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Powder
VOO R het bak ken ftD het Bjue brOod,

koek, polfertjt>e, puddinp, eoa.
Maakt het voeddel &eel' licht, llDakeUjk
etl gezond. .'

Beste in rljJliDg....kracht, en de eenige
poeder voor 't bakken.de onUugetaat 11001'
!lIcbtM'TersnderlDg blijft. Blijft\ltrlCh eD
behoudt volle Imtcht totdat het rebruikt
wordt.
D~ Royal Baking Powder Tall ",('reId-

wijden ro-m wortH l'tnkel door de Roral
Bakiol/ Po» .l-r l\faatllchappij Tan ÁIDt'rika
Ilf'rnllakt. 1ft zorgvuldig op " waken
DaJtID PP ,hlU om-dag. 011\ de lltlbetitutie
TIIO nai:I'Irldakte goederen te verhoeden

Rr,yal Blkin~ POlder lIaatscb I

New York, Vereenigde St., lmerib..
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Gil opkomst der Z.A,R. ... 17;8
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• Jd. L1er~e en Plioht. een Ili.tori-ch
. verhaal (lSlfJ.lS16) ... 2/9

• 1d. Macht en Recht. Een nrhaal
nir den Tl'1Ul6v, vrijheid. oorJOIl 2
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• IJ, 14001 Annie of de 8cbiplJ1'l'Uk••
lilll(e. Jo:enverhaal uit bet ]..,en in
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• u.De Fam1l1e v/dZ1ekenUOOAeJ'
of de StichtiDg Tan Stelleaboeoh ale

J, 0, KmILL. Uit het A.fl1kaaD80he
Boeren LevéD ... 1/9

~. H01l(1lA •.De-~.Bou-
Jameson iDval (Nieuw. ediiie) ·8/6

D'AaBr:z, Kaapaohe StoMei ... 1/6
H. VI8SCRER. LeesboekJes voor d.

Scholen in Z.!.. (8tau; i..i1'.)
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Sohool en Buie . 1/8
JJ, ~ L1~8l'eD .."" ~,:
IJ. Afohe1da l"1'06t ....u Dr. Jam ..

SOD (woorden mei m~"ie:t) ..• 6d.
ons Tijc!sohr1tt geïllUJIu-rd F&lDm•.

btad voor Zoid, Afrika. Pet' jaar 8/~
D, AmOlf. Geaoh1edeD18 der Twee

Repu.bllekeD ... 88.
TER. Pli::a&B:

J. f, 'fU OORDT, Bloemlezing uit Zuid
AfrikuDllCbe Schrijvers (1. Bundel}

n. lDI!t .. m (Ij gemerkte boeken beboonn &ol lie
:t..ua .&fribaDJcbe Ritklrio Biblo1heek.

I ORB LARD.'
. " "c-.... ru4 Holland.ch. 6.,h.

Enorm Gro'ot.
DEZE PRUZEl'I ZIoIH P.JSTVIW

op ","""k .- wij 1_ YIUTI!J .. P03'lYRJ.1
Clat&1a.r-....:o-

bINSDAG, 11 JANUAlU, 1899.

HET CONGRESJE.
HST derde "TOlD3oitgree,"" opproep.
UIl de Paarl door ds. S. J. DU TOIT,
werd, in de afgeloopen week gehoudeD.
Een .tal beaoeteitl; elt he& binneDlaDd,

JACQ_t]ES D'USSEA'U ol. ce.,
Po.tbus 288, Kaaplrtad.

AFDiELIKGSRAAD TULBAGH •

H U: ID rE DE wordt kennisge-
geven in termen van Seotie

~W van wet No ·10 van 1889 dat
ibov~[J~l'noemde road van plan is

eeue vergadering te worden ge-
op den l-klen Februari 1899

belasting op te leg-gap op alle
~Jt te Ei'l'endommen, daaraan on-
derhevig ~oor het jaar 1899.

CRAS ADAMS,
Afrleo-lill(Jllll'aad Kantoor •

Tulbagu lt lanuari 1899.

AUSTEN'S
ZinkiJlgslliddel of" NeurntJne.'

GEDURENDE jaren beproefd J8.,...
. mediciin tepn ZhlktDgII Hoofd-

J>iln. T.edpljn. en .Ue IDOft,n ZlnJdDr-
1rIrti-. voortegbncht daar koud_ of
~onnabn.
r,.."",~,,,'_1'd111I8f!Il,Ioor ~. Eo Atrtntl.

Apotbekt-r. Cr-.1-!ook.

AGlnU '001\ KA,rilT"):

DnXE". )fATITlI!W &~~".I •• Gcl. por
!\of-tIIl.l,ur 1-,,1:l.I.
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~oIens, ,·C In .t~~;, gro,o~ell,.:
en . Fornuis .;Haarden, Omhe _

\iiJIDUIDuers (" rall " patroon).
UHIQ«lle Galvaniscbe en Zwart Draad.
_.a ...._, Opwind Bouten, NetDraad, i) v.,.._ '''__·- .......-----~~~~~~~ ...................11!

7 voet, Kemphekken. ï . . . <l .. ::r:.·.. ,.~.~
Ó, . 'OOK.

. :'~BJjzoDaer Sterke ~tdraad voor Varkene-
. , . Hokken,

W'J geven nu uit de ieme Ed";e van
een zeer handig tevens omvattend

catalogus, bevattende meer dan 1,000
lfIuatratJea olfer IJzerwaar, Tuin Gereed-
SChap, Aardewaar, Glasswaar, Elect.re-
plaatwaar, Naai Machines, Bedsteden,
kOOkkachelS, Bicycles, enz.

'V'.tJ op aD"....,ef
SCHRIJF DADELIJK.

WOODHEAO, PLANT" CO.,
Strand Straat, Kaapstad.

VOOR

TUINEN.>

~~-----~
l

l.;,

Ter- 'de Lagate' Prijzen voor kontaat. . !..

,,
,I
j,

:.:."'.~~~'/":, ...Ba· ss·· ~,~_-.",,~;AY"~ a-
.:- ;.;' , :;" .STItAND EN ST. GEORGE'S STRA'l'Elf.

:8:..F _EOKE:BT'S
·.••• 0.1214. S.alen Plo.".n.

KET

. .

Nederiandsehe Znid.................&.~..,Ufooo'V ... "

8POORWEGMMT80HAPPfJ.~ .

PATDT
Kortste en Goedkoopste Route veer Reizl,ere fn'

Goederen van de Zee 'naar Johannesburg,' Pretoria" '~1JI_Iit:KJ""i:hiJlt';"',,,i'~
en andere plaatsel" in de Transvaal. :.

Dagelijksche personendienst ' yg .
MarqUéS (Delagobaai) in 24· uren naar'J·!oru·lnf11881:wr.
en 2tuur naar.pretoria. ~ 'l "F . i,', .'

'arief loor RdJlgers DIll.lolllDlllltg .H.' "l+4.a .ra :111' . : ...
" " " ft' 'Prttoria . n 81.: ei~eal3 CJ" .

• <

Dagelilksche p.ersonendienst van, [)Ufbán: eN.táQ.··:, :... ara.t. _,_."c' ..M.......

naar JOhannesburg, Pretorhfen ande.ro·;·ptaatedn ·ltfij:'I_fé.
de Transvaal en ·Oranjo Vrijstaat~ .. .. .1fjjI_/',,~-l"W

J. n··...."......~
EL:

KODas

op

WIELEN.

White, Ryan & oo.,
. 16 EN 18 1BURGSTRAAT, KA A.PSTAD.



TEN DERS. TEN DERS.

Distrikts·
HET Dist.rikts.Beatuur van tJa

24 JANUARI, 1899, ten 9.00
Gebouwen. . . . . . '. .; ,;.

Het d~l der vcrgaderin~ is, de Kiezing v&Q .A,mbten8f&n:
gewone bezIgheden. . '- '.~ . ,_ _ . ..

Met toeatelllllUng. . - . , '.' ,"c,.' c.

P. J. JOUBERT, Voorz. Kl$-in Drakenstein., '.l'~
D. H. JOUBERT, Voorz. FranschhoekJ tt

-D. G. MALAN, Voorz. Achter Paarl. "
Paarl, 13 Jan., 1899. " . ;

lalmesbul'J El8cutawamer II yoo,dIj II WELLINGT.ON.
r Brand lssirutle laatsehappQ.

G. TURNSR,
Durbanvi11~'1

DE Ondergeteekende, behoorlijk
daartoe gelast door dCIDheer

X. ;\. HLANCKENBERG, zal pub-
liek doen verkoopen, op

Donderdag, 16 Febl'lIri aanstaande,
TE

MIDDELPOST,
Malmesbury AfdeelinQ,

beginnende te 10 ure des voormid-
dais, de volgende:

Levende Have.
~T rek en Rif ~_~l1len
1 Paar Ponies
.~Jonge Paarden
,~Bpjaarde Ezels
-~Jonge Ezels
~ \' otte Slacht Ossen

1,') Burg Varkens
~ Zeugen met Jongens

Boerderijgereedscha Jl•.
1 Span nieuwe 'Vuige.
:1 Span nieuwe Halters
1 Nieu we 2 plaats Ka.r
~ Bicycles (halfslijt)
:l Wageni (halfslijtI)
1 Zelfbinder (Champion) halfslijt
1 Water Kar
1 Xaai Bank
,')Hout Kribben

:2' 1111) Bos Dekstroo

Granen.
lOU\I Mud zaad Haver, geheel be-

vrijd van zwart brand
:\l)() lilud gedorschte Garst
1I.j Mad gedorschte Koren
40 Mud getrapte zaad Barley-

whea.t
lj Mud getrapte vroege Garst

Een Hooi Mijt bestaande uit
37 vrachten.

En wat verder zal aangeboden
worden.

TENDERi voor het vervoeren
van .Pleer of min, een duizend

en veer6g, 9 duim ijzeren pijpen
van de Wellington ~tatie, en te
worden neergelegd langs de pijpen
liin van het Reservoir, tot bij de
Molen op de plaats' van den heer
Pieter van der Merwe, te Blauw-
vlei; zullen dool' den ondergetee-
kenden worden ingewacht tot op
Woensdag, den ] sten Februeri e.k,
Alle verdere informatie te bekomen
aan <at kantoor.

Op last van den Raad.
D. S. BRINK,

Secretaris.
Municipaal Kantoor,

Wellington, 14 Jan., 1899.

Aan Winieliers oP.!het Platteland.

GEVRAAGD door een gehuw-
den man (34 jaren oud) eene

betrekking als Bestuurder, of hoofd
verkoeper ; Verstaat den landelij-
ken handel door en door; kan
boekhouden; spreekt Hollandach
vloeiend, lidmaat van de Ned.' Ger,
Kerk, niet bevreesd voor hard werk.

Voor bijzonderheden doe aanwek
bij

SQUARE,
"Ons Land" Kantoor.

C~UKTRY SHOPKEEPERS.

Negen Maanden Crediet.

WAWTED by a MARRIED
man (agt! 34) a Sitnation

as manager or Head Sales-man,
understands the Country trade
thoroughly, can keep Books, speaks
Dutch fluently, member of the
Dutch Reformed Church, not afraid
of Hard Work.

For further perticulara apply to

SQUARE,
" Ons Land" Office.

lEKKISG&VIMG aan HRFGEKAIEH.
G. W. KOTZE, Secretaris.

J. Vl. loomts, Jun. 4 Go., Afslagen.

STELLENBOSCH.

Boedel van wijlen den heer Evert
Grobbelaar; F. C. Erfenis van
mevrouw M' .M. Maree, gebo!"cn
Grobbelaar.

Jongelingsvereenigin~.

DE Ondergeteekende behoorlijk
gelast zijnde daartoe deor Ds.

J. DE VRIES, die Stellenbosch,
gaal verlaten zal verkoopen, op

Dinsdag, 31 Januari,
om 10 nnr 's moreens.

Aan zijn won ing.. in Hum tiTR.-L\T,

2!lJD

KOSTBAAR HU/SRAAD,
bestaande uit: Fancy Stoelen,
Whatnot, Voorkamer 'rafel, Lino-
learn Tapijt, Eet Tafel, 12 Gebo-
gpnhouten Stoelen, Madeiraitoelen,
Drie Dubbele Ledikanten, met
S"ring Matrassen, Kostbare Klee-
derkasten. Een nieuwe Slaapkamer
Set, Kleed-rm Waseh 'ratels, Breek-
waren, Comode, Spiegels: Stretcher
Stoelen, Hang Lampen, Keuken
Tafels, Pearl Stove, Keukengereed-
schap, Diner Servisen, enz., enz.

ALBERT GROBBELAAR,
MATHIJS M. GRO BBiLAAR,
Overblijvende Executeuren

Testamentair van den boedal
'wijlen Evert Grobbelaar.

Piketberg, 1li Jan., !899.

-------~._-_..._- -~-~----~-----n .Ianuari, 1699.

Publieke verkooping
ALLE personen aanspraak ma-

kende erfgenamen te zijn in
bovengenoemden Boedel. worden
hierbij opgeroepen hunne aanspra-
ken in te leveren ten kantore van
dim heer J. Dommissie, Piketberg,
binnen zes weken van datum hier-
van.

VAN

HUISRAAD.
A. 8nuwIG,

8eeretaris.

WEGG.ELOOPEN.
~ClIUTnE RICHT.

lUAP8TAD.
16 Jan. 1898.

GEV..ttAAGD.
De markt blijf nat.

Jl:OLonu. ..
Kooport. TerIr.OO(.er.

Ooloaial orpbaa Chamber .,170 0 0 .316 0 0
Gueral EeWe aad 0PbaD

Chamber... ." .to 0 0
!loath AfrIca.&.oclatloa 103 0 0
Beard of :I_IOn (SpUt) J50 0 0
PaarlBOIml of Ex_ton 18 10 0
o,fwpt ooal 0 18 0
AI:eia -'-- 8 0 0
Iqullable l'Ire .•• Ii7 0 0
Equitable rIN &lidKariu 1 li 0
oókmlal A_ ... 0 18 0
P BGII&Idiaa -'-'-_.. , I 0
Pan :&lIabeth _.__ 0 Il 0
Boabull lIMchee 1 H •
8 ol)(tll1:q .. I 1" 0
B1ectric ,._ . 1 li 0
Qru!.BeiDet Boud of
, Ex_tort li 0 0
B P Oll&l'dlar. 8 0 0
Purl WIDe"Brand, co 10 0 0

.U ft
I0Il 0
110 0
JO 0
011
I li
ft 0
I Io lt
I! 15
I II
I 15
IIU
1 •

lile lJenboseh,
16 Jan., 1889.

Paul D. Clnvcr, Afslager.
ABR.A.MAM v. D. WESTHUIZEli,

EEN Onderwijzeres op de plaats
Davids' Kolk, distrikt Fraser-

burg.
Salaris £36, per jaar en vrije

logies.
Applicanje moet instaat weten

ootierwijs te geven in het Hollaadscbe
en Engelsch zoo ook in Muziek en
Handwerk. GeiBl Kinderen ID

school4.
Applicaties moeten ingezonden

lijn vóór of op den 20sten Febrnari
aanst. rericht aan den Ondergetee-
kende,

610
, 0

"10 li

VA:-1 uc plaats" Goede Hoop,"
Wellington, op den 2den

.1anuari. 18\19: E60 gekleurde
huisg'ezin, bestaande uit, een Ma.n
en Vrouw, beiden ongeveer ;)0 jaar
oud, ., voet hoog, en beiden donker
bruin van kleur, met mm jong9n
OD 6eveer 1t) jaar oud, ietwat la.ng
Voor ouderdom,

E( nig iemand die hen vinden
mag gelieve dadelijk: kennis daar-
vau tB geven aan den Ondergetee-
kende,

AANGEHOUDEN in het Schut te
HartebeelIt Kraal :-Een zwarte koe

met kol voor den kop, rechteroor slip van
ach'e', winkelhaak va1ll voor, liokereor
tW& stukjes uit van I}Ilh~, .. eea witte
kwast, witte acbiar,-.ooten· ,n een witte
uier.Bomtrent 8 jarrn oud. Ver1coopiD~
indien niet gelost op Zatenl.g, 28 Jllouan,
189~).

