·,,'J,ld.,1 en de Kpr/;/Jlxh.

C. P. SCHULTZ,
Secr-ataris.

Kllap,tad,
17 :\ ovember, 1898.

AAN OUDERS.
'1HS, F, W. LOUW neemt nog
1\' ,teed~ K05tleerhngen in regen
btlhJ kc termen. ;.;-abij Kerk en
School. Doe vr0t'gtijdi:1; aanzoek
\ oor het JanuarI Kwartaal.

UIJwnuerhcden op aan..-raag toQ-

gezonden.
MARKT-PLEIN,

Wellington.
;';-o,embel', lt'9B.

VENSTER RUITEN.
ALLE grootten en descripties in-

sluiterrde 16 oz. 21 011. 26 oz.
en 3~ oz. met zilver verf bestreken,
geriffeld en ruw geriffeld enz. Glas
wordt secuur ingepakt. -

L. BEGLEY,
Caledon Plein

Duitsche Stevels en Schoenen
Duitsche Werks Broeken
Duitsche Pakken Jonpcns

Kleeren,
'l'E KOOP BIJ

6-t STRAND STltAAT,

JULIUS HORN &Co
Kennisgeving

.Aan de lIlWOner::l van SwllenboBch
Paarl, en Wellington.

HET LOXDE~ DEXT.AL IN-
STITCGT. Beperkt, zal eeT

yan hllnne zeer gekwalificeerde
Tandhedk\l[J(lig Chirurgijns zenden
om boyengenoemue centrums t,Q

bezoeken, op den tweeden en vierden
~I.landag, Dlllsdag en Woensdag van
elkc maand.

~. B.-Alle Consultaties Vrij.

TUIGEN!

DlEG E~mN die goede tuigen ge-
maakt willen hebben tegel!

cen lagen pnjs, vervoegen zich bij
M. D. GOBREGTS,

Noorder Paarl.

PLAK - ~API ER.
\' OOrgfj ergens elders koopt, 8Chrijft

35, LH~ S'PllU,T, K..A..ilST.A1),
Yoor patronen van hunne prachtige

~ l'lakpilpi~ren.

HH, rEU::LS,en SCHI1DERWilR
T~''!'S ~~l !( UIl.! lJKI~ PRIJZEN.

Eon PI':!,,: 1:! iL!'o f\sslll'timcnt Lin·
cru~tCi, \'n nlJn andere soorten

YlTsl('r:lelt'll.

Gustaf Anderson & Co.,
lfL I'.G STRAAT. ~lD

W~ wml ill ht kerll,etMJll'lrJ
,'r.... " alhier hat COll~ ailpiChre"ell door
('el plu_ljjk .. hit YIII het AJae-eIl Nader·
Iaud.ch Varl:ioad, wr ~ YIII ta aJklaD-
1.1l. phou_.
T.,.. "oorwlia wuea de h..en LeiIl", YOO1"

titter nil deb tak, profeMOr De Vos, J, Poet
(secret";. "&Il d.. talr.). F. W. H. du Buy eD
M. P, O. Valt.el' (led. ftII b.t hoofdbeltuar
nn bet Verbond). Vall den Broek, Mamm".
TlllllmenaaD. L..<HIdenbuia, ds. Melriag, Oud-
acbaal Den$&, o.o. H. Hofmeyr. da, l'oetma,

BV&l Rf RI ES vv 6"'.,. '8 Koot. De Wit, A. P. noo. (..ertepn"CIOrdige.'!'Jr, .,il' UV. 1'&nde Klerbdorpeohe ald..1iaa"&Il 't •• N,V.)
De ..oor.itter daolr.t,e d.. opgekomenen voor

o... rko_t. en 'fooral prof8lllOr De VOl,
H li boopte dat de protelllOr lid "an het hoofd·
bestuur Al worden. Hij ,,_ "6I''folg-oe op
bet doel de. 'ferbeDd.. nl. handba''finc eo Dil-
hnriding der NlMlerlandaebe taal, WaaraaD III"
lick moet boudtn.
De eecretarit t-t Mni" brieveD • ..-slOat·

leltaldiil1li 'foor af"edrheid 'f... aoekeade ..an
den b.. r Beiu. dr, En~leDburg en Nico Hof-m.,. •. a1leD YIII Pretoria.

Ner", prof.' De Vol aprftld de 'fel'iaderillg
toe en Hit dat eieae YIII hijIOnder l.wichti,UJ
aard ÏII, Er ia nel werk te doea ea ematÏllen
Itrijd te ..oeren. Verdeeldheid brengt z.... kheid
m,oe. MeD heefl elkanden hull,> hier soo
DQOdigen bestrijdt .lkander toeh, Dit ia me.tal
al,11 lDisvel'lltaod te "ijten aD is niet aoader
yoorbeeld. Eel'lijke en arbelige mBDechoDkun·
Don dik.ijls moeilijk begrijpen, dat ande!'6n
ook eerliik en ernaug IUD. Wauneer men

" en bezadigd .preekt. wordt dat alles
....rholpe •.

Wat i. mopliik eD .oodig ooder de a_tan·
dilhedeD? Wat "d bet volk? Welk vel'llOhii
mOlit men maken tUBlCben de kolon i••ea repa-
bilAlken? Dat IUn de moeielnke kwestiel. ,
Wat lteh men &ieh ~a doel? Daauan bangt

de aard no de middelen af. In Jlo Kolonie
stelt mea aicb nOo<hakeJUkllJ'wllce iete anders
tel) doel dan de r.publieken, Ala men naar bet
?Ilmukte .treefde miste men dikwlila het
ioeQe. ODberelkbare idealen doen meer Yer-
Jie&elldan winnen. Men moet praktilch blliven

De)ypiache Afrikaander weet hijconder goe<.1
zich ~it moeilijkbedell te redden ell pru.kti.ch
te •• rkeD. HU heudt zich .lecbt! aan wClnige
Le~inlpien vaat, doeb hal'dolt naar om......,dig·
heden.l De idealen van de Afrikaanden zltteD
dikwijll meer iD bet bloed din In het heard.
He" il opmerkell1lwaardig dat bet Afri4aaDder
..olk neg éen is, DiettegeD.taande er zoo lang
gebrek UIl commonicatie wa.,

Jode Koloni" ,trleft de Afrikaa.dcr naar
volkomeng ..ljjkheid v.n EDgelaeh en Hollaodsch.
Er ia een ernstige docb 'vrDebtbare ItriJd lI"atre-
den in de Kolome. l;)e Kolouiale regeerlDg
erkent dat het yolk t.eetallig is, boewel de toe·
p..... ing der .et nog laag niet voltallig is. De
')uders hebl"'D daaraan gedeeltelijk de echnld.
De kiDderell blijven op school Wilder Holandsch,
!lmdat de ouden! deo ken, dat ze die taal wel
bDiten de school zollen leeren. Het_gev"lg
echler i8 dat de kinderen beter Engei.ch 1.ereD
dan Hollandscb. M8n wil no eiocben dat de
lesuren eD examens gedeeltellik In bet Hol·
landscb zulleD zUn. Men 'fordert reed. en de
belanjr.telling neémt toe. Uit de -.erhilitdelin·
~en der synod" blUkt dit. De tegenstanders
bestrijden die beweglDg biina niet meer, De
,urenntendent vin onderwus der Kolonie er·
kent dat degeliJk Holland.eh onderwl18 noodig
il, doah kan daarvoor bll06 ge.n goede onder·
w!laeta 'fInde., Niettegcoltaallde noegere iD'
..Ioed.n, .ordt het nationale ge..oel onder de
jon". Afrikaanders hoe laaeer boe ,rooter,
Men mae den joueea Afrikaanden nit de Ko·
lonie d.rhalve ee.u oDverscbilhgheid wijten.
B.t hart is guftnd en zelfkenDis beeft dil" %00'

ver gebracht. Bet wordt oi.t opeedrong,D en
il niet om materieeie voordeelen. ,

De repulohekcn moete. dat erkennen, anders
doet mell zich.elve en de KoioOIe scba'le eD
onrecht UD. :Mell beeft elkander noodtg, Ho
doet spreker genoegen, dat m.n de examen. ill
de Transvaal 0,1' gelnkcn voet hrengt mat die
in den Oranje' rus laat en In da Kolonie. Ge-
tuigscbriften zollsn dan ml§schien erkenn wor·
deo hoewel het billijk ISdat de Tranovaal CllICht
dat de oDderwuzer. UIt do KolOIJle Jloeten
toon so dat le HollaDdoch kennen.

In de repDbheken lJ! het Hollsndach df oOi·
~iéele taal en <lat tS gelukkil!' Men moet dIt
JOO houdeo en· Hollandsch op alle door d.
regeenne ge.teuDde scbol"D ..erphcht"nd hou·
deo. Er zUn ecbter plaatseo als Jobanneshurg
en tI.armede moet rekeDlng gehouden wordfn
Hoever kan men nU qaan zonder het be~inlel
in de .cboolwet prls te ll.veD" W~t hior
wordt eedua heeft 1n,loed op dia K<>Iollle,
Waoneer men in de Kolonie van de r""htel! van
het HollaDdsch spreekt, WU.t meD daar op de
Tran •• aal.

Men moet hier ook op de toekomt rekenen
en eeD lioel voor oogen houden,

Wordt bet nU dUldelUk erkend, uat er een
A!nkaander volll mt:t een etgen karakter, be·
paalden dranl; en gescbledenis 18" Dnt het
zichzelf mas: Ultsprekon over "!lne be!leerten ?

Of meeDt men dat bet nIet be.laat? Dat het
DIet behoort te bestaao ~ Stelt men "eh ten
:1001 bet g..heel Engelscb uf eeheel Neder·
laDd.eb te maken ?

De Afnk.an~rs znllen 1Itels ongedn.an laten
om als een eigen .o!k te bl!lv8n be.t .. o M..n
"II eveDwal alles ol!derzoeken en be' goede be·
beuden. Man WIl de ,an elders g~komenen
opnemeR en tot tien volk worden ..

Vooral dIegenen dIe hetzelfde "eloof, be\
zelfde bloed eD uazelfde tul bol:.beu.

Welken tnvloed moet een en ander nu
Uitoefenen op do Tran.,.a;11 en J"hallne"
burg, op do kInderen VIlD llolluDdsch-
.prekenden in de Transv.al 0 Jl(ell moet
hIe. in hei eInde tot tien volk maken,
door gebeel ZllId·Afnb, Alle klnder.n moe·
teD ,001'eel !OogelUk III éen ""hool komen en
elkaar beiavloeden. De ruchten der offiCIeeIe
taal moeten gewaarborgd bl!lven iD de ."bool·
wet, doch de Bllgelscbe kwderen moeten hunne
beboeften ~ok ..el'Tnld ZIen. Er ZIlD onder de
Engelech .• pre~ende mentlCheD met Wie Diet te
redeneeren valt on dl8 steed. meer zullen
e;'clleD. Hen kan m"n verwllIlrloo,eD doch er
ZijDook redelukor menIeben die tIl getal toon.-
meD naarmate de pohheke opgewondeDheld in
ZUld.Afrika bedaart.

