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Onthond waar bet PALEIS PA KHUIS IS I
In Plein - straat, tegenover Barrack - stra

MORRISON·& CO. Plein straat,
I) E'l:: L 1\ O. 71 - 6,6951 KAAPS rAU', DlNS

Somerset Oost vendu en Boedel
Kantoor.

., , V}ERKOOPING VAN

~ersteklasse Angora Bok Rammen. 8, ~erkatraat, K~p~tad. .

". U~ __ te"'_bII

JACQUES DUSSEAU "·Co.,
, __

HAYWAAOS
SCH;/PEN DEECWASCH.

.~------ -r--- ----
Brandziekte.
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.~:: Ondlllrgeteekende, behoorlijk daartoe gelast. door den H.ui8 J.
MooLMA.N,Jun. van" Prospect" in' de Afdeeling van SOtnel'l18t

0(,> \41 per Publieke Veiling Verkoopenop 12 JANUARI, 1~99, om
10 .·v.m. precles, te

"

J. F. v,.. OO&DT,B.A. Paul Eraser ft .

. de opkomR der Z.A.R. '.,. l'1/e
• D' .bB.I&. DaVid x&lan eeD ..,....

. 11.1'an 8J'OOt- 'l'_ ~_,O ... l.-,
• u. Liefde en PUaht. MD 'H'lIiorisch

verhaal (1816.1816) .;. 2/9
• ld. )lacht en Recht. EeD' l'erhaal

uit den Traa ..... vrijheicU oorlosr 2
deelen a... ... ." 2/9

• Jd. ~ool Annie of de Schipbreuke-
hnge. Een Yerhaaf uit het 18Y8Il in
de oude Kaapstad in de IS- ee1i ... B/9

u.De FamUte v/dZ1ekentroo.ter
of de Stichting van Stellenbolch 2/9

J. D. KUT.LL. Uit het Atrfkaausohe
Boeren Leve. .... '" 1/9

N. HorXEn. De Atrikaner Boel' en de
. Jameson inv.! (Njenwê editie) 3/8 Oe6lJrell(/edB lOIll"III001ldell 8tower

D'A.RBEZ. Kaapaohe Stort .. ,... 1/8 VrlJe.'," Extrakt te drillkell.
H. VIS8CKn •. Leesboekjes voor de I

Scholen lD Z.A.. (Stau. i.-iv.) OeItn.lA.olade
u. 160 Zangoe~n1ngen " .. lion I

School en Buis ... . lino .
Jd. 20 Liederen voor gemengd LI.... · i

Koor... 'II' ... 178 I .11_ .
1d. Atohelda groet van Dr. .lame- IIrIll801.

SOD (woorden met musiek) ... ed.. SItu lp~
ons TljdsohJ1tt R'!iIJlldtreerd Familie T i

blad voor Zuid Afrika. Pel' jaar 8/e • wot1Jen 1'el'lrregen bij alle winkel.
D. AlrrOlf. GeIohted.en18 der Twee 811 bIJ 4. groote maat 1'&11 de ecnu8e

, Re .Ageatea. :
< pubUeken ... 2a. I

TBB ...... : ROB:$RT CROOKS & Oo.,
J. F. VAN OoRDT. Bloemlezing uit Zuid

A.frikaalllChe Schrijven (le Buudel)
De met een (·t.::n" boeken ~~ ~ d.

Zuid Afri be m.t.orie Biblo\heek.

OIlU ~001'f'fI<U Hollandache' BfHh"
Enorm Oroot.

DEZE PRIJZEN ZiolN p,)S~' •
op ftrIoek ._wIj _ GRA-TIS .. l'08T lilde

o.~
JACQl1ES DUSSEAl1 Il Co., ' ..

, Postbus 288. ltaapatad.
I'<kp .... A4,..,: /Jrns8AU, UAP$TAD.

. '

"Eitatie, -Midtlleton - '

Een zekere Dood voor 60 G..igeteelde Anj'ora Rammen (2 tanden) met 8
m~~" vacht. Zij zijn allen uitgegroeid, in excellente conditie, en
gatlc~lkt '.r dadelijken dienst. Geene opveizeliog is noodig, daar het
welbeken., dat de heef MOOLM,\.Neen zeer succesvolle mededinger op
onze Tent<..,tellinl{el)'<is,en niet alleen te Port Elizabeth en Grabems- •
stad, maar l. \t~ Kaapstad en elders prijzen gewonnen heeft.

Dele J~;-ne ~rachtige gelegenheid 'Voor Veeboeren om hunne
Kudtlen te \'. 'W'ren. . . HET LO

STlTUUT, HeN~1"1rt...
van hunne zeer 2'elcW1ili~icelH'de..
Tandheelkundig Chirurgiju _. IIldEtJl,'{
om bovengenoemde centrums te
bezoeken, op den tweeden en VierdeJi '.
Maaodag, Dinsdag en Woensdag van
elke maand.
~tB.-Alle ConsultatiesVrij.

\.

KENNISGEVI~

': r
"i

Gebruikt door
de meest VOOf-
uitstrevende

Boeren.

Beproefd
voor

VIJFTIG
JAREN,

.1. BONAlllOl, Beetlluraer

l£E$T, EI LEERT " I

R. J. ANNEA R, -\fslager,
Een klein pakket
maakt 2 gallons
of 36 glazen van
. den hcerlijlcst6n
en 'Verkwikkend-
sten drank.

BIJ al:o Depóts, Agenten en Winkeliers:

WILLIAM SPIL HA US & Q~.,Kaapstad
EN

I

I'
,

STEEL, MURRAY & Co.,
Port Elizabeth.

pi
:;,~
~~\

"SCHRA ..l~Ol N,"-groot bijna 0,000 morgen. 2 Uren ten
westen van V JCto_. Il te V PI goed b te d, f lookW h3:', ,een exce ea ee- aats, ewa r ,gerle e lJ oon n, L d 5 dd d E'
b ft

d
B d

.. ", ., an en voor mu en zaa. igenaar
ee e oer erlJ TI 'd d iid 1 d.. DUIVELSNE' ,,_ ogen ou er om terzIJ e ge eg e. .
. . ,,100 morgen. 5 Uur ten noorden van V IC-

toria West, instest om ten -nste 2 bOO Stuks Kleinvee en 150 Stuks
Grootvee ~ bevat.ten. ~av~g Be;g en Zandveld, Angora Bokkeo en
Gr~tvee tieren ~ler goeck\ \. de hand te koop tot op 1 Februari, 1899,
IO~J.endan nog niet verkooht, llen zij tezamen met het Vee per publiek
veiling op een later te bepalen tum worden verkocht

.. ~EI,!JESPAN,"-gioot;.t.,OOO morgen, gelegen io de Prieska
Afdeelmg, IS een der beste P1aal'J voor Veeweide in dat distrik.t.

" ..~\

HET Publiek en Bezoekers lullen
'Verblijd zijn te 'Vernemen dat

de Ondergeteekende Eigenaar van
het- Central Hotel te Hermanus-
piet.ersfontein: Afdeeling Caledon,
zijn Bar en Kantien 'Van het Hotel
Gebouw naar een a.angrenzend
gebouw verplaatst beeft.

H, T. BOLTMAN,
Eigenaar.

Hermanuspietersfontein,
22 December. 1898.

TE KOOP.

I

A.rdeme"i Gebouwen, lAnpmarkt-atraat,
raapatad.;.!waar mon'" gratia 1ml1D8D
1'erbegea worden.

I'
~D ell Ver .. ardiprII:

B-r01WVElR ai00.,
8l1artfDrton Strut, Li~ 1Dgl&J1d

"CLARE.oiNT --

101PALE ElECTI E
VRI~DÁG; ~ .J.AHUARI., ....... .._. ,

"
Apologie.

..
NIEUWE CATALOGUS

Nu Gereed.

\
17 IJ geven nu uit de Eerste EG!itje van
iV een zeer handig tevens omvattend

Catalogus. bevattende meer dan 1,000
Illustraties over IJzerwaar, Tuin Gereed-
scnap. Aarcrewaar. Giasswaar, Electro-
plaatwaar. Naai Machines, Beosteden,
kcokkacnets. Bicycles, enz.

Vrij op a.nvra.Jfe!
SCHRIJ F D..olLJELlJK.

PLA A 'If)#;,
" LIEBENBERGS,pA.~A~, en ten westen van Victoria West.

Te hebben voor een tl~dperk :$'.",\' scheidene jaren,-tegenwoordige
huur verloopt op 1U }<ebruarl,!'·.}l. Als Veeplaats is deze onovr r-
troffen,-groot t5UOO morgen. ";

I •.L ~ zoek bij,
~\.~'0' B. PROBART, 'ot"."

. - I
'. Achter Hex RiTierf' ;,

'" Bule1s Kraal,
-,'i(,~/'2 December, 1898.'

IK,On teekende, M ARU. VIL-
Ion, tre 'JJlet deze terug alles

wat ik gezegd heb tegen de goede,
naam van den Heer G. F. R. VAN"
DIR, MuWB, van Achter Hex: ..
Rivier, en -verklaar alles wat ik'
ge~ heb leogens en onwaarbeid
te ~jn.

JAARIA VILJOEN.

. JP. Viljoen.
,Getuigen M. Viljoen.

; J. du Pleeais.

H U U R.

HOVEKER & WOR.SER,
Boekhandelaars en Uitqevers

PRETORIA,

Kerkstraat West. - Bus 724

STE" VOOR'liE
Een ~idaat; die ,nr al uwe

belaDge~ waken en nie~and begun-
stigen ~l. I

I

Ste~trl" 8 I." ~ 8 I.m,

Yictoria West.WOODHEAO, PLANT & CO ,
Stra.nd Straat, Kaapstad, Stellenbosche

DONDERDAG, 26 JA
nstelling, GAVEN mr :

Ds. F. D. Kestell, en N. Hof-
meyr, De vOQrtrekkel'll, of
het <Ugboek van lae. VaD
der Merwe. ... ... 4a. 6d.

Dr. F. W. Reitz. 8eetig uitp-
BOgte Afrikaanee pligte ... 58.

C.W. H. van der Post. Pi.t
Ulj., of lJ,jclen en strijden der
?oortrekllen iD Natal. ••• as. Od.

Ds. D. P0'8tma. ,De tNkboeren
, nnSt. J.numa Bumpaiha. Ga. Od.

A. J. van der Walt. Afrikaners .
weeet tU6lt: H1etorillch 1'0-
iecmantbe Stndiën... ... ~I. Od.

J, A.Wormsel' ; Van Amster-
dam uar ~toria. 8 maan-
den In Zuid Afrika. ... ... 5a. 6d

Prot. J, S.de liers te Paarl
... 311. Od.

te Paarl
:... 2a. 6d

rekenoo.k
Sellol~1Jl van Zuid
Sta~Ldaa:rd 1. ... Is. 3d.

...1.. ad.

... II. 3d.

... 11. 3d.
III... os. 6d.

E.u atel
bet Ohrist.&-

Onli",nll'Ha bellrentt doot
A.. WIEa8INOA.

.. ... os.
Lub. RekeD-

~ta:nda..t'd hn 5 1..
DIjbtra',

0n.ael'\ldilllnn in Zuid Al.-

,l

UIT DE H4Nb TE KOOP.
Od. Een be~QorlijkFami,lieVerblijf

; en Gronden,104.-Beste SlOlb.
105.- do 10lb.

moeten ten kantore van den Secretaris niet later'
afgeleverd worden.

Prij!!-lijHten en Inzendinga-vormen verkrijgbaa
JAME'S D.

HET i Jj:igendom ván. den heer
J~A.. DUlflmfO,~EN" in dat

aDel 'VoOrnitgaande Gezondbeidg·
Oord, r ;

D'U.B.A.NV~:t.LEI,
Be1ratte~de '8 Kame~ Keuken.
Stallen. ! Wagenhuis, Hoenderhok,
enz" e~ Vruohtbaar ITnin-grond
lJlet eeu rovervloedi~ vobrraBd 'Van
HE~JUPK FRISen fTATER.

Total~ grootte omtrent 4 Akkers

~ aaDzoe~ bij
i \, Den Elge~

\ "Sweethomel'
\ -t

~~.~.rEI{I>.AG, , .fANUART,
om 11 uur v.m., zal het volgend

18D9,

larkt· Agenten
YA sr E ,r CiEND 0 1\1

;

WEGGELOOPEN Het
Per Publieke Veilinq worden verkocht. D1T mijn dienst op Maandag,

den 12den dezer, een jong,
genaamd Pieter Heats, Roeismid,
gekleed met een vaal pak kleederen
en een vaal hoed, geel van kleur,
scheert zich open op de kin ..' rond
van gezicht en begint grijs 'tet wor-
den, hoogte 5 voet, 6 duim, en ka.n
concertina en guitar spelen. Hesren
bij wie hij moge aankomen lSelilj'Ven
kennis te geven aan den Ondérge-
teekende. .

M. 'iAN SCHOOR, C. ZQ,P.n

Van ~choor's Rivier,
via. Klipheuvel Station,

P. O. Philadelphia.

\\()(l\lll'1/.I·:\'. ::':"~'ll III ,1,~1i Jt!.·,·,t Lr:_:allsl::.;dl''1 omtrek aan hët
'. II' i.I'.·II':'·. III-'( \ ,II.· 11'''111 Il nl' ,k z,....., r-u wilig-e BaJl'laats, .Er zijn
','11 \.lil"l'l'ha:«·:1 IIl"l ~talkll Pil rlk :';t'I'ICf. Du (;eoollwcn r.ijn ~ocd
'.d 1'1\ 111 !H'I f\'t'tl'll "':L1:1t van l't';l:lr:.lt:\·,

::1)1'\\ ,1'f-:IUTI·:I.l·:\'. :';1'1'111."'1,]" a.;III Je SI'{I<\l'\'I'l'1O:' Statie te Somerset
\1, II. '1\\',I·!.~lt.'I·ll \ .... ,1' 1'1'''.]111;\''11 l'akhllizl'li (Jf \\'oonhuizl'lI kan uit

AAN Personen die van
om Grond te koope'

zij ~t Angora Bokken ell
vogels de boerderij drijven
en, waar ook elk jaar vele
broeien:

Ik heb drie plaatsen en
(3t) die aan elkander gren
i~uit de hand vérkoopen
bes~bare prijzen
termen. Personen die begeerig
te koopen, of om ~ plaatsen
komen bezien, kunnen aan !Bij
schrijven en ik zal ze ontmoeten te
Dry Harts Siding en gratis ver-
voeren tt>t op de p!aatsen en terug
naar de Siding, opdat een ieder voor
zichzelf oordeeIen kan. Op .de
plaatsen tijn standhomlende water-
bronnen, die met weinig werk veel
vermeerderd en -verbeterd kunnen
worden. Het Veld is uitstekend.

Om alle verdere informatiën doe

,'11 .: .•• 1.":':",'1'1:': /1.1" '''ll ]-:,:.,",'11,].)111 aau de zockll"t te verzekeren, of die
::,·ld1,t'!":"::"':!fl": \n,lr illl:l kJljl\ta.al w-u-chcn, l.cheoreu van deze g-clegenla·id
111~~.·'" ()'11 k . '1"'1" t,> b"l'rl·,k;,·n. zullen de l I uiaen , .,:NlYd als de

11. ~fi"T1,lc-rll.lk "I' :;"ialTlI'nll.lk \<"1'\1,,11verkocht. '
'I'"'_:;- i,c1 I':.,...r- \ III:' II "I' h~~ {"'Il'tgl'lloemd EigJcndom. •

•. ',
"

" }
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- < :.: ."" ~ { , '
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~ . C. :\. COATON.\T. FRED. PENTZ & Co., Afslagers.

