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A AN PerIODen die l1Ul plan ZijD 17nc.- ~ ... 1IeII.-1IIj

A om Grond te koopen waarop "ACQUES DUSSEAU lt CO
lij met Angora Bokken en Struis- ' "
vogels de boerderij clrijven kunnen" I 8, Kerkstraat, Kaapstad.
en waar ook elk j.,.r vele vogels
broeien :

Ik. heb drie p1aatAlen en. een half
(31) die aan elhn~ gre~u. welke
ik uit de haiid ~n wil ~
bestaanbare pMJmen en; billijke
termen. personen die begeerig zijn
te koopen, of om de pTaataen te
komen bezien, kunnen aaI1 mij
schrijven en ik zal ze ontmoeten te •
Dry Harts SidiDg en gratis Ter-
voeren tot op de plaatsen en terug •
naar de Siding, opdat een ieder voor
zichzelf ooráeelen kan. Op de
plaateen zijn 8tandhoudende water-
bronnen, die met weinig werk veel
l'ermeerderd en verbeterd kunnen
worden. Het Veld is uitstekend.

Om alle verdere infonnatiën doe
aansoek bij den Ondergoteekende

JOHAN. J•.THERQN,
P.O.: Dwaalv/lakte.

via ~ry~urg

Dwaalvlakte, 23 Dec., 1898.

: JtoLOSS.6.LE
I ' .Pirou8 and Menagerie

J. F. Uil OO£M, B.A.., Paul Jtruger en r (X.OKBDlB ·BN 'DJEBENTUIN.)
de OpkolWlt der Z.A.B. ... 1'116 OpeamkeJlA_ om 8 uur.

• D·.AJm.... David Xalan eeD TW" rn.......V ..... _._: ... - ., .. 4-__
'lUt den poot.. Trek... r- --_........-I op __. -_ ....

• lel. Liefde en PUoht. een ~ ~"om 3 uv na., voor Dam_
verhaal (181:;-1816) ••• 2/9! 0esiml8ll, 8Jl JtlJldeNJl.

• u.Kaoht en Recht. Em Terhaal ~ lod1sOe JAC- mo ,_ '1014
uit den Tranav. vrijheida oorloccII ..
deelen a .•. •.• ... 2/9: Prijl8n : 8tallt'D 5... Pit 3e. Galel'8l ta.

lel, Kooi Ann1e of de 8chipbreub- KaleiBche Galere1la. l'IaD dagelijks open
linge. Een verhaal uit het leven iD te Darter • Sou.
de oude Ka&pstad inde IS- eeuw 2/9 A. BONAlOOI, Beam urder

lel. De Fam1l1e v/dZ1ekentlOo8ter
of de Stichting van StelleDboich 2/9

J. D. KEsnLL. U1t het Atr1ka&JlSOhe
Boeren Leven ... 1/9

N. Hor.En. De Attikaner Boer ea de (} jdd 1 d 8Jameson iDnJ (Nieuw. editie) 8/6 eal/re" e e o",er",oo" eli IOWBT
D'.A.aBEZ. Xaapeohe Stort.. ... 1/6 VrucJrlellExtrakt te drillkell.
H. VI88CBEL Leesboekjee voor de D. Il.. w. Le••• aAl Een klein pakket

Scholen in Z.A. (StaD. i.-iT.) ma_ maakt 2 gal10118
I el. reo Zangoef'en1ngen voorSohool en Huis oo' 1/8 lIlIII of 36 glazen van
lel. 20 Liederen voor gemengd LIaMI den heerlijkst6n

Koor ••• ••• ••• 1/8 lorUm... en l'erkwikkend-
Id. Afoheids groet nn Dr. Jame- SlIu Appel sten drank..

son (woorden met musiek) ••• M.ons TijdsohrU't geïllWltreerd Famili. Te worden Terkregen bij alle wiDkela
blad voor Zuid.Afrika. Per jaar 8/6: en bij de groote maat Tan de eenige

D, AITTOII. Gesoh1edeD.1ll del' Twee· ApnteD.
Republieken ••• 28. ROBERT CROOKS & Co.,

TBa PliIRBS:

Groote en Belang-
.rijke VerkoOpiJlI

VAN

Brandziekte; ~ee, e:n.z':

DE Ondergeteekende, behoorli~k
Gebruikt door gelast dool' de Executrice m

den Boedel van wijlen den heer
de meest voor- Thomas Johannes Knoe&en
uitstrevende r~p!e~ publieke veiling ver-

Boeren. YlAL DRAAI nabij SteJtlenDIe,
AFDEELING WILLOWMORE

OP WOENSDAG 8 FEB· 1899,
TE 10 URE V.M.

1200 Angora Bokken, Kapaters en
Ooien gemengd

300 Angora .." Kids"
22 Angora Rammen
30 Afrikaander Schapen, geschikt

voor den Slachter
12 Gedresseerde Ossen
4 Ongedresseerde Ossen
18 Koeien en Kalveren, en 1 Bul
4 Gedresseerde Paarden .,
2 Jonge Paarden. 1 Merrie en 2

Veulens
80 Volgroeide Struisvogels
16 Jonge Struisvogels
1 Bok Wagen, 1Veere Wagen
1 Buggy Kar-en 1Schotsche Kar
1 Ploeg,2 Krui Wage118,Graven.

Pikken en andere Boerderij-
gereedschap

1Set Achter en een Set Voor-
tuigen

2 Zadels
1 400-gallon Watert&nk
IMartini-Henry Rifle en een

Revolver
Ook het gewone 8.88Ortiment Huis-
raad en wat er verder zal worden
aangeboden.

Daar de overledene Heer Knoe-
sen wel bekend was voor zijn uit-
muntende klas van Vee, zou aan-
beveling door den Afslager over-
tollig wezen.

VAN het Gouvernements "Re-
mount Establishments" té

Koelenhof. di$t1-ikt Stellenbosch
twee paarden e~ VIjf ezels, allen ge-

DE Plaat!! re Andries Berg" enge- brandmerkt opi de voor klauwen.
veer twee uren van Sterkstroom Geef Kennis I aan O.C. Remout

ma Queenstown zijnde 5,000 morgen dep6t Koelenh~ Stellenbosch.
in uitgestrektheid, zonder verbete- ~O!!!!!!!~""""'~*~~~~~~'!!!!
ringen. Deze is de beste Plaats in Duilsche Sfevets en Schoenen

e~ Goeigateelue Angora Rammen (2 tanden) met 8 d~ 8tl'~ken voor alle soorten Vee. Du.ilsche Werks Broeken
maa~den vacht Zij zijn Rllen nitg-egroeid, in ex~ellentc .conditie, en Daar de eigenaar niet een hoer is Ouifschs Pakken Jonl1ens
g"'~CLIKt.. voor dnu~lQketl rlienst. Goene opveizeling 18 nood 19, .daar het zal bij de~~lve verkoopen tegen 15/- Kleeren,
we\o;jkena l:i unt de heer MOOL'd.-\.S een zeer succesvolle mededmger op per morgen op zeer gemakkeijke de
omp Tent,<)()n~tel1ing('niB, en niet alleen te Port Elizabeth en Grahams- betaling en de renten. TE ~OOP BIJ
st",u, rn~ar ook te Kaapstad en elders prijzen gewonnen heeft. Voor verdere bijzonderheden doe 64 STRAND STRAAT,

Dete Ï! eene prachtige gelegenheid. voor Veeboeren om hunne ~k bij , I '
I.dl,n te .... bete"",. S. J. ANNEAB,!falager. THOJoW! B~~ JULlUSHORN&Co

Een zekere- Dood voor

Beproefd
voor

VIJF'TIG
JAREN.

Bij alle Depóts, Agenwn en Winkeliers:

WILLIAM SPILHAUS & Co., Kaapstad
EN

STEEL, MURRAY & ce,
Port Elizabeth.

PLAA.TSEN TE KOOP.

"scnRAALFONTEIX,H-~1'Uot bijna 0,000 morgen. 2 Uren ten
wp,-:ten van Victoria \Ye5t; een excellente Y ce-Plaats, goed bewaterd,
gt"m:,ft'IijkWo-mhuizen, cnz., Landeu voor :J mudden zaad. Eigenaar
heeft dl' nONJ~j wegens boogen ouderdom tcrzijdo gelegde.

.1 DC I V ELSNEK,"-4;~OO morgen. 5 Uur ten noorden van Vie-
toria 'West, instaat om ten minste 2 ..')00 Stuks Kleinvee en 150 Stuk8
(~rootve" ta be,atten. Prachtig Berg en Zand veld, Angora Bokken en
Grootvee tier en bier goad. Uit de hand te koop tot op I Februari,1899,
indien dan nog niet verkocht, zullen zij tezamen met het Vee per publiek
veiling op een later te rn:-palen datum worden verkocht.

"GEITJESPAN,"-groot 2~ morgen, gelegen in de Prieska
Afdeeling, is een der beste Plaatsen vo r Veeweide in dat distrikt.

PLAATS E HUUR.
"LIEBENBERGSDA.M,"-3~ Uren ten westen van Victoria West.

Te bebben voor een tijdperk van verscheidene jaren,-tegenwoordige
huur verloopt op 19 Februari, 1890. Als Veeplaats is deze onever-
troffen,-groot 8000 morgen.

Die aanzoek bij,
G. A. B. PROBART,

Victoria West.

Angora Ram Jaarmarkt.
MEER DAN 500 INSCHJUJVINGEN.

Het Comité van de Rammen Verkooping heeft veel genoegen aan
te ksndigen dat de \"olgenue verkooping zal plaats vinden op het

Tentoonstellingsterrein te Graaf-Reinet,
Op Donderdag, 26 Januari, 1898.

Beginnendo om {) uur '1 morgens.,
Wannrer Rammen van do beste fokkers in oe Kolonie te koop

zillen \\'(,rr1pn aangebodrn. Do volgenoe hp,eren hebben reeds inge-
schreven ;-IL Cawood, lt. C. Holrnes, J .. llobson and Son, G. H. Maas-
rlor!', '\I .....B. Robrt-, H. nnd E, Hobson, W. H. Berrington, H. A.
Halme", A. T. Parkes, S. il. Hebson and Brother, J. C. Berrington, J.
T. Davenoort , Gardiner Eros., R. F. llurndall, W. Miller, &0., &c.

Elke' Anzora Bok bo;,r behoort deze de eenige kans is deze
verkoopinq hij "te wonen daar deze de beste bokken in de Kolonie met
{'~Iuer te vergelijken.<,~Inschr1jv1ug"slijst zal open liggen tot op den 14den J.I.'1'l1,

la astaan de :

1~December, 1893.

R. F, HURNDALL, secretaris.
8omerville,
Aberdeen weg.

Somerset Oost vendu en Boedel Agentschap
Kantoor,

VERKOOPING lfAN

'Eersteklasse Angora Bok Rammen.
DE On,10rgett'ek.:nJtI, h~hoorlijk daartoe gelMt. door den HANS J.
_ ~h-:,'H:-:, .Jnn. vall "Prvspect" in d~ Afdeoling va.n Somerset
li )~é, z..'\\ per PUhltdkd Vtiili:1g VtlrkoJp,m op 1'l JANO A.RI, 1899, om
liJ uur V,l.!l. precies, te

lVlidtiletoTl Statie,

. ' ,- .

LEEST, EN LEERT

KENNISGEVING.
J. F. UN Ooanr. Bloemlezing nit Zuid A.rdel'll8'l ~bouwen, Langema:Irt-etr&!ll,

Afrikuaache Schrijven (le BnDdeJ)~ Kaapstad, alwaar monstenl gratia kunnen_ • verkregen worden.
De met eent:t!':.~rkte boekenbe~ tol d. •~uid A' be BiItorie Biblo\beek. , ElgeDareD en Venurdigen :

IITO~:aa 4& 00 ••
8l1mington Strut, ttmpoo!,lngl&Dd

GESCHIEDT hiermede da.t eene
publieke verga.4ering zal ge-

houden worden op ~EN 14DElf JAN-
DAR[ 1899 om een kandidaat te no-
:n1ineeren voor de wetgevende ver-
gadering voor de kiesa.fdeeling
Prieska en Upington. Verder
worden alle personen die besloten
bebben zich kedidaat te stellen
voor deze kiesafdeeling uitgenoo-
digd ter bijwoning dier vergadering
opdat het publiek hun gevoelen kan
vernemen.

J. C. NIEUWOUDT,
Kenha.rdt.

0." toomJlStl Holland.ch. BH.l-""
Enorm Groot.

DEZE PRIJZEN ZIJN P.lSTVRlJ. ,
op ........ k aenden trij paro. ORATlS .. roSTvRU ......

UetalOfl_-

JACQUES DUSSEAU 0\ Co"

Postbus 288, Kaapstad.

Trl,,r4m Ad",! DUSS/!AU, KAAP3TAD.

HOVEKE& & WOR:MSER~
Boekhandelaars en Uitqevers:

PRBTORXAt

Kerkstraat West. - Bus 724 Baking
Powder

WEGGELOOPEN.'
'.srikllischl '

M. L. KRIGE,
Afslager.

Steytlerville Vendu Kantoor,
Hl December, 1898.

VAN de plaats Ja.nury's Kraal:
1 rood bruin merrie paard,

met kol voor den kop; 1 zwa.rt
merrie ezel (Amerikaansoh); 1 vaal
ruin esel gemerkt linker kant van
nek P; 1 zwa.rtschimmel merrie ezel
knieband merken aan voor beenen.

Heeren schutmeesters en anderen
WBar bovengenoemde dieren mogen
komen aanloopen, gelieven kennis
te .geven aan den ondergetekende
die alle billijke kosten zal bet&len.

A: J. vL'i N IBKBRK,
January's -.rraa}

P. K. Varling

Piquetberg Road,
30 December, 1898.

GAVEN UIT:

Ds. F. D. Kestell,en N. Hof-
meyr, De voortrekken, of
het da.gboek van baco van .'
der Merwe. ••• .•. ••• k 6<1.

Dr. F. W. Reitz. 8eBtig uitge..
BOgte Afriksanee gedigte ••• 58. Od.

C. W. H. van der Post. Pit't
Uijs, of lijden ellstrijden der
voortrekken in Natal. ••• 311. Od.

Ds. D. Postma. De trekboeren
nnSt. Ja nnaria HUDlpatha.. 6s. Q.i.

A. J. van der Walt. Afrikaners
weest UI8U. Historisch ro-
iacIll&nthe Studiën ..• •.. 5s. od.

J. A. Wormser. VllIl Amster-
dam naar PretDriL 8 maan-
den in Zuid Afrika. ••• •.• 51. 6d

Prof. J, S.de Villiers te Paarl
Kentfeestzangen ..• ... 38. od.

Prof. J. S. de Villiers te Paarl
Pinbterliederen ..• 211. 6d

H. Visscher., Nieuw rekenboek
voor de Scholen van Zuid
Afrika. Standaa.rd 1. ••• ls.
Standaard II... ... Is.

"III... •.• Is.
"IV... ... la.

Antwoorden op Standaard III
en IV. ..• os. 6d.

De SChoolvriend. Een ltel
leesboeken voor het Christe-
lijk Onderwijl bewerkt door
J. TBR BoRG en A.WU:BSINGA.
le. deeltje .•• ol. Gd.

p. J. Moller en J- Lub. Reken-
boekje voor Standaard 4 en 5 Is. 3d-

T. H.'Geraet.8, Jr. Dijbtrfl'l
ondervindingen in Zuid Al.-
rika. .•• ••• 311. 6d.

Een Gelllustreerde Catalogus il op
~ franco en gratis verkrijgbaar.

GroOte collectie oude Rechtsgeleerde
Werken 8teeds in Toorrud. Vrug
apeciale Catalogus.
Van SChooluitgaven wordteenpr~

enmplaar op aan..-ra.ge aan H.H.
onderwijl8n toegezonden.

VOOR het bakken van het fijnste brood,
koek, poffertjee, puddings, enz.

Maakt het' voed8el zeer licht, smakelijk
en gezond. .

Beste in rijzlnge-kracht, en de eenige
poeder Toor 't bakbn,de onaangetast .OOf
luchtaverandering blijft. BlijftvHlCh en
behondt volle kracht totdat het gebruikt
wordt.

De Royal Baking powder van werel4l-
wijden roem wordt enkel door de Royal
Baking Powder Maatschappij van Amerika
gemaakt. Let zorgvuldig op 's maken
naam op den omalag, om de substit1ltie
van nafremaakte goederen te verhoeden

IUIlCIPlLB mllSGEmG.
'IFENNIS geschiedt hiermede dat
A de volgende straten liggende
tusschen LODg Straat en de Kinquaa
River, namelijk; Short Stra.a.t.
Cross Straat, Market Straat, Wicht
Straat, Low Straat en een deel van
Bell Straat en Middel Straat, ge-.
sloten zullen worden, én dat de
Raad dezelven zal onteigenen met
het oogmerk om dezelTe te verk~
pen of te verhuren.op Jut,

J. tIAVILTON WALKER,
Secretaris. .

UIT OE HAND TE KOOP.
Een bekoorlijk Familie Verblijf

en Gronden,

HET Eigendom van den. heer
J. A. DUNNING,SENB..lD dat

snel vooruitgaande Gezondheids-
Oord,
DURBAN'VXLL::EI.
Bevattende 8 Kamers, Keuken,
Stallen, Wagenhuis, Hoenderhok,
enz., enz. Vruchtbaar Tnin-grond
met een ove1"Vl<>eCi4tvoorraad van
HEERLIJK FRISCH WA 'JJER.

Totale grootte o~trent 4 Akkers

Doe aanzoek;bij
Den Eigenaar

IC Sweethome"
Durbanville.

--- --~------------------
Verloren of Verdwaald

VAN de plaats Kalabaskraal op
de 29steu December, 1.1. 15

merino schapen (Ooien) allen ge-
merkt P. op de rechter bout.
Heeren schutmeesters en anderen
bij wien .zij mogen aankomen ge-
lieven kennis te geven aan den on-
dergeteekende door wien alle billijke
kosten zullen betaala worden.

H. DE KOCK,
P.O. Kalabaskraal Statie.

Royal Bating POlderaa,
3d.se,
3d.

lutsel,

Aan Yrnchtenkleekers.
AAN OUDERS,

DE Onde~nden maken
bekend dat zij bereid zijn

om bezendigen van Vruchten en DE On~, - de geeft._
andere produkten te ontvangen en hiermede kennis .dat bij van
die op de plaat.aelijke Markten te af 1 Januari 1899 bereid zal zijn
verkoopen. kostleer~ in te - nemen tegen

Vruchtenkweekers die na&r Port billijke priJzen.
Elizabeth hunne Vruchten wenseh- Voor verdere lbijZO~hedeB doe
en te zenden gelieven aaa 0118 te a..auoek bij ~
schrijven. :P. J. J. lt~ ER,

GOUWS & POHL, ~.~ . ~t, JJ.
Produkten Agenten, ~, gto "

BANXIUS: , PORT JIJZABITJl. BELANGRIJK.- It:

Standard Bank.
TELEGRAAF .ADRES: DE on<1ergeteekende bepaal " :

" Gouws." daclmits dezen de aan lt van
belanghebbende ouders er bij dat
hij van af 1 Februari 1899 kostleer-
lingen tegen billijke prijzen z.a.l in-
nemen.

Voor Terdere informatie doe"aan-
zoek bij -

P. J. LOUBSCHER,.
Main Straat

Wellington..

WEGGE LOOPEN

VAN de plaats Vogelvlei, een
vaal schimmel ruin Paard,

vier (4) jaar oud, met nra.rt manen
en staart, achter zijn linker blad een
merk veroorzaakt door een wond.