1ilet onderwij. moot Mhonaal ~!ln, doch de
kinderen nD Hollandl!Cb-.prekenden moeten in
de tweede plaatB ook genoeg EDgelsch kennen
om ruet de anderen te knnnen wedU,eren. Do
Engelsche bevolkmg moet hIer daD ook genoe·
geD nemen met de onderwlj.llIemorios der Ver·
eenigde Kerk, ..ooral daAr hare kIDderen thuis
EDgebcb .preken. AI. _jj danrmede Ulet tevre·
d.n ZijDkunnen zij spedal .. schikkingen met de
onderwijzers treffen Men zou btjzoDdere
seholen ..oor de good velden klDllOD inrICbten.
.aar even veel tijd aan het Hollllndsch al. nan
bet Engel.ch gewild word, MeD IOUdIt kuoneD
afacheldon van een algomeene onderwiJs.et, en
dan kon elk zeer tenedeD 'UD,

Met betrekkIDg tot wet no. 15, \'in 18%, wil
spreker eeuige Le•• aren noemOD. AI. hli ZIeb
... rgut wil hij beter iÓgelicht worden, HIJ
meent .ebter, dat men t.ee nracbiUeode scbo·
leo beeft eD de klo"e tullacben de natioaali
t.itell vereeDwigt. lo dat yoor de toekomst Da
weMeh.liJk? Daarop kan meD niet bevesh· HopelieIJ,
rend aDtwoorden. Nov. 27, 1898.

Meer dan eelllke recbten worden echt"r aan Een ~ware ~lag tre! Vrij.Jagmoreen IJ, 00.

de Engelscbe bevolking door dte wet eageven, ouderlijk hois, toen de tijding ons werd ge·
dus meer dan haar toekomt, Kan nlen dit later bracht, dat vnze dierbare moeder. ecbtgellote
tengaemeD ? yan den beer ?oliohiel 11. Vi!ser. vroeger 'I"ILl1

L)e regeenog draagt nD veel meer bu voor PortugeedoDtein thanl v.a Hopefield, plotae·~~ !.___ Enielscbe ecboleu in Jobann""burg dan Zil rou Img bezwekeD;'11II aan een aanval ..an beroerte,
doell ..oor de landskinderen, terwlil de Engel· Deo v~rii"n avond Will zij nog bn ons friech,
ache scholIID tocb Ulet .oor arm. kmderen ziJn. vroolijk en gesond. Wat de Blag noq harder
Spreker neest dat men op die !leholeD niet mwt is. dat de vader niet 000. tehois WlUlén
!6noeg aaD het Hollandsch zal doeo, en tevens niemaDd baar zag 8terVBn.
dat het ooginsel wodoende prnsgege ..en wordt. Opv ..rroek w~rd haar stoffelijk o"erschot op

Het heilige rech\ der oode ... , d.I.. dat E!i zeI· Z:lterdagmiddag iD de kerk gebraeM waar d.,
..en het bestuur der BcboleD ID haDden hebben INeethlbg een booe~nde redebt.ld,berinnerendo
beetaat onder die wet ook Diet. Dat komt aan de men.chlievendb.id en minaamheld van
omdat lIIeD niet traebt alleD tot een volk te de overledene Minnie VislIer.
makeD. ,H. t tal van vrienden eo belanjplellenden uit

D. Afnkaanden! moet~n elkaDder in de ban:! beinde ODver o..ergekomen om de laat. te "'1' te
w"rkell. Er moet moer vertrouwen be.taan bewijtten, al.mede het tal nn cleoID.mend.
niet alleen in .oorden. brieveo eD "'legrammeD Kljn als bewiJ&en ....n d'e

Alle mlDnaartl der Hollandl:be taal moeten liefde eD aebtiDI wuri. de overleden. en
samellwerkeD om in d. Kolonie eeDe t .... talige falllilie worden gehood.n, ea di. "ii deor haar
u.iveraiteit I' krneen. Dit is alecbt. billIik, oDvermooetde gutvrliheid redur.nde' haar
doch het zal moeiluk ..lin dit iedaan te krijgen. I.ven beeft verwor ... n. Da betDieineen nn
Het doel mOtlt Knn 100 min mOieliJk te Yllrdee· deelneming dienen ook ala een nruchtende
len, waat alle In-achteti ziJn noorlig om het droppel in de bittere kelk, en sii mite delen
hoofd bo... n wat... te bondeD. De man, die erkeud door dan bedroefden ..ader an eehtge·
....rdeeldheid '-eroor&aakl, .peelt een laag en noot,verradelijk spel. Mi,schien dat er ..eel goeds ïiiiiii .. _
ui. due Tll'laderiog gebol"tlD wi)rd' als lDen BRI'EVENBUS.
eerluk lil. Spreker Irriil(t door Jun. bemoei·
ingen llreeD' ..oordettl. doch eerder lmaad m de
Kolooie .Is eea dweper met het Hollandach
(applaWl),
1>. beer Louw daDkl d.. profell!Or 'foor Jijn.

toespraak.
De beer ~)lIIEi, bestuurslid 'f~a dep plaatae-

)\iken tak, maakte toeD een bekwame toespraak,
Q _ erop WeJIr. een maobt d4 tal op het

SPECIAAL UITGEZOCHTE IlGEVOEROE

AAR DAP PJElMOER E N

De Beroemde
lmertuansche

Baking
Powder

TI OOR het bakken van het fijnste brood.
Y koek. poffertjes, puddin~. enz,

Maakt het voedsel zeer hcht, smakelijk
en gezond.

Beste in rijzings-kracht. en de eenige
peeder voor 't bakken,de onaangetast door
luchtsverandering blijf!. HlijftVH8ch en
behoudt volle kracht totdat het gebrnikt
wordt.

De Royal Baking Powder van ...ereld·
wijden room wordt enkel door de Royal
Baking Powder Maatschappij van Amerika
gemaakt. Let zorgvuldig op 's makers
naam op dell omslag, om dil snbstitutie
van D8!(emliJ1'kte goederen te verhoeden

Royal Bating PO'fd.er Maatsch J
New York, Vereenigde St., !merin.

Verzwakte
Levenskrachten
Arm Bloed.

Leest \fat Aycr's Sanapari.ll.l vol·
bracht heeft \OOr DomméZ I'. WIlds,
een ",_bekende stad. zendeling lil

New York, en een broeder van de
overleden \ermaarde Rechter Wild •.

"Ik ben \eIe pren lang ~n lIjJer
gewell6: aan pUisten en aodere uItslag
van gelIjken aard, veroorzaakt door de
verarmd6 toest.nd van miJn bloed.
)!Ijn eten.lust W:1S georing en miJn
gestel nog al erg achteruIt gegaan.
Daar Ik de waarde van Ay.r's Sar.a·
panlla kende, door op te merken ....at
goed het bij anderen deed, L<>gonlY.
het zelf ID te aemen. Mijn

ftenslust Verbdtr4e
zich reeds bijna bij de cerste dos,,;
tocn nam mlJDe algemee06 gezondheid
toe, eu nu IS dezeh'e Uitstekend. Ik
ge'oel mIj honderd per cent ,terker,
CDik schnJf dIt resulwt toe aan Ayer'B
Sarsaparilla. dIe Ik aan kan bevelen
met \'olle vertrouwen. als de beste
bloM medIcijn dIe oait uItgevande!'
werd. "

Voor alle kwalen veroorzaakt door
ann of bedorven bloed en door alge·
meene \eUWalkIlIg, gebruike meD

Ayer's
Sarsaparilla.
A,.ra PIlIta pnmnlndlpstia.

AESIAB

Kanker Geneesmiddel.
MEVR. A. E. HW NIEKERK

zal van af den 16den Nov., alle
Zaterdagen,lilleenlilk 's Damiddags
belanghebbenden ontmoeten, ten
buize van den beer Rossouw,
D'Urban Station.

64 STRAND STRAAT,
KAAPSTAD.

Amerikaansche
GUSTAF AN"ÓÊRSON & CO Pa tente Ei Kistjes

~ 'J TE KOOP BIJ

Julius Horn & CQ.,

KENNISGEVlNG.

GAAT Daar Mrs. Pierer Retief
(van Johannesburg) en over·

tuigt uzelven van eersre klasse be-
handeling tegtm billijke termen.

IRENE BOARDING HOUSE.

126 Lange Straat,
Kaapstad.

De
Ipnalr.: "
Oftll' de
Da~
heicl. De nm:f"Df
mjjoÏD,"'lIde
Z.A.B. gut. In dorp .00
lODen dn .!Ida .0 ook amb4fglftn bjt lfill_o
m_ben aan buit beeft. die pen Hol~
kunnen spreken. Men moet "IL 'teeen"iaht
vindea. Er zijn op bet Illnd. IOneD da 1aDdtI,
die hunDe doohten vooral .. ae Enaelaebe op.
'foediug genn. ZU ~o er dan Dog wel troiloh
op dat die dochters in buia en~l Eáge~h
',PfUeD. Die doohtel'1l ~riigen dan oMome-
hngen, die in bet geheel 'geen HolJaDdach Yer·
.taan eli niet met bou. grootóudera kuilDen
spreken. Ala men niet tegell di. richting IPAt
met m&nneDDloeddan zal man taal en .n~CI'
liikbeid verlielen. Hen wil YIII d. Afrikaan-
den geen Nederlanden makeD.

Prof. 0. VOl nleent het goed, maar kClit d.
omltaodiaheden hier ni.t. De Mpnltanden "lID
de taal I:JO bellonnen d. taal te 'rerni.tljlen
toen 'ii "~n dat bat ,..rbond .0te werken.
Zij ke~hen tweedracbt p&aaid.

Wat betreft da oodenrjj,memoriea der Ver.
Kerk: hU heeft eooe tegenm_orle rnollden
met ..eie snderea. Het il verkeerd lie kinderen
nog meer Enlleh.eb op school to geyeD. Ook ÏII
het niet goed aIB lDen aUe Kaapeohe onderwij·
zeta hier toelaat. Aan welk kerkcenootacbáp
uit de nie moet men bet opzicht o.er d. ecbo
len overla\en ? De Yer, Kerk wil de 110001••
oader de kerk brenleo doch 'preker acht het
weneehelijk dat de regeeriaa de co1ltrole be-
hoadt. (Bravo'a),
De heer V, d. Broek &egi dal b"t Vetbond

_ebt de teren"oordige wet IQO te lalen al"
I' il en de onder"oseta nid te beoordeolen
naar DalioDalit~it doch naar bekwaambeid.

