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De Yoornum*Musto1InD
Beroep.

ZOO'PKL Al.S .UIA.nUBI

Bue:en ta!'t U~ ~:rDIUI-UDIt.
VA.:O"

H F R H I: "-M1JLLB I',
(G~ooten K~ln ... ).

en 47 STUBD STUiT, Ilapltu,
VOOW D~ BIIS'hI .

J1anos. Ha.rmoniums, ~
Orgels, Strijk. en hlau 1utn.1_

oot Toor Sn&ren en &lIe lIIOI'ta .lIJfek·a. llULLIB baoodigheden, .B.epare.Uea,8~ ea
... " ............... 'DUI1I1tnll.~............... I

~~~ II !.ria il ,,,,.h 'b, II .,

poet Bu ~ Prij III .,UUKerltoT"II" a''''''''K

•

I)EEL 70-~o. 6,688J

De lijst wordt op 20 Dee., gesloten.
Oe Liist voor Aouod'e1l zal open zijn op d81112d," doe vali DeC6",ber, 1898:

eli lal Slllit811 om 2 uur 's namiddogs, o~ dell 20stell dog vali r . VAlr '.. ' , .
DecsmIJer, beids voorstad en distrikt. £en' 8chespsbes811f1illC lersche .li . ..'

Geen ge4eel~~er011=~~e~a~ :eew:!r~r ,:;~=:.e aandeeIen WoIsloffen, T7lJeeds,"Dr.(JfJeTi~n, Tapijten
en mores. MB$$8i11lJaiJf~ens." . . -'$

IeJ"ICheLinnen Damaak Linoleums
Ienche Linnen Doeken Dames Onderkleediag
lerache Linnen Lakengoed (Handgemaaltt)
Satijn DaDlallk Quilte Handgewerkte Blol1B88
Houiggraat Quilts Stnk Goederen
Honiggraat Handdoeken lemhe en Schotsche
Christ y's Turksche Hand- All__ Wol Tweeds
doeken West of .l!:ngland

Dekens Worsteds
Beluusgaels Corbcnn\"8

Interest op de Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht .Aandeeien ~=~nQ~~ten . Beavet'll
zal worden gerekend van af datums wanneer de respectieve paaiementen Floweelen Tafal.kleeden ~8

zullen !ill>etaa.ld zijn. Meltous
De Voorkeurrecht Aandeeien zijn ~erechtigd op een Cumulatieve • ALSOOK,

Voorkeurreeht Dividend, tegen een tarief rall V~fepercent. per annum, Een Bezending. van Beroemde She1Deld J[esaenwaar.
betaalbaar halfjaarlijks, op ::30Juni, en :: l Decem r; de eerste betaling LET bWEL.-De Afslagen wenschen de aandacht te bepalen op de Dames Hand-
zal geschieden op 30 Juni, 189!). ge"erokte nderkleeding en 1II1"IICheLinnen.

De Gewone Aandeeien zullen voor Dividenden geldig zijn zooals De Goedereu sullen te zien zijn op VRIJDAG en ZATERDAG, 16 en 17 DEC.
VaD af! Juli, 1898. . Des Afsl~l'II raad aaa allen is: Vergeet niet om. deze Bou-fide Ver-

De balans van bet Kapitaal, bestaande uit jO.OOO Oer-one Aandee- Jtoop'1ng van Wezenlijke Uitgezochte Goederen"bij te wonen, onge-
len en 5,000 Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht Aandeelen, wordt tv;1Jfdld de beste die. ooit te Paarl zijn aangeboden geworden.
in reserve voor verdero uitreiking gebollJen. V •• kooplDtf OJ.ft ~O a .... ~ 'VooZWJDlddAtt •.

Volgens de Associatie Artikels der Maatschappij kunnen geene
ScbuldbrievenofGoederenwaarvoortol.rl'stitutie wordt verleend. wor- A. B. DE VILLIERS & Co.. Afslagers.
den uitgereikt, behalve met do toestemming van ten minste twee-derden _
der Voorkeurrecht Aandeelhouders tegenwoordig, in persoon- of per
vertegenwoordiger, op eene vergadering speciaal opgeroepen om zoo.
danige uitreiking te bekrachtigen,

De Besturende Directeurs dor Vendor Maatschappij hebben onder-
nomen om all! Besturende Directeurs van deze MaatBchappij te hande-
len. en al hun tijd aan deze bezigbeid te wijden. Hierdoor zal de voort-
zetting van het tegenwoordig succesvol bestuur en het behoud van den
goeden stand der bezigheid, verzekerd worden.

DIRECTEURS :
R!':VELLAN'l'BOltY FAIRCLOUGH Resident te Londen, Engeland.
HENRY TEBD . Resident te Kaapstad.
ALBUT W AL81I. Resident te Port Elizabeth.
VICTORBROWN!':... . .. Resident te Johanneeburg.

BANKIERS.
(f" luid Afrika.)

DE STANDARDBA"NKVAN ZClD-AFJl.IKA,BrKT., Kaapstad en Takken.
(fn Engeland.)

PABR'S BANK,BBPKT., Bartbolomew Lane, Londen.
KAKELAARS.

Kaapstad; De h.h. Gebr. BOL{;I'I. .
Port Elizabeth: De b.h. FORHE8 N ED£NDORfiUI,II,
JOHA1\NESIlCRG;Deheer A . .dAcKIE NIvEN, P.n:. Bl'S 2,%5, 5, Robinson's

Bank Gebouwen.
Durban, Natal: De heer E. T. BRON~KILL.

SOLLIOITEUa.8.
De b.h. VAN ZYLen BUIBSlNE.Kerk-plein, Kaapstad.

AUDITEURS.
De h. h. fuNDS en SnORE, Kaapstad.

SECRETARIS.
WILLl.AlIJ. GIBBONS.
BooFD KANTOOR.

E E!! HOOFDONDBR:wt'ZD'
die ook als SupenntAmdeDlJ

•

aan bet te BOa.rdiDg ..Strand sal ageeren, \'aD de .
, • Kerk, 811 b4cwaam om in het Hol-

8qmer$et Strand. =bhE==;'.!i
! l '-- de ,"oorLeur hebben. .
i I I' ~£200. .

~ VIii)RS!uOOP~.INTR~.DVAN DB Bo BIBID ABsISTBNTE moet. .
&DURiG ID AD EIID. in staa. zijn in' beide talaa

'8morgeD8 ten 10 ure, ou • L de .. te. t _, __ JlLUZl8.L on MnJ8 geven.

'Zijn gebeeien Handels V_'"lnhAl.
"
Op Dq,nderda;p,20 Dec.,TBOB. het~ans~' £.15 ~:jL~t,Jt

beetaande uit de gewone n """"'.,.._M
denheid Goederen, als '! -:-- de helft der usiekgelden.
.lJGlWCIII'-AJ.""'-I.1J.lI{ - sooffen, TB Worden Terkooht te Somerset Applicatis met copiën \'aD

itrand.lOp Donderdait, 29 tuigsehriften te worden
8&IJ~lrkelijke _".nh"; Deoe r, onqnddellijk na de ver· aan den Secretaris niet

Bn~klroed~ k?OJ> van h~ Nationaal Hotel, de 28 December, 1898.
I ~er urige b.nbebouwde Erven. Beiden werkzaamheden te bcwia.
Nos. $10, 211, 212 en 213, die nen na de Kerst-vacaotie inOiea

. specia4l doordep Eigenaarvooreigen mogelijk.
~b~ werdoD gereserveerd uit. de

welrulCliltJ gtoote! TerkooPlng van Brven ge-
~ude' in Jaquari, 1897, vo}jcens Hepefield,
d~ i~cties jvan den Ed. heer 10 December, 1898.
Neet!tJn.g. D~ze Erven maken een ..,.-...;.__

. 8Ólied Jeigendo'r uit, begrensd van YradlllooJld Ilines 100 • .;.,. .......
AerJt·I~maat.. ~r apor de~, aan twee zijden '0 lIIOI owvllUVJ.

M L SMITH.JI. nO Af. 'a door ""egen, eni &an de derde zijde
.• .• " at li, ., SII pers d~r d~ eigenci4mmen van den heer OVERDEElt PLEDr, KAAPSTAD

WET .TTVGTON J~b~ Smu~jen de h.h. Dempers
........,~.. • en Vi}ioen. .n meer gewenschte OPGERICHT l886.

P bli kVk . . Plaata Jb.,. inn811 d.,eehalfmaan die betU le e er OOplD Stranq uitmaakt, is niet te krj;DAn. .u.n~.--( ••nlo")
.TE . i Bovtmgen~de is niet allee~-de Matrioulatie,

HLA-UW VALLEI SCHDD ~, maar is quk deeenigste ledig. Universiteits School Hooger,
. i~. n~ gro¥. nu verkrijgbaar. tt tt Blementair,

OP i Z.jne liggiDg is ongeêTenaard. tt Muziek Examina;
I •Voei- bijlO1l~rheden doe aanzoek atandaluod.--(Jgn1o_>

Donderdag, 22 Deo, t I bij de4 Ed. h~r Neethling, of bij Standaards V. IV, m, II, I _
's nemiddags ten 2 ure precies, . ~n P*,,>kure~, de h.b. Walk~ en Kindergarten School Toor kleiM·

Jacobdohn, 16 Waal Straat, Kaap- Kinderen tusseneu 4 en 8 jaar oud.ZAL de Ondergeteekende 8~ !: Speciale Klassen in de .lrnUA: .
Huis: ;:tc:t:,n :::. : P~ J. ~081JAN ~n IOON Afsloe8rs. Letter-ecbrift, Snelschrift en nr...
Stoelen, Banken, Kasten, 1 Sofa. -r- T" I makerij. .

~~:' e~~::n,~~~IlLKaoD8D, tEEST, iEN LEERT Mevr. w. B. PER~ .

VOOBTS::-2 Pianos, 1 Harmonium Oldllr •.··de de 11:",ermoa"d6,1I8t01Ders
eeue dubbele Too-verlantaam, 2 : Vr~clttl111E rekt te dnllltell. ALIlAL IOORD EBRSTB 1L18II.

DE heer. C. G. Ln van Klipplaat beeft den' heer H.lNRY L1WIlANCE Micl'08COpeD, een Neocycloetile Ma- ~ lIKJe te.... e Een klein pakket PUBUBD SCHOOL:
gelaat om op de Stock Fair ~ Grahamsstad te verkoopen, op chine, een Kalf, eenige VarlteD8, en mm. . maakt 2 gallons

Woensdag,' 4den Januari, 18gS, =e~verder zal worden aange- =i ~:6erlij~~~BENOODIGD.
OM 10.30 V.M., M. J. 8TUCKI. %mu.~81 < en verkwikkend- EEN Hulp-Onderwijzer, geoer.

00 van zijn Oprechtgeteelde Angora Rammen, 10maan· M. L. SMITH & Co., .A£alagers. Stau.,,1 ;" sten drank. !oifi~ en een man VIUl
den oud, met 8 maanden· oud vachten. ' T. wprden verkregen bij alle winkels ondervinding, ten valste b_eVOeIi .

Dele zijn de uitgezochte Rammen Toor dit ja8rgetij. UIT OE HAND TE KOOP. ~ bIJ . de ~e maat :: de eenige ~mO~~j:!. tot~ ~=
LBE's Batn Verkoopi-6gen sijn ~k811d, omdat de aangebodene dieren __ eROO.o.o ek Co., annum. . r-

altoos zoo excellent sijn, en boyengenoemde zijn een speciaal prachtig lor. Gebou-,!ren, LangeJDartt..araat, Werbaarnbeden te aanva&l'da
HENRY LAWRA.NCE, AMarer. Een bekoorlijk Familie Verblijf alwaar :monsterd gratis kW1lltnl in Juli, 1899.

en Gronden, liverkl'ldriln worden. Doe k t ·ë. V ...ntigen. a.a.nJ5OO me cop. n Tall p-

HET Eigendom van den heerIlClI .... ,:~·;:r''';I=!t!Df·1I~er , tuigschriften en Oewndheida-aaitj •.
. J. A. DUNNIlfG,SEMB.in dat - 00... kaat, op. of voor 18den J.uroUI,

snel. 'fooruitgaande Gesondheids- lJT81'pool, Inglud.. 1899. bij
Oord,

Welbekende ~80b.. A6a • .ner DVBSA_VSLLB.

PAARL KAA P- KO LO NIE . B8Tattende 8 K~mel'8, Kenkc~.
, 'Stallen, W&«eD.hws, Hoenderhok:

wordl uon uit alle deele» van luid Afrika ondersteund. eUt, ens, Vruchtbaar Tuin.grond
. . HEBT" rtret .... ~ of Le t met een O'f8"loedig voorraad van'Bij alle Dep<)u., Agenten en Winkeliers: . gtl een po waarvan gIl coPll811 weDIOu.~ V'8DIIgJ'OO HEERLIJK FRISCR W.ATER.

....·w-I....LLIAJ4 SPILHA US & 00., Kaa pstad, ~ een Lijst wetl8Cbt Tergroot te lien P Het ~D;lt er niet op ~ Tetale grootf.et omtrent 4 Akkers. 1arnw'IIAl1

EN door WIe het genomen, en. of het een oude ~ II, en of het nit • Dqe aansoek bij

STEEL ....U'D'DAY & 00 groep genomen moet worden.-Zoo ja, zeild. het Gribble Den Eigenaar
t.la,u,.u, '. . :'. en op uW' baOek naar de W8llteUJke ra naar "Sweethome"

Port Bh.. beth. Gribbl. omu' _1&teIi p~ DnrbaDTille.

LENNON BEPERKT,
------

Oereg1.8treerd met Beperkte VerantwOOrdelijkheid volgeu Pro'VS8iee
Tall Akte No. 21)vu 1892.---------------_. --- .

Aandeeien Kapitaal £600,000.
Verdeeld in 20,000 Vijf pet Cent. Cumnlatieve VoorkeUITeCht Aandeeien 'Y&D £10

.uk bij verlcieatng boven Kapttaal en Dividend, en 40,000 Gewoue .
Andeelen van .£ 10 stuk.

Uitgave van ll>,OOOVijf percent ~ulatieve Voorkeur·
recht Aandee1en van .£10 stuk tegen par.

ES

,..

30.000 Gewone Aan4eelen van £10 stuk tegen par.
Waarvan de Verkoopers (B. G. Lounon & Co. Beperkt) 20.000 van de
Gewone Aandeelen, en 8,500 van dt' Vijf percent Cumulatieve Voor-
keurrecht .Aandeeien ten volste opbetaald nemen, latende 10,000 Gewone
AandeeIen en 6,500 Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht Aandeeien
voor Subscriptie.

BE'Ïde klassen Aandeelt'n zijn betaalbaar ala volgt:
.£1 bij applikatie,
£4 bij toekenning
.£0 een maand na toekenning.

J)I Onderpteek~nde 'begnDJtigd met ~. ftD dal \ -heer' .
J. P. M17BJ'B1',Agent voor 'ft V~~ die pea in. de

Kolonie já geamTeerd mét eeu 8oh~ VlD

170 KISTEN J[OOP.ANSWAAR,
20 Waarvan Jiaa.r Paarl zijn verzonden geW01'dell,

ZAL VEUOOPEN

ABSOLUUT ZONDER RESERVE
IN HET

&~..ah. 'U..._, :.;a__ :a-I.
OP

laandag eD Dinsdag, 19 eD 20 December, 1898,
HET VOLGENDE, NAM:-

Geborduurde Tafelldeeden
Iersche Linnen Cambric

Zakdoeken
IertJCheLUmen GMOOmde

Zakdoeken
Damee Dl"88 Stoften
Cost1lum Stoffen
Gebloemde' en Oor'
bloemdeCubmaw.

Dames en Heeren m.
ZilT1lJ'beslagen Zijde1l
Regenschermen.

Kanten Gordijnen.

PUBLIEKE VERKOOPING'
VAN ZEER

KOSTBAAR VASTGOED
AAN DE

~"&1lJ..d.er ~ __ lPI·
~

OP MAANDAG, 1~ DECEJttBER, e.1:.,
om h,Jf-elf uur 's morgens,

0:;)~ndergeteeltenden met instructies begunstigd door de Executrice
ID den Boedel van Wijlen den beer !ZAAK H. L. MINNAAR, zullen

op gomelden datum, en op dé pJa.ats zelf. publiek verkoopen :
I.-Ben groot en suffisant Huis onder Stroo-dák, gelegen langs den

Hoof~we~ ~nex bet E~nd0Il! \'aD den heer A. J. MABAJ8.
Dit HuIS 18 verdeeld ID Drie "",oonhuizen benevens eenige

Huurkamers, die alleen een goede Huur opbrengen. '
2.-~en Erf gelegen aan Cecilia's Drift. waarop staat een groot

gelx?uw, ID goede orde, onder IJzeren dak, verdeeld in Vier Huu ....
hwzen. .~

3.-Een stuk gronde aan bovengenoemd Erf grenzende uiterst ge-
IIChikt voor Bouw-doeleinden. '
Iiir Zulk een kans voor gezonde geldbelegging doet sieh maar

zeer zelden voor, dU8Vergeet Niet
N.B.-Mede zullen worden verkocht twee onbebouwde Erven voor

Bouw-doeleinden grenzellde &an het Erf gelegd te Cicilia'e Straat.

Maanaag. 19 December I
Van der Spuy, Immelman & Oo.,

AFSLAG~RS.A.OIJJo.:Jtt.t:'itN STRAND STRATEX, Kaapstad.
Prospectus en .Applikatie Vorms kunnen verkregen worden van de Paarl, 9 December, 1898.
Bankiers, Makelaars en Sollieiteurs, en bij het lloofd Kantoor der __.;. _

MAatschappij,

GEEN BRANDZIEKE MEER.