PIET DE JON8H,
Schutmeester·

110 IlO
KlliIh' Deep. a • 0 a 8 0
bight Cutnll I 4' I li 0
~... lJ50 .HI
}lfew B1ae 8l1p 0 Jl. 0 13 S
lfew ComeIa... • • 0 S"
lIa1 ao-la ,.. f • 0 f II 0
lIocIderfmltelna. f II 0 1 6 0
New PkIridM • 11. 0 Il 9
a..dfoDteiDI... > I • I :,.
Bud·OoWert.I I 0 II 0 0 III •
~~ .01" Ol' 0
BOetIIPOOn 0eD.1nla ' > I 1 a .., ~ao.u.es. ... 11., 18 It • 0,0
.............. • 'f 0 8 1i<0
~.o;:_.._ 16 •• ,0• _ 7 • 0 " ., III 0
1m»-p. ... -.tIl" llf 0
W..... ._ .....11 0 J II 0
,~ Deep , ... 1,0' 1 1 .." G"._~·, \.. ,.>~In ""

... Ulf ........... '...... •

Hartebeest Knal
TultaJh 10 Januari, 1893.

N. H. J. LOUW.
Geede Hoop,

WelliDgton.
...._-------------

Te ...............rMET voorkeur te koopen : Een
lan:g gevestigde molenaars-

en hakkerszaak, met woonhuis en
s~allen (dadelij ke inbezitneining).
Littnuntenda kans voor een ijverig
man ~et een klein kapitaal en een
kennis van de zaak, Voor prijs en
'('Nere bijzonderheden vervoege
men zich bij
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Een

Yerkooping YBlllo_·,.<··.···,··_·~;:a
III denBoedel vg wijl811 Heiit1: llóUae.DE=~~:=ra1a:~~:~*:bl~ .
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Voorhetlt&ntoor4erNaticmale ., .

Melk Koeien!

Distrikts·besluur '



VAN

r Kostbare Yaste
.AAN DE

. .
. ' nderdag, 26sten Januari. 1899

:.:;. Speciale Treine, Re~ut' Kaartjes ~ de helft van! den KRonen ~ 18 J~ 1899- ;.' •.'..'.
'. 1fi1itair MUziek K~. Promenade Concert. Vruchteu. TDDIIS" '.. .' .....:..._,..,.,'.,.
LUDctlElClIJl. Ververschiogen... Prachtige Eiken, elUI . '.' ". '..

" .lrr ·)um..
JAMES D. XlUGE, 8eCretAriS. UlIAIIII!__...,

.......................ander Bonds mak, FWOI'deJl··-->n_;'~11~
. . . , r'" J*ad,

. ACHTER HEX RIVIER, DlST. WORCESTER. ..· ~.d.J.dj~·~_'_ii.f.
DEN van bovengemelden Tuk gelieven
kennis te nemen dat! een Vergad~ring
en zal worden op i DJNSD AQ, '.'den mDWtke C8ntiJD_'t

HtA',u' DEZER, the Hex Rivier, in de EBBNE" l;lM~II·o__·'__ ."1
ScHOOL, om t Tien ure s' '!oormiddap,I·"" .....-lleueJI.

. ,einde een Kandidaat t.o .DomiD8ereti
.het 'Parlement en' een lfge,aa~igde ~. "1.'-_; l""J~".~.JI!j"'ïifI~1

~:eD; voor de benoemings Vergadering. . . ..
: Het Publiek wordt ..mede, uif,genoodigd 1"~.dV\J~.~"':_
. . . bij te WODeD. '. . :

D. DE VOS.' SECBBTl.J'U8.,
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VERKOOPING &AAraTAD,
,..tOO~b en ééu UOJll-IJIUl'lllW bell.wallA
aeII*P .~. lijn P:r.'Cllll~V...li.......

lJI'&IWDen der
vao de Iinll'olJIIl>Jofl wtrd .. lf.' ml"t
ijteren-staven ~">cItt.·D; -.. bet moeit
_"n heeJ zacht:aarJI;; J;t1.YllCld .. wetllf sijn.
wanl hoewel ua opg .WOnd$Dheid S....
wordt pciuurd te l,,,b~il·. tot Da mid~
oacht, werd nieDWlu V6oa: .. wood of p-b.... -. .
Men legt dat er 5,I)JOpertonen op die

verpdering waren. Geet.e14 dat dit llOO le,
hoenel burgen konden er onder ho sIJn
,ew8C!8t? De jingo-orpDen worden aiel
moede van onl te. 'fWteUo. dat de Oftl'-
groote meerderheid der· ~ ftIl
Johannellbul'lf DOn-b1lJ'l91'll 4ht en dat
die Don-b~n als ~B lIWl UIl den kaDt
der league staan. Hel eene -telesram lelt
dat er 200 burgen 81). Afrikaanclen op de
verpdering waren, en een ander dat hu
getall,OOO wu. Hoe het SO, .. waren in.
groote minderheid en PhIeJ. onpwapend.

Hel schUnt ons meer dan waanchijo-
lijk, d.t de oppó8iSie, WPD de verpde-
ring grootendeelI uitclng van de uitlan-
der bevolking self. Het la bekend, dat de
V1luroUDb~ ftIl de league in Johan-
neab1Ul welDlg eteun vindt, eD hetteen
Zat.erdaB il pbeurd schUilt Biets andere
te sijn pw_' da,D. de uWnC ftIl de aICe-
meene ontevredenheid Ofti' de handel-
wIJ.. der leape.
&uW' t.l8graleerde reeda Dinsdag: "al

de oppwoodeDheid verooruakt. door de
gebeartenlleeD van zaterdag le verdwe-
nen." Opmerlr:ing verdient DOl elM er, nlet-
tegenstaande ,al de _natie-wekkende be-
richten .en' toeBpraken der l...... e, een
"boom ti. op de J0haDneab1lJ'8lChe aaodee-
len-markt is.

put op-1. weneJoopea echt--
geaootQ.. .

PmTUJUIU'I'DU1ID. 17 ~II.X. - ( ...... ) - .
Ba.,...,.._tie •.••• ! '"D, ~ .......
cid orders ............ _ de Tupb'_
_tNId __ Il Itie lnmIie YIOI! QC ,....
4Iie .._ kiDderea ia ..
kokIaie, ..n. WOrCIaD ...- aid lit....................................

_--
ZR •• iPJrrJB, m.r ...,: ...... uil~

,-" d. b"lulll'ijkfl OUIdekkit'l·,_..kt. cid
.~K.-..n 1&Ddlr~'" Wij.adea
..... Iot ~ W!B..u-Jerij ......
•· .. ,B.G.8 .. ao.tebcilaen. ~p..'.lUlllQOOiat'"
.eltier L.L.B. : . .
.CJVI&LE1>18111T .&UJWI.~Bjj mt .DIJliDD, de

all .......... eD ID _ ~ Di......
~_. ...~ 246 kudiij&ea aeex-ioeerd.
.'r.·eo· o\11 PIT nrdui:jII d. _.' a ~
17 iD do ede k"'_ J' iii ~ onder·
werpea. V iif aUldidliell Qopea iD .uit 01lder--.-. .
ADv. JI.umou, noIcer·lOIiaitnr·~

die ~ tijcl met &&Il de hUe ~
pmoria nrbum '-ft Iich'e,~,._adOGI de ,...,adheid Iij~

lei de Traue..aJecbe· ..wplut. te
ateD, n al a GrahamMtIll ........o.,.._.... ZOO..,~ teDlIIÏJIIie de 0JPe Argq.

BaT ~ 80IIIiH tol opric!am.
een .. Qoau.l ·pcleukteeba der .. ~
~ barpn, beeft· ....... bijua ~_!,860 ~.
elkuder, ea_ beeft 110(" maar £1IiO -ua
.OID h.t ~ .olpÓI t.rumcl pu· te
ClOeIl 0IIriCb.. Jl al de Mer C. J.B:
die in a. luW. 'Ï!d 1··· . ÏI-'he, tekort btiJi-en '} WUP", .V~__,

DATv.uJt.árISOL-De&.d1.dJric- F"·
cial &t:oni ,.. Joblall8_llbarr ... - d.
moUe ..... mjj~ToIa()i;iU"bjj de~"
....rpderiDc YáD deu KaapladIChen Iiedsrud
iaftcl,Mad, iD '""*Id met de Edgar aak:
"Di' ÏI de ~ 9'&a. drat ....&rop .. jj~.
teerd .. o!deu door _ ~t ~ lid
..... da, DOlilieke nrkeDihek...:cte .Kaapeahe
~bI1·'· l' '. .
. III. DE Z~. AfribaDlalje Bepabtiek wo"b
~'b miDIteDtI eea Italf ~ uitpgeven
_ mamerhou\, be.... rt ~ P,.,., eDbMruu
kDOOP& dit bW de rucketIar, dat het fOG .... r-
nement aoed lIOn dOG ..-. .... ' .......... ,depuie·
meat op .. richten. De ~ "fUld_ iuricb·
UDllnuaDen P~ ........ beltndea uii

EeD. leemte iD. de brandz1ektewet. de iDeerden ~ Idt.eJ.loadiDdIllVie. .OlfDU de ~en .... het 8tr&ad alhier
Onlangs werd d. volgende leemte iD je (--' _ ooet Londllll8Ob'blad) Ïleen iatelli-

brandaiektewet onder onse aandacht ge- pale burpr der 1'ruInUI. Uit eeDCWJlNIr
bracht. A., een boer, had een aantalecha-- met Item ftI'II&IDeaWU, dd er - bew.,m,
pen op een nndutie .. kocht. Dese echa- - deu PIlI ÏI OlD du ~eD' "fUl deu Vrij-
pen. waren belJmet met brandziekte, doch .taat te be-aen om ..n-;deat KI"IIJ8I' op"
werden onder toesicht van den w"kI- yolgeD,w&DDeer hU aftreedt. Noeb Joubertv aocla eenig ander __ iD de Tnnnul beef~
inspeksteur gedipt. A. wilde de IChapen UfP hij, de min.te boa tern preaident Steyn.
den dag na de dipping naar ziJn eigen DE HKEIllUny DEBJlJDT, ..mtent t"-u·
plaat. overbnlnpn - eene cliat.amie ~n rier-aeaerul. ÏI gisieml our EIIf8)aad"Mr'
omtrent :; uur te paard. De inapektéur trokáa op' een ... IYerdI.eacl ftbotie-reiaje.
weigerde echter een pu voor: 't tlekken De ~ De SmW ÏI eea OILIer getrou ... te
van deze lehapen te geven, bewerende publl. IID~ &&Il WieD Mt land .eel
dat ae eent, 10 ~ na de eerste dippm" _baJdild iL Wij .. .-beD bm eD lijae
een tweede maal geQipt DlO88ten worden. _taeDOOa eell .oonpoedip reÏI ~ eD .er·

De inspekteur handelde OD.I8B ioens Uoll_ dat hij met ftl'Dieuwde ~ IIUJ'
~olgens de letter der wet, claar er in d. aija belaaa_rijbn .. erk:kriac al terapeeren.
wet wel voonienin .. gemaakt -ordt ...... r All aijD plutaYernJll'lr al o~.., de heer.. "-vv Garaia, DlalÏlVut ftIl JGarwilliamI'OWD.
het trekken van alachtechapen, achapen ESlf J!IIIiUWwoollD.-IJWO betreJari het p-
waarop de brandsiekte ui~reeIrt terwijl rvcht dat d. TembvJanc1 e1ektie-petitie Al
ae op pad zijn, .en het trekken in worden tenagptroldl:n. Bet blad aegi: "Wil
ttlden nn droogte, maar er wordt nieis hopea ftIl ~e dat dit m.t waar ÏI, dur er
bepaald omt.rent het vervoeren van IOha- lOOye1eprucáteD ftIl ODpregeldheden in Yt:d'·
pen onder de omstandigheden hierboven baH met deM elektie ia omloop apll--Jerach•
'tee D't f f Id ten dat atembujea opengebrokeu.lija aeworden

UI ngezet. 1 gee t ongetwij e aan- ea"fUl "BosmanÏlme"oyer [laet &laemeeD-dat
leiding tot veel ongerief, daar het niet het jllDmer lIOU lijn indien er, aiet een degelijk
&onder m~eite en ge~aar van verliea 18, o~k .. erd ina-teld door het boogge·
dat gekochte IIChapen 14 dagen lang op reohtahof.
de verantwoordelUkheid van den kooper .ONZE HANDELM!tTTáANlVUL Eli RHODE·
op een vreemde plaat. phouden kunnen IU.-In d~. lII&&IICl ~mber 1897 werden
word.n. aoecterea bij ODBdo_ ~~ment MIll.'

Wij meenen dat er hoegenaamd geen ....a voor yeryoer buiteD de ToV'Tuie .oor een
objectie kan _ijn tegen het vervoeren van waarde nn .£366,638 ~ alechta '£OOO,n2 in
achapen die eenmaal goed gedipt I"n, December 1898,d.i. eeD v'ermiDderia, fta ODge-

10 d
\I "'.lJ' 18 pero8nt. NUl' .de. Tl'I1II9ul ging in

mit~ ze agen na de eerste dipping »-mber 1897 yoor een "unie nn £310,'16
weder gedipt worden. Door de eente &epn £262.933 in D__ l!er 1898, alIOO eeue
dipping worden al de levende ineecten verminderin, gevoede VaD U7,482 of ruim 16
gedOod en de "eiere!\ ti broeien niet voor I"l'OeIIt. De nityoer aur aDder poadaebied
d~n lOden dag uit. Schapen die eenmaal (.YoorDIIDe!ilkRhodelia). beVOer £1)6,123 i.n
goed gedipt aiJn kunnen dUI onmogelijk December 1897 teaea IIlechtli U7,179 iD 'De-
b' 10 don d di' de oember 1898, &boo • ·.. rmin4leriq_too-lOnen ._en na e pplBg an re neade .... £18.6« of m-.r eTeatjee ot"r de SS
achaptln aansteken. percent en d&ll Terhef' IDeD~ o_n bandel

WIJ hebben den ed. heer Herholdt, met Rhodfii& eD "MrldeitJeertdieD mo~TrlDa-
minister van landbouw over deze zaak -rul. ,
gesproken, en hij heeft beloofd dit punt "Vuue E~ .L1x."--O~ .. dit hoofd segt
op te a_ou in de bill OV8l'4e braDldekte- .C.liI FiMd ltlVJ4, een EatIe'" blad da, OW
wet, die hij in de wlpnde _le hoopt in .oor bÓerezlIeaen ~ftD .. ordt in een
te brengen. Naar WIJ vernemen la men inl.- . el o.er de Jo~arpcIt.
reeds beaig een bill in den leest van. 't be..' et .o~de; "Dee laeeNn Alba'1
rap'pGrt van. het ae1ect oomité op te (.... . btwetrinl> J~.lQcbt

nel - het n "fUl cJe memI8rheid derete en. m.-cheD te!Job&'1n~, eD "illllOeton hur
beameD. S.,t dotil ftD de LeJlue-Wien ..