De ..oorlitIer noodi, t da. Meiring toi spre·
ken uit over de memon8ll. "

DI. MEIKINOacht dit on'ffUcbtbáar daar men
altud op sommige pnnlen zal hiliven yonchillen,
Die onderwijsmemoriea beteekeneD looT8 e1niel,
Z.eerw. neil' het beier te bespre ken wat het
doel van eMU .. Ibond i! en boey.r men het
moot trachten te breneeD,

ProC. De Val is de vader ~an den onden taal·
bend in de Kolonie die het ver g..bracht heeft
ODhot HoUandsch een grooten Mtoot gegnen
beeft.

De heer W, D, Koot Will vorwonderd dat de
taal bood in de Koloni" niet samengewerkt
beeft met bet al~emeene Ned. verbond,

De beer D" Wit Wijlt er op welke moeiluk-
hed.on de regeering ootmoet had met de toepaa-
liag der onderwijs"et to Johannesbnrg. Het
wa. niet lOO dat de kloderen der uitland"n!
m8er vooll'tlehten gelIatOD dan die der bor"en.

De scboleD te Klerbdorp eo Kaaptlllhe Boop
hebbea eooe he1'olking YQDbuna ~leen buraer.
kinderen. doch de ..erbonding is onge ..eer al.
nn /) to~ 1.

Alleen in JohaDnesbDrg .taan de acholen
gedeeltelijk direct oDder de regeeriDg docb op
..lie andere plaat&en atun de Stnat..cholen
onder commi8!lies. die weliawaar niet het recM
bebbeD on6erwijurs te ~Doemen doob overi·
g~n8 het opzicht heboon. Spreker aqht .01"
halvo de door prof. de V08 genoemde bezwareD
tef(en de wet opg~heveD en • indt bet goed, dat
hU d" aanstelhng yan onderwiJler. hooge
eiscben ge.~teld wnrden,

D.. MeiriDg wees er op dat 'U die l1eeDe
Afrikaanden aiin met d~ grootste bescbeiden·
heid over de Afnkaauders en hunne taal moeteo
apnken,

Prof. De Voo .ilde de hulp vaD anderen daD
Afrikaanden ook gurue aanDemen,

DB.Mevmg meeode det or ve ... fJdering ge-
komeD ws. omdlit de Hullanddertl te veel Olt
de ltoolfW op de AfriklUlnde .. , wat de taal aan-
!(llIlt, hebben neergezien, Men moest den Afri·
I<aander erken neo en .iJn natlonahtelt hand·
haveD.

Heel wat d .. cu.@le oDtBtond hierover, waar·
aan vooral de betr Mammes deel Dam.

Do heer RoOti zogl, al. geboren Tt all-<.hlpr,
dat ook J"i wel degelll1t allD een A trik""Dder
,"olk gelooft. Al. dat niet zoo WIUI, toU h" g~cn
!Id vaD het AIg~meeD Nedorlandsch Varbond
wIJlen zun. Men moet de Afnkaauscbe taal op-
voereo.

Ds, Postma wil eell .tap oader komen. Hli
kont de Kaapkolonie en .iet niet in w:urom er
geeo samenrerking lOU ,uo. In de kolooie .illl
twee .troomtbgen ftp taal;:ebied doch mell helpt
elkander daar. Het groote beginsel moet in het
oog gehouden wordelI. Nederla.udllCbe AfriklUlll'
ders moeten hand aan hand staan tegenover se
v!landeluke elementen, Zti hebben een gr,)ot
werk te vernebteD.

NO;J eeDllle "preketa W8Uln op het 1:08d werk
gedaau d<JOr _IJflkaaul!Che schruver. 0 a. de
8chru.er d' Arh,,~. 01\ werd vooral Ilangetoond
door den heer (leo M. Hofmeyr. Hii wilde ook
dat er meer AfnkaaDdertl in het onderwus de·
partement ruoe.ten wezeD, De Afnkaanden
laten zich niet .ool'1lChqjven, noch door Hollan.
der., nocb door EngelllCbcD.

De beer de HOO'i.aaracbuwt t...gen verdacht-
maklD~. De ..-orige sprek ..r heeft gepraat over
,le aan.telhn~ ,"n Hollande",. doelt het Tran.·
''llalscbe \'olk wIl dat. De Hollander i. dIkwUis
lDeer Triend '1':10 de Tran.valers dan de Ka~e.
naars.
De voonitter HlI.&o;l prof: De Vo. of z.cerw,

nog bezwaar beeft hd van het hoofdbestuur van
het Verbond to worden. Het Varbood zou dit
~.er Ol-' Prijs .telleD,

Prof. De Yos spreekt aune erkellteltikheid
UIt \'oor Je woorden van den voorZitter, $n zel!i
mets tegen de otatuten te hebben. De moeilIJk.
held echter i. dat In de TraRllvlllil de menseheD
de wapenen tegen elwr koeren in plllJlt.... n
!.fo!lOOt1én gomecnscbapl'elilkeo vUand. Spreker
WIlgeene partIl kiezen doch toenaderiDg teweeg
hreugen. Verder Iq de ahtabd wel een hezwaar,
Hti meeut, dat men de Koloniscbe Afrikaanden
niet te licbtellJk hetOciwldigen moet wn mindere
gehechtbeId. loslIeron trouw o.an het Holland!ICb,

Rprekcr legt .un .tandpunt Do~eens bekllopt
nit en gelooft, dat de Traosnalsohe kinderen
Ille~r Engel.eb voor de toekomst nOO4llighëbben
dlln hDn nu gegeven iA. Men moet de kwe.lie
ala re ne groote be.chouwen CDvan een breed
.tandpunt. HU Wil nu den verderen loep 1'&11

zaken afwacllten eer eono besliasi~ ge>1omen
wo""t.

Da beet Po.t toont aan dat. al. er yedeeld·
heid i., hat verbond geen .chuld daaraan heeft,

De beer De VOl erkent dat dit zoo i. doch
betreurt de houdIDg door het Verbood ln de
~nderwi1.kwehtle aangenomeD.

Di, Postma (daartoe door den voorzitter en
den heer Roo! verzocht) dankt den profC"80r
hartellJk oameDS het Verbend ea het publiek
voor dOll dienst bewe.en door zijne & ..erkomst
en de opofferingen die z,aerw .• icb getr008t
heeft, Wat plaat.s,;:evonden beeft, zal heerlijke
vrucbteD voor de Republiek dragen en .preker
hoopt dat professor De Vos tot het Varbond
zal konnen toetreden. (Applaus).

&_ Sll4.::=-!
_ t.'-l!..=l~

00
lolere;lt, _ 't l!e jaar ;

£~!~ ...
De rett der oclIllld i.:

e94e5 _ .e!.!!:::"_l )_~~
.uu

_ £!..!.!...!L~~" ~L\~!....I_~...
• M!.!.'-!..oo-..!J..!

'00

r, ill.!."-=!. + !,!...u!.!::.u_: - •
.0 600

d.i" 270,000 - 10 z + 391,500 - Jl ., ~ 4OO.r,
d.... - ,«1 .r - - 661,800.

r, z - 1,100,
'.' b het antweoN £1.(50().

111,-Vad6l'land.
1V,-:r-t £z de oom geld aandnideo,

.'.t Z + e ... + l'T J: + 40 = I,

:.ill :I- ti z + "z .,.1080 = 27 s,
:. - 8 ~ ~ - lotIO.
.'. z - 136.
:, £136. Álft .. ,

V,-Mi";";(lpi.
VI,-lAet z Aker getal aIDduiden.
Dan bobbeD"e :-

~+~+t-l86.
:.lIl ... + 10.,.,. 6 .. - 6G8O.
:,31" - M8O.
:,:It - 180,

11:10, .4101 ... ,
VIl,-llit I iahd. _. Ixuter,

7,ondur I .. b~ -- 04.1".
VIII. Hij koopt tegen £IOUwaren; dio hij tegen

£l~ nrkoopt.
.'. ÏII ","""t 1"'. of } dool V"11 ,./roop,

en "N: of!" "eorlroop.
:, ~n.t _ t ')

tnkoop I
( Ani""

"1O.t~_ = t r
verkooJl )

IX. Men leert io do ,se.ool en eet van een bord
= Sc!;oolborá (Blackboard).
X. '6llii - t.
Gekozen kandidaat ~ (i x 12,(32) kie~

- 7.520.temmen,
UitgeV&llenkandidaat - (7,(;20-3,500) stelllllltn

- .,010 .temmen.
Die awmden wareD (7,á,20 + 4,(20) kle..,rs

dj. U,6-iO kiezen.
Die niet stemden - 12,03l!-1l,5-Jb) kiuel'li

= 4!J2 ki........ -,.4.t"'.
XI-Laat.r ydJl. breedte unduidelll,
Dan hobbeDwo -

(2~ • :!) .,. 2 z - ti Jl.

.'. - 3:J1 = - 41;,

',.r: = 10 yd•. ,
Breedte = 16 yd.. "jilt""

Oppervlakte .-
(lG • 24) yd.-!
- 3&1. vierk, yd... .l"l,c,

,xn,-B ........ (EeDlgo der beoten hopen,wij
btJ voorkomende plAat.rutmto te publicoerell). \
_ Na ..."" dtr Op/oOIe,.. bo••• d. 16 jail":
1 Lateg.n, D" Dreade Ri,ier, St:ltie.
-r:?it.,Pieter J. du, Plein.trut, StellenboOllh,

3 '!IJoeD, Jact!. J., Kerk.lrant, Ricumond .
" Hatting, B. n.., Stelleobooch.

Niehau~, P. "
Roll!lS9au, P. D, "

7 Wet, R. }) de, Gondini, ('"Iedon,
I; Smart, B. li" VIctor.., College, Stellenbosch,
li Botha, llaDwe, Stnjdlontein BeerfoDteiD

Ah"all\oord, • •
lmmelm&u, C, P., Magi.trut ...kantoor, ProEr·

burg
:S.udé, Stef,. 1'.. Yinkriner, Ilobert80n.

12 Albertij", PK, Rouxville, 0 V.S.
Hanekom. H, KanonberIl, Ri~beck West.
Wet, l' J <ie, Mooifollt.'in Limoenronte in

Aliw,,1 l\oord, ' ,
15 netto!, Ham.·t, MllJ'ktplelD,Paarl

'rOlt, A, du, p()~ .. t.ra&t, Worceoter.
'rauw, Joua.n G', Durge"",orl'.

18 Knl~r, J , Burgo"",orp.
Lotter, Kitty, }'ranoch Hook,

20 8chalk" yk, W. F, van, llltteM\'Ilter, Spioenberr,
Frol!erburg, .