--------

--HAYWAROS~-
SCHAPEN DEECWASCH.
Een zekere Dood voor Brandziekte.

Beproefd Gebruikt door
de meest voor-
uitstrevende

Boeren.

voor
VIJFTIG
.JAREN.

~:E:~'.
Jaar lij ksche Angora Ram. Verkooping

'"

De .heer J. GRIBBLE,
DE

'. '., _.-

:JIll·.j·D,' z

. . .
·ZrtKlJI!l,

•..
Publieke V.erkQOping.

~dentullen
rebD.iDg ftD

ABBAS SALAsSA..
~ worqing D8Il' 'de Aal_IadJJM
~op

DIlDU;' • ·DBCIRD, ai '
TEN 11 un V.Jl.,·

WELLINGTuN.

Publieke Verkooping .
VAN

Negotie en Kruide-
niers Waren, enz.
DE Ondergeteekende die zijne

Winkel-bezigheid gaatopgeven,
zal publiek laten verkoopen,

ZoDCIer :a.....-v.~
Op Maandag,19 Dec.

F. .M. RETIBF.
SeOretariI. :

G. GRIFFITH,
.8eCretAriS.

"re JHtc.c.PI
I}ENIGB K08d ~.
J2J " 8eeond band It iliIIDiIt;I;-~
billijken Prils TOOr ContAmt of Al.•
betaling bij

J. G. BUBLBA..Nlf
V.D.JL xuzma-mrrBlJKDT JLUmBL, .

laD soh. oom. Lad)' Grq Straat. PurL

eene
3 uur

.... "J.~- .... _- ••

•



t

r
L

-~-
GROOTE PUBLIEKE VENDUfIE

KENNISGEVING.Od.

6d L'ENIG Persoon of PereoJlen ge-
£Jvonden te overtreden op de Plaats
Oostenbnrg, gewoonlijk genoemd:l: Witte Rivier Vallei, lang! Baina

a4. Kloof Weg, boven WeDiJrgton, of
3d. bloemen te plukken of .wch te

vangen, zal ve"olgd worde. '
6d.

E. L. en P. Syndikaat.

'Op 'ZA'rER1>AG", 7, ! ·t\NU~RI, 1898" Publieke
om Il. uur v.m, Zl.l het volgend '.,", VAN

VAS'J~ EIG ENDOM iJnkelenAndere
. Per Publieke Veilinq worden verkocht.

1. VIER WOONHUIZEN, gelegen in den ,meest beguDltigJ~ omtrek UIl bet
Strand, hebbende, met volle front Daar de zee. en ,.eiJige Badplaata. Er sija
omsloten Achterplaat""" roet Stallen en elk gerief. De Gebouwen lijn goed
gebouwd en in perfeeten ,laat van~paratieJ

2. VIJF BOUW-PERCRELEN, grenzende aan de SpoorwegStatie te 80menet
West. Als Bouw-PlaatBen voor Produkten Pakbuizen ol WQODhnizenbn dit
Blok Erven in deze eebu'arte niet overtroffen worden.
Personen die begeerig zijn em Eigendom aan de zeekuat te verzekeren, of die

voordeelige geldbelegging voor bun kapitaal ~ll8Chen, behooren va_n deze gelegenJmd
gebruik te maken. Om koopers te bevredigen, zullen de Hwzeu, zoowel aI. de
Bouw Perceelen, afzonderlijk of gezamenlijk worden verkocht. '

Verkooping zal plaats vinden op het eerstgenoemd Eigendom.

C. A. COATON.

.'
r

Frank E. Fillis
DR Ondergeteekende heeft besloten zijne Boerderijen te Verkoopen,

op zijn Plaats

(KODDIE EN DIEREN'l'UIN.)

OpeDKlkenÁVOJld om 8 uur.
Dag-V8J'toon1npn op men Zater.
dag om a uur n.m., voor Dames,

Oez1nnen, en Kaderen.
'Hfsge Logamea YrlJd., llODd

Prij_u: St&Ut'D ~., Pit 3L Gale",! 28.
Maleieche Galltnti la. Plan dagelijka open
te Darta ek BoUl. It

.s, BONAMIaI, BeetUllrder

:aR..A ~D A nx,
ure van Belmout Statie, en 1 nnr van Luckhoff; wijk Midden Riet en

Groot Rivier, district Fauresmith,

Op den 1stn FEBRUARI, 1899,
TEN 10 URE,

I.-De uitmuntende Zaai en Vee Plaats Tien Jaars Dam (Brak:
Dam), groot 3,750 morg-en, met 2 Standhoudende Fonteinen en 1 Groote
Dam. Het Huis alleen is waard over £l,OOv, en er wordt 20 Mudden
Haver, Garst en Koorn gezaaid, en gewonnen, behalve Mielies. .

2.-Palmietfontein, g't'Oot 2,050 morgen, met 2 Goede Huisen,
Stal en Wagenhuis, en sterk Fontein en Put; een extra Vee-plaats, geen ENTZ & C A ~-l
beter in den Vrijstaat. J. FR~. p, 0., A..U:I agers.

;3.-Rorich's Hulp, 1,SOl) morgen, met extra Groeten Dam ~----------~--
daarop, waar' 10 .\1ud Zaan kan gezaaid worden; goed brak zand Veld. B'OC' • BN," '" D

4.-Klein Palmietfontein, du helft van 1,300 morgen, met
Fontein onder dell rand, en helft van den Dam en het Land, goed
Woonhuis.

,j.-Nel's Dam, omtrent 3,.;00 morgen, met goeden Dam, 2
Huizen, Stal en Wagenhlli.'i, en water altijd te krijgen aan het eind van
het VeIL! ill dl' :-:prlilt. Goed Veld voor elk soort vee.

Bovengemelde Plaatsen grenzen aan elkander en zijn zoo goed'
bekend ab dl' bloem van het brakveld achter Geemans Berg, en
de beste Veeplaatsen in Fauresmith district.

Omtrent ~,,jUO Schapen en Zij Bokken; 125 Paarden en Beesten,
van alle soorten.

~ Bokwagen, Schotsch Kar, Ploegen, Eggon, Wal Blok, 400 gallon
J.Jzcren Tank, Klok Pomp en Pijpen.
Huisraad ill hoeveelheid.

Struisvogel», ~ broei paren, ook kleine en groote Kuikens.
Doorn en Gladde Draad, Palen, vnz,

Eene groote hoevee~eid ,

~ e~~~ en li-!)Ort__
benoodigheden. • I

EINDIlLUK: Eene hOEIVeel!h8lp
Stoelen, Ledekanten,
Toonbanken en Bakken.
meer ten verkoop sal wm'lUm
geboden. .
Vsrkoopillg fBII,IT;II1t'" 011110. n.."

P. 1. BOIm&n ID zoem, ~.
SteDenbosch, 14 Dec., 1898.:1 . l'

It ••

Sproei~mpen
lloor

VOOR

Oui/sehe Stenels en 8choen811
6CL Dui/sehe Werks 8rOeRe1l

Duifselte . Pakks" Jonl1s"s3d' ïteere»,
TB KOOPBU

64 STRAND STRAAT,

JULIUS HORN&Co
TUINEN.

i i

O~ Woe"sdafT, 21 deter. i

ZAL de Onder~teekende ~ubJi«tt
doen verkoopen te KLbllli1'!i-

STATION,gemeld getal P~ aIJqn
gedl'e8888rd, groot, sterk in: goecJ.e
Conditie, en geschikt voor ~elijk
gebruik; onder. de Paardel' :*ijn . ~r
10 seer geeolllkte Baeuio !l'onu~8.

; ;
KOJIDfleD Koopfi.

P. B. J :; VILLE, Jr.
A. B. de VUllers ! Co., u.1age~

i ~

a_ knlchteD' Beb&
eetluat' BiDdm aw yoed-

la aWeD leftI' truc' Omdit
..-dereD moet UWeD -ac
worden, u....e _awen 0....

UW pbeele .-tel nrbetNd

lAC::Ol1E$ DUSSEAU &: Co.,
6, Kerkstraat, Kaapatacl.

•-

-------- Keuken Stoves, Keukengeree4lJchap.
Ledikanten, Jrlatrasaen, Trommels, Reiualtken H~\Rf RI£8·aCo.'s

SPECIAAl. UIT8flUCI1'£ ...

AA R DAP PEL MOE REN

Kredle~ zeer Billijk!

Vergeet Niet! l.FEBRu.\lU 18~'9,TE BRAK DAM
T. S. BEDDY. {alle bijzonderheden op Aoplioatie.

BELANGRIJKE VERKOOPING Ka~psche Gouvernements Spoorwegen,
ZOUT RIVIER STATIE.

ERVEN KENNIS wordt hierbij gegeven dat het Nieuw Station geopend za
WOMen voor pas8dgiers vervoer, en het oude station gesloten op

Zondag, 18 dezer, om 6 uur 'I! morgens.

C. B. ELL10TT, Directeur. Generaal.

Paarl, 12 Dec., 1S' ;.

ZONDER RESERVE.
1 ",'t

AFDE&LDlG£WD CXRBS. ' iDE Ollder~L't{lekenuc daartoe gelast door Mej. E. J .. BURTON,Mej. Kaapstad, Dec. 1898.
S. 1\1. D. GUl'II'S, en den heer J. R. MACL~ I, zal pubhek verkoopen -------- ' _

DB LIVERPOOL BN LONDUIf EN GWBB ASSURANTIE lAATSCBAPPU. Heffing
I

eener Weg-bel~sti~g
voor 1899. 'TE EiAI~OVER,

Op het Markt Plein, ten 11 ure v.m., op
ZATERDAG, 7den JANUARI 1899,

Baten £10,236,133. Verliezen Uitbetaald. over £34,000,000.
JaarliJksche Inkomsten £2,804,000.

I

HIERBIJ geschiedt ke~isge-
ving, in termen ~ Bec~e

266 van Akte 40 van 1889, ~
bovengenoemde Raad op ~ *'
boorlijk opgeroepen vermeriqg
gehouden op 10 Deoember~ i189f.
een belaating van 1id. in ~et Je
geheven heeft op alle vaatgoed ~
dese Afdeeling daaraan onderwo1-
pen. sijnde Id VOO~ :noofd~ en ~
voor Tak-weg doelemden, ~e
belasting vervallen en betaa1~
zijn ten kantore van gezegdeJ:J! I

op 18 Januari, 1899. ! ; ~

Op last, "
HENRY OARSON~ i

Sec~
AfdeelingBraad Kantoor, :: 1

Ceres, 12 December. 1898. , !
. ! 1

Brand Assurantie aangegaan op de beste termen. CALVINIA •.
1\E Ondergeteëbnde geeft hier.
U mede kennis aan, tt ~liek dat
indien hij ftD af den 1.. Januari.
.189\1, 8eDig ~n, die niet van
hem verlof heeft, in sijn 'f'81d op de
plaats Kliprug mocht krijgen,
hebij in een v~ of andertDna.,
en die dan niet ~niat in den pu-
blieken weg is, hij aoo iaID.,lct dan
dadelijk crimineel; vo.... · 'rat,
vervolgen sal. '

op laat,!
J. L. P. VAN ZIJL, .

Kliprug, dial Calvinia. .

De v'ollfende E..."..n 1_

1. Het Water Erf, No, :37, gelegen in Bergstraat, Hanover, met een
fraaien Boomgaard daarop, groot 7ij v. roeden.

2. Het Water Erf, No. ;18, gelegen in Bergstraat, Hanover, geschikt
voor een Tuin, of voor het houwen van een Woonhuis, uitzicht hebbende
op de grootste straat in het dorp, groot 75 v. roeden.

3. Het Water Erf, No. 40, met de gebouwen daarop, gelegen in
Bergstraat, Hanover, en langs Erf ~o. :38 voormeld, groot 75 v. roeden.

4. Het Water Erf. No. 104, gelegen in :\Iarktstraat, Hanover, en
tegenover het Markt Plein. Hier is een bijzonder kans, daar dat Erf
in het midden van het dorp gelegen is, een fraaie uitzicht heeft, en eene GEI:acA.A.K T _ VOL GBN.
excellente pos itie heeft voor een Woonhuis of bezigheidspiek ; groot
100 v. roeden. ,

[jo Gedeelte van ln-t Water Erf, No. 105. met de gebouwen daarop, J
gelegen in Rhijneveld Straat, Hanover, groat 65 v. roeden, 80 v. voeten. •
Dat Erf is gelegen achter Erf 104, en heeft een uitzicht over het Kerk
Plein.

Al de Erven zijn voorzien van Water-rechten. Zendt regels voor zeIfmaatneming en monsters, op aanvragé, per poet
Voor bijzonderheden van Condities, enz., doet aanzoek bij den aan eenig adres in Zuid Afrika.

Afslager.

Ee» bekwaam Age"t benoodigd op elk dorp i" de WfJ!,t8/ijke I'r01)ill,i,.-----------------
Ooe aanzoek bij het Zuid Afrikaansche Tak Kantoor (P.K. Bus 817)

Koloniale Mutual Gebouwen, Kaapstad. "

, WILLIAM HAY, PlaataelijkeBeattiurder.

KLEEDEREN I KLEEDEREN I!
.. A.A.T._"ZNCI

PASSE. GllAABBORGD f f
VILLIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER.

PRUZEIf LIAG I
J. DE

AFDEBLIlfGSWD CBRB~
Zaterdeq, 7den Januari, 1899, ten 11 uur v.m,

> B. DE VILLI ERS, Afslager.
7 December, 1sss, Publieke Verkooping.
S"t;eIIe:.1 bo_ch.. In den Boedel van wijlen GEORGE F. BAUTENBACH. '

De Ondergeteekende ml publiek verkoopen te

"I:T :K;a I ~ c:. 'r ,C» ~ ,
OM 10 URE V.M., OP

MAANDAG, 13 FEBRUARI, 1899.
I.-De beroemde Plaatsen WITKOP en SPRINGBOK ¥LBI

!iggende. in. een blok van VIJF EN ZESTIG DUIZEND MORGO
m het Dl8tnkt MIER aan en oost van den 208ten Meridiaan, afdeeliDg
Gordonia.

Deze Plaatsen zijn wel beksad als hebbende den geschibten grond
voor groat en klein vee boerderij, en de s1acllt-bee8ten van den beer
Rautenbach zijn voor jaren bekend als de allerbesten in de Vrijbmg
Johannesburg, en Kimberley Markten. •

De Plaatsen zijD. gelegen langa het groote pad naar het Binnenlaad
en zijn ook zeer geschikt om eeue betaalbare bezigheid erop te drijnn. '

, daar het groote Woonhuis, en de van klip gestapelde Kraaldie900 beeat8n be-DE Ondergewekenden maken bekend, d"at de Aardap_pehnoeren van vatten kan en de putten en 'dammen, seer geriefelijk: zijn voor dit doel.
de beroemde soorten Early Ro.e, Red Hebron, Er~? waarschijnlijk ook diamanten. dasr de overledene kort Toor qa

~te Hebron en Early P~rita.n, nu overlijden een sohacht gezonken had, waaruit veelbelovend blauw-~lJn aangekomen en raden Koopers aan, spoedig hunne orders grond gekomen is.

m te sturen. . 2.-De onbewoonde Plaats Klein .Awaas, groot 14,994 IDorgen 30
-_ Vlerkant_ roeden, gelegen tusschezr de Molopo Rivier eD de PlaatsenCOMBRINCK & C Klein Mieren Groot Mier.

s-» o., De ~ belasting op deze Plaatsen is een erfpacht van slechtsDock Road, Kaapstad. Be.4<l. sterlmg per 1,000 morgen en kooper kan dadeilJk transport ont-
vangen.

Ieder Plaats zal ook provisioneel in twee deelen van omtrent 15.000
morgen aangeboden worden.

Termen en verdere bijzonderheden verkrijbaar bij

K'VARTAALS MAHKT! K\VAR'l'AALS MARKT!

DE gewomJ Kwart~ls ,Markt zal gehoudon worden ol' VRIJDAG,
2:3sten DECE<:MBER, 18118,op de ge walle Plaats, den hoek van

Adderley-Sqllaro (Uraak) te beginnen om 9 ure v.m,

Op last der Commissarissen,

D. P. MO~TERT,
Secretaris der Municipaliteit.

men.

Stellenbo>:ich,9 December, 1898.

AARDAPPELMOEREN,
AFDIIIBGSWU

Komt'ft AaoJoopen
OP -Plaat. Oorlapkloof, Noord

Bokktmld: een 8tr1i svOgel!'JI1e, oDd~idliJk gebra.ndw6rlct_
.LDdien de ~naar des,) vu ni .."
kOlDe aIhaIen bUm" lel' ...-ek..n van
al de.en datnm. ~ de ()Qda~
,bnde dezeI..., 'fOOr de k03terhouden. .

_J. D. CAR1~'VRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN. MAGAZIJN,

• ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

rEET-, OntL:jt-, en'Theeservies, Toiletartikelea en alle soorten Aard ..
werk in f;';"yte keuze.

H~. en ~'afellampeu, \loerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
anJGfl~- artikelen en all~ HUlshoud-Benoodigdheden.

Verzilverde en F~ta~l1e, Goed~n. geschikt "oor TroU't"'of Verjaa ...
daglpreeenten een Specialiteit, Juut ontvangen een lading ftD hu
1ptOial. Port.

.• ~l"~, VICTORIAN WATER-WHITE OIL."