Heeren Schutmeesters enanderen
waar boven beschreven Paard mocht
komen aanloopen, gelieven dadelijk
kennis te geven aan den onderge-
teekende die alle billijke koeten zal
betalen.

BEN .GOUD lIJM TE lOOP.

OMTRENT Drie Mijlen van
Durbanweg Statie, de be-

roemde Wijn Plaats, genoemd DE
HOPE. Vrij van Phylloxera, in
gocde orde. Open voor inspectie
ten eenigen tijd.

Eigenaar,
C. V. de VILLIERS.

P .K. D'U rbanville.

Amerikaa.nsche
PatenteEi Kistjes

TE KOOP BIJ
S. a. WALT ERS,

P .K. Hermon Statie.
KENNISGEVING. \,

I

EEN ieder wordt verzocht om
alle rekeningen gemaakt

voor onkosten, ontstaan door het
verlies der S. S. Resolu, te willen
inzenden aan de ondergeteekendell
voor of op den 20 Januari, e.k.. ten
kantore van

Julius Horn&:COt,
64 sTRAND STRAAT,

ItAAPSTAD.

VERLOREN,

TE KOOP.
Kennisgeving ~

Aan de inwoners van Stellenbosch
Paarl, en Wellington.

AUSTEN'S GEBS. STEPHAN,
ZinJdngslfiddel of" Neura.tine.'

Vredenburg,
st. Helena Baai,
dist. Malmesbury. HET LONDEN DE,NT.AL ];.

STlTUUT, Beperkt, zal ,~p

van hUDlle zeer gekwalifiCet da
Ta.nd.hee]kundig Chirurgijns ZPD' 'u
om bov~de centrums te
bezoeken, op den tweeden en vler( "In
}{aandag, Dinsdag en Woensdag v.\Q

ell PaarL elke mund.
N.B.-ADe eonnltaties Vrij •

GEDURK1fDE ,aren beproefd de beN
medici' tepn ZinkiDp Hoofd-

pijn,. Tandp~l!.en .ne JOOrlen Zin1dDI"kwalen, voor1legbncht door koudeD of ---------------

~~a1leendoorA.E.AlJITD, YAI D.SPUI, 1IBII1Il cl.,
Apotheker, Cradock. Vend. Afslagen en Agelltaa.-
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GOUVERNANTE BENOODIGD.

••• ~,OOO
... £86,800

,
• "'/ ])O()l)BERICd.TEN.

CALEDON.

DB P~ierabr \'an den On·
.derge~kende zal geregt'M '"

Zaterdags na Ilaukomat mn den
mo~ trein abn he& CommeraiMl
Hotel, Matmesbury lijD. om paua·
gierI DUI' Darliug te verYOert'n •

. D.I. WIUld. Jl.
, Juun. 1699.

GOUYEr.NA~TE Benootiigd om
onderwijs le goven aan 7 K in-

deren in het Hollaudsch, J.<.:n~elsch,
Muziek, Handwerk en Bijbelge-
schiedenis op een plaats in het dis-
trict Harrismith, O.V.S. Alleen
3 Kinderen zullen .Muziek lessén
genieten.

Applikanten gelieven onderdom
op te geven en z~ zullen moeten
aangeven of zij aan een Protestant-
ache Kerk bebooren of niet.

Salaris £50 per jaar en vrije
inwoning.

Applicanten gelieven zich te ver-
voegen bij de heeren Trater and
Hamman, Harrismith, O.V.S., waar
alle verdere informatie verkregen
kan worden. - "
Harrismith,

5 Januari, 1899.

Kmnna.cmvING. dU op heJen
iD _ U. ontelapen i.

OaCIerdD1D YUl !ll jaren. na -n •
lijden ftD IS mieMaa, dat hij
met ODftI'~ pduJd heeh
~ oaze teer o.,mÏJ ..u.ltl wou
DmI8clULL

Te ..... danbD wij bmlelie en
elie gedareade &Un swaar lijden
ons plllkkig bebbMa pmaakt door
beJaDptelliDg en deeluemiDg
Doden Reyneke eD zalm tw.""'17",n.
troawe 't'J'ÏendeB, JODge .JIeereD
"0 Bennie V.d. Mer ... G. zoontI,
Viljoen. J soon, DaDiel iYUl der llerwe
IOOB, P. &.man, J. D. Gooeen.
luoncJerWd de famW. A die

ft ouwa. ~ r

De badroefdlt ft WIDltbuen
P.J. VABWIJ~_,
B. J.lt ·VÁNWIJt,

C.. ,30 December, 1888.

DE Ondergeteekende verseheidene aanzoeken gehad hebbende om
Dennenbocmen en Brandhout to Koopen, heeft nu besieten de

Beomen en Grond cr. mede Publiek te doen Verkoopen
.' ,VAN C "'i ". . . ••

. .' . t' BB Beer Ju' W.AUlOB, die IlJDéEen van de Grootste, ,Fraaiste, en mees :"bOerderij gaat opgeven ~
. t' de beziti id I tse d.ondergete8bnden gelast publiek,WinS -geven e eZI. el s-p aa n. t,8'T8I'JtoopeD ~ zijne woonplaats

DiAR de Heer J. F. SUDLBB verae eidene aanzoeken ()ID gedeeltml '-"VAAL KLOOF"
van zijn Bc~ne, en lieflijke ~!a, ..gen~~ Ogegulict.J8~ AFDEBLIYG'14AI,VESBURY"

heeft en daar bi] verlangt om al Zl]l~ tijd aan qne Winkel-beZlgheld in den Joop van de maand Februari,
te ~en,' heeft hil. eindeliik besloten en de Ondergeteekenden gelaat 99 al ..

" "'v 18, 1Q1l:.
per Publieke V8iling te Verkoopen, op Boerdert1 Gereedschap.

DONDERDAG, 2 FEBRUARI, aanst., Levende Have,
I Granen ens eQ.,

Lot 1.- Het Woonhuis, en de groote Molenbezigheid, bevattende een Vo1lodige ~gaa.f Tel'8Ohijnt later.
groote en gerieflijk-,ebouwde Woning, een van de beste Water en Vantkr Spuy, lmmelman ~ 00.,
Stoom-molens, onl8rn~ verbeterd ~o groote kosten (alles in goede . .Afslag81'I.
werkende orde), groqte Pakhuizen; Kelder, KantOor, Stallen, W8R8n- Kalmesbury,
huis en Buitenkamets. In een gedeelte van de pakhuizen hebben de 9 Januari, 189P.
Gebroeders Shepherd gedurende jaren lan~ hun Pielde Factory gedreven
en doen het nog steedS tegen een jaarlijkse e huur van £126. ' .... lNInm8 L&Dti81 der l&tuur.

Het Eigendom Ongegund is bijeonder' schoon gelegen te .IUW1D-

Bosman's Crossing, ~ Der einde van Dorp Straat. Alle gemakk~
worden den eigenaar :verleend door het Gouvernement, daar de trem
alle produkten aflaadtJ en opneemt, &au de pakhuisen- .

Lotten II. Ill. IV.-zijn zeer groot, met fraaie Bonw-peroeelen, en
beplant met een groot iaantal Vruchteboomen, van verscheidene soorten;
ieder lot kan weder verdeeld worden in verscheidene Bouw-Beven,

Om het voor koo~rs gemakkelijk te m~.ken, zal ,~~ ~eer STADLEB
eerst ieder lot afzondeth]k en daarna gesamenlijk laten ópreilen,

Dit verschaft een ibuiten~wone ~ gelegenhei~ Ba!! diegenen die
wenschen geld te beleggen 1D een W1ll8tgevende besigheid, alsook aan
diegenen die verlanten bijzondere mooie Bouwerven te verkrijgen,
precies aan de ;tatief vanwaar zij Kaapstad kunnen bereiken, met den CaUfonia Siroop tan iiiden
beloofden sneltrein bintten een uur, of 4 malen por dag. \If)

V.-LOSSE GovDEREN, - 1 Mol Wagen, een .Afslaan Kapkar, ftrkt·1OO&IB IADe ~rf .. btief behoori .,
.Il' werken, het gestel ~od. eD ....mrikbod.1 dito Buggy, 2 open Karren, 1 Basket Pehreton, 2 paar dubbele tuigen, ~nderhette vanwakbu; genee.tllanllij~

1 Enkele tuig, 1 Hooi pers, 100 zakken Koren, 100 zakken meel, 50 en hare pmly,eu YOQr altijd.
zakken fijne meel, 30 zakken Garst, Aangename

VAATWERK.-Rijders, Okshoofden en Keldergereedschap. Y'OOl'aOrpmiddeJeu lOp hno tijd ajn nel
400 Bosman's Steenen, 1 groote Schaal en Gewichten. 1 lot wol, aebrderdanertnaendeknUden. Eeae...,ode

en Graan-zakken, Kruiwagens, enz. CODditi. der Niereu, LeTel' en Inpwuaclea. de
Het gewoon assortiment Huisraad, Meubelen, ens., enz. lterbie Yoonorg tegen Hoofdpij-, ,Zware

E kl K paard Verlroudhedeu of Koon.eu1 Paar erste &8: ar en. Mild en Zeker
P. J. BOSM,',AN & ZOON, Afsls:a.oaers. inellecteu bepaaldYrij Yan ODweuaob.lijh

-a::I beltanddeelen. Gell..heereu b.... len he~ un,

I Killi!lllneu het;,ben het olllOhatbur beyonden.

TUL BAG H. Kaapsche Afdeelingsraad.' ~;:,;ij=·=:::
, , het lODder ongerief of oJll8Dlalr

liist von ScJrufv8rkooltinaen voor de NlmllWII en IUbltitaleD
'.I Y 6 ajn talrijk; aij moet ,.,..,..n

zes maanden eilldigende80 Jl/IIi. Om "Caltoruia" Siroop llP8TA.D:
1099. ... vu••a, l.I. ..... r..

- - zoekt den J:IIADI en het ban~

HIERMEDE wordt kennis- dekmerk YU de Oalit'onda
gegeven in termen van Sectie VUpn-81roopKuteohap- r.J. ra... .~CL

67 van de Schut en Overtredingen pij Idi. ajn opelbn boUel die
echt il.Wet van 1892, dai Scbutverkoopin- OYeral bij Apotheken en

gen voor d€ 6 maanden eindigende Winkeliera te yerbijgen. ID lo,.., 1It_.
30 Juni, 1899, gehouden zullen wee grootten, la. lid. en
worden op de volgende plaatsen grooM nieuwe grootte, la. 9d.

Dep''': 32, &ow HilI,:

~CH UTHERIClITEN.

Op MAANDAG, JANUARI, 1899,lG
OD1 ~~ ure precie.;

~OGroote Erven ~OO x ~60'met groote Dennen-
bocmen er op staande; gelegen langs het Yan dsr Poels Plein. Paarl.
de Erven zullen op de plek zelve worden verkocht.

Ds. P. DE VILLIERS.

·.A.B. DE VILLIERS & Co.; Afslagers.
Paarl, 7 Jan., 1898.

DE Engel dn
01Ul8 WODlCg

heeft uit 0111 midden 'Wt>gg'8nomeo,
seer geliefden Vader. KoUlTHIlIU8,
l!I'BLlUS V.Á.)f 8cHOOB, ba deu nod
ftD ~5 j&l'lUl eD twee iDaanden. li
op da 2deD dear, na een)'
8bnig. maanden. Binnen twee
hebben wij _""'Yft eene gelieCde
eene dierbare atitlfmoeder, en Du een
beminden Vader. "'De Seere h6f'ft
ven, de Ree", heeft genomf'll, de
des Heeren &Ugeloofd. ot

Hitormede wooech ..n wij ODzen
lijken duk te b",flgeon 11l1.li &I de
tingen en vrienden, die Ollll Z90
gehulpen hebben gedurende de .
OIW!D vader, vooral aan den heer
L. v.d. tipay dijn heer O. J. V.
Dr. F. Marray ... onaen leeraar
)(albwbe 'VUl Philadelphia. '

ID naam der bedroefde kinderen,

J. VAN SCHOOlt.

GUANO I GUANO!BELANGRIJKE

Publieke Verkooping
VAN

Kostbare Vaste en
Losse Goederen,

In d• .&.rd•• Unlt

Dist. Malmesbury.
BOEREN Vrienden worden herinnerd dat

zij ten eenigen tijd van af den lOden
Januari, 1890, aan de pakhuizen van de
heeren W ()(JD'BEAD, PLANT& Co., te Malmes-
bury, kunnen krijgen ~eersw klasse Blauw
Llzer Guano (Alberts Phosphate Powder) en
Wit Guano (Superphoepbates) van de beste
qualiteis voor zeer I08e orijsen.

Alle moeielijkheden van den trein, op-
laden van de zakken op uw wagen en andere
wederwaardigheden zijn nu uit den weg ge-
ruimd er zijn geene kosten gespaard om alle
satisfactie te geven.

Doe aanzoek bij het Pakhuis te "Mal-
mesbury" waar gij dadelijk zult geholpen
worden, DE Weduwe' D. BRINK

Stellen bosch geeft ken
dat zij n >g plaats heeft
Boarders.

DE Ondergeteekcnde, van woning
staande te veranderen, zal

diensvolgens publiek doen ver-
koepen ter zijner woonplaats Kaaimans Kloof,

Koeberg,
(KlipJleavel Station)

~ Ju1lAl'Ï, 1899.. NETHERCOURT,
lOP

Woensdag, 18.Januari, 1899, KennIsgeving
I.-De alombekende en uitste-

kende Plaats" Netbercourt" voor-
heen bekend als "Ziekenhuis' gele-
gen in de Afdeeling Caledon.
veldkornetschap van
IOnder Rivier Zonder End,
groot 1,090 morgen, 13+~ kw.
roeden. Deze fraaie Plaats bekend
als een van de beste in dit distrikt,
grenst aan dé. mede alombekende
Plaats" De Oaks," van den heer P.
J. B"EDEX'KAMr, en heeft een over-
vloed van. water, daar de fraaie
"Rivier Zonder End," en de "Quar-
tel Rivier'~ er door locpen.

De Landerijen zijn prachtig en
goed, en het Weiveld is geschikt
voor eenig SOOrt groot en klein vee.

Er zijn omtrent nl) fraaie Eiken-
boomen.)n volle dracht, en er zijn
ook een menigte Vruchtenboomen,
fraaie Tuinen, en uitnemend ge-
schikte Grond voor het planten van
Wijngaarden in eenige hoeveelheid.

De Gebouwen, bestaande uit
fraaie groote en geriefelijko Woon-
huis, Cottage, groote Stallen en
'Vagenhui'l, Buitengebouwen, enz.,
zijn allen in extra orde.

Eene Plaats als deze komt hior
maar zeer zelden in de markt, en zij
dus, die eena wezenlijke eersteklasse
Boeren-plaats, hebben willen, ge-
schikt voor eenig soort Boerderij,
komen en koopen de beroemde
plaats" Nethorcourt."

II. Levende Have.
400 Fraaie Eersteklasse .Merino

Ooien, v~n 2 en 3 jaren
100 do do do Hamels, geschikt

voor den slachter
100 do do do Jonge Hamels
200 do do do Lammers met

Wol
ti do do do Rammen

20 do do Kl.pater Bokken
40 do do Ooi do

- 10 do do Rij CQ Trek Paarden
2 do do Ep;ds~
7 do do .Melk Kooicll
6 do do Vaarzen

3ti do do Varkens, enz., enz.,

BELANGRIJKE
Publieke Verkooping

-VAN-

Levende Have OP den 3leten December, 1
een Rooi Bonte X:o~,

oor Stomp, rechter oor een
uit. De Kigenaar kan ,J .. ;
terug bekomen betalende dj
kosten.

JAMES WILEY &,CG -EN-

Losse Goederen,
II ebben thans ontvangen hun seizoens

voorrund van
Twee mijlen van Tulbagh Weg Statie,

OP

Vrijdag, 20 Jan., 1899, nam.i-
Te Potsdam, TïjgerberA', Kuils-

rivier, D'Urbanvillc, Dieprivier.
Muizenberg, en voor Blok A. nabij

DE heer A. A. L. Reynecke, zijn Zwartklip, Downs No. 2, .en voor
Plaats Groot Vallei uit de Downs No. Ivoor het Magistraats-

hand verkocht hebbende, heeft den kantoo~, Wijnberg op de~ 27sten
Ondergeteekende gelast publiek te Januari, 28swn Februari, 24sten
verkoopen op gemelden datum en Maart, 28st:en April, 26sten Mei, en
plaats: 29sten JUDl.

34 Aanteel Beesten in goede con- fOp last,
ditie, ]6 Eersteklas gedresseerde H. v. D. WESTIIUYSEN.
Ezels, 3 tot 8 jaar, 2 paar Kar Secretaris.
Paarden, 1 Merrie, 1 Lot Aanteel Afdeelingsraadkantoor,
Bokken,15 Varkens, 2 Kapkarren, 10, Groenmarkt Plein,Druiven "Molens, in twee grootten, Oven 1 Schotsche Kar,l Ka~wagen op 19 lJecember, 1898.

Deuren en Fornuis Haarue_nJ Omheining ~;~n3 ~:~k~';ns: 3swl~~~'e! AFDBBLIHGSRAAD PIKEfBERG.
Staanders (" rail " patroon) Steekdraad. Kettings, 1 Maai ~hine. Als __

• ' mede het gewone assortiment 'Beer- KENNISGEVING VAN HEFFING VANGladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek- derijgereedschap zooals Graven, BELASTING
1 0 . d B tNt D' ·d 2 t Schoffels, 1laa.nden, Seizen, Schop- - ., .po en, pwm ou eJJ, - C lau, voe pen, Pikken, Vorken, enz.,cnz.JHIERMEDE wordt kennis ge-

tot 7 voet, Kemphekken.j 40 mudden G~t, 10.mudden Rog, geven in termen van Sectie
OO~ 1 Lot Negotiegoederen terug ge- 266 van Wet No. 40 van 1889,
T b~ht yan den Tocht. 1?e staande dat bovengenoemde raad, op eéne

Bijzonder ~terke .Netdraad voor Varkens- WIJn oogst, 1 Brandt\W1Jns Ketel speciale Vergadering gehouden op
Hok' "'ken kompleet... den 6den dag van JANUARI, 1899

• A1Jes wat tot een BoerderIj be- eene belasting opgelegd heeft van
---.----- hoo~ zal wo~~en verkocht, te veel ld. in het £ voor het jaar 1899,

__ Schrijf om onze Prijslijsten. om 1D het bIjzonder alles te om- op &lIeonroerende eigendommen in
schrijven. . de Afdeeling daaraan onderhevig,

Verder het gewoon assortIment versohuldigd en betaalbaar aan
HUISRAAD. het kantoor van gezegden Raad op
P. J. P. MARAIS, Afslager. den laten dag van MEI, .1899. ,

Tulbagh, 6 Januari, 1809. NICO. J. VLOK,
:secretaris.

lo:on~a.le ïietSxlUUer tu: 11'~~L
.,.. 4.1 MAATSCHAPPIJ, '

No. 4, Kerkplein, Kaapstad.
POSTBUS 14a,

Telqru.t a l&bel &d:'aJ I II J'IULITI ••
. '!tWooA ro,' 180. -

Opqerlcht 3t Maart, 1848.--

EE" IIulponderwijzer gevra
ill de .AI School te V rct

West. Hij moet ten volste .....,..,"".....
sijn om lloUandsch te onderwij
en de zorg van Standaards V
VI te nemen. Salaris £I[)O
ann im, W"rkzaamheden beginusu
op :.!;') Januari, 1~99. Doe aaOZOJIc
me, gl tuigschriften bij den Onder.
geteekende vóór 18 Januari, 1899.