II' I' ,J. I' \ \\ BI ~I " LtlrlJ\(calibzoeken voor \Voonbuizen aan het
, , .\Ilr! ~"had 11('IIlI"Il\lf', hedt hesloten de biel'ondera(ffioemde

EI' ., k . b, :th'll I·"r Ill~"oIc e 1;'('ilIIl~ op o()vcllCl'emelden datum aan te
IH' .' Ilr, tt den Ondl'rg-Pt('('k,'nde gela"t om'"op tie plaats. te 'ferkoopen

- \ .!'r :: \('<1 PIl F r!'''t?ont le,: gebol11'ide' Cottagps, afgezonderd
gl :: 1'11.1 l:t't :-;pO(lt'l\',('~ ~talion, en volle uitzicht op de Baai
1l>. ZIJ lll'vatten ~lk :, K:unrrR, Kellken e~l ar:dere gerieven.
cl _ ::'.~" ·~~:~.I't'rc('ekll C;rond, grclIzcnde aan ~o\'ongenoemde, en nabij

C ";l'w\em,1r 1l!1' lt ,",'n zcldr..,nre gele,l!\"!nheiJBan om ~al1ll~na.me
n ,1] I, rU'ld a,lll.het :-\lrand te bekomen, daar zrer weinige

'J '. I !TI'l·lt'll ~rond aall deze heroemde Badplaats yel'krijgbnar zijn.
I'al~ water-voorraad zal voltooid zijn binnen minder dan

":.' ,':. -

I
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ALK BAAI. ------------
'VEGGELOUPEN

( ') P 11 dezer van dill Plaats van
den Ondergeteekende :-

1 Vaal Ruin Ezel, even rank, onbe-
slagen, omtrant 8 ja.ren oud.
Heeren Schutmeesters .en andereri
bij wie gemelde Ezel mocht aange-
l~~r~- _;.- ~r -~C7 -~~I....I.. , __ ~-
aanloopen, worden verzocht er 8an~& U.IJ UtlU UlJUOlfSu ....-"' .. .:1'"

da.delijk kennis van te geven aan JOHAN. J. THERON,
den Ondergeteekende, door wien I P. O. Dwaalvlakte,
alle billijke kosten zullen betaald. via Vrybur g
worden. KOCK. Dwaalvlak'te, 23 Dec., 1898.

J. J. DE

PUBLIEKE VEHI\OOPING VAN ..
~o~tbaélf Eig~ndomi
Op ZATERDAG, 7 Januari. 1899,

-;

OM 3.30 N.M.

Strand
:\ PPLIGATIES
t'} gewaeht,tot,
voor de ~'..rehing 1é'
namelijk,. aan. de
school te Venteradorp Z.
eischten ziin.
a. Onderwijzet'8 certi6caat

de Klasse der Z.A.R of
gelijkstaan4 ~houdeD8 Uiter af
leggen 8an~mgs examen.

b. Lidmaatschap eeuer ~
tantsche Ke~k.

c. Bewij3.goed Hdelijk ~.
d. Hollanc.kch en. BiigelsCh

ondetwijlen, terwijl kennis ftIl
Muziek en 't geven van privaat le&.-
sen tot ~bevt'ling strekt. ~
£1'15 per jaar.
Ik heb de eer te lijn.

A. S. ~......._--
see. (:iO'9~~Ol
VeDtell'8CU"~~!_MA'.

"

Vogelgezang,
Dist. Malmesbury,

20 Dec., 189S.

KENNli geschiedt hiermedo -dat
de 'Volgende straten liggende

tusschen Long Straat en de Kinquas
River, namelijk:: Short Straat.
Cross Straat, Market Straat, Wicht
Straat, Low Straat'en een deel van
Bell Straat en Middel StrMt, ge-
sloten zullen worden, en dat di
Raad dezelven zal onteigenen met
bet oogmerk om dezelve te verko-
pen of te -verhuren.

Op last,
J. HAMILTO~ WALKER,., Secretaris.

« ,','

MUNICIPALE IERNISGEYIKG.

A'~GELOOPEN

Datum,7 Januari. 1899.-Tijcl3.30 nm.
,

GEO, C. BEHR & Co., A FSLAGEHS.
~'.r r:H, .:'1gt'nt YOUr Y t'l'kooper.

OP 25 de.zer op de Plaats van den
Ondf.'rgeteekende : 1 Vos

Merrie Paard, met kolletje voo!' den
kop, en eprikkels op den rug, ti
jaren oud, en heeft sedert een ~zel-
veulen geveuld Da eigenaar
kan dezel~ terug bekomen mits
betalende kosten dezer advertentie
en alle andere kosten,

MAARTIN CARSTEN.

Karnemelksvlei, dist. Malmesbury,
2S Deceniber, 1898.

'"t~;' ... "

."\
\.:,

'"

. ..-.•....-'



Grootte

DB

,
i

.'
EBreda,a,sd. -9rp,

-OP .-

Zaterdag, den 9~~ten Januari, 1899,
') ,! VA~ .

Kosttiare. Vastgoed"

CSCILS uoordelijken apoorWf'I: te
ten oQder 'fOOrweIldeel dat bet
die lijn SOG Qi~ gustig voor
Allengs komt de aap uit de
~ de oogen onlet
opt'n.

:rklaarde Landerijen in de Langeberg Iuboor~
;erven, Bochuanaland. voor selectie. V'olgeDs
) van 189t>. ;

Ic.~~enoemdc Acht-cn-T,-intig Pt;;tMn I worden, vol~s
\~~0 rnents Bericht No. 8S1: van lS~8. gepnbliceerd in de

)
\) ~ (l azeile van 11 Octqbor, 1898, en dam'opvolgende
, ,~l1,('r~rd, als zij~d~ o~eni voor uitkieziog. Tolgeus termen

,\\ VOE::-<8DA4!t, 18 JiI,nuan,;$99.
. \'~' nderheden kurmen op ~pplicatie ten kantore Vlm den
"., "'''/IJ mi~aI'i~ te V rijburg $ alhier tolOP. kantore verkregen