21 't:heron, lleUle, Middelpost, Tulba!;rb.
,.thoro, Johanna de, llruinklip •. Rivier Zonder

End •
:a lIeirlng, Jac." adr"" den Hr. P. J. de Vcr,

Woree.ter.
2l Hoog-,on, NIc., GrootlontcID, Willi.ten,
25 Up, N. 1'.. SpruIttonteiD, Williston,
211 Hodgtoo, D, lt. GrootfontclD, Williston,
27 Goo.on, PlUme, .. The SprIngo," Peddie.

Villi" .. , Nellie de, Lang Vallei, Robert!On.
29 Iladeuhon!\, ChriJ!tina, Droo,boom Rivier

".oodcr End. '
1)0 pnJZiln zIjn toegekend san Nos, I, :I, eD 3,

n.. r verdIensten en Mn No. ij bij bet lot, De
boeken wor,len per pooltaan het rechte adJ'ell ge"clD'
den, met bc1<tewo"""hen van don Redact.eu.r en de
Ultg<!vers,all Uu Land.

landbouw-verga- ,
dering.

HOE1>ER - PLANTAG£.

der landbouw· vereeniging

:~~~~k~~~~en~er l:~
oommiaie, dia

om uit le lis naar WD .tuk
..oor eeue ;Doeder.plantage. rapporteerdeer eenige plaataen Zijll W'&U' IlOO eene plan·

tage ime~ goed le'folg &00 klIDllG augelegd
wor4en. doch meende dat wee ~II, nam.
bij clio beereu L. J. Smitb ea P. J. le Rous: bij-
&OlIo,.raan to benieu 'II'VIIO. Bienl'nr-.rerd
loen! bealUlt genomen.

VUder werd bealolen eone IDUtachappij te
'YOr"eD met Ilene kapitaal nn ommnt £GOO,
met /dieD verstand!! dal 't aou'fernement op bet
.£ ycjor .£ at.lael zon bijdragen. en dan aandee·
Ion .it te gnen tegen .£1 per aandeel.

~D ..oorloopig comité .... rd aan{festeld om
een pr~peetUli ea regels op te trekken. en bij
een~ ..olgende nrgl&dering te rapporteeren,
, ~ heer Albert Cloete had op ..ench6Ïdene
piaaltll8n onderricht gegeveo in bet groen· enten
vanlwijnatokken .
OiIse limoenboomen Ion 'op sommige plaat·
,eer besmet met..w 1Ctl1~,en men ber;)oot den

beer P. Pent" 'f1lDWellington. te 1ateu komen
om ite met 'Un lIu·praaea schoon te maken.

De pbylloxera heen weer op eenige plaatsen
har. "CflCbijning gemaakt. en ODa8boeren doeD
wel' biJtiida paDDen te maken om haar to be·
Itr~en.

, WODEHOUSE.

Dordrecht, 8 Nonmber 1898.
doordringeude re«em zliD hier
in de a.fgelooP£l1 week. Hoewel

zwaar ""leden heeft door de aan·
droogte. de IICherpe_rijpen en een
la_eroopt. aion "jj toch, onder de

oml,t&l:ldl~:b8(leD.een gezegende jUfJetUd.e te
ja er eeu nij sterke hagel.

die ..oora! de jonle nnchtell be-
heeft.
ook .pJ:alce om petitiee op te maken

braDChrekte-wet. Het ia claidelijk dat
!teQ[en'.oc)n!:1nwet DJet ua baac doel beaat·

LaatBte week ia de heer
K ,ná., •• I>nd., I(I jatJr o.d :_ ..an Dukly Oaet, bier doorgepan

I K J WIP naar Kupetad om ,etuigania te pan
rl)(C, !\Cs. .', ....terle, MAraisburg, K.K, ..oor bet ,elect comité of de brand·

2 Swanepoel. K. H., Govt, School. KrugcnkraaJP,K. llreipaal. SmIthfield, O.V.8. 'taiel1l:te-,Wt,t, EjOnpur weken geleden il de beer
3 Spuy, AllIue" d. Stoom Uolen. P .....1. Batteson, ..an dit distrikt. ook voor dat
4 lloogenhout, p, I ,Groenborg, Wellington. naar de Kaapstad gelf_t. en daarover ia
6 Hoogenhollt, DM, " . .. Wodebo086 Fanntml' Aeaociatioo" .00
(I 1~.lIptlleli!Cb,A 1', z..odtlrift, Wellington: dat zij ni.~ geraacipleegd werd
7 :-;el'~ell,.l , Dordrecht, Olll deo beaten penoon aan te wijzen 1
R Kri~., Eli", .o\diesSta.'lt. Prokureur, Z.A,R. Op politiek gebied III het weer atil_ert de
II SiebrilJ, (iertruida. Pram.'h Hoek. ilcilrlerjjke overwinnine van de Bond.~ bij
lO Bester, LIlJy, Bottelfontein, lIloorrOOllbu"" del laatste elekl;ie, &00 atil, dat er nog lllet weer
11 lillgo, A., POTterStreet. Wor"e.ter, eep quorum ge" ... t is om eeB diatriktslaeatuar
12 Rou". Ja,,"., .. Liberta._," St.ellenoo.ch. ..q. te hooden 1 Wii nrtrollwen echter. dat
1:1 Naude. Joba. E" "The Sl'rilll{!'," Peddic. alldc Ie@n tegen"oordÏjt' zullen ",ijo op de eent·
U ry .. NellIe, W..terkloof, Stuurman', Kmal In'mende "eI1ade~' f7 December) warmeer er

.ellend~m. " ~ \
De prijzeu 'IJU toegekend aan No•. 1, lj, 3, 8, !I,' v.1 belautrlailk wer Ill. Op 10 l>ecember nl

1)0 ee",t". drte !I""r verdiensteu, en dc laatste twee! eri eene "ergadering gehouden wordeD ill de
omdat ZIJ de longsten ziju, Het -werk WIll! _~ a~dar.a.al, van de Bond_Dnen 'fall wiik DO, 1
good. mMr dat h.t ~t.el oplOlLlOersuiet grootet- ...... (I)ordrecht),
.Plll ons. AI. o~.., longbaden ~rne ZieD, dat wij, lop kerkelijk gebied gui het niet ten beate.
n~t den wooslrlJd aanhoDden, .nllen zij een '-tje of! lellleente (Ned. Geraf.) ia aD reeds tien
meer bol"n~.tellin!( moeteo \Donen. In de I"Tl~ IDII&nden 'fBeant. en, natuurlijk, zijn er vele
v"""ntlC zal er .. el nn eo dan eon mil'peruurtje tE!ekenen ..an -achteruitgang te beapeureu. Ook
o~el'lLCbletenom &an de nieuwc Prij.raad,oels, die d+ f.CholeD in bet distrikt, di. iu ulk een
lueronder volgen, te worken , WIj zullen dm beel oloeiendeD t.oe8tand verkeerden. toeD da, Botha,
W'~tmeer Antwoordeu te gemoot lien etl daarom ~' e ..orige. geachte leeraar. nog bier_.
gtven ..-e ooi: edra kall..,n om "olie' merken te r deu ond ... de afwuirheid '1&0 den prediknnt.
bohalen, ii nrtlOu"ell det bet beroep. onlanp uitee·

Pnj8Taadl./.. acllt op da. Viljoen ..... n Reit&, O.V.S .• niet
L Het iJ!oen barde stef en onthoofdt een deel ""~ té ... rgee& &al w.un. ZijD antwoord wordt in

U" voet, no~aal. onthoofd ....ordt bet een tel-e1l disse week 'l'8l'wacht, De kerkaraad ia er in
ltdwoord, terwyl bet voor ue I""tote maal oothoofd, I(!!8iaagd de dieaat.ea te krijgeo 'IlUl een _r
eeD"erblOdm!(5-<>1voegwoord wordt. I lijIappeD org.lilt, den heer Gioclr. om b.t groote,

2~ n~t product van deel.r, d('OllialODquotient ~ ~htige orgel in de kerk te beapelaD. Onze
l2'l", Kunt ~J chedoollDgoplChnjven, ala ik u &eli, YDrige orpliate heen bedaakt. OlDdat zij ..er·
dat d. deeler 0 18? ttokken ia naar eeae alldere plaab. Op Il
--~.-i . ',~d' 3 Plaats deze lette .. ,iD dl' I)_mber aanat.. sal de coUllulant der ....meeute,

• a \' a: , vierhntjes zoo,dat"'" leest -.all .. -_ _ "v~. Marais. 'fall 110lteno, de IDUndelijkache
d e - -, link. naar rechts cn van 1»",,, ~esteD hier weer waaraemen. Bii den rin~ is

I • ,0 nnar beneden. le Een aai'dill' ~ne klacht ingediend door deo heer P. F.Ander·
- -;- ~-p- -;- heid. 2e V"rstanti; ac pep .pn tegeD d.n kerkeraad 'fan Dordrecht. dat de
__ ,__ e"teg,_vooDerden ,~~oedaom~""" Werkboeken verleden maand,' -Aurende de

I ..., \'OOl'Ii .... van ....on- ., !;~
r , r Ir, r .talllmopel. Idwezigbeid ... n den plaatseljjken ouderling, in

-4.-&11 lïOeTba:din tW'le kraleD oen golijk gerAI tbaOden van een pnvaat persoon (in bet kau·
!lCbapen. HIJ "erkoopt er uit de eene kraal S9;;' r Ya, den kerk-agent!) gelaten werden.
lilt de .ndore \J3, en nu bltj"t, dat er in de eerof,e ItIa4ilit iJ naa~ de ringscommisaie ver.ezen.
k""'l nog tweemaal zoo"oel !tChapen.ijn nl. in de i
t"cede, Hoeveel ..,ba""n waren er in ell:o Irraal 'i I CoNWAY 8TATIOS. CKAOO(,"lC..-Laatatleden
.? Met 7-"" let~"' scbnjft memden M1Lmvan 040 Donderdag ie alhier o ... rleden mevronw Anna

wlJn!!OOrt~,2~ 3 ,. filet WIJ'; 5,4,3 i._ bitter ,n ;ranc_ Jan/leD YlUl BtlnahDl'a, echtgenoote
3,4,6: 5, IS met boog. Welk" wijD wordt bedoeld? van den heer Willem L. Janseo 'FIll Rensburg,
ij, },~tlJ(rllanbandeJur koopt 11150 mud h....er, g!e- iD den ooderdom 1'&U 71 jaren. Ila&r dood

deeltohJk te!!,,118 en p:edeeltolijktegen 108billiDjl!' b.wam zeer ollverwacht. Dca avonda g;n"en
re' mnd, AI. hij £!;7~ besteed" hoeveel mud hetft 'I' -euij dan von Iedere """rt ~kocbt ' \ilelden maO en vrouw ge!tond naar bed. Om 10
7, Ik heb ""Il IWlW limoeDen. Alt ik' ieder ~Ilr 'I ... ouda stftnd de overledene op en ging

mijner kinderen er G ",il s:even, zou tk een kind ",ater dri.ken "aarna zij ....eder naar bed ging.
moeten overslaan, maar geef ik er ieder "da.n boUd Jen 10 miDuten lat-er hoorde de oude heer haar
ik één limoen over. Hoeveellimoeneu en boevll8l ~u dltOoi.nik geveD. Hli ging zon oooete zoon. die
kinderen beb ik' I i"'k op de plut. "ooDt, roepen, en toen men 3
8, Sehnjr ondcr .Ikander . lniDuteD later terugkeerde, bli. !tijll den laat-

(1) F"'D ,"""t Kel"'rrIJ k, .t.,n adem Ult. Het i3 onnoodig iete van
(2) FAlli})ulbcbe r;"'61, bareD levenaloop te zeggen, dur het grootgetal
(~) Een.t.:<d in Portugal, en hjkgaage1'l! eeu bewiJs w... an de achtiog haar
(4) Een groote rlvipr, die in de Z.nule _ uit- toegedragen, Deelnempnde telegramman wer·

mondt, dan .uIIen de begin I$ten een kleur ~" ontvangen uit de Paarl. WorcesteI. Johan·
"onoen. neabllJl', Grikwaland Oent en aDdero'Plaat.aen.