, ~';V.", • 1600 VUURPROEF RI
, 1 \ • "-v

~~ MFAUCET NOZZLE" EN ltAltaII
r;' . IDJ BKin 0LlI IN DB KAUT.

Ilpington,
, 12 'Nov., 19. ERNST SCHRODER, Afslager.

-- '" .... _ ~....

C, SMITH & Co.,
,Koolen Timmerbontlaguijnen

':alONIMl EN AMERIKAANSeH lAGENHOUT,
STOOM ZAAGMOLENS.

Breestraat ·en Riebeeks Plein,
.. »,1 . ,

w. P. LOW.
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SUTHERLAN
Publieke Verkooping I )E .:~:"ds!ldon·evAN . CONSTANT SLABBU,' op de Veudntie

van den heer A. B. KBm, te WOr®D
gebouden ..

OPWOENSDAG,21 DEC., 1898
Publiek Verkoopen, l

Kostbare Plaatsen, Huisraad,
Vee, Boerderij gereedschap,

ENZ.,
OP DINSDAG, 10DEN JANUARI, 1899,

.aEIIT PI LONDI£M•
OIQtreat de ~ nil _ ageat 'I'oor

den ~te'handel ill LoodeD, rapporleerde de
'I'oonitler ~i de ~ ballotea liId dai de
tijd 'niet"p _ 4aartoe. Maar er ja een
amb~ .• op Ye~f DUI' Enp!aDd pat a
ZOUdtiIj kost(jlJ over de..-k raport.eerell sal.
op ]'I'oon}.el 'I'&Il t Dil Toit, belloiell dit

~ lDei flank l&lI ne_n.
: ; llfVOll1l v~ I'LAl'ITKM.

O~ent jIeIl iII~ nil ..I_-tan leade de
~ .. ' ~~ liialf~n ~rde plauten

ua dei"enc~nde ~-
Op :v,oomt! :van d~ heer PenL. ballo1eD,

dat da FOmmt.ue UDg~teld om o... r den in_
YIIIl p~ten~. rap~n II\llka loo __...d;"

mogélHk dee" ~
I ; . BO!iVlliV;".

V~er ~ten de tegeering un de be ....hin
de "o.nde \>on_n 'ill .. ven voor gedroogde
prailDlllil (pnUntll): £21> 'I'OOrde beate half ion
gedrOORde ~imen dOfr eeD drooger geacbikt
"oor ¥hoer,ien £26 .oor deo balle boompard
'I'8JI~mllll~ niet miudll!' dan I) .kken en 2
jaar o~, lIl~teDi 100. J:,oomea per .kker.

I i '
I i ,011 coW!! )(OT.

De ~ L4uolbary ~ nu NDige informatie
ot'er 441 "~moth;" &la oen _r leatitl&
pIu&"telke t-h eedert 1893 iD de Kolome
bea~L~!:.~ -" erg ja ill de diltrikten vali
SteIIe!lP"""",iSomene~ West ea CoDItaDtia.

~teo da.uk ill' handen ftn den heer
LoUDtft!w"y tie laten,' met unbe"eling door
plate"'aD dit '-kt ,te ...enpreiden met bij·
.,hrift jnn d" beate wijle 'I'&Il belmiidiaa i ea
dat de ~ de undIcbt d4r aieÓ ... bl.den
daarbij jbepale.

A..U DB'II TOOUI'l'T" "l( DI LeD&'II '1'4'11 SET
PJWVIMOu.u. BUTts-ca VAle 0" • .,..

B. Ea BAV.
13 Onbebouwde Erven. Noe. 25 tot
82 en 33 tot 40, allen gelap ten
Dorpe Darling. afdeeliDg Mal-
mesbury.

AL.OOK.
124, IJzeren -Staanders •

8 Hoek Palen met platen ,com-
pleet, bEstemd voor het omheinen
van bovengemelde Erven.

J. W· Moorrees Jnr· ti Co •
AfsloPSfS'

JI'j," Hem"tI' 1
Uwe OC)IDJIlÏiI&ie, ...... telcl door dell t'oor·

litw,""'" blOk' op blada. "" ftD '$ DOmlen·
boekj. ftD 1898,0. de Paarllcbe .uk te ouder·
SMIleD, welk doel 1)IUChro1'811il ill bei ~pporl
t'aD de recbt.com'" te 'fiDdeD op bl. 42
'I'aD ,enoeaad uotaIeG'-k;e, heeft de eer k
rapportooénn eie 1'oJri ;-

1. QedDNllde de korie __ na " pal"MIIlIIIlI
in Hei en J aai, 1898, 'I'eHÏ80bWo d. alIerbe-
~ la..... d. aaDdI.:rbi il"er com-
miIIie, JUOda~ lid bAr 011. JDOIIljjk... dfdeJ. "k
bur ~. ~ aiS1'oer .. bNIPD. Ee~
fOIiUII ~ ClCI'~!'.,: kort YOOrdá' die ~
~=~,ti,~~~cloar~
wjjbbalw.r aaUItie echter buw~, bew_!ld,

" dal 48 ~YlnI fie kon wu. Ooder de
01Dll1aDdia1Md811bIWOOi Il". 0I)IIIIIIÏIIie bet on·
der~ óabepuld uit k lielIen.

2. Qp ~ 'I'aDIdapft'bealoot uwe oom·ID"-pd~ode'de ,..... .-ill na 1$V8h.' ODC[enOeIr. ., te _tan. JtenDil .. trd
18IJ.1'8111'aDeeue ~,te wonld gebon·
den op Zaterdaa, 19 N~....mber. Alle bel&n8·
he~ndeo .. wen daarin opproepeo. D..
ad\'erlenun;enobeell ill OU LaNl1'aD 16 U 17
NOYember.

3. OD(elukkil .. erd _ nwer oomJDipleLodtf,
de heer J. H. 8l11ithL."'-:,'".!'.:DIoqetieldheid nr·
hinderd due 1'~~ bij. k "0_. Het
onde~ werd edltMdoord.tweeandereledeD
1118& opeM deurea ~en.

4. De talk, pa nw. COIDmiaie opse1e&~ Wil
goeDe g8llllokke1ijke, daar de aken _r mp-
wakeld warea. Goeoe t'erdediaen 1'-"eneu
in d. !dacbt tepn deo PurIacben kt 'll"Ul'door
dit doel nn het onder-" sich beperkt; wt -
uitspraak over de feiten, ~ lliieeDgeJet iDd.
!dacht. D. notulenboekeB der beirokkeDe oude
~ken .. erdep ecbrifteljjk deor n.. e ooauuiMie
foor dit o04ersoek ~t, doeh se werden
gewe~. De 1IIltw~en 0g, het _" uwer
commllllie Ipn all bijlapo bij dit rappori ...
1'oer·ó. Twee klachtechrifleo .. areo voor u .. e oom-
IDiaie, dat YIID DaI.i-phat en dat nB de
Paarl. '
li. De Daljoaphat.kweetie bent twee aben'

d~rlijlte punten: (a) het appel "'aD de uitlpruk
Yall het Paarlsehe d.. b"~tunr omtrent de
wottigheid V1U1 deo ouden ~aljOCl&phat- at ;
tb) hu~ aansoek t'aD eeo nu,awen tak iD dat
~eldkor:netllcbap om door 't prot'iaciaal beliuur
opgenomen lAl worden. Dese punten luUeD
afzonderlijk behandeld worden.

7. Aangaaade het appel De twee ondertoe-
kanaan van het appel badden bil lI.t Paart.ebe
diltrik&abelltnnr I'eproloellkerd tepB de .. ettig-
beid nil den Dall~phat-at, op grond dat "er
geene t'erkiuJing nn wjjbbMtunnleden plu&a
fond ia IJJCClDber, lij~Ót "0lt\- artikel 7
ftD de .AIgo_ne ()onalltotie.' Dit proteat
werd door bet Pa&ruooe di.trikt.bestaur nn
de hand ge .... zon ~n .an de diatrikt.a-bestuul'll·
leden nn den lJ.ujoapbat-taJr; sittÏDe verleend.

8. Bedoelde &rt. 7 (a) der Algemeeue CODlIt.i-
totie luid' all volgt: •• Voor den tiid '-an twee
jarea lullen geko£8n wordeD: ni.uwe .. iju
beltunraloden door de ni.u .. e. leden en
Dienwe distrikubCa~llunleden door de
wjjubetltoreo in do maand Deeember."
De bedoeling faD di, artikel ia duideliik. De
.-rlag, .. elke lI"e comI11wie been te beeliMeo W:
w..t 101 hei elfect, iodien de bepe.liog ... n dit
.rtikel niet "ordt oagekolBea? Bet wjjbbe-
,to nr ill een _nuiel deel 'I'&Il dea tak. De
fUllctiel t'&IIdie baltaur z!i0 olDlCbre1'eB ill &rio
Ll [ der Provinciale Cquatit"'",- .. uruili bet Wo
duidolijute blijkt, dAt geen Dondstak kao be-
&taan wad.r oen w~bbaltuur. Het is OoL
belasl mei (C.I) de IrieAng van nieu .. e leden .
(") de iDt'orderiog der iDtoekeologapenaiorn:
~c) de opze~ag t'-'l de wetloil! ~~mend~
)urlOlmll&e bijdragen 'IIn "enlag un 't dlJltriktA-
baltuur, enz. He' il du duidelijk dat geen tak
kan baltaaD IOnder IICIDwiikabtetullr. Het mlloll
miMchieo een open Iew_Lie &liD, wanneer eeD\ak
ophoudt te ~teao, iadien se niet ge"'leld nr·
g.wert, Qf indien de iateekeningspenningeo van
mÏDII!,eDl 10 !edeu uiet gerepld .. ordeD inge-
_aid, enL, ~r . .er kan .t'olgéll8 io.ioht
u..er commlNUI Blet den mlDltoD t"iifel [,e-
• tat.o, dat een tak ophoudt te beatun, &la aaD
alt. 7 (a) dil!' Alpni. CoDliitutie niet .. ordt
'I'OWaan.

\I. Uit de getuigenU! ja het aan uw commu.ie
gebleken, dat er \aNlCheD 1893 eD 1897 geen
wijkll'-tuur te Dalj~phat werd pkoMn. Dlla
hield de tak in Dec. '95 op !,e beetaao. Niet.
.. erd ~edaaD hem .. eder op te richten. ID de
jaar"ereiagen iD 1896 en 1897 door 't Paar!achl
diatri.ktlbaltllur aan het proviaciaal baltaur
gelOndea, komt de nUlll 'I'&Il den Dal:ï-pbat-
.cheo tak wel 'I'00I', doch die 'ftlnlagen .. aND
mialeidend, daar er pen Daljoaphatllch wijb-
baltUllr beetond, dat ..enJa'J kOlt doea UIl 't
dietriktabeetuur volgens art. III der pro1'inaiale
conetitutie. Aan bet.iJlde t'aD 1897 .. erd een po-
ging gedaan dea 1'ervallen tak $a doen herlenD.
Dit .... eobwr onlD",eiijk, daar de tak aiet
meer be!toad. De _Ige WIl WIl om opBieu ..
eeD tak te stichten. Hei proleet, bij bet Purl-
.che diatTikt.balkur ingele1'erd, WIl dllll .ge-
pnd en .. c:rd 1'erk~ijk door dat baliBur
t'aD de hand gewe"n.

10. Komende tot bet _k 1'aD deo nieli-
wen tak om door bet proriociaal beatuur erkead
te .. erden, heeft UW" oomIBiMie bet'oaden, dat
18 leeD un_k geJ3AD beeft bij bet PaarJache
dilmklabeeiunr om erkennÏDI en opname. Der-
haI"e kan het proviociaaJ beakllr het t'...-k
qjet toIIIIt&ID en JDOtII,eB de klapn our hei
disiriblbalwar ...,,_n .. ordell.

11. .bngIandfl dell purbeben kt heeft uwe
ooaaaaiIaie be'l'ondea, dat de &p.k nit twee
d.. len belltaat (a) _ proteat no drie oud.
leden t'&D deB PaarDohen tU: &.pn de .. e"is·
uid ftD ~elden tak, ea (b) Mn ldachtechrift
ftn .. 0 nieuwen ~ oppricht io Zuider·
purL ze wordea ahond8rljjk behandeld.

12. Bet proteet iep1l de wett;igheid "aD den
oudan PaarlIlObeIt tak il peroacf op "de Bon·
lÓeSiaI van wijbbelltullJ'lledeD in 1896, 1'o)felIII
art. 7 (a) der ~e Oollllumtie," eli de
o~n ....noN_, dat pmelde kt
.aal ~pi .. ordeD. "
I! op den d.. t'&D bet Oni. enoek 1'IftCheen

UiemaDd om de wett1jrhei4 na deaen ta~ fie
.'ftltdedipll. Getuis- Wft 'IPYeo het ~()O

teat "erlrraobtigeD_de. Drie der oadertee&.-
!111ft haddeo IMbelfde ~ bj) het
paarlecbo dietriJdlbeetour iïIplieod, mur
het wd, ....n de hand pw_n; Dese
tak ... feitelijlr in dezelfde poeitie &la de
".rYlneB kt 'I'aD DaljOlllpbat. Om d.
redeo, uiteen g_t in r=8, il u .. e com·
lDiaie wi het besluii , dat ook dit
proteat 1'erkeerdeliik vali e band werd p"-
door bei diliriktabetlillr eB dat de Paartacbe tek
nrYallen ja.
l4. AaIll(&&Jlde het klachtachrift ....n den

uieuW811 Zuider Paarl \alt, dit il een Ilitroel'Ïl
doeument, wur1U 1'enohillende boRken behan·
deld worden. De feifien aDn korte}iilrJ ala 1'01":
Op 15 No1'. 18\)'7 .. erd een \alt oJeiI\iobt ill het
Zuid8f Paarl Yeldkor:utac:bap. ne.. \alt deed
op • Dec. __ Ir bij 't diairiktebeetuor om
erkeDd en oppaom811 te wordeD. Dit aauoek
.. erd nB de hand pw_u, omdat de oude
Paarl80he ~ ill 't beJ4I ....u Dec. '91 beIloten
bad aich Zuider Paarl tak w _, .n er clUI
aiet twee takun ill he_ltd ••• Idkornetlchap
Jr;n1Ul8D beltau. '16. U.. e 00__ • kan dit .beeluit no "
p..,18cbe distrikta,*,UDr niet belmchti,en.
Zelb indien men IGU _meD, dat d. oude
paarllcbe tak recht bad ill Dec. '91, nadat OeD
Dien.. e Zllider Purl tak .... oppridJt, lIOnder
dieD tak M ~ om lila Zuider Purl tak
op to. treden. daD DOl 'ftIr'I'IIlt dit belwaar , daar
ei. oude Purl \ak ill ii lOheeI uiei_bestoad,
&oeD j. nieu .. e tak WeN ~t.

lG. De klacht ftn d_ nieuno Zuid ..
paarl tak ja du perood. De ak ..erd
.. _telijlr opgerioh., waarom bet un-" om
~IIIID en .rbnd te WONeD - ut
P1ar1aoM~ar wordt ,.,.._
....t de ~\, da, "wen Zuickr

paarl tak MI~:=:.;11. la het ti
till ' ooktbII qa _;; ..;.;t:.r~~;.ii~ .. ;p

011110 UUR V.K.

D
E Ondergeteekende bt'lIloten hehhende zich met ter woon aan de
Paarl te vestigen, zal publiek doen verkoopen op bovongemelden

datum,
Vendu.Kantoor,

Malmesbury, 24 Nóv., 1898.

J. Zijn 1\ ostbaur Woon pluuts. ." FORTUIN;'

BEriOODIG;D.
t

gelegen omtrent 3 uur njdens van Matjesfontein Statie, groot 3100
mor~n, met de daaropstannde Twee (; roote, Nette en Geriefelijke
Woonhuizen onder IJzeren Dak, Stal voor 36 Paarden, beplant met
allerlei soorten van Vruchtboomeo, Za'iiland voor 15 mudden Zaad, en
voorzien van -f. Groote Dammen. ONDERWIJZERES (lCeeertm-

oeerd) voor eene Scbool te
Groot B08jesmanspoort, li uur van
Victoriá West Engelsch Holland-
soh en Muziek vereischt.

8a1a.ris £40 p.a. en allee vrii.
Applicaties zullon ontvangen

worden door

II. Dc PlaatS, "ZFEKOEG \T,"
gelegen in Tanqua Karroo, omtrent GOO()morgen, met Groot Woonhuis
onder IJzeren Dak, Zaailand voor 1 ~ Inllddpn Zaad, beplant met allerlei
soorten Vruchtboomen, voori'.Ïen van Drie Stanuoudt'nde Fonteinen met

een Bakkies Pomp. H. GIDEON SCHOLTZ,

Groot B08jesmans~rt,
Victona West.Ill. Zek~l' Stuk Grond,

"DIKKOPS KRAAL," 1060 n\(lr~I'!I, grt'nzend~ aan " Aanstoot" en
.. Joseph'tl Kraal," Klein Roggervld Onderwijzer.rv. Zeker :--tll k Grond,
grenzende aan " Fortuin" en " Dw:\r,,·in-w"JJ- Weg." Klein RoggevelJ.

Daar bovengenoemd~ Plaatse« "l,,:n lll'kend zijn als zeer goede
VeeplaatJ>eo, is verJere omscltrijvin; cu aan!)t'vl>ling overbodig.

\
PPLICA.TIES gevraagd en.in-

- gewacht tot 20 Januari 1899
voor de betrekking van le .A.8sistent
namelijk, aan de Gouvernementa
school te Ventersdorp Z.Á.R. ver·
eischten zijn.
Il. Onderwijzers certificaat der-

de Klasse der Z.A.R of daarmee
gc1ijksta!\nd behoudens later af te
leggen IHl.nv\lllings exa.men.

i: LidmaatschIlp eener ~Protes-
tantsche Kerk.