r

I
'. ,

-.g,..u.'~"Zuid· Afrika
op hel ge-

Generaal Jou-

~~~i~iiiëii~ii~;P.~:;l:f:::~vrijheidlOorlog ~_Jdl~dll_lIlflr_ COLLBYnn !.slDgs-
qn moedige burgers

nn lUlt noodi'" te YJOn:~ep. In den
ZlIloOol'lGg warea cOmmissariaat. en t:ra:»1l-
port load CHJLJfIl,oaos groote Dl£M'Uijk.
heden, 'die )lij aJeOhte ~gen enorme, uit-
.. ven koa te bOTen komen. Welke on-
geloofbare prijsen moest hij niet bv. beta-
len VOOT ossenwagens, voor .....ageDdrij·
vers. voor slachtvee? En ona jo."pte
'Langbetg8Che oorlogje van kostba't'e fin
walgelijks gedachtenis? Hoe werd dat
niet vertraagd, wegen&, zoo .seide men,
gebrek aan water, gebrek aan dit-en dat!
Hoe werd er niet gefluilterd van "jobs",
waarbij dezen en flenen duiaenden zou'

den hebbenge~U
Met deze ondervindingen uit bet ver-

leden il het ~een wonder, dat bet Trans-
"6&leche commill8al'iaat ook in ~erband
met den tocht tegen MPEYU bet zwaar te
versntwoorden krijgt. In de l'oortrcklur
wordt kommandant· generaal WILLEM
MSYER IICherp beoordeeld wegens de ge·
brekkige manier waarop zijn departemed
sicb kweet. In :MagJtosland. Er wp,
volgeD8 onzen tijdgenoot, scbromelijke
...erwaninl bij bet boofdlager. Er was
geen .ysteem;t Overal was gebrek aan
bekwaAmbeid. Geen lid van den com-
millllal'iaat.taf bij het hoofdkwaQier bad
eenip kenUÏl! van goederen, behalve van
blikjeskost en gecondenseerde melk. Van
stevelai en kleeren wisten zij niets. Te
Pretoria betaalde men aan een leverancier
dertig .hillings voor kharki pakken die
meu iT, 't lager Toor 158. oa, kon koopen !
En ~deburgers moesten tevrf'Cien zijn met
de all rslechtste goederen. Geld werd nr-
kw' Zoo werd 9,()(X) sak mi'llies ge-
kocht !tegen een buitensporigen prijs van
een 8Pelonken.winkelier, terwijl de ver-
IICbille~~e lagers dat voedsel in overvloed
haddtUit de kafft'rpuUen. Het blad
Insln rt dat er een kliek te Pretoria is
gE>vo d om de regeer ing te bereoven
door ~on8ters van eerste k\Valit~it blj ten-
ders tegen lagen prijs in te zenden, maar
daarna goederen van minder gehalte te ver-
schaffe,n.

Dat allelI ill al er~ genoeg. Maal' hoe
erg oó'k, ill het toch nog uiet get. leken
dat de manschappen van slechte behande·
ling en ge'Jrek omkwamt'n, zooals op
groote schaal gebeurde in het Engelsche
Krim. en in het Amerikll&nscbe Cuba
leger.

BIj eene volgenulJ gelf'genheid, in een
oorlog van langer duur, zou de 'frans·
vaalsche regeering echt,er treurige onder-
vindingen kunnen o}Xloen van een slecht-
geregeld comminariaat. Het betaamt
haar daarom, het dl'partement te
onderwerpen aan een grondig onderzoek
en, waar noodig, te hervormen. to:r mag
niet worden gespeeld met de leven8benoo-
digdheden der burgerII.

'1" iliA·!'rilill
'. 1'DDNIGJ) JO'!

progreae1ef maar niet
Do heer Leopold GrahamfO, de

journalist. W88 tot. kort geleden
van de Johannnburg Timu,
t.ander" oTftaaD; mur hij moet
hebben nltgelaten op een manier
heel valt in den l!naak van
roervinken in de goudsta.d. Daarop
Ipreidden aij hM lS'Uoht, b. ij wijze '"Il
tttiegram aan de Cape Timt'3,.!::·"dt. r:t.
redaktenr sich bad ge~ bij .. del .• ,
editorialen st.u nn dl' Standard aJ~
Di!lger.tI New', bet heftige '{ou vernement
orsaan." De t-x·redakteur antwoor ;
hierop ill een brief aan de Ca~ Time/!; ~
waarin hij het gemcht ontkent en dat hij
&)Ivolgt 11ult:-"1)e verandering In mijue
-"politieke inzichten die uwe boofdl"f'gele
"boven bet telegram te klmnen geven.
"heeft niet plaat. revouden; maar ik ben
"n iet bereid om eene gewelddadige agimtie
"van onverdedigbaren aard te steunen,
"zelfs al wordt. die begunstigd door
"Hritsche conluis, wannef'r de daadtrek-
"kers gef'nl!Zinl de (!'evoelenl VaD het.'
">I(Iliede deel der eamenleving 'Verlegen'
"" oordigen. Wij bebben IChrulDelijke
"behoefte aan sir Alfred MUntr te Kaap·
"etad en den heer Conyngbam Greene te
"Pretoria." Welke 800rt van lui de draad-
trekkers zijn il gemakkelijk te gill8f'D,
wanneer de gade van l'en promilJent lid,
van den plaatselijken League.tak bij tteuJ
volklloploop te Jobannesburg opt~"l'\
vlagwaalster, en in bet hof Q~l'r eede
verklaard wordt, cl&tde Ll'agae zit achter,
de lawaai.opschopper!j over de Ellgar"
zaak.

~I;)
1;-:;~)
~I)I)
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A'A,N hmilie .. Vrienden wordt hler-
~ede bekend gemaakt dat op Uaten

dezer oYerled4lnJ. te PririB Knal Dt. Bn-
daldorp Da een zWaar 1 jden TaD 8 dagen
mijn teedor bemindeEchtgenootGABRIEL
STBFANUS DU TOIT in' dell ouderdom
van 66 jaren. Zijn heengaan twill in volle
vrede met zijn Heer, zijn lievelings lied
was :

Yerkeer Ik in 't Eenzaam
_t .l.!aUI gémeeu_
Don wenHChtIk niets meer)
Kn reia Ik met anderen
wij l!'()Mten malkBndrrcn
'Ko loYcndca H'!Cr.

Bre io.sdorp,ao DOC4Imber, 1898.

Baking
Powder DIN8DAG, 3 JANUARI, 11S99.
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\ AN familie ~vrienden wordt bekend
."\. gemaakt dat' bet de Beere behaaltd
heeft tot zich te nemen onzen teederge.
Iiefd\ln vader WILLEM FERDINAND
ELZIVER hIMELMA'N in den ouderdom
van G3 jaren 9 D"oanden en 3 dagen. Na
een smartvol lijden van ongeveer drie
maanden, hetwelk hU met voorbeeltlilt
gedald beeft gedragen ontsliep bij sacht
en kalm in zijn Zaligmaker op den zasten
dezer. Zijn heengaan is voor onl en
zijne vele vrienden een groot verlies, doch
voor hem groot· gewin.' De lieg ill een
harde temeer zoo daar wij 'niet lang gele.
den onze geliefde moeder hebben verloren.
Tevens worden de vele vrienden die one
tijden8 zljne ziekte zoo trouw hebben
gebol pen van harte gedankt, en insonder-
heid denbeer D. G. ~erol<J en echtgenoote
en 1)S. Buchner en echtgenoote. .

l,;it naam der gezamenliju kinderen,
G. C. IMMELMAN.

Royal Bating POlder Iaatseb,

ORS UND.
J.~ TlEMPLEH HORNE,

La.ndmetcr-Goneraal.

-4,w den
,lllctcr.Geue!'a.al, Kaapstad.
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EEN GEBREKKIG COMMISSARIUT'
OORLOOVOBRBN i. niet lUik een liml.ale
zaak ale de oningewijde doorgaans meent:
Het. be8taat niet enkel in het. toemsten
van zoo nIe honderden of dulHnden
maun!!n met geweren en bayoDetten, gebol·
pen met ettelijke kanonnen en maxiinll.
Ook niet bloot in het moedig en bedre·
ven ge.bruik dier wapen ••
Go~ marcheeren is in den krijg van

b,~ e....n veel waarde ala net schieten.
He,'ft'eeD groo~e militaire autoriteit niet
gez&l'd dat do Duitschera den strijd tegen
de Fn.:DlChen wonnen" met hunne VO{'-

ten,'; ~mede te ,kennen gevende, dat !lij
ttOOveel ~eller waren in hunne bewe
gingen?

OoI[ gel "il' natuurlijk med. een onqnt.
baerlIJk ...e~scbte - onder beachaafde
oorlogvoerenden Vandaar !dat
onze Eugelscbe het noe.peD
.. the linewe, of wat.'t geld lODder
kennis hoe liet' er mede
te doen, II doeltreffend

aa~~esc:hutthlll tegen sneeuw
l!'~ree8middlell!n en ordentelijke

hun manschappen in den
Sebastopo! als kraaien stel'"

veil. wel, terwijl er overvloed
'Van alles niet weinige mijlen afstands
voor banden was. Alles Will! ongelulr-
kig op de verkeerde plaats. De man·
schap;:>en verhongerd.en en verkleumden,
omda' het ltritsebe commi8118riaat niet
deugde, niet voor de taak die b~t plots.
ling te vervullen had Will! 0p8'ewlII!sen.
VanJaar dat alles in de war ging. Inder-
daaJ doodde het commi8118riaatadeparte.

meer Britsehe soldaten dan het
.nllllllsc:h staal en lood.

den jongsten Amerikaansch.Spsan.
oorlog ging het niet beter. Van de

gebreken san den Spaanschen kant wil·
len wij nauwelij kKgewagen. Want de Span'
jaarden zijn een doodarme natie. Bij ben
wu gebrek aan voedsel mogelijk slechts
een,gevolg vlln gebrek aan geld. Maar be·
kend is het dat het garnizoen van Santisgo
de Cuba llterk genoeg was om heel bet
Amerikaansche leger in de pan te bakken,
had het maar genoeg t~ eten. Iaderdaad
was de uitBlag van het t'oéne belangrijke
trelIen vóór de ltad zoodanig, dat men
van Amerikaanschen kant den Wentoe·
stand heel zwaarmoedig begon op te
nemen. Men begon te VNezen dat 'de etad
nooit sou worden genomen, tenzij de be-
legeraars aanmerkelijk werden versterkt,
en dat bet beleg zelfs dan een haalt. onbe·
perkten tijJ zou eischen. Maar! wat de
Amerikanen niet konden uitril\hten metde
wape!!S dat deed bet Bpaaoecbe commis-
I18risat voor hen. Hei kon de maag van
den Bpaanecben soldaat niet. 'VUllen en ge·
...olplijk moeit deze :dch overgeven. De
Cubaanscbe oorlog l~verde den Spanjaar·
den overweldigende bewij.en voor de
waarheid der stelling dat ."de krijgsman
vl'cht op zijn maag" - "the Boldier figbt.ll
on hill stomach."

Was het commi88aJ'iaat zwak aan
den kant der verarmde Spanjaarden niet
beter was het aan dien bunner echatrijke
beetrijders. De Amerikaanscbe bladen
vloeien over van bittere klachten over de
8Chandelijke manier waarop allee waar·
mede hun commil88l'iaat te cloen bad
werd verbrouwd. De naiie gaf hare milli-
oenen dollars met ...rijgevige hand, niet.
alleen sonder morren maar blijmoedig-
Aan geld geen 8'8brek, maar wel aan al
het overige noodige. Er wven pene be-
boorlijke transportmiddelen, naar of op
het terrei:l dell oorlop. Er wallen reene
tenten om de manschappen te beschutten
tegen dell tropischen regen des daage of
tegen de m'llarieche lucht del nachts.
Er waa geen lichte of koele 'deeding:
onder-een verzengende zon motiit de 801-
daat of naakt gaan of onder z.nre benau·
wende j8.11118D,meer geechikt voor een
expeditie naar lIe Noord Pool, dan voor
eene naar de .keerkringen. Op ~neh
werden de krijgslui gelaten ZODder l!:08t
of drsnk. Er .....aa gebrek aan quinine
tegen de koorts en van, IOOvele andere
onontbeerlijke medicamenten. : Het geld
werd nnDorst, maar de soldaat etierf VaD
ont.bering. Alweer doodde een: onhandig
com.miJlaariaat zijn duizenden ~ de vij-
andelijke wapenen slechte eenige hondfir·
den velden,

En daarbij moest men eena de verhalen
nagaan die de Amerikaansche bladen
doen nu de manier waarophet~-
riaat werd beetgenomen door kOnWakteurs
en leYeranciel'll- omtrentllechte zadele
en Ilecbte kleereD, omtrent nietlwaardige
spijker. en papier- •• ell eD rottende
eetwaren. Dat aUee tep1l' meer dan
de hoogste prijzen Toor de ~ artikelen.
De nationale Yeroniwaardigin« o...er de
opeenstapeling Tan commla ariaats lOn-
den en gebreken il zoo groo~dt.~se WlUU'.

IClLijnlijk aanleiding geeft bij ;de eerstko-
mende verki_ingen tot een nederlaag der
politieke partij, die thana aan ~et roer ft1I

IJtaat le. .
Zijn deze de commilAriaat. ondenin·

diDgen nu de meelt beeéhaafde en
acherpainnip volkeren der :wereld, met
onmtputUllijke beu,." met ~ooggeroem.
de mUi,taire opvoecliDpinrichtiDge1l, met
roefade etaande 1.... • eeD Teelaij-
dige praktiecae o~ ill deD
kriJs, daD behoeft hft OWl; niet. te be-

De Afrikaander Bond.
Mei veel genoegen bebben wij .kennie

genomen van de sticllting van een tak
van den Afrikaander Bond te Alice, in de
kipsafdeeling Victoria Oost, welke kies·
afdeeling thans door de heeren Gan'eU
en Tamplin vertegenwoordi(:d wordt. WIJ
zijn vf'rblijJ dat de Afrikaandera zic.
aldaar beginnen te organiseeren- Allee
lan!,:" dien weg en door eenparige same
wt'rking kunnen zij een politieke m
worden waarmede rekening zal moete
worden gehouJeb. Wij hopen dat
130nd in die afdl'eling zal groeien
bloeieu, en dat bij een volgende algemee
I'lektie de Afrikaander kiuer&! daar h
macht zullen laten gevoelen.

Aan verscheidene plaatsen waar
vroeger geen Afrikaander Bond wa!'. l."

in den iaat"tAn tijd takken van dat licbaa
gesticht. Onl'e mpn~l)hen beginnen iu
zim boe 1I00dig het ill te organiseer
Zonder organisatie is er verbrokkeli
"an krachten En loopt'n de Afrik:aand
gevaar hunne politieke rechten te y
IiPlf\n. De vijand slaapt niet. Hij h
jlezif'n welk een macht de Afrikaalld .
Bond in den lance is, en beijvert zi
om hem die macht te ontwringen. Lat
wij dUf< niet Il apen de zijL. De politi~ e
herleving door den Jameson·inval tev. '
gebracbt zij van blijvenden aard.

Perecel
No.

NAAM VAN PLAATS.
Morg.

.-- Koopprijs
Roed.

j-l~' /;215
\ 2~;) 15G
:,3iO 19;)
\~44 18·)

!3li6 ] GO
13:3 170
06 16::>

3:2G 210
[);d, 18;)
1 ;33
2fiS
~103
.10::>
201
2:33
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~Ii\)

10
[JO

-~fjG
.-)·S0
1:2 b
;) .)1
:2.:)~

VOOR het. bakken van het fijnste brOOJ,
koek, poffertjee, pnddlngl, enl.

Maakt het voedeel .... 'lioht, lmakeUjk
en guc)JuL
~ in rljzinge-laacht, eo. de eenige

poeder Toor 't bakken,d" onaangetaet door