De George elektie. een bepaald ~ ~ OIIl"a toeetaad VUl
De heer H. van Hu)'8lteen, van Witt&- _ea ....... te ~ wu.rdoor de .. "..

drift Knyen&, heeft MDe """"te publieke peade n.cI!eakollllt "fUl:Eapland aoodllbljjk., .. ~ ali .. orden. Dat dal ... eooao.m.ch
vergadering ter bevordering nn !tijn kan- Yooideel tap aeYolp .1 hebben lijdt ,..a
didatuur voor den derden zetel VaD de twijfel; m&I.l' meD nu""""WUd 0.,.' de
kieafdeeliDg George toegeeproken, en . -' ... trjid .... tebreDPaieDeinde
volgens het vemag dat wij elden in dell8 ~ te doen loreefeD, ten kom "fUl
uitgave pUbliceeren, heeft hij een Io86r bet bloed ... dui.seaden, p cad&t de !Alpe.
gunstip ontvangst gehad. Zijn toe- en depneDl die dur. • "ter siUen, oapdnldig
spraak "etuigt van een gelOnden -t en ~ da, ail pun dQel ail!' .poeclic geJlOll be·.. ,,-- rell,en ;. ':.
wekt de verzekering dat de belangen der VSlC·URlhD. 16 J A~~AIlI, 1899.- Zt.terdac
Afrikaander partij in zijn handeD veilig tingdr. Sny.lIUlnmet.sjjJUiaflJevurdiaden,ouder-
zullen &Vp. De heer Van Huyeeteen IinleD P. "enter en D. G. Grobler. our Sk)'Da-
denkt binoen kort een reil dOGf de p- blll'l. om ~e alae_a kerkYerpderiDg der
h-Ie kilfdeeUftn te maken en Wil Geref. kerll!in de KoloDie bij te WOlMll. Prof....-.... cv J. L. CacIM!t,die hier bij .ijn faailie kuiert,
twlJfl!len niet aan, dat lttJ de vereenig- ÏI ook .durlleen pelIID •..,..Bjjde Nederd. Geref.
de ondel'l . uning der geheeie Afrikaander leDl88!lte... bet Za~ .oorbereidiag, 011
partij lal wegdragen. pteren .ton~lIritriDr, .n. opkoml~ ....

aroot. DIl ~ w¥ OQIII plaatMlDb leerur
JaDHnvUle en Kenhardi. liebalpaa$. eD hteft de vie pnekbeJu1eawaarpnomen. Bii de yoórbereidinP'ien-t wer·

4n ala 01l4erlingeu heyeet.i8dde broeden P. J.
Y&lldeD Ileev." P.J.lOOD, eD L P. ill ToiL
En all diakenen d. brgeden J. B. ..... del'
lIerw. en P. Joubert...;.. Er. IUD "MrlOheideoe
pl&&taenin ODJ diatriki ~ het IlOl m.t of
&eerweioig pregead beéft. Daar ÏI de droogte
_r aroot.- De IIJIfÏIIldI&IIOD lOhijnen llit ona
diatrikt verdWeDeDte_~~\.~. IDea naeet
voor de roode boomapriJuuoauen, die in eeoÏ18
deeleD .... den VriJatu~ IOOY'" vviUelina-·
riebteo.-~s~ •.
EEII WANHOPIGEPOOlliGom te oataaappea

SPRINIUIUN VEIlGIFTis ook iD 't Oost Lon· door een _ial ge~n te Germiaton
deaacbe met goed aaccea lI&IIIe.. eod. (Z.-.A.R.) ged&Ul ... oldt door de &.It Bawl

EEN PUIlD van den beer P. J. Cillie, D.loon, &preM .. rhuld all tolgt:-Woea.dagaYoDd
Well:ingtoD, is weggeioopen.-Zie adv. om 9 nor. toen de aen.jlge11bewaarder L. Rotb-

VEKANDBRING.tut aemukt a wordea in II1&njailt uit ... om1de 9 uor !dok te llliden,
bet Britlebe COD8ol&&tte Johanneeblll'l' maakte een dortig a. reertig·te1 pftupnenY&llde plegeaheid aeDlfIlÏlt:. om de deor honner
GIVR.UGD. _ Een onderwij- yoor de cel open te breken. iwet doel te OIIhlqcblllU..

IICboolte Simondium. aalw .£80 per j&&l'. De beer Koekemoer cti4! Kh. ju, lleleT&IIItlnÏl
STUltV4TEli Eli LEGGERI!"jjn ait de band te eJieP, IIObrlkte Wakki!Il .~ IJIlOngollle".~

koop bjj deu heer J. F. do Toi\' Boyeonllei, op fil hiel4 de aeh,.,~ kaften tegen, tot-
Wellingtoll.-Zie ady. CJa. ilil.laqlp 0IImu,~.....een der rvatlf-,

TEIIDERII:worden door den .odiWur-generul WlIN'Da se met bun beiden eriD. llaIIden de
rn-aagd voor de opriehtia& van zekere workeD gémgeDeD weer alleD ~! te drjjyeD in bnUll"
te DaagerpUnt yanrtoren. oei; op rier na, die, 4aaZI de gq IR!' wild la,

bjj ben Toorbii IproDpu 1.&11hen ÏI echter nos
TE B.uLRYDA.LE.afdeelinglSwellendam, al op eeD ge&lT6iteerd. ~ .. ciPier kwam toen ook

d.. SateDFebraari, door deo baljnw, eeD aroo' aan, en orderde de beer "'Koekemoer.die leer
aántal erYlII .erkocht worden. II&1lwgesetÏI op lijnen dianst, en liek aijnde daar
DE "BoIID8MA.II."van Bargendor~. ÏI weder Itil aic:b .te veel o'9erapanneu had, ll3If buw te

ftITIlen. ID sjjn jongste llitp .. pielt da' blad 1t&&80m~ll!!ttenomen,We hopen dat lijn gedrag
voor een belaating op diamanten. (terwili bii nie' op dienat .... ) eo dat ftIl den
EEN YOorloopige kenaizre-ri.ng Yin verkoo· katter diie bem aoo getroow hielp, niet onb&-

p~.&11 boowperceeleD te Dorbau'9ille yer· IOOHUI bljjyen.
'lOhUnt in OOMadyortentie kolommeD. DzTai,ulIV.u.L8CIIJtGOUDIIlDU8TRU':.-ODder

T .. EE DONI.ERBRUIIIE)lUlLENmetafgelmipte 't .hoofd:" Onle goud.fin.nelen," eeeft deV~lk8'
.taarteD. (I tot 6 jur 00\1. IjjDdoor den heer mn! T&Dja deur een a&IIta! bel·lliWke cijfeR,
C. G. E. Stark, van de PUI'I, .. rloren.-Zle ad.. die niet .neen I&IItoonj,nmet .. elke .,.rbuendereuMn~n d. SO*d,indD.trie in de Z.A.R.
DE STm.USBOS8CHEPETITIE.-B.t hooge .oortait~n is ea: nog TOOfIlitpat, maar

aerechtabof .. I, II&&rwil ....roemn, mo~D oDwederwrekeljjk bewjj.. n hoe d..... en be·
oitlpraak aeYID iD d. aak De Wal ft. Si.e- lad)elijk[ al dat geecqreeuw ÏI omtrent "het
wrlabt. onde~"ea der indlSltrie door do regeeriug
A..uD~PPP;L)lOERENin _r uitatekende con· der Z..\,R." De to~e opbreaa-t ftIi l[OQd

ditie, pacliikt om dadelijk te worden geplant. gedOreDjle de lut.a elf jarea in de republiek,
sijn te yerliri]aen biJ den heer A. Fittig. Zie .·..._..Owoordigt de 011. tae"-ade wurde80m '1'&11
ed.,.rtenti4 b~n-:-.£l1.000,OOO (71' millioen). doch dit ÏI!log
Souuer WEIT BTUND.-Aldur ajjn tWill nIet. in: &lebMI.,.. 1'erwijl dae aroote som

mooie, aeaeftijko, aemellbileerde .. oonbolaen .taat \"OOr't bedrq $ good uit de repabliak
a huur, ~ ungekondigd .. ordt in MD. ~r Earopa lIi&py$rd, en dat derbalye de
adyertenti.elden vencbij1leDde. C.:"rD&&. tlchap~':eD ~.n .tut ltelt - hunne
Eu BALJUw'. n.:UooPISli zal. gebouden lbouden' ,di.idendea nU te heMD,

wordn op den llde:::. Febr. a.... te Tooyerkopa- ltaai d&&rtegeno.,.r door de phee1e Johan·
hoal. diatrikt LadÏlmith. -rollJeu eene e!den a"barpche goadve aleohta £st millioea,
iJl dese Ilitp .. nnchijneade Illhertentie. aedureDde•..· die e~' . - ~ ÏI opp
E

•• D' HllE' Lt" d' 1irteh~, dj, IOOwat pel'CC!Ilt..... de phMlelOSlf...........VAN 0 D !( III De \&orplID ... golld.... rde. T . merkt de V~_
uikt Pikeiberl .. ordeD .. op atient gemaak' dal in JUwdeai'1 de' ---ppjj in
dat d. hou.denbelutina \"OOr1899 betaalbaar il eeD ~jjk aeftl, iJiaII met 33l miUiOeIi pond

ALLBRLlEIX. teil batoN ..... deu afdMli.nprud.-Zi. ady. ilterlina lOU ....n;prt &ebhell. eut-lic .. n~t;
. _ BoTnL.,,---Onp.'" 15,000 hottela ftIl y... e.enala 2 x 2=4 ÏI .. bljjft, • ..- bewjj_
BespottelUk. IOhillende IfO_OtteDn aOOrtAIa wordeD .. koop de ho~ ~ de OIIwarheid ".u. de

Wat kan belachlijker IUn dan het ~ door Jm lucJboa .. ~" ~ ~rbu1de be~~. . ea
b i d T

zie de lteD---riD, duroIIIbut I _.. ~.. - (-- _~ft" T ---'-lawaai door de league u ten e rau. _- -~ _a - .__.. ......~
vaal gemaakt over de vergadering van. U, ko...... ' ca ~ tau de bel afIDijM.

Za
• .dan J ban b ? K lo DIil maaiebohool UIl cl. purl, W&arftll eie Eo"... dM 5~W.. If • aqet er au
t...-'!'"'tI te 0 n88 U1'I 0 mm8D ~muicaa,=J. 8. devru-.de eearwUi. 1l.".J~- ............ I.,.~...._,

vol worden Ó"' dese "eroetip 8ébeune- priaal I loa _I _U_ -'" __I ..-Lo ~ ':!--I.. I '
nil" pecbreftll, om dit fel'"h.Uob' ~\oi'or.. ~.r,: ==~ ~ ..-=
• ..... "'wtN .. J........ .' ,~~.~nun ~~"""'~'. .

Onder Proces van het Hooge
Gerechtshof van

.DIUWW LUlET. J.~cau£s DUSSEAU" CO.,
e,K ••~"""~'
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ORS LAND.BARRYDALE,
AFDEELING SWELLENDÁM.

DONDERDAG. 19 JANUARI, IS99.

MOEDWIL, DOMHEID, OF WAT?
DB .. CAPS TIJlBS ti gaat voort .met de
holle agitatie tegen de geamendeerde
licentiewet. Waarlljk~ het is onverklaar-
baar, hoe dat een nieuwsblad, dat weDlCkt
~hou wd te worden all ~ verstandige
leider van publieke opinie en een behar-
tiger van de publieke bt!laogen van hM
land, er toe kan komen om dik een
misleidende agitatie op touw te I8tten. De
achriJver 'f8D het inleidiDgJartikel, dat
giateren in onzen tijdgenoot veraeheen,
beleedigt het denkend publiek door d.
grove mi8leiding die ~n voorkomt. De
genadig8te verklariDg·' die men van dit
artikel kan geven il om het aan volalagen
onkunde toe te ach.rijven. Men vergete
niet, dat de editeur T1Ul de Ca~ Tima
lid van de wetge~eDde vergadering 18, eD
dos direkt betrokken wa geweest in het
passeeren van dese licenti&wet· pclurende
de afgeloopen Belllie.

Het artikel handelt over de wijze waarop
assurantie maatBChBppiJeu cioor deze wet
getroffen worden. Na de inleiding zegt
het artikel: lO De eente klll88e 'f8D buiten-
landache maatschappij'en, die .de nieuwe
wet ernstig opneemt, zijn de ll88árantie
maatschappijen-beide levens en ~rand..
Deze maatschappijen, dit m~t men t0e-
geven, worden zwaar door de wet getrof-
fen." De schrijver besp~t clan de
positie der veertig buitlnlan~che brand-

SOeOO- ll88urantie maatachappijen, die in de
Kolonie zaken doen. :&en groot deel van
het artikel il gewijd aan de luitf'!enzetting

I
der grieven deser maatac~pp\1en onder

de nieti we wet. t ;
Kunnen ODJ16teaen 't zic verbeelden,

dat er gefln enkel woord va dat geheeie
klaaglied waar iii? Dat d nieuwe akte
hoegenaamd geen veranderi maakt in de
wet met betrekking tot Il8IIllrantie.maat-
schappijen ? Deze maatBChappijen staan
op een llpeoia\en Toet, on).8Cnrevea in

la den &ecHel 11 en 12 van wet Il()- 38 van 1887
-een wet die door sir GORQ9N SPBIGG
ingebracht werd, en in'de li~entiewet van
de afgeloopen ael8ie worlit \titdrukkelIjk
gelegd: lO Dat nietl in de., akte vervat
op eenige wijze sal verandfen, affectee-
ren of van toepaaaing zijn o~ de licentiea
van maatachappijen, welke _'regeld wor·
deu door aecties 11 of 12 vajl wet no. 38
van 1887." Daar tuimelt1 het geheele
kaarten huisje van de Ca~ TimtB in
een! Assurantie maat8Cha:r' pijen "allen
eenvoudiS niet onder de endeerde
licentiewet.

Aan J88nde leVeD!ll88ll1'8n:t-maatachap-
pijen maakt de achrU1'er au genoemd
artikel lIich IChultlllJ aan v ere mislei-·
ding, door voor te ltellen, ~t dele maat·
achaprijen een BOOrtvan dirfklA! belasting
Tan ,£200 per jaar moet. betalen-en
dit onder een vorige M:ERUlAl(-akte.
Het argument ilJ ala volgt: b tenlandlChe
lneQlll8Surantie-maatachap en meeten
een deposita ter waarde van £10,000 in
koloniale regeeringa-effecten aan den
THBSAUBIBB-OBNBBAAL geven als l!iecu-
riteit voor de uitbetaling van poliWIen in
de Kolonie. Het veraehil tlllJllOheri de
rente op £10,000 in regeeringe-effecten
en een gewone belegging ilomtrent,£200.
Dus verliest de maatschappij £200 per
jaar door die l18Curiteit te geven •

De eerste misleiding il dat dit niet een
eD~~;!ie!~berg. CLaawilJhm,le.mde ba.e MERRUU.:S- maar wel een SPIUGG·aklA!

J G FRASER, .AFSLAGL1. ia. Die lIt'Curiteit moet gegeven worden
Iii Fehr-Te Harrl.mlth. OVS.5 plaataen gelegen onder lectie .14 van dezelfde wet no. 38

In bet dlalrlkt Vrede van 1&l1.
JrSMiD PSNTZ " CO.• AFSLAGJIlBS. De tweede milleldin .. il, dat er in ~

SI Jan-TdWelllDgtoD, rijtwpu, neaotiqoedeml --breekwaar. enl clausule hoegenaamd geen sprake iii VaD
lideo J7 Jall-Te Wellington. een groote meniste r ....eerings-efIecten, maar wel VaD Lnnaa_wtnUlIlO8'len-D -tt 15" ~- ..