(J. A. MAEDER, V.D.M.,
Hon. Sec.

- 9 URE '8 VOORMIDDAOS.

bp1taal -.
Bae:rve J'OA4a ...

T_ de Admint.tratU ftIl .Doedelt •
JIIc-doaa-," '_".rn,Ád.i.u.u..
"'n, Voorde., cvaton. TrUteeI .....
laolv •• teD &.d_ .IlGIlder B• ....,..
fOOrW.......,,~A~~
• VOCIII' ~.Il • lrie~b ..........
Llqafclaeniea vu ~ Kut·
lOhappij_ .D lira ...
V(;or de Invorderin, van Verban-

:jen, Wissels en and-r-e scnut-ren,
Voor leening van Geld op Eerstt

Verbanden van Vutll;oed en ander(
QoDdQekeurde Securit.eiten, het. Be·
fe"en van Kapitaal, den Koop er
Verkoop van V.. ~oe" tim ande
£Iaendom.

Vic:toria West,
:!;I Dee., 18~8. ~

\.FDEELING8RAAD STEY.NSBURJ·

SCHUT VERKOOPINGEN.

KENlilS wordt. hiermede gegeven dat
dl! verkoopingen "'&Il ,l1eren g..

~chut In w, ...",reotUUend. IIChutten in d.
",f JtJCling St.eYlIsbarg, "edurende het halt
J&af t-iuuigenlle lieu 30dlen Juni, 18')9,
~a\lt'n gehonJen wordIID op het Qlark:,
,.,tt'!ju tu !Steynsburg te 10 ure des voor·
,nlJdlf.ill op t..terdag den 2~l.en Januari,
t.i:iten I"UlJruari, ~~"ten Maart, l!9ste:l
A .lril.J'27 IÓtenMui on 248teu J 1Uli.

W. F. NESEMANN,
Secretaris.

DIREKTli:UREN :

10 en 12Darling~traat,
KAAPSTAD.

8teynsbDrg,
5 leu Januari 18£V.

INDIEN <li.,t tll\"(~n g.-10Atzall"8rkoeht
'Wor iell Ol' tO JHh , 18ro, om 10 Uur

v.m.: 1 li :llIbruln ltl'rrit', klein ko:, lt
jll'8D oud; l vaal Blauw&QWmmel M~e,
rechter aohterI'~t wit. :; jaar. .

A. P. VENTER.
8chutme8ltef.

enz. Afdeelingeraadskantoor,
Piketberg, 6 Jan. 1899.

A 7'DEELINO VAN HOPE TOWN.
rll. Boerdetij benoodigdheden.
1 Eersteklasse ~okwagen
1 do, kapkar
1 do Open Kar
1 da .Massey's Zelf-

v, ...~"...Snij Machine ,
2 Dubbele-.oor Ploe-

BOC. EN
OPG & 'iLOTEN in het .~ut t.e l1I..n"·

b)~bdlUJ1 in dl!Jle aful'tiling anI'
den geo >rlovfdt'D tijd en te wordeli vel'
)b.oht 0;> Strydenburg op Zaterdag deo
lll.lteD JI.Ullari. 0111 10 UDr 'I voormiddagP,
indien Dl~t tevUI'en gtslOlt, het mlgen<1.

ViB~ R.nin paard, be.laan &á
t
'li-vier

KlauWIID ,~bnnd op link. boat4~_
J. B. WRlTEHBAD, '

&hIlWl~

PO:'iTMA~nURO.

KAAPSTAD, Yarken.!
Varken.!

Varken.!! !

125 Eersteklas Varkens,
OP

DONDERDAG, 19 JAN, 1899,
OM 11 UUR V.M.

Voor

Sproeipompen KARNS,

Kafsnijders,

/' Rijtuigen! Paarl.
H. J. DYKMAN, 0 G ESTABX

Nar flD Brudelijlstdels Tla •• • J

10;", PIuI.'111r _ ' RE'!eS=J:b,.~
7, Hano'Ve~St~a.a.t,Wagens, Karren, Spid~ ens.

KAAPSTAD. Gewaarborgd goed te lijn. All.
handwerk. .

PrijaJijsten en portretten gratiaWEGGELOOPEN. op aanvraag.
Tel. Adres: STAU, Paarl.

IJ zeren Egge
Span Tuigen kom-

"~r Achter Tui-
VOOR

gen
2 do Zadels en Toomen
2 do Trekzagen
1 do Koom Hark

100 do Nieuwe Koorn
Zak.ken, enz., enz., Smdsgereed.

schap, Halfaumen, Ankers,
Planken, enz., enz., enz.

IV. Granen.
~OO Mudden Fraaie Koorn
700 do do Ha \'Pl'

50 Mudden Fraaie G;\r~t
iO do do KJ;

V. Huisraad.
Een fraai g-root .Assortiment

Huisraad, extra Klavier, enz', enz.,
en eene menigte andere Goederen
die ten dage der verkoop ing zullen
worden voortgebracbt.

Een ieder wone rneze verkooping
bij. Ververschingen zullen worden
verschaft.

W; G. VOS.
W. H. F. KLEYN, Afs/alTer.

Caledon,
~ December, 1698,

TUINEN. NetDraad
ZAL opgemeld getal Varkens

verkocht worden uit de Kraal
van de 'Weduwe V.A." AARDE en
is de aandacht van kooplustigen
woordig.

Keuken Stoves, Keukengereedsohap.
Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiazakken

H. G. LAUBSCHER.
Fa.ure,Van lyk &; Co., Afsl&gers.
Paarl,7 Jan., 1899.

AFDEEI_um BAY.

KRUGERSDAll.- OpteaJoten in het
Schul na op 20 Januari, l~, om 10

aur t. wordf>D Y..r koch t, :-1 donker-bl'llin
RuiDpUrd, kol, hlSA, ~ v,.,.,kn bealagen,
rechter ?Oorvoet. likll14d1en, wit ltippeb op
"'IJ, hoop beju.ri. .

J. L. 8NIJllAN,
Bchatm-.ter,

{alle bijzonderheden op Applicatie.

De heer J. GRIBBLE,
DE

Welbekende At'rikaenache A-tnelJ1.J:.'
PUsagierskar,

D~ING·.AI~MESB'URY
PAARL, KAAP-KoLONI E, A. T. RUTTER,

V£.DB .... ellla.••• ,. ~.JIl l1liDmI8 tt •• OBl.Jft'OJII' ........... ,.,...~ "'02........ "' o.A. ..=-=:"!.:'ellr. .....__lIIk.

TV_a....... ..". ............ '1 jr...._~1..... atiFa:·'!I····

wordt van uit alle dee/en van Zuid Afrika JJndersfeund.
J

HEBT gij een portret waarvan gij copijen we~ht. of Leve~ot
in een Lijst wenscht vergroot te zien·P Het komt er ni~ op aan

door wie het genomen, en of het een oude portret is, en of het ui.
groep genomen moet worden.-Zoo ja, zend het lL&&1' .Gribbl.
en op ~W beloek naar de Westelijke Provinoie, :ra:uar
Gribble om 11 te late photorrafeere.o.. .

. ,- .~'.'", _,"- .<-
;:"_'-.~;
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Notulea geleun en goedpkeunl
Het fioanmeel veni.., toonde een btJao. van

.£5 ol. 4d In de kaa
Be.loten.£1 lOB bIJ tedr&pll~laeeagetcbenk

aan den edlteu~ ...an U .. LaM
Beeloten een ,,)gemeene "ergadennll te bGSden

legen he' einde vaa Ma&rl.
P J DE B DE VlLLl£KII

t!ecretanL
[Geen plaats of datum der vergad~1I .onlt

ge140emd -RID]

TELEGRAMMEN
OVERZEESOH.

T ONT ONAP~NINGS-VOORSTEL---

TU si. Peten b:rk op 118t,eravo.d, .ttIb
waar;enomen werd door hlUCh Jp Ihynee trad
)onpJu1froow S"llIel E CoIeollO doebter VIUl
wuielI bllaClhop Coleneo voor .. aarts.n lae e.n
prot eet tepn de be't'eatlgt.g welke IU beweerd.
onweLtag t. zUn Zu verhet toen de kerk en de
vemchtlngua werd voortguet

Een rekwi3lt..Je den borgemeester vragende
een. publi.ke ver~denng t. beleggen om te
pretesteeren t~ea de arre.tatJe van loden der
league te Johauneabu,"¥ wordt geteekbud

Comité 't'ergaderm~ gebouden te Matap op
21 December 18\18

Zonder kenDlagevl.g af Willig de beereo L
Snyman L 'l'&nder Wait en P Jooete
ve VOOl"&ltter de beer C Vente, opende de

verpdenni ea legde bet doel bloot.
De bedan kill' vae den secretaria werd na dl.

eO"le terllJgetrokken
De numlUIten en •• becnptle gelden werden

geregeld en ~ den beer H dil Pleealll 0""
DanQlgd om te .torulD bl) de _.tk zitting un
bet dllltriktabutunr te Poatma.borl die be.
goodwIllIg op 'Kb nam om het teo uitvoer te
bren~en

Bealot3u de WUk onderling af te deelen bU d.
oeuLk zlttln@'

Open br ef vaD den heer N F de Waal
tbeeaurler pro'r nelaal bestour geiUIen ID zlIke
bet blUk vao achung aao den "dlteur van (Jns
Land

Besloton de zaak vau barte te oodersteunen en
aan elk I d ..an het comllé word opgedragen een
luet voor dat doel te openen

Bet!loten art Il van Koedeskloof verga-ie
r ng worde &00 gowHZll{d dat de comité leden
IU$ten openen en de geldu I ID..orderOIn en aan
de v er geko.en ledon o..erhandlgcn

JAJosn:
Secrotans

"\ ergader ng "ehouden op Zalerdag 31 De
comber 18!l8

Do voon: Her bekleedt den stoel en verwekt
den beer ASebrits met gebed te openen

Het rapport voor bet afgeloopen Jaar wordt
ielezen en goedgekenrd

De voon tte g.eft een kort 0' en eht van de
moeilnke docb Bucéesvolle werkzaam beden van
Iet afgeloopen J'lH

liet rapport voor t afgeloopen JaAI' wordt
gele.en Il bt<5pro~en en vastgesteld

Het voorstel (Joubert Chl& ... ns) d:at deGe
...,rgadcrlng bare waardeennJ( ..an -ie dienaten
\&n lien editour van 0 La"d bil de J ngate
elekt es utt.epreke en ol" t ....tbare III'!J'~ ~eloonc
wordt aangenomen

Bet volgende Toonlel G van der SpDy T
Malherbe III' rd lL...ngenomen De <crga.Jenng
beslUit om ~een $cboor te !fonn a n de u tnoodl
gtng va~ ~8 l:\ J du To t waar I Ion111ng. ean
volksconguH beeft bueengeroepen

Up voorstel van den beer V"n der Spuy be
81u t do verglldenng bare diepe verontwa.aar
rl I; ng < r het gedra~ van den Il'er D C de
W .... II zake de redllltnlJUtlcbll1 Dit te apreken

Do bedank Dg van den I18Cretarls ala hd van
den Bond we daangenomen

N adat de 1'0 rt: tter het leed wezen d"r ver
ga.der njl h frO er booft u tgesproken besla t
lDen d lt de VlCOsecretar 8 voorloop g bet wcrk
doen ~I

Daarna werd de vcrgadenng door den beer
D dIl V Il en met 110 ed Iloslolen

T CLAAll!EN~
Secretarl8 pro tem

[Sl'tClale lekgr'G1lt""")

KANDIDATEN VOOR JA.N8ENVtLLE

WlLLUWIlOru: 7 JA.N -Een zeer sroote ver
:adAnnr w.rd t~:ileeprobn duor de bMrell
Mo teno en Lotter albler Een molle van euder-
steunlIlg werd eeDpang aangenomen De kan
didaten Vinden grootIIn bU,a1 bjj de kle.en

K..lNDlDATEN VOOR MIDDELBURG

Lo~DE" 6 JA'I -(&.ut- )-Lord S.habury'
AD'woord op be' ont .. apenlDlP vOJretel van deo
L.aar dru"t de harteli ke .ympatbte der Brttaoll.
r"li"" DCen ..olk t belooft a;edewerklDg IIn
vraAgt om aand.ldwg nn eie puatea ..oor be
.p~k nli

OPGAVEN

D(RnA~ 7 JA~ -(R,...ttr )-08 Ja!lrJ ksche
opgave ...an geboorte en sterlgev"Uen voor d ..
.tad over bOlt lutate Jur vergelekeu met II; 17
III "I•• olgt G..boorten ~~-71 ~ vermeerde
n.ng nn 131 storf~ool),llen 3-Ill 3 B vermeer
derl.g un ~ buwel ken I 6-lbll verui D
dering ..an Z; De krim neele op~aveu toon en
aan d~t Itedurende bet J~u II I ~ perser en
aangeklaagd stonden tel(e I 1 481 u Isn 8..U~
..ermeerderIng VIlD I 4 C cle act es "'IlrI'l
seer too"enomen In 18 s ....88 het r,etal ()~I
.ergeleken rnet I ) voor bet vor g Jur HOL
bedra, gedeponl'Ord 10 dell plaatsduke t.\k
.an de roa.ernflmelltll spaarbank J>e<lurend.. hol
Janr wal !~~:lG8 en he' I;eld u tgctrokken
bedroeg £91 10 net bedrag Redorende IR~
jledeponeerd Wall .i:~ 1)94 e u tj!etrokken
£ 32\>l

De :"iatal • ill her maats hap]
kap taal vermeerderd tot i V I<c
een grooter boot tbcden uaar nen n e n
Itaat s de markt te 0... en met da I estaande
beot D8 n euwe boot sa 1 voorz en •
vrrkoelkamer Een eorr ospondent telegrafeerde gisteren -

De heer \ an N ekerk had heden bl.r een groole
pol ko vergader ng H lj leverde een warme
toespraak toonende sterke Bondsonde ...teunlng
Z ..e opponenten bestoaden u t een Duiteeher
"en HoL al der en een En~elllCbe wmkeher
Gelne nag.n werden door Afnkaandera gedaan
De prGlreasleven ondersteuuen den heer Vos
knie

l\IIDDELIII RKK 9 JAN -Laateten Zater-
dagavor.d "pra ..en de heerec Dn PlflH8I. Coet
aee eVan Hooy bot pubhek toe Op n:atlonale
kwe~t es WRreUallen sterk Alilln beleefdeu de
t-egenwoord ge regetlrml( t4! steueen Du PI_Ill
s op het pu ot van onder.us .wak 1100bt bIJ
ternl(trekken opdat wu niet teleul'I.,.1e1d
worden

EEN CORRECTI:i:

Lo~t:>[~ JA~ -\ Reult' )-Het kabelber cht
un g ..... 11 a&II~ande de Natalaeb. leening
UI"" aJa '1'0 gt ~ele.en word8n De to; nd.n
eoo de '(. La !!('b. leening ....n £ 1 000 000 be
d .'6D b )IJ()

MADAGASKAR DUIE KA:'mIDATEN

MIDDE I" ~ J \N -Zaterdag don 7tlon
J au werd een .. publieke 'Bonddverg&dllrlDr ge
hou len 0.. h..er e n Da v d du Ple8~18 en Jan
Cuet~"" de M ddelburgsche kandlda en ..n de
beer V I1n Rooy van lS~yngburg Ipraken de
verender ng toe EeU mot evan vertroowen
werd he gepaMaerd en belofte van andel
steun ng Il; n hem ge~ven del Ude beooe
miugsvergader ug benoen d zal worden

I r>F 14~ -(R"."'er )-E.n blauwboek
0 .. r \10 tal{lUkar zaken heelt t fe t leopenb&ard
rl. J Sa .t o b~ft protesteerde tege.
~ anocb. hand •• ru en ..ooral be' be
•• wa.arbUde ku.thand wa de Franach. "la&
wo d t bepe kt Z n lordecha p weder legde ook
••0' .......r ng d. t ~ ngeleelle lad 81"11 wa p.neo
bad.!en •• nebaft aan lie to;akulauA

L. heer Ue caMe F Tall.ebe bo t.nlandeche
ra ms or antwoordde op )< December dat b.tb... Itw""t .. noo t werd ge~lIforceerd en
ber ""peo IOU word"n

HAY

VAN NIE&.ERK 11' UPINGTU~

HET SOCIALE KWAAD
DE TIMES KWAAD

,ra FItA'\IS(HPl sLUWHl:m
Pn:rl[l "'AI! r ua I J ~ -(Rf!lJltr) De

pol t eonderzoekt eene bes.h Id g ng li(ema.~kt
door Europeane tel{e een (b nu s Me be
w"ert d.t beechuld .de een k Dd van r, J r n
oud uniakte met lekkers elO haar onze Je k
aallrandde 80 oo.d uld ,de 8 U t ouder bo g
t.ocbt van £ ) Oudtshoorn

L '1n~'1 J4'!-(n""I")-De T",. ver
(lj nl". D .!erk. bewoordingen de Fraascb.

ek 0 :'hdagukar en de 0lUetteluI<e ID n
ac O~ nn kbleh en aanraade het ooyootten
nn W whe ha"d.,lo.an en zeft dat Fra och..
ageer ag D "den reg..1 handelen lJIet ill duw
b, d eft heb.ac t ,,,n een boer CITRPRAAK } R.iNSCHHOEK

OPSTAND in den CONGO STAAT

CERES WIJK No 4 SC01LA.:-ID

" rgader ng n den Afr ~""nder Rond
Zeekoe ti stnkt Kenhardt gebouden te :'iaus
West dOl de I December 18 8

De oon tler ILf ... IIZI( • nde n"m lie Ml! 5

tent '0'0 n tter de be<>rF 8cbult& den "toel ID
en VCrlocbt don 8ee etrans de ..ergadenng met
gebed te operen

De secretartl legde :le brieven van pe ed"le
beeren Hofrne) r en De \Vul ter tafel el lIJ1

eeDlge besprekl ~ besloot do ..ergaderu~g om bU
bet een tkolDend pro'l'lncaaal bestuur erkend te
worden als een afwnderlt k d stnkt.beatuur en
op v)()l'tItel van il 'fan riddenft gel8QOndeerd
dOe'r F :strau81 werd algemeen aangendmen om
den htl<'r 1 van W k te henoemen onzeu bk
aldaar te vertezen woordll(e

D.nrna g ng men 0 cr lol beppre~lT.g der
kandld~ten ,-oor t parlement en m$n kwam
t'enpn Il' tot bet bes Uit dat eerw &hrqder vau
l p ngton de bekwaamste Is n:tar de meenIng
deze I ..er;pder ng Den aecretarl' wef<! gebat
Da<iere format e D te wlDnen

"oorstel "\ an Wl k-' Iln Tldilcns D:tar de
boor RaID twee ncbtcret'nvoll;ende vergadenn
~en afwo;. g wa. ..orde 1 I" naam al~ com té
Id goscbrnl t en ID tun plMI. benecmd de boer
J Oberholte

Algemeen allngenomell
Den .ocretar • werd verzocbt den beer Ober

bolzer kennIl te geven
De t i en I laats der volgende etgader ng

werd D et bepaalt
Na de gewonc bed~nk ng sloot de voon tter

de vergal r g nel gebod
II \AS 1 DfNS

Secretar s

De vijandelijkheden nemen toe BODeS ergadenng geboud en te Bokfontc n
op Z8 D.cember lJoj98