lllcbtBverandering blijft. Blijft vHsob en
behoudt vol~ kracht totdat het gebruikt
wordt.

De Royal Baking puwder nn wereld-
wIjden roem wordt enkel door de Royal
Baking powder Maatechappij T&D Amerika
gemaakt. L~t zorruld\g op 'I maken
naam op den omalag, om .de .ub8tituUe
van nlf(emaakte goederen te verhoeden

L.\~(;f,DEIW IXDOO~LI~(; H.ESEll.VE.

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

1 S·-)
1(i~)
,l(i;-)
1·t.:-_,
lij·')

TE KOOP.

rre~OOpl
I~"EN I G'fil &roed gerepareerde

.) " Second band " Pianos tegen
billijken Prijs voor Conta.n~ of .Af-
betaling bij

J. G. BUHLMANN
MUZIEK.IN8TB.U1lBBT HANDEL,

Lady Grey Straat. Paarl.----_-

PAARL DlYISIOMAL CQUNClL.

265
180

Half mansbof.
211 Dl'c. l:;IIS.
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'DE Plaats" Andries Berg" onge-
veer twee uren ian ~terkstroom

ma Qtleenstown zijnQe 5,00.0morge Il
in uitgestrektheid, ~onder verbete-
rin;,;cn. Deze is de 'beste Plaats in
deze streken voor alle soorten Vee.
Daar de oigenaar niet een boer is
zal hij dezelve verkoopen tegen 15/-
per morgen op zeer gemakkeijke de
betaling en de renten.

Voor verdere bijzonderheden doe
a;\owak bij

THO~IAS BAILBY,
Queenstown.
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NotlCe to Rate Payers.

!:pl.laallltl Helderfont.ein, gell'gt n ill h t Veldkornct$chap ZOETEN·

D:\L.-; VLI!:!' t!,9trikt BREDASDOllP,
------_.-----

IN terms of the 273rd ~ection of
the Act No. 40, of 1889, it is

hereby notified that the Rate which
became duo on the 21st October
last, must he paid before the 21st
Jannary, 1899, aftel' which date
interest at the rate of Six per cent.
calculated from the due date must
be pai Ion', all arrear ratell which
became dncon the said 21st Octobe!r
last.

By order of tho Council,
J. F, P. PEROLD,

, t-;:;{~
~

Een Zeldzame Kans voor Ruggens B~ren,
~

.,;

~-r:- -
-- "~-_. --- _._------~-

-------- GOUVEhNANTE BENOODIGD

.. , J. 8. MARAIS,
D. F. MARAI8. J. zoon

~ fIJNHF.ER,"-Negen mundllll gel ....
111 betuigde ik in eeD brief &aD u .....
.Ie ~e uitwerking nn RREUllATI-
ClI lW in mijn geTal. Ik ben 60 jam 011.
en heb 23 jlU'tln lang geledau &aD CROON·
ISCJJE ASTHMA.n RHEUlrIA.TIE~ en
lOOM verlichting VIUlnIe beroemde geaeM'
kundigen, en probNrde all. lOIlCler hut tt>
nDden en had in mijD genl all. geloof in
mellllChelijke bekwaamheid venorea, tot dat
II, RHEUMATICURO ~ - meQ.J
Lijn mijn Neuralgia, RheumaLi.k • pijDeP
'0 hoofd en aangezicht nrdw_ .. het
nienws is nr en wijd ~d da~ .. 011'
m_ter Vn BooT amper heellemaal r-c-d
"'NI VIUldie w01lderlijke Kediciju," au dit
"-&8 werkelijk h_ genl; elbeD die het
probende benelt het &aD.
De h.. r JAool T.AJI ZUL ftIl Vlaldordein

3 1l1ll' ftIl 8t.eiju1JurR), ja ~ ftIl
eeD ~hijnb&&l' onren-lijkgenl ..... Bheu·
on"ttek eD Jichl 1'ooit., &ei aijn aoede-
~"'. V.. ZUL&aDtIlij, .............
val ftD ..Koorts Ziekte,· .-lI.ij W .oe-
men. " De _te doeia RHEUllATICUBO
deed de lijdende jcmge _ rutig slape eD

medeeijn werd .oortdureJld ~
hoew.l de baren en YrÏtIDdea ..a- CIM
&ij Diet .erwachteD dM hij le..........
ltij tv-ee.....-l"'-, B.~.an de r---
kracbt TIUl d.e ATlOU1W -
PILLEN. .
oe "ud. belli'Vu Da "'IIU, ftII ...... ibwJ,.-enl ~..._ d-r _ bOUel.
J)e boer A. CoIITDII, BraM"", KilWel1larr, O.O.

...... 1 dadelijk ywlicblinl. KijD -'I ~.. -

..,b_nder. d. beer~. A.I.n. ftII " ..... 'IW
Rurl(~nol"rp,WenIeD oot ~ _ ik ..,.. ..i
,tui1eu-t. blijf uw clanklarl niead. 1. c.....
JONES RHEUKATIOURO.
't", !;"'OM Zaid.AlribaDlcbe ~-
J kit!.. 1Uw!lImnt>eIl, w.u...u.che ~~ L-M
Jiel,~ HMIl' Jiclb\, ~ ~ - .....
·.I~ dlliJDeodeo .-.l~ =.
_.....,p_a. le ftII .ne"

,....... WiakUn ...

RHODES' NIEUWJ AAR81'RE~ENT.
DE raads· en a888mby elekties van het
pu geêindigde jaar zijn zoo ve1'8ch in
ieders gehl'ugen dat \Vij onze lezen
nauwelijks behoeven te herinneren, dat
in den loop daarvan beel wat kapitaal
door de Rhodes.'Yergoders werd gdilla~en
uit bet beweerde feit, dat Rhodellia zoo-
...£e\ liberaler dan de Transvaal was
tegenover de Kolonie in zake invoer·
rechten en epoorweg-taricven.

De beer HOFJlEYR behandelJe dit }lnnt
breedvoerig in zijn Paarlsche speech ten
gunste van 's heeren Neethlings elektil',
en ZE'ide daarbij .a.a.: "Men moet veri!taan
dat Rhodetlia een nieu w land is, waar oot
nog tOfI niets wordt geproduceerd en nietII
te bl'schermen valt, waar kort geleden
.lles werd verwoeet door oorlog I'n
runderpest, waar alle levenswiJJelen van
elders moeten worden ingevoerd en tot
onlanp bongersnoodprijz.en deden en niet
eens een geregeld douane·dt'partoment be-
lltaat. In zllik een land zijn bt'latrtingvrije
goederen en goedkoop transport eente
vereillchtcn. Dilt hebbf'n d.. bestierden
van Rhodesia met bun gewone scherp·
&innigheid iogezien. Maar als het land
eerst gevestigd is, en landbouw en vee-
teelt en industrie .er ontwikkelJ zijn,
,preken wij elkaar nader (gelach)."

De verwachting die de beer Hofmeyr
liet doorstralen in de door ons in cursief O:-TBt"DDIUVAS \'EMEoon' II.\!' -DeJ. 8. l\braia & Co. IJ oatboodctl ZIe

regeven woorden wordt Ineller ...erwe- yel'llCbijDendeadvertentie.
zenlijkt dan hij zeU of het bem toela· EE!'I A!'IOllllA'UM .IA.\R;J\RU lal "p
.chent gehoor meende. Rhodesia produ· derdag,26 JaDuari 18!1~, op bet
ceert ook nu nog nietII. En toch, pu zijn de hng.terrein te Graaff Reinet ...orden eebood
elekties afgeloopen of de heer RHODES Sw AZf'ZLANDis op een ~e"('hrtkkel!lkeDier door de sprinkhanen ~e~ •• terd d~
bewijlt. dat .. the old gent.leman of Camp· ong.t ja vernield en vele nucbtbvomen ·un

street" een ware profeet was. Hij dbet belCbadiJd.
dat bij wijze van een nieuwjaarsge- DE IXJlQMElInElHll-Il,,,q. de S"rm"".
echenk dat hij achter liet te Kaapstad en heden morgen hier verw.,bt De u
vernt is in een k"nni."'eving van het boot, de NfJrioam Caollf, <ertrekt m!'!!,:.... namiddag om" uur.
Ilpoorweg departement d.d. :m December SUIO!'tDU'" I'nIOOL. - De jurr
1898. Volgen. die aankondiging gaat de in verband met deze echool Uil. ,.ol~eD'
heer RHODES het tarief voor bet vervoer venchiin.ode adverteBtie, ol' !o1aa

n
>ia.g. '.'

van koloniale produk ten op den Bechua. ari 1!v.I9 gehouden wordO!n.
n.land spoorweg naar Bulawayo met ét!n TOM EOOAIt, de amid. wiens d('O(l tR ,1
elag vcrt,jerdrwbekn. T'---- betalen on-4 nesburg t&OOgroote opschudd'ng nrnilt •.WOAD ~ 880 kol_le man nn &f~ voet VIN Jo,,,,

vrocbten, graan, groenteu, enz., een halve ijzereo .tuf of hoot wa.armede hq I
lJ!lIny per ton per mijl op die lijn; maar Jo_ te Ijjf ging wu rU1ll1 driek,.o.~tdu
van 1 Juli aanstaande zullen zij tU"e~ TIL\» OllGhLl·K.-Een I;nek geoaAm~
:Jtft pe to "1 te pd kk .tautill. Steno .prong Zat..nt..gmo,¥rn
J c.e r n per til" moe n 0 0 en. in bewegÏDg shnde tram lUD voel gl.,.,G
Dit tarief il viermaal' zoo hOOOIale op onze viel tegeD dell JITOod eDkwam iDa.anl
eigene t!pOM1V&gen wordt geheven op ele .oetplaak der tram. met bet gen,lg
onze kolouiaal produkten, en tweemaal .. u dubbele breake un bet been 1"·.. ,.,,,
ZOO hoog ale onZf' _";ng ilia_a heft Uewat verpleegde deu mao. d.e daarna I,aal

...... _.. .... SomerHi boepituJ "erw!1derd werd

Op inget'(Jerd graan, enz. Neen, meer nMSt, dat het '-0 pi moet.eo worden '

nog: het. lteekt in ettelijke opaich- DE JOIl .. lCUIltHt,.!ClIF. ~I,.."fr.'
ten ougDll!tig af bij het Trane- De &ntlJK* zegt dat .leehL>tWet dU,"~nd
vaa1eche tarief. Yan 1 Janavi Toor- - deelaameu u.o d. meet,og t"ole;;dt-mbten wan de Jiugo Leag ••• n

led.n jaar toch bracbt de Nederialltbehe lswaaimakera en dat de m"""t.n d.ar<an
~h"PAIJ onze aardappelen, lliee..peripD waren_ Pe w"hlp"
gerat., haver, hooi, kaf, koren, mielies en lDidj. tellen Diet mee' dan. 'lifb~,,~ew..... dat .ammigc telegrah"'b' ~...nchtRn
Itroo nil tabel Xl OTer naar het. lagere 'o~ a'elclen op t."''' da:"'n~ Il
no. VII en werden de prijaeo in de hat,. Britannia," .. God l'••e tbe (,"w

rt

.Dbel rminderd he il • )oUr glOd feilow .... r,j~'nge,,''''
ste ta Te , &oodat deze artike- A..ul tOOG_ eu WUIen der F.nll,:·cht .Iou:

len Op een afltand van 52 mijleo thans drek g~1l door een pUI dame>
verYOerd worden tt>gen ODlrlVeer twee NpT mt: .lLt.EaLH r~r[- ..',ct n:· ),.,
pence per ton per mijl, terwijl h~t tarief dwaUbed- doen uo1wrnt 1"'llt ,j,

per mijl allengs daalt Daar mate de af. he~ woonl •• )a&bt~" nltt -der laat.te elwaaahe<I"oJe' In".]' ..
ltand Itijgt, zoodat het op ~)()Il mijlen niet mewd boter. Zii ...",<it lJ,t no na\tW: • ,

Teel bo...en UlI halve penny per ton per gebruik' op' de tafti ,'an ,:ke"\ u:":~'::'
mijl is. De melkerijen, w,,:1' ddC }",I"[ £" ).h'

. • . . word" ruikeu eyen lek'''' ai. p,'n r,,~1l)<t
Belde spoorwegtarleven, ,het Rhodesl- winkel. D. bot.« \fiordt ('.··t C" "ra,1

IChe en het TraDlvaah.che, ondergaan kleim. ballet;'. en dl< balie:;" d.,rlJ3
alleogl vennderiDgen - het. laatste iD bid in tijiD Ill_II tie. DaaroP,t·~n::t.

rd 1
'-_ op ~D bed ftIl r... onbla.Jer.n. "t· )

onl TOO ....... t eel'lte ln onl nadeel. En ... ~__ . . jj . tU'" !oprrd .,;,,1.'"
d had di Rh

-.. l"""'oor 1ft &efUtl \') ,.•• "an e WoUwe U'..eemaD, eir JAB wiJl .. daarna nog met een Ia..>~ . r;'~:' .ik·

BIVBWBlGHT, nog de vrijmoedigheid, bladerea bedekt ".."tkn IJaD .. ,.r::.. ..~ -I... rt;J.AI \Itn m..'

Ilechta weiJU«e dagen geleden, het vrije ~ w~tJ~ e;'tcr gereed I!

vervoer TaQ I~.ateriaal 'Voor ",bRik.'

Van het politieke naa.r het
kerkelijke. .

1n een "zal vende·' circulaire, die ds. ti;.l
du Toit aanheft met .. geliefde broeder"
en sluit met .. uw broeder in Christ u.'"
1,egt hij :_" Van Yel'llChillsDde zijdeu ie
herhaaldelijk de wenech ken 'at
D~ GetuigJ: alle weken, in
tweemaal per maand, zal worden u
ven. D8l\rtoe belt.all~ onzenijds
bezwaar, daar de redakteur, dB. du
tocb besloten b'!eft zich groot
r.ooal Diet geheel (welke laatste voorna.
melijk afhangt ...an den uitBlag der 8&ml'lO~
komsten in Januari 111~~), lUID de politiek'
te onttrekken en UIlI de redaktie van
Kulonillt en Dagblad op te gll"en," Hoe
min!!ler tiju de brave man besteedt aan
den Staat hoeveel meer bij zal over heb·
ben voor de zuivering ....n de KI'rk in 16tr
en waede\. Heerlijk vooruitzicht voor
onze predikanten en zendelingen ~ Nw
toch ",.ij zouden onl zeer "ergisllen, inditD
de wel-eerwaarde ex·kandidaat voor dl
Aar geheel a(lICheid n&m Tall de polititk.
Hij lllat zich dan ook een achterd.tnr
open door "iet de Ptt I nol te noem~n
onder de kranten welker redaktie hQ
!;pt opgeTen. Zoo oneir.dig n'el haDJ!
af, liet u, van do gemoedelijke sameD-
komsten die door den waren ··patriot·' alii

de Paarl staan gehouden te worden.
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PUBLIEKE VERKOOPING
TB

()
P een Boerenplaats Gouverne·

ments School, omtrent 2 uren
van Ma.lmesbury, bekwaam om
onderwijs te. geven. in Engelsch,
Uollandsch en Muziek, en 3de Klas
~chool, certifikaat vereischt. Salaris
£:30 per jaaren alles vrij. De ~chool
to beginnen up den gewon en tijd na
deze vakantie. Applikatie te wor-
den gemMkt tot li) Januari, 1899,
bij den Ondergeteekende

[D. J. SADI E.
Ilomlevlei, dist. Malmesbury,
. :30 December, 1898.

Divisional Council Office,
Paarl, 23rd December, 1

Vnnrtooreo
Mouille Puut Olie P

Vergrooting.

D E onder~l'[e('kl'nde, g(·lw.~t ,loor dl' \Vedtlwe C\)(:;~El.IA T;Il-JAIR.]),
dli~ van woning staat te vcramkrrn, zal per Publil'ke Yciling

'l'rkti"pl'n nl' HIt)rmeld plaats en d:.ltulTl:
1. I.t,hl"l' L~nd, z;jode het' Restant Ylionde Plaats" lleldeMon-

", (.(1 ll'!!I'n ~l,bO\'eJl, gruot 908 morgen.

\

~. Z, ken' aao,lL'el in Zandvlakte, gelegen als boven, groot i05
Il or",en. h

.1. Zál'r :1l!1,le9l ill de plaats llelderfontein, gekgen als boven,
'r_:-I (lot wo II\Oq.;t~lI, tezamen 201:3 morgen; dus een geriefelijke plaats,
VI\!,)P wate-r, Pil reil menigte zaailanden. I Uitmuntend geschikt voor
I{.II':";''':s Boerl)Jl als verwisseling voor hun vee. Er zijn ook een paar

TlIilll'[1 op ,lo plaats, die met een weinig kost.en veel groot.er
. il'll. Ook zijn er groote gebouwen op Woonhuis, Rtal,

r",.hf'den vervoege men zich bij denjeer J.

~en heer C. SW6T,
le conditie, 2(, ~ok-kapaters,
, mmere~ ïO .Tonge ooien,

_____~____.,.~~"...--r~~

DE Jaarlijkschj3 Puhlieke Ver-
gadering; zal gehouden

worden t'J Simondium, op Maandag,
den gden Januari, 189~1, ttln half
VleI' ure.

iJ. BEYERS, Secretaris.'

TENDERS, duidelijk