c. Bewijs goed zedelijk gedrag.
d. I1011andsch en Engelsch

onderwijzen, terwijl kennis Tan
Muziek en 't'geven van privaat les-
sen tot aanbev~ling strekt; Salaris
£175 ppr jaar.

Ik heb de oor te lijn.
Á. 8. ROSCHER,
. Sec. Govts. School
Ventersdorps, Z. A.R.

Eone verpderillj! nn don tuinboawraad werd
WoeDllClagmorgen IIIde r.aat van het depart&-
ment nn onderwiie, Kerkplein, gebouden,
onder presidium van d.m heer .A. Albrocht.

Tegen .. oordig .. arull: de ed. heer A.I .
HerbOldt (aecretariB VILlI landbouw), de. B.I.
dn Toit, en d. beeren J. F .. Ponb, L.Oloew,
D. de Vos Rabie, C. W.O:. Kohier, P. R.
Halleeon, C. P. Lounabury (reroeriur ellto-
1D0100l) en .A. G. PIInII6 (aecretarie).

TQEL.\Gllf· voo. BUOO:l.IBOITOSll'tKL-
De heer Kohier &ei dat de regeering beeloten

bad een toelage te geven 'l'oor het berooken 1'aD
boomeu un de eersto. 10 IIp~ton. De
Paarllcbe landbouwers 'O'Q1'Q8IIiglOghad durop
,ea- tqIIIItel-.lroch\. Nu ging de ~
ook in het Purllcbe dja~ ~ ~
rOOkeD • \nil in compeau6 ate' de ......m.
PI, lliJ DOMW d1\ Dt.\ billijk"'" BU

Voorts
HU l~RAA D.\' -

1 Voorkamer Set kompleet, ~ Klco.lvr Ka~t..n, 10 Llzoren Ledekanten
(dubbel en enkel), JO Eet-, Wasch- ,'II KI,'ed T"foh, 18 B~nt\vood
Stoelen,3 Banken, Glas r-n PortTI"ifl \\';lI'''n, KO\l\(eo~oreedscha.~,
liet gewon!) 8,,!\ortiment Winkel Goed,'rp1\, 1->111.1 groot.e hoev~lheid,
'l'oonbanken, Hakken, Schalen, Gn\'lclJt"l\, cuz., enz.

Verder
vr. LOSSl~

2 Bokwagens, 1 Bokwagon op Veorcn, :; open Karron, 1 Kap Ka.r,2
Span Tuigen, 1 Paar' AchtertulllCII, li l'loq;en, 3 Zeep Potten, 2
Schroeven, 1 Aanbeeld, 1 Lot Sta:en BQren, 1 12- Voot Jumper,
Zwingels, Kettin~, Jukken, Kruywagens, Gr:wen, Eggen, 2 Blal\8·
balgen, 1 Lot Planken, enz., enz.

VIr Graan, WEGGE LOOPEN
OP den 3en dezer va.n de Plaats

van den- Ondergeteekende,
lZwart Merrie Ezel, 3 jaren oud.
laatst gezien te Klipfontein op
Darlingweg .

Hooren Schutmeesters en ande-
ren bij wien gemelde Ezelin mocht
aan~loopen zijn, of nog komen ~-
loopen. worden verzocht er dadehJK:
keDnis van te geven aan den Onder-
geteekende, door wien alle billijk.,
kosten zullen betaald worden.

.M. M. BASSON, Sz.
Ka.labaskraal.

15 December, 1898.
li Dell. 1111.

150 Mudden Kooro, 100 Muduen Garst, ltiOU Han·rgernm, 200 Balen
Kaf.

Eindelijk
vnl. Levende Have,

11I0BLUD •

V_beidene Eorlacbe polit.iei hebben in
de .. eek 1'oor de mailboot .. rtrok publieke
'I'ergader:intJ811&oepIprokeu, _tal O1'er EB-
rLao<la bUltealandJche politiek. De beer Cham·
berlain .prak te J4.aneh .. kr over de ....f\Wjjd..
rir, g taaKben de liberale maiDnia1ell en de libe-
ralen. De Jdot'e tn.chen die paTtijen. -_nde
hij, kon niet ot'enpaDllOB wor_ -Lord I.&I1II.
downe, .ir )(iobae) HiclrJ-BeII.ob ea cle heer
AJlquith ge .. aagden t'IIII de PMhoda Jnr_e, en
p...n hun blódaobap te Itenoen dat de .uk
he...recJi&enclopgelllM il geworden.

, ANOlln: L.\MO£)l.
De 1Uk·J>rerfua w nos de kWeiloiena dali

daa in het ~gt be .. opn FrankJ:i)k. Kapitein
Dreyfll8 geniet thana _r YriJheid op sUo
eiland ~nil, en er ill r.elfa aprake, 'I'OIpDi
~tere berichteo, ftn aDn tenlgkeer uur FrUIk·
riJk. Kolonel Pioquri w.. weder 1'oor hel hof.
t'an OIIMAe. In de kam.r ....n ~
hoeft oell .. auordelIIlI tooaeel pluk pW toen
een der auti.JoodIcM ledeu Hide dat bet hoofd
'I'&Il bei hof nn _tie een Jood ... en .ijn
poeitie fie daokeo bad ian de ~ermiq der
Joden.:oe DuiMehe kei_ ilkr1I3Iekeerd 'I'aDsUD
reil.

In bet OOlltenrijlt-Hoapanabe per~nt
~~ .. ed.r ... ~ljjke .tand;.. plaat. ge·

KOJdDULII.
&...... V...... '

00l0aIaI OrphaIlI..'_'ber &370 41 • &17. • • 'oe-' KIIAIe and 0PbaII . ,
CbamIter... .•• uo 0 0 '" • •

8oa\h AfriCU A8KJ all*"' 100 0 0 to6 0 •
&ud ot SUC1ltan(SpUl) 160 0 0 1. 0 •
Paarl Board ot I~tan 18 lO 0 10' 0
cyferpt coal 0 11 0 0 11 •
.&iIa"""- a 0 0 I' 0
BquUabie Flte •.. 1)7 0 0 19'.0
Iqullable FIle ad Karine 1:a 0 I"
COlOaJaI ~ ••• 0 11 0 0 I' •
l'BGurdien~'" 11 s 0 fill'
Port Bliabeth ~ 0 11 0 • J.I •BoIebuk )bt.ebs 1 • 0 1 'lO •
8AlliUIDI ... Il' 0 I J.I t-'
lCIeet;rIC: T_ 1.1 0 1 t •
(Ipd.BeIaei Board or . -

lbec"atan I 0 0 '10'
1l1'GurdIaA 8 oot 0 0
PaarlWiDeIr. BIUId, 00 10 0 0 10"

.U1I••.4lID......
1 , 6
I a 0. ~ .
o 7 0
a 0 •
I S I
1 10 0
t 15 41
I • 0
1 18 0
•• 0
li • ..
o II •

1200 Eerste-klas .Afrikl!.ner en Merino Schapen, l:JOBokken, 18 Afrikaner
Rammen, 3 Kar Paarden, 10 Ezels, 26 Donkeys, 22 Oasen' en
Koeien, en nog een menigte andere Artikelen te veel om te melden. DISTRIKT,. PjUESIU.

WAAI1aOHC TAK.
\{Ollr lt,..1 (~.",rMD,ll"'t!')"'I' '111" ,h P;.. ,lij

• 14), 'tC..-4.l,t""h"'t, .. ul.tl,j ." tit""'r."''l.b ..
"n 1'"" ..."'"'' fh.· \ •• ',.", "",•..,' !~lq"l'" Pt'"
' .... h." \,.. ~.II. hlJ "' ... be-w,I'~u \,,,h ~I

..-, Lj, ...~r P"·lntft. ,'"'

liD" 1'01r"I'''''·'' ,1"" Id....'· .,·h.."pij ",.
...' iv "", ",,,,,.t jC" nu ..'"'' ,,"' ...d.. IIIl.I"'","I.
(Gloni.h" ~: r ..I1.,. .... '·.,,,· ell O....nl~ V ...
IAltlllCbfl k~""ri"lI.n. )\unlv\l'*'h\"'Ioto" •
,fdt,tohllt'!-.l ..n. BaaK"'" ,,".J ..... P.bbe
"rtttl,~ihlli'1\ Ih"....,h.p"ll ..•· F
0..1'1"," arell immen "I,.n I'iu4., ..
'j 'f.a. hijeea 0IIl1.alr..u .f lAl b~

G.W,.m~"'"

I -

Eon. comi" •~ ftn de Nelspoon
kt ..~ pbondeD bO '~ heer A.. Loa .. , te
r~ op lW No ...., '98, met 4 oomité-ledIII1tegen,J,oordig . 1
De t-etari. PI 1'~ vali de jurlijbehe

inko~ ea Blip"il, betw.1k ~
..erd. ,I ,V_. lIIIIákie de ~t&ria belreDd dat drie
1edea;*l0l oMt b_, lie. IllIbscriptie betaald
~ .. '

~ten werd dat dc\_et&rÏI de laden daar·
'I'SIt lttiDUia lreODiI 8"8., -
o~.t:werd heeIOien fil 1•. 3d. ftII de ledeD

ua _dia~1lr $a o~
N.. ~ l(1IfIPld te~ hebben volgde de po

~~6l'ing ~ 9 gewone fedeu t.egeD.

De +erpderllll werd; popend. door deu 'I'OOr'
Jitw.\dea heer D. J. ~nth, _t gebed.

De aoiulen afa~ 811~ ..jjnde,
~ de voonftter ~ doel der v~
un dfl leden bekaDd,' ,.meljjlr: dat .•
Yinpt:lDateD moetea oppmukt worden "oor
UDlWude proriociale itenradering· .
Voarat.el H. Loawrelll·Ó. V.-ulen, alI_·

lie beléehJij1'Ïllp'P.lDt M hebben: FAil lpoorw8IJ
VaD of .br naar bet nqordWeAaD.

~~s~~'Lovw,ak twe£de be-
echtiior,in&Bpunt te ~~n: Om beIIproeiiar'
... ~ op kleiDe lebaal, Wyoorbeeld un iie
Onnjenrier, te ~ en ook meer tepmoet-
kominlt aan boeren te IChenun dan de baltaaode
.. et 'I'c)Oniet. .
Atg,- •• u,r,JI8DOID":.
V()(IJ'8tel H. ~-P. Vermeulen: Om de

notnilln na den kt nitt meer iDDi Pot";0'1( te
plu., ~ gesetjd ....bl8d onmopliilr: door de
Af~r ~ii kan p"oIcd WOMen, _ dai
de nol!olen t'&D de_II tak iD 0 ... Land pplut.t
.. ordell.N .. idiecDlllie _,.a beoIlofieD 0 ... WeeJWlad le
nap~ de oótulea t'oor eiesen teil op te _0:

VQánteI P. Vermeulon - A. Loo .. ; om Di
Palrl4t 10&. toe $a ke_ yoor gedaoe dieDiten
be.......
A.1glI- aangenomen. ,
De ;-ol.iend.e t'êrpdl>!1"II .. erd bepuld bU den

beer~. VerlDeulen, te DneliDgapan.
De l1'oorzitter dankfie lIit DUID der t'erpd ..

ring 'en heer. en IDe). Loaw 'I'OOrbun gUIle
O11t,"*pt.De !t'érg.dering .JooL IDd gebed door den beer
H. LQa.. rena.

\

1 li ,- 1 I •
SU, Il ••
1 iS' 1 lt •
218' lOO
013 a 011 0
I S I '1 t •
11'1.110
tU' 011.
• t, I"
OUO 0111
8 I I a 7 I
Sla .....
SI' • ,.,
1 18 II 1 11 t
711 6 '1"
t •• 1"
100 a'.o lfl li 011 1-

OU8GB'" CIl1Aft'Dl..........
8 ,'0 Il N.~ 8D~ IL ~

KOMT, KOOPT, EN OVERTUIGT UZElVEN I
VERVERSCHINGEN OM NIET!

!
Vergeet dus den dag der verkooping niét.

Dinsdag, 10 Januari, 10 uur
loloDi&1e lcaUmer ea 'hUt

MAATSCHAPPIJ.
No. 4, Kerkplein, Kaapstad·

p~V.I."'t
TeJertU!D 1J,bIl14r .. I ")'IDILI'1't."

'hlet'OIB lo. 18••

v.m.

VAN
GEORGE TURCK.

EYK & Co., Af~dugers.
. Opqerlcbl 31 Maart, t848._-

~,OOO
£86.800 . (Vflll_C~')

Paarl, 2 December, 18~8, WOROESTER.
Kap1~ ••.
B,eMrf' J'01L4I.GEZOUTEN' VISOR. -- 13 December 1898.

De toren t'&D de Ned. Oer. kert,is nu yol-
tooid. Het ... MB urdiiheid te sien hoe d.
werklieden met eeo touw ot'er een katrol '1'&11

boven our benodeo k.. amen.
Het ICbjjn; of dr. J. H. H. Beck, eie ..Ige·

meone coeclkeuriog YaD de kiesen .. egdratJi·
Tot nog toe hoort men nie~ aDdere k&ndidatllll
noemen. Dr. Beek ja pen Bondmlan, IIIUI' bU
.taat . op hetzelfde platform 18_ den botr
8chreiDer.

Het den uuchteB-bandel gaat het no recht
!luka; 0_ 1'flIchten h&D4e1aan ajjll nu besii
me~ bel .. nchepen "aD abrilro-. peeren, enl.

De priaonier Cameron, die gedurende de
laatlte 10 jaren geVIIII,eB gezeten bad, .. erd
pteren loIge~$an, en heden .. erd gemeld dat
hij ..eder _ miadaad bepan beeft. De politie
is hem d. woder op het .poor.

Zondag l.I. vond de belrr&fenia pluta "an de
doehter,...n deB beer N, C. Krone. Zii ..u io
de Good Hope ICbool I.e Kupetad; en deed
daar e", .. hoófd·ontateking op. Zij o"erleed na
een liekbed 'I'&Il _ .. at lICht daleo. Bet lUk
Wft hierheeII ,ebracbt, eo, ~ reeds 'I'er·
~,Zondag ter aarde beeteld. De Jijbtoet.
... _ der groot..ten die nog ooit hier ge.ien
werd. De liedroefde ouden hebben bet alge-
meen med"let'oeI t'IIII de in .. onen albier.
Vele telegl'1lDlllUln1'aD innigo deeloemiDg wer·
Ika Iioor de bedroefde oudlll'1lontvangen. . Hf;BCULESFON'1)ElN, PlKETBEUG .

1
Boeds.yeNaJering gehouden te Berouleafon-

tein. Do. 2, Piketberg, op den lOd"n D_mlJ<>r,
I~.j

Vij(t.ieu leden tegeuwoordlg.
Ge.p.nd met gebed.toor den boer .A. ViMer.
N()~Olen ~r "orige nr.pdering gelPen en

goedgeteurd\
Op! .oora"'l 1'&11 den beer D. Greal! werd de

heer lolum .... Smit all Bon<lalid iD desaD uk
oIllE8II<~ml'n,. op "()CiIrstelnB deu heer P. du

O&vier.
H. AJberiiln af&t'vurdia'd ...
beDQelllinp·~' -

rekeniIlS wr wel, groot wuJf

UittJ_~~clenaec:ntaria·
cmr::':U;
C." Wui, L.W.V.,
a.-a.a .........

...._.wJ ..... _ ....... I'"

Voord. Adlllln~ nA Boec!.l1 •
Iirodnmmen, &lA b_teorf'n,.ld~
~.n. Voogd.D, C1lratorl, Trutell YA
(ultOlYeuwn Boe<i.le .0 ODd... B • ..ups._,....,.dea. la:r.· ktan. Á.. ,"' .... ~
_ t'OOI' ':u.,.-te .B .a Ni ... ln""t.IDO.
LÁq.i.t.w..... .'.D Oaderlin~)(Mt.
'cbappijeJl ell rit'Ul ....
. V or de Invol'l~erlng van Verban
Jon, w'sseis on illl.i,·, .. ;:)onul ,on.
Voor leening van Geld op Eerst.·

,orbS ,jen v lil "élal~oed en ander,
~oedi , ..~u' dG ,eeuri~el\dP, het. tho
leggon van Kap'I.a&I, d<ln I(Oop e'
/er"oop van Va~t~odj Cln .tldp
_'ia .. r•uorn.

1 I
1 ,,.
o •• •1 •
1U
, lt
, I
1 11
I ,
• &
o •

VOOR Aoede Gezouten Viseh, Vervoeg'U
bij de Heeren _CoMBRINCK & Co., lJoek

Road, Kaapstad, of

COIBRIMCK &: CO., Piquetberg Road Statie.
Kaapsche Gouvernements Spoorwegen,
WIJN BERO-KALKBAAI-SI MONSSTAD TREI NEN. _-

DIREKTEURm; :
I',AUL Ol<.: \rILl.l"-;'~'" I'".·nt ..ur

Vd(,~.,'!f.lt.

I-' ... ' Itn' I'". ~ W ~: Il.!.".
Il. .' 1""'''' Il \1 ,\ " •.~.,.

I • .II. I.lt., •• "IJ, ~;. J. ,.;. f.

lh,"tu:ktUl1h" h..', ,,~t"u:-:!II··n ', '-'" "ll"t:.
,1 .......'. Lel! 1.*" 1,00\111 ... ·,. '· "I. _, \

~Ql.;'tl .. ~e ,,~kn"'J' r .11 l, u.' llAil

"h-I'\")3=t' I,.... ,,,,,,,'Y""'." ,.,.k "nil .......t.;,."
..u,r r(t411 ~""'I· ....f,,··I". " •.nr ~~ll" ,tJt,t~tl ,I.