!I. Een werktnirr bij ,Ien l/Uldbottwer te vinden De fa'J'u"e ge ..oeldll het _ dat de pluteelijke
bhjft omgekeerd hetaeltde werktUIg, Wat wofdl. leeraar ';u t t IlD'IIrOO....:~ kOIl 'u"n. Hoewel debedoeld ? .. .. ,,.. ' be;rufpla"t.s slecht. 300 yards "an bet huia is
I 'I I 10. Plsd$ in ne..en..pande vier· "aren er 40 drasers, Bet ltik "erd gevolgd door
_ -1-1 kantje! d. reet... 5, lO, 15, 20,~, lfi() per&OneD. Bii be' graf bield de beer
, 2'! , 30. 3i), 40, 46. lOO, dat men ft11 JOD~rt een korte toespruk, eent iD bet Hol-: I" i i hnk. 1llllU' reobto, nn boven naar landaoh eo toe. in het EngeJsch, daar er ook
1- -\-, ollder en ook Ian~ de dlA!,"Ooaje.n..eie Engelsche vriendeo 1I'aren. De ..ierde
, ' steeds i5 tot som krijgt. achOODZOOn,de heer A. Joubert, deed bel slot-
- iT. ~~~-- - (ebed. De ondate IICbooDZOOD,de beer P.

IJ. Welk deel ....n bot a&Dg>!ltichtis oml"keerd Jonbert, ageerde aIB kOtJter. op ...noet TU
medicijn • een aertig ".kleurden, dia ook het lijk gevolgd

b. Met ~ ben ik ..eracbMog. • • • waren. werd de bt alechta oedersel&t.ea in hei
Met b gezonde VI'l,obt, • • • _#" bet _# _U__ Iaa
Met. 'fan mijne ottdflMl, • • • Il'~' "aarna zU Il'- .........., OIIlMil late
lIlet I klink 't door d.\ ""ht. • ó • eer aan de o'fvled.me ie -.-. zij laat 2

ll!. 8ebrijf eon o,.w ovtr eeDder Telgende _na Iln 6 deebMn an 36 kfeinlripdereD Da_
werpen :-'De Nieowejaan y_ti~, haar beengun te hetreuru.Qume YenrjjI ik deu.stad ol dorp, aa)tIjjvendeB - .Joha1mea lf:. "Bn....,. '"

Voetbal or Cl'icket "I"'I heeaga ...,..t Ot' .Il ..... wlli Iii"; Ba
~ v,rijwilligen korpti. IT__

IN MEMORIAM.
[MIIDEGIIDI!:5LD,]

"N,V." vraagt of de algemeene ..erpdarin!l
der Gereformeerde kerk. di. in Janaan, 1899,
te 8teya.burg &al wordeD II"houden, niet een
plao &al mak.n om een foods bijeen te brengen
yoor de armeD e. w_n der kerk. Hij meeDt
d.' zulk eeD fouds rnim oud8J'lteund 1&1wor·
den, daar ieder &al pYoelen dat het plieht ia
lID ,qJlt eeD werir. YIII liefde mede te doeo.



Welbekende Afrikaansche Afne:rner

~ PAARL, KAAP-KoLONIE,
G wordt van uit alle dee/en van luid Afrika ondersteund,
l HE~ ~T gij l'en ,~ortret waarvan gij copijen ~enacht, of Levensgroot
t m een Lijst wenscht vergroot W ZIen r Het komt er niet op aanf door wie het genomen, en of het een oude portret is, en of het uit

groep genomen moet worden.-Zou ja, zend het naar Gribble
t .- en.. op uw bezoek naar de Westelijke Provincie, ga naar -------------- _

J
l Orlbble om u te laten photografeerOJl.

, XLEEDEREN! KLE&DEREN !!
.l!t

~ DlD"PRUiÊ; LAAGtLGpASSËB G;llRB~GD!,.SltNO
I J. J. DE VILLIE'RSI· KLEEDERMAKER, WORCESTER.

Zendt regel! voor zelfmaatneming en monsters, op áanvrage, per poet

L TURF ~~~'; ·;~~;;DPEAT).
f TURF, de beste voor bet verpakken van, vruchten, zonder reuk, eD al

het sap van g?kneusde vruchwn lDzlugende; in Balen van omtrent
MO Ibs, tegen. 10/0" per 100 Ibs. netto kontant. Kan over en overworden gebrwkt.

DUITSCHE AARDAPPEL. MOEREN tot KerstmiJ met elke
JDtermediair Union Stoomboot. '
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AANVRA.GE.

De Ondergeteekenden ontladen nueen ver-
deren voorraad van bovengenoemde

BEROEMDE' MOLENS,
ALSOOK

Doorn en Gladde Draad,
Staanders, Belansgewichten,

Stoves, Bolinder en Fransche.

B. M. BOSS &; CO.,
STRAND STRAAT, KAAPSTAD.

Stalen Dam Schrapers met Withouten
Wielen,

Bolinder Zweedsche Kook-Kachels,
Engelsche Kook-Rachels,

Brandram's B.B. Zwavel,
Heining-Palen en Draad,

lJzerwaar en Aardenwaar Magazijnen,

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

BOCR EN DDDE.
:K"AA.FSTA D7

Sproeipompen·
Voor

VOOR

NetDraad

KARNS,

Kafsnijders,
TUINEN.

Xeuken Stoves, Keukengereedsohap.
Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

Volle bijzonderheden op Applicatie.

De heer J. GRIBBLE,
DE

- A. FITTIG, 47 BURG-STRAAT.
" ...... 5 Nn" 18P8;

\
. . ~

\

OVRLBI1_ ,
JIiana. '!f,O(
.. 17~

--~ J

BEZOEKT ons en .inspecteert ODJ!Huisraad. Breekwaar, en' GJu.
waar Yertoonksmers,

HE

GEILLUSTREl!RDE OATALOGl1S POST VRIJ.

KERKSTRAAT, WELLINGTON,
T •• eDo~er ~ P~ •• k.D.OO~

Z.Ulo.-vRIUANtlCHC

ItUMBKLUU ¥AlldlJDIJ-
ONS PARLEMENT, 1898. :l~CQUES

",',,,K~. ~.
AANGEMOEDIGD door de ;:..ndersteuning die onze uitgavu van

een IIo!landsche uHahsa.rcl" n.n de jongste Parlement.
lire 8681lie heeft erlangdJ hebben wij beeloten eone soortgelijke uitgaTe
voor de Sessie van 1898 uit te geven. .

De inteekeuaren *n On. Weekblad dionen er op
te letten dat de bladzijden van Ona Weekblad. ecuurende
-le Seesie in onGchroknn Volgorde worden aangeoommerd. t n dat aan't
einde der :)"og"je ecu voll,Jdigc bladwijzer zal worden! egflH'II, z""dat dl!
bewaard-rs v..n de Parillmentair{\ nummers van Ons Week-
blad iegelijk OOD " Ha.nsard " zullen hebben. Qj

DaJJ~J.o uplaag ge~egold moet worden naar bet getal <lel' aan.
seeken e, .• elen bij de vorige uitgave moesten WOrdt'D l.dcurgesLo:d, doe
men toch daJdiJk aanzoek en zende het bedrag Toor de oo-tollillg met
net aanzoek .

Aan VA/{ IJE SAN';T Db' J'/LLlERS ct Co., Beperkt,
K~APSTAO.

,

HET GENAS HEN ALLEli. ~ pmm PLllTS SCHOOL.
-- 1

l,fUNHEER.-Negen 1I1U1Idn,.a.+. APPLIKATIEB met r:t
iJJ. betDigde ik fn een brief ... • ~ hrifteb r::
le goede uitwerkiog T&Il BBlWlU.~. 80 ·...TIUl
CUuo in mijn geval. Ik ben 60 i.".~~ tmdarw'iillflll'll Bullen oor den <>n-
en heb 28 jaren lang geleden Ma CHIU)'," IldE.rReteeJltE-n....,lIlide __ . wordeu.l........ . ontT8IlgeD Ih

n
11......__ .... ..;. .•. "'. r ... ..._

ISCHE ASTHMA. en. RHEUJ(ATCt ~ AA .,.... ... _..-. ... ~ ......

eoeht verlichting Y&Il ""le bero.mde. , £75. per i&aP en Lom.·- ATO;8ALI ourLB,Eiip\. ..,., .. ~ ..l...-lIndigen. en probeerde r.n. lODder ~ t-;- D- No __ .\ • ",'
einden en bad in mijn geval alle plooi ,. .M:naiek, ~kemag. LIlDlO.L& o.iil.... ICapt. La 1Ir1lO.. _ ..
n.. ,,_ehelijke bekwaAmbeid ftI'IOnD, tot.. HoDandech, Fnmaon rmu \"";LC~~K. E.p& &1'. :, ....
L't RHEUMATICUROprobeerde .. ba.... meerderheid hierT8D) ye!'- • eee...bef.
,jjn mijn Neu.ralgia, Rheamatiek .. ~ BU.IX \~ U&sru, &ai to OMAGa" ..... .,..U.
11 hooi'd en aangeaicbt TtI'Il...... u& ~DI ,'lila... .

"ien. i. "er en wijd ......,...UI dM -.,: te begiaaen met Toor VneId ot p..p ~ .. t
'Ueeeter v....Booumper _llemaaI ~ kwartul. - .. ~ ct. .a..- ....de O~
"lUITM die wonderlijke KedicijD," ... dh H. H. V'" '!Ir BRED'" MA!!.80O'1' JIAA'I'III'!R" _.. 1'Il-I...,\.r.. wc-kelijk: het mal, eIbea CUe .. A.I......., .__ ..--. ,~,.
probeerd. beTeeli he~.... : Zoet.endaJs V-n..:
D. heerl"001 ".... ZUr.na VlKfaa.., --"'JiIl .3 1l1lr T&Il St.ijDlblll'R>' il ..... 'I'IA BredaedoIp. it .~ .