.. MouilIc Point

Extension," zunen
troleur en Auditeur
!';tad, worden on
middag va.n Wvo'.l"U.GI

1890, voor het
het Olie Pakhuis
Vuurtoren.

Plannen, Speci_I1"'''u en Kon-
trakt voor kunnen op
applikatie ten van Hoofd
Inspecteur van ublieke Werken,
CaledS>DPlein.' gedurende
de uren worden

Simondium School.

Paarl, :31 pec., 1898. lIET GENAS HEN

po
!te

.... Jap:msche matten,
lui, 8 Vaazen,
,I paar porse-
&£el, i) Tafel·

Ontbinding van'
Ven nootschap .

DIl. 8. J. Ot; TOIT Dee"llt in bet )ongol<
nutDmer "an d. Kolun;&t ahcbeid .1. red&ktt.'
nD dat bllld.

------- --,--~- __ ._-----
G ~MENGD .NIEUWS.

EES I'RACIITIGE VEEPt.AAT~ i. te koop
bjj Starkatroom. De termen tUD gemilloLJk.
Zie advertentie.

..,

1.'.

I,. _.

f'
I'

, .'

".;_.

"

"!DERWIJZER BEN.oODIGD.
\ r.....f~ E~ Hnlponderwijzer gevraagd
.1.J In de AI School te' Victoria
'Yest. Hij moet ten To~te fevoegd
zIJn om Rollandsch te ondê&wijzen
en de zorg van Standaards V en
VI te nemen. Salaris £150 per
annum. W rrkzaamheden beginnen
op 25 Januari, 1ts99. Doe aanSoek
met getuigschriften bij den O~r-
geteek~nde "oor 18 Jan.ua.ri, 1899.

G. AI MAEDER, V;D.M.,
. ~ Ron. Sec.

1..Ll1iJWl"1·j\1\ mest,
23 Dec.,; 1898.

.. «"
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..,.- ... .~.. -:



LEGRAMMEN
OVERZEESGH. Wolk een "encb~á bet Kn.tt ... la

Europa eu hel Kerstftlftl in deu OraD. Vrj'-
lliaat. Daar iR bet winter; daar ....,..beuj$..eo
!rich Ileaelig bil bet u.&teaend 'f1lG1" : CIaat .... -
""hle, r,",de. En hier-Je bi' •• i. u...lraC"liJk•
d .. droogte Ja onbolgriipeljjk; .1. ur.()tIII\i·.."
die er ... "","obt woid.n d.oor de "roocl-lerk"
Jpt'illkhanlm, lullen onbeuok ....bll'Q IOCbade ..,.,..
ooullken. In bet begin VaD No_~Dlbotr kwamea
er eerst rnyriadea ..oetpugOIIl ..aa d~. oade
IOOrt IIprinkba_' aan_ttea. W .. r Iii door·
trokken .... bet abof eea ..urire .lrooID 0..01
bet laod plold wu. ReufaclJtiae porinpli
.erden 'If aaolewend door onse boereu, trouw
biJgHIaan doer hunne ecbt~eDoOOUJn, kiDdereo
en bedi.adan. ZU aoehteD ~1I1UIe taiD.n en
droop landerijea te redden. M.., in nie le-
... Ilea moeeten Ijj den strjjd, wanbopeDd latea
nr ..n. All •• , allea wetd ..erwoeat.
lVat de auk te ernatiger mukt ia, dat er

arme meOACheu ..iiD .. ier ..ooruitsichteo ..oor
eea geheel jur -.erdonkerd zijD. A.rmoede eD
.. erkeiok gebrek ltarea ... Im i. de -.-.

Mur de oade IOOrt _pno1r.huoa h.. n de
boomen lIetOpurd. Rn d .. r komea d. "rood·
, lerken ". Zu ... rDieleD de OOemea pheel ea al
.0 wur er ,eeD bladeren of ..ruchteo meer 1I1D,
dur beroo ..en zti de boomen .... bnDOeD but.
De Heer ..Ileen weet .. anneer .r ..oor oo.m
& .. ..,getewterdea landbon .. er nitkomst sal ..iJn.

__ De "flr"'OMhogeD, in bet ... Id, door de oqde
W U Jollen ona s:evoeleo, dat door bonderden soort .prinkbanen "DgerlC:bt, lOUden aiet 100

'0 den lande ... rd-t lIedeeld, met onder Itoelen erultlg IUn, lodien er niet 1.lk een ,,,a,.
of banken atrken, en er rood ..oor altkomen, droogte heencbte. De ...ollleq maken iederen
d.t naar onze iN'ntiig oyer"Diea o~ertDiging de dag, ye~lbelo ..ead ,bare -.encbjieieg, maar lfaaD
r.... nng .. If yeor een goed deelllObukh" II dat ronder r.,en ..oorbu· \Vu WllIeo den aooed
Je wen lOO'a ... rkeerden loop nemen. D~ re· oiet latelr' nreu, .. etande dat be'. donker ia,
geerlDg IS te looeilg _ met aDd.re .. oordeD: de ..oor bet aanbreken ..an deu dag.
regeend, IS OIt al te rrroote toepteadheid, la on. dorpje i. op bet oogenblik ..eel be·
, ... k. druYIKbe,d. De IIieu .. e kerk der NederdniLacb

Bet i... aarlijk ,,<feDIcbeim geblena, dat b.t Genform .. rde !lellleente i. in aanbou... Ja, op
goaYereement te Prewnl io allerl.i zaken en df'n ad.,n Januan, aaoataande, lAl de beebteen
.... kJe. toegeelt aan elllObeD door En,elaati Jelerd .. orden door I.h.e. den .tutaprwide

nt
.

ge8teld-<>fllOboon zti geheel valleb ,emoti WiJ ... rwachten 0011 ande,. notabelen, aooal8 de
v&erd en oerecht ..aard'g ZUil. Heden i. het ..eD .OOr&IUcr .a .. den h.ed. volk.raad, bet plaatae-
elsch, dat, met betrekkIng tot een klenrliDg, lid, de .. eled. beer C. W. H ... an der Poa, de
d,e t..eweert BrItach nnderdaan te ztin, de dorp· dIStrIkt· landdrost, CD'.
regnlule. op klearllngen met Inllen .. orden Wel,"11 gonoen het leerur en gemeente dat
toegepaat.-morgen ..e~langt men op boogeo ZIJ een olea .. kerkgeboa .. krIJgen. Waar men
toon ..oor ~aapsehe Joogec. nuatelliog .ao telkeoo in de Noodllerk moet gaan is bet Diet
comlJlando-dleo.t; _ o.ermorgen komt de noodlg nilllf .. arme baden "Icb te begeveD.
SntAehe n'geenn( met eell praatje, dat zii' Op Woen..cIag .... de Petru.burpcbe ge·
obJtcteert I..g"n het commandeeren ... 0 lIeld lllleente ID goede getele opgekomeo. Wti baddeD
of goederen ---eeo anderen ~ beweert de bet genoeg"n, in den ocbteud, naJr de predi.
HntlOCbe ~g.,,,t, dat de toePaMlOl der paa .. et killi ... n den eer •. propooent Dommw.ie te
(dIe, al. '~Dd" voor de loboorllngeD, nota be"a laislereo. B.t ooder .. erp dal z.... r". beban·
bU de _ coonnt,e upr,!saeluk aao Engelsche delde .... bet eente .era vaD den 3:!sten puim.
bemoo11og ollttrokkeu 18) een onrecht Uf De g.meeote werd .eer Yerk"lk~ en beeft bet
'.lJntlSh BubJ.clo" aangedaan. En de r"geering betreard da~ de e"r". DOlllmiue' Ilecbta Mne
ge"ft sleed. loe In laatatgenoemd geul, preek':>eurt .. ilde waar.emen. Zuoe bedaard·
handelende np apll87ond,g rechtsi"leerd .en on· h.ld, nieodeliJkbeid en ..ooralllj)ne be~beiden-
pohtl~k ad vIcl! '''0 een "verlgeJl8 mlll&Chlen be· held, hebben bern alhier ,·ele nlendeo ..er wor·
k ...... m ,?vok:utJ~, vermetlgde Il) op verlaogen .en. \vu kIlIwen de gemeente gelak .. enloChen
van mr. C~ovnghlilll Gr&ene, zelfl alle geYelde dIe ds. Dllmmiaaie tot leeraar "njgen.
...ODDI..... n, AltD,t door .edert de herroeping Heer edlt.eur, .. ee' 0 oD.~"d tn ge...,n, om
der neemdehogenwet 'po er ~lI~a"e eiAehen en on"o ooder"uzerl In de topografie te onder·
elllCbJe~ g.".teld en lOie.nlhgd. En al moet richteo? Bet - een blUde .tag .. anDeer de
t nu erkeDd .o[don d.lt m'o goede aalJl'lOstel· vaeaotle iD deo VrU.taa' u.nbreekt. De m_te
Itng oozer III dl"puut gutrokken wette', de I&ak onder"lizer~ ZllD ait de KolonIA. En wd Inn
dcr reguerlng DIet al tud eyen gemakkeluk heelt d,e beereD ha:\8tig om de Oranje o"er te trek·
genuakt-roo re~bt ....ard,gt due omstand'lIheld ken. Het IR lOO onnaluarliJk Olet. Sommigen
t,>ch :eeD."n. , Ingeveo voor EDg~llICbe b.· bebbeD gade e. kinderen ..oorUIt gaanoden,
mae11og, "'11ft d:,' ''''fI,,·,n .Ia'l! gelijlt ,MI Uti aotlereA bebben huooe aanstaande gadeD, .u
la"'Jvw", aal/ pr') ";.,.,,. ol/vr o,talhun1«ltjkke.d. de trelD .elb loopt oiet .nel gonoeg oaar buooe

I n ~e 0l'roer be .. eglDg vaD Zaterdag, w... rbU lDf'eOlDg. M:lU "'li b.bben bel me~ de topo'
mot ED".I.cbe ..laggen ge'''a&ld .. erd en dIe grafie I.e Joen. Wat moêt men er van denken
met m.de"etel1' ..an de Engelsche coD5ulaire .... nDoer eeo zestal op.oeden nn de Jeagd
all1btenaren "en;! op tOD'" iel.t, plukken we de Itch III eene. verkeerden trein begeeft, e .. dan
...range nuchten van bet zaad van toegeeft"k· de geliefden biJna acbt aren later ontmoet? In
beid, hetwelk door onze rel{eerlllg m~t milde <le toekolD8t g~ven Wil aan on.e lieve onder·
haod lOgezllIlld g.... orden ,,')zen eeDen geoefeoden ,IdA mede.

lndien zll thans ncht of , .. alo blUft, zal h"t
spoedIg gedaan zun mvt • lands vruheld of on
afhankelIJkheid. In ulterluken vurm zal de
otaat.,orlcbtlng blU..en zooal. ZlJ w .... , mur de
heele zaak .al "00' 'lin en ..oo ... r .. orden. 't Zal
dan .lechts een kW6I!he van •• er enkele jueD
"U
n

D ....r voeren .. e thane heen, met .olle zei· LOUD 1IAW"S·SSI".\11Til. WESTSLIJJtE raonNCIE
1"0, sloed. 10 .oeller .aart, ..oortbe.,.ogeD door I)e twc'C<'e ..mRtcb" tUMCneDlord Hawke', elIlal
den kracbtl~en .. 11Id vau Srttacbe bemoelinl co 13 yan rle w""tchJke I'roflnci. beg<m Zaler·
Reed. kraaIen on.e vllanden .lctOrle. Wur da. t~ Ncwlaod., werd ",ia!.cren 'fOOrtge...t eO
men JohanDesburl{ menIlCue. ontmoet kan men .. or,lt hedoo g.c'n<hgd. llcotllen gc ..cn, wij de
het booren .eggen - '·tlat men "en kan dat de • S<:Qrc5.
Uoereo .... ak '110, - dat zu. d" BoereD, ZlOlt
laten omprateo, om de B"lIaDden "er UIt le
goolco dat Itelt. met het doorzicht heeft en
do krachtdad'gheld \ ao I,eyd., - dat de wet
geVlng, dIe' ook tIJdeo. Leyd. altud een beetje
verward .ao ~I ver .. ardllr wordt. - dat
Pr_deut Kruger oader "ordeod. alo ..lie oade
m.oAeIlC[1, g.Delgd 18 te vcel op te offereo ..oor
den n.de, en hl) dil. Joor toe te geyeo d~n
En;:elacben In_lood krachtdadIg .enterkt.-
Jat ..en amblooaar het nood ge pohtleke door·
licht IIChUnt te IDI!I§eo. dat gen. of·
.choon geen.Zlns onbekwum, DIet opge ...aOllen
,. tegen de paltllek ,·an bet, Eng"lacbe eon·
.ulaat, dat de regeen.g Zich 'teed. lDeer door
men!<Cben al. D 8. van der :!Iltr .. e, Mattb\.&.·,
::;pence en dergelIJke lJIin geach,kt" lal laat
be,n.loeQen ..... kortom, d"t de ver .. amng
toeDeemt en dat daarmede de IIracbt der boe·
rdn, dIe oOIl<Jer goede 1~ldlDg '1In, te ~ronde
gaat, langzaam un-!OO zeggen ODZIIvuaDden
-worden 'II de ba."UI---· '
of er o ... rdrUYlUg 18 In due redeneering

en of dit IOtLCht ten deele onJul.t lO, doet
wew'g ter .aloe. W!i vrag"n oos Ile.cr af of
er DlOt eoa kern -hut "1 daD, ..I. meo "II eeo
klewe korn-v.n .aarheld In tit' Eo al. we
d,e vru,~rlan met .. n aarzelend Ja, mMr toch
met ecn • )&" bebben IDlleten Ileant"oorclen, -
dan ...eten we ook, dat het onte phcht II d. re·
geefloll toe te roepeo op bare hoede te Iun, te
"akeo ..oor ·s lands HUhe<!en, nIet laoger toe te
I;e.en alUl Engelsche IDmenglng, en ,wh niet
m('er In tI! latan mot .pecolat ..ur •• Is ],[..ndel.·
sobn en Y urater, eD de hand aall bot roer
te slaan.

Orul.r dj,' Itoofd Mlt de RaNd Post o, a.:
He~ ... It 0•• ,waar OlD oYer de publiek. nr-

~g Da Zatenlaa te IOhIU..en, OUI de eeu·
voudlfll ~ dit met beWekking ~o' EIJJke
aak .. Die' &tlCbre"., en pp, .. t m.at ~.
ckld moet ...Orden... Bet Iea:l",,,.c!l·i,ze adnIO&.
..~keade. om de bach.muiug ..u d .. inter·
... nbe.an 'ngelaner. Koulollin, b,,~ i.n
met d. "Un¥>o Jack"' en de he ..l. kom li.. ~an
~en Britacben ..iee·eonenl "I' het ballt"n ran
o.t gebouW' ..an de Itaadar.1 n:wk, b... ·ii~t af·
doende, dat m.n bier aie' \II doen beeft wet oen
geWOOD dom "olksoplool'je, aooal8 In.... da,
oreral wel _ &iet, maar ,\"t men hi~r een
kOllll-lot t..,u de ae1fatandiab. j,1 n.. .1.. repu'
bliek roc:'r. u:h ..ie'. De leucelUch,:g., laater-
IlJke petitIe IS oPi"teld in o.erleg met "hd
k.antoor ... n mr. Fruer, den wurnemendeD
E~w.bcben ..geo' - dat I' bier een publiek p-
belm - en • een ..e"oek om E.pJlChe iD~·
"'Due me' .. nselepnbedea .an on". reperillf
eo onM precb1aho.en, ,.bueerd op "De Wl-
baar ..erclraeide ..oontelhng YID feite. Elk
renteo:!lg..., Iran dat &Ie. c,ok de B:;tacbe
eoesul. Deeaiet&erlJatund~ n_t d. beer
~van&, de .iee·coosal, ba.delende ap in.truc
li". nn d.o ageot In Pretona, cle petitie, IOn
der ""q .. oord ..an protelt, i. .ntYIIDgot, en
belooft haat te &ulten opleoden. Het i. d. bra
tulate Enselacbe IUmeDlIlnl: die we Dog b"l;ben
gebad.

EEN OPSTAND.
.oSPES, :lI D,' - (H, "ur) - De lpen·
,; tas.'cneo de Frlln" hrn en !:\, ..mees.en w.kt
aandacnt no Je ~ ran .. "en pe"'. Nieaw •

rdt ~epubhceertl Li ,t een,.:e ~1:lmeellOhe troe-
a HO I<uelscbal' ol1Jer d, Il Fr-,1D1!Cbenag.Dt,
~orlo, un,e •• llen beb_en !8 LUllgpraham,

n.-ulraal grond~~l"ed Do i'lameeztlO ugo
n dat de Fron"< hen den Dlu traion gIODd over-

. areden warrn

",__,_.
Wáár .- ook ......I......_t_
In em laDd. o'er emI' .. we&;

.... _ .... wIl .... '

Dat bel .ltjjd ÏI ~
H_teOJl~

Die ..jj~-, ....k.J
Om W anD ljjld, kleiD ol ... -

In te kauea alUkea'

hMl waarljjk m~1P'-
V_ bUIl )and""" :

Die daar, door deDbe.~
Wordea beroofd eD bal -ala""

Ja,..us ui,,_tota 1-'-
Neen, DOl meer,-aoo ala lid IdialIt

Uit Inm ~ hWa,
Wordea ..eruofdeeJcl oa...boord,
Zelf. op 't a1lenrreeD& "IerIIlOOI'Cl.

En met echaad' MIMeD?
Zonder __ d. btoa te ..... ,

Ea daar te OJIcI..,.ken,
Of het _1 SM is ~
of bel waarh_ ia of ál*,

0.. , meD aan h.t ..1oebD,-
•W enaebeo Ijj den ...... bou

Naar b.t rijk eier .,ollee,
.)(abo oom p.. l~...s.r vr-,
Ui&, ala wan hjj .a belet,
. Van ge ..oel .... token I

1!chaiU n nM' _t lUlden 110'