..c ...... ,tl, .. ,'p'l ..",,""'Hl ....Oo,,.d,,t,jA At jil ...L

Veranderingen beginnende 16 D3Cember, '98.
-----------------

BEEN TREINEN.
9 ... :' v.m.-Additloneele Trein nRar Kalkba:1i.
lO 2~ v.m.-Naar Wijnoorg,-geetaakt.
11).3!1 'I'.m.-Tegenwoordige 10..1.0 V.IO. Daar 8imooS3l.ad. t',l 0m t,"J5 'f.IJl· •• r·

trekken en til Woodltt.oclt en Zontdvier stilhou,I.,,,
1.7 D.m.-" Slecht.. 'II Z.l.erJagll." ;&alte Zoot.r1"ier lliildhond~u
'l,;, n.m--" SlecnUi '8 Zaterdags." naar Wijoberg, ...1 Q8llU Kalkbaai gaan.
. "I~ n.m.-Naar Wijnberg, Lal slecht8 naar Rondebosch loopeu.

TEl<.lJG TREINEN.

C. F. VO)fEI.'LElI,
Secretarie,

TUINBOUWRAAD.

G.~~v.m._Tegenwoord4te 6.35 1'&.0 SimonIIlItad zal O'1l 6.45 v Ill. vllrt1'9"ken en
niet te &oeebank, MowbralJ, Obee""torij Ro,,'] en Waodatock
lItilhondeo.

7.•"0 v.m.-A.ddHiooeele Trein ... n Rondeboech.
lU5 l' m.- Additioneeie Trein nn Obeerftlory Road. .
7.55 v.m. _ Van Simonlllltad zal niet meer te Rondebo!ch IUllhoull~n

11.44 v.m.-Additioneel'" Trein van Kalkbaai.
.L'l5 n.rn.-'· SlechUi '_ Zaterdags" addit.ieneele Trein van Kalkbaai.
4.40 n.m.-Van 8imonlllltati zal om 5 nur yertrekk.n.
5~6 n.m.- Vau Rondeboech-geeta&kt.
ti ..W n.m.-" Sleehta 'I! Zaterdap " vau Wijnberg Al ODI 6.35 n.m vl'rtrekken.
6 5t n.tn.-" Sleehtll '. z.t.erdagJ" van Rondeboech ~pt.
7.~6 o.m.-" S:echtl 's Zaterdags" additioneeie TAm vr.n .Rondebosch.

C. B. ELLIOTT,
Generale BestuudM.

&aapatad. Deoember. 1898.
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Bolinder Zweedsche Kook-Kachels,
ALSOOK.:

Zwart en Geeuamelleerd Kook Gereedschap.

PRIJSLIJT
r op

B.M. BOSS &; CO.,
STRAND EN ST. GEORGE'S STRllTEN.

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer vertrou wbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POSTJ VRIJ.

'87......~.A. ~EI~~~,
KAAPSTAD,

HEEFT pal! het beroemde Mauser en Sporting' Magazijn Geweer
ontvangen. Het laatste en beate wapen voor het sohieten van

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

Dynamie4 Detonators, en Lont.
. Bicycles, Bicycles, Bicycles I

SOHRIJF OM PRIJS LIJSTJ:K.

Nooerlandsche Zuid-Afrikaansche
6POORWEGMM TSCHA PP.J.:

Kortste en Goedkoopste Route voor Relzlprs en
- ~ .

Goederen ...an oe Zee naar Johannesburg.' Pretoria
en andere plaatsel" In de Transvaal.

Dagelij ;'.scha personendienst van Lourenco
Marques (Dei~obaai) in 24 uren naar Johann .. bur.
en 21 uur! naar Pretoria.

filii HOl Rs1li&tn 1III1••• _' M 1" .1 tri
II~ I " lf PritrJa Jj IL" ... .

~D.. elljkache personendl.nat van Durban (,.:...,
Johanneabura-. Pretoria en anCIeN Jh 'I.....

tVNJ en Or&I\J. V, •

D. C. FLLlOTT _ Br.
8lapn,. 811&.,

"fJnberr.

AaTdappeltnoêren

RUITEN.
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TENDERS worden gevraagd
voor het bo:Jwen eener nieuwe

Kerk voor de Nederd. Geref. Ge-
meente te Sutherland.

Teeketringen, Specifikatiën en
Contrakta-cOnditiim kunnen gezien
worden ten kantore ~ den heer Alleen het beste materiaal ge-
C, Freeman, Architect, Kaapstad, besigd, en.~ fooien qu gebue8rd
en verdere informatie kan verkregen op de billiJbte achaal, Of6NeD.
worden ten- kantore van den Onder- kOlDItig met goed werk.
geteekende. EVlIlU.RD DIGBY,

Tenders, duidelijk _gemerkt"Ten- L.D.S., A.O.8., Eng.,
der TOOr Nedel'd. Geref. K~ TI'IIIpr __ eie r--.~ ...
bouw" zullen door den - Ond~ . C!aut1lC ~BaiIpI ...
teekende worden 'ontvangen niet BI8Tm7aDD.
later dan 23 Januan, 1899. =rr=z: ----- __

De laagste of eenige Tender niet - TUIG" !
noodwendig te WOrdeD a&DgInomeu. DIBGBNBN die goede tuigen ge-

P. URIOH BTBGMANN maakt wiDen hebben tepa
'. Beer. Bou... Oomm'i.i.. eeD laPD prijI.. ""0Gi- SiaI& bij

Sutherland, ,Mo D•.GOBBBGm.
6 Deoember. 1898 ..... ""1. .
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'De ILUst"
lleiringspoort, Oudtshoorn, ..

25 !4ovember, 1898.
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\'oor dadelijke .., ..~.
:lnBeste~

rdappelm ....
van 70n..

( & CO.,
'aat, Koobstad.

RUITEN.
1 en deecript.iel ba-
G oz. 21 OL 2&-.
erverf~
geriffeld ens. GJu
'pakt.
BEGLRY,

Caledon p1eia.

-EN'S
of" Nelll'atiae.'
en beproefd de b-.
en ZinkiDp Boo6t.
•Ile IOOrten ~
,ht door Iroadea ol

il d~ E.A.'DftD,

a KAAPSTADI
iV .t; Co.. la. 6d.. I*'
peet 2a. 3d. ,

KISTJES.
Rozijnen Kistjes; ,
Inken gerroefd til
~oorten Knyana
;aardigd en goed
,a Spaken, Diaael.
3tlZ.. enz., te koop

N'&CO.,
Dok·lt«. 1IQIaH.

m _id"
NESBURG.

nden, vroeger be-
le onder den mj
J ilIIll~ON, makeD
igheid zal voort-
hun naam.-A.Ue
'vertrouwd sull_
len uitgeToerd.-
leeeter • .Job.""..

1. Jo~eeb1l!J' _
; Olirier, a.rtd,

ns OLIVID.

AAHSCHB

ltAILDIJ!1frt·
L" M... ta~.1&~P"

·jt>rer Ujn Tert.nk.
,lO naar Londen om
t.c 4 n or n.m', naar
, te Smt HeJeaa en
op de bepaalde tu-

TLE, Xapt. BlGay

;, Kapt ItIl.OAl.L
ru:, &.p,-H.u

and III Lu Palaal
I, BlIu""', _tnml ..

,& SUEt:a, omtnlllt"

1:. y, Hua!I!,OIIltIU.

<ge v""oere 1Df"
van de O.un'LB
iAPPIJ, (Bpki).

LIJN
1AILVIE~~

liT8C1UPPU'

ij'! mooie 8tGoa1
) l''i verI .. yoor'

, aank0ma6 TUI

lI.&d~NGKLAlfV
n, wordea ait ...
,!,V&n IO,__t
lja.
naar HAVO'
4,,,,ntib YO-" &la
jon perd. UIIiGIt
S!.oom bouton.
loe men .. ~~
nioD ~1ODa""
'"

meG cl... vijltáll

YOI~IP'Ivbti". P l~;d':~~:!1C~1~ de heenG F"miatre II
• .."a ..... ooit haDne nacknletUl ....

ma.. If- Y11wiJli4rlljlr kml)f kJeD .mw.. ! .

de 8aaf. ba.. der "rpdmq wa ... EL~...m'L';_'J)e bqOf,UéOIa_ iii
Il De AI ..n .a- n" k _:.. terefI ia be& IIooawrtiialdlllof ~ M!' ....va eo. ...__r pa v· !lll_ ~r Sear, lut. dri& aa. t.ot ...

rech' trOtICh IUD op nlke lIlaDD8Il, die ,PraaIr d I ..._........ ,..
geJ1!8d slJD opofferJD(JvD te milko io he\ Cc.". ....oeao.. ~- .... - -'~,...
belaoe vau OD" rech,snardlge.-Jr. ID D. AJ'D~JIU'a.ÁJ) _ ,.,.. nu.. ta
de ..erpclerinr te Hllmanldorp 'Werd d& Ml de -tuk ~ ......ua did _
rechte oaUonaJe. PN& popenbMnt. eo 11NI1IUI0lDIr ~!M;. la"' t 0.p .De ........
lIangeY1lud door de .. D peet IrulJlien WU biaaea .• plae WW4 op _ a-
blijm_irden DleawenatrUd UftYlardeD. ct. nad ..... ~ .
IDdit'D d. ware -.rleodea no .zllid.Afrib DIl ~ &IoR'I'1I-PlTrrB.-_
de haDde:) ineen .laaD en moedig werkeD .. cIa' • .J.... 8i~.1IPIIea&M bit lid
dan sal t.e& goede IlIt het kwade geboren Ieol al CIOea .. lp ........la ........a atl
word.. eD lallen de beroerde .. oallDl' de 1lek&-pe&i&W ~ - ---, ta woN ..
ame-'-'-- tot achande -maakt _rdén. _,..t.eJd door W. bof, af ........ De......». ..~ CrOBd ftJI eie a~ Ja. CJat ClriqiiCIe OlD.

De b.. Bademeyv la eeD man op wien .taadiahedea beia lIOOCIaabD IÁIINII Iron ...
men kaa nbllea. 21Uo. bekwaamheid Eapland te PaIL
eu getrou"heid aUn bekend. ZUDnenie- BIT O.DU""" ~,

_ioll IIlI ouptwijfeld eeD UIlwio.t Toor beaneD 'rID £aG toe 1e.tun ~:i:::~~~~J
de Af rikaaDder-partIJ iD 't parlement lIJD Mt _tri~ _Ijja
en dat hU d. plutle1UIre belangeD na _h"" lija 'rID hU CItnH
lij De kieMIn road &al behartigen 'Preekt -uftua~ ea die .. wiDit .. eel .........
Yao Zt'l'. tweedekti.e oocIerwjj .... - ia »e...

ber 18911m te pao, DAu..&raatie ,..w...ull"
jill' II1II he, NOrmal Con.,.. KMPt.d of •
Opleidinp ftOhooJ, W.wa,toa, .. bebbea ...
a')M.
Buw£Luaauou ... - Woellllllc midCIIr

werd het huweljjll: .0Jaokkea 'rID dell ~heer
Dirk 'rID Veld.ll, tweed. -aria Y1IIl ....
YOIkIrUd M Pretoria, met jOlljpjlLf. Aletta
Huaia, cIochter 'rID ua ~ J. 8. KaraIe,
L.W. V. De pl.oht' heicl YOad l'Iaate m _
Zuider P..,.llI:erIr ea1:bud werd lJel. door
da. J. B. N .. thliat, 'rID 8teu.aboM:h, g. YOl.
~ rapport al ua oue "Iped" uitp .....
_gnD. . .

BIT Go.DII Boor 8XlUlf.l.lUUM .rierd. KiAer·
midda, (Vrijdac) f_to EeD" ptOt llllltal
~deo en oaduUeaoel'l wwd door de onder
wil_a eoleerlia,ea op do allenn.ndeliik-
,to wijle op _ au_ou. reOePUe ooihUid.
De aaJ-pahlid .. de .ieriaa 'rID het 25 juig
'-tun 'rID __ iarialatial, ctie ned. 100·... 1
~oor d. OPJ.idiq der cIoeIiMna .... _ land
peII.a h8eft. 'Wij w__ deN iaricltu,
... 1.oorwpoed toe ea _._, d. he.Of.
deraua ernn aOK... 1 'rID "ua.beid 1nl·
1111 pJill.a.
BICYCLIIOMOIILt1It.-EeneratJ~ bic:Jc1e 011-

pluk had d_ week op de.. ..ll 'rID Doom·
ri'rittr naar OadiUoona plaat.. DIl heer lIu
GilliI •• op &ija .. ~ naar OadUlaoont, Ml
toen bij een 1Iea .. 1aIfIJII kon hIi .ll.. rjjwtel
aiei '-&ieren _ 'riel op.,.~.. Bij
beInram leeljjb _aCIeá II1II ajjae lippen, WIIIf
ea _rhoofd ft _.. .g_.ooriaacIea wer-
dea heeJeaYaJ .i........ De heer GiJlia ·werd
door een _rbjjpaade br ~ ea naar
Kaadelul'lri'rier .en-oerd, ~ eIIl dok.
Mr oalbodao wd OlD hem te .erphpa.
In M,UN al .. heel nrduiatenl w_ op de

nacbt'f'lll 0-. 17-28. De ...... lllllra·
kior m.t de IOlIIIduw.ftJI de unie Yiadt ~
.. 11-7 a.m., de ret-Ie ftl'duiHeriDc ~t ta
1227 .,m..eli tie aaarakiDl _* d. __ awal
aijn M 3'6 ".m. De _ al pheel .erdulatVd
.ijn .oor 1 aur .a 110mma_. o.dareade de
",rooi.t.riOf al d. _ ljJa la d. Co..... lJati.
U(miai, omUau* hal..,.. .. tu.ohea eli roode

000 een'" grooM .ler in Orion,'_" Betela_,
8000 O.rret~ mdir bum te dauill biline II1II. an d. 'w... ~M .terr.a _ Ge_IDi, p-

BO die .iodd van die &i~t.I'"' het hU .er die Damd C.. tor .n Pollu. Due il de laaIeta
grimmige Borg SKot dink beledig, ea.k wiJ mafHI ..",.iuiaMrÏDI die alhier _liIDipn tijd
flOC lieU of leur J ,.ma diL ~"r _tkOltIl: aal alaiohtbur lija. .
opeet. In oun artik.1 "lUI vanda¥ b.rbaal bij 8UPUIGlii IU,;UaoLMG.... -De 0VdIM00r"
dM beled4liog, S.un GanuU b.t aeeê dat bU Ti,_ .. rbaal' bot. 'I'OIf.nde : GedlU'8ad, dea
nie tut 'a pariti .. il beboor ... rno _r Jie_ dieaat in de Ned. Geref. bril: )laale'*leD
'n leier U. Die. SlJo peet·n.ddr, die Verlla .... , 'Zalordaguoael, m... ' een ... de toehoorden m
"0111hU blindelioHo. gen.llen lijO, wan' toen de lI:oetardu yol-

" n
0

morpD de d.1U opeadeed, atPad de II1&II
DondeMiag middag eo aand bet di. regearin, dear. De &o.ter ... seker LaiOf t.q,

weer twee fraaj o'erwioDing. behuI. Die een wlOlli bii ... doodah_1I: no 1fIIIr1k .• oor IlOl
w .. o'.r die moaie "en die VeraiallefHI omUfIIl' een an.i.r half our. Bii W __ pelenk dat
di. llartsririer beeproeiïal!MkOlua en di. lUIder dit een k .. De ~ no 'dia
0' er_ die Toon"'l nn die Berg Skai OlD di. maa, diere ph .. ,. aaoh' m d. kerk oppalo_
.poorweg·maleriaal "er die Becbnanaland -poor- wu, al hem Ielter .. D. 1.. Jeu.a om nooit
w81 _tok.ppij pi. te "err""r, .eer ia kerk "lIapea. Gedaraade deo dieut

'".. ia _ aaden kerk giateraa~ _ .tIer toe.
Op albei .mosi.. bel meDeer Saoer, die oom- boorden elle ook aan het ... , no tie

miaeril, eent. klu antwoorde Ifegé· Hii h.t bank. Zij riel _t pweld Mpa d. bank ...oor
di. ab '0 goed oitge .. erk det die p~ dad.lik bur. Zij wu auellter wakker '-1IfeDde liet
ai. die ~00m.11e .... ea die Venlag_ IOw.l, o1'8rig. cf.. 1YID tieD dieaat.
at ctie Bera t1kot m.... hal url",k. I
Dit ilCllllftwM.1d '.ee .~ .•en op clie BIIP80ElfllG.-De heer B. .J. 'rID A1taDA

...:.. .,.., k' h'" d'" -.riA ftJI Rooi Baad, QlII'IIIItowa heeft op .ua
QII 001II..-rJa-e D· ...... _IIWI p..... Rooi Kranta, _ Olie kDCÏDI, 10l-U
op die plek. 0 0 m.t _ • daim C_trfapI pomp ......