Tegenwoordig 10 leden
De beor" ....n der Merwe ope

der g met gebed
Notnlen gele.en wM.rop do heer W vali der

M ..rwe een ge It.Ilnmtlrk ngen maakte op de
IJlt stelhng VRn den \ eldll;orne! en ze dRt h I
.Iechts de zaak undentt:ull in .al al ... er petitie!!
mge.onden worder dMrom ..ragende

llellChr IVlnppunten
I Voontel W VRD dor Mprwe C vlln der

Merwe Om de regeen • to ."rzoeken de
b!'llndzlekle Inapekteurs weg te nemen daar
WIJ v"n ge.oelens zl n dat de wet e.un zoo goed
.,.1 werken zonder I ~pek!£urs dMr de kooien
er vnn te groot llln

Algemeen aangel OID'n
2 V oor8\el W vun der Morwo W Keeshof
Deze vergadenng vertaekt de reg~enn!l de

ItJl!Dlg!'llhe ,an onlCewon!!Cbte p"r~onen tegen te
Ifaan da ..r ORS la I III .cbuld z ode ~t nellen
bestaan noodlg heeft en ...g kolonisten ook n ct
met de uitlanders kunnen eompelA'eten en bo
staan

AI!(emoen aanienomen
~ Voorstel C du To t C van det Merwe
Deu vergadenng II: leten bebben<ile dat de

regeer ng besloten beeft de bela.sttng np ..Ieesch
op te beffen verzoekt Zl) YTI.ndel"k Illll8 dezen
dat boewel b~t w .. l~emeend II voor de
beboeft gen van ons laDd de opheft' ng toch van
zoo korten d nUr mogel k to ma kott daar z
o~ertu gd 18 door onde~vlDdmg <iat de goed
koope leven8m ddelen nltud arbe ders Bchao.rsch
maken

Algemeen aangonomen
Toen besloot de verg&denn!l de workzum

b8den te laten overst~an tot de volgende, er
gader ng die bepaald werd te ltraalfpnteln op
U JlUluari lew
Ala oomlté !Id werd gekozeB de heer J Sny

man ID plute van den heer J Louw
foen ma.ak II d 3 voorz tter aa die ..-eri;adc

nng bekend dat hn bl <le ..ol~endo ..ergader ng
zal bedanken al. VoorzItler en ook "I. I d

foen be8100s do .ergaJonng ds notI11elI In
0". Lan I te pluat.een

~a <ie gewant) bedank ng aloot de voorzitter
m..t gebed

J ~~ -( Ro u..) D. v mndel k
ben J, A mer kaDen en J. Ph p

nem " .,., 0•• tnt". van 10 lo 'IJn
I< e m.n legt d.t de geoonwen met

be!; .. n' n ,har d. "1S9M1lAtn~.nn plAn
ne • ~d toe verl r;lnden ah e.lut. e toe

n h

Allerlei uit Europa

/( ) - lord K t

DI:sTllIKT KEN liARDT

Britsche in en uftvoer Mount Currey KokstadEen nieuwe laster wet

B (R
Hormon Iln J 1311 e u:.( • op hu
Bloernfoatc n u TerUa d IT et de Bloc n
K rnb"rtey 'poorwe~
t~. and~r mo d .. lI~e as er 'If

n de "' ~ ((ep bl cce 1 Lie
aan d. Engel, he 1:l!IIer w~t

~ December IK3F<

KAAPKOLONIE
DE '\ ERPLAATSING VAN

il: \I r.R ~ JA~ -(&uie De I~ret ..r.
tn d. ~Amer vao kooplIIandei b.ef de .olg.nde

me< ode..l ng van den prem er ollhlln,eo
l" ..e~ am unl(aaná. de verander ngon II

he Intiel< deparw.mcnt nn dest lpoor .. eg ot
>cien en aal b_Jltwoord w"rd~n door d ..n
mm .. a • d. t beltMr heeft over "Poorwel(

I •• hperen f\auer s an t woord op de
• Tan de kamer 0 .Js .0 gt - Ik hel,

~ @ egrl.m ..an ,,~teren olltvaoren en Deem
~enot" An k~nn s ....s. .. awe waArdeer flg vaR

• hoe e Ho<o d "noten Ik kan sflbter n .t
...n un het verzoek O[jl bem ... der te her

e 0 'nn er .. 1 k teD .11 .. t d zorilvn I ge
..... c n~ r.a IChellk.n un .elllge r8pre.en

lA • dra ~em .. kt r~.t de &all.tell ng of v~r
.La • ng van ha e bea.bt.n t.!! .olle b de
i"" ng lk erken ten .olle de on..-en. ne
.0. d .n ,,,,,IvuIllI" .erander ogen en hoopt

cle ekom.t Keen noorl.a. ..k zal .u

C Dt fOIT P r.o N
Secrelarl8

FRASERBCRG

1- ene algemAene vergl\der ng werd Ilebou IAn
t<l Urandfonte n op 1 December IK 3 mei
het doel eea neowen tak te .t chten

De ..ergader nil werd met gebPd geopend
De nanm v:ut den tale z~l zun K!llIenkraal

tak
loen !I ng de nrga Ier ng over wt lot k e,en

'"<l een .oorzltter De h~er ~ N van der
W 6I!tbu zo,n Kr wed gekozen t<lt voo"' tt€Jr
eo H P E Jooste tot •••• tent "'oor~ tt..r

De beer C T \ s.er w....rd I(ekoten als
.ecret&1"18 en P J Hugo tot a.s stent 8eere
tar 8

Toen werden de 'II' k.bc8luul'l! leden gekozen
n~mel k de beeren I J van der \'lesth ten
H P E JO()@te C I\hns P J liqgo en P
]Ilan.

\1. d 8lr ktbeftlnul'l! leden werden geko7.en
de beeren L J van lel' W stbu len en C ~
VIMer Jr tot second P Mans ea C F
Visser sr

De hoer C F V SIIor Jr werd gel.:ozen als
af/(eYMrd gde naar do benoem ngs vergader n~

De heer P J B ngo _telde voor 1(08econd.e d
door H P E Jooste 1\1. befte! v n "punt dat
or 8011.. et moet gcm:u.kt wordeD dd waon8Cr
twee derdon van z ge k e ... ro er op t ..gen "
een par Ieme t8 1 ti e tellen z ne beloften d 0

bn aan Zl oe kie.ors afgeleg I heeft bandeIen
dat "oodarl g pel'1loou alsdan z[ rt zetel zal
moeten neerleggen

Eenpar g aangAf omen
De beer G VI""er or awlde voo!' gesecon

deeld door L J nn dur Westhu .en al. be
schr 1" ng"v nt dat der eomm .sle yap toe. cl
n et lo veel macht lo bauóen mod g..geven
worden omtrent peM!onen d 0 "taan a. parle
mentsled~n dat er grond ge bew !IlO moeten
wezen In baar u topraak ..I. eomrn"~le of zoo
dan I{ persoon vol2er. of te7en de Bonds oon
.htllUe gebaDdeld beeft of behandeld wor<,ll
opdat er n et te!lcMtrndlgbeld mocbt kon en
overeenkolDlltlg de beg naelen Villi On3 pro
gram

Algemeen aangenomen
Do verlflldennll sprak hMr "J mp"tbi e 0 t met

de kiezers van P ke","rg omtrHDt bet ~edr:l~
..an bnn vertegen .. oord gor n do 1I'etgevende
nrgadenng nl D C de Wanl eo boopte dat
","egde Dav d de vi aal nog zoo veel1'88pekt
voer z Ine kiezen %BIbezItten dat b I u z..tel
al. parlementshd zal neder leg~en ook la de
beer De "Waal et>n IICbou... pel n de DOgen ..nn
alle ware Afnkaanden want bet g..,heele land
s ..erraat geworden met zIJn I!'edrag
De beer C VIMer Jr atelde voor gesecon

deerd soor L J nn per Westhu &en dat wu
,nle notulen In On. Jj I zullen plaatll8ll
AIgeiDeen aangenomen
De ..ol~Dde vergadering werd bepaald op 21

Mallrt 1899
De vergadenng werd met gebed gellolen

C F VI!!SER JR
8ecretari8 PlIILIP J :\El :I\{ ZlI

Seeretans

OVERLEDEN

TAK ~ lORT nEAU}ORT

Kwartalllocl e vorga.der ng van de~en tal.:
gehoD<le b le heer E P Nel (Aasvogel
krant.) op Woensdag I Dec IK()8

Tege woord Il' 17 leden
N ft open ng der vergadennI!' en bet lezen en

teeken.n dor notailen va de var ~e vergade
rlIIg legde de Becretans do nRmen "'lW dne
meuwe IDteekenaren ter tafel d e aanllenomen
werden

De corre.pondent e tns eben den I~t.nl
van dezen tak ea den oecrctar ij van den
Stoc~ nstroom' Ien IRk no lover .. li rog 8
lra ef nd8 werd iele.eD

\Vurop do heer HelOen voorwtelde ges6COn
deerd door den secretarIl Dat er I ",t€Jn ge
opend worden om een regtstrat efonds blIeen te
krll~en en o~ een wa....rborgfon<U voor
reg stratle doeletnden te stlcbten

Algemeen a.angenomen
De secretans las '*n br ef van den edeIon

hser Hofmeyr n antwoord op een dankbetul
glnl( van d,zen tak

Br ef geInen van lak no 4 av r do apr eh
tlD!! 1'&0een ~lektle fonJ.

Don secret&!" "werd gelul gemelle Lrlef te
beantwoorden en t:l~ nO 4 mee te deelen dat
deze tak de Doodtgbe d niet nZlet 'u 111 een
fonds te shcbten

De tbesaurler deed versla:; "ID den finan
C1eelen ataat ..an d~zen tak

De aecret.ans en do beer HeIDen wer len al.
aud teuren benoemd en rapporteeren dat bet
rapport correct "118

Er werd no b8llChr IV n!f"pont~n opgejrokken
Na d scu~ e werdon de olgende hee punten

un!;enon on
(I) Grond e genuen altlJd gerechtill):! te &1 n

op bun e gendo widebokken te !!Chleten "f te
laten scblden zonder I centle

( ) ()at Je pstratle beamble vorphcM zal
~ In elkeen d u unzoek doet om geregastreerd
te worrien behoorl I.: to onjervragen, en bJ ge
breke daRtvan .. ordt zulk een ambtenaar be
hoorink gfllltraft

Het werk no "fgedaan z nde werd de 'rol
gende verpdenng bepaald bl ben heer J G
dil Preea (Au.ogelkrantl) op den derden
W 09npdag In :M.urt 18Y.1

~a een bedank nil a&D den I eer en men
~el 'roor hun gastvr!Jbeld sloot de vergadering
met gebed

ELLIOT
-GOCPH No 2 BEALFORT ~EST

NATAL
EEN PROTEST

D "FF ~ ,)0 E~-Opn nJ.rdall
m" g n la ... tl,den "ern de heer Saul Jon~8
Don van de .. heer Ue ben Jone. Uil Ou I "
hoorn orn.t p; donr ~..D bal ~..,toote" De loer
J O"P!! ~ "SC: naar het kamp om het d cr water te
Ileven Het cl er "lt< '" a. n,oI{ oo!lCh Iwd
I ..p wel{ oe n 'u n e cenaar kwam 11 werd
ec tar J:te'f'an~9 en n et een too" en r em un
een pIlIlI v •• t!l"maakt Uet il n I rak lo. v,,1
den heer J",n ... aan en .toott.. hern den hoorn
dO<'r de I makende een reo.oeJ k" .. "nd van
dne du m ti ep 8n v er of .. f do m lan" De
bill tra<l t<>en p hem en I 0l we'" Do beer
Jone- nel ,,1'1 alp en wed naar h • I:"dral(cn
alw:ur l ~ "",,nden da< r dr Rusi I n.~et on
werden Het verbi d on. te k"nnen ze"!;Qn dat
d.. I" lent l!oM voor t gaat 0 .. I al h"eft
alech' op eenmaal tcekenen g"!;even 'l"an
kwaadaard gbe d fIn dat ...a._ een Jur ~ leden
WeD hu een paard doorboordo H t d er werd
eeo ... uren nadAt hIJ zUn \)au anngevalle ha.d
doodgemaakt.-O C

Notulen eeDer BondeH'rgndl'T1ng gehouden te
N enwJurafontelD op deu Z stou December
1898
Tellenwoord ~ 10 leden
De heer D I Icnur ol"'nde met gebet!
Natalen ..an onge ..ergaderIng gelezen on

goedeekeurd
De Rubecriptle gelden werden opbetaald
De beer E Boeman Olll! afdeehngnud lid

WIIIIook tegen woord g en gaf be ..redlgeDde ao~
woorden op de nagen aan hem door de ledeD
der ver'l{8denng geda&D

AI. heIochf'l)'flogapunt werd voorgesteld door
lid F PlenaAI' geMlCOndeerd door lid H Eyben,
dat de regl8t!'llttewet verbeterd worde

Een reIIOlu~le werd eenpang aanRIInomen
Deze veqpdenog keurt ten eterbte af de ban
deiwIJze van den beer D C de Waal .ertegen
woordiger van Piketberg dur hU de.A.friban
der panU ODtronw behandeld heeft

Algemeene Bond8v"rgaderlD~ gehouden te
B)no op 21 December 189R van den EllIot
tak van den Afrikaander Bond

Tegenwoordig w&ren de YOOMlltter en eecre
tarts en eeD untal leden De VIlrgadenng wtWld
JIIet gebed geopend

Voontel C G~'yllDg-C Wataan Dat bet
eeml~ de IInbecripbegeJden moet lu ..orderen-
AlI{emMn aaniCnomen

Vooretel 0 Mubnrg-P Kruger Dat de
beeren 8 en H Beetjre en P Kruger de nig1&-
trane mnen laten teek_n

Voontel H Beetge-S Beetltll Dat deze
tak "ne bijdrage &aJ geven un den editeur vu
0,.. Land
Vooretel C Watlrin........J de Bmin Om de

nomIDatia 'Bn bDdidaten UIt ~ stellen tot DIl
de Zltiing van hM diatriktbeatoué.

Vmier werd t.aIoten dat de naam van dell
beer N W K.ru~ al geschrapt wdeo omdat
hU na1&U: wae de verpderiDaea ~ te w:men.p."" . U R 7 JA - (Reula) -Bn

• ng V&nds A B W.ta..n eeD leeraar

G J J \ \'1 VI'RES
8ecreurll

JA~SE~VILLE BA.VIAA~SKLOOF

Vf'rgndenng gebouden I~ BU8t en Vrede op
den 20sten December 1898

Tegeawoordll! 12 ledeD
De verJ,:adermg werd met gebed goWpend

door deu voorsitter
Notulen gele~en en goedgekeurd
Durna maakte de \oor"ltt~r het doel le~

..crgadenog bekend en vcrsocbt den beer J \'\
Ferr?1ra om veralag t~ lieven ....n de ILIII.t€J
dlstflkts"'=.tuurtl vOf"glldellng en daam. den
beer M J Boeman
N" wat dJl!CaMle werd 'roorgoatela door de

beeren M Bo..man-D S'rlldom deze .,.erge
deTlng lifelet bebbendo op bet ..erslal!' ... n ba.re
dllltnktsbestllun leden IR olkomen ('('nl' mot
hun werk d"t ZIJ den beer "'Iolteno geuomlDeer 1
bebben als Bondekand.daat en railton voortaan
werkt:n \ oor hem ed den beer LoUer van Jan
senTtIl!'

Algemeen B.IIn~enomen
Ale afrevaardlgde nMr de bonoom ngsver,a

d.nng werd de h~er N } erri!1 a Il..kozel
A Is seeund II Toor den boer lil J Hotoman

w~rd de heer D StriJdorn gekozen met gesloten
stembnefJe.

De Wf'g nn Bntaanl;Joof ...erd beoprolren
en vooraLeI de beereD ( "choolJnad-D Sm tb
om ID bet Tervolg te 'e zoekon en te petitIO
neereq om BavJaIUIskJo f wOff te proklameo
ren a&ngenomen

Voorsl~1 J W Ferr81ra--G 8cboonrnad om
n het v~r't'{>lg ook te petlbonee en tot ber
rooplDg vnn de brand, elrtewet

!Je \'oorsllter bedaokte den beer en meJuC
vroow Smltb voor bun IlDRtntbeld

De volgende vergadenng werd bepaald te
KlelDpoort datom laW>rte bepalen

Dum" werd de vergadena~ door deD hoer
Boaman met gebed gC!lloten

C P \A'I' r.r.!oI
Agoerende Secretarlll

li A).

(ewone ver adcrmg gehouden te De Weep
Ol' d~n aden December lS!)H

Vier IlOmlté en 2 andere leden tegenw()()rdlll
De vergadenng werd met gebed geopend doer

den vlee ToorzItter den beer I' .,.an Zyl daar
de VOOTEtter afwe. g wa8" nder k nnllg •• anll;

De beer H Ham"n ....M nfwezlg met keDnlS
r:evln:; d:>cb F Coetzee "':1.& af ....n g r.onder
kennlsge ..tnll

'\ oorstel P vaD Zyl-F Schroder .lIe acbter
8lnlh~e 8ubICript e voor 183(, en 18'17 kw ut te
IIChelden mllJU' dat die voor 18~8 mOllt opbe
taald warde, binnen 2 maanden

\ ooretel T &broder-F J acobt! eene com
mlSI 0 aan te stellen om alle .ubtler pllegeld"n
In te zamelen

Al. comm l1li eleden we den benoemd de bee
Hn P ...an Z) I en J Koffo De comml8\1e Iet
geld aan <len secretar I af te geveo blllnen dllB
tIJd vlln dr e maanden

St&llDde de 'l'crgadenug wl'rd "ubscnphe be
laald door de beeren C Cllhe.,. J Ko1fe J
Schuelder P 1'8n Zyl en P .. d W""lbu "en

Voonlel J Scbne der-P un dtr W ....tbu &eD
om een agent &an te stellen bil dIl volgende re
gastratle om te zorgen dat bet Diet me.r &al
gaan all voorbeen

Vooretel T Scbnelder un de afgevaardigden
naar bet dlstrlkt.OOatuur op ~ g.ven voor elke
zlthng .Ie Z buwonen

Voontf'1 P v d Westhn zen-F Jacobs In
plaats van un de Weep te Onde zeekoeb&an
vergadenngen te bouden

De • ;!Cretana gaf ve!'lllag T&o "I 'Une .. erk
zaamlleden

VO<lI'MtelP ..an Zyl-T Scboelder om onze
notulen III (Jn. L< "d te pubhceeren

Voorstel P nn Zyl-Jo Jacob- de leden die
Olt het dISInkt gegaan. 11 to Ichrappen

De heer P v d WMtbulzen bedankte "lo
..omItI' hd en dit werd ook gedun door den
secretaris

Ue voll!'ende ver lllder ng ui geboude u wor
den te K ....akwa.& p den 2..teu WoenJdag In
Maart
Wed besloten deD heer Jlurtou I.e onder

steunrn ID <le &a:l.ktCien RhoCle!!
J)aarop daniCte de voonltter de 'rergadenng

cn den beer en meV( Kolfe voor hunnegaatvr
be d en 8100t daarop de Yel'lr'dE-nDg met gebed

C CIL IERS
SecretarIS

zt;ID WINTfRVEI 0 TAK (RICHMOND)
Not a eu eeaer algemeene vergadertn~ ..aa

bovCtngemf:lden tak gebooden te OranJe'l'llllel
op I Decemoor 1898

Oe verpderlDg werd met geb,d ~opend
Nol uIen :ler vonge .ergadenng gole%en en

~oedgekeurd
De voor tter mukte hat dool d"r ..el"j!:lde

r ng bekend nameink om bc....hr lO g'paoton
Toor bet d strakt.ebestnur op te mak.m en ook
aDder werk

DE8CnRlI\ lSG"!' TE'!
Vooral el secretart~-C E VI'ser Het gou

..ern"men t ffiake "poeiaJe ..oorz enml{ e. "-Pr

leone meer hnlp sa.n arme blanke kinderen In
bUIten d .tnkten ID ~e op.oedlDg

Algemeen II8Ilgenomen
Voontel D C HaDptllell!Ch- II SleM

b:lgen Het gen ernement worde ..eraocat
dlstnkta pohhe In de plaatll nn Cape mounted
aan te Atellen

Algemeen aangenomen
AMIS r;~T 'E LI KOl! ~ ET

'\ oorsiel D C Hauptfle ""It - "",,",tans
Eene petitie worde g..teekend den .fdeehn~

rAad vragende den beer J H lf Koele van
Dl'OOCCfontean aan te stellen ale "l8tent veld
kornet voor ZUid WlDlerveld

o C DE 'Ill A.AI J w'"
Verder werd op voo!'1ltel secremr .-D C

Tberon de ..olgende reaolnhe al~n aangG
nomen Deze vergadenng spreekt baar dIepste
leed .. ezen en veront.....ardagtng OIt o't'eT de
bandelwuza .,..n den boer D C de Waal
L \V , door bet IDdleeen vlln wn amende
ment, hetwelk de regeenDg noodzaakte tot eeo
cenf_ntle met de oppoethe o..er te pao op
de redilltibuttebill

Algemeen II&Dpnomen
De nrgadenni bealoot v"rder £ I .tg bU

te dragen ten g8llCbenke aaJI den edl teur nn
0", Larul

De beer C J de Klerk werd ~kozen .Jl
_tent !leCretar .. In plaata van den beer T J
Theron, die vertrokken Ja

De heer J H VtlJO$o De P08t, zood z"oe
bedanlriDg In daU' hU DUI' Bntatowu zal VeT
trekkeD

De heer en me..,. Kock werden bedankt ..oor
hnnDe petvruhcid

De verpdenng sloot _* gebed
J S \A.l!l ZIJL,

secmaria

1J.Q.LIITOII

"'...dr", .-.'= ..~or..:~l_...upwtDl_
~=: =No.- ..