Ach_ al clat ra .. a ?

.. he' Diet IIOIDI eakellaaal,
Die de ueII, door leugeo".."

Toe _ ylam .. il bluea ?

h b.t niet d. bebsucbt ook
Van di. eedle hewen,

Die, me' padclont ala ban plu"
Ue Trant .... !, acb! ...iér aoo .,...

WenlCben t' anaueereD?

Komt !tet Diet YaD de partij
Van cleu rikt lIitbreidw,

Die,-nit bliDde OYenucbt,-
N.., klaobtea ",upt uit de lucht

Voor den dwuell lei.ier?

Ala 't Traaavaalacbe soa ..en.'meat
1.66 ..ol ,lecbte .well.en,

Ben,-Yoor '~ recht,_,- waarborg biedl,
Waarom trekkea lij dan niet

Wag naar and're .trekea ?
Ala dáár, 't leveu Diet pacht,
't Recbt daar wordt ..ertreden,

W urom dao l,toe1d nog dáár,
En een lot 100 bit' er ... ..,

L'lnger 0011 pleden ?

Drerfus blijft op 't ellal'd.

PI.~ II Th' _lRtuUr)-Bet hof
"" heef t be.I"I~lI i:apllem [)reyCoA BP
11"t. n tf' ()ndrr,.r1I~en door dell mail·

an ( ,n cone
t m ukt It [1 flUti .. aan h ...t gerucht omtrcDt

~'''I~~e{r ua.ar ~ rankT!)k.

L"~I I , !lI' - (I/rotn-) - De T."".
I' ,. I ....n ,n';\)'11 telegT1lfif"ert. dat on-

I ,t I r , .• i 'li' • r Clau:l .. Mac Flonald,.
,." ' ".,"i"",1 hebben op den e!Kh
. ,.! I, ,,·1 de ,"tlltlleluke Frao·

, . b to' ....t, ~rj~hale

.\ l:lKOm"t te Khartoum.
I I ( li _r, r) - Lord K,t

r-, .r : rn ull~~k(Jmen al.ur h!I
,J. Il .KOtl\,t "an lord ( romer

" Lil""'" ttlnncnla.d"ch p<>lItu,,~t'l
I,' I 'l, I d tIlt III per oOI en

1.1~r "';L:~tt:lJ ua;H de Veru~nlg

. t

BEBBBRT.

Eea ~e B_herpdena,..... tak DO.
c,. A.. B., distrikt Berbert, gehoaclea te Camp·
bell, ~P Doaderwta«, IC,U-mber 1898. Teeen·
.. oordi{r .. aron de YOOniUer, ~iI en de
boereo Faber, D Boiaek., een, D ReiDekC!,JDD,
J Bqrpr en acbt aaden leden.

De -.erPCIeriaI werd ~ gebed ~.
Nota'" der yorip ....iPderiIIg ,eleHD

roedlekeurcl en geleet_d. '
T_ .. erd eeA open brief geleaen elié un al

do "jJabeatanraleden ~bre",n II oaRreat de
aiften die ..jj aan den beer Malan .. ilIelI toe-
~nnen. Daarop _lite de beer D Reinde,"'"
,ua, eea Toontel, dat wti pea ijjIt ..allen
makeo. '
De beer Kriel maakte toen eea amende-

meot: Dat wli tI8II Ijja' &l1llenmaken 'f'OOrdege-
nea die Yrjjwillic ieta willen geven. GeMCOII-
deerd door d.a Mer D llicbael

Na ~ .. arme ~ie er OYer ge1uoclte
bebben, ItlDgee ..orjladenug o ..er tot .temming.
Voor bet voonteJ 7. D Reineke, jun, A A
Young, C Faber, J Borger, Senekal E 4a
PI_I' eu A Thomas. Voor bet.meod~eo'. :
J ·Kriel, D &.IDek., -n, D Micbael eD G
&aolta.

Toeu ..olgd~ d. béaclJrij.iogwpanien :-(1)
I>6Ie ..ergadering 'l'TUgt ""rbiedig om ete
bra~ekte ... t te herroepeo ; (2) ... rp~
denag "ITUII' eerbiedilliik wonK-
oDderwiia telreo te .. erken.

De ..eraadenoc 1110ot m.t ge -
heer Seneli:al.

CLlrzon in lndle.
.... , J\

i' _(/1"'1"1 -Lurd CarlO·
I ~, (,nt\ant-:"t t., heurt ie'fIlJ

Il t'en ~\ tdkl)tnj\adn:·~ 7.6lde
LOll ZIjn b •.:t tl\'enwlcht te

.,'....
ede
,ter
~"r-

I, -111,·.',,) - Oe n''''.J""n
.,,,~.konJI;(cI Lord l'romer

I lf I~e('htt'r Hd.wlun~ \V!}rJr een
... \ nder'4.on 't';1)r Ir I!·l \"ab den
, Ill" r W Ifl~h",d permallen t-e

.. < rt' tn~ wl)rdt een Kl' B .
\\ dll ~m" mdltll.lre M>cretans

:11\"1
, tak
,n de
k't'~
irrpl t

·.Wij
1.lch

\; ,t t'n
\I11en-
III IL h {
" , {pO

I,' <l ...

J. OJJIJII Ja.

BRIT8TOWN.

'oton eeuer ..erpderiDi YaD den A.frikaaa.
der Boad, phoaclen te Brak ..1ei, op 2l ~.
her 1898. 'De ..oonitter beetie de ..ergadering welkom
ea maakte bet doel der vergaderiDg bekend.

De verpderiag werd popead me' gebed. .
De DOtaleu wetdm leteam. goedpkeurd eaaa.ead.De ._, B. C. da PleMit (raadslid), Eeid. clat

bO aiot vrjjea doorpDg door deo tol ..erkregen
beien. 0....,.. de onkruid boacbj_ il eeD coa-
f_u. ,ebonden op De Aar, toen beaIOteO
.. trd cl. wet te latea UI budeJI van de Ill'"tr+-teo• Ook beeft de raacl _ plan om eeD
i...,.lI.teor ua te at.elleD _ W _mid .

!Voorstel A. Bloem ..... W. F.ul: JHH tak is
... ~ clat"D i.-pektenr niet goed &al
heaa,.. oorden.
~.a.
\Eea brief .. erd ~_n van den heer Thoa.

P. Thero., L.w.V., dankeade YOOr de plak-
wPIChinl·
:De aeoretaru gaf ... rslag YaD den toe.taad der

~ waaruit bleek dat er lIOlf .gbacrilJ'ie uit--
~ew ...
iDe heer J. Viljoea seicle cIat de b .. r B. YaD

cler Kerwe aan Dem bouil PIeYen bad clat bii
bedankte ala lid YaD cl.. Bood.

.A&apoomeD op YQOfttel J. Viljoen ·Z. Bto.-
aterDI.
IVoorstel J. Viljoen·B. da P.... : De .ub-

cripiio te ..erhoopa tot sa. 6d.
Amendement W. v.w.u. da PleMis: De lab-

~tie oa ...eranclerd le laten eD, wanneer DOO-
die, _ yrjje kollekte te houden.~.Ea lINf werd plezen ..an deD beer U.Vil·
j1*" bedankende .Ia lid "an dea Bood,
..... ~ M&warea.

Yoora1e! B. du P .... A.. Bwarte: Eeae COIll-
_. ... a clri. leden word. benoemd door dea
~tter om dea heer B. ViljoeJl te ODtlllll1"'~'D.
.'4e OOIBmiIIie .. ede .. Jut 1OO·1i
.. ~ aooclii. eeD buiteopwOlIe
~ op te roepen ea deo beer BoViljoen
..il'i.e nooGlpl.

Ala eolllmialie warden be_md de
Z. Bloemar.., 8. da PlMBiaea W. da P_ia.
, Drie bri....en weJden .. Ie.m, een ftD den hr.
llll Reoabal'l, eeD YaD dea heer D. J. Viljoeo
en YaD den heer ,J. Vilj_, l:edankeDd. all
Wen cleleD tak.~.

BetcbriiYin~DtIea ..oor 't clilkiktabeataar:
f.eo .. olfabriek U. 'de Koloni. op te riobt .. ;
laei~~ .... de tnaclaiKtewet; cIat -
~~ .~in, op cliamaDieII plead worde.
, Voorstel W. Faal..J. .... Heerden: De18
Terpcleriaa ~ hare aflreariDg ui' o..er de
handel .. jj .... an d•• heer David d. Wui ia
laat .. lemen', met betrekking tot de Bond.

partii·BeIJotea de ..olpacIe T"ergaderiDI op Lanpm
te houden.Belloten de ta-ea Theron, L.W. V., en Du
Toi', L.W.V., bU :se "olpncle ... rgadarin, Dil te
JaoDdipn.N. _. beclankini ua deo heer ea meJa«r.
ViljoeD a100t de ..erpdmq _t pbed.

W. A. J. DU PL~L8,
BeCretariL

II,
1\ ~ lt' Il ~ .\Ijj

EL'n crn<lge beschuldigin'l".
" _, /i."Lll'r)-Dl' ("'lIfl' I/pt/rI'''''
~. t'tn ,trullel d,)orthm heer

t [ di" ten lJ0rlo~ ...,drre ...pon·
I, ,f L t r t t'll fl'ekt'!,)()/e !'l1:H,·h·
"lid ...UI! hn\t~lu~.)le lh'rwhM'ben

I' ,.. \ Id 1lh ""'Il I !l~volg,J door ecu
1'j i. r"l_: dpr ...ta.<1

/('!'~ I 'rI' ,r h~t la.ltdB ~ w:'\rta.al too~
1'""~ ... ~rI, rlll~ V;111 _t"",j ~ I)I,~

t J' flUt:

Of i~ bet 't KoudeD aaoer
In d.. groud Il8vooden,

Dat die braye laidj. dur.
Trots onrecbt en doodaae .... r.-

Vut d.. r boud' pboDdeD ?

Mnr Rbodeaia,-grooter nog
Eu veel uitgebrelder,-

Be3ft ook rillen, waar 't metul
RUker II dan in Tran .. uI,

Zelt bun groote leider.

Waarom dan niel been,esneld
N .. r di~ aebooae lueken,

J IDgoetI, waar 't pluk u ... cbl
U de rjjkiolll tel"olacht,

Land ..an ~aig·bekeD?

de~

,- ZIJl
, h,laD-
·n :n t-
-t'pret
~ kc lw:
,t.tii(i~r ...
I,' ,pr

I 'j heel
....,llill,l t I·

rt nC'1

l.<1t~!1
,,,\tllt'k~
l te\\ et'':

o. D. J.
De re1),o11en bieden weerstand.

PBINS ALBERT No." I r \_'\ _~fl""'lfi'r 1-(~eneról3.1 littler
I II) [';or ld,tl llll~t'n ITl de Pb.Il-
\, ":1 !.t"'; i [ILh ov~r t· ge\"en.

\' ...,' j". I ilt tt, Joen al'ule 1-4 AI{Ul-
_ ' " Ij," e~d t.. hdJb~n Ue .traat

't I 'lfl";'" d,~ rt \Jer !\)n ie-
. •• ~II' I ,j,. h.·~d l'ln iT.t landen
... l n tt' ~lcltel1 ("enr·aal Y.llter
.tIr \\ lfJlk:L ~t'r.l}nrien olD hn.l1" Jn!"truc

('"'[11 \ lel. hl-'t'ft hll I,,)ten Il' tergelalen
• '4 it' I I ln.'t kanonnen eli maai:\ bU

, ."r "rel,i_elen "m ., IaRd~
, ,r" n ..M 11011" ~e .. ~ dID

,1'I:;tntt'h~8cht:rm(;c <!'r ....

I ,

A. O. VIIIID,
Beentaria . Gewoue drie mundelukeebe distriktbftatuDrI

..ergadering, geboadeu op z.terd..:, tI Decem·
her. .

TegeD .. oordig: 'r. de K.ock ( ..onrai~ter), w.
A. Venter, B. Swal"tll, P. S .. uts, li! F. S.ane-
poel, W. YaD der W.thuiRu en G. D.~aw.
H. E_nepoel opeat met gebed. ,
Noiulen in olde.
De 'IOOI'Átter lIl.ldt ..an d. ki.sm, ... a C.

Dekker ala lid ¥eoT Koedoeafootein, In plute
..au O. le B.oea. C. Deklrer ..erkriJgt ..itting op
.ijD geloofebrief. Ook meldt de ..oonitter YaD
de bedanking yaD lw H. Swa"" Prin,
Albert, en dat in aO.e pluta H. Snijdera p-
ko_II.

W, A.. VeDter it Ter.-aIM-M-
Idng t'aD B. Bwarta. Dit
bij OOI bljjven lIloelt eli 0 uiet ..... Iate••

W .... a der Weathai i. ook ..an pdacbte
dat U. Bwarta, eli. ge !leeft dat bil salk
.... pirou .. e Bondaman: ~ jum DU tooaeD

.oat dat hij bil ona ~liift "m 00. beDden te
aterken.
B. Swarte segt dat tie ~ h_ toet.

Illouten YeraoJaooaen. HU IroD eipaliik Ijj.
p ..oelen Die' Dililpnlkeo, doch hii'" daarvaa
deD Bond seer toeaedaan.

De roomtter sect clat "D OnRr DlOttoa wM
"lOader dwaag." lIIi dach' wjj moeateD bet
ook iD dat p .... ~.

Brief ,eleMa in utwoerd op de pe&ltie
betrei!ende cle ~ .. onin&, waaro .." de
..erpderilllf ure tenedealaeill uitdra"-

Brief paotaJeerd.
Op._".tel K. S....,ePOeI-W ..... der Weat;.

huiseo, cInlkt dese veïpderinc hare i.n!PIe
c1eetaellliq Dit lIlet clea ..oretaril vaal' ....i\.
bestaar, d. beer G. J. Cloete, in bel 'Nrliel' -"
door hem geledeD, cloorW hem - d__ '
eehsglDOO" eD ldacJ door tien clood oDt1loaaeD
..ijD.
Kei bet.rekkiOC tot de drukpu'l maa~ .-

bealui' de ..ergiderm" dat de YOOI"Ii.Uer- ta '
...rdere oorraepoadenu. 0"'1' -- .. ~ •
yooral dell raacl van OU LmVI hIIao'fér bnriD- ;
_de, •• na ,eUOePaDI8 iDformaU. ~ .. 'fPl-
~ ..erpderin~ rapport.eere·

De brief YaD W. A. -V.ater PD cleo
linpraaclll108t 0..erwtaU. om bij de
..ergaclering leDOmleerd te ......

De vo~ode bealuitea -WOrCIeA DOl
yergadennl c:a:- •
(0) G. D. ..·W 'W"•• rs

" Dit beamar breng' lij a.u
Jre&chten premiM voor de eclate ...... '
hii de belangeD van OOI laad en W (III- ,.
".Deut en in W ministerie ~.. -~.

<b) W. A. Veater--C. Bakker: 1m ----
dankt de leden, de wel ed. W~.jeD
Oo.thohoa 9001" bone getroa- w...
diliDi YaD _ afdeeling in lle~~._-
..ooniameljjk ..oor de .,o4ÏDPD &ior. ~..,
nraoek "aD OBI ~III" ... , ....
OlD de goad ... ..,.. .. rd te ~.. .~

(c) Veater • Van ct,r WeatIririIU: .. q.e..
nrpderiDI gedenk, me' paoef!!a'=:
dieoateD en opd..n.c- .... Wl,· •
beatuaralid, eien heer G. D. BaiJ!Iioe .. ~~
met _ Boad-.... ''''-,:';- ~
J. O. 0: YaD der WeatbaiJeD'...ral .

retaril ~1I8n _ tit ag __ • ftClareDIIi Il.
dweaigbeid YaD U. J. Cloete. .._ \
Ket plied a-loteo door W. t'aD aer ...

h~. ,,<

S. DI Koa. .,

I '

SPORT.
VICTORIA. WEST.

CRIOKET.
HET E~GELSCH1I: TgA~1.",r \

'" aar a .. afgod u Yer_kt
Om te komeD "oDen,

W"ár hli al. een vont gebiedt,
W it,ir géén onrecht ooit peebiedt,

Rlikdom a &al loonen;

W áár je leen be\uting &al
Hoe.eD te betalen,

Dan slecbt. -"ilftÏjf-IOO·s bekead-
Van de boDderd (ala procent)

Op .... t g' uit mocht balo,u.

het
!,OnD IIAWJ[E!I Xl.

KAAPKOLO}.·IE )';Cf6IC IDo1Dg..
II' M,tchp.l1. ibw b Rowe ...
r I' Warner, c !kId Il M,d,lIcton
Tyldel'ley, c (;mh.m b Middleton
II' W MlIIII(aD,c Franc," b Mlddlcton
('uItelI, c Oraharn b Row~
Troll. c JO<]"" b Rowe ...
HIllI:h, b Mldrlleton ..
Board, c Prtlchard b Rowe
Lord Ilawke, c Hut;heo b M,ddleloD
A ~ AH her, nol out
1100 E F'lenn"", b Rowo

£1tr ...

. .. SI
... 41

21
11 n"': U!'
!1J,l~n 1

... r\~n l.tt

E!:~ GROOTE BRAND.
lt
&
1

20
21
1

.. 6,,

" " ,JA~ - (H.'lfr}-nll
.,. ~ __ .... ""1 r:"':' )l:~t1'f'fJ~r-~~ !'>!}tlitf.4:m<l e~n

..-\ j~ l~ • ...tt'" llr\mitm, JI~ aHllt~rwurgeoo-
m'o T· , "I' r. t mHI<1pl~,n, In het blok be
( .' , .• ' I 'n num n" de P... ch 8 Ir"
.. ~ 'P hel o,,~~nh"~ geocc IIpeerd
~p{l"- 1. ~)"or ~llllllllLn eD de beuron
1. '. ',-r' -r ,e.. kl.ln en groot
~1:!',.,1 "" :I,'" beer lt Abraham •. af-la
;~. I j \ 1( .. de pt)'>{lug~n V:1.n de branJ"eer
'I'~' ''''! !."! .... I,ll lt ...en v. :1.lnn grooto ,,"oorTa-

1t"1 w r I a tota"l ,'erWl)U04t IEr
, ,_"Il:Lllnr\ nlt{!i t)\f':r da.odek ...lemu-

,., 'ke "Ind waa"le "I-' d,en t1)d F:cn
., IH'!. d.lt h~t \ our r.lch lani" de
"tt rt Illen na.:H rl.~ De ll~cr. kaato-
" 1\\' ,1 f'n YI\orraden war~n Illtpn

lllt\'" men 'f\t:t't nog [H6 (If dIt

l~ I/( l'" mt t d~ k lntoren Er "Lj

• ,t l' llf nr,}·llk" Yac"llt1edL~,.n
lt \ '.!. Il' d~ brandweer' manDen bar

JingOM ! ala lIii langer toeft
Om E~ypt' te ruilen,

En m"t UIt uw al ... en.tand
Hoeen trek' our " beloof Je land,

Zn t trtI allen uilen !

~d~ ~eeI
_ lu 1011
" ~[\,k.,tB
ti \ !'(,rna
I ~r -aruMl·
I~ !,('lllleil
1h:le van

"11 lIoo
,~{"",ll aan
Dvn heb-

~rk In leer
,,~h{ ,oor
.n ~!;tar
.. 'IJ, indl~n
11 \ oor de
.' t'"lILlek.
.l("htenkllr
t' no~mf'n
I",kue hiJ
"pi haogt
k,. samen ...
l~ltrlot" aan
~l~n

Trekt! het .. I Yeel beter ..un