~ Wtillob - ill WalttO.aie di. _ YID liet water lik de J[JUa 8aaiUteriYier .. pom
BEZOEK. 'D p6nl? - van Pon Eliahe&h II!!m~HM dom De pomp brart hft .....ter " .,.., ~" eDHOTTI.DSCHD BOVfU'VDEL o.ie ... wllloeerbjj'od .... Y811 maak. I•• en l,bOO pllODI per aar, het le _Jjjk ..a

lWllR D wu.tU Doaderllat uod bet bjj 'alospraall: pilou op pleiaier om alk - RrooaI .. ter.. _. De

J,'CQUES DU"'SEAU & CO., ~i:aa:a ;: ~:OBe~I~~::;:rtt:::=!'!s::~a'!~'::':,J;)
~ .I He_lIijrriman bel dit dad.lik aanaettOoa ukk.a g.wOODea worden. Ik,,....lt ..a die
e, K••~ ......., mIK 'II tw-ajjcleod ske'1' IIW~. Wá'... een po.p wil opuitaa - YIIl Tu".. Olie

Kaa~ dit? (1) Die ..prog ...... ine" baaClJaDgen .. a di. ~~.D(I'~ ..~~. ~.: =:.~~
1!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!"'!!!!!"'!!~!!!I!!!!!!!!!!!!!!I!'I!____ V~ .....1 in die pari_al goll:om bet .t____....• • me' aUa plel, wil bOlD 000 waf hetaal. Di. waat de bewerkiaf ID il _r -"'~'
.Jle Juut-. frIki" gey~ ... die mosie mooan~~~~~~ ~p.~~h~pomdaa7ea_-::~eqiII,::,:~ . 11!1 op die UlIdeele ... 0 die ..... onaer": --.~

ueaUap. (~) Die bandelaan YID Port EIi .. - dea beer R. J... a lteoa lIlIII' 0." de
TDDNIOD )(ft beih wil aM kOlJllDllllie~er die in "oer 'I'lla di. £1IJO.-Aletkgedald.

mat.eriaal hê, maar die bolutiapetaJen .ID di.
land _t Ppdok.

~~. 0,j0

Nadat wer Sk:rijner die k.nk.tting Uil Wal·
loa naer 1lr,nptn.1I bet •• Iond lI8fID GarTett op,
natuurlik iom die bela~e vao silo peehader le
~erdedig 6a die republieke to beekimp. ToeD
dit Il uai- wu hOD bij aan. d.wnd. dat die
haie op hom _ .. oet "ag, Haar kijk, hij het
bolD lelik nriagiA. Terwijl hii'tun te babbel,
.tun 'a 16 of 20 lal Afrikaander lede op ea
.tap p1iik pil - onder die neu 'f'IIl di ... an!
Die elfe~ wu &. wonderliK. Die _ IUa bIOI
.... dadelik ui$. ilij val 10 IjjD ,qtpl.1I: Mrul
110<» 'D ~ wa' '0 beroetUI kqj, Di•• koot ...
nail: - .lak .aa voor - en Iket 'IJ pur .&aip-
trek.1rinp w.. dii klaar lDet K.~ - ~ It-
.1 nie w_ ttOt verbaal kom DIe. Die boek
werd m .ija JNig I.o<.'iealaan .0 a114111MideD:
".A. .... H.

o 0

Die .-PUI w .. °vanmiddag al di. 'jjd ia
~U~ op die .. iU om te
oo.w. <Hó mo. die 8"11 I!!lIot ea oa
leier W uar 1r.-1 'f'IIl af,ekom. Bill Ir.oa
later ... _r 'Mrdedtg Die, Dit il 'a poo'
gelak clat ltal 'rID die klllllingl al ia .. aie lD.r
.ie la.... Ab ba .....ioiaweer nie.

JJ.. KJa&L

EeD Prachtig Ge8~hJn1t.

JONGENS PRIJS,

Oranje =Nederland
-000&-

J. HUP Van BUREN.

VaD af de St.icbting van du W illerns-
stoven, 1629, tot op den huidigen
dag, ineluiteade de troonhestijging
harer Majesteit Koningin Wijhe}·
mins,

Groot Kwarto, ó86 pag,. met 20
prachtige Gravures j Prijs 158. of
P08tmj 178.

J. C. JUTA &
XAA.P3T A,1).

K.OOP

PAUL KRUGER
.. _~J~TZJD

MET

Portret, Handtitekenlng en
Schetskaart.

Prijs 7s. of Postvrij, 78. 6d.

J. C. JUTA. '" Co.•
KAAPSTAD,

PORT BLIZABKTH. STIiLLllUI08CO.
JOH.\NNEtiBUBG.

.Irl.A.RKTPIUJZBN ,
.l:UP8T"D.

"brik_a
Appelen •••
lIOCer
J:ool
BooneD (groeDe)
J:adea .".__ ._
Bnenden
TiiJen _
Ou ....
Uia
Li_
Aardappela -....... <..->
P-
Pna~D
Peniba .••
T_."
E.t.lkoenen

II Dec, 1....
• .. ti.
o • 1
II 1 10
o I 6
OOS
o 0 0
o 3 7
016 0
o • I
011 IJ
O· 6 t
o • II
o 21 •
o 8 0
o 0 0
o ••o , t
o II •
o II 1
OU 0

o 0 ~
OOg

o I "-o 0 1
o f I)

o I 0
o 10 0
o 1 •
I) , a
I) B n
o • 0
010 II
o • 10
013 0o 1 0
o 1 ,
o I I
o 0 Jl
o , »

18 Dee. 1.,8.
• .. d.

._03~ 0"
••. 0118-000

KIlIBERLEY.

(Vu ti. '-- J_lA __ ..Gb.)

16 December 1898.
I. I. d. /. I. d.
1 '0 I 10 0
1 I 6 0 0 0
1 2 0 0 0 0
o 19 0 I 7 0
o 5 ~ 0 0 0
Q 13 0 0 0 0
9.9 060
o 7 I) 0 12 0
080 "0119
o 7 0 I) 10 0
000 0,,"0
L'I6000
o 1 0 0 0 0

Meel ...
Hiel;"Miel _

'I:a!.rkoonr_
Zemelea ••;
Ha,...
Voer ...
Kat ..• ...
~
tTl8Il ... •••
lStIiUdInoaea
.. ,.Ib.
BienD ...

PORT KLIZ.UJJl:rn.

.1 DI:C. - (Per t.eIeqmal,).-Er _ M'"I ta-.
';j\"" rrooten ~J op de "ed~"" Ter~,me- .... k. WIttea ea femln ... lijn bijkana .. _ lOf'
pli;" ~turtYederell oijn .e"ier 6 percent gedaald
ea ..,..wa.. lO pm:eD& ,'nurder; ob, •• arte ea
"ale Ietwat PdaaJ i '

De ""rtooal., In ... 1-.-I, prl.i- ferm; SIS
haIee ..... ~ eD 166 ...... ..",t.

ONS LAND"
ZATERDAG,17 DECEMBER, 1898.

AAN H.E.'T EINDE.
Dil IaatJte 4.agen der eeJ'lte lle8lie nn het
tiende parlement zijn zeer vruchtbaar lID

belanp1Jk werk. He' i.nog Di.t IMeloten
wan~ het parlement 1't!1'daagd sal
'WQ",~IIU1ligen meenen dat het werk
lA. Woeaadag afgehandeld al zijn. Ver·
scheidene leden zijn reeds ....rtrokk:eo eD
anderen denken spoedig te TOlgen.
Gistenn WIll men in oomité.geaerul

op de spoorw",-yerlengiq bill. eD BOOde
,,.ordering werd gemaakt. Hei kontrakt
aangepan door lir JAJlES SIVBWRJGII'l'
... den heer USQUHABT, ...ertepnwoor-
uigw van de Tbamee IroDworlu Co., gil
aanleiding tot een lange d!lCQ8ie. Het
hall !>nood zich ID .... _ moeilIJke
politie, eD het il te hOpaD, dat d. pro-
,"*,'s ",oorJNteld dooI'1IeD heer8AUZB,lID_i..,.... van openbare werken, het
pWl!QIChte ' .... olg znlleD hebben.

De ~_eel" "'_chiedenll ....erpt een bel·
der liebt op d. &dmlni.tratl. van de
vorilf1! ~ng. die aan de, ka!lll!M nat
~klemd ut .. Aeclltj Da dtJ derde moLie
..an wantroa "tlll er too gebracht kon
wu~en le bedanken. liet kontrrlkt werd
aaugepan tegen de lKopaliog V&Il de wet
'Vaa 1/'1:,15; eene lijn alleen .. I banderd
<iui~d pond meer kO!Jten dlln de !lOm
'WJ.llnoor 4eheeren PAt"LI:s'G & CJ. had·
~en ~tenderd; de opinie "'110 den
PIi.OC\:REUR-GBNPlRAAL wt!rd .eronl.-
.:llI,zaamd, JOOdat loet kontrakt aange·
~~." ......ro met een maal.IchapplJ die geen
l......dl \ " ...ft zulk een kODwkt aan te
paD •• n iD dat kontrakt werd de waarde
van 't rolmaLenaai gevGefld bij de ooa,,·
lt~n nn de IUD. Dit kootrakt werd
geteek.nd op !! AaS{u.tos, den dag ..óór
,de al~meene nomillatie I

c:.ledon en Piketberg hebiJen' aUe
"~ DID zich te "erbiOden, dllt bDn
.....ell8da ~indelUk "'enuld zal wonlea.
<Zijhe"lt" Lwg moeten wachten, maar
<!lullen den- IJ"" "eg d.. te meer 'It'UI'.
dtleren en h. a diltrikteD de. te IIDI!U.r
ontwikkelfIn.

~~!'!!!!!!!!~

Co.,

De ~~h8 Bon~.
Wij veetlge~ 4e aandacht OlUler Jeare

bij de oitapraak van de commise aazage..
steld op hel joopte BondacoDIt"JI om cle
klachteu ui verbalnd me: den PaarlecheD
Bond Le oaderzook.eD. De commillie Hgt
terecht, da& II! een moeilijke en iDgewik·
kelde taak had te ...olbreagen. Ze il er
echter In getlJaagd de venchiUeDde pUD·
ten doidelljk uiteeD te zetten en wij ge-
loosen dat hur altJpraalt met alpmeene
8temmen door het pro.,iDoiaal beetuur,
,lat in Maart L L le Victoria Weet al TOr·
plcl eu, b.w-acht.igd zal worden,

Parlementse p:ra.a.tJes.
Jtaapetad, 16 O-ber, 18:18.

Soe. ab ~ Jaa Ki_ kazi DOf aie tot
verbaal kom DA WoeaMagund .ii .~
nio. DiL wae al M ..... Eli: .iea eli: wu
'a beel je I. hauti, OlD M .oonpel dat
die lal draokbillaou dearpaa. Die rapport"1'I
en letlenetlera na 0...LaruJ w. daarom kaap
um al die T.nIeeliat. iD Doaderdas JDOrre .ga
Krant te kan .it. K.OIlrut_ aloei daarom
maar l..at ia die ... werk, eA hul kril dit 10_
D.t .... ·,

o •
Di. alot nil di. boef ... daarom ai. 10 alec

aie, .aot wat il die pYo"'? (I) Leier SlErjj_
en :Ii. Afribloder partij l1:l:I.. _i ..rbooed.
krag daar ni'- ODM leids .laar :He like ~!¥.
IDi t is "p .lk. boet duidelik IÏlhur. (2) Die
,. pr~i .. e" aaaaII: rule onder mabar. Die
yerdwaalde Ooit.. lI:oloaeJea di. griauaire
Berg Sko$ bet bill .tiakead. ,._kt bij 'n
grool deel nn di. oppoeiaie. (a) Di. ~poei •
.i. bet nou oell pPlOOIf hoe di. obatrub" .aD
di. verd .... Ide OUlt. koloael smaak, ea Ilo
mij di~ bitIer "maak ...tIerug kom ia die moael
• bol bom •• er *D die raperial wil le·
bruik,

GEMENGD NIEUWS.
AA. COI.Bt:III'OIiOIIlTY.N,-o..U,OI'iil!:. stull:-

keo moetea op plaatlruimt ... acb ten. Beidede
boileD .. n bet pulement r.ilton ciqeljib, ..
bet lagerbnia ook alle ."onden, Zood .. de -'e
on,. la lallen oone.pondenten woor kaDI Inii-
g.o.

EEN UClllhlCDSTER wordt gCYrUKd.-Zie
adv ....1en tie_

DE (;ITG.n;y Lu .. rbn,l met den Mpefa
ooti", luilen IOOwat £iii.00I) beloopeu.

WI:t:a InWE bolan:Jrijko ..eraoderÏllgea la
OfIlell _te4.lilk.n tnilldiotlal.-Zie 1Id_·
leatie.
IN HET HOIPIT,UL te Bloe.fontein zijn Rfte

.. ...Il.n "0 typhe ... koorU. De m.. rdertWd
d., pe.,ientell -OD IrlellrJiJlgea.

DE GIlWOlUlII:wvtula markt za! tf! SMiler
botcb phoodeD wordeD op Vrlidatr ~ D-m.
her op dtll 00.11: YID d. Braak, .un_u,

HnuNBllOKP al in April ~an hol YOInad Dec Ii>-Lt1na, Yande hat
jaar 50 juen oud w._. Bet pl.. t.eljjll: blad . 6-""rore, "....de ....
• il .. u '_&.toliin ri.nlll "Il dit jobileam. 15-Apar. YIII 1[1I'_'
A. FIl~"p. Taatlhealkaadir Cbirurgjjo, Cutle 1'l-Ilaalm, YIII r-dn

Kautor.n. AI\d~rI.ptnat, K."pet.cl. ZiJa 15-l'aIIp, Y81I 0IlC:aU&
Iwaen .ijn ~01,,_alle 18Od1ll'll.".rbet.mpa '''''CJUIII.
mpricbl.-Zi.IId ..erteatie. Dec 16-P-n,-1oatkeptoa

VEJtGAOI:allfG.-Oe jlll'lifklOhe ".rga4erlllf LONDSlf
.. .ocleelilOlldel'l ia eie 8ta1lenboacb dia1rild H Daci-(P. ~>-n. )(~ op de ait.
baalt Cbeper'kt), al .. '-en word.D a0&..rllun NI., w te J&.del.. _ 11 1I11t' op '~DIDIdapaoII'
.... , 16 .rIDun la .. baak ~.ea •• aearri...... DI.aalt ~ 1eitret _ Jb.

D. BIIIR B. "lIGr11lM8tet', Adderleyatrut, aetra - • DU: er Woe '.De Du·
)Ua-t.d, laat .IID bulaheJdl. plaate 'I'OfIIIM. ..... Cutle ftrt.IOIl .. Kaapatadr- "!.._.... b__ eJddM, ,
reD, IIIbaadi iD_Ml - IfOOIe nlt.___ l$ Dec....(Per ......,.)-De A...... 0MtIe
PiDK tepa - .entaindetÏllf ..... :lO percen. arrt.... 'It........ .- _Il .. " PI~h.

Dil ZULU.-De Na"" Ww.- i"WIIfi'" DeGbolirb arrt,... ...... idtIIt te ......
_ .... atrd. damfI di. _ toed. pollitle .,. .. ptoa.," '. '.
klalch.1Il hear liefIIe .001' da Zalunler .... lt n...-J... ~~ ca........... la
... ...w~'IIt ..... t·.~iII.·lI'~pa_~~ ."tI" .:IJI
~--..... ~ ..~IUI""" .A. CIII*·~'Wn.til._'_U.,ftr..... - lIIiII! .. . " . . ,

UAPlUD.

, 'l'o: ~.,·, __ ,.~ .
.b4.WW .......,. '

.... 'tOb- " -."..
Pt;:, ....... aDd ....... tftDcIII!ê f ' ..

• •: . ,

. TB TBm:l..lJPJUUDa
TM .UriIIUdIr ~ Ilia · .,.;. '..

. ".... to it, kiII·d'.....,
Wi OPeIiI ~ .

TIIe.ftDCI' ~,. ....
Ba 110 _.., JIIII\ .'.0 fn__ .....
Bo' 1lIIoIdI 1o .., , '..
.............. teJIo" ,

'_ r ";~

,Be traÓI OM"..., j bG"--ftd.
Be ~CIL

TH PatiIM 1a,1I11t1a0IIII0Ii",
W." oriaoa.l

Ba 1boaI4""""" bri8f ~ ba,TIle '-Il tW:_' __ eo-hl,
No fOlK __ ..,.,.iia .. ,.."
'.!M MWt·at ......,.. ..... tnai I

'No •• fair bNWIa 10ft ......
Wi&b ,toad to IUd Ilia ." "

Whieh la ...... 1aItOar .,..,
Aa ,.. OB_,...-_ ra,:

Ta- o'er Ilia ........ OI'OIIiII 11l1li- .
Fit ...,._ crllUa lite &Dd aim- .

Sa....-J1 bIeR, Ite tbon .... 1011D1
The.1or7 ol_ 1aM...s _.1

·f
Luul ot Good Rope I WtaiIe eu\ ttO....

ÁIId ..... r ttO_t BelIoIIIII1iM,
Ka, Lo •• tria.., .... ' 0·... &hJ tn.at
S"..... , ~deIPiM I'

And _, the Su. cri F......... blaat
The ..... that faiJa tJteO ia tbl need,

The aordid ..al m ._. aaP
To PeriIh m the pa. ert. fI'Md I

&loTrIlU WAAL.
•• 0

Week "1 week the CoIoay. heiai ~
ert. the falaehoook, ~ .. triakerJ lUId_p&ioa,
which the .. paai ~"JIUV" malre· .. of
when it apie UI eJeet.OnI battle, lUId w_ it
.... ttOrau ita bO.Id Da politiGal power and
oft1oe fna which i' hu beea·diamilMd..

e.o
.E_., dort ill made to lIIÏAiIIIÏII ud ,.

ofti' the 1111)' .facta, but &nltIl WW OIIt i and
_ of 00IIIJD0Il _ lUId ...._ ~

kao" DOW lIIat the Pro,nMift Cllpllilalioa at
&JM .-at eIeotioaa CIOITIlJI', and tIaa& &bo
u;p.u.n .... at tW .... 'lIlifllt
will.

0.0 . .'. ' ..h;Ldj!;i';~L~""II'&.I:""'._"";
U ..... _ heel .,_ cri .... Boeá· .....