!lUl ICllijnbaar ~ii)Qm.l ftll~"

Ila~iek ft licltt. Nooi, "Ai lijn"" BENOODIGD
:!t":~V:?J[=~~-:th::''::.. • .'.
!DIlL n. _te doeia BBBUJUtI011BO Ol NDERWIJZBRBS ~. v.ao........
~~nlij:a~ej~':na~-!. .oee~)·~OOI' eeue. I te IOI~J[LUII ~
hoewel d. buren en mend";. ~ lJultfontem, 'fuur Tall RiOhmoD~ VIIDJ~j! __
ziJ. nift Yel'Wachten dU hij le,. -..., ingelach, Ho laadach, en Mllliek ..~_.....,."--.-....,....!",,
MJhc,,, ••--ZM,eB._~!•._~ :.yere_ht. '. "Ba ...... .
Icracht YU cl. TJOlTBO .. I tI_I_.L _.

PILLEN. i ~ £40 p.a. en allee. vrij. n- .SCha al ...& 'r' B!."lT~ .1 dsc,t.. ·z ot oud. beI!r TADDD WJU, IeMII...... !pplicatle8 .ullen ontvangen wor- U ,.,.L1WerJ&n •.:0..,.'e uid-" h:lrA~_-~1.e "'D!t:!A.~ ..~.w.KWMIbarf.o.Q. 4en to~·24eten Deoember, e.k. door __ ~
, ' A.U..lJUIIU8liB 70ftd cLo.l.lijk Iichwa,. KiJa - I..• .;. 1 w. J. BURGBb - n•

8POORWI,... 8MAATICHAIII!M .... I ~:,;::I!~=~.L~:.,~-= . Bultfon~.. '.VOOI ..r...... ,Iui&nu-to blijf Uir tlmlt.r. .,..., I. O. ~ , • -.... ... ... *'DI, • ~ .....
. JONESRBEUJlATIotmo~ i RlOhDlODd ,Jl ~OUI" ..:.._ -.:-., ......

K riet Q ...~- R IIIIt ~te !uid.AfrikWldae ~ -- ~ JL~-:; . DD4 YOGI_ ...
Go 0 ,en 08Gfoop8te outevoor R.Iz ......... :1~~~H""pJiehl, Rbeu_ . n...'=: JUlI, .1Mnten·· BalM. ~<r.':- l:... 0.,... ....

ederen van de Z.. naar Johanft-bur''''. Pra*n- ..• . "I'I~ dui&l!t.dea ~nJlen. ~.....ft., i 81 .."..., .. 't=~1
; •._ ., ..url ......,d~.._.._a, .1._knJ"'" - - :! ,'1'11 JOB.&KllJ8B'UBG. ... ~en andere plaats." !Ind. Transvaal. ~...\fiDull_door,u..JZuW-Afrib. '

Dagelijksch. ~8raon8ndlenst van Lourenco
Marques(Delaa'O~ In 24 uren naar JohanftMbu ...
en 21 uur naar Pr.tpr ...

rarid fOOl 1_ f- "'1111., Jl ib..... .1tri
u 0' Jl ft i ft- pnttri M IL li ' .. ,_$

DagelijkacheP8':,o~.ndl.Mt van Durban:(NataI)
Johann •• burl'.\P'~to~ .•n andere phsIJ. __

IVaai en O~. y, .. .

Oe/iere kiernecen« te rinden de som valt· &hiUi,,(!&, 6ft mil
laaTTIl"r ['('1' , t .td ztl1Ul.en, na afloop der SUN, 6ton p:rJemplaor
"1111 "O.s~ t·AIIL);:..t~;.sT, 1898,"· J)

GeadrCJI8e~er,f aall§ .•• ; •••••.•••••• t ••••••••••• t ••••••• ~ •••••. ~ .

~ t : , .
'v,,} iD "'-i' in.11'I11 r"''' lrr.'in flf ~ k"'.pldlld, If" iotlien pr' po1ot "'er1.n~·
tVul I" "n. ur1'01.1, uf iMI 1I1';~I(I~\lIid i~ljt.1I te ~~I "''''lanC'll
,Vld III ~~!l,..,"""",,,.... ""I,... !

..
A. SPULANDER&eO.,

GIIV.,.It1D "rTAIUIJ(



':' Benoodigd
I'fm' ncnts onder-
,<),,1 le Hanskop ..
'c'rl,'v,- "Private
- Kennis Tall
,I.;ch en Muziek
-:Lt" onderwijzen
rkelijk , Applica-
I Getuigschriften
K gc-drag zullen
r reteekcude ont-
t~ :2t...,ten Decem-
"den te beginnen
·;laJ.

met vrij logies.
lLD, V,D.M.

g~\r.u Iii igd.
'ren school onder-
'Il aan 10 kinde-
":,'HU In Holland-
~11IZ1t,k, voor de
IlIlc-rli,k betaald

par, logies vrij.
t<' worden be-
J arrnari, 13\19.

len aan
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uwd man zal de

EERSTE lLASSR
SCHOOt

)DIGD,
lcrw Ijzer, geoer-
Il ecu man van
volste bevoegd
!Jlj ~[atriculD.tie

~alarIs £2·')0 per

te aanvaarden

l"upl(;n van ge-
ezondheids-cer-ti,
I Sden J !SLUI.~
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Secretaris.
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ANSC:Ht::

\LULuIE.N8'J
" M4~t8.J.,apPIJ

'zer Lijn vertrek.
I U""r Lond ..n om
,4 Ullr n.ru·, n..,.
te S,Lt Helena en
p Je tJtopaaJdetu-

r: i'pt B,UKIPOll
I Lh:, hu!,t RVBUIIO ..
U;, Kapt. IIIWIr

K..", !l:UO.lLL
or; 'lI.p'" H,u

BR. I'N .i, e.{"ren& ,.

Jl. r.lld"; ".(Pot.

'H..l -:1 f.. 't.QI')- ut:J1

'e l'er1ll>."'" ru. t
'il Lie L·••STU
\PPIJ, (1Jpkt).

:'IJN.

AIL D,fE'N"
~!II1Wm
;".,,_

~ mooie Baa-
r ~erla~D .....
....ru.OID6 .....

E~GE~
wurd" a.i~
'''II 10 pera.a,
I,

I.l' HAVO'reik1 ftJCJI' _

I perd. UDioe
')Urn booten..
m.n lI&U06k
Jil St.onrpbwl

Dna.Utn ...
, • 0.. .'....."..

.... 'Nr ba. __ &II~,I

. , - .....,.
BEVALLEN te Kroovtad O.V.8 .. oP -d.,...OIll. heen

iS 50ftIDher, . 1898, de ~ ~u, ..~
vaodea h_ P.G.8tll, "aa_ tlacb .... ,~~W,-a .."...-. 0IIII MIl

Krooutad, l!9 NOftlDber, 1891l P'fOeJ 'laD ~DI"n aU" to.:.,rG,.....~ :
........ ~heid hl ook te ,Ji\bb.
Mlrd. _tu", de Brit_be Yloot, dl.
.. .u.. &Ode PreeCI la YlJaiadip IOh..pea
'lUl OM at te w.r.n .Il Gill ... kanet. 1met
.. 1MU.... • ..... d te beechenneo: .

801Dllllte leclftn der Afrl'_lád.r pent
~'Il'" bill wunoIlUDlOk
............ wa' ,paGe_ Dia WOrdeD llll.
peri.U • ..,he hidea .. ; IDUI' tootl onder.
1teaDcI.. IQ h. YOOn&eI ftIl harte, ea
"" wDleD ...... ploo,., cid deu
JurlOhohe 'Y~bVdntp 01lplDer~.r.
toe all.we. 018 cl. blaoke nIMIl ...
Ztald.·Atrib Dader .. 11 elbar iD p'YOel
.. breageo,

HEDEN ja ou ... lief ~je po
lChoaba. ~ ,

De dankbare oaden,
• V. P. lU.&AlS·J. UI,

E. O. JUIU.IS,
'pb• .10'-"

P.arl, II Deoember, 1898.

DOODBEIUOBTEN.

OVEBLBDKN op dell ... NOftlD"",
1898, OBIJ8TT, "'ua 17 j4lNll olld.

Da nell'dell UD lIl_rdaa 3 j.",D. Hvte-
lijken daDlt word' toepbncb' laD Dr.
Neec.hling 1'001' djn 0'D'Y81'tDOeiden ijYer
dag en DaCht betoeDd.

P . .1.CA.BINUS.
H. G. CA.BllIU8.

BeD. YI1'&Il4erd .......
. Kapitein Law~1 heelt eell toe.pnak te
Bala1Vll10 gehondeD, wurIa, hJJ o.&.selde:
.. EotDJur ,doeleD ~ men cle yierlq
l'IUl dé opttniDi Yan deD 'poorwee, eo
toeD WIll er Mn .l(emeeD pYOeI· ...
"Jtrou WfD In d. toekomst nn he, laDd.
.A,lI men thaDI op de tMltenen d__
let, di.D bemerkt· m.n clat er hedell MD
\'eraDdërtle ~& heerseht. De PrU_D
.UD pvallen, hUlde! il alap, .. Id i.
IIOhaanoh eo de m '&Il deD ont.enedeae
.OI'1Jt gehoord." Het II deaelfde Lawley
di. eeD jur geledeD cle rooeklearip&e
1'erwacbtlogeo aUte 1'&Dde 'Yenmdering
die d. Ipoor'll'8i IOU te ... g bren'.It.
Die Yer'hChtlngttD aijn In rook en damp
verdweneD en klaagliederen Demen hUD
plaat. iD. Men boudt thanl een ander
llpoorweg 1'oor de oogen 1'&0 het pld.
JtMtneud publiek 1'&nEDpland-d. epoor.
.... DUI' TangaDyika doet tbaDt diwat
ale blibemaJlelder. .JIet noorden sal
niet wegloopen IODd.r de Gecharterde
kllelr, eDde aandeelhoDden auUen sich op
den duur nie' t.. reden .t,UeI: met hlcht-
kuteel8ll en .. iad.

( )VERLEDE5 op deo 20Mtn 1'0_.
her, 1898, mija teederbemiade Ech~

genoot. JJ,cou CL.U1U4 8&111B.OO geb.
Van Au, ia deo oud.r:lom na 29 jlU'8tl e.
t",ee dagen, na een gulukkige eohtvwbia-
t.e.li. nn 10 jaren, mij llal.Dde m.t:l
hnlpeloose kiuderen, "'aarnn bet jon,..
8 dagell oad ii. Ja de Heere hee" w....
Domen de lnat mijner oogen en de troon
\'all mijn bart. Diepe wij-heid lijn U,,'
paden.