Dan te bill Yen brommeu,

Dan a, onder 't )uk ..66 .... ar,
Dag na dag en ,.., na jaar,

Langer Dog te krommen.

11!6

WEl'TEIl!'! I'RO\ 11ICY.lU Il.

Een~ Iuoir~.
6
16
1
o
ij

A &,d, b Trolt
J Prllcbarcl, b Trolt
H H Fraa .... " Ra'gq
~ .t88tt I rGn out (
I' Joo"", b Ftll'gh
F Koy .. c Board b Il igk
J Anc.leJ1!()n,c Archer b Trolt
K"pl~,n ti Il IlION' Halllh
R 1I0r .. oocI, ,... noi b roti
Tl J II u~h"", ellalg kJ Troll
1\ Graham, b T",n
J }l1dd leton. not 011

G Ro"e. c aod b Tr tt
Extr"" ...

Weea verzekerd, dat 001ll Paal-
'II. zeg bet in ..ertrGawen-

Al. gii uit &ijDland .ilt pan,
U niIJt in den .. eg &ál .taaa,

Of zal tegen boo'en.
•• r,

o
4 Oaat Kli niet, t!an is bei klur,

Uat !ni geeD ... rlrou .. ea
lo a" grooten afgod ltelt,
En niet Mm, maar op IUn geld

AI a .. boop wih boa .. ea.

..,
8
7
1
o
13

.. , '!
_ )'lte 1l1ttqcht ran de po-

r J hv\.d,l \' Ve tn,HD~n war~D allen"'.
Dan komt ..I D'" .. aeat gacbreenw

Uit lleen and're redeo,
D..n uit baat en heb&ucbt "ooIt,
Oul dat land a niet behoort

Met 'Uo beerlukheden;

lOl
RHODESIA. 1.0110 HAWI'EiI XI.

T",,,,,,-Ie 10nlJli:s.
F M,tchell, c I1Ul(rre..b no ...
p ~.Warner, c l'rl!.cha,,1 b Micldletoo
Tyldetlley, c Reld h Ho·,"e
l..ord Hawke, .t lIogh ... b MiJJlcton
i ouell, c Ituo;hel! b Uowe .. ,
-r""t, b Kuy.
Hai,h. Dot out
llea"t, c aod b nowe
b' W )1JllIgan b Rowe
A 0 Archer, c M,dnl~Mn b Ro .. e
1100. Jl: ~',enoc" c Mlddldtoli b Ro .. e

Extr ..

43
6
6
Il
o
I~

. . 46

... 0
.,.' 6

9
... 0
... 8

De Lllrers tevreden. OIO de DtJb·.\lIlfll dur .1. beu
Niet voor u pa' buigen,

l\laar, alo m_ter in ..tin laod,
Wetten mukt D.a· eigen trant !

Die no recbt getuigen.

"".1 t)r( -~ (Rf~'ttir) _1:on
I \ ~ tt'!} .:. 11\ nH'm"flt~hulL.e ~ehnu

• I IT, 1-1 7tldt rl d,ll l.~ ou be"lem:\al
\, ..~, 'I t I \ rou ':!Pll om ~Hr~hOOl.&ll1~

.', r i hid !t'rl li ur oe stern TaD d ...n
'Il t Ir 1 I ti I,rhlt; I Uit hij kwam ala

.1,' !';l r d, r rl'..!'ler n;

rws.
ALICE EN DE BOND.n het Jong,t~

,1< redaktellr
"'I li

f·

HANOVER.

te koor d,cht
"emakkcLJ k.

Een publ1e~e ..ergadeT1DII .. erd alhIer gehouden
t." hu"e \·ao den heer N. Odendal met bot doel
~en tak ..ao c1t'n Afnkaander Bond te Itlcltten.

De heer T F Dr~y.r werd geko •• n tot ,'oor
.,tter p'" Urn en de heer L. PIeterse tot ~cru·
ta .. o.

Ue ..oor .. tter srrak een kort .. oord tot de
~ergaderlng HU ....... Y8rhlild te Zlcn dat de
Afnkaande~ vaD Y,dona OOIIt bealoten badden
~en tak Tan den Afnkaander Bond te stIchten
In d..... kJt!l'Afdeehng. IIet wa. bem leer Ier
harte ,egun dat bU de jongste elektie een ..cr
warnng .... gekomen net omdat er geeD BOLd.·
tak b8lltoDd. :&I.n "lat met .. aarbeen men
moetlt gaaD. AI. een Bond.tak opgencht I., dan
...eel men .urheen men m088t gaan eo tal
men elkaar heter ventaaD. HIJ .eld ... erder dat
de Bond IIlct opgelicht werd om eeOlge partli
tegen te .t ..'UI of ranenhaat te ..er .. ekkeo. De
Bund "erd opgericbt om te werkeo ..oor d.
welvaart van land en volk. Vorder .prak de
,00rZ11 ter ov .... bet ont.taao ..an den Bond, en
,e' dal al& de Bond Dlet een goede zaak wo.a, loa
h'l n,et vandaag .taan .... r hli na wu.

:li'ad.t de ..oonltter de all(emeene coosl1lalte
",,-,rgelezen bad, .telde de brir P I. Caet.ea
",or, gf'8ccondeerd door den heer!; p neznl
denhoul D..." Terpderlflg ...enacht eeD tu
nn den A fnkuod •• Bond alhier te ItlcbteD.

1)11werd algemeen aangellomen.
Toon SlOg moo over lot bet kIezen vao een

lx.tunr
To' voorzItter .eftl geko~n de beer F J

P1Cterse, tot nce·'·oorzltt ..r de heer P S Coetzer,
tot ICcretaru! de heer PC Bezuidenbout, aMU·

tent ,..cre'afl' de heor JOdendal, tb_aner
de hur :S Oriendaal en tot eom.téleden de
hecren li Odendui, S Bezuldeobout ~n
Coetan

Ala com mIMI" om de hUl.b"adeIUke r6iel• op
te .tellen 110 bU de v"ll{ende .erglLllenn!il ~oor
t ... ItIjlg~n ... erden d. beerfIn F J PIelene, N
Ud ..odal en J OdeDdal gekozeo.

Voonlel der "heeren P Coetz.r·J Odendal
D~.e ..erg.dertng breftllt baren hartel,ikeD dank
toe aan den heer T F Dreyer ..oor "lI.e moeIte
eD opofIenDg ID bet helpt'n .'Icbten YIn deHn
1.&11:

Staande algemeen .. ogeoome •.
:'la dankbetoliÏng aan den beer eo mevroa ..

Odelldeedal "001' banDe g.. tvr!lheid, .. erd de
volgeode verw-denng b<!legfl hO den heer P. 8
(.;oeh.r, KoecIooakloof, en gIng men uiteen.

L.G. PIE,r:R~r.,
:-)xrtltafl8

QUEENSTOWN., -ile firma
Z,e elde ..

'In:STgo..'" rROVI:SCk:XIII.
Tw<=edelIlD1n~ ••

J Pnlchartl, not out
M llltillCt,kJ Trolter

I 'I

lal "p Doo·
tt:'ntonnPHel-

en gehoudeo
nkhl" •• ma
rol de ~.h('('le
men Loin lt:er

.. , 0

.•• UI
'Il or re~en !let <cid he~1nt

I t\t'r ...t'lll' I'" nahlJ DI ~ P
- [1'" • I' Kf"r .. 1 !Ill' prt:'ek '(even

/ fl ~:l_: \\ I Terw~chtE'n e€'tl
\ h li' 'lt \11 LO&.! !r! ...boudeD wor

I '!l'] 1-: \ ln ht_,t nleUWJ lar
" I' rj r. \"'\"1 £ef11 ulc.t 10 on~

•fIt" I 1\ .!~r I \d l,.,bqort llCh te
\ 't ...1 lIld ~ 1n al de ","e~en,dle
r rt \L!~I-'r ... 1111 ksn g(~d !;,G-
r ril t ~ rw la...t In..!' oplecgcD,
• II "",j, r pa11!1.pel.teur

De WeI!t-ltjken glol(t!n In yonr hOIl tWI'Cle in·
D,ngs en wel mel Pritchard eu Bu••eU al. bal.m.o
T~n hpl opel yoor dcn d"ll' werd j!....loten, was
Ill_tt" u,,' met 13 runs, bowld Trolt.

Christelijke jongelings-ver-
eeniging Fraserburg .

(Een vergadering YaDde obrillteluke jongelinr-
vereeoiginl: te Fruerburg .. erd gebouden op 24
u..cembtlr Ifl9R, met lG leden tegeowoordli·

De .ooul'ter opende de ,""rgadenng met ge.
bed en Ye", I van Gel: 12 werd gelOngeu.

De notulen der jong.tleden urgederin, ge·
leseo eo goedgekeurd.

Op ver_k van den voortitter .. eM ele liaan·
cliOei" positie van de ..ereenIgIDg bekend ge·
naaakt.

Do voorzitter ~eide dat bii van gO.04Ilen .....
dit de .ereeniglDg op een betere "Ilze gedrevm
moest .. orden.

Na eenige di&calOSie daaromtreot werd bet
besloten de beapreklng •• n .:le... k .. e.tie te
lateo overota&D tot de volgende ..ergadering.

Daarna gmg men over tot bet kiezeD "'D
nieu"e beatnu",leden met bet ,·oliende reaal·
taat.- '

A•• U!tent.vooTzitter, de heer J.O. Lmdenberg:
see[etatlS eu thesaarier, de beer J. J. Stofbell(.
Betltnnr, d. beeren (t) W. Imm.lman, (~) J,
Oh "er, (3) C. Erumas, (4) A. J. BeteB.

Ds. Sypkena g&i kenol. dat bil np de ..oll["nde
Yergadenog aal ..oorstellen, dat de ... iatont·
..oorzitter ook Permanent geko.en wordt.

De beer Stoffberg eec:ondecrde.
!bl .olgende vergaclermg werd bepaald op

den 14 J alluw 189'J.
Na bet linger. nn .era I van Pa. aG werd de

nrgadertng met gebed llealoten.

tn ! l~

I:1'llgcStlC en leverkwaal. J. c. O. v. D. WaTflUI%£B, (
8eeNtaria.", I'll \ I,EKHI,\IIJ: ·.,1·, II

, ' I II I \ I' I li -;W W~"ER
1,1 'ii "I' t,I:\!.\.\h. r

j' I r\
KOEDOES.PONTEUI TAK.

I " .... Tl ", ... ~ ~I()('nmaker JlI\lh-
"I' '!') t ktoher 11'('17

I ' ......,. Ik: et'll t'lder aan
....\~ll I Ik: lr>ed aan plJuen

il' ll"I!lt·de Uil htJfl"e

I \I,,.l-_fl~ ,Ii ,n hp! h')(lfd.
'I I !l' k: WiL"" ""tll f -~\lldfjr

i, I,rol,,·.. rde <eie ge
-'l:," I t11.'lf Ilnt)oende ge~n

1 "I ..:..d [k (le-mpntJ Tonu~ eC11

'" ~'\ ~. I:{ , . ,'t f~! ..:.,IJfUI\('t! gev(}~td" ,,,
- . ,~ '~ I ~ I ,t Id t't meJe vol e:l na
W' 1\ 1 ,>,,,,,, il: '..:t'fond In rl~lt" \ilO

.:-' 1\"" " l' (?1J.lfl ~ t rd d, rechtop en
f~"1 . " I~ [JU \'" Iftq JarpT1 oud
I( ! I , .... , ('Tl l"JII'il \ II) :!O, en

i 'I \, Tl ' j n· ' !JIJl,i,1{ d, goe'(!o g~

I'~U'C lAm I I nr.

')rH'''Pf II il f:'4"a

et CI,j'!t'"....d t"1! h~
llnrilkln~ me'
ge" '.c, d lt bl
r •• "lffi D[
i ,.ar'! \ r,llar hef
w-r i 'lel

Ol' DI ,:usa BIICDOU ....n.

ABERDEL'rl.
DAT 1.1.J>I OE ..~".-ln de OIIlILre·

keD vao BolublUI w'" etl pk1aatcl o ... r de
brutaliteit ..aa......- mjja ...8rken teweno~r
pennnen cl=e' ailn daq Illi _If. ZOO liep
er eeD re 1.. road, die d. p .. ooate
had wel rek t. makeo ..., nooit te be·
taleD. Tw dot .. werd beID kreun .-weiprd.
Een paar daleJl pleden kw~~U IJ .. n har,
waar .. kere ".illo_ky .tOJid. Hti cj.. direk'
op deun af, ICbold heIil ui' iD de lie_pate be·
woordin~ clie MIl Ier maar ..... u... kill, .a
bedn:icde belli met moord aJalaiJ .ga tegenpar.
tij aneeD kreeg. De beCIniIde ainI kJapo .n
ot.eboon bij door hOOIt_ ... ljjuaaovaUer met.
brandsticbting werd bedreifId,. ~ng d. &uk
door. Voor landdroe. JI.... ik pleitte de ,....1·
denur dronkealChap ala ..eroo~uldigiDl maar
d. )anddJ'Oftt VerOOriIeeICIe belll lot 14 dagea eD
een .. ur~Ql "fOOI' ~ PI... - 6
_Dden, Oftalll' opQl8l'kial dat df(a~
I"D ll1iIdUd YeI'OlItaehaldigde mul' wel tar-
,waard.. pe ao.' RaDd w _r te""" Q""'"
dit ..OOaiI _ boopt ..oortaan YaD de MraQOie
nn luik pl*lpel .. rloat te ..ijD. Dal is ook be'
soort ..an meDI4I!I.n dat bet acbreeaw.ad.n
proteateerend publi.k uitmalkt op veroatwaar.
digina ... erg.deringeD nver de FAaar-suII. Wel
mop b.t del jingo'l bekomea,-~

Notulen eener yerpderial
Ulddelkrul, op U Dec. 1898-

Tepa .. O'lI'Cltg WU'OIl cl... __ Uer, ..,...taria
en 1:.1ledea. :

De YOOraiUer heette al de Iedee eD ~
herteliik .,Ibm ea ook deo beer V.. del' AlIM,
onsen ..ertepu ...oordipt' in den afdeel~

Hierop PI de "oorai$ter de ~ ...
pefllOll8ll die ......mten Iedoa te .. orcIea, ."..""
de ..olpode beeren zich ........ D: B PieaUr
BL, G BeUef, A. Vorster, F BeUef pa., p~
JS, ea W SIreriL "

De ..oonitter~k eoa gepaal 1lIQOnl ...
.. ellrolll en ... . . g tot de oietnt: ~.

Deo aecreWia .. gelaa& de j_,.te DOAaIIia
te Ie;z,en, die .. ~geoOlll8ll,.erden op yeonttl
YaD de ~. J Qao...m. till ~ Betief P... I

Een "einit CCIIIlmialie.erk wetd .... ~I lal'
Een booJ~okbrief .. erd ~ van _ .... D.
C. SOG~ .ta lid ..... CIeSea tak. •

Voorp1ltold dOOI de heem B. PiIDUr"
J. COarIt&. dat het sal .....- W'OI'deIt. ,

Deo _.tariI ..erd plu' er wnord op \te
ge ... a. '

V~teId door de ..... A. ToraW .:J.
Coar&die, dat er _ CIa~ Dl OPPI8

1)- IJ .... '

,J \\{f ........ \4llll

Il _ \ • ~,~! I,\\err''''J! 'i:-:' w.

BRIEVENBUS.
'~T,r:"'acche" ze~"Jan KUlzer" hel
•• r~erd batl door den heer Uui-I de W .. I bij
den ~...,r Tom LoD", ds. Da TOit, eD&...
.ergl'l\JkplI, .. ani I!) Ktonden openInk ala pro-
greM, .. ,e kandIdaten, .. aar hli .tond all Afri
lt!l:1nde~ kaodlda,t en verbr ..k aebaamteloot&
ZUD" pJeciltlse be10ften.

De beer S. 11erblanche zegt dat bet duidelil~
16 dal de laa181e der dagen reeds .. u.broken
I~ ,,~t de klad ..... n 11111 baanelI ouden Diet
meer "ehooraum, mur zien met minlCh~iDl
op bQllne oaden neder, eD doen bUDne ouders
dIe 'llDor hen zoo vele opoftefln,en gedaan beb·
ben, urdriet aan.

, <4. v '\ ," ~"'''ln' t " Jtar ~,lvan
\,,.., r j, I I ,...')(' r,~ lid IlliLkt'n van

14", I' 1'1 I ' I I, st dd, ...o \'fareft yohflch
, 2'.j, ..\ 11' il": I d.lt illl~f"n een d~

~ I \ ~ I t li lf) ondeno.chcldeo
' ... II l)~ \prkICl.ln'!cn 'raD

~ 1 r ..' 'Ii I IJ t .. et"Je Yolk~radeo
.. I, d,.trdC:~t~n he~IDnt'U op

JI~' Il ,p 1) ~ ~brua.rt De
llll I' \ 1 '~r warme te wel.en

I, ,\ ri- u,t.,nder der:X
" • :,,' rJ.l~d w."rom)l1J lebn

" , ·'1 .krno( Het antwoord
I", I "\~ •• '!temn "Mr de ge

I ," "" de wel.urt ..an "Un
.. ~',. ,\ lt.! w l~ Ahf'ecr dns een
r "f"n k l\ljta.lt~t om f:'eD pateot te

,:'I. lj', I,"

• I·

JOaar oeo
i, ._gepufu
lt 1'lrl11k alIeeD
" \","rd.aneD
r . .:dabrtceeld
,..:n bloemed

1.::. \"rmd to'
d",rDa ge.,1t

) le!:t mAn "
. d,e op.et~ll,k
I i \lo: orden, Jdr
f"I~~he ro}'lD

alle· "~,.\

•••
&Tr:4i('i' WIJS YAI( LE'I·F.RTBAA'i (met IllCr)

It... t "U..... at kostbaar I~ In .,ocb ohe,bebalye
bet wa!geluke daar ... u. IIet " een ,eer .er·
dlenstelnke opboa .. er, eo ID ~lIIlIen van lan!:·
la11le geneung yan .. nlg neenl.cbtig makende
lIekte, zUD de herateUende ult .. erklngell daar·
un .. onderluk. ,Bet bevorder' eetJaat, en
brengt kncbt, leven en klear .. 0 deo pallent.
Yerkocbt In t .. ee grootteo.- [ADV J

, ..
: e

I "

• I

"
Do.)" "l.

-_.
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"?lleiDi»gStaanders,
_: i ~

.Doorn Draad.
'Qecalvanisécrd Draad,

Net Draad,
Zwart Draad, .

Hoak Palen,
IJzeren H ken,

Span Bouten,
BouwmeeifUrsMaL"" .............,.

Getronsd IJzer,

"'.

Cement Baden
Geutwerk en

Randwerk.

Bolinder Zweedsche Itook-KachelsJ
I

ALSOOK.

Zwart CIl Geenamelleerd: Kook Ger eedsohup.

.. Schrijf om onze Prijslijsten.

'10 en 12 Durlingrtraat,
KAAPS'l'AD.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
BEZOE ~T ons en inspecteert ons Huisraad, Breek waar, en Glas-