oo1ulllQl.-looluaal of .... wi abOUI4 'JiIa
in t.he .4,.,.,. ud.t.he (.&pe 7''- I Aa it la, ui.,
ara aIiaolll&el, .... t.. '. ..

••• . I .

. The ..P."...._" _, well bé ~
Bere .. two lIIOIl who he .. '" ud T06acI;" ....
b, &heir YO&eI ha.. 1Il'IoaaI7 deoted Uie.fld1aN
of Sod Atrial, &Dd, jlJlt ...... ...... &0
..-t ....."',k» bllIM.rd, .., .~
plead PiJ~ k» tbe ObarPI, -t wo..".. PIJ
the... o'.. • •

o..• 0
Kr. ~ .u. the AlllmWi Ii ." ......

pipV." ......... two late .. be
cta..d at bie pip ?

• ., ,j,F·..when a 800WIIa ...,.... wd .... cri lUI
periabio .. n &hat lUI WJDd ... DIl. af
"-'a, the - nitabIY rePJW I' " No
ttO JOU for k7iar to CIeUa ii." WJ.at .lIMIt
., aboa* U. ..ta- JIÏ&W&1" aDdKr; .... ,

•• 0 .

A.OaaIdiai .. .....4".., Kr. ti ~ ..

• • Thom .... ttOWthe W1JIbeIw_kln" Wwouid
• be boud b,. tlae _jori~ iD__ ._,.Wod l"

,What do &h. ~t, par.·miadecl _ton' ••0 '"

who .. led It &h.pou. ttOretura a JIIIV pWcad "a. would lib. them" ttOmab tlaab poiat
lo • POlÏC)' of ..p,.._" IUd "-IiP-· wi&hthe oaadida ... f« the Dew. ~
meDt" IUd beU.. ataaCIard oI.liriAf," thiak If._ iilbOUIClbappeD tIaal he cIiit.,..... ·1ri1oll1-1!IF'19II
of their lead DOW? bie plrtl uJlOll UI' poiat, he wou!

00
0 fIiPaDOa ua t1te heada of bil JIIIV,

what do Ua., Wak of Vrybaqr 1 atud ~I)' bJ tile Per$J uW'" u..u
000 10_ ... appoiated. (<n.n). Jh. u-

It is all "'1 w.U. k» blame tb... ..wratobed _t DG to apeak of the BediI&ribatieia BW;
agaat&," but what abo.t tbé 'ttretched _ .. IM.. I dlU'ÏDf *h. ,diltuallioa of 'wlrieb' ~ bM lila
wbo IoMw II1&II1 wwb 8fO tbU dIeIr .... had hro ,. &hree _ben oa whoa uaê1 COIIJd DOl
beea won b, oorrupt ... thod.;and Jet oontiIlaed raIJ, U ther 'ball beea ltUJ'4t of til. PeIitiOa a~
ttO-PJ thOH _li to &bo _., Iaa* _t lIIat tim. tMr· _Id ba no.... .
pcMIible? _beD ~·for, ua BiJl. BIlt __ ·I·lrr..d ..

hall W .."'wampa, , «dad .
Be ealIed ~ IOti·RhodeIi (eh ). Be
u-pi. ,...nIl u.- DIIW tb., .i
ttOPleCIP their aaadiIIateI to .upport &heir.pari,
lO.JaII7 UaW mCIi time • a· ~ "..
~" TbIre ill a POIiiiaal PDÏDI, ÏDdMCI ". ..... 11-...
.bl theG he tIuapIKr. RbOCIN 1IIIde- ....... 1·oa~IfjIMlIlDiDUed
NbaII aPiD-' .... JIUt7 bJ d.. ndi. "off
wi......... DatiMI"

••• •

Did:ha. BearW &Dd ~ nalp .,.
..... if the petition had been beud, tile, WOUW
...... ._ qqualiW? .

• 0e
We bope"'" wnt he kepi out of &bo Boaaa

bJ &he YO&eI ert. U. V"blllf electora.
•••

.. A u,r-fnl pip9') ........... blJ mJall~
he .. '-1!&Ded bJ Kr. JlbOCIea oa ;W ........ ,
Dlabi. TJae( ~ .... to 111 to be .,."
lib ....itPIUIaiaf of PP' nW, bat' we do not
c:all " that Ilea&.- wodo not WiIb k» Uaterfare
witll the .. GraM ElIabeUaan'." a.no.. '

• °o
sir J_ 8i.....m,ht taar.t.eaad to be

" DallIed" bJ Ifr. 8PaIbr i the _bar for
K.iDIWilliuD·. 'rowa pla)'iac football wiUa.r.
In_' Liq_ Bill t What a eipt tor the peil
ia the raJIer1l

....... ud
...... hIitiOa ie
..... to ......

DH~UY.W~.~

......,JIn--1oaal ........
_, Iaáow 01,-
-J,y~.~

o 0e
We woaclerwhat Hr.lllllU naIIy thiDb of

bil puiy, lUId pertic:alarl, of the .. StUW-
KaiaJrt," &he OOJOO.J, lUId .... ,_ late_hen
for V"buq.

o 0. ..
They callKr. 1_" The 8aiat": wlad ÏI

the _e of the s.un &bat ~bed to the
pip? And who w.. &he J'OIIIII fellow" wllo
feci moe"1 Thla J'OIIIII WIow iD dae timeu_ ttOIlimMlt."

o 0o .
Etell Ifr, .Garret$. had ttOCIiIaOOiate hi-.lt

trom tIaat puil whillia .had been ~III &ad
re___' thelIooI' on W ...... , airht-tlail
be " Jr.wD .. hill owa parlJ, the "ultra
Procr-i-"

_ the ad-

tIIe ..... 18. IUd. deliY8I'I UI
i"'P"OlItptw oratina

ooJ.l.ed' Briileh mb-
N.-l1.....·ÏI! tIM T_...t°0°

What ... ti ~1'8 "7 A IIWI who ~
&Dd _ the Boor of &h. 80_ "DUI Kr.
Gwreit deoliDM ttO Ita.. UI,thial k» do wiib
bila.

o 0~
FrieD4a of Kr. Bbodae Ita... paid bil lIae "1

a .. tiokq eoU.,lÏoa." Bnt tile, eaa never wipe
011' the cliscr- which altachea ttOUae .enIiCt
of .... ja",

0••

A sr'" deal hu beea aid and ;~ttea aboa'
a le&ter writ. bJ &he ~tifr. IOlicitor ua &h.
cue, bat, ua &he opinion of _., maDYpeople,
he hu been faU, jatiW ia ,,"u, ill he did.

•••
sir J_ Si"wri&ltt lau DOt p.!aod ma

fl'Ola/tIae IIdl'ClOlqol 8pria and w.,.
T" CIaIUiIW .fact ra &bM he' ..........
railwal wofta, ttOWIiDr 10 JIlOIIi &háa a atUlioa
of _, iD nlae, to. bapa -paa" wiihoat
-m~.

o •
o

when IIUIII for the lihel, Hr. RItOdea did not
plead, ..... perhapl hoped the 811J11'8111e Court
WOUW t.hea bar lIiID, "-_ he mipt tbea ....
leid that he had ample proof, hat the cóars
pNftatecl ita heilII procIaoed.

o D· .;.
The eoart-awaya lair-look 1DOt.her eoane,

lUId ateDded the time. ADd what happeaed?
J~tioa... wilhdrawa; and Hr. Blaoa..
Itad to admit tJW he had DOt the -u.a
particle of am.- lo IDppori hi& Iteie.nt
uad the T_YUl Oo ... _t fOllDCl.the
_y for Hr. stlrliarh'. elaodoá.

a c
o

lt _. to ol that ,&h. "Libel &ad lie Jow"
party ooDlÏlta of _ maa,

o 0•
What doee Ifr, hmM thiak of tIlla ?

the widoly cin:ulaMd
tm-liately ..tt.r
U.B_,w.re

_efIMluoaly ~i.ecl by •
lUI:.ltli-81laill... ptq'8-with a eon.p.

at.Q-'_ ; IJW the, were with
uw. time to dae
and there .bri.ed

DI. lIUabaad, ~ Ja.ft _ ..... ,'
YOOI' het beroep naar J~

DI. Brink, 't'8D Rooe-8aaebl, Z-AB, • .......... .'op II1II Kupád.

DIl. A P K.riel, I.eapqte,heeft ~' ..
het t.oepnaar DOUP- ea ook ~ ....
Petruarille. ~ .

••o
Kr, Rhodea, to Jaia creel" be It 1Iid, apP..r..!

to ,feel Ida JIOIIiiioa whea m the wi~lIoll.
The u grea",* EqlWlman" of ta.. time., .. bie
worahippen oa1Ilaim, lilteaiag ttO a repetitioia
of • libel wJaicb ttO hit kaowledp half DOt _
pertiole of tra,,, ia it, .. a tOrI'J apt !

•••
Kr. IlhocJee mipt now tOU the world "Ilo

f01IDd the money for II_ra. Baarholf &Dd
rUlCllua'. e1eCtieD ? .

.,_61111r1

• ••All tile "'-Iaat koab .. OriritWed ua tIli&
".- lIeII of hDU_ jlMlpaeDt,.. .' Jlr,
llbOCIM pai it; baUoea tJaia dNeriptioa ol tile
.... ~r'. aetioa llCmII' .... whole
pound'
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, ELEKTlES. .t bet ~- ---s::,~--I'ijll;na 'I'Oltoóid WP Eer.. '. Bei
l.c_oflderuawaardig Toor den ó.,t.uaad .
..,huuw~r le zien hoe dat. ."rl! uUIiO'lorrd ..
oue wurd t etl Ill. men. bet lUO bl-8chouw:&, ..
.. bed,,"kt dat. d.. .._. Behroed. t un bet
hoofd .all uie _rbn ui uluoerdcr, dali
bameunid Ilnd8l1ldAII : ~ _,9811
baito..,ewooo talenten en ~ ollder-
-iDaog ....st.. r....t no ,.,01 op da .kosten .an
clat """,cu'il( werir.Vo!gelllberebain,"U den
heel S!;b",.,d", 1111 't. £-',000 a £:>,000 kU8teD.la
het. IWlwoitl is, dewj,l h"t.oelfd" ""bema ..oJreaa,ou ..erDt"flR'lIl' 1><>1. k..ning o'er d• .£211.000_
kOlJten. Ecu dni.lcI!ik bewjj I dat de II..-
Behroeder wcel hoe om Le werkeo till'" lUea
werlr"u, ten einde geld te betoparen. Ea.....-p-
lijlrt. DD de Pri,.h w.te,w~rkon die. wO. ~
reeds gezegd. g,,:&ien bebben, .en dM Dur_
t'8f'te1d ia gewordeu ouder too&lcht .au den heer
Van Niekerk I!emaakhiin, en die .£1800 hebheu
,ekOIt, men het. &00 even IWIgobulde eehema,
dan Ioat de ... aag zich.eben op _ nn de t..""
pt'nonen de best e ie. .

Kiezen wal wii u raden 18, 0 ... rd8ll1rt ..oor
gii beslait. en weet. di' toch dat gjj met. Ken
hardt on lfr·ingtoo rek"ning moet hoaden. want.
daar word L de eerw. Schroeder alo éen mu
ondersteund.

Wij hebben zoo even ..ernomen, "met. zeker.
beid" dat de eerw, &hroeder op I'enoek no
kieze;. uit Prieska, Ken hardt. en Upington .... t
bestoten beefl te .ta.... ala kandidaat. .

COKKElII'OliIlENT.

E. ~8URM ............,~
78, Addcl':éy Straat, Kaapstwl.

,',,

. zQl~e 'Jáns !

DE A£RrKAANl>£lt K.\XCIDAAT.

Hl:lUlIIOOIU'. 1~ 1.),.;(.;. - (Speciaal.) _ op
eene verpderiD, der Afribander rarq;. p-
toreo'g"houdeo, OlD een kand.idaá te beUOéaMU.
werd d. beer J. Bademeyr (eeo nera 811 JIOPIl-
Iaire Afribuder kaDdid..ai) .. kolie. _t
~te -..derheid bo"eD Ferreira tillBn,,".
t.ch, die iDwiUiaden t.enaa te kekkea. rU \.er.
eliene. aJlea .Jol De OP~tioJ pat Ba,wlrina
DODJiD_"" __ kane •• at IL JJe Afrikaan-
den zij. eeJMgUiUd OOI bun bndidaat in te
breJII'UI.

"CERES LilT ZICH HOOREN."

]. , ;

Publiek. ftrpderinr pboudeo op 9 Decem.
ber 1898 ('I .voad. to 8 are). .

Bij alweai,beid t'lUI deo beer Canon. die de
boni."':I.., dar verpderilll. .. toekend had,
werd 900r .. teId door M Bawnann-H vao
Wijk. dr. B.>ineclte ala ..ooni""r te ., ... ren.
llii nam dun .toel in, ial aijn .PUt te !rennen

dat. de beer canon niet tegenwoordig was daar
hij de 9erpdering had op:reroepen. Hp Iu toeo
de lreooÏlII"'m, foor da.t.due ..erpc1enng be-l. was .oJgena· lr.nnLlie"", Y"",,beo"D ID
DOU Laad. eo dat een confereotie zal gebouden
worden, en .Ik HIdlrorn.tachap "..nocbt
werd eea afge......-digdea te kiezen. Het. .as ou
..oor de verpdering de wenaehelljkbeid d..r
coaferenfie te be.preken en iadien .ii bet goed-
..oad eeD afpnardigde daarbeen te zendeu.

De heer Men:&ie. bad beawaar en wilde weten
door wie de conferent.ie belegd werd; en pro-
_MIerde tegen de gerg4derlng ala on .. etllg
Jjjnde de kenniage ..ing ~eteekend door den
-.-utter der muaici~tell .. en bij meende du.
cia' aJecbill diegenen die onder de mnoicipali-
Mit. IOrteeren recbt in deze vergaderi"i hadden.

De voonitr.er maakte bet don beer H.nzi8ll
dDidelijk dat. de kenHisgeving uitdrukkelijk h.t
-..Jclkorlachap uitnoodigde ; dat de beer C&I"IIOn
met als 'I'OOnitter der mumcipalitait bier op-
u-It of &Ja plinte persoon, maar al. icwone
Jt.emgerechOgde,

De heer lVolfaanjt. maakt-i Joidel[ik de lijnen
YaIl nldknmetacbap Cere •.

De heer Hold beschouwria de vergadering
WeUig volgens kenniagewlg al bad de beer
Canon deulve .1s "Chairman" geteekend, wil
kunnen niet. helpen al. de heer Carson "00 ver.
eerd i. me' dien titel en ëc~el ve noodig en on.
nondig lIebruikte

VOOfJre8t.e1ddoor P Wo)l(;l'Irdt~E L ~araU!,
Á van Wijk &1. alge"aJlrtll,;de t.e k .e zeu.

Ameodement B van "'Uk-F du Toit. dr.
BeiDeeke t.e zendeo,

Amendemeot R Menzie.-Brett, Cere. gC~1I
deel te nemen aan de conferentie. en zeide bU.
I-boawde dit ala een nieuwigheid en elektie
.t. ..... 1r die alechts door seker ""rl!! ge .. ensent is,

De "oonit.ter dacht jUtst. dat de couferenue
het middel W&ll om allen in l1elegeDbeld te s te]
len, want "U is publiek: deze IS ook een puhbeke
TeJ'IIIldering. Ook de heer :.lenlieo kon "I" af-
ge ..aardigde voor.tellen, ja lelf. l!in kandidaat
_men en zoo allen die als hij denken,

De heer C .. d Merwe ,.,de op de vergade-
riDe '1'&11 26 U. werd bestoten. nJ~lt"gen8taanue
Jjjn 'I'OOntel om algeocbeiden te worden, om L,j
Worcester te bljj ..en ; laat Wore""ter nu maar
.. gen voor wie wU moeten stemmen. (Stem-
men 9&nafkeuring). .

De ..oonltter seide voorloopige vergadene-
pu'hebben wii Diet mode te doen, en buupto de
..eqraderillg ual met het werl aangaan.

De heer Menzie8 maakte DOg bezwaar w~6n
de .,ergadcring omdat door "Chairman nC lbc
mllnicipa.hty" de kenniAgeviug getet!k~Dd waM.

De yoorlitt.er z.eiJe dat dit ar /ument geen
frond had. waDt al, de vergadering door ~en
Boodaman geroepen wt!rj tl)U de b.;er Meozies
ook obJL"cti~ lH.:Lben, CD ul~~cneD diS denken
dat d_ .er:;.dcrinf{ oD.. ettl~ i. kuunen ecu-
~udig 116 Yttrt:;nderina verlateu d.J.JIJ kunDen lil
die auden dunkeu met het werk \'0(/1 t~aan.

De beer MIdDue~ trok ~iin am('nJ.:tut:llt teru~
aD bU Ga Brett verlJt~ten 'd_, '·t.lr~adenD!{ om.h.:r
.... erend gejnich.

Amendement H l' \V!1k aaog~notIJul.
Voorgeel4?ld door D Joul><:rt-l1 van WUk:

den ataenardigde op te drag"n op de IIrool!j8t
"oor de beeren J C Revllohb CD dr. BeCKte
.temmen, •

A_adement. F dn Toit--~I ilanm.nn. Te
.tllllUD8ll ..oor den bser Revnl'lu. alleen en Jn-
dien het komt le blijken d~t hp In de minder-
Ja.id ia dr. Beck te steunen.

Amendem.nl aangenom.n.
De beer Reynold. 'prak cell kvrt woord en

leid4I dat. hU ",willig wa. te eCnI,;cr t!ld terug
le Heden indien ,un kandldatu~r verdeeld beid_ bnanpn.