CARIL RABII. AFSLAGER. aame securiteit. Wat die securiteit moet
1 febr-Te Tlenjunrl':ru. ranreamltb, OVS. de zijn il. aan het oordeel van den THBSAU·

plaal""n TilllljaaraJam (8nkdam). PalmletfoDtein. BIEB-GENERAAL gelaten. Wel il waar
Rorich.balp. I.le,a Pahaietfontdln en Nel8dam.le-.""de ba.. , ~ goederen,ballrlad. eu. heeft de vorige TllBSAt1BIIlIB aangedron-

J. ti. 'blUI!!" 00.' .Al'I!LAGBR8. gen op het geven van regeerin8'l-efIecten,
21 Jan-Te Kl&pmatll8tatle,160 1'8tte Kaapecbe zoodat de opleggini der lIoogenaamde

•IachtscbapcnJJ THERON. Ar8LAGBR ... • direkte belaating van £200 bij eir GoB-
~OJ"n-Te Ooudlni"eget.ati~, pieelte nn de OONSPBIGG gezocht moet worden; maar

plaal.l K~n<irachtun de plaaU W&&iboeUberK.in de in de wet lelf wordt slechts van het geven
udeelir>gWoree.terPAUL D. CLUVEB AFSLAGER van l8Curiteit ter ~e van £10,000
'li Jan-Te BraketOOal.Helderberg. afdee\ing gelproken.

StelleDboIICb.le.eDde ba." en plalm.-ee. 1.- 108- Waarom moet deze securiteit gegeven
dereD,balarud. eu Z kit I. b 1__ l"nn
~. Jan-Te Fem~e', Bottelarij, afdeeling Stel. worden? e er n e a1D eene e......t._

lenhoocb, le.ende ha.c, l~ goederen,bat.nad eJU op de maatschappijen, maar ter bescher·
31 Jan-Te StelleDbosch,eene groote ,.encheiden· min" der ,Koloniale Ter8ll8ureerden. Ge·

hrld seer k~tbaar bniaraad tt3 Yel.r-Te Banhoek, Stellenl)oacb, .... tgooI, Iteld dat het leven van iemand, woon·
le.eude ba.e en loue JIOederen. achtig in de Kolonie, verassureerd ia in een

G G GIE. Al'8LAG1!:R New Yorkache maatschappij, die geene
1& Fehr-Te Papkail, diatrlkt Hay•• ee. boerderij.geree1lCbap.elia Ie<lUriteit in de Kolctnie heeft gegeven
Jl "~br-T. Kalkfontelo,afdeelillgaal, de plaall voor de uitbetaling van de polis. Indien

Kal~f"Dtein.!e.ende ba,.e,eo.J WSTIGLING, U'SLAGER ;wodanige maatschappij insolvent gaat"
• Febr-Te Hopefteld.een erf met geboa"ea en dan zal die persoon in het hof lA!New

,.e!'I!Cbeld8neonbebouwdecnen.te.ende ba.e ens. York een aotie moeten brengen om lijn
.oor kerkbua&r poliII betaald te krijgen. Onze wet eiacllt

A. B. DBIVlLLlEB! " co, AF!LAGEBI!. dus, dat lI800riteit in de Kolonie gegeven
II Jan-Te Purl. 100 .ette orarkenauit de krul moet worden ter waarde VaD '£10,000 om

.,.0 de wed'l"e IeMe .an AardeI~ Yebr-Te PMrl, tWQe er~n. eeu bebou1fd en de ~oloniale polis-houden te beacher-
een onbebouwdm wen. In Canada, b.v., wordt een veel

H.A.NDmL BM MI.JVUB]UD. hooger llAouriteit gelllllCht.
Kan het lijn dat de bedoeling van de

Cape Tima mAt dit geIJChrijf is om het
krediet der Kolonie in Engeland te Ter-
zwakken P le het mogelijk, dat men erop
uit il om de leen ing die door de regeering
aal worden gevraagd in naam der Kolonie,
tegen te werken P Indien dele leening,
door het pa.rlement geauthoriaeerd, op
minder voordeelige termen gealoten moet
worden, dan zal de geheeie Kolonie
er onder lijden, en niet slecht. de Afri·
kaander partij. Dit ventaat een ied~r.
Waarom dan &et de Cap6 Timu deze
grondelooze en miBleidende beweging
tepn de licentiewet voort? Hij IChriJft
toch niet in, belang van de Gecharterde
fi.naDoier&,maar wel van de :Kolonie P

'nO". lIAan.

18 JlJlaari. lb'.
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BARRYDALE,
OM 12 UUR,

OpWoensdag, 8 Feb., 1899,
Te

\',,,;r het Kantoor van den Resident
~[a;;i~tralit voor bet Distrikt
~wellend3m, zal verkocht worden
a;.\n den Hoozstcn Bieder.

PORTELlZABKTJl.
17 JAN. - (Per teIepul.). - De 'I'OOrrud

,...oeren ..."" niet 1tfOO1. en op de verkoopiDgTau
hedenmoeeen bleven pnJI.m on.eranderd.
Bokb... • i4Tut. Op de .erkoopiDg .enlen 18

b&lo.D en 70 .. kken aangebod...., en 41 balen en
40 ~akk'n ....rkocbt. 1)" .oorrud bedl'OPggiaterea
%.8'" bs len , Het berf.-.g van wol W&l 3,;iI)) bUeD
.el.wol en 210 t:itenh&lftl extra·"it.I Zt'ker st uk Grond, gt'le~n in het

I) .rl' Ihrrydalt'. in Jc Afd .....lin~ Swelleu-
d.II11 I:l.,ltllll'udc I'crcl'f'lcn Nos.' IIlj lOll
1"7' 1" -, 111(\, I:W. li7. It". 129 e~ l.'~O'

. ;':"" t :\ morgen, i~;j vierkaute roeden en
.. ' \ i"rkllnk voeten.

I I. Z.·kpr stuk Grond. gelegen als
l",vt'n Z1jr,de \Yaler Err. No. 102, b'TOot
~'" \'lt'rka.n te roeden en ·U~ vierkante

LONDEN.
111 J.i:<.-(Per teleguaf.)-De eente reeks wol·

verkvopiagen .oor bet IOOpeD<lj&&l' opende beden,
en pnJleD toonden lich over bet algemeea 6 percent
boogerdan in de vorige verkOQpiDg.

VER.l{OOPINGEN
WM J llAOLEOD, AFSLA(HtS

27 Jan-In h~t dietrlkt' Prhu Albeit, pracbUi'l
pi...........en l()1l';8 ~ ,
DaMPERS, MOOIiE" JUuql A;SLAGIRS
Só Jan-Te H"" • ..errhler. atrleellart (,-aledo~

le.cnrle b... ". l!1'&IIn.bofrd"rillrei'Cedl!cbapenL
H Jan-T~ Caledon. 1I..... b.&r .ut"ood en boa.·

trf'e!I·
II Febr-Te Sergeant.hler. afJeeling Caledon,

leoet><leba.e, I~ goederen.enl
P. J. UOSltAN A: ZOoN. AFSLAGER.

2 Febr-Te 8te11enbotlch.de plaat. Ongegundmet
t.o.:behooren

III. Zek cr stuk Grond, gelegen als
~\'L'n zijnde Watcr Elf, No. 10:i. g-root
:"'" \'Icrkante roeden en 48 vierkante

1\' Z,·kL'r stuk Gro'ld O'ell'!!Cn' alti
\. " ...1...\tU lIJII,J~ \ ale" Erf No. IO.J.. groot

~I)~ YIl'rkaJlt~ roeden en 4S vierkant.e
\,(It'tl'n,

\' Z..ker stuk Grond, gelegen als boven
zljn,ll' Water Erf, :\0. ljl, "'root :lU!'!
,) ..rkante rneUl·n en .p~vierkant,;' v~ten.
,'1. Zeker ~tuk Grond, g..le~~n alII

l>.1I'CIl 1.Ijilde Water K'f No. lJ:2, groot
:2lh. n..rkante roeden cn ·l~ vierkante

John Jlorley ~t ook terug,
----:;-

LollDEN. 18 ~AN.-<~.)-De edele heer
.John Morltl)'pt, in een ~ te Brechin,
zijn .plu te báDOa OlD .. te oatvekba -
eeDÏ!f wen- deelname] iD de pJaaneo .....
de liberale partij. eD ~ ten -terbte Ijjne af·
keurina te keIlIMID "fUl dê .teede toe_end.
belliag our jingoisme eD~.- --~Amerika en!canada.

J W STIG LING. AFSLAGER.
19 .Ja.n-Td Hopefield.le.cnde ba.e, lOf""

ren, meubelen, enL
J. TALJAARD. AFSLAGER.

~I Jan-Te Bredael\)J'p, i.oItb&re Tute en lcae
(IOederen.

CHAS. VAN COLLER. AF~LAGSR.
t8 Jan-Tp.Nlen""kr..a1, dt.trlkt HopeTowu, een

groot. "",n'all,,"ende ban, 10_ goederen.eM.
rAUB.B VAl( IYI[ A: CO •• Al'1:ILAG.lR8.

2'1 Jan-'e LangeRaat. GrooteDrakeuteiD leao
JIOedf',en.rijtuigen. levende ba.e, enl •

PJ HAUlS. AFSLAGKR.
20 J.n-Te Groot'f&l!el.I mijlen 1'&D Talbagbwq

e'.lie. k.. onde h 'n, w.e pderen. boerderijgereed-
echap. enl

Yll. Zeker ~tllk GroDd, gelc~en als
r",\·en. ziJnde Wawr Erf No. IJ;'!, groot
I ~, \'I"rkante roeden en 4~ vierl.:ante
v\\pten.
\ Ilr. Z.·ker stuk Grond, gell'W!n als

l.wl'lI. zljnJc J!ereL'C1No. 14~. groot iO!'!
"erbute rot"llen 1.'11 ,Pi "ierkante voeten.

1\. Z..kel' .tak Cirond. ~elc;.:-en al,.
\""'ell, Zljn,!e Perceel ~o. 15U, groot 2U!o\
"""\;ante l'O<..J~nen -t8 vierkante voeten.

\. Zeker ~tl1k Grond. gelegen als
boypn. zIjndl' Perceel No. Ijl, groot 2UIi
viprkant .. rl~en en -l-'l \'ierkante voeten.
\1. Z"k ..r ~tuk Grond, :;el~:; ..n al~

\J0\'én. zIJI"lt' Pel't'et'1 :\0. lj~, groot 2US
VL~rbnie r..eJcll en 1:i vierkante voeten.

\11. Zeker etlll< (irond. gclcJ:CIl' a:~
1:J.'\"'I1, 1.ljn;e Perceel :\0. 15:3. ",root 2u"
,.,crbntc r.'('<ll'n ell 1'; \'ierka~,te vo:ten.
_\Il I. Zeker 81uk (j rollCl. gele~eu 1J,1~

tJr,\"I'. zljn,]e 1·,'rcl...1 ;:':0. 1711, groot 2U~
'ïerkanll' r"eden en 4"\ vit'rkante v~ten.
\l", Zeker ~tllk Grnnd. gelegen al~

1,I",ell, zijnd,' 1't'('('t'C1-:-';0. 1i I, ~root 2U!'!
\".rkant .... ",."Jen eli ~~ vil'rkllnte voeten.

\ \', Zeker ~tuk (,mnd, j,;'elegen ale
,,",,·ell. lIjnde PCI1.",oel No. 1i2, groot :?O~
'11.rkan te not.J.!O en 4" vlerkank voeten.

\ \'1. Zeker ~tuk (i rood , gelegen alti
~n. zijnde Per('tlt!l "!lOp. 17 :3. g-root 20,'\
vl,rl;;a.nte roeden I'll ,~'i vierkalte voeten
'\\'11. Zeker ~:uk Grond. gele:.,rcn al8

boy,'n. zijuole Perceel Xo. 1H. groot 20S
\Icrkanlc roeden en i~ vierkante voekn.

.\\len ;.."t·transpu!'tRerJ op Jen gezegJen
,\U:WIJ:'1 PITjieS BCRGr:u, op den 15 den
.\II,-!,I1~tU~. 1"\)6.
Dl' termen "an verkoop zullen Contant

zIjn. of op eeU Kred,et v~n li en B
m&&ltiefl. al" de knoper bor):cll kan pr:>-
dl1..~r"" ten ~eno('l('e van tlell ~Ia.gietra.at..

)lt" \ "ndll-Ar~lall"T3 percenten, zoowel
a.l- ,[" lI~·r"'lrl'ehtell. en "III' tranRporton.
I;""ten, ln~luitl,"de alle achtel'l!tallige b"-
ilu,l, ~~en. moeten door den kooper worden
iO""'lr8b"l'u.

De Erven zullen afzonderlijk word"n
"1'Z'4\"ciIJ al. p,'r kaarten, en daarna in.
e~f1 I,lt.

0,. Kool'Cr!' zullen het voordeel hebben
Uil Il~ hllrt:n van af 15 Februari. IS9!l,
nn welken datum, de rente op de k09p'
""fn, l' ,() d.. knol' op kreJiet l,"eICbiedt,
ui word"n I~rekl'n,l.

De el~l'nuoru men woru.:n \'erkoch t als
u" .....d,~'nd in ue Tr~ll~port.Akten cu
K.artel1, ~n de Baljuw houdt zich niet
v"f1wl ..., •• rdelijk vl)or ('enig te kort, cD
,Lwt af,t&I«1 ,'all al het ml'Crdl'rc.

Ile ,. érkllopin~ i~ oliJenv"rpen aan ecn
Rt'ilervc.prij •• bepaald onder Rule li;,!
van het 1I,)f. \'Ilor verdl're bijzonder.
ih..dt'n \'1'r\'I)t'~e men :tieh ten kantore van
,.!t'n l\e~IJeDt ~Iagistraat te Swellendam.

A J lIARAIS, AFSL.WE il
18 Jln- Tell dorpe :!ulherland. ,.""tjlO«i

In ... I-enten b"eriel.....n Andri. G J Vlok
¥S Jau-T~ :!u'berl..nd, de welbekende Ye~ ""'

luipl.ata lilaadeuaal. eD de l'ftlwllieplaat. )ltl-
denloal"ln

)f L KRIGE, A'SI.AGBR
8 Feh·-Tc \·... I.I"""i, ""bij ;ile,rtl"nillc. Rf l.-e.

Ii.... \\ïllowwon" l.'tade b... tI, boo!rderij~.
ocbtop,en•.
'A~ PXII. 8I'UY.lllM&LM A1( A: co, AJ'8LAnKR
I'I .. ~br- Te V.alkluuf, al,h cling Malmeabur1

le,.~n.l.. baye, boenIerijll".....nochMp. ~rAnen. eU.
~OJa ..-l'" 000 'klil', allcetlltll Malmesbury. !o-

'en t.. h"t'r',\ brill,."",,1 en.
20 J"n- Te Kicbet:uwteel, een er( _\ durvp

st....u' It! at~ ...uu."
J;; Y~br- TI '''anlenbcrrt. al.lrellng Malmesbury,

een w·jn. en ..... I"IA.,. en In.... ~ocderell
I. M...... -I'e !!childP"'i.lei, dialdlr.t Moorrell!l'

bur~. Je<lInde b ... ..n. botrdtorij~.r.""be!i 'P m ~nen
16 F<b~--re Boecb.a..l"fonlc'u.I:'aardeoberg. M~

m""'''ury, "iju. en lISal~laal.l.lc.ende bue.100l'
goe.l~rt!o, en.
ID r"br- Te Yal;e.f >ntehi.VonrRiebeekakuteel.

afrl..elh.g MaimeabDrl. le.ende baTe, boerderIjp-
re-dachap. graneD.en•.
In r..br-Te Urinhlel, dlatrlkt )f~bvg,

l",~ ba"" I_nlrri]~. poen, ens.
J. W. JlOORBS.18 JL " co.. A.l'8LAO&SIl.
SI Jan-Te M.l_ba!')', eeR beboowd erf. ~

gorderm, hnï.rud, eo•.
10 Jt'ebr-Te WalenCbUdP"'ikuil, nabij Darllq,

Ie.cnd" ha.... ~ (IOed.rcn,graan. ena.
111Febr-Te Eena!realod.d1ttrlkt Malmeebu!')',

eeu groot aaatal le.,eode ha",. w.e gOeienD en
Ilaillraad.
16Febr-Tc Woddelpolt. af.leeling Malmesbw1,

bo6rdHlj~._j.cbap. 1"... ode Io.ve,granen; en.
2. Febr-T" Kleipt, diatrikt Malmeaburl. !eyen·

·je ba.e en 100fegoederen
ASDRlES J. BESTRR,AFSLAGER.