T.ee DMaw. Iedee OPCeIIOfII8II
Voomel 8. na.roa-c ~fbera: Jr.ea _fe

rentM> ftIJ a£ievurcfiaodea lid alle ~e
ljjke diatrilden y beps~ .. W'dlWolI tea ernde
de kwe.be V'&Il eeD ~ _ W noord
w.ten t9 t-prebil.

Een comm_ e beItaa_ aU de ne_ 8
TM1'o. C SI()fberg .. dell ~UM werd be
D~md OlD dese !lUk te np_

Op voorale) YaII dell _lItIer werd d. TOI
goude motie Mup&rlI uageaoaaeo Dae ver
gaderlllf plei behbeDd. op cle lIl~ilUkbed(!ll
waanaede OD&8 !Men ID bet ParIemeU* te bill
ea!' hebben ..oora1 de pnmltlr de Mo ._,
Schrelller JIOO bl'\!1lgi dae werpderiaa baar
-hartelnun dank toe .u 00" putU 10 W par
lement TenDS betfturen "'II _r het pel'"
van den heer D C de W.. l lid voor Pilretberg
die door -Iln conferentie-motie den Afrikaanders
grooi nadeel heeh berokk ... d.

De vlllge.d. M.chrtinappaakli werde. 10
pbead

(1 ) Een ltd van I et plIrIement 1&1 ve~cbi
III1Dte bedankeu s..o twee derden aUDer lLiuen
dauom TrageD
(2) Betere betaling un ptwpu lA reellta

uken
(.) Indien de branduektewet Diet eerdft ber

roepen wordt ee. df'putatle VaD vee-elgeDa&fII
nMr de regoerlDg te &endeD bu de volgend. Ill\-
tws: van het parlemeD t
Beeotea op ei Januan oen a1pmeene nrpd.

rillg te hoedeu
Na dankbetUlSID~n lloot de beer A.. Stofberg

l1lIl4ebed
C F STOFbUG

Secretana.

A LIe E
SpeCiale vergadering "811 den AfriklllLllder

Bond Aloe' Ictonl Oost gebouden op 20 De
aember 18:1~

Notulen der luute verpdenn: rleaen eli
get~ ..kend

De "'00 zIttEr ~prak de verpderlDg eeu kort
woord toe i.<>topbeldenng en moecbgd. de
I"doo aan de ..ergaderlDgen getroow bO te
wonen

Tot nlenwe leden werden aangenomeD de
heeren P P J Coetzer (de oude) F Nand~
P }> J (oetzer Jo' Et, '" J van der Merwe C
OJendal B I ~ rumu.

Voont.1 JOdendal dat de bUlahoode1llke
regels aangenomen eo 4l:! exemp1ann rdrukt
.. orden

Aan~cDomen
D ....rn" ;;tng de ...erg.deTlng over tot t kiezen

vno e<>Dafge_aard gde naar het Bond. COD,""
toen de heer T J Plewno gekOMD werd ala
pnlJlar " en ala ~cuudWl werd gekoRn de heer
I S Coetzer

Daarnn werd ...oorgeeteld door den beer P 3
Coeber-N Odl'ndal Dese vergadenng IB vaD
gpvoel~n dat de stemdag ...or elektte doelellKIf'n
op Hn dag vll!ltgesteld moet word.n ..oor ele
g.beele Kaapkohmle

Verder werd oen motie ...ool'1{t!8teld door d,n
beer P S Coet"l'r-li Potgieter De.. verwade-
nng keurt ten sterirllte llf h.t gedl'llg VaD deo
hecr D C .1 .. WaaJ LW V I d voor Pike~
d e rioor IUDe motie de regeenng dWODg tot •
conferentio mei de oppoaltle oYer da redlitH
butle hilI ....rder .preekt dele verpd$l'lDg bm
mMlellJdea Uit met de tel(;urgeetelcle kitrMl'l ...
PlkeLberg .n hoopt dat %11dOll beer De W~
zullen dWIRgeu voor IUU zOitel te bedank""

De ...oomUer sprak eell warm woord o'l!er
bet lChande11lk gndraz van den beer Dot WP!
en hoopte dat er geen :llIdere ....rrMlen In Ollie
geledereD zonden worden g•• onden

De ..olgende kwu*-alscbe "!'Jadennlt sal ge
boaden worden op deo aeraten Donderdal In de
ma&nd Maart 189!)

Voon1e1 8 I' BeIUldenbollt dat de ..ergaU.
rlDgen met gebed geopend en ge.loten .alleD
worden

Algemeen IUlngenomen
N adat de voorzitter den beer en mevr odm

dal bartel tk godankt bad voor Illln gutTl"Uboid
aloot de nrgedenng

I C B£7.("IDE~Rot;T
SeeretvtL

W~R)tB'\D t;NJONDAIE
'cl"I!lq an Warmebad. Bond.tak ve~e

r ng gehoudvr. te Orgeda 24 Dece>lIlber 18'JII
1€genwoordlg I" leden Me. gobed ge

opend
De ootuien der vonge ..ergaderlug werden

gele~" goOO~ekeurd en getoebnd
Dd voon Her "Prille de ...erpd.nng ere-bi

toe over de Il!mstaande eleklle hn drong aan ol'
eca~6e~l"db('ld, en om dIe eendraebt o""r de l'e
beel .. klO8a!deelmg te \ erkrygen acht hU btlt
r"8Jt:J.~m I I d"r;e yerpdenng nog nie' te be
.Iu ter weJke der kandKlaton te ondereteunee

de bandelw IfC nn D C de" aal ons leert
voorlicht ag te z; II bl) de keuze van eeD ret'"
~enwoordlll"r

Vf)nrgeJ!teld door Roelof Renllburg-lguau
Barna", Dat deo beer H 1'10 Hu~""teen ge
IIChrevcn worde lune teg ..nwoord'lheld ..er soe
kwde om ~IIDe .,;evoellln bloot te I~uen np
oene Jlubheke vcrl!adermg bij gelegenheid du
d strlkt,bestUllno 'ter,ratlerlnll op 14 laanatl
aan.taande t" t; alondale

Aangenomen
'oorat€JI Ignu8 B.unard- W Barnard bat

een subf;cr ptle J I.t geopend worde voor hel
Malan ge&ebenk food.

A:angeDoD1fln
'\ ooraLel II Loock-W Barnard D.l gezeg

de nteekeulngs IU.t d3.delUk mede begon Ben
warde

\ Igcmeen Aangen men
De heer 19naas Ferreira bedat.kte alo ltd na

deten tak .. u den Afnkaaadn "Bond daar hiJ
lD~t de redtatnbutiebill a&ll WillowlDore gebechs
wel"'l
Jl",loten de ...olgende verpd~rmg te bo.den

bl den heer Dand Rensburg op Zaturdag den
28.ten ,Jannan 189~ te ball lO lire du voor
mlddRg&

Do .crgadermg aloot me' gebed, en mea gang
uiteen

G J CELL.U:Il;~
8ecreUlns

Warml:Jd I D camt..er 1898

GOI P NO 3
E~ne algemeene vergadenng werd gebonden

vlln tAk G<> ph No 3 B" op Jagenkraal
op ~ Deceml",r 1t!'8

De vergadering werd met gebed geopeud
]'\otnlen voorIleiezen en II&Dgenomen
0l' v'>Ol1!wlW to; CO[jradle en Jl P euar

werd bealot"n ceno 1 ubheu ...ergad~rmg te
hondon op d ..n 2den I10nderdag In Apnl u.a
.tL..ude mei het doel de wen15Chelultheld van de
omb~u Ing. .... t te be8preken

De I16cretanl jfaf verslag ..an de werksaam
Ied!'n nn bet afgeloopen]aar en ook ....0 d_
gedelllken toe«tllnd \an de !tu hetwelk door
de ,er.:aden"ll 8.SDjlCDOm8Dwerd..

Dc heer T de Vllhen wmacbte den tak gelak
m..t de Jongst~ e1.ktle voor bet parlement 00
&fJeehngsread met do eenaielllodheJd _
werking eD OVCrwlJlnlDg

De beer E C BoelIUn lid V&Il den afdeehngs
ru<! dankl. de leden"l'OOr het vertrODwen ID
hem gesteld en Toor de opoll'ennpn sedun om
bem weder herkozen te krugeu

Voontel J F Pienaar en B Pleour dat de
naam van den heer J P Jooete jl6M:bnpt uI
worden als I d 'an duel! t.k om reden dat bil
ueb acbuldlg gemaakt heeft ... wangedrag met
de laaltile elektte voor den afdoehagaraad eD
deze tall: betre-urt de bandeIwIlUI V&D den be ...
J ooatll en acht bet bareo phcbt ...olgena oonah
tuU .. te handelen

Voontel I de VIII en en W Conrad ol
De"" vergadenng be .."",lt aaD 0,.. L d te OD
denteuDen allobet blad dat onze Áfnuand('r
part!1 \ oontaat

Aangenomen
B("!jchrl1'lni~uDten voor bot eongreA
No I De r..,eenng worde venacht een ver

beterde registratiewet ..oor te Iegg.n ..oor parle
mentalre elekttn.

No '1. Dat een oodencheid ,.al gemaakt wor
den naar de woude betrekkeil k ,.eed .,r"tJBen

Voorstel E C Bos:naa eD J F PlenU1 eD

algemeen aan~eoomen Deze vergaderang ""
treurt de gedragtllJll door den betor D de
'Vul LW \ ge"ol,d, door onlangw dUIdei k
te noen bluken dat h De Wo.a tellet> de
AfnDander partj daar hU ..elf een ifnkaan
der I" gt"wt ., waarr.m" alo een ..olk ,.,..1
ombetl verwacbten kunnen en gelooft slell:;
dat ~noemde beer ...oor I n ~ en al. gebranrl
lI".erk t-chou.d zal werden door elk rochlgc
aardea kolon16t

Op ...OOfatel C Bo.<man en 0 Conrad e '..-er<!
aanqeoomen dat bet d .tr.kt.bHt nr een "-ul~n
reg:1 zal .tellen bel ekkel " kenn ge'lllg
wanneer de nrgadenng zal gebonrlen worde"

Na bedankiDg werd de ..ergadenog g•• lott'n
IlKit gebed

P J CO~I:...D L
::.ecretanL
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(Malmesbury ) Het vergaan ~an de
"Resolu."

Gedenkschool en KSrk on-
der 't Kruis.

Vredenburg
[DOOR BEZOU&K. ]

De markt bUJl ,ut.,
• Jl:OLO¥UL"

Koopcn VerkooplIrt
Ooloulal OrphaD (lhamher "a70 0 0 £316 0 0
O-J E.t&te ADdOpbaa

Chanlber_
&oatb Afri_ .bIocIatioa
Baud of Ib:l!C1ItorJt(Split)
Paarl Boud ot hecutorl
Oyferpt coal
&((1. AMuranoe
Eqwtable II'IJ'8
Equitable File ud Kari~
Co"lonl&lA.arance
P E Gaardlan .uaanmce
Port EUabetb ÁIIuraaoe
&o.et.nk K.at.ChCII
8 A Hllllllf
Electric 'J'rama
Gra&fl Hemet &.rd ot

Kxecuton
BP Oumhaa
I'aarl WIDe • Brand, CO

140 0 0
800 0 0
160 0 0
18 JO 0
o J8 0
8 0 0

67 0 0
1 li 0
o 18 0
9 , 0
o 11 0
1 14 0
2 lO 0
1 6 0

,Ju 1898

aut Hr_
Are...s.. A
Jlaw ... ta, J
CJauwn J

o Roeeau,.J Jl
o Sm t J )' 8
o Cob.a Jl(
o }liJbo F C
o rflgl .. ttoa J .B
o Ch"Datl T
o Pool J
o Tou .. da H
o JIU!Obo W G
II BIi' JJ
o HlI .. Co
o Scott J
o Harnee
• (Gaalef) II J JlabJuSael

Keosbu'lf ..an H C~
Hen.burr ...... C J
Renaburg na D JOl Hadsa
Reu.tlurg ..... .M J
Roobe !' W Hidd'Dgb

o !lD01a' W 0 Ma,o
o W•• tlake E Bou w_ag
• Sp.en! li J Jo (~p e. W G N_W01ldt
o borg)
6 St AIary • Church H lf aad. I
• Z,I ... P Dal h....
o P rn...... D If !'a•.e• ., n
6 Kun.."
o "' .. aDepoel F H .Iii. ~II" I ,

We.""I. S I Dc
Na ..de (; • f
Oelof....o C
Joo... J r

o IIeerden • W
o Beer de C J
6
o
3
o
o
o
9
II
o
3
6
o
o
o
II
o
S
II
6

Balon T,ao1.
X Heweermg
)latual
Da To t ea
deW .. 1
" Kn,re
B Ga1'Ul
Exooa ....a .. kr

Jl".d.".bM],
Mar&1lI E J lhnder)Al' gea
8m I., B J 1
K ngw. lol MIDde JAnPD
W" ..... J C borge.)

GfteNlAl
F rob I
J!~

!U It
106 0
lAO 0
10 0
o 1.
8 6

69 0
) S
o J9
II 16
II III
1 15
:I IJ
1 ,

BypotWn.
I'Malan
M da Too

_ B Daaa
8&aa8eJ'• Co
NG Kerk
T Bof_P'_
C YOa 81ttert
)f_ I..oq
C Sa.. ",
.Eatoa Bob ••
PT.-.
Bdl Jo.ban
PJ-a. PMrI

_ J W lWdiufb ~
8!Mr Do

De alulhDI YIlD bet oude Jaar beeft ala bet
eea. I"aarmoedlgbeld OYer de leden der

arlll& pbroe.Jor. Steph.u .a Hlell<len gewor
pen duor hut _ traun!!, en het roerend
oDgelak Ylln hunne stoombc t do Ilexo! kapt
(J 8chrOd.r welk. aan haar aoodluttJ;: ende
kw.m met mau .n mala (" ""nonen) t .." er bet
810de ... n December 10 de f1chtlng ..an Jacobs
baal MalrneabulJ Ondee de plll8llgl9r~ was
Jongeheer JohDny McLachlan de broeder ..an
LacblaD 1r(cLacblan rechter band vao den beer
Karel Stephan BeriT)vler De." Jongeho!: we J
z...... bemind door allen Il .. t ... eo hU ID aan
raking k.am en '1111 broeder die veel un hera
gebecbt waa ..oelde dell .Iag IDn)( Wat de
uak nog Iwaarder en bitterder maakt .. or de
betreklnng.n II dat de I )ken niet gevonden
Bun wana alloooilI" v er spoeld ..n op "&aron

De malboot van de woek de , ,.,,, kwam der dat nn den IOgeDleor een matroos Jobn
Dlosda)( b er un en br aeh t demallbladeadleKanperzoon1.8ntlen ..oorheen portret afnemtr
tot op den I Jun Deeember loopen te Kaapatad en t mel"Je Dalll.I. Do I ken wer

Z D At RIK ~ den eerwt gevollden door den heer F « du
UI ID Eur pa gunstrg bekend al. een land met Bo s Ja bU ..erdient veel Jof voor z n n enseh
641n klrm""t dat •• er voordeel g • Toor ter nlj' lievendh ..id en goedhart g he d betoond door
IUde" maar het ft J~s d kWII. geblek.n dat onvermoeide opotfennl!eo "3" IUd .n krachten
gen_b .... ren " Europa n et het reebie van de om alle holp en bilstand te ..~r1eenen nwtt"gen
r.aaJC .enwn ...anneer>czU pat enten herbeen .tunele dat ,ua oog.t op t laDJ g~r&OOlag Yoor
lenden d" om het !leDS'O u t te drukken mr d "Il
reed. met een voet .. bet graf s aan Vaa.k Iht dorpje Tredonburg maakt ook trap~ge
worden terIDI( I de", h ~fbeeD gelonden die wan wlze vordor nil "verscbellene .aken - n
neer zu op on.., kUMen ."nlaud"n r.ed. In de kerk zoowel als In de Bcbool-waDt In de
100 n to ... lanel '1 n Jat. zlch.elven naawo eents ·un wll Blende op de ,"oltoo ng van de
IUks kunnen belpen Z I komoD b er et 0111 gallerl zoowel als blnnenknrt de 1011' d nK van
te ~terYen In een ..reen J land ver Yan bUfll ~n eea lOUW °rtel Door de opr ebt ng 'un rI
haaM In .. ! geen fam ehetr.kk ng om hen n 1I,,1I0rU lullen w toowat tacl t g meer z
hon lut.te )()Il'enblld'eu b te s aar In de hiaat en bebbion Bll duur het orgel lUllen ...
IIr ,I IJ, I ru I een voornaam Eogelsch et genoeg~n hebben om een koor tot .tand te
gene68kund g blad VlOden WeeD woord ..an brengen Deze ..erbeter ngen IPIII ve~l te

bdaaken aan meJuffrouw J H de RIDdt en denwaarsc uWlog t.gen Iele Wil"" van doeD ..an
do pen van dr BoY" Van Grabam .. tad De.e heer Jacob i'!ad ede veel leostbuE'n t d er a'n
med cos .egt Het il trour II' eel of anller on g.w,:l bebben nlet ..ergetende I et deelnemende