De heer M .. :Siekork .prak omtrent de kan.
didaat .telling VaD W J <an der ~erwc. miUl.r
kan niet ..erzekeren of bU gewillig wa. licb bn-
didaat le .l4?llen,
N. Mo bedankje aan den voor .. ttcr ging

- ait.een, mol de boop' dat de conferentie
1IIOCh~ &lagen in bet kiezeu ,'~D eell promIDen,
_bndidaal,

Ih I'AHTLJIIHL

" ., '

l-rkie_iIr .ja.
~"Iut~~,

H. J. BBaGH,
BeIStUUr4er.

ll._ .....JU .. I. I. HD.

AaN de.. Edileur.
Waarde beer,-Wjj hooren dat er reeds 7

kandidaten 'Un voor den derden &etel in de
kie&aldceling Tan George. 'ij aun allen progrea.
.ieve behalve den heer StefaoUl! C. Rademeyer.
hU i. een oprechte Alnkaander, een warme
voorstander van het. 8ebreiner·mim.terie en
geen Dnie de Waal. De andere soogenoemde
kandidaten -uo: A G Roberteoo en Thaen,
Knyma; Van Temp, ~bui; Taute,Georr;
Meyer, Geelbek .. lei.

De Afrikaanden runen niet ancien dali den
beer ::-lo C. Rademeyer kiezen voor bUDala do
recbte kandidaat.

CGaSEllPOIIDlliT.
[Setlert bet borcnataands lIaachrn~n we_rd,

i. de heer H. Vau Huy•• t.een, van Wltt.drift,
Knysna, "ok iievraagd ziel: yerlrie-baa le ~tel
len, REn.)

RECHTMATIGE A..L'iSPRAAK V.A,NllID,
DELBCRG OP EEN EIGEN KIES-
AFDEELT~G.

UNIONDALE.

10 December 1898. ]

Publieke Verkooping
VAM _.

laithfnerin,
enz.

ol

Uitverkooping. .Uitverkooping.
Aa" den Rd!t"ur.
Milnbeer,-Onder dit hoofd vencb~n 8'ln

brief van den heer J. S. van der Walt. In nwe
uItgave "IlD~deser, D. beer Vao der Walt. be.
_~It den beer D,J.du PI_i. JI&llalaeen kandi.
du t voor ~iJdelburg. Maar ik .enehil geheel
van bern. :\.1. Middelhurg wil aanspraak maken
up een eigen 1'ertegenwoordiger, dan moet bij
IJlet naa.. een Colesberg man gaan, maar wel
eeu man uit Middelburg nemen. En daar heeft
men een mao, de beer J. J:Coetzee, een man
daar niets kan op lIezegd worden, een man t'lUI
een gesonde opinie, een man die trou w beeft
gestaall bii den Bond. Ik geJoof dat. Middel.
Lur:; niet een beter man naar bet parlement.
kUil' zencl-en al. de beer J. J. Coet.oee. Maar.
milno ir.. ien" ala Middelburg niet de beer J. J .
Uoetze.. in kun krtigen, dan kan elke ware
_\frlk9JUl"~r de beer C, .an Rooy, ..an Stey08'
IJUrg, onder'" IJOen. Dan hebben wji een man
niet Uit ~idde,Gurg, maar wel oil Middelburg
kie,afuecling. W.........oor·heeft Middelburg &00
lanII gevraagd om een eigen ven..gonwoordiger
en zou nu naar een ander kie&ald""linlf gaau en
zeggen: geefl ow! een mao OlD naar bet parle-
wellt te zenden.

AL! Middelburg wil aan.praak maken op wat.
lo"," gegeveu is, dan moel hij niet naar ander
"",rikten gaan, tla:u- or iDMiduelburg een man
IS die dezelIue bevoegdheid beeft. al. die van
andere di.triktAlI. Mij dunkt neef KOOt!beefl
nltt erustig genoog nagodacht over de recbt..
mati!(e aaBn.prnak van .Middelbu,~, aodeu zoo
h'l dien brief niel geACbrev~nhebben.
Ik hoop dat dd andere ""'ken, die Dog niet.

I(euomine.rd beLben, bet lollen insien en de
heer J. J, Coetsee nomineeren, daar bij ~
donr ZUlrberg genomineerd is.
t: biJ voorbaat dankende ..oor Opname,

KIEZER V.A.N MIDIlELJlURO.

De .PaarIsche ExoouteurskaIiler, Beperkt
ODtholdt ~ datll f !

Vrijdag, 23. December 1'98.
-- i.

PAUL D. CLUVER"f1fs/~er.
~, :1

15 Dec., 1898. :",
, - H

N
tePUBLIEKE VERKOOPING VAN

Kostbare Erven, Huisraad, Levens
Polissen, enz.,

Fa.aM.CBBOBK,TE -

Zal de Onderget~kond() publiok doen verkoopen,

Alweder (':'-1 ~GrqiPte. "'~Ilitvc l'~OOPJ ~11
. ZONDER RESERVt,
VoorKerstmis ~n Nleuwt.

VAN EEN '-r
GONSIGNEMENT GO

.'
In den Iasolventen Boedel Tall GABRIBL ERAsMUS SWART.

Op Za.terdag, 24sten December te. k.,

Op de KLBIN P.!RADB,
" grooten Eik,'

Opden 23 en 24sten o
L'

DOODBERICHT.
AAN betrekkingen en Vrienden wordt

b.!kend gemaakt dat overleden is
ol' Jeu IZuen dezer mijn geliefde echtge-
noot PHILIP H. E. FAURE in den onder.
dow \'an 65 ja.ren en 1 maand. na een
smartvol lijden van eenige maanden.

Tevens worden alle vrienden bedankt
die mij tijdens zijne aiekte hebben gehol.
pen.

.1

EERW liRDJ:: SCHWJEDER, De bedroefde wliduwe,
JOHANNA LOUISA FAURE,

geb. Pepier.

\

Distrikt Prieska. 11 Dec, 18,1"
Iljinheer,-Saar hetgeen " -Hllomen Leb,

eD m de nieu .... Lladen lie. dan nl PfI<eka.
. .J[eahardt. en L'pillgton of OordOr.I~, binrienkDrt
ui Mn abondorl!Jke 1"""afdooJIIIll' verklaard
worden, en i"volgel"k ",lien genoemd~ drie
clietrikteo in .taat ge.teld wo"l.n han eigen
...nepnwoordiger naar hel parlemeDt te •• n
den. Wij moewn on. duo voorLerelden om
Jlliachieo binneD een paar maandelI eon per.von
je Itie&en om ona te vertegenwoordigelI, en de
ftUg ill: Wie de gewenscl,te en geschikte man
W_ al ..oor die bDO,<,stbel.ngr,,"e betrek.
ki..,? Onder de veronde .. telde kandidaten
worden genoemd do namen nn de heeren D, J.
,ftII Niekerk va.o PriesIon. Oelof MaraIS VaD
Briillt.owu, en eerw, Schroeder van l"pingtoD.

'Wal nu don beer Marais betreft. Daar wat wiJ
9aD hem booren i. bij een man vau bijzunder.
tal_ten, welo~e ..oed el> die .icb goed over
Mba kan ,ni~kken: een Dndernemende boer
ea '1'&11 groot.e onderViodlDg ell ""II: ""n man
YaIl in ..loed, dUI eeu Alrokaand"r voor .. ien
.u-.ad .ich beboeft te scbamen om al. l!Jn

,'. ~w~rdijrer te kiezeo. ~{... r niettegen.
....a. dit all"" Lestaat er tocb éen boz ...""r en
dat ill dat de beer 1I.raio bli ons een Iotale
~elilll i.e en ook gebeel o,.bekenol i! lDet
due diatrikten en 1'ooral met Kenbardt en Gor.
donia. Dan oog ieill, de ki6ll&fdeeling van
PrNe&. (indien d.zeln zoo genoemd &alwor-
da) telt lOO ... i 1.200 kiesen, en zeker behoort
• onder hen toch ~en penoon gevonden te
worden sacbikt om ons te vert.egenwoordigen.
B.t aijnt OOI 100 IWak ODt van eld.r. iemand
te .-. of WO hier iD bet acblerveld lOO acb.
ánlit &jjo., hetgeen \och werkelijk het geval
lliat iL
Doch nu komen wjj bij den heer Van ~ie.

'-k. Wji willen '1'&11 hoUl Diet "eel aeggell,
_t >hij • alom hekend en beeft "OOrbet dorp
J'riaU:a naar wii .....rn.men, wat water aangaat,
hel -~ iOdean, hoewel naar botgeen .. jj ge_

""-- hebben t.oen wii op eene reia daar een
JIUr dage. ..ertoefd., wij meenen dat voor de

. 1lOIII PJda dubbel zoo ,,"I gedaan moest zlln.
. De beer Van Xielrerk komt on8 nog wat jong
.: ... ~ 01l8rTVeIJ .oor die belanaTijke betrek,

I'oor, en of de heer Villi Niekerk nu de
man 18 .oor dese belangrjjke Iri_idee-

zullen de kiezen beat kunnen beoordeelen,
oc:hgnt on. bp moet he.er nog 'n paar jaar

wachten). Ook I. hll le Daaan de "l'nie" ver-
bondeL

Na de eerw, Schroeoler:-Hij i. een man die
- Jeer wel bekend ia, en ni., alleen DOOmaar
~ bij en met de geheeie kiesaflieeJiIll! en
WD hebben alle reden te geloo ..en dat. bjj de
rechte penooa ia OUI de kia.afdeeling te "er-
MgeDWoordi!ren.
~ heer I!r.broeder is een man "an guoode

1MviaaJ"'" beide op godadienotig en politiek..wed, MD IIWI \'&Il opVOeding en gezond "er-
lIiand, en d!e de gave der welsprekendheid bezit,"D DIaD, die 1I"aDneerbU oYer een zaak d.nkt of
Jedacht heeft, zich cr in de juisw bewootdin-
po lop. Iran uOI.{rakken. en beide taleu good
macbiill8 .n I18volg'''!k WlLDneersz eene lange
• peech pmaakt word I door een der Eogelocbe

he21 goed vDlgen en ook beaDiwoor.Iraa. '
De heer 5cbroeder 18 alo joU&elioa ja d8H

..... ten gekomen, en ala lOOdanig te Cpington
de iOenJnahP Oly..uoubdritt,!.er WOOD,..

.'-ltiiad-iad-.o.aeenk DDMIll wat die plaa~ in dien
en wat &il DU i!\, toen biilwaa eeo

a1fOl1et.e;mti, nu ...., ll18tOlD in le _, eD aan
9erandmn, '" clanken? Voorleker

·_' .. ·.-, ...... nrl ancien daD aan eerw. Bchroeder en
Ziet op K,_, wat

daar >plun en die plaat. al lIJJiDI.
hiDaeii .. inip jam oYVtrdeu. ED na teil

doch niet bet lllialer De l'f_ ofl"'~""wat hebben WtI dur! Een tonlucbta.
0JUlI ar-. blank.n; ..., lij met

iD d. toe~ .. !VbItIf.
ID .. Je.,..1Matu.a -... J.bbID.

wie IIaa tt IIIR ... wie laet tt ......

Tulbagh,
15 DilCember, 1898.

I'CH lJTBEIUCHTEN. (6)

AFDEELINU STEYNSBURG.
WAG EN~lA.KERSVLEI SCHUT.

Brandziekt e 'Net I

omina/ie vali InslJek/eurs.Stcmminp'

.VAN

KOSTBARE
TDDOBrJl

OALBDoN
"'." ,0'

DoDderdlg, f9 I... ~i898.

)
.aNo. 20 van 1891·.

'111<:worden verkocht te
oen ;llllten December

niet !..>voren gelost ,_
I Brnin Ponie Paard, linkeroor stomp

druk plek op rng. staart uitgeaneden. om-
trent 7 nf 8 jaren oud.

I Wit Blaanw Paard, drGk plek op rug.
staart kort nitgesneJen. Omtrent 7 of 8
jaren oud.

1 Zwart :.\Ierino Hamel. rechteroor
stomp, linkt>ruor winkelhaak voor.

C. J. DU PLESSIS.
Schutmeester.

\'AN \'UUREXS-KRAAL SCHUT,

TE worden verkocht te Steynsburg oP
Jen alaten December, 1898. iudien

Diet tevoren gelost :_
1 Zwart Wit Pens Mof Koe, Hnkeroor

zwaluwstaart, rechteroor zwalnWJtaart_
SDy achter, korte hoorns, zwart kol ~
kOF' omtrent ~ jaar ond; met eell nNId
bu kalf.

B. J. A. Du PLESSl8,
8c.ha~.

W.AGENMAKERSVLEI SCHUT.
, E worden verkocht te Steynsburg op
! den :listen December, 1898. ÏIldien

niMt tevoren geJost :
1 llerino Hamel, rechteroor .tomp,
oor half maan voor en IIOhuina mij, ge_
dehuren.

\ °l :

,HIERMEDE. -geschiedt k nnisga'ring dat de .• temming voor de
DOminp,iÏe.-van lospekte l'S volgena Artikel 6 van Wet No. 20 van

1~9~, VOOrde Veldkornetsch pen, Achter Piquetberg eD <hoot Berg
RIVIer,zal. 'plaa,t,;shebben te S Helenafontein en Zoutkloof op WOENS-
DA.G, den. 4den Januari, 1!:!99•

Sl.echts personen die gare
Wet doeleinden in het Veldk:
tro}.:ken, Eijn gerechtigd te 8

Stemmen kunnen ten eea 'v.m. en 3 n.m.
De Stemming zal be8Jll884tl
(A) (Eerste BtelUming.) of de aanstelliu~ in de handen van den

lfini8ter zal wordeD 8",laten, dat nominanteD moeten worden gekozen
uit wier midden zulke aanstel zal worden gelOaakt.

(B) (Tweede Stemming. Of, indien nominan~n moeten worden
verkozen, een, twoe, of meer nen aldus moeten worden ..verkozen,

(0) Derde Stemming.) elke personen aan den MiDiaier moeten
warden voorgesteld als zulke ominanten.

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

streerd zijn als Kiezers voor Brandziekte
etsohap of de Veldfiornetschrppen be-

•
.geregistreerd worden tU88Ch8ll

1G December, 1a9S • A. W. BAKER, Resident Magiatraat.

Dese' twee Enen
h~ Dorp Caledón
BoW8 Jl en sijn
Tl'IIChtbaar. •
twee groote

Wasauhuia, twee ."Tl_W.llllf E'Ja4_iiaél:~;~f:~=:'I~~rrit..~zamen: 36 groot-vee kw_lJ;! .... ., I. , ''''!'II
ten. Alle de
EerStekJU orde•
is beplalit met
vruchtboomen, als ook
tige eikenboomenj-de gel_fé
is omheind en bevat een eer-lIIA.l.
fontein met stérk Water.. De
weg die nu staat. gebouwd te ..
den. zal bij deze EIT8Il voorbijloopen. . ,-KoDl..en K~",

DANIBL E. KLEit
Dempers, Moorecllri~e,

. AfsJonrs·
Caledon, 12 December, 1898•

1
&NSfARmlDNT, 1898.

• 14.) . -) •

l.l ANGmlOIIDIGD door del ~oncJerst.mm, clie on. aitpTe ft1I
A een. Bollaodache" Etaza8&Rl" na de joDpte ParJemat,.me s-ie heea .. lange), hel .... lirij beUOt. _ lOOl'tptiJêe 1IftCaT6
YOOr de,See.ie "ya 1898 uit t~,:. 'u

te~~j= -~;;::t:~.Jt~u:3.
des-.~O+~bIl~~.l""" ~ tm datUIl',
eiDde - tieIIiej een ~,.~ .. al ..-CJrdeD IlegtmID. 'IOOdu de'
~ .,.., ct. Par_Matllire' U'_' na Oa. Week-
blad ~~ een" Ht...... pd" nu. Mbben. _ •

n..r. ,...~ :mot. worda DUt' bet pt&l der &aD-
lOeka - ~! ~ uitpw\1IlOeIfwn worda ~d, doe
.. ~ ~~k áAh.Oek I .mete h. bedrar 'YOCIr de beateUiDr met

~ ~~ElsAN~t: DJi,rT:UERS'"',Co., "'''',
KAANT".

0elJM ~~ ia,' "'1 tU tcmfL_· AillUt,•• ft fIIif
~ pr........~·····...t lie __ "aa afl4t!p w--&..ie, MI eumplt101
.... • OD PuI:.aur, l&. te,·· '. JJ

a, ni .G4II§ ..
' • f 'I••••• •••u ~••

'"TIl - tIfr ,. ~_..ua .. ,.. ......
tN ~ _ ...........".............. .,J. __ ,' 1__ ",,;.,. ,. ol _

•

C. J. Du PLESSIS,
Schntmeeael"

AFDEELINGSRAAD SWELLENDAM.

OPG ESLOTEN in het schut te Lemoen.
hoek nabij Barrydlll<l, distrikt Swel.

lendam, en op de plaats te worden ver.
kocbt up Zaterdag, 31 December, om 10
Unr V,In., indien niet tevoren gelOlIt. :
Een bruine merrie. met kol voor don kop
omt1't'nt , jaar oud. '

A. H. DS VRIES,
8chlltme.eter.

Lemoonkop, Barryuale,
Afd. ~w"Uen<1&1Il,
8 December, 1898.

Aanzoeken. BENOODIGD.

TOT den 15den Januari, 1899,
om de betrekking van Resi-

dent Onderwijzer aan de Indus-
trieeIe Inrichting voor Arme Jon-
~ns, No. 7rruinplein, zullen worden
Ingewacht door den heer J. EBn.
LUN. TaB wien alle Tel'den iDfOr,.
matie te bekomen il. '
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