De bedroefde Eeh tgenoot,
J, G. 8EBBlHAGEN,

Diat. Fruerbarg,
Oudekloof,

------ --- - --- --- ----
OVERLEDEN op den 30steu NOl'elllher,

1898 ons teederg&liefd Zoontj.
MICHIEL NICOL,US, oud 1 j&al', 3 lIlaa.oden
en 17 dagen. '

De bedroefde ouden.
M. N. UE KOCK,
M. M. OE KOCK,

geb, T, d. Westhouen.
Wellington.

2 December, 189il.

Voor1oo)qe ballotap.
De SOOgeDUmd_l.rogreIIie1'8D aUn

druk beai(r m~ _ elekUee onder d.
nieawe verlde*iDglwet. In de Ili_awe
kleeafd .. liDg Wooditoek (inaluiteDde
Durban en Koeberg) aVn drie oppoeltie
kandidaten. Om tot eeupaiDdheid te
kOIDen, en uit &ot nnden welJre 1'&11 efese
drie kandidatlln a. beate kaDI ltaat~hteft
men t.loten eeD voorloop!le baUo&áp te
houden. Aan elk der kiuen ~ eeD 'form
~r in'1'ulling gelOndeD, eD de ult.elag &al
biDDen Irort belrend gemaakt wordeD.
01'er deze biJ.oDdere wUae '1'an mting

der kandidaten wenechen wij niet. te
sergen; ~ur wU '1'eriroaWeD dat de Afri·
kaander partij daaruit d_l_ la( trekbn:
.onder 8OuIgttziDolheili en hartelijke
.meD.wlli!)g II het ollmorellJk deu
komenden .mUd m~ gOfId ge1'01g te aan·
.... rden, De teaenpartV doet haar btet,
laten wij niet elapencle be1'Ond81lwordeD,
en onse krachteD onderUng ....nleelen.

VER.l(OOPINO EN
rAURB VAN .yl[ A: CO~ ArSLAOIRII.

8 D.o-ln de lAd,. O...,ystrnl, r...r!, _ ea
lc.- P!denD.
DBKP.B8, KOOB. A: KBIO., AJ'8LAOBU.
l? Dec-Te C&ledo~, hili... I, ge...ucha·p, eu.

YA!I DIR 8'PUY,IKIl&L!(~N "cJ.., ,\II'iL \ .....
IS Doe-Te Jllebeek Weot, aldcehn; Ku-Itary,

ek plAat. Xodderaof .... tein.
r. J. BOSKAR .. ZOON. AFSLAGER.

6 Dec-Te Slellenbooch, a Yelt->en groJ&e llacbt·
~. ,

9 D<c-Te 8teDenboech, hlli.alMabdeo, aa-I.
ICb.pp"., bic7<11a, 811&., en ..
lf Dec-T. 8lel"DbóOClI, een aanlal prachlla'

bto"wenell.
J.8. V4B4l8 A: 00. ArBLAO.B8.

a Dec-- Te KIaP"l0~Ii', paarU~n "D .. erri8.
6 ~Te KI8"",lllo.t~ atra ..~tte.Kaap-

lebe en lIleriDn .chapea.
6 Doe-1". KlaplDot.t.tltl, purJen on e...Ja.
~ Doe-T. 1tlapm"t.-ta·lo, 11 .. ooi. ¥Cd'_"

~-Te Purl, eeo erf, lIDi~bap, rij-
toipe, ell&.

Data .. Iliet bepuJd,-Te Wellington, upie-
pedInD ... _.

WH)' JU.B:YN, AJ'SLAGER
17 Dec-Te c.JedGa, PUnJa eD esra.

III L 8KITB .. CO. AJ'SLAOEB.
a Dee- r. WeJliqt.oa, baerbekkea.

CJ Jil' DE liPil BJ, a, AYSLAOBR
16Dec-TeOHValleJ, ~J.8ir Lo ,. p-'.ePIaaU OH Va1Iq, _ le ba bcudGifp-

reedICIIaP, ~ a-lerea eD baltoraad.
.. B. DSIVlLLlKR8 A: 00, A.l'8LAGKB.8.

5 Dec-Aa de Purl, k*1erea en lJIdere Jc-.
pdena.
• Deo-.4aa de Paarl, erDe pooIe hoe.....uwd

.1""," JOederea, ~ nit bDi·rud ea
~ aIJe ...... deDlI~ artikeIeIl.
I' Deo-.4aa de Paarl, J:r8 pncbtip bouwena

PAt1L D. OLtJTU .A.nJLAOKB
7 Dec-T. SteUallo.cla, .... tc-f ea bot.Mi
• Dec-T. 8auabva, DUij KId_b,-, ....

bue enbai.-l.
9 Dee-Te 8telJea....,b *,18, 62 *wer ....
lJ Doe-l'e 8teUabaleb, ~ ea *..,...--..
a Dec-Te iltellealacb. de hear '1'&11 ~

1Iu-t loL
J. W.IIl00JlUU JL .. 00., .A.J'8LAGKU.
a Dec--Te K&1--....,., paarden ea ..
10 Deo-Te 1Ila.1mabn'l, L.... be*wde er ..
Il Dec-T •. ~, OIlbeAloa"''' __

Het vernedelend. lObouwape).
Gi8t.ermlJdag werden de tw .. BoeIll&Da

I88r el'Dlti, en plechtig door den Speaker
1'&11 de we.., ....nde nrgaderiDr, onder cle
DOpll1'&l1 pheel Zuid.Afrika, bNtralt en
pwaanchuwd. De_ gebeurtenla la een
Iwarte '1'lek op ou politiek Inen, en la
&00 teraptDOtend dat wij er SOOIpMcIIg
mogelijk 1'&11 ",,,oechen af te stappen. Van
hari. hopen wij clat dese ..... e waanchD·
wiDg voor altUd geD04'g al zijn, en dat
Zuid·Afrika nooit weder aulk eeD nrue-
dereDd sehouwapel zal hebben t.e un·
lChouw8D.

Parlementse Praa1\1es.

BJ5IZOJiDE.

~OLLllDSCHB ElOEIHlIDBL
J.\CQUES DU ;SEAU & CO.,

_,K •• k.... _.,
Kaa.,.u.d.

2.i4 ·JfrikJ.1
'fEBDNIGD )(ft

ONS LANP:
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, ,'... ....rLI nden .a
':/ .,ij·':Wl '.,"C naar d.
,j, .... 'ill ,al;t 21l. 6d.

L,,)r[J(f(l~li~ HrdOD~
.','word.n wa", eD

n-

an..
b lm
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XAGISTRAATSHOF.

(Vee, .......... C. IV. Droll", a••ioWd
flug<tlNIJI. )

DINSDAG, 29 NOVEMBER.

CRnlINEELE ZAKEN.

~m... HalDJDAll, eeai ,..klearde arbeider,
PIeiUe OIIIOhaJdig lWl de beecbuldiginC nn dena.a.t ftII len beer J. C. de Vil:" ,erl&_ te
'llebbeD _d.r peruUMie. .
". De !teer Koore ,.r",been voor de .eroolgiac
eD de .... Perold "oor de v.rdedicine.

J:le ...,p.uut deed Ilit.prulr tea poste 'aD
~ die .. ~lrIiik oo:aIaro wanl.

Nieuws uit de Paarl.
JOI'IC .. L1I1GI·VEU.1f10INO.

"BiJ afw_icbeid TSD dL H~ werd d•
... )(. C. Foon.. tot ,.oonitter pk~leD.

De 900rlÓtter opeade de ~ met ..
~ waarna de aecretaria de aOmlq cf... ".rp-
~ ",hooden op Din.daanood, 29 Noy.,
_ CIie aaopnomeD werden.
ne heer Christian Au",t gaf een Ie&iog

"Ouderd.!. .. die g.krit_rd werd Joor de
Meren P.J. Perold en D. Hugo.

De heer Kolllu eeo opa tel over "D. schoon-
!Mill Y&D MIl mlUl." en wen! gekritiaeerd door
de~J.R. Louw en Pau.,

De .... Á. C.1Iaraia, die eeo recitatie moest
._, wal afweziS.
Dur~DUr nn bet deblt w",ma lÓelr;e'lib . heid niet tepn.oonlic ko.ln.un,

_ ete laeer J. R. Louw b., op nob sjjne plaat.iDte __
De oppooent ... ook af ..ezig en de beer

lIiII..r _ bet op .icb ala tepDataud.r te
~ -.

Bij de nemminS ,..rkreq de opeD.l&r d.--beid, ol. dat MIl ad,.okaat ierDaDd no
.__ lIIiMUd hil bewuat i. ni.t behoort te
ftI'IWIpn.
op nrsoek Y&D eien voorsitter aJoot de beer

D. ll..., met plied.
L.l~DIIO(;\V TItNTOOlC8TELLI",.

Z-Ja beknd un een ieder die JU de I.. t.le
jafta a.po"oonIic wu op de teoioo.,stelhJllfen
_ de Paarl, ... er t.lkena eeD... erbetenDS
op de ""rtooniDgen ,..n het Tot'ig j.....te be-
1pMIHD, en ieder •..bo.. •· iD he, bijlOn<kr werd
door de :nieunbladeo, ala aDdenw... tien '-01·
""D ._ ... r!duN. )fen ,.er .. cbi dat d.
teDtooneMlliog, die op 19 Januari llut ",boa·
• &e .. unleu, die der "001" jaren in de lICba·
daw al .tellen.
De aecretaria, d. beer C. C. A. de Villien,

II reedt druk besie all.. ta receleD dat tn' .. el·
...... nD d. teDioonatelliDS kan bijdRlfeo.
De PrjjIIjjBtea pdruln ID boehorm, in E~eJach
-'rel &J. Ho1laDdacb, "ua gueed ea verkrjilj"
1Iur. Onder d. prijaen oi13eloofd, ill een Llut..1
dat ._ b.' gOnYemement aal .orden toeg~
bad, eo bat aal de moeite ..... rd .e",n daar-
- - te diDRoIlI. De da"",~ .erdeD iu b.t
0JII*elIeU der prjjolU.i hoeg~numd niet <org..'
-.- maar lollen ee.. goede ~a(,. hei-ben l.unne
-ne beloond te liell. !)~rh~l"e zouden '!I.
ol aU pbawd of onsebu ...d 'iin_ .. e ldoen elkan-
eier MD te moedigen of te helpen do vert'?Onioi
9aD bloemen eeD sueees te m"lrf'n. om ah '" te
tOCmeD dat d. PurlKbe dam,-. h0 die ".0
lIDden .Wen 01 dorpen, .at bet aank •• eken
- lIIOOi. bloemen en plant..n betreft, Die' be-
lIO.nn &enacbter te staan. De 'entoonatelling
- bloemen beboort op zichLehe eene un.
·trekbliikb.id te lijn. 80 dit bangt naiullrlijk
cbuftll af ol d. daO'.. belang .teIleD in de
aak, al dan Diet. TeDioomtel1en en anderen
nDea .. ker 1'8rbliid "un te .ememen dat de
~ aeoretariat dicbt bii de dnisend kJ.iae
lIIDd·mudjea "oor n-uohten bfllft latea -no,
ctie _ bU hem tegen koatprjja ba te koop
biiIea- Zu aullen ooit: op het abo •. $errein
!G'iru,t.ai ziin tegen "0 prin,. prij&, 1OO-
._. - ieder die w.nacht .rnebten la.II be_ .
._. &e ... rkoopen, .nlb daD mei groot ",mak
al Inmueu doen. Nor ,.eel wn o"er de
M.....·nd.&enioonatellinS kn1lDen i-earl wor.
deD, dooll men lOU wel40eD eeD prijiliiat bu
.. aecretariat te .. rnjjgen, die ook gewillig ia..u. iD10rmatie te p,.en.