1 ~k publ ekge u ge Fal ent n de illAt.te .tawen dor I d h I
ZIekte te z ..n ster ..ende ze!. wnder de ein e!IC 00 wear I er ren ver ge pog g
wane I ul",,1 ke gem~kle.n u een af el g aan het ....erleen om verbeter ng aR te bren~en
pIekJe met .Iech e !\cc IDmodat 0 w g ~gen m~t het dool om een boog~ren fttand:uord VlllJ

li le twegenH droogte) n et n staat ee~a,:, m~~k eJucat e te oore ken en d t tezamen met het
of grocnle te beleom.n ID de tweed~ laats board ng departen ent onder de bekwame le
moet n e nand b erbeen komen den et ~n d ng van oo.en hooggew""rdeerden kost Muper
geil heeft on te bl 0 g oeg wtendente meJulfe J U de Sn dt aA ol e
dorpen I n aan de le.e: e meeoote groote Hel lo! werd tO<'gezwaa d door l..der och){ 1
ge. h kt oor tenngl J~:11!getee!:nl e~e' :la~~t n.~kteur oor de d 'OIpl nc ordel lebe I en
liebe dorpen kie 0 z)n ~n de ",..n. om een.. (load Il'S el tU'!lCh~u hare houJe.. U le
ri en.te te kr gen gQT! • \ ..or ban d e her nr el tlng h er beeft n et nood g QP d. • h er
beltOl!tI"en kunne'. of g et grond te aao en moge tok £00 bloe e j~t

" u e. permanente verd en I I d.te kunnen v oden en b w die" Ve e) n'(e ngen met aucces oor de exam La
J ea. e te nog n et brenll~n lul eo

"er lCevordcrd I ev.rt Zu d ~ fr ka met • n W
heerl kc lonnes hun en droie k Imut U tote "er emen ooie dat toen on. s ho 1
kende vooru tI bt b t I d comll< I. ht z ttng b old er et ne a&ngt • nec en op e", evan I(ewn 1 b b cl I d J
he I Voor ben IeL er aanla den I na P eo tg e puts ')0 oor de aanG ed ng
der geil op zak • het voorultz cht lae Jd wn "Iln een ael... net geschenk LI den 1erA r

\ el1\ held ..ne der ontva en ma Ibl~ ..~ ~le~ AnserllOn "oor , ne ltefdad ga c. en.r.., I be
ben levenSllchet!fn Tan ';., lell. Tb e w '~n n ~'&ng an onze .chool als .eer.tar"
1.;p ngton lJ r oma. en the""u Ier gedurende de laal.te t " J" e

Unze Jil!ouverneur sr tlfred :\f ber en d De IMe meAnden dat de • en pt! bunner I 0 ~e
beer C nyngham (reene 1 r ~'!Ch 1\ t e ...aar I""r UI( be taat n bet fe dat z htm [U

Pretor a le did gen ~ te "oor le derde maal unaD cm g.lwze I c ben 00
eeren n en oop v... ~l"maaou- ln boven"taande ~ten

Zu d Af ka terug ILtnlltlCben wordt ft cu... 0 po
gier gheld aa d did e oo"otell l nook 1 na allon I er DIlC'~
~rag"1 Jn wnlk en ag IIge eg I aangaande de melJ en arscbe dene hoeren bebbeo reet!. kl ar
"wer n d e lte z J zo e v~ gen wanneer Z lJIet dOrtlcben hotwe le ook ee t eken van
Engelscb b ~ up 'lJn u ga omen zegt een vooru tgang In do BAa daar Toorheen toen

er we n ~ ot geen IDumach " .... <elrb drro f
s oom dorscbmach nel ...aren bet Il:ezaa de T~n
meenlgeea nOIl nrIezel' t)<l deo Jurs .taude
wa. De opbren~t df'f OOIl"t" • .eer be
ned S{.nd mOlle d.. pru",n n ..t t~ laal{ wezen

W I • n ook verlangen 1 om te ...eten of de
.DOOr",cl( tocb n et zoo a a'ln nopefiell k nen
MI dat whet oole lOenalekoll" leunnen l.re
ken- .... lk ..oorreel t t •• "mp n u et bet hard
maken van onze teer .Ieebt .. "'~gen zal. rek
ken om d n vooru t,!ang Vlln de.e " reek un te
Iporen ~{aar w ...aren Io<:b gotr u ... ""n
ooze edele ... rtegenwoord IlCrB n dt elek 0

str d lillen ZlJ ooie dan n ~t nu &Iln 0 s go
den leen

'Vetende dat n ... ru mte te ko~tbaar " la
k na nIet meer er un Yerlangpn-tut la er

De bu len~t 1<0,",,' Kt prodameerd .1. -.en aaa
.teltel Jke • ek e Doller Je wet op .le openbAre ge-
&.JDdt e t

Het dooden un de yolgen.le .....gels n d.. af lee
I nit Ba h nl I yerboden VOo r _ I jdp rlr .an li
)AI' n • Jgc.... kuan.ol(1!l ... ochoan!er' Darten,
.... cb .. lken (Hal .Ct08 V"" { r) e

De heer M...- U8 Du ... 1Ai Icbell S toejlelatea .11
apotheker en Ir r""ler ek W lharn Le ... all il'"
n"".hc..r n rlr Kol...n e e praetllleel'1ln

De t e-r Baset e Oerbard B _tt t. toegelatea ala
laad mei er I. prakt seeren

MAILNIEUWS

E'GP; ."1

I n Br tscl ° ataatlculld ge kr "cn heeft de
dlred ng van • r W 11 am Uar" urt a s 101der
der I ~r.ale part I eel ...al op.pr~ak arwelet
81r \\ II am v rkharde n ce ef aan den
heer Jobn )[orley ecn z ner trouw! e ondcr
.Ieuners dat h t-Ioten heeft geen pos t e 'e
Lelrlecden welker p chten het bern onmol!el k
gemaakt wordt tc yervullen De I berni .. partIJ
v"rl ....~ n bem een bekwaam e I.r \V 8 'UD
plut. 181 nnemon e::t ot eeD opvol~er zal • r
den ge vODden • n k .. e"t ~s d e nog oetEn
.ordea bellI st t:~u I Iln " voor I et tegen
woordlge geen l~ der le k e.eD

De Engcll!c1 Du tscb .. 'O<'naJer nlo\'.. ordt nog
druk be'prokel Inden [ luda~ I ""ft berr
'\ on B lw, erklaard dat (jr vel~ k".,.t e. er
vele puulen "aren "aarop Du t""hla d en En
gelanJ vr endel Jk konden oamen"erleon zood er
uadeel voor z chz.lven

BU bet .ertrek der IDa Iboot bedroeS{ bet
Gordon gedenk college foods reed. _'10 OOi)

A~I ERF. LA~DF.S
I n I nd" s men r: g be. g met het onderzoek

naar de bu eDpest DJet het doel een ..oorbe
hoedm dd ..l te ontd ..kken Inent ng "erd .om.
met goed gevolg toegepast la Bomh&al IJldu
~t wed"r &3n bet toeneme

AmEr ka • er nog D et n f!'eI!laa.d rt.t cn
vrede Le bers ellen n ~ne n euw" kolonIale be
litt ngtn aaD Spanje ontnomen

1 n bet Oostenr kscRo parlemeot IJl bet "eder
erg IcveDd t: toeg"l(.aD

JJ", fdrechter 0 Rre n beeft een nauwe ont-
kem n!; gel ad b de cr m nee le , tt n~ un bet
hot te n"l!ut I"r1and ~.dat h een man ge
naamd (orlon ...egen. Inbraak tot eea Jaar
hardeD arLe d hd veroordeeld sllfJilerde deze
I em een .tec naar het boofd De rechter
.~de gcluU g ~r n bet proJecllel te ontdal
ken :'\ia een hef 11''' wurstel ng werd d" ..er
woede ge ..angene n boel~n gealagen

NablJ Nauwpoortetatie
(I eln (f cor &'J)(}ndml )

6 10 0
• 0 0
10 6 0

I 2
1 6
• 5
I) 7
3 0
1 2
I I~
6 6
i 7
I 12
9 I
8 10 0
o 16 0

){ar.b 8
H"",

I
}
J

NR}

S eveDBODR Jl: I J
li Dyn_ CP
lIarmee J I
Merwe .. dAL j

R.'II'b 11: H
Nel"'11 B Ai
Rutter J B
Taylor II
Pvgiter 0
Erakl.e J C
1beDnlUen H
Koax MCJ

W.keford A 0 S
Jord ....n, I
Heer len .. R BJ
Pete""D F \\
B.,ne, J
lIDft'.IC _
w..lt ..d A
Atmo .... W
Kru~er C Il
Brouao A M

Do

P ketberg
K"paebeAlê~.T.
DarloD,

Tarka
era ock
Mid e'ba r
Gnka 0

Do
T .ka
GrhlclO
Cr.doclr

Ifiddelbo g
aar

Ou tobOllJ'1l
PMl'IIOD

Hano ..er

Adendorp

Pt Elil&beth

00

X .. paeh•• fd

Do

2' Oacl:lIIlllta, 189S

H'I1p"Mm
J SkU hD' KupKbe AId
F.xooDku .kr Do
lldl Gal.!

oehmldt &.enet Wt
B Sch .. e le' cala

N Goldllebmidt Qa_. Ta
J Naade Xurr-,urg
8 r IJTeDll&Dt K.apaebeAf.
I BopluDI Dc
KoIw_k_r Do
J Steytier :l(olw..o
Bdl Vd Vy..er 8o_eet 0
A Pie&e..... Dardnobt
rr ace V.. t

PLAK-P.APIER.
v... It......... bopt.lOIIrtft......
GUSTlP HDBRSOB tt Co.,
II,LJ.Jft 8'lB.U!, :l.UP8'UJ,

Voor patnmen ,... hmme praobtip
P~

II-. pnchdge aMOrtiDumt JA.
lnIIiA, en ..ne andere lOOl'ta

VermeneleD.

G~ Anderson& Q>.,
IL UllIIUAt WPIUI

M nheer - Wilt wooll ti e Dutch Hrl
kand~r feel [ a Bo d moet n~ "ere

Eea pnbl ek. vergadering werd gehouden op forI lJen In n Dnt oh colonJ Ilnd tbe \ 100
deD :.!'Joten December to Drommelviel ("JJk no Cha rman a d Secreta" la d by the heels tor
G) Aehter PIketberg nst gilt nIC tAnd threatenerl wltb .6ve

De vergadenng werd b JMngerocpen met het year. mp .nnrnent and" tb f"rfe ture? And
doel tot besin t t" kom~n wat gedaRn moet mad~ to hnd 1a I eq ual to Ibat of Il man charged
worden met den hper D C de WuI (1 d voor w tL hom Clde ? lt would be nece.suy we
Groote Schnur) De Terl(oJenng ...... een an fllncy to copy the 1 ran ... ,nl model rath"r
de grootste d e OOIt Il t Zand veld gel ouden IS f rtLer to t..lee away the Afnkandcr s tru~ty
Er wIlren ook personen van ... leen no 3 eD" r fte lerr r.. h ru Ill' tb f rls to d .francbl.e
'elfen woord II' h m and n short to I old h down altogotber

De beer D Br nk Sr "erd tot ..oon tter JUlt lUI tbe E 'Illi.h "I eak Dj! popolat on IS beid
gek,zen down n the StA ~ wb ch th ..y I aye m~de f1ch

De ..oorzItter maakte het dod der ,"erll"der ng and powerful -["p 1 n fR Jan ) III '9
bekend en .elde dat bil lIa",ne bet gevoelen '"" () le I elacl ol kl e I va hove swande be
de vergade 1Dj!' weten wide en maakt .. du de" k wer nil' un d~ al r , aan te toonen hehben
hOA de heer De Waal on. lanJ en volk op polt et nooJ g om g~vllll nut de g•• biedenD!
t ek geb ed ~erraden fin beJrogsn beeft e ,,, te erde te breul: n dlllr dil be
<e le dat bet enmo~el kwas 0 hem (De .taan le betff'lek nJil! tU!l!lChen I\ntten en Afn
Waal) lallger al. nu vertegenwoord )ler te kaando. I Ze I Afr ka genoegzaam redeneer
erkeonen .tof d ar oe aanl od
De heer P Melsenbe mer .e do d~tde perBonen W~t nu bctreft de al of n ct c .ch I lehml

de De Waal lIJ bet parlement gel racbt en hem ..an eene wet tegon pull ekn \CrJ!adofillgfln lo
zoo heme~hoog opgeTel.e d ba1deu bem er de • rate al. de 1 ran.vaol3cl e Hot III ten
maar weer m'>eAten ultb~leD m nste e engoe I lOodan ~e wet ~ ht!;'" en do

De beer U Bo.man ze de dat h 'Voor den zelve ,le h, Q geval van opr >er en 0p"tand toe
heer ne ~ ... I ge~lemd had op '1 0 dur .. bel of Le te pv.en d~n !nodan ge wet 71 ta hebl en en
d 0 bil .t. onder eell eed gedaan bad dat III zou toch n geral van opr()er f Opl and eene verp
alun als een rots tegen hot Sprrgg mln _ter e donng met lIeweld v D wapenen ultelkan:l .. te
en de red _trlbntleb Il mur dat bU nn ",,!tande IJagen n ~t .Iechts ma.a de I eden tevens ook
I k bedroll:en "as en h I geloofd .. n ot dat h 1 dellel k !<lstrafTen al. n geval van d6n 81acb
nOIf eBn kl~zer ran den heer De Waal ...a. dIe ters ek op. and Het zenden van de petitIe
b~ n met een rein Il""eten kon ..olien aan ha e maJes e t de ko n~ n >an Engelan I

De I eer J IC Vl,.er ze de hIJ bad nooit een omtrent do Edgar zaak !<lrw I dIe nog. I da
vertr'lu ...en n den beer De \Vaal om lat I ) (De wa. en flet laarn ede n verb nd s'aande de
Waal) (od met Hee...:!e en .ullee mannen Ttr monstrat eachten \\ m Dstens gel k te 8taan
trou"de hIJ 00011 !lan een upstand legen de wett go regef'T nil dOl

De heer J Thenl~. ze de dat bU De n: aal land.
onder3teund had omdat h door den Dond ge r. het n et verr~gainde 'Vermetelbe d om onze
aomlneerd WIUI en b I al. Bondsman het. n BonoHcrgarler ngen te v rgel ken II) de
phcbt achtte om den Bond.kaDd Jaat te o[ der Edl:ar dom n. rat e \ crr eht ngeo al. dIe
steuDen rt verba J Qt I.~t't&teno mde vergadcrmg ,un

Vencheldeoe .pr.k.rs "eroordeeldon bei ge volknm"nl k • rin ct de waardlgbel<l en
meen Ifedn.g ..n elen I eer Do Waal loyal te t ln den Af ba der

De beer 0 Br nk Jr ttelde ..oor ge.e on Wat ,un B"t d ny I r lf ka.an ltr.
d~erd door den I e"r Gert Sn om pet e. te Indo Ka 'I kIn e n g..n rlJ wel gewagea
laten teekenen dnor d. gebe"le w lt: J nlcer an ocne ontwapeu n.. \an t bnrgen
D. Waal ..erzoek ..nde te bodanlewn al! onze de! Ian ls e vaD n eu ... [komehnillln mur
,"erteg~nwoorrl ger -Aan"enon n ui bare m'Je.te t I are 1000te

De heer A BrlOl( 'h,We yoor "e.rc n loerd nt" "peDe ? Uel ben d~ Kolo
door den hoer Jan Theul fiS Do ~ ver~ad r ng n ale kaande" z I wcleen. on ... II ~ ge
.pr""kt ba..r d ep ..te verontwurd ~Inr( u tover toond voor I. J eR volk te ,tr ,den met de
bet ontstut" Ind g eo laIlkbur gedTll{ nn rlen TPr<ch "en le ka Ter oorlo~cD n de KoloDle?
he.r D. Wui door zu e "lecL 'ge p.l~kt e b~ \\.s het te enove g _telde n et I et geval?
lofhm n het be.l ."end o<'genblle te verkra h Hel ben z n _t .'exl. beweze. de bel te bar
len met-het IDd enea van eeD ameodement lat geu v lO 0 le Kolon e te. n en hun
de regeer nl! noodMakte tot wn conf&,ent. burger !'Cl t en '" lie ...aard g? Eli wat elllde
O'Y~r te gaan tIlet de oppot! tie op de red 5tr I le n h.t" • h betreft Ook rran.vaal zou
hulle Daar "IJ all.n ontevredeo "111 mtt nur te gaarne bet .ten rechtaan .Ile nitlanders
he~ gedrag .."n den heer ))0 'Vaal IS deze ..er b nne I are gro zen .. lIon geven IndIen die
radenng ocnparrl van gevo"len bern to bcd,,~ z cl rven trouwe ged en.t ~ !;'edragen Jegen.
ken ala I d voor P ketberg Lengar uDge 0 hunne "et tge r"l< enn" a"" Kolomale
men "A f ka.odeTM I et doell )..~e • de onze aan me

Voorstel S A Mo.tert IlE'CO dant F V .er mand heeft Trou raaI DOo 00 I eene .tem ont
Deze ..ergadenng gelet hebben le Ol bet ge nomen

drag an d.n heer 0 J Mara. n het pa c I en slotte dns l I et on. genoeg a:lon te
me t k~urt het teo .terk.te sf r!aar bet lj' le m~rle.n dat d Kola ale H kaanden n t
leen • d.t g6n(lemde heer de l>elaogdn va den Ilehe.l n et ge<! en I 1. n met de laaghart ge
boer o.er bet hoof I • et en alles doet ten &tUD !cn Cu 0 JU ~te gel ken Sl!OnVBnde G l'
.~ ....n de vr bandelaars I en eerft e heeft h
de I In Vlln Kalb. ... kraal v I~en. belof ene
ondenteood ...aardoor omtrent ~ ) plaat. n
van den 'poorw~g on [ooft w rd~n I eo t .. e"d
H I loe't getoond II J de mot e nn d~n h. r
Van Z, I mtreot L:\mberhbaa dat L al es
opneem t tegen den boer

Dc voor. Iter lie le dat bM nl j?lLllrne het ge
voelen van le yer.aJer Dg weten .... Ide omtrent
on.en ..oor';OlIlt:lden .poor ...eg nnar I kelner!:
d.ar de lanR beloofde "poorweg nu elldel le
door het parl.men~ ,"ngenomell .... doch bet
chi nt of Darhng Hopefield Raldanab3l\ en
Zand veld u 1getllolen werdl'n en b I zou tr voor
• n ~en COmml811e aan tn stellen om met lie
noomde I Iaatsen aamen te work en om de IUn
vol~"n. de eef'!l~ opmetlDll te hUOlen

"'adat ..encbeldene pcl'llOnen bun geYQelen
u i"'"prohn h_ddrn werden de I ....ren D
Rr nk en S A :'tloelert iUlng... teld als eOmmIJ81e
om met geDoemde plaatsen te nnderhandelen

W,..rDa d~ vergader Dg U teenglnr
.M C BP.I~1t

S~cretar I--~tN--

DaVld de Waal en ZIjne
kIezers

(;EPETITIO:-iEERD TE BEDA~KC:'i

Kerstfeest 1898 vs
Jaar 1899

t
THEJRIE EN PR \KTIJ'K

Nleuw-

StelleobollCb 4 Jan 189'1
.dali den £,1 Uur

:'tI nbeer -Daar k eca be.tend SJ le.er van
... billfl ben 100 III bet gee wOlld"r dat m In

aandad t gtveet grl .erd op het onderocbeld
tu.'ebeo twee art kei. kort na elkander lo nW
l>lad .... .,.chen. namel Ir ew art kei o ..erK.",t
f ......t PHI); en dat '.",t IT n oW blad Tan I Jan
18 I() uwen le .. " len butcje~ft over deD pc
8IlOn en I et werk ... n d ~ du To t