?Ii Ja ..-Te VreJenburg. di.trikt lllalmcabary.
~.en ~rtten

LG H PO~'OCK.AFSLAGER.

De heeren :Molteno en Lotter die reeds
te. Willowmore als Bondekandidaten ge-
nomineerd zijn, werden gisteren ook te
JaD&enville met algemeetle stemmêJl ge-
koaen. Te Keuhardt is eerw. Schroder
met meerderheid van Btlemmen Itekozen
tegenover den heer D. J. van Niekerk •

GEJrlENGD NIEUWS.

.lJ. TE~X..lNT,

Hoofd-Balju\T.

!l.",!,j.nlll;IlW·Ó l\:antoM.
1\ l:ll'"tarl, .I" J~nuari. I ')g~l.

.-. - ~ --------
BENf.,OOIGlJ

'\
: OOR tie Pllb\ieke Scbool ~i-

, I Inoodium, eens Assistente,
fir .-\~515tent Onderwijzer, (gecerti-

=-fi\ ..·('rd). Salaris £80 jaarlijks.
\ aai werk €n r;angkunst (Tonic-

801.f,\) onontbeerlijk. Werk ta aan-
va:<rd~n na de Paasehe vacantie.
Doe Ranzoek lmet gstni~hriften~
hij Je~ ondergeteekende tot den
lsten Februari.

PRETORIA,17 JJol(. - (RetoIer.)- :Oat:.':'
mineele zitting werd beden een au;
gell&&md, veroordeeld tot l2......a- ......
.rbeid, voor bilt boaden "fUleea __ 1.

swA.ZIELAND-ZAKU.

NATALS INltOliSTEN.

BIlEMEMOORP,17 JAN.-(~.\--8IJeCIWe
commiaaris Krogb .ertrok heden __ Pi....

Een paar nacban gelecla ODtriaIca __
een bezoolt:van eeDOIIl1dund~ De..,.
werdeD beproefd, maar bIeba hem .. n.rk"
zijn.

PltrfEJI,)I!IIITII!Jt7)1q.17 Jan.-(Per tele~_f.)-
Th! IlIkutllaten .oor II" _ mMDdl!DeiDI!ill8nd.. In
D C 'l11.... r _aren '1.011 ,030, •..r,,~II!II.n met
.. ~.\h,~j~ pl\lren<l~heu.llde tljclI*'k ru nrleden
j ....r.

Stl'8.fbare maulag.
PIlETOIUA.,18 J411. - ~.) - DIJ

de critai-'e sittiDtr werd a. iOC*If
Badci. die een .... UriDe ~ in .. ,.;r.
op de reDbuo aedOCJd laad. III No., U., ICInJIdC
beYODdeDl1&li itRafb&reD maaaJaC ea ... OIIDÏId
.tot &eli _deD bardllD arbeid.

C. J. BEYERS,
Hon. Spcr('ti\r;~,
J'.O. SilTI'mdi:l:11.

SATAL'!I !'!POORWEOBS.
PI~gRlI.llrTII!Hll1'~. 17 .1 .. n -(rer tel~jf1'Uf.)-

JM '1"",rWejllnlL..m.'en Mer .101..eek elntii~nde 1
.It..... herlr,,~" "17,OIS.tetl'!a &16,01' ID d_Ude
...""IL'&.Il bet vorige lur.

DE Z.·A.! M.SrnllodliirIl.
-I,) Januari, 18'.1'.!. PRETORIA.;, J ..n.-(f'er telegraa.)-De In·

konHen van rt. n ~ ederland80ben tpooJ'we$!. ID'
.l,.i.,,~rltl ti.. mil" bi! de ~I'rfn.. roor OecemMT
"'Nl £J:H.81., I<lV1!n '.lS,U7 ID NOYemberell
&!!I.06J 'a Oett,ber 11.---IIIII_~.---
OOEOAn\·Ir.~,_"W&nDMr.ii p;fn op de IIIUC

hebt, Deemt Cbamberlain'" kollélt, cholera en
buiklJOp pemedle; ae 1&1apoedla .... l"'btin~
I(e'~": ik .. eet le i. 1J0000,".... bet edYi .. mil
d""rm:jll br~ergen.eoeeD.toeu hjj bil mU l1&li
bni~k.. am, en beYOHdd i~ Uil bevitte krr.mpett
In de maal{ en unhondnde baildoop !Wd."
IM'Ilt Uenry Lank",ar. een _Ibek..,ca hu:d ..
"",r te Simonaatad. .. l1t nam b.t ad.iM dad..
'ijlr aan en miln rloof ill Cbamberlain', koliek.
chol..n eDbuiklunp remedie ÏI t)lan, eftll .tera
ala Gel Ijjoe. n. be"'" .e alto<» miiDell
.meMen .,n "BDDeer aij beho.h. ubba .....
.ulk een~" V.. llooIt\ cloor au. .....
lUrI. P. J. , ... II ot.. ...........

--'''''l I.

WEGGELOGPEN
'"lT"\~ (lt' ;.~~:lt" r:rootverlilDg',
.~ Di"t, Ricbf'{'k Kasteel, in de

'::ciJt 'l::_; 11:l.ar \Vorce~tcr, 'fweo
1) ')1k",. n·1\;f\" ~{llilf'T1, f'tllartcn go-
r':fl'-(lt, YI.lf t· •.7('~ jarrn oud

'Pi.~rcn Sch\ltmf'l'"t('r~ 00 an(lorf'n
~~1.r <i.tl Uovcnbt'schrenme Mllil .. n
lTlOZ'f>n 8&n Komen, gelieve dllcie\;.ik
kenni8 te !reven aan dtln Heer C.
G. E. STARK. PIlIlr!.
PX-A.Ud billijkf 01i'k.osten 7.\11·

•• A 'g;~.lld WQrUell, •
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KASDIDATEN VOOR POR~ELIZABETH. JUNDIDATUUB VAN DEN BEm VAN

IIUYFlSTEEN.

ELEKTIES.

i
I -
I

PORT EJ.lZUETH, 18 JAN.-(Rnl<!r.).-De
r,14!Jr"p/& meldt dat h.t no Dlort8ll,ezead
w~rJ III de atad dat air Henry J nw. eD dOlI beer
J"Ul"" Soarle samen lulleD ..tu~ TOOI'de hree
ze t,.I~. De l...ague 11&1 du heer Ebert oDder.
,teunen 8U ml&lIClbleDiemaod anelen .1. tegeo-
!.a'IJu.hten. De beefeD A. Gloax.o G. Palmer
rnoceu ,.erwacht wordeD den .trOd op te n.men.
.\II~. te samen genomen, .cbUu' er gtoo~e ~e·
",,10.180 heid te ~ullen 'uo, ala de nrlueanga·
• trU.J opent,

JAXSESVIL,LE STAAT RECHT.

J ,,,~,)i\ ILU, JA.S 18,-(Sptmaal).-De tak
i vm den I-hn!WDville JiloDd nommoorde bed"",

de b""ret J. C. MoltoDo en C. J. Lotler met
.1~.Dleene .temmen tot Jlond.kandida",a. D.
b~<,"n J F. Geuwa en Ernvt Kill&n lun de
.I~ev"",rdlgd,,n naar de AljlelDeene Uenoemingtl.
yer ~aderlnll. Groote enthu.iaome en eensge-
ttndbeid kenmerkte de vergad ..ring.

DE K.~NDlDATU(,R lAN EERW.
SCHRODER.

I ,t een speciaal telegram vernemen wij, dat
e r 0;> den 14den de eer e"oe publieke verJfade·
r ,,~ te Kenhardt werd geboudeu waarop 60 of
; I \ fnbAnt.!erl! tagenwoordli wIlTen. Een
uurtie nw dank aan don heer Vali Niekerk voor
I .n e moeite wenl voorgesteld, ook een motie
.:" ~'lll.te .an de kandidatuur van eer .. Schró-
J." Do vurgaderlng werd ultg ....teld tot na dell
•", :,1.< Eerw Sclll,;der werd toen als kandidaat
I:t'I'I.."lP.:t'!1 m..t :!.i 8tfllllmen te!,;t~o14 voor den
heer Van Nwkerk Ongeveer 35 ondereteuaers
\." Jeu neer Schr óder ware n afIVellg.

ur K.\:,\l)ID.\lTïR VAN DE~ HElm
nr PLESSIS.

MladelbuTg, Kaapkolonie,
I;! Januari I!:(!f.).

.11" ri,,, E./<I<1Ir
~I,:"h ..er.-Laat ook m!) toe om ~en paar

r,"' kil .0 uw gererd blad te plaatsen.
I >I <erJ.,allng vonden Wil Afrd,aanders en

]:"od_mannen btldenmorgen, toen WIJ IlW blad
Il;l r it_ Il 6eu of twee lele~ralnmen die van
'f 1 I kl :;urg Y9rzooden wareo, waarin wu zageD
dl' et·n lektre beer don lIoor Du Ple~~I~ aan·
r'l....1.i: (Jlll toru~ te tlekkeu. en dat om geen ao-
d ,,' ",dca dail dat h" nlo~ .turk gen06~ is met
'''I I. '''',;, 11'1 (de cvrre.pondcnt) I" te .. e<4en
"" l IJu l'lto>lg ."n Opltlle omtrent nahonah·
t .. r \ I'

~I "h,er editeur, ~o'.)reer.t Wil Ik na,en, g'l
C'"." le.der der Afrlkaander-. of!:lI den be ..r
II" 1'1,·",. keul lIee! mogelIJk Zilt Kil met
c: .~.j """end met den ouden hoer "" ~I, lit zal
I, Lt ..:!...'ufl wie hq IS HU Id tt& Ill'ln dIU l'oor

I .... llf :. , J.uen gtled.,n Jo Huereulk8Cberl1Jlugs
'dl ('!ll..!l!)"'; ~.;J.ml:!n met den beer Joubert ge·

heert te l·vle.berg. h!) lO 'le man dlO
\ ,., , ,,[ I'J J Clr 1;~I"deu t"rui{!O(etrokken heeft
h.fI :.:un~te VJIl d~n hc~r \~enter. bU l~ de man
,I.e 'tn J lar .elcden teru~getrokken beeft tcn
~'l ,0(" '30 dell beer Pretortus, nn ltd van het
h . 'I ·,bu.. hp IS o"k de mAn die 6 mallnd"n
.',0;, I.·,. tcruIgctrokken beeft voor den heer
I I \l'a:.I lIJn eenige reden waarom bij dit
,.,,11.1" "ecft \OWl. dat b:J bevreesd W:lA dat hO
-"!oQlI~en der Afnkaandtll'S tekort zoo doen,
t!h"t· .. el h'l relen na .uce ondersteuners altIJd
t.1. " t h" tt ~edaan. Ik kan r: '·t.. ~keren dat
'e ", e, IJ" Pie",," net tOO veelmyloed bier In
,I " ".t,.fleehn:{ heeft .• ls de beer Van der
II.' !. W Y IIIJ" DOlt -le mao die nu door
~ li ,,,.).ukken al'(cmeeu benoUIlIwerd lO. De
I,. lJ,. 1·le....'ts IS 0010 dd m\n dIU dageliJks
I' ,," I" [l.' met lt >nd"d..,o naamtee"enlDg~n
1: ,., ,die kla.:(s., ontvangt.

II nt'("llt Dille pubhdl,e ~ergadeflng waarvan
n .... c1,rrcl'4pondent _preek·, I~ het l1f"r daf WjJ
,I hr,ader",£ h,er behben geboudoo op laat·
',' ,. Z.lterd~;a~ond. ~a de dne h~eren gelu,
a"dur. erJ "'ar~n (lour den 'C'(·prl.ll tl'r, nam do
h-..r I Ju i'l~,g," ht"! w"ord "n le ,de tun poll.
t lt I< hIvot. oJogc\"eor ecu uur LUI ~ sprekeurie,
\\.armee de ver~ad,r:ng .ocr t,,,,.e,j~u 1<"118. I1U
ht't'f" z!lne polJtIt:J.; "1)1) nUld, I ;k :.,"f:maak', da.t
llldru.nd l(J ~ta...&t ,,~~ Vd! LerB cHlI_,;e Traag
(I.. d,\t!n

Ol p~O n;tm do lt fir VUl It,) IJ' ht. t woord. en
, de'e~ d<'u hrc- I~o, t , ....., d Ic' ,ude dat hU

nl"!" loU Zt ;.5gen. d laT I "I l,"'\ll"k (;"~D en de·
1\lfJe ...,. al. die \.ln d·" !Jeer,,' JJu 1·le.~is 8n
\ I" Hnol!
\u ml,ub~er do ,01,[ "'. de"kt lI.1 '!,It bet

~t'1..1,t l~ \,,1)(,r eE'n'll \n Jl~ 'h.b "t:rln.:e:t dat hU
l>ol ,,,fool lIlyioed h \.fr.. hillr, om z.ulk..., rt:rom~ti·
d.t,t'''' k m.tkcu

1< l.d nu .Iulton, "'"ut nallr re("bte heb Ik
".d ,eel te le\\,g~n, daar ," geen kieIer ben,
""at Ik h., toe., cell .\fnka.'lnder en Ilonda-
! 4)1 tri m-:lllf\rn·ll).;~~dtudocn

t Jl.r.l..:::,nl: J Vuui Ui,U;.Lwe t1eLe~l
BI~f Ik u vn.·nd

!) .1. T.

I: \ \ 1.\ \-;SK~,()()r (WILLOW:\IORE)

Pul,)lLkc ver .;a"crJn~ i;ehuu len te KIJpfon.
tt"n "p 1 ) .r &nU.lr! 1-.1..1:1

I lt \O')rl.ltter \\l'r_~ ;ekf)!I;,;D dd hoer J. Ter-
I ',,,che ell tot ~ecrc,arl!l de lIecr C. P. .-an
\ \luren

(Je ,",)Onltter mll3kte eon kDappe ~o~pr:Lak
('. hcC delel der veri(aderml{ bekend.

I (Jcn wcrd de beer Lotter venocbt om de
W"~~.]( nn;; lue te 'preken en z'ln polttlek bloot
le j, ..::;eO

\ ,·,,,he.dene Hagcn werden gedaan on be·
ant wOJrrl.

r.t Tl n,L3_:: ,,".1'\ ... \t denkt u van uen heer
I~ )Qde1'\ en T.un pohtlt~k') .

.\nlo\l'"cd wel ,k ,Ienk Wil kunnen bICr zun·
l"r "". hA« Hbode. klaar komen, bU kan maar
"~,, het :\oorden _D. (~.heb).