waar Vrrtoonkamers.

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.

Geen in;t voord Huisraad, alles wordt in do plaatselijke Wock winkels
vervaardigd door eeer vertrouwbare mannen. .

Eeni~ \'ervl\&rdigeri! van Bamboezen Goederea in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE CATALOGUii POST VRIJ.

HEEFT pall bet beroemde Mauser en Sporting' Maga.jn Geweer
ontvan.gen. Het laatste en besse wapen voor het schieten VIlD

.'orlei soorten Bekken, vooral 8prin~bek:ke.a. Prijs £1 lOs. ne~~ .
Hagel Geweren, Riflos, Revolvers, en Patronen van de baste kwahtelt..

Dynamiet, Detonators, en Lont.
h Bicycles, Bleyeles, Bicycles I

UOHRIJF ox PRIJS LIJST:BN.

"" Verkoop ing ! Verkooping ! !
Zeltlzame Kans ! Echte Verminderingen:'!

BURMESTER,
78, A dderley Straat, Kaapstad.

()XnERWI.TL ,j" Nienwe Bezigheids-Plaats opzericbt wordt, wenscbt lit! heer
~, Hl'RlII::.TI':R "Pt Publiek te berichten dat hij begeerig is om zijn Geheelen

V.orraad t"..:cn 20 PER CENT. Verminderinar, van de hand be zette •.

«or». "fLYER. EL~'TROPLilT. DIVERSEN.
_;3 7~., h"r1~:.:.. ~ &"'l'p<'I,JPIi
~ nin!......." 0 Armlnn_lt'fI
~ :\(,~ 1,.1."'. 8 Zak hor-l...,.
::Il Link. .~ \lfI.:;Arbo<-dt'n
~ .,11t..... . ~ f ~t'''i'''11
'~ ~f1"""'f"'1<Ol (':tik""" ~ !-len'lrtt.p Uin:..:('n
1.:~llkh{)rlo<.:'" "'''','tI.tiI ~ Ci'~""4n'M.· ~i.'jfW!l8 J)i..,nlNt Ulll_. ...O ~ LHnf~r Oott"J'":a: Dinm ....nt B.Nt- ~ T:JrldCfl Prll.1I11.jt~
po. "",I<i ... p.. POlld Beur- J'"
o Diaeaa nt Pre'" ~ttl"'.'& 0 " ....1. Jo1,.......·!I....
C>J POlld Ilro,";... -.J

..

E. Bnrm ester, Kaapstad.
---

itverkooping. Uitverkooping.
_-_ ....... ••• "A.~

Nooerlanjlsche Zuid -Afrikaansche
SPÓORWEGMAATSCrlA PPIJ.:,
".

'"

, .'., /."J~rtste Qn Goedkoopste Route voor Reizigers en~ ~
ren van de Zee naar Johannesburg,' Pretoria

p'. dare plaatscI" in de Transvaal.

f D~lijkSChe personendienst van Lourenco
! MarQu S (Oelaaobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 u r naar Pretoria.

'f T.:rltJ loor p.~~ wt Jawnrsbll1 £4 1fl--9 .£3 11s
n :1 64.--a.£3 41. i

. "-t-r··
II III " "r ; , ... .a

Dallelijksc~)~ pel ~unondicnst van Durban (NatAn
JohannesbIll ~. Pretoria en andere plaatsen in

"'

Grootste

"'l'HE D~·,I';a_~
Solido Essebenhouten ~~uJpknmer 'Zet" O'ocd.g~d~oogd·

Excellent :\,fg~JVerkt. .
". '. .

C>:n.- :E:ige:n..:B«__ ".eI -

'DEZj; ILLUSTRATIE IS EEN EERLIJKE AFBEELDING VAN DEJ.~

, "DEFIANCE 'J SLAAPKAMER ZET

HOIl. ALFBIID EBDEN, Vooni",r.
!iJ!;NM.Y ISULOMON, IS...
FltEU. J. CENTLIVRB8.
PAfTL Dil VILLIERS
GODFBEY' BlCHEL.!
.J. IJ. S'l'Jr:YTLE&
HARRY BOLUS.
H. M. ARUERNE.
Hon. J. X. MERRmAN, M.L.A.

Voor de Administratie van Boedels en Efft:)~:t~n van Ove1'!eden lEUT. Gllfl&SICtnrDIOI ADVIIIUL
Personen, Afwezigen, en ande-on, als E::-ecJto'llr<:n, Agen";eD, G. E. O. .ANDERSON, K.O., M.O., LondtD
'I'rustees en Administrateuren; de Be!e~g~ng van Kapitale M.R.O.S. EnpJaDd.
Sommen onder Securiteit van Vast Flgendom.

BOCR EN

!
Bestaande uit-3 vt, Solid~ Esschenhout8n Kleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. Solid~

EMChenhouten Wasc1;ltafel, met marmeren blad, hoogen ~ en han~doek rail~
3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel. met Plaat Glazen SpIegel op spillen. 1

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat b~t goed. h.uisraad van OM eigen maak8el goedkoope~
koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die m deze markt worden verkocht. j

Geillustl'ct'rd ~l1tal(}glls en Prijslijlft franco gepost op aanvrage. j
Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsche Gouvernements Spoorwegen vervoer4~ . , 0 ISAAGS te&gen20GperOoontmi;:;:;'::'"i:::;~MARKTSTRAA~

lo;, ' .' • Stoom'abriek, R\ RRACK & BOOHSTRATE~

'8T .... 1R:..A..'8T~~~~~ 'KAAPSTAD. 1

KAAPSTAD,

::K'A.APSTAD7
, Voor

Sproeipempen KAR NS,

Kafsnijders,VOOR

NetDraadTUINEN
~euken Stoves,. Keukengereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiazakken

/olle bijzonderheden op Applicatie.

EXECUT EURS f< ~ M ER,

GEVE$TIED IN 1833.
<kWl.Bde,d ;1I~Z..ul-A~ Sec1U';U;"TEGENWOtl.R.DIGEAGTE GEINCORPPREERI) B~JWEr VAN HEr PA.BJi~~rF.NT, 10.17,1889

I

Ka.ntoren: Hoek v~n A...:idezoIl.y- en W'aa.l.tra.a.t
(INGANG WAAL f ijlAA::',)

KAAPSTA.D.

.3 So:hOl1kbladeo .3 Af.t.andmeten .3= Tbe<'ell K.rfie ScUeIl = Wat.e.".. ..'.(ll! ...8 Lepel. 8 8cbslen, Helling- ~
co Crue"" OQ meters, _
~ Drank !'~"ip,...n ~ C...,lkoperen Pro- ~
~ (;r:-arl-Wrlkflf"kt'r. ~ tractof'fl ~
~ K>mdf)rI'Tt ~'l·t~1l ~ 1ttJ:..,11,-er Dlokken ~
~ \~rLldK('1IL~'p.bl ~ HA.'': Lunp8n ~
li3 l!i :o;"",[!,j"" @ 0l"·ra (jhwel! @
~ ndJ'" .-"',rllkhl:wl,,, p.. Hinocular« p..

~ ~&I..,I" )\,mll"''''' :;; ~~~~~:z~~;hll'" ~ Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
, Reservefonds • - - _ _Alsook een groote Verscheidenbeid Lsderen Beurzen

Handzakken en Reistassehen. Vasen, Gongs. Telescopen
en Landmeters Gereedschap.

- £27,000
£74,800

DIRECTEUREN;
E'lele "eer J, H. HOFMEYIR, Vool·zilter. Weled heer W. MARSH, (Firma Marsh
Weleu heer W. HIDDINGH, L.L.D. eo Zoon).

Weled beer ADFIAN VAN DER BIJL,
(Firma Vln der Bijl en Co.)

A. H. PETERtiE~T, M.D.

g-Zij die de ExecntAonrskamer wenschen aan te 8te!:km ala Executeuren, 'Mede.
~Xf>cul.eurell. of anderszin~ geJ;evell hen te benoemen p,n aaD te.stellen eenvoudig all'
.. t~),l>Cutenrskamer" in Kaapstad. '

Aanzoeken om Leeningen, ond~r SeeurJtelt van V~5t Eigendom,
tegen Loopende ; K.oert'l van Interest. worden dr>.gelljks gedurende
Bezigheids-uren overwogen.

DE KAMER ADMINISTREERT INSOLVENTE nOEDELS DOOR
HAAR SECRETARIS.

J. H. N. ROOS, Secretaris.

J. D. CARTJVRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

~ ADDERLEY EN DARLING8TRATEN. r;

EET., Ontbijt-, en' Theeservies, Toiletartikelen en alle so6rten Aard ..
werk in ~te keuze.

nan~- en ~'afellampen."1~:lámpeJl voorde Voorkamer. Tafelme818D
en !4n~- artl~elon en al~ Hwahoud-Benoodigdheden.

Verzilverde en }'AI!~~. Goed~n. geschikt TOOr Trouw-,of Verjaar.
d&ga.p.rosenteneen Specialiteit. Jwat ontvangen een lad.ing ftIl haa
tpeciale Port.

"VICTORIAN WiTER-WHITE OIL."
• ISO° VUURPROEF, e>

PArI'ENTE "~AUCET NOZZI.E" EN K.AlmD
D(C BESTE OLIK IN DE 1141UCT.

ZUIO-AFRIKAANSCH~ De Kamer onderneemt de .Admini.tratie
nn Doedelt alt ExecQteunn, V oogden

.. ONDERLING E , Tru.teeI in In80I~ente Boedela, .0..
r 1:1VE 'lTSVE R Z-EKE R I 'lT0,;:,:"Optrekken nn Scbepenbnniuen, Tran.-
lJ.f.I .Ll jJ ui porten, Hnwelijka Contracten, Voor bet

\. voonchietei 'Yan Geld op eerste Ver-
MAATSCHA.PPIJ. T band.n,: .ns; en Al~eene Agentscbap.

i peD in eD buiten de Kolonie.

TOO•• UJIft'II 'nIG.DULD I

\heob:i!Ze::;.~~~Boa-. 1BOEDEL en 'WEESKAMEB.
Bepaliojolenomtnot alet-YWbearcl Ntlarhtf. i

Geen reAriCtie op &eu. eo W_p.... '
lla~igt Oult__ • : 10Ie "1\ O'_koau&, ",,\&Uw,! 9 )lnArt 1866.
8poedijle DetaJj~ YOrderiDIIQ. i Inl'dijfd bij Ac:Ie na .... l'wlement Nu. ;11 ...

Alle Voordeelen un d. 'Lede. ! IMI.
Geen Per-"t1iju AauprU.lijkbeid.

Onmiddellijke lkmDi op \"onIeriIlpn. il(' • I "~O 000Ruime Detaling 'fOOI' ()TerpYe. • aprtaa - •• N.,
Driejaarlijbcb Ood~ laaa. iD Juni. 1_. 'R-""rv Fonds /:114000

de ,"olmde in JUDi, 1l1li8. . vgog e - - N, Elin BooteD Joor Eagllud fil Lu Palm,s
DertlI{ da~ ~ .oor hetaliolf nr i - BBAJ.IIIAR CASTLE, Kapt. O.UGK&, omtrent ~I

~;:iulUl. gedlU'ellde nIk. de Polia ndl kraclt !,_ w ~ _ ~_ eD IJecember.

~OIi_D blijvl!II.-an ",..,h~ _I.nl( er YOid.-d. i ...... all I~ ... MIDinbtra&eartlll Voor Vneh& of p__,. '""~
.nl'J(Uf-....rde ja om eeu kWVl.uLo>be ,•......,i. ! "......, c.ntonm, 1'ruteeacaApa-. sich bV de Aput.eu ftD de O:..M'LE
'e elKleo. ' Dl1l!llJ'ntmD: JI.A.ILBOOT JLU..T8CH.APPIl. (Bpkt).

o PG E R J C H TIN 184 5.

corporeerd bij Acte ran Parlement 188',
!

kutoor: D.&..WJ&STl.U:!', la&pMI~

DIUJrRtran:

lJ..llIJJJKSClIl PRDII - £226 343
IJKO.lII J IJTIU8T 11,3:890

lOJD8U IJ IUDU • • £2,072,836

LAATST/; UITBETALlIIQEII, 1896.

110JAAR
.1 JAAR •••
ui JAAR ...
80 .lAAR _
10 lAAR ...
111 lAAB
PIA..U
II JilR
8 JAAR ...
I JAAB

-~-------------

.Aan Yrncht8meelers.
DE Ondergeteekenden maken

bekend dat zij bereid sijn
om bezendigen van V roehten en
andere Produkten te ontvaugen eD
die op de plaataelijke Markten te
verkoopen.

Vruchtenkweekers die naar Port
Elizal>eth hunne Vruchten wensch-
en te zenden gelieven aaJl onJ te
8chrijvt>n.

GOUWS & POHL,
Produkten ten,

BAI\'XIUS : POil .aAIoWUl ........

Standard Bank.
TELEGILUF ADRES:

" GoUWS."

Griquastaa. Derde Klasse AGIUI'I'D VOOR KAAPSTAD:

-Publieke School. BEYNBS, lUTnEW .. Oo~ la. Gd,
Hotte!, per p.& 2L 3d.

MALMESBURY
Exeeuteurskamer en Voogdij- en ALIWAL NOORD EERSTE lLASSE
Brand- Assnru.ntiemaa.tsehappij PDBLIEIE SCHOOL.

_.;;....._,;; . '~VI.,.··">
tm. W~B. PERCIV AL,

Principale.

lPPL1KA.TIES,. zullen door den
VoorzittQl' der Griquastad

Pu.blieke Schoor.orden ootV&Dgen
tot op den 'middag van DINSDAG, 17
Januari, ]BW ; voor :
1. Ben Onderwijzer als Principaal
, Toor bovengenoemde School, te-

gen een salaris van £150 pe~
&nDum.

2. Bea Onderwijzeres als ..issÏ8tente
tegen een salaris van £90 per annum.

Werb8ambeden te beginnen op
1 Gebrutlri. 1899.

Kennis van Holla.ndsohnoodzake-
lijk:. * ,

jl De assistentemoet instaat zijnom
! musiek-leesen te geven.

Muziekgelden extra,

OPGERIC ....T IN 1864.

l."uiltl bu AeU!NIJI PtJrl~_nJ No.'O MIl 1889

Opbetulde lapttlll
Illene FOlds ...

£U20 0 0
£tUoo 0 0

Yerassiléert lAS- eD iut goed
tegen b!llijke termen.
~-

DllUlC'l'EUREN : 'l

De lVelEd. Heer G. W. D. RUST,

Voorsitter.

De W;.Ed. Heeren .

li J. R. CROE5[&' I Da. A. J: T Roux.
Dr. E. L. B. LoUD~EK, A. J. BusoN,
W. D. M.lLHZRDII. A. W. Loow.

6.UDITBUREN :

!De Wel-Ed. Reeren J. J. J. Vu AUDE
en M.lRTDS. SMUTS. H. Zoon.

De Uirecteuren vergaderen eIken Dins-
dag', voormiddagw, in den Zomer te !) nnr,
in den Winter te 10 our.

I
'3. W. KOTZE, Secretaris.

DlW ...... u..J. Bm", V-.iá.er.
DlW .........

'..".1oIn--. 1'0""" ho.,., L.W.YJ• .,. W~. .,• .,. BnUUOOUl.
.. Q, wo a-&. ".1 LuUUlU

.&.l1DIDO :; .W s-
~. P. r.,..... I ...A. ......
. DI ~- .. 1IeIIen .......
meaWJk , u---.
. DI~".u. .....

_w .
DlMlMllc __

-. lftII'\ - dl ....
........ P :aaI ....

W. A. CUMEY. Secretarie.
.. ; 0 5 u'e _

.' ;.:~;...rj:JLQO_p.Bl~

·Imti~:.& CO.
M81'RAND!JTRAAT,

X~a~AJ).

AUSTEN'S
ZinklngalIiddel ot" Ne Ilra tine .'

G EDUllENDE Jareo beproefd de
mediei'D WpD Zinkinp H

Pilo. Taodpilo, en aUe eoort.n Zinki~
1r:WaJm. 'YOOrttllbncht door lrouden (I
aDdere oorakeo.

GeP'!~an"Ddoor A. E. AUSTF:lI.
ApoUIeker,Oradocir.---

TANDHEELKUNDE.
l,E heer A. FIELD, Tandheelknndig
) CbirurrUn (ooJanp iD het Lo:Jd'n

Dental Inatituut) heeft pall een bEoundioll:
van tkgtli_jke n;«Iloe1'wU.lcM Tan<ib~fl:
kundige Middelen oDtVaDgen. en is ill de
poaitie gesteld om zijne patienten de Y<>0f.

deelen van ..I die mOderne verbetel'lng~n
in de tandh8fllkun(le te doen genie~n

CODllull&tie uren 8 ....m.• to, 5 n.m.
Op Zaterdageu !I v.m .• tot 1 n.m.

PIltienten buiteDIIf woonachtig. kunnen
hunnen vi.itell per brief aankondigen.

De heer A. FIELD,
Tandheelkundig Ch1ruriijn,

Oastl« Ilhombers.
(TEGENOV.ERHET NIEUWEPOSTKA~T()()R

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. Boa 8GO.

BENOODIGD,
EEN Hulp-Onderwijzer, gecer-

tificeerd, en een man van
ondervinding, ten volste bevoegd
om Hollandach tot bij Matricnlatie
te Onderwijzen. Salaris £250 per'
annum.

Werkzaamheden te aanvaarden
in Juli. 1899.

Doe aanzoek met copiën van ge-
tuigschriften en Gesondheids-eeru-
kaat, op of voor l8den JANUAlll,
1899, bij

G. GRIFFI'l'H,
Secretaris.

Ouitsche Stenets en Schoenen
Duitsene Werks Broeken
Dui/sche Pakken donsens

Kieeren. .
TE KOOP BIJ

64 STRAND STRAAT,

JULIUSHORN&Co
YAI D. SPUY,IIIELiAN a Co"
Vendu Afslagen en Ageqteu.

Tel Ad. lWmoabury
"UNITY.-

en Paarl.

ZUID-Af'RI ....AANSl HE

KONINKLIJKE MAIL.lHENS J

o. It CASTLE MAPL" M.t:.ta}· a::>p'l

nEStoombooten dezer Lijn vt!Ttrek·
.IJ ken Tan K.. petad naar Londen om
den andere Woenldag, te 4 uar n.m-, naar
Madeira en Plymouth, te SiDi Helena en
.Allcension aanleggende op de bepaalde tns-
trehelltijdeD.
J .... "-NOBHAM CALTLK. lf.pt EnD4LL
" 18-DUN v IWAN C..uT.Llt, .lap&.. HA Y

'J.q
U_ZO_ LZd'S

KONJNKLIJKE MAILDIENST
mo.8'1OODOODJJ.T8C1UPrTJ

~"'··WETJ.
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