O... r eerotgeno ..mde art kei .al iew. elk
Cl risten z eh ..erbludeo d e ~I wel meent met
ono land en ..olk [ct alleen op pol hek en
maabch.p~1 Jk geb eg maar vooral op zedeluk
cn godsd en.t g geb el'" J zeggeD amen
daarop ~Ioge dat de gez ndlte d ....n on ... Dik
wozer n dIt JaAr AI. het Afr kaanl!Che yolle
lang. d e wegeD door u Mnl(e ...e. n Iraebt groot
te .. r len .. I bet n<1erJud groot word ..n

Maar ...-.arom I n uw blaJ nn J Januan
!u k ef'Tl~68t VaDdOOfleloleen baat en wrok ge
penbaard Je, 0 een meJe r..dakte r t>en

m.,.lo chr .ten Daar IJlmaar é n hemel "oor u
en d. l'> J d To t

Al~ de man het n. et d.t • ne teflenwoord ge
pol tielee g.,voelen! n .trU I • 0 nel de gel nd
held nn le oveT1(roo e m""rderbeld v.n ons
volk dan • bd 0 h"m te p zen dat I z cb
I ~f.t TOO!bet teieo ...oord ge an bet po tle:'e
leven terugtrekt ten elRde verJere noodeloo.e
w, I' nil en .erb tter ng te v orkolnen

Wat 'II e ver! oud DiC tot d"'" nl zal w"zen
gII .olt zelf erkenn~ dat d teen beel ellfon
IUlrdlgo k" .. t s Die \!r leaan le,. I ol dat
.. lad "Pier c t bebhen n <lt .Iecbts met een
polItIek maar VOO" I ook taalkond g doel dl"
I U meer dan I) prea sameu met d. S J dil
1'OIt 1l8!ltre.len hebl Il "0< r de recbten nn
onze talll de tollen w.1 ecn woordJe rn.,eete
praten hebben I de he.. h kie ng o ..er de rédJl('
te van de P ~hJ1r v 'ICe. nw e ~en blad
~aat d~ S J d I lot 1 eb n oer h woderl k
be. ~ bo ld~n m~t bet ~odoJ en_t Il d.,el an. n
wer~ Wel onpart I g ~('oordeeld le man
heett b zoodcre lIa.en "IJ ( cl vo<r dat werk
out ....cge I.... t h z ch d.n d""rb t <'palen

O, echter g.bru kt d t .1, een n ~uw w'pen
om bem un to ~ lCD cn daMo m""kt g
gebrn k ya u drukk nli; n deal e. bebalve
pusen n den m [d an een hr .telUk r..dak
war

lIe ocbUnt JILI!I d~n man Yfe...8t cn dat Il
met zult geruot wezen "Oor h n. '0 graf •
II Pt wur ')

Het ., nl ksta n lf w.. n dat zulke
gezlDdb ..dea dcn olleu V. k"nr! gt JO .t op Jen
dllll waarop Cnal.nen n alle landen .. men
'hllden lot lo od om me..r enb. I broeder
hefde en ... rdraallzaarnb. d onder elkander

A.n welk.. .)'18 d e ~e... t n gAOpenbaard
wordt hat Ir aan bet cl r stel Ir publ ek over
Dm te ~IWlen

M n enwJaartlwensch voor u m nheer da
makteur lO dat gIJ lealm #0 bedaard moge
I 11."" te m dden tan "lie b.-roer ng en met
een Wfl&l'11k hr tI~lr~ ge. ndb .. I 00' volk
I oge uo .. .reo waann de waro grootLc d van
een yolk gelege •

(: w wclmoonenja 1'T (od
GOUDOPBlUJNGST

BCLAWA.\O
9 r.n -( rer tol.,. ..... f )-Ue 0l'l!"vcn <lcr flon""r

en Dllnraoen i"odm JnmMllICbapp Jcn voor ~cem
ber • 1ft al. 'I'( I t -80D8Ot !letal .Iampe... .0
werk I )'1 2' d"ll:en 'Uil ",rmaall 4 60e ton
opbrengot nn ~lDOlten jlOod 182~i) ono of
brengot per ton I0"1t dw~ "&lU'de van tat! ngo
• 66 ei" t. werHOlten per ton IL t (la !Id wln.t
S. DunraYen 1:"1.1 .tAmpers. 29 ...erkt ) I 20
dagen 1& uren vermuld. 1938 ton o"brco •• t yaD
jlf'SmoJkn il"u I 11"738 OD. opb",ng-.t per Inn
l;I'li d..-u waarde y&n taillDgi :I 5 dIVta werk
ko.teu pcr tou .. Is 6d Wlll.t, 3.

V D ~I
(W II meenen d.d da Ou Tott .... erk n I.t

'erladene DIet ...>odan lf w.. dat... ,"an. II

'Voortg"zetten arbeln veel be I voor ons "alk,
.ooaI.a IC') dat opvAtten kannen .er .... cb~n
behlJ op pollll"k of kt'rleel k '(ebi...:! .n d.1 w J
on ... n ehn.leopl eLI n et looden behart gen
"takea "II dat Irevoelen wejl Gut ZWeieer"
een anderen en on.es nz Qn. beteren weg p
dan lullen Wil nIet :aar.elen daanan meldIng te
_en 10 gepeste be.oordlnien -RED

I

De lUMIlu "D boot ...u de ,ebrocdel"l
8tepbaa, dM t__ Tafelbui eD de .... Clben-
plaatMa UIl de W•• tkue' h.p ta _SI' clapn
lIl1ea. UIl d. kut - mn beof$ aOl Die& bD
DaD .Unlld.n wur - "'erpan _* allen UIl
boon! De boot laid paD modaUe ...oor
paaaglel"l ea bet ,ebeurde seer aeldeD dat lil
va-AllieJ"I UIl boord bad OJ? baai' laate&e
rampepoedllfe rel uar Berpiner meDd eu
.adere 'r1IICIh"rutatlOD' bad se beue""Da b....
bemanDIDg ... 0 9 _n ook ...aer JlUllllieJ"I UIl
boord
Zu ...erhet Tafelbui op den "oud .u 17

December Vola.u, bene'" '1'&11 eeD boer werd
om 3 uur • morpa. 't'IIl dea 18dea eeD licIIl op
zee nab!) Jaoobaba&l paUl Dil IOb.. D hem
neemd toe daar de kuet , • .....,.IUk l8. De beer
Du Bo .. 'WOODaobttgte JlOObabui, ..,. dat hU
eeD barde oulploflD, ala ....D .. u bnonachot
had geboord eo IDdeD almiddae .poelde ee. lUk
op DU wad dadelUIl beneht uur VredenbD'i'
en ..an daar DUI' deu beer J C Stopb.D die de
&&o1u ..enracbtte M.D k1l'&lll tol de eon
eluate dat d. boot op den morreD 't'IIl dea
19d(>D verrUIl WAl Later ~poelde DOl eeD Ink
op en twee kieme aebalteD De Iuken warea die
..an den kok en deD .tUDnDU Een "orlop
10 d.o zak YID laautgeaoemde ,,"oDden
atond op 3 uur Beiden baddeD reddlngw
boelOla aaD ea bet IICbUnt dOl of Ijj la d.
IICbulteD gewe .. t w.r.n Op deD 2hteD wer
den nog t"ee IUkeD opr .. poeld bet eene
leh.en te ."0 na een III&tl'OOll bet aDder ....11
]oD",eJuf Donlela eeD der p-aglera, die a1echt.
ID hur oDd.rkleederen ,ekleed wu

De andere pueagtan .... rea Samuel Nov.llo
Stepban (IIOOIIYla den heerJ C Stephan) W
(.add en JOiuaDY McLacblan De &oon ..u
den heer Stepb.n dl. op lObool 'WU In de .tad
W&8 mat de RU<Jlu ",D OlD de K.l"Itm ..
'YacautIed.gea bU Ina. oud.l"I te gaaa doorbren
ien De heereu W Gadd eD McLeohlu Ila
glln ook yoor hnn ... cantle naar StompneDibul

Do kapItein WH eea _I' bek'Waam eD ..oor
z chUg man betgeen de ramp meer onver
ItaaDbur .maakt

De treunge gebeartea .. beeft eeD rouwIloen
ge ...orpen over d. "l88Ch.natatIOD. IaDgl do
knst en de malgate .ympathle wordt ge ..oeld
met d. bedroefde famthehetrekkmlton

..fall dM EdikVr
MODlleer -Tot mlJDe groote ...ea;bulng Ju ik

eellige wekeD geledeD ID seker D~WlbIad dat
daar d. S J du TOIt, de 1I'1&rd~ con.ulmt
't'IIl de :Kerk oqder t KruIS, eD de ltichter na
de U lue Diet U18taat wu, iengn01ie \'&Il ZIeke-
liJke otDJItaadrgbedeD bd a"oDdm&al UIl ge
meUl gemeente te bedieneD d.t da F S du
TOlt de boofdollder'WIJltlr ..au de G;KIeukiebool
te DalJoupbat, de dientIten ..oor d'n COlUJUioDt
zou waarnemen

Ik beb DI Patriot en alle mogelu¥ oouranten
Duwkeurig doorgesien ...oor een nll'tlVl'lbencbt
nn de gemeld" feoltYlf'nog te S'trlJdenbnrg
docb tot nog too bob ik niet. g.vundon

Zou bet berICbt ..ermeldeade .t ds F S
du Tou lOU oyerkomen nul' StfJJdenburg dan
onwaar gew_t zIJn? Indien dIt het ge ..al UI
aal bet mu grootelUIn ..erbljjden Iadien het
noehtaDi gebeurd .. beboort &ulks bekend ge-
,teld te 'Wordeu Da F 8 du TOI~ II Immerw
Dog beroepbaar als leeraar'der Ned Geref Kerlr
.u boyenal .. b~ de boofdonderwlJzer ...an do
"nage aebool "oor ware A.frikaandel"l en voor

oprechte af.tammehngen nn de oude Hugeno-
teD Hoe.kan bn dan gaADBYondmaal nltdeelen
ID eeDe gemeente die Ilcb afgel'Cbeldell heeft
..an de kerk waarvan bil een leeraar II? Ik bad
gedICht dat dl F B du TOit gebroken bad
met da S J du TOIt Wea laatstgenoemde de
VOle Itlcbtte en cODsuleDt werd der Kerk on1er
t KruIlI Oud"M! die kmderen ID de Gedenk
IICbool bebh.lU zullea ,eker vl'rblUllld Z ,n te
~rnemeD dat de boofdonderwuser ageereod
eODaulent I. van gemelde kerk

Ik beD enl.
~EN fP-I EUROqwrELDE

1 4 /; I 6
I J 7 0 I 18
I 16' I 16
2 16 9 li 17
o 12 6 0 la
li 3 fi li.
4 2 6 • 3
6 13 li 6 11
e 'I 6 0 Il
J 0 6 li I
011 9 OU
o lO 9 0 Il
2 I 6 li 3
8 li 6 8 16
Il 2 6 3 3
li 6 0 2 10
I 18 6 I 19
7 10 6 7 I lj
III 0 lij
8 I li 3 1
o 18 6 0 19

GUlWJlI)KBII Cau,PPIlfI
Uakelaara,

U ~htloaa1e Bank, Bt Oeo~t.

a Jaall&n 1899

II 0 0
8 0 0

10 0 0
KIIl!I .lj.XDaIl:LD

, 1 I 6
1 • 0
4 4 6
o 6 0
2 If 0
1 2 0
1 12 0
6 I 0
ti 6 8
I 11 9
3 0 6
3 " 0o lo 0

ButJea
Beaonla
80nanat
Bu1leladooru
Chartrrtt
Clyde«lalea
CoIl8OIlrlain &eta
Drletonlem
E.. t Banda
French BantU
OlnabergB
OIeD Deepe
Gordon .I!:,tate.
Jobannesburg ConIDl

..estmenta
Kalgbt Deepe
KnJgbt (''''Dtral.
Laneaaten
New MIlle 'lo,.
New Comete
Ma, CoIl8OI.
ModderfonteID'
New F'loridu
Raudfoulcln.
Rand COU enCi
BoblDIDDDiamond.
Roodepoort CentraL!
Roee lJeelJll
SlmmerR .. ~
S!iliaborYI
Tran.l1'aalM DOIng
Villall'l JJWn &eb
Wit Doepa
WO7Cf'IItera
Vogrlmnla Deep

•
Ahce [> J:w 1899

Á all ckw. Redakteur
Muobeer -Met bludachap kan Ik ugllCn dat

men Da ..eel moeIte en opoffenDg op I"" OIIt&00
..er II gekomen om een tak ....n d~n AfrIkaan
der Bond op te ncbteD In het dlltnkt Alice

Nu w"nscb Ik ..erder &an te drlD~en om 1ft
bet dlstJ'l.kt Fort Peddie ook een tak op te
neb tea Ik geloot dat leder Afrikaander lo
genoemd dtatnkt een warm gevoel beeft t~n
gaolte ..an het oprichten ..an een tak Het
II tocb geen tIJd meer ..oor eeDlg Afnruoder
om .td te uttea Maar eeo leder moet doen
wat lo IUa vermogen 18 tot vooruitgang ,"an on8
land on ..olk

Afnkaanders nn Vletona Oost en PeddIe
laten wn toch eensgezwd wezen eo hand aan
h.nd .. mton.erken en laat een leder dIe de
belangen nn onl land op t hart draagt DIet
tevredea IUn voordat hIJ een Bondsman la
Lateu wIJ toch standvutrg .un en met een
dwalend hart bebben door DIet te weten tot
welk hcbaam wJJ behooren AI. wu allen een.
geZInd zun dan kunnen w J Yec1doen

De eerwte Inrartaal.che nrgadeJ'lD' zal ,un
op de plaats Koedoskloof dIstrikt Alice op
dn eerwteu Donderdag In Ma:1ft

DDa ..,aag Ik een leder Afrikaander die nog
nIet hd II op dien dag tegenwoordig te aun

De uwe
PC

EEN' BEE8EUJJ[ VOORVAL

Verleden Dooderdaj! plee~e _ welbekende
lOwoner alhier lelfmoord door ..erglh te
dnnken lIet le ..en '"~ den ongelukkrge het
In den laataten tijd veel li wenecbea o..er ZOO
kwam bU dan dIen morgeu 641ader 'Wlnkell
bm Den onder den 1Ij-~loed 1'&Udrank eD kocbt
een botteltJe vergift., opende bet terstoad eD
nam een deel er ..aa yl NIet lanr daarna wu
hU reeds balten hoop alhoewel de dokter "uu
~t deed om bem te redden

Ds ClIho.s het Ilcb o..erhalea eene Iukl'ede
te houden en heeft meer du eeD on ...erecbilllif
hart diep getro1fen

ZONDA.G8SCUOOL PICNIC
WIJ bebben echter ook UIIgeD.mer meuwa

te "'Qrtellon De vange 'Week gaf de leeraar
Diet de Zoadapscbool oader.uzen en ond.r
wlJzer_n de LoadaguchoollcindereD 'I'&D bet
dorp een beerlu r f_~ te RooIdam oDder de
boomon De kinder.D n.n het dorp met de
ouvermogllooB ouden 'Werdell daarb641u re
"oer<) door een untal wageDI en karreD
Tuaecben 3 eD , honderd mUIr:ten h.enan ge
bralk De dag wu ganatlg eD alleD pnoteD
t zeer Er Wla een o ..e,..loed ..an .1 bet
goedo .oor ood en Joag

lIet bleef echter DIet bU eteD eD drmken BIJ
afwI.llehng &ODgeD de kmdereD een af ander
lied of w~rd een of .ndere kielDe opgeroepen
om eeae recitatie te ge~.n Korte toeeprakea
...erden ook gel..,erd door deD' leeraar eu "DIJr'IO
der oudol'll Tegen li uur glnr.n allen ...eder
bUl8waarts 'I'l"OOljjk on ... rkwlkt, en Wil ..er
troD'Wen met meni' goed VoorDemen m bet
bart

To tell the age of Horses
Heeft Nederland de Kaap

verkocht?
(L I NeerlawiM

S EI IF.~ TER

Nuderland het'n oadubbel,mnlge blIJken go
!Ceven VaD.ympatble voor de Zald AfnwnllCbe
8tamgenooten N. den Jalll680a lDnl nQ8 werd
op bet IDIlJatIet ..an de N~laNllClte Zuid
Af le <J • hf ".ru '!!,"g een kapitaal Yin
I 000 fr vel'1llllDeld, W&&rUltde taalatrIJd dl~
I' de .trnd to~ handbaYIng ... n hUD zelbtaDdlg
beId ge.oord door onlle Zald Afrlk&aDlIChe
starngenootea lOU gesteund wordeD Dat WAl
nn een klem ..DIk een groote daad En
toch 00 tbreken ze Dle~ dlegeaea die de .ympa
tb evan tb ..na le" of 'Wat bespotteli k of "er
dacht vlOden daar Nederland in 1814 de Kaap
tocb 1000gelatea heeft Ja, erger Terkocbt. Dat
zon "erkeluk een &eer erge beecbuldlglag &!Jn
Ind eo de naam ..erkoop toe"'_IIJk .... op de
overeenkom.t In gemeld Jaar gealOteD tllfllCben
l'iederland ea Engeland Dat "'ugatak Uit de
Nederlandscb. koloDlale Ifeacbleden.. beeft de
heer Heere. hoog leeraar ua de Ind_he IDatel
I ng te Delft Willen OplOlllleD De lesing
laaroYEr door hem lU Apnl 1~97 ID de mund
vergaderlog 1'11n de maatachapPU der Neder
landllChe letter koude te Letden ".houdeD werd
u t;relleYeD door De BIllS,. Amltenlam Pre
torl3

Van ... rkoop zou er alleeD .praalr lun mdleD
Nederla:!d de macbt bad ;rebad of de gelegea
held om de Kaap ..oor Eteh te beha aden

De pr IDI Yin OranJe .as nit IUD land Ter
dre~ea ie"ordea had de WIJk naar :Eageland
genomen en bad ua dit land de beecbenDm,
Yall d. NederlandllCbe koloDIen opredrageD
Toen na deu nl UD NaJlOleoli d. wllreldkaart
heflllon werd w.rd Belgie bil HoilaDd geroegd
.aaroYer Willem I al. konmg loa heel"lOhen
Engelaad behield bebahe .adere Nederlandaebe
koloalen de Kaap

Heett NederIud de macbt ,.had 0. ut te
beletten? Dur kan Diet eeD' apraak "aD 'UD

H4I8ft bet de gekgettMUi geb.d 0111 d. Kaap
.... ,,1' te kriigea ?
1.;lt~3Alldll "aD de stelhDg dat bel e ..eD'Wlebt