I ,,"" wed de ~ële"enhet.j verder aan d9n
"., c \[olteno g~ge\·cn. Ook ve:e nagen w.er·
d,·" ,,, In ~cdaall en I;oed beantwoord. Hli ver·
~ 'FJ. li' J ook tun guns~e .-an be~proelOg ...
\\;'rkf"l (ljl klewo ~(_'hl\al en opvoediog eDK.

\laM ~rcC Dand de Waal (GeJulcb).
I:, .·1· I.eelen verk! ....rden ala.u b1lkuten wer·

lO"'! le <ta.lll of le ,"&llen mlit de Afnkaander
!\ IrT: l(,r\lote tOCJlIlehlll:Z).

I ,"'Il .telde de heer J T. Ikrrclra-l. W
J t r~l Ir). \ nur een motte "an 'folie vertrouwen
," "nel 'cs:. unll'g In rle hMrea L"tter en Mol·
t~ I" \ 19f'[Jlecn a.a.ngcnOllltm.

I I. HIJ I w6n""btu d" v,)()nltl~r die t'lf"" hee·
. '. Il l n.a·n der v~r~adenug hlftclille geluk.
I " .• ,tcl,j,. d. beer Lo~t3r een d"nlrbetolgtDg
\ >I)" 11'1 den voorZItter Toor de bekwame .. u,e
~ .""r Il'1 J •• vcr ;ad .... ng geletd had

II· ver p'lertn; ging vrolilk bn ••waarU me;
I.." d 0111 le _temmen ",or Lotter en )folteno.

C. P. u.s VCl'RI':~,
aecretaria.

1,1\'1111'1: VER(;ADf.RlXG DOnR DE
Ill.ua:" M')L'n:"O ES LoTTl!:R

T'_lEOI::SPROKEX.

I" ·1"11 Hond "praken de Dond.kandidaten,
I, .:,,,. ~I,,:teno en Lotter, a1h.er In bet

l~ -tra.ll,h.,f. eeoe teer groote vergadering
"" 1,""lu Bond.mannen wowel al. de ",ooge·
I II :lld· prll~r~'l"lc ..en" toe

1\.· h." L, tter "pr",k bet eer-t, daarna de
}, r \fllitCIIP

(J,. hu r L, Itcr Ineld een korte en zeer
. ,n '1:" In.'.praak. Daarna maakte de beer
\1 >lteno een lauge en Ultl(ebrelde toeapraak,
"''''H. :11 >lch Icberp op de volgeDde ponlell
" . Irukte kapllali~t.en.kliek, Jlngo·kliek en de
''''~,·I'!l~en v"n den heer Rhucies. van .. eiken
h, e' h' een r.ce~ .t..ri<e ~genatauder is. Hli
le"l" "a dal al. bil de eer maz hebben ,.erko
"'n t, ...,,,,Ien. IIlnli kteterS erop kunnen rekeneD
.1lt h'l !lIet naar 't parlement zal gaan al~ ~n
I, ,,'1" de \\,,,,,1. o:n .Iecht. bU z!)n partU te
-'-"In. totdat 42 d'l(en ,.erloopen ailn, en dat er
~e\ln ka", meer be~taat om een eleklu~-petitie
,.,en laem tn tll hrengen en dan lIJn con8t1toea·
ten te T~rradec ~laar bU aal -tun of uilen met
h. t Sehreln. r mWlgtene. bil zal het bjjataall
d00r dik en dun Toen werd het vrvgelaten OlD
n.~cn te doen ne beer Moheno beeft aan d~
"er~.denng !:...egd, dat ala tU denkt dat bli
"'tll.:e 3anmerklll;;~n !;emaakt beeft, die hij niet
;"'W l,en kun, dan m<X>sten au hem op zulke
I"lllt~n "·qle~. en hll IS geheel gewillig om het
da", en our t~ beWIJzen.

De beer B.ker w!\s de eenige lDan die
"''''',;de den heer ~oltcoo te "tackle", maY
htlola..' Ilq kwam er z .. ak vaa Ilf.

Ile beer Vali Coller waagde ook een paar
',.'gen te doen die %eer goed beantwoord wer-
den

Den volgendea d~ hadden aij .. eer eeoe
I:ro<11" boeren vergadertIlg. In beide vergade-
nngen werd een mo~ie vaD onderateaoio,
t'enparl~ :Lang~Dom.n.

G. J. STIlIJDOli Ja.
D,)ornI.oscb.

II Janoari 18~!).
i)1~ C""""nl gelieve dit OTer le nemen.

DE GEOaGE BLEltTIB.

4

KRACHTIGE ONDERSTEUNING VAN
HET MINISTERIE .

Eea poblieke nrgaderinl[ werd gehouden te
Wittedrif I, ltuY'aa, op Woenedq deo Ildeo
dezer, ten eiade d ..n heer H. nn Hajj81te.n de
gelegenheid te ,eYen de kiuera toe te .prekeo.
De heer M. P. Zondlgb, \'an Uaiendale, werd

tot voor&it~r benoemd. Hij aehtte.bet bUna
onnoodig deD kandidaa' .oor te .tellen daar bij
zoo algemel'1l bekend ":lil ala de rechte mlUl om
one te vert88enwoordigen. Hij wist dat de
beer Vu Hujjuteell ,oed IOU ondent&.ad
wordeD. Hij .aa bem nu .ragen de .ergaderiol
toe te ap reken.

De beer Van HuijutecD nam daarop het
woord en .prak ala ,.olgt:

Mijnheer de ,.oor.i'ter en heeren. Het is 0
bekend dat sedontnde de afj?eloopen .saaie na
het p:uleméat eeu redistnbatiebill il aange·
Domen, waardoor tG nieuwe leden bij het buis
sullen guoegd wordeD. Gelukkig beeft de
kteaafdeelrDg George ooie iets VaD haar recllt
gekregen en aal nu drie leden naar bet parle-
ment zenden. Om die reden ata ik no vlIQr 0
al. kandidaat voor den deldeo letel. George en
Mouelbaai lenden reed. elk een ,..,rtegenwoer·
diaer, llc~ is dal billIIk dat Knyfn. eu Union-
dale ook een kana hijgoa. Bet ildaarom dat
mo reed" overvloedige ondersteuning nit alle
dealen nn do afdeeli.g is toegesegd,

Ik doe dit niet zonder persoonlijke opofferina,
doch in delen kritieken tIJd besehou .. ile het
mIJn phcl!$ aan moa lan4 en "olk, ala ooie een
roepstem vsn Hooger Hand. En wanneer Ik 0
Dill uwe ondersteuning Traag, dan is bet noodig
dat Wil el~anr goed verstaan omtrent da elektie-
middelen. Ik wil geen oneerljjke stem no
eemg Iemand hebben, ik sal uiet om elektie-
doeleinden eenig iemand aan mun verplicbten .
J.>e Hue keu%e van de klOzeN in onze ntdeelin«
begecr Ik, fon ik verwacbt ook tlat alJ allli geoor·
loofd" middelen zullen gebruiken om mo" kan·
d.datuor te b'3 orderen.

Wli bebhen in het politieka laven no genoel(
j?eboord van oneerlultbc.d en omkooperij, en ik
ben er trotscb op dat ik ecn partij aalonder·
ateunen, d,,~ .ulke oneerllIke middelen Utt ollze
politiek wtl verMnnen. Z')<) Ik .erkozen word
al Ik altoo~ h,erroor uvercn metal mti'l kracht.

I'LA IT~ELlJKE IIELA~GES.

Vuor den Tooruitgang van de "elleole afdee·
ling en van 1(nY8na en U nlond.le In 't bijlon·
der, zal Ik m!l" lC.:oed gebruikea· De bMch·
werkt>n bchooren vertt'r;'do woordig-d ta 1V8ZAn.
eu hllnn~ I,,,langen .,.1 Ik h"b"rt;;;ull. \Vli
lullen laiso;cOtell DIet spo"dlg oen .poorweg
kunner..: krll~cn, d.urom r"ken ile het noo<hake-
II k dat do haven nu Kay.na zal vdrbeterd
worden ten emdo on. dlMtrrkt voor dell handel
te op<lnen. 1k zal miln lx-.t doen wlYJen en
brug-:en voor het di:<tnkt ~e krli;;en waar die
noooig z!Jn. E..n ~ouvernement8 b!jd-a::e voor
een weg v.w PlettenberglJaa. naar Krui.n,.ier
Nek op den boofd weg nllal' Unioadale, be·
scheuw i!:: nooJ.takelllk. Buproelinlr-lwerken,
"0<)",1 voor het dtstrlkt IImondale, zullen .eer
.. enecbelllk "!Jn. De spoorweg Tim Mo •• elbotai
naar O"dtvhoorD eo Klipplaat tal veel voor onze
afdeding doen, en ik o ..deMlteun van harte de
route ".. noorge. D. licbte Bp4lorweg van
Port EliLaheth nallr A vontu vr 18 een stap in de
nlchte ncbtln~. Ue.ntwoordt deze ondeme·
mln«, dan ~al Ik miin aandacbt erun wiJden
IDeer zolke ipoorw"llen te ond~rst~unen, bil
voorbeeld ,an Kny.na nlll.r een plint op de
LanIlkloof IUn of ...." Knysaa naar {"'aorio.

We."t er yerzekerd v"n .Jat geen zoo~ella.mde
pro~rlP.Mlef meE-r Toor den 'rooru\t~ng van
on""r klt::safdeeltng werken i\al dan Ik <ilt do~n
zal.

POLITIEK!: PARTIJE~.

I;cn vcru-;;emvoordlgflr III 't parlr,m~nt heeft
no~ 'Illmere plichten dan d" he!tartl~.n'{ van de
plWlta~llIko belangen un 'lin afde8hn~. Hil
ueemt een aandeet aan de admim.tratie nn't
geb...ele I.. " L ~<ddrt het begin van 18,J6 la er
beroerinll en omwonteltD~ in Zuid·Afnka !le-
wee.t. Twee .~rke politit:ke partijen bebben
zich ~vormd-algemeeB genoemd <!e plogru·
sieve ell d~ Af"kaallcl~r paT! li. L ..atstgenoemde
bMft IlU dIj rnccrd ...rh"ld, en bet teg"uwoordlge
minl.trrH zal m!Jo ond~r"'e"ning bpboo'l. De
afgeloopen Bes. tu beoft gdtoontl, dat het tegen·
woordi"8 ~o,,~ern~ru~ni meer .-oorllitJItr~~end
is dan dill wo~pnaam<l" prnllrt>.~iev"n. net is
een .egen d.lt de .A f'll","ndo:r p~rt!J &an het
roeT ~U.Dz.al.:ell IS om ue toenemlog VaD im-
moreele prnKt'Jken uit uc pol.tiek ~ vorlJ:l!Incn.

Van dd mldd"l"n d00r de p-nr.-e'l'even un·
gewend bil de innlt.te elektie, wil ik hever nillt
8pr~ken. docb het i. hoog tti.-J tlat menscben, ,he
"'-l1l81,raak wdl"n m3ke. op e<lrltlitheid ')u recbt,
bonne oo~en laten openj!&:lD.

\"EIIIlOVD1NU TOT ANDr:KE 8TATE~.

TIr b~n er .eker un dat het £e;,:en.. oordlge
mml.tene op de beete wUle zal ...~menwerkeD
met de naburlgo .taten. lIet onl.wlI" I(epaa·
-eerde tolnrlJoud 18 b,'}r.-an een b"vlis. Ik hen
er ecbter sterk le;en dat wd 008 .ullen be·
mou"o met d"lOnedl)kfl ~akon vao zolke atatEn.
De ontwikkelifig van RbodosiA ben Ik gUD.trl(
ge.ind. wnller ecbter die ontwikkeling oorzaak
te maken dat de Rbed ... kliek weder aan bet
boofd van zaken komen m"et, (If dat Wij bem
daarom de vq;brid moeten genn banne ver·
ktlerdo en oneerl!)ke planneu uit te voeren in
on8 politiek leven. Ztllke gekke voorstellen ala
om spoor .. eg matenaal voor een -p~iy.ate maat·
schapPij ten koste van eeu bllif millioon pond
!(l'I!.tlll o\'er on le 8po<>rwellen te vervoeren, zal
Ik ~elrer tegen.taan, alanok wanneer de annexatie
"an RbodeSla met Ziln millioenen ~an scbuld ter
"prake kom on .al. 008 land is te arm om te
koloniseeretI, de groote en rijke mo«endbeden
kunnen dit doen. En wat moeten wO denken
un de ,.erbooging der tarleyen op de Rhode·
ai8cbe "poo·weg~n 'f Wat zullen de progressitlven
no van bun land der beloften le~cn ?

OI'YOEDING.

Hier I" een onderwerp Tan het Ilrootste
belang. Ons volk ""Jel opgevoed wo~eD. Ik
boop, lodien verkozen, er op aan te drlOge~ dat
"poedig een pn.ktl~h 8n omvattendepp,.pedmgs·
bill zal worden IIIgOOIend. Ik ban voor "er·
phch~nd onder ...iJs in be:;in.el, maar om het
rechte doel le bereiken moet men ~cer voor·
llcbtill wezen. DU,flu;) il gevaarlijk ; me~ ver·
Iteat dikwUis Zijn doel door on\'ilIll.alldtg te
werk ~ gaan. Ik bell er op te~en om dwang·
onderWiJl alecala tol de eteden en dc>rpou te
beperken. Man Dla~ niet één deel van de
bevolking - de dorpelingen en 'gekle~rden -
bevoordeeien ten koaUe Tan een lfI'opter eo
belangru ker doel.

1·r:OfECTIl':.

Bucherming door invoer blllashng "an pr~
dokten die wij in on_ eig9n land bebben II
ooodlll. De .tedeltike befOlIun~ moet billLiker·
wuu helpen om d. hulpbro~nen v~n dit Jood
te ortwikkeion en de .dmln18tratle te h.lpen
bekoatlgen. Droogte en plag_en treffen hen DIet
direkt. Een billiJke heschermlnq nn o:!" bou~:
lDdu,tn~. beacbouw ik ala leer belan~r!lk. Vr!)·
handel 18 alleen mO(elijk In een rl I" land waar
b..ndeDlube!d geedkoop IS.

Vl':KlII.:l':IIDERDE I'ROOURTu:..

Ons land moet hieria nog veel toenemen.
~poor .. egen, be!lproeiïng, verbetering van graaJI
en <ee!lOOTtenmoeten on8 undaeht he~n:.

Dij deze beginaelen en belef~.o Wik blij yen
en ~orgen nw vertrou .. en .. aardig te zUn. We~:
hcbt r:.al er een elektieatrijd wuen; laten wu
be~adÏid doch ern.tig ~ .. ~rk gaan. Ik.~
om uwe eerlUke, onpartiJdige oadersteu.~lng,
Laten wij onU! tegenpartu moedig bestruden,
maar ook zoo handeleo dat wjj Dooit be5Ch&a_m~
behoenn te lijO o.er onH daden, (Toelal'
cblDg).

De ,.oonittet- ~C nn relegeIlheid om nageD
aan den kandidaat te doen. dl8 be.rediqand
b~.ntwoord werden. Op een T"'I: ot. bil .de'
AfrtkaaDder partii &al blijT~n .tenoen, MU. In·
dieD bet Schreiner ministerie lOU aftreden, .. erd
be ..... tii(lnd gP1lntwoonl. . .

H"t '!'olgende '!'oorsiel werd nu een pang aan·
genome!!: Dm ..orpdrring .Ielt het ..olate
vertroD vea in deo heer Van HojPisteeJJ, en be·
loon ht m baar getrouwe ODderateuniDg TOOl eD
bij de el"ktie.