V.uTGO£D,

Bma clet grootste verkoopingeu ..an bou ••
,._.. di. noc ooit IWI d. Purl gehoudeD
tnrd al op 16 December plaats ,.inde", ala
--- bet atuk grond, ~I.en t_IMo Lady
6ft)' IlilUoD en Kalkuentjn drift, deor den beer
A. li. de Villien onder den blUJl!lr&al worden
.-bncIai. De beer lak de ViJlien ia
ie ~ no gem.ld.., grond, eo bii It:on
DOoli beter gedaan bebllen d.. n te doeo 0l"et-
.... DDdai men de Paarl .eDIICht uit le brei __ .
DI (P'Oad ia ju.t &00 gelegen dat, wann"r
"'-wd, h.i "0 der vooroumste baodeJa-
PIUi.en la.II de Paarl <al uitmakeo. o..Jauga
... mUIrte de ma(illtraat, aI. vooratler vaa
- afdeeliuprud, -de unmerkUljf, dat bet
"'eer o"er Lady Grey brug '00 lOan bet toe.
~ waa, CLri er lpoedig een of andere ver.
lIDde.rUqr lDoeat gemaakt .orden om ematige
~ te .oorkomen. ~u beataat de ge.
daCh&e dat meI! nog een brug o.~r de ri vier &al
lIIOe&ea bouweD, eo wel te Kalkoentjes drift.'!'ord' Inlb ,.erwezenltiki dan &nlleD de~.n te wordeD ,..rkocht, door middel
9aD beide brun-en te hertihn "UD,daar die de
........ o,..r d. bruggeD ..la i"'nllOD &nll-D
IIeOben, eo alhoewe! d. nieuwe &&LIes ~ao ~
pdeehe Y&D de. Paarl, .. Iuitmat.". n~.
JiaI IM$ no ~orpJe op lICbael.eo r.Jn, waanloor
.de boeren ali Dralt:enateio. Dalj~at, enz.,nn.. lDDrieO pan om de, PUd "propel!" lie
.IIereiba. De heer De V'"l." ~f, jlliat .,
.. nalaten tijd d. &a&Ir bietgenOmen en" t
~ als eeu wonder moeien .. Ari:Ien ~t-. Id
iadien oP. 16 Dee8I4lPer.geen gretige koor .era..u.a te vwdeD ~n. .

1II-'fT£lUA.INlI£!'H.

H~8II.(Vriidatl) avoad zal de langTer. acbte
~ ID "rband met do Noorder Paarl
~ yen WOrdlO", 80. ~gen. me>I zegt
S,J IIet D .. ood.r zd'" d.. de ruim. ICbool~
lI!á.aI, etici __ t 500 -ucbea kan bevatt
..... oDd te klein &al &jin,maac iD aulk ,:
PnI bn men e.... ,.oud" bet entertainm' ..ni op
lila UldereJl a'l'ODdb.rbalen. ar,t ,..rb· .iid On!
~ ~ dat twee Holla>.d!!Cbe I "ij..-Uen
...... ~ lull.D opg,",oP~ J word~D d -r- b"
-tert.aiDmenta la.II cJ- . ! aar er .D
__ d. Hollandr' . - Purl lOO "'U .... elnli
__ aIIeD ti' .",e taal ged.. A wordt. Wil
--Il '. .e licb eeD .Itt:.~ta .illen .er·
........ ' vp Vrjdag avoo'.. aanmanen zich
.' ~..ij cl. deuren aan te meJden,

0011VEL'iElIE~T~ 8I'OO11WEGEN,

H.. Jduit dat air Low,,'. Pan en !Stellen·
laaII - srooteliilD b'1"OOrrecht Ijjn hoVeD
Ik purl _t bet tarief .001' JlUII&iJen t_ben
....... pluteeD en Kaapatad betreft. sir
:t:.owry'a 1"'_ .n Purl "UDbeiden 36 miilen "'..JI
~t eo bet ... nebil ia se"OD" ,or eed•
..... ntourkaartjel i. 3.. 3d., lu~e de prij.
_ CJ. Purl .D terug 98., en "an ~:lfLowry'.
... ea terne &&. ,a. Ste1leIlr.'ooeb ..... ill
.... tI yler miilen Dader av. Kaapatad dan
purl .. IiNtt ,..racbil i. ... Bd. Deo! Zaterdap
ba - _ retourkaartje (tweede·Itl_> yu
Iir Lcnrria P.. en Stell.Dbotoab naar Kup .
.... ... 31. 6d. ".rkrijgen, terwjjl d. Paarlie .
... IL _ten bealen. Waarom Sir Lowry· •
..... 36 miilen UD Kaapatad; eD StelIeDboacb,
SI _ijlen 1'u Kaapalad, een COIlOtMÏe "'Ild~n
lIebbIn &epn ,.ermindenie prjjlea Daar d.
lIeaN.bd te reiMD en d. Paarl, _, e.oe dia .
..._tutie Y&D 3Ii mijleD, iJl de 'kUIlde gelateD wordt,
• ~k te be!rriiPea, daar bet v,rkeer tUI.
~ 0lIl dorp eD Ge Kaapatad 10'01011 sroot ia.
Ol .. Mt ljjD omdat air JUDea in d. buorte
... ~mde flaa_D .. oollklatic ja of

.. - beeft. In all. p,.a1 IOn bet
• Y&D Purl en weUm,ton .. eJdOeU meiroa---t 0J' dit plint te onderhaa-
..... of _ deputatie af te nardIPn 0lIl te
.. of Mt ook DÏfi ,alk. 1'OOI'1-.cbtenal knD•
.. 'fWbU&u.

D.uIL
n.~ n"bbi. Cur, die "WeeD tjjd
.......Ii_ be<l""k"'jjkeD toe&taod •• ,keerd.

. ~ -- OIIteteliilll in atia ing ... anden, liet
' ......... MIr_ .0P de PJIate 1'u ag_ oom,
..... D. S. XaJaD. warbeea IIU 1'OOr_

. 1NPTzIsrów ~.... Jl...... de, hO
.......... Jiidi, zo..moeder. joapre

lil. - "-*er 0 ......... OlD
...... • te ljjIL Beh t. lIOPea dat
... .,_u, - beriD, ... lJO'de al

Kantoor van den Trafiek BeetuurdeJ',
Kaapstad, ~ November,l898.

HEBBEN-----WIJ HETDAAR
ONGEEV&NA&BDE VERKOOPING TB

S r E'L L..Bl::t'l'":e0 S Ca 7
op VRIJDAG, den OdenDBODBBR, LB., ta 101ft" ,

, P aanzoek van venlCheidene Vrieud.eD~ de Ondergeteebllde bealo4ea.~p .~
,) melden datum te Stellenbollch _ nrkoopiug te ~udea 1'&11 du ~ijfa!!iJk ......
teerden yoorraad nn Amerikaanaehe Goederen RNOtelilk benaande 1I1~an. ~
Woonhuis MenbellIII,Klokken, Ladetafela. Eet en A.auetw.la,.~toe.ln, K.Utn. ~. " .
OD..Horlei Huisbenocdighedea 1'&11 ~J""DLedebnten tot 8ahU1_peAlIl8~ Bi- ...... HOVEKER &; WORMSER.,

Gereedachappen TóGr TlDun.l~eD, BmedllJl,.~agen~ eo. . •. I . .
Eu yoor mijne lieve huismoedertjes een b~lilb hoeveelheid BammeJli P1U1f keu. ioekhandelaars enUI_....

dg vench Yet 8I1 kl&&r JWO&Ie YOOl'WAar ~ mmmer .... Keni-~,he~ VIIlWierd. . . : .
, Alsmede Toor de jonge dam.. ea Jonge htereD eeu tal "lWl81ea f" mede te .~

cycleren. EJllLE H. V.AB N9<>RDEN.· W'_ - Bua 724
Deb_ren BOa.AN .. ZOON, ·A'...... ., .....

Vr1jdag, 9 December, ten 10 ure VolD. I

.A.. 8.BRINK.-
J. 8. JUBAl8 , Co.,~/Mg6""

De
-KODD
Kast.eeI.f. . H
~1

.'.~

·;-d&PIaat.
. Ben
par~d.o0r
JlASVLll
smmde]

..'

PAAR·L,

8 AJ
9'Ee
2' Pa
I Jo

.220 Sp

8[1 3
8 2
1

~

VASTGOED': 1 Bol
1Kaj
2 Spt

" Bel1 trel
I lot I
18e~
2 La(
GraVE

Zeker Erf (recbtoTer de ,..ed. RASaD),
met het daaropet¥nd pracbtig-en op de
nieuwste stijl gebouwd Hnis, verdeeld in
tWee Woningen, elk bevattende zes Kamen;
met groot stuk Tuingrond, beplant met
allerlei Vruchtboomen.

Beide woninl{e!l zijn altijd
huurd. Platbergsdrift,

Ladybrand.

DlUE
Rondgaande

BBNOOJ>IGD TE
Paardev16i, Verblijding;

Welkom,:Wijk Taai-
boIIch-spruit.

enz.
1 Eetkamer Set, Eet.tafel, enz.

De gekone atiBOrtimtlnt Glas en Aarde-
"'erk KeukeDgereedschap, ~warronder een
J ;xl:" Stoof, ca wat ~og verder noodig iLl
om eeo huisgoed te mljllbileeren.

TIHMER1LANS-GEREED·
SCHAP :

Ter

Zink, Hout, Klaargemaakte Deuren ell
Yen8tel'll, Yerandah Staanders,
groote hoeveelheid Ruiten, en 'wat.
oog verder zal ,..orden aangeboden.

"ADC

KlAMDIEN DU TOIT.

N.B.-Mooll zal worden verkoebteenige
Aruerikaarudbe 8piden 4Jll Voor ~hinel,
Purl, :W~ov., 1'!98.

TE HUUR,
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