..an Europa ea Ned.lantl Ir:racbtig ,eDOOg w••
om Ileb zelf .taaade te boudeD beeloteu de mo
gendbeden ID 1814 UIl Hollaild toe te ..negen
de landen begrepen tUlICbea de Jee de FranllCbe
grellS 'YaP than, eD de Mau &enrpl de greal8n
op den recbteroe ..er wad .. ,.trokkeD 'Worden
nllar de krllg ... re_hteD \'&Il Hollud ea 1,,0
naburen Maar er 1110eet...oorll.D 'Wordon m de
verdedJglag Yin dea D_"eD .taat daarom
"erd een o..ereeDkomet ,..loteD tUIICbeD d.D
yorwt nn OranJe .a den kOOlIt' 't'IIl En,eland
waarbIl deze laat.\e deb Verp'ichtte tot bet be-
talen ..an 2 000 000 pond Iter!. ..oor de ..entedl
!png ..an den JUealreD NederlaadecbeD ~tut
en eoo IIIUllllalll ....u 3000000 pond .terhDg
ter ..oomen IJl( 10 de ..erdere k08&8a i.. ID
o ..erleg met de lIIopDdbedeD door de ~ileD
lullen wordan gererpld om de ""reeDlgln, ..aa
Belile m.t Bolland te Tentelkea onder de
heenchappu 'an het kali Yin OranJe Ter 'Wdle
"a:! de ..... erbID"D_ .temt Willem I er m
toe aaa dan kODln" 't'IIl En,eland af te .te.u
de Kaap de Goed. 1I00p Demerary ~uebo
Berbl08 Wtllem I bad Diet de "'1)41 beec"lkking
over d, lOmmeD door Eag.land te betal.D d.
wuze ..... rop d. geld.. zouden besteed 'WordeD
werd nltdrukkelIJk omecbrev.D Nu 11 bet .lleu
d. qoaeatle D. te gaan of aaD Nederland de ge-
!egeuheld ,.bodea ,.wordea 11 om de Kaap
terog te krUi&D DI" terurgaye blur ultallllteOO
af van de edelmoedIIfbeid 't'IIl Eageland
Profeuor Heer ... telt ...ut door ulttrebele ..an
bneven 1813 en 18a ge ...... 1d tuaoheD Wil
lem I Gyabert Karel yU Bopadorp F&lJI!!,
am~enr ...u Ned.rland te Londea V.o
Nagel!, lIIlnlster ..an bllitealandecbe zakeD lord
CllStlereagh mlUl8ter 1'8n bUltenJandiaebe weD
..an Engelandl eo nog .Ddere ltaataledeD dat
Gysber~ Kare 't'IIl Eng.land ....nracbtte de
teruggavo zoDder ..oorbebooo vu alle Neder
landllChe Irolomeu la d" dne 'WerelddeeleD dat
Vau NagelI dIe later elechte en ,un ontaleg
nam toen de oaderbudehngell ..an dea gesant
Fagel leidden tot deo ebt.oei ..an deJUap ell
andere NederlUldlObe koloalea dat Willem I
aan.ankeluk wel geboopt heef~ dat Enlfeland
alle Nederlandaebe koioOIelI lOU krag ,.,von
dat Engeland eYenwel Yin toeD de onderbaa
dehngen ,oor de o ..aroeDko'1l.t 1'8D 181' be
paald georDd werden dUidelIJk heeft laten
blUkeo da he~ ..ao 164In tel'1lune "'D de
Kaaptwou boonla da, WIlleIII I Falck Fa,.1
bebben bero.t In den afatend omdat .U meon
deo te moeten wukeD ..oor een dw.ng dIe oDoat-
koombaar "", en meenol.D dat te moeten doen
In t belaDg nn t vad.rlaad Het wu een
gedwongen alataud EDreiand wu ..ol komen
meester "aD den t08ltand .n beeft Nederland
de keu. nIet gelatea om de Kaap te behoudeD
Dat blUkt heMer alt de door Prcl_'r H64Irea
ungebaalde beacbelden dl. Jan ook IfJn oordeel
wettigen Nederlaud beeft de Kaap DIet
verkocht

8 ea

JOHAl'fNB8BUBG
9 Jan -(Per telegraaf.)-1Iarkt yut. Vetkoo

pen -Anil anti 10., BaDt)ee Deepa ~8 6rl E .. t
HADds £6 7., Olen Deep" 72. Kn gbt Centrala
36. Leeu""J>"Orl.87. 3d May. 81s ad NI..,I.6b
Vaal Damand. Hs 9d Rand elleres Ilo !Id.
Roodepoort u"ntral Deepa 40e 9d Tran ..... 1 Coal
TrlIIt 210 Vogel Decpe 18. ad, Weat RoodepooIt
Deepa 16. W t Deeps II"

NAPIER
(Ieln ti tUn corrUf'ondem)

DE HEERE REGEE"RT
Áa .. de.. Editeur
Munheer -Geheye deze regdeu In nw seer

gereapekteerd blad te plaatseD
Lieve landgeDooten \I1n Zu dA' fika, zoowel

10 de republieken als ID de koJome" Ik ben een
man dIe op 23 Nov II 67 Jaren ..oorbU Wllll
Wat muzelven en de monen betreft moot ik
sergen Ebenhaezer toi hiertoe heeft de Heer
gebol pen Denk Ik verder over de lotgevallen
van on8 land en ..Dik dan moet Ik zeggen de
Beer I'ageert Ik ben lD.t de gescblMems van
de yoortreklceM! bekend van mUDJeugd af WUi
mlJno grootmoeder CIlliertI een zu.kr van
On Sarel ..oortrekker was en al de brle .. en ..an
OD Sarel 0"01' cic gellChledeol. der voortrekkers
heb Ik booren voorlezen Voort. beb Ik de
algemeene gellCbledema van ons laud gelezen
De VrubeldllOOrlOjt door Cachet ook die ..an

Dn PleuIl ook De gellChledeDIs van OilS land
I[] de taal nn on. 'Volk en nn weder bet boek
Jam_a In ..al door NICOHofme?,:r .lamede
Panl Krager en de opkom.t van fraoRvul

door Van Oordt en boven dIt alle. de gescble
denIJl "aD Gods werbaar Woord Dan seg lk
God r.geert

Nu tot .Iotsom ala Ik denk aan al de ..er
drukkingen nn on.e :lormeAfnkaaDIIChe nat e
daa SI. Ik hoedat ze nog onder allet! geWtlMen
18 gelUk e",n 18nel In ElO pte Maar oaze
rechten al. "olk .ordon Dog op ....Ie wIJze ah
yolk verdn .. terd Uo g_bleden 8 v.n onl laad
dae hlcr 10 de KoloDle op onze gouyernemeata
Bebolen geleerd wordt UI meestal g_breven
door partlldlge J nflOOl wlULl'door onl Jong
gealacht ..ar. bun tahonahtelt ver",eemd wordt
En op nog vel" andere wIJzen goaebledt dit .lOO
al. door he~ boofd eener aamenzwermg DU
aDder ona dat met eerr.uebt en geldmacbt Ja
&elf. door Afnkl&nderB tot bun e'gen IObaade
de slnnen te ..erbhnden tot oodergang van land
eD ..alk eD Ilebzel ..oo Dit beeft de ..lektIe ook
nil weer getoond met de omkooperIl van onze
~trlJden Landgonootea Yan welke naLlonalt
telt ook 11 bet niet ..oor oa. tud om uIttegaan
ouder die oa~erechh17eD o,"ereenkomstlg Goch
woord gut nl~ T&4 baar mUD ...olk Mea vraagt
op 'W.lke W,,1e Broeden door lIIUDenwerklDg
door deD Afrikaander Boad te ..ersterken en
relD te houdeD "an lage vulle maatregeleD

Ik bUlnr bIJkans om het YOllleDde Deer te
echru ..en omdat het ongploofeluk II mur Ik
kan num en toenaam Doemen en met getUigen
bewIJzen In onze omgulng Vl'e,t Ik ..au ~wee
Afrik ... nden d. eea beeft gelegd er II nog
met zulk eeD ehn8 elJ1ke daad In het parlement
TelTlcbt ,I. door De Waal de aodere D. Wui
IS In lUO heilig goed recht le dIt denkba,.r?
Neen dIe arme IlIllen Inn ..erhhnd Er IS Ipra1ro
nn een moaulDen~ op te J'Icbten voor neef 0
met twee aangesICbten een naar Groote
Scbnnr en een naar Piketberg on eea weerhaan
er bovenop Ik !On graall er toe budragen m ts
de namen 'faa znlko At Ikaanden die Zich van
luike altdrnklringen hebben bediend Wier Iin
nen zoo nrbhnd lIJn er onder worden geYoegd
tot gedeDbuIl en wa&rlChn"lng voor bet opko
meDd goalacbt Do BoLd moe~ znlrer sun ID
.lIe opzlcbten

Ik ben ..an plan bmnenkort eeD reIsJe llaar de
repubheken te mllken en w dan In staat zIJn
mat !lIgen oogen de !.oeatanden aldaar te ondllr
_ken Ik noem IIlU een oprecbte BoDtIsman

D n H"ul TfI.f:lillU

\~ 'E

Eenc onbIllijke gehJkenl8
1an nF.lle r

Een voedsel voor verstan-
digen.

DOOR EEN DOKTER
Gu Inlt dik "Uit IJjdol"l boonlD ultroepea
Ik ge"oel mu oDwel' Ik ben benedeD

par Ik yerh81 ge'Wlcht' SommtgeD ne
men bun toevlncbt Daar kwakaalvers ea wor
den erg.r 80mmlgcn IUn oDwillllf-of ODbe
kWlWIJ-om geoeealruadlgeD te raadplegea die
mogelIJk dingeD wuden .. abe".len die beD
mlllB(:hlen of mlllCbleD ooll DI.t znlleD belpen
En tocb &al eeD 'WeIDIg ..erlt.Dd ...ertell&D ds t
door een redelIJke 8PlJsreg&11B1Ite "OIgeD mea
dUI leYenskracbt kan beM!lelleD en beboudeD
die door een Terkeerde voeduag 'eAmen
met de omge"lDg Terlaren 11 geraakt Goede
gewndbeld--de grootate ~gon die .teneliagen
genlete'n kDnnen en nooit waarlIJk gewaardeerd
totdat 'U ..erlol'9a _kan la de meerder beid
der genllen door op bet dl~' te )etten wordeD
be.aard

Een voedleldnnk .0000a dr Tlbbles VI
cocoa, met ZlIO• ergeDaanhge ..oedingskraeh
ten on bUlteDgeW1)De le ..enge ..ende ergeDlIChap
peU ti een mIddel waardoor kracht Hnnw "D
energIe gewonnen wordt ala een redeluk ge ..olg
vao "erm68rderde leven.ltracht CD het aaDge-
naam ~evolg van g votere ..oeduag en onder
Jlteunde kracbt

Het helpt do ..erterlagtsOl'Ranen eo II ..oor
..~rmoeide manDOD ell delikate nonWeu en
kmdurBn onl!Cnatbaar

Het boeft de ..erfrisaehendB BgeDlCbappen
..an f Jl'e thee de 'POeduambeld ..aa Ide bea~
cocoas en een opbeureade eu pnkkeleode
kracht dlo geeD ..an belde beZIt eD kaD ID alle
gevallen worden gebruikt aI"aar thee en koffie
verboden zun

Het II geen medle'Jn maar een elgenaanhgo
en wondervolle ..oedaeidl'&ak

De wonderluh Afrikaanl!Che Kolanoot dM
het bevat heeh gecoDceatreerde voednrgakneb
teD cu AWl, diegenen dIe bet gobrulken IDltaat
om grootere hcbamelijke rn.panDIDg ea Ter
moelen I. te ondergaan

De etgeourdige leoenllevende ea bel"ltellen
de kracbteD ..au dr Tlbblee VI Cocoa worden
erkeod tot op eene ~ hiertoe onbekende ..erte
ID de geaebledenll 't'lIn eellt.g preparaat [ADV 1

8 PORT.

Zanddrltt
Wellington

lIET SOCIALE EL\ EL -Het }luI/ld. 4rlver
lent eblad Pretona legt Sedert eemgen tlld
wordt er een Ware drnfJaebt gebonden bier ter
ltecle op allo mogelUko IDnohtlDgen .... n Ter
dachten ""rd zoo &:8 roogenllllmde tearoom8
wlOkeltJos ..an Iekkergeed sl~aren enz en bet
geYolg 18 dat b er en daar reeds van dergclUko
ongewenacbte etabhlIIIementen verdwl}nen
Oaze autontelten met de ontucht wc, ala mot
6410 RnultICben knoo' ge"1\pWld lollen echter
me~ dit aanvankel11e 100lC88 DIet teneden zUn
docb zullen qo oprDlmlDg volledig wIllen maken
En ID scbUn uI men mll!8CbIOnEelf. dit resnl
taat bereIken In scblJn waRt do ge ..aBrlukste
perIIOnen ..an het slag dat men bIer Wil uItroeien
znllen hIlIven z I dIe pohtle cn zelf. de meeat
dracoD1~cbe wBtten dorveD troueeren en het
kwaad zal ID bet !Jebelm voort ...oekeren en nOlf
onelndll '1'881 ge'rurluker z ,n Men beeft ID
de oude wereld ook meermalen getracbt het
mutacbappellJk k ....aad Olt te rrC'len en telkem
SlIn detgeluko pog!ni8n gebleken te II:nn.Ia eeD
bwd ult.lag dIe door ..erkeerde b h1D:lchng
aur bIllDeu alaat Laat de reebterIllke mseht
met aUe beecheidanbeld gebruik maken van de
ootachtwet en Diet tracbten te ..eel te doen

BUND -ZaterdagnamIddag brak er brand
UIl ID bet gebou" aan bet ondereUid nn
Strandstraat vroeger de 1lachtQl'jJ van de
heereD COmbnnck & CO thani behooreDd. aan
het .poenreg departement eD gebruikt ala pak
hnu ..oor oaaqebaalde goedBren en bet maken
en repareeren Yin teenellen Het alarm wen!
om.treeln t'Wee uur gegeTen "0 eemge auDU
ten later warea de braoeiweer manDen op ~et
tooD.. 1 en un het bet werk Bet vuar IWI
reed. goed Ylt op bet gebouw eli er ...atl '"
Item aaid-ooeteD wllld. Er ""' eeD groote
toeloop nn ~hoawcra d", door een aldee.
ImlJ politie la bechrallg ",hoodeD _rd Er
wu ,.,lllklrig een lIOede "oorraad water BO de
brand_ blIgeItaan door de IIpOÓrweg bra_'d
weer eu rMaiateerd door de spoorweg epa-
plo'" abagde Daet alIeelI het ..uur te beperba
maar bluohlte bet bee)emul binnen etn ..,.;
tijda De D&&ItaaD .. ~a g.bouwBO WUeDi III
lJ'O!)t ,....,..JIlIV ...erdeu emdelux f8red ~
bet moed'i _rk nD de braad 'Weer De eclujde
Ullgericbt door bet 'f'1Iur wordt ICl'lChat op",
acbeu £2 000 en. £3 000 Keu m_t dat de
br&Dclnn .. lf onWtoDd door de bai~
lIDte. )

.lU.no ...
Ja.. 8-CIaa ElltberJand, Y&D Lt"erpool

"':mrr.o~
Ju &- Dan el, Daar Armes

7-Hallboot Norman llMF Nal.1
7-11aapree, Daar Lolldea

LONDKN
6 Jan -(Per \eIegruL}-o., lIexlCAU ..erliet

lladelra op de nJ!relt om S nu DoDderdaplorgen
De clan Menare. .. Vr!jdagmo~ na LI.erpool
naar Z..1d Afnlr.a yertmklron.
9 Jan-(Per 'elegruf}-De GMC..'D arrlYl!entr.

te Son1h&mplon op Zondarcmor~a De Amnd&le
Cult.! la Vrijdapacht 'Y8II x.. Palmu op de alVei.
'I't!1'tIokkell.

~!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!~
UITlUG WA.4JlLI.I& 'lfOIlDBJU.l.IL-De heer

W C VilJoeD, Richmood, .Kupblorne, &egt
"Mun Yrouw, die laD rbellmBiiek oud_orpea
... bad IOIDtjjde RIb ...uea m hur
armen, lOhoaaen m nek, dat bei ...oor haar ODmupi". waa om aiCIa te bewegen BOOIWDde
't'IIl Cbaaabertaiua P&lD 1Wm, kreeg ik .... bo~
tel ea ",brai.kte daellOO8l. aaa,ege... Het
werd elecht. - (lUI' malen toeaediend. eD ik
beIcboaw dea Ill..... ala seer ...ouderljjk. Te
IIOOP bg.u. ....".I .. l"I. P J P...... 00"
.......... h --.A ....

f. A;RKll~DER HANDEL EN NIJVERHEID
IIPOOBWIlOONTV ANG~

8poonregontY&l1pte11 ,oar tie week geIiDdICd
8 Jau 189&:-

i t Bf J.. !á Il -8f HJ I· j 1. . " " . "lU3C 7111 80.~ 82S2
.009 SH 11108131'1
'8SO 118 671 13285

Over oude postzegels CRICKET
HET ESGELSCHE TRA)!.

PORT ELIZABETH 9 Jan.-{Per te}egra&t )-De
Enf!" Is.:be cnckctspelen I Jn bedenmorgen hier &all

J?ekomen eD zalieD morgen tegen 16 mao Yan Port
)UI_helb apekn~--<>---fSOBUPV AARTBXKIOHTElf.

UA1'8TAD

(e f le le nderen -\6 r bet Jaar emd gt
ocbr f k u weer I tt pen en ander onr oude
p"st.el;el. Ik" 1 n nllen h ermode bartel, k
danke voor do oude po.t.ogel~ de iU de laat.te
Jaren h ht ~elOnden Ik hoop n JUDI 18'1:)
aan de kmderen d e het l{Toot.tc getal bellben
gewnr!~n tot op Jun IR lIJ pr Zen le zende:!
J k hel Ilog le namen \"an knderen die v.rler
d, n J'lar n et h n ouderdom hebben opg8gei'ea
cn ko.. hen d s ~een hoek ... ndcD De kode
ren behoeven n et laog ..r oade po.t.egelo te
nnrlen dan tot Jun 18 0 Ze wordeD vrlea
del k ,"enocht toch de ,,"reIlIChte waarde yan
rostzOl!pls te plaatsen op bunne pak)eot of bn ..
ven W betalen I er •.,m. moor dan de or.de
post&e~ela waard zOo \ rtUlgt toch altijd deo
postmeester of de verelllCbte wurdo op uwe
t r ~ven en. ij Zendt ..oortaan 1l1et m641rét!n
( Id) zegels doch hef.t andere en ..an andere
landen (u tbeem!IChe) Zendt tocb Ulet voor gIJ
~OOof I 000 hebt I leVe kInderen Ik yellllCh
u aHen een gezegend Dleuw Jaar ea dat de Hilere
u mOlfe rogenen ea 8'IJ Hem beter moc:bt dieDll1l
dan oorbeen

Met groete
Uw frleDd

R H D.lNEEL
~~~~

Er:x 'I'OORWEORlJ rt I geraakte gilterllYoad
om leW&!' "oor 10 Dur un brand In he' Kaap-
atadecbe atatroa De brandweer w.. 'J>Oedii
op bet tooa .. 1 en blnaebte hel 'f'1Iur

f'leiteltJIt
Ailddellaada.
Oostelijk

718 ffi5SlO 19065
J16 17067

ORATIS PROEF VAN
IETS DAT

HELPEN ZAL.

MONTAGU

G. P. VAN ZIJL
Vendu· A1klager, Algemeen en

Wetsagent.
~naD 8EDERT 1970

-BANKGEBOUWEN-----_
GOED .u>VIElI- Wu.neer go p..a op de maag

bebt neemt Cbamberlain. kobek cholera en
buikbop _ed.. ae &aJ tIPOCIIIi( ..erl cbt ~
ge ..en Ik weet ze 18 goed," wu het ad'rJet ID 1
door mlJa broeder gerenu ee ... toea bIJ biJ ml aan
hUlllnram en beVODddat Ik &aDbeYire krampeD
ID de maag en aaahondende builrJoop lef'd
eegt Heary LuaD.ier een welbebDd. bac.de
laar &e Srmo_tad. u Ik DUll bet ad.,.. d.de
IUt UIl en moa geloof 10 Cllambc!rlaia. koitek
obolera eD bUiIr:JéiOU remedie la thana e ..ea lterk
ale he~ .IUue. Ii be...eeJ &e aJtooe munen
Yneaden un wann_ II:IJbeboet&e bebben UJI
zalk een mediojjn. Verkodat door alle bande
laan. P J P...... ea Co., alPmeeIIe aceD
ta.-[ADVl
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