D. ,.onnitter wees erop dat elkeeD &ieh DO
bucbOIl' 'en meeat ala oen onbetaalde agent, eD
&Uil uiw I~ doen _t om den kaudidaU Ter-
kOMD te kriiten.

De bet r Via Haijtat.eeD danltte de ".'Pd•
rin, YOOt haar "f'8rtrotureo eo ooden~::
.ei da, ~j ... plu WIl ele ......
dOOI' te J .aD om ile kie&en t.oc'te .prekeD. Bii
IIIOUop «fiI1l Uelen te UaioDcIaIe sijo, ea .....
our Geof" eo JlO8I8Ibui pu.,

Hoopt ~ Pi-- aitMD.,
\

HeS japu. ft1l ,""!II_Ikke.,
de~ ia d... td_hl, CarnanoD,
tij.Jperk "lW drl. i-

Voor eeD tlj:lperk ftD , J- IIIIIC ... ~t
pJJI""1J.t w;ordeo op daiketa, iD de·afdeelbIIl! ....
&erheim •

liet j&lm Tan tareaw.1ea in de afdeeU.., HaJ
f. "erllod..,a.oor eea tIjdperk ,aa' Jaren • ==T... k k'._ ....

...... Yal uU 4. 1inm aoe' Ioopeil
Iijj de plaotap, _' pUpea ea Ift- bil elba·
der te Dreapo u d4i 'rittpiIlIDf .. ..OOi'IrOm ....
Ui~ da, JnrUd "aD draOIte wOld' ook POl'"
g.bona: !M' ontbied.. .aa bakIdee·JIC*pea,
urm.tora, _&erpijpeo ea ainlrgeute. is cie.
order Tan elea dag.

OOM .t.d.....dUl moce.a ook ~ .....
teu,ala .. jj lien boe ail \jIaDa be.air 1,;0".' clrie
eo een balft! duima Pijpeo een ROOd. ..oorrucl
~ _ter Dur W clorp te bl'8.o aii de
K.eurtalrloof. Dat il _&er dal udera door de
kloet. DUr du 1IaO' ft1l d •• tatie loo!." ell la
d.lea droeaen iijd DOf 'I'OleP TJoeil «.,
word' ,ehracht OOI op hel droop :1.. 1 't'IUIhe'
dprp, wur tban. pen Ioopaad water iL Ilet
aal HO &'fOOte.erbote~ w_ ea koet OOt
Toor iedera denr, soodat e!lr ~ •• lecbta Ijj ..
unlegpjjp to, ID .jja aahterplaata of knmbaia
kan hebtlen tegen eeD ,.rioleo prjja. Dit .. 1 te
zameD met het knopen Tan Keartakloot, waar
het ... ter aitlromt, omtran' £a,OOO koeten.

Het .. Id il op _r .oordeelige wmOll n,
treseD ooder de besproeiinpw.. bU ou (011'
TetDemeot.

De aanne_r denkt h.t werk binDeD , ....
_d.o. te konDen aO._p.

OD" leerur heeft atgekoodig. ia »-mber
reed .. dat oa.e Teraieowde karl!: m.' Dieuw
orl{el op 28 Januari zoo iOlewijd word.o. Na
ilhe' gebou .. III.' binneow.erk In orde, doch de
hankeo 'Un DOg Diet aangekomen an de heer
Priee. die het orrl mOtst opllllttenl nOl Die.t be-
IfODnen eD de io .. jjdÏDl( i. Ditgeate cl tot later.

OOie leeraar il me' lun familie ~ bei Itraod
ledert 20 December en .. ordt ... nde .. week
terur nr .. aeht.

Eenige wakea reledeo beeft de ec:htgeDoote
na deo heer R. KDipe den moed gehad om.
toen haar ecbtgenoot niet te bais wu el! de
baviaaen in den tuia d. ... .poeldeD, naar de
buitenkamer te g ... a, de ,eweND ..en DA het
an.ier te ioapekteeren en de patrooea te paaeo
totdat zij de rechte kreef. Zu gin, bij den
muur .tun, vuurde op een maonet;ee bariaan
eo gaf hem een doodeluk acbot. !Jat ilMker
dapper. Deze dame ko::ot niet ait TI'tU18<rUl,
mloar vaa de oostelijke pro,.incie.

Het bezoek te Groote Schuur.
Aall dM £JiUv,.. ' ,

Waarde heer,-Oeline zoo rOOli te Iilo d...
weinig • ...,.t .. in P" geëer" blad op te O8ID••.
Daar er in de. l.aI;IteG tiid &00 "ele olljaiet·
heileo venpreid wordaD ollltr.nt d. Rhodea·
bo_bra, IOOIla Ik eo een paar uderen ,.
noemd .. orde., wil ik .lecht .• un I'Kieaer" in "
kort -.ragen TanW... r- hU al die oajuiathedeo
lebaald heeft.

De eerat. onw .. rheid: d .. r .. aren Diet Tier,
maar zes kiezera naar de alad g.... _i. De
t"88de: Iji !!ingeo niet ala eeo d.pu&atie, maar
wt!1 voor tiKea beaiab.id.

Op veraoek: ..an du heer De \Vul sijn wU
DAal' Groete Schaar ppa. otll.e nie .reemde
dieren te bezien.

De d.erde: de aecretaria nn Piketbe .. heeft
op nocl! wit noch I ... rt paard gereden.

Nu vraag ik aan "Kieser" om ln hei nr.ol,
e1iT8' ond,raoek te doen. teo ~iode met d~
waarheid voor dea dal[ te komoo.

Ik meen, dat .. u, be&Oekela, milllChien meer
welAtn toi onse ..... nchu .. inl. Tan de niend·
schap tns~cheD den "eer RbedOi ea den beer De
Wanl. dan IU die onl op &00 veelerlei wijle be-
scbuldigen.

H. C. J. GRUPF.

Afdeelingsraad, Herbert.

Bjjlsrivier., Il JlUl. 1899.
[De correspondentie over deze zaak moet nu

gatoloteu worden.-lLED J.

Squa.red Battalions.
eape T~ .. n, 16th January, 18~1I.

Tu t/oe EAI.lor of" On. L'lIId."
Sm,-WalCb tbe sqnared hattaliol1~. From

the M.L.A.'a to tbe ..diton of c~rtain plIpera,
tbey must all do something, ot when tbe great
bosl com~a back tber.e .wiII be maromng \orde~
for lOme. The ~plTlr of the great mao III

worlcing aOloog.t them. What h&ll become of
tbe t wentr or thirty tbouaand Englisbmen on
tbo Rand, if the AfriCllnderB can oatDumber
tbem at" great publio meeting. Thé troth is
ibat the bt!tter c1aee of Enl'hsbmoo are dis·
gu.ted with i~ia orgaDised Illlltation. I.ei 5001e
prominent mlloncall a me"ting in Cape Town to
proteet against thi. coostant interferin" with
til .. neighbouriP!f Government, and I will bt,t
you .that tbe rowdies and J 1D1[0tlS will 80lash
tbat meeting and claim tbe rigbt, nnder tbe
British fhg, to do it. I
I think tbe fable of the Il Wolf and the

Lamb" would apply to the present agitation.
Everything tbat IS po.sible is to be don. to
bring tbs Tran ..... a! and Britiah Gonrnmenta
into conflict. ,

Watch thll IIffort~ that will be made on the
Londoo market to damage the credit of tbe
Colony.

.'.'.
Notolen van nrg.dering yan den afcleelioll'

raad nn Herbert, rehoudea te Doaglaa, op
11 Januari 1899.
Raw.lid Young nam den ToorzUteratoel in.
Tegen .. oordig: RAadlieden Young, Hoita·

baullen, Coben, Ueldenhuis, Uiia eo Faber.
De notulen der I..tale TergaderLD' weden

gele~en en roedgekeard.
De aecretaris rapporteerde dat op deo SlateD

Deeember 1899 hei
Konlant in bandeD bedroer .£2 2 &!
Uitstaande bela.tinl( tOl

1897 77 8 8
Uit.taand. beluling tot.

1898 ... 2-'2 8 6
Baok-.vertrokkeu balalI. 73 " Ó

Een brief werd goleMn nn den heer A. L. -\0
Toit. klagentIe oY!,r de beropening "9an bet helt
of. den .. eg tl18l!Chen J IIOObs(bl eo Houigneet.
koof.

Besloten werd dat de aecretam ecbrii"e UIl
• den beer Du Toit •• n bem te keDoen geYe dd

dele nad geeD nIO~i beelt pm den gemeldeo
.. eg of eenigea ander weg te elaiten. Ala hjj
wenaebt 0111 d_ITo te .Iuiten dan IIIOOt hU op
de rewooe wDae alln_k doen.

Een brief _rd geleaen nn deo ree:den'
ma£ÏlItraai no Berbert, Tera;oekende delO raad
0111 eene waardeeriDI t. maken T4I1 houwer"'D
DO!I.100, 131, 13~ en 136 in Douglaa.

Besloten werd dat delO raad gemeld. er ,en
wa~rdeere ,.oor .£2 10.. per erf. '

Eene brief werd geleaen nn hal departement
...an poblieke werkoD, Kimberley, re al uiting
1'&11 den "ea op de plaat. CoYentry, in dU cl..
trikl '

BeeloteIf!hi de secretaris bot departemeat
nD pnblieke _rkeo te keonen .. I gneD. dat
de "Ol remerkt op bet plaD de recbte weg iL

,fAn brief werd geleaeo Van den oiYielao oom·
miaDris, Berbert, waarin hij ee.De brief no bet
d.partement Tao poblieke werkea ia.loit, rap'
porteerende dat beide -ifln gaande no
Witteputa our Zoutpan geslolen zija.

Besloten .. erd clat de eecretari. de oni't'IUIgtlt
nn den brief aal erkeonen.

D. "olsende rekeningen wwell lepaaeerd :
0", Land, adyerteDti811 ~. .£0 10 6
D. F. Ad__c;.r ... 1 19 9

Eeu brief 1'&llden aecretaria van bet dorpa·
bestnur werd geleaen, meldende dat het dorps·
bestuur DOg ge .. ilIig ia om uitstel te ,e,.eo
voor de nit-.ande beluting.

Raad.lid HoltahaUllen r.pporteerde dU de
Koodoesdrift. niet in .00 oeoe alechten toesw.od
is. Hij "ond geen modder iD de drift, aOOalI
gerap~eerd, maar bU TOIIdd.t de a100t Duai
de drift gevaarluk wu j daarom l188ft hij deo
heer J. Smitb gebourd ,.oor £lb oa de sloot to
reparoeren en in reparatie te ooaden TOOreeoe
jaar j en om eeoe klip wal te maken' om bet
water af te keereD vaD de drift, zoodat de .loot
geen modder in de drift bo spoeleo.

Uea.lo~n dat het rapport no den beer Bolta-
bausen I\&ogenomea worde en dat .jine hude-
liDRen in do &aak bekracbtigd wordeD.

Beeloten werd dat ....n DB Toortaan alle ken·
nÏSJrerioqell VaD dezeo raad geplaat a' moeten
worden i~nlJellCb in dr D. F . .ddroerU- eD
in Hollaftdtch in 0", Land.

Bealoleo dat de lI8CI'Ot&rÏI .tappeo UI Dellleo
o om .Ile achterstalliKe belutingen ia te zamelen.
o Bet.loten dat deM raa.d eeoe hondeDbelasting
o nn lis. per hond .. Iopl.gen Toor het jur
~ 1899 1'oor het distrikt Rerheri.
o Bet!loten dat de Leer N. BlIIBOn "Dg~Bleld
o worden DID de hondenbeluting in te aameien iD
o "Uk aos. 4, Ó en 6, eD de heer H~ in wijk
o nOlI. 1, 2 eD 3, en dat zij eene colDmlMie .ulleo
• lui;lJOn 1'&0 h. Gd. per hond.a Een petitie werd gelellen vali eenige meDlIChen
o be"oDeade de Doogirul erven en andoreo TaD
o het dorp, verzoekende dezen raad om beo toe
• te .tun :>mwild t4! aehielen eeD maal per week

op de dorpsgrondeD. •
Besloteo werd dat deze raad ,ean maQbt

beeft om buo ver&O,k toe te .tun, eo da, de
petitie bij het dorpabeatoDr thui. beIaoorl
, Eene petitie ,eieIon nn 20 in .. onep no bet

o dilllrikt Herbert, Ter_kende de.e raad om
8 tenden te T~en voor een. _taria ..oor deo
o afd88IiDgtI rud om te &ifo of 1emaod niet 9001'
9 minder wil te.deren.oo Vooratel lid Young, geaeoondeerd door lid
o Coben: Dat de petitie niet in overweging ieDD-
II mODzal wordeD.
o AangeaomeD.
o De ..olaeade leden werden aangesteld ala
o ledeD no het liceotiebof, Tia.: Baadalieden
o Yollng, HoltWUlIen eD GeidenhuiL
a

!I am, &c.,
BalTl811 CoLOIUAL.

BRIEVENBUS.
Onder het hoofd "Pl11'lementair" Icbrjlft "Tol-

ba~h " over eenige h.flllken die nog baultt!nde
liJn, en daarom kunoen "ii liin brief niet op'
nemen. Dan gaat hij vo\)r~: "Tulba"h is ver·
dpel<l op politiek gebied. SomOJigen zetgen
al. d~ Dood dr. Beck, die al. ,"d~penden' wil
Itaan nOffilOeert, de Dond daardoor afgetroIreD
zal ';oroen. And~ren leggen, dat indien dr.
Beck gek.,~n wordt, Jij d:w niet naar de Item·
bllS znllen !Jaan, daar ~ij het Toorbeeld Villi
Da,.i.1 de Waal -rreezen.'· Wij t .. tifelen er niet
.aan dat de~ verdeeld beid gebedl al verdwjiaen,
a'. de kiezenl met dr. Heck pe~DIUk kenai.
laehbdn gemaakt.

"Bondsnien4" zeJldt ons een ilO wonken om-
trent de rritbreidin!f v!lIl den Bond en het daar-
8t~llen van "BondlCbolon.'· Wu twijfelen er
niet &:la dat zijne bedoeliog Keer gned ia, m... r
het voorstel ~ o.i. geheel onpraktiscb.

Uit de 1",llrl hebbeo .. ij de beochrii"inr nn
eon voonttelln don winkel van eo. kl~rma~er
ter publicatie ont1'angen. W~ acbteo bet
ecbter ong.wenscht dit atuk te publiceeren.

S. T., van M_lhaai, schrijft dat cie·1.fri-
kaand!!r partij dl!o&rnu z~r .... kker i" en dat de
na ..m van den heer Van Hoy.teeD ,un.tig ge
noemd wordt als een kandidaat .oor don d<!rden
zetel voor GeorglI. Hli .e~ dat IU. ciie deo
heer Rbodes weder premier der kolonicr willen
maken ronder de Afriwader pvtii rekenen.
Dilfid 'de 'Vaal beeft de PIketbergera ... n 't
dwalen gebraebt door zijne elekhe·belofteD.
Bij (8.T.) wil ,le ban" no politieke .riend·
schap na 03 Waal niet aannemen.

ÁA.NDEELENKARKT.

KAAPSTAD.
18 Jan. 1898.

De markt bhl! y~t.
IWLOlIIIA.LJ!: •

KOlpers. Verkoor.et
Colonial Orphan Chamber Aal!) 0 0 £316 0 0
General Eatate and Ophall

Challlber ...
80ut b Africau AMoclatfon
Board of ExecutorI (Split)
Paarl BO&nI of Executors
CyW-gst Coal
&-.18 A!!8urance
Equitable Fire ...
Eq lIit.ble ~'Ire and Harine
Colonial Ae..u.rance
P E Guardian Auu.ran08 •••
rort Elisabeth AItIW'lUlCO!
Rceet.nk ){&tch.,.
8 A ){ illinl! ..
Electric TraDIL
Qru!I.Bcinet Board of

ExecutaR
ti: P Gn:u-rlfar.
Pu.rl WIDe k DrandT CO

240 0 0
BOO 0 0
150 0 0
18 10 0
o 18 0
8 0 0
6r 0 0
1 ~ 0
o 18 0
II 2 0
o II 0
1 lt 0
li lu 0
1 6 0

'H a305 0
160 0
.20 0
o 19
ij ~
6t 0
1 a
019
II 15
Il 12
1 15
li U
1 6

li 0 0
8 0 0
10 0 0

I 10 0
II II ij
10 5 0

lIUI·A.A.lIIDULD.

1 7 0
1 4 6
, 7 0
o 6 ti
3 3 0
1 6 0
1 16 II
4 18 0
II 19 6
1 111 9
II 6 6
4 I 6
o ló 0

1 -8
1 6
, 8
o II
8 3
1 6
1 11
4 0
7 9
1 IS
S 6
4 2
o 18

Batlt]el
Benooi.
Boftan...
Bulfcl.edoorn ...
ChArUn
Clydeoclalee ...
Conaol Mllln Reeh
Driefontein .
Kut Randl .
French RanJa
Gltubcrga
G Ico lleePII ...
G<lrdoa g,tatel!
Joha:lneabufJ! ConIDI 1[I.

,..,.tmeD"
Knight Decpa
Kwgbt CeClWIa
LotDcuien
Ne'" lIllle '5k,..
New Cometa ...
Hay Coneols ...
MoJdmon~lna
New Floridu
Randfonteina ..•
Rand CoUierlOOl
!Whin.,. DlallloD',"
RQOdepoort Central.
Boae~(lII .••
SImIllor E ..
Salleburyw .
Vm.ce MaIn KM'"
Wit.w~enrand (KIII&bt) ...
Wit Deert
lf (JI'CPIIera •• ,
'QIlIII:raII Deep

KAAPSTAD.
.IUo.oao ....

Jan. U-Een Franrebe bark .
... tl'I'IIOItKD.

JUl. 17-Innrmore, DII&I'Newcu~ NW.
U-Apa, nll&l' Ka)'SUL
l7-Marle WoermllD. aaar 1'wt Nolloth.
18-JlaiU,oot Doaftll'lll CUtIe, II1I&I' E~i&tId

LONDD
IS Jaa.-("el teIepW.)-D.! Br1toa arri..me

Zater-rlAirmO'1!ODte 10 ore te 8oqlbamptma. Da
Goth arrlnerde te ell d.Trojan 'J8rtrok ftD Mallein
op Z.terdqmorgeo I~n 1 ure.

11 Jan -(Ps te~l>a Norbae Cutle
arriYeerde op de tbalantiS te Kadeba DlMiaa'
.. tdd..,. De DonoUy CaaLlekWlUll.... adagaTODd
.... UIl te r..a Palmu aan. De ClaD 1laeIIllater
vertJok d_o lIIorgen no Llqrpool 1I&ar AJP.
baai.

SGBJ:BPV AARTB.RIeKT.Jf.
1 4 "
li 19 ti
:I 4 3
2 18 (il
OH ,
8 II II
4 5 II
7 5 0
II 12 0
2 , 3
o IJ 0
OU 0
:I ï li
li 7 6
3 1 jl

i II II
8 li 0
li U 0
1 11 0
II 15 0
lOa

I II 0
3 0 0
li li 9
li 19 0
015 0
a I 0
, 6 0
7 8 0
013 0

o
ti
8
o
o
o
o
o
o
e
o
o

:: 7
o 12
o J;i
li 7
II 8
3 ,
li 7
8 ,
II ti
I 18
:$ I'
I 1

GDBOlmllM CUUPPUII,
lfablun,

II eo 11 Ibtiooale BaDk, ISt. G~

C.uoJWN·. GLD.

81....,.
Mijnheer,-Mij. PW door ....

2) 't'IUIdtD .A.fribUCIer .
rtiat. Bedford, oedele _ .taf
011_ bUteIiI- daat toe ..
geUoa .... OII~
'fOlk, door ai4cleG 1'tID<tlWde boortoe _ lIIkeD
hebt _ WUrIjjt ..

lie, boO(!_libI,
Uw

1ID_ .... 1818.

Hypot""'-
N .l ... 111_ ,_
Wait, • cl, L ..• Bdl W ......
Bylud, B... ... W JIJd4i .. 1a
JIIP'OD,S.ll "'J '(Llb.nDllla Q ... I.perial LIfe
~bcrt-pa) ••
1..-, a If ... L".r_

llellal.ad* •
oe

Kz~
Do

H lIekbr •••
G rirtla
8 Trill
Beward
1'- .

"' .. A 1' ....... .r .......
···}au.._ra._

G

LAtepD, B...
Erupt.1 ..•
POl"". J
Tvrok., H ._
B_.T
c.lirM,S ...

8.", I'J1,...-
';-=--4.pr
fib,D ......
Kau-et.oa. J
l-c-.1>f,1
1l~.LtJ
)(oID'pe,DI
0...... 1 ._

~:re", T. J
KOOJeD_,",P!"aI",,, L
a__ ,CI
w ..... Wl
Imidt·_ Carter

~IO
l·oe.... B ..

9ft lOJ.... ar.18II••

NeJ, BJ

COIer, I( I...
galee, as
a.1tI~"P I
0011W" H 1
•• eI!.1 B

.~

Ba.MII, B
JerVlI. ..... :
M_.IO _

Tar"".· ,0tee4aw, ,

~,lB



...,

,'. Dlon~t"'unoor 'l'f'Ild..n
wcnleu ~~. "lw illformatIe TerkriJ.bur

op UIlTJUg bij

"PtfIt Duaer YattenD."
De opriohting- van een
!POt eonereet gemeteel-
den waterrt'8EIrvoir .
-.1atgestok. kamer
ot1icieele besoekers,
goten on reservoira
beiden de oliekamer
.... zobals aangetoond I
op de lpeci6.catien en I
teekeningen.

Feb.,

!PeJlartement van Pn~
'lieke Werken, Caledon-
!8quare, Kaapstad, ge-
idurende de gewone
ikantoor uren.

I,
I

I,
Tenders moeten, om ID n.~"""·"fJ',i.,,(J' te worden genomen, mede-

onderteekend werden door twee voor de behoorlijke
Dakoming van het Kontrakt, geen bepaald is, moeten
TeDderaars den kortsten tijd waarin ZIj aannemen het werk
te voleindigen., De laagste eenige tender zal niet noodzakelijk
MDgenomen worden.

JOSEPH 1(EWEY,
Hoofd- Inspekteur, P.W.

Departement van Publieke W
Kaapstad, 16 Januari 189

Voorloopige
Publieke Verkooping te Durbonille

Kennisgeving.

VAN

12 Kostbare Bouwperceelen.
DE ondergeteekende, daartoe gelMt gelast door den heer Floris P.

Rowan, lal tel' publieke competitie aanbieden gedurende e.k,
Februari zekere

72 ~o.~bare Bouwrperoeelen
in het vooruitgaande dorp Durbanville.

Volle bijzonderheden en Plan lullen later gepubliceerJ worden.

BILBERBAUR, .LB SliEUR, WARL & FULLER.
Bó",au Straat,

Kaapstad, 18 JILtI., lS99.
! l:·
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SCHILDPAD VLEI, Dis!, 'MOORREESBURG,
A~de.liDIt M.llne.bury

Op Dinsdag, 14 1899.Maart,
------

DE heer JA('OJJU~H. BLABBER, die zijne boederij gaat opgeven, heeft
den ende-geteekende gelast, op bovengemelde plaatR en datum,

publiek te verlroopen, zijne kostbare losse goederen, bestaande uit:-
I. Levende Have: Eerste klas Ezels, Ossen, Koeien, Schapen

en VarkeW!.
IJ. Boerderij-gereedecbap.
Ill. Granen, een groote hoeveelheid, waaronder eerste klus zaad.

Volledige advertentie verschijnt later.

JACOBUS H. SLABBER.

Van der Spuy, Immelman & CO.,
Afslagers.VeJldu ..kantoren,

.Malmesbury.

Aardappel
'..PUBLIElE YERIOOPING f

POBLIBIE YERIOOPIIfG!!

lfaUtBoaaa ..... k
. £ CJ.£ •• a £ ,. d. ~

To BalaDce- 0 0 0 339 11 61 11~ t III
tt GeDenI Rat.-

1 13 , 1 13 , 3 6 8 'A~' ... :
CarreDl :::.n 17 aj n 17 lij '64 l' 7

.. Contn"'batiOD from '
0 0 0 0 0 0Oo,.enuaeot I" 0 0 0

.. ConUibua~ from < .
otber CcnuaciJ., 'ril. :-

ToU. OD KaiD and
22 10 0Di"iaioaal Boad. ... 2i 10 0 0 0 0

.. Other 8ouroes of
&,.enae, ria. :- '1 0 0 '1 0 0!Jog Tu: ... ... 0 0 0
Interest OD Ratea ... o 19 0 o 19 0 1 18 0

O,..rdrawn BaJanllf'll OD
0 o 0:MaiD and other Roed(206 10 \71 D EI 0

S~'before me, &s ~itn .. , thia 6th day of Janua,*, 1899.
. BEll C. B. DOODS. L

Exarnined:and allowed bI tb. CoucH on the i3th d.I of Ju1I&I')', 1899.

....
Pnblleke Yerkooplng I
..

Publieke YerkoopiDg I I
DE Ondergeteekende, behoorlijk gelaat door MeTI'. M.uwAU'l'JU

DoaOTBIA BBT.lBBUJZlN, 181 per publieke veiling varkoopen --.-"F. On~keDden, behoorlijk
" daartoe geJaat. sijode door deu
hWl' PAULVANJ',LUl8VELD, nl publiek
verkoopen op ,

loeren.

Op WOENSDAG, 22 Februari, 1899,
TE

'KALKFONTEIN, Distrikt HAY:
De plaats K.ALKFONTKIN, 0 No .. a., gelegen in de af~ee1ing

Hay, G.riltwaland West, gren~de aan Wlt~, en ODgeveer drie uren
van Gnqo88tad. op de plaats li een Waonhui4 met .. ~, een
Wagenhuis, 3 Klipmuur Kralen, Diptank: .~ XraaI, een Fontein,. en
.terte Put met wmdpomp, een .~~ Landet'lt ~ 200 yardl 'Yler-
bnt., ingesloten met draadhemlDg en een' tDlD met ODgev86r 60
TlUohtboomen. '. .

De plaats is zeer guchikt voor groot IOOwel II kl.m.,ee. ,
Voorts zal verkooht worden: -10 Paarden, 12 Beesten,.600 Bokken,

eD ander Vee dat ter verkooping zal gebracht worden.

VerkoopinQ te beginnen om 10 ure v.m,

A.J, YLOK,
SohatlDeelt ..

A£d.. liDpraad Kan&oor,
Cal'ri.!11Il, U JauUiIU I, lS!1:l.

S' *OBGllfll,

EENE Scheepslading Magnum
Bonum in halve mud manden

iD uitstekende conditie om no te
planten.

DE ondergeteekende, behoorlijk
gewt door den heer P. J.

Marais van Kimberley, zal ver-
koopen op den plaats van den heer
P. O. Wright,

St d PAPKUIL,Somerset West ran. in het distrikt Hay ("IlItrent 4 uren
van Campbell en [) uren VRn
Bchmidtsdrift)

OP .

Woensdag, den 1&1en Feb., 1899.
125.) Merino Ooien
239 Merino Hamels, in eerate

klu conditie
150 Vette Kapaters
257 .Angora Ooien (Goedgeteeld)
13;j Angora Lammeren

- " Stukvaten van 6 Leggers. 180 Kaapscbe Scbapen
Leg 646 Merino Lammeren (9 maan-"Kuipen (populier Hout), 3 - den)

] 2 Kaapsche Bokken
dadelijk te be- 21 Stuks Grootvee

20 Merries, goedgeteeld
DU TOIT, " Wagens met trekgoed

Boven Vallei. Ploegen, Eggen, 'Boerderijgereed.
sohap, ellS., eo., enz.

Woensdag, 15 Feb., 1800,
TE

PAPKUIL, distrikt HAY.
.DOORNEN die ple tuigen ge- Varkooping te beginDen om 10

~ -willen hebben tepn ure's morpu.
, ..... PrijI. 'NI"oepD aich bij 'GBO. G. GIB.

. V8DCllllfallpt •IGriquutad, le Iu., 1899•

A. FITTIG,

47, Burgstraat,
Kaapstad.

I"J"'E HUUR twee groote gemeubeleerde
.J. Huizen, met Stallen, Wageubllia,
ete., n'Oeger eigendom van C. A. Coaton.
Doe tfadelijk aanzoek bij Benjamin,
Somerset Weet Strand, of J. F. Penls,
Wellingtoll.

Uit de hand te koop.

gen.
Prijzen billijk;

komen bij'

J. F.

Wellington;
17 Jan., 1899.

WOENSDAG, 22 Februari, t899, te KALKFOftTEIN.

GEO. G. GlEi Afslager.

TUIGBMf

.JL D. GOBUGTS,.... ,.1.

weduwe Isuo

Di"fieke~ coDdi~ WA. -:}N)U.~RSVLEI SCHUT.

AFD&gLlN~YNSnURG. ~
,j

TE word ..n yerk"cht ,~ 8IrynllbarK-.,'
d.,1) ~en .1&11111<1 j, ) ";~l!l. indlq'

niet te .yoren &:<-I... t :-"2 .Merino Oot."
linker ....1' .\\· ..1.. WIlt .. ", t eli winblbalt:
IICIJter, recht .. !" OOI"blllf mun """r pn ... '
achtrr, reehl ..r &lJde g"''''tlflrt! 7K.: 1
Kerioo O"t. link.>r 'N.r ...... In ",,,,,,,,t ... ,:
",okelhlnk "ch ....,.. ,.. chr..r f ur "alf mall',
Yl1Or, .... ehter J(gde Io.... Jpfff'rd 71(.; l
Kmno IIMm. linker oor na)llwllblari ... :1
~lokelh ..ak ae!tt8l', r.ebter oor ha'f maal ~
VO"I', onduidelijk ,.Ietter J op rechter&tcl.. J
JelUkt op 7K. 1

C. J. DUPLESSIS, 1
8chatm __ •

AAN bIoed~ en yrieoden wordt
bekend ~t dat eie cEaget 4-

Dooda, aaderal.aI • onze woaiog Yer-
lehenell i., en. beeft ..it on. mUlden weg-
J8IlOlDellllDze ... geliefde moeder AnA
1ACO.lA. BUltOBIj Jgjeb. Kotze), iJl den
ouderjom \'1ul 7'l&rim, 6 máaudén till 7
dagen i nog oief eén!jaar Dlldat baar ecltt-
genoot 1acobus Step~us Barger, in het
zelfde buia gestorven i is. Wij ve1'blijden
OOI JD de gedachte dAt onze lieve moeder
OOI ill allee een voor~ld wu, en dat zij
ibging iu de vreu~e haar. hem~hen
Vaden. i .

Uit naam der ~enlijke kinderen,
1ACO'118 C. SX1T,
HEL_lU SlUT

, (Geb. Barger) •
MuisboudfonteÏJl, Hopefield,

Distrikt Malme&bury,
14 laouan, 1899,.

!

PL.UTFIlNTEIN fCRUT.

AFDlELING STEYNSBURG,

..,
.

.
,

. - -._ ,

DISTRIKT. LADI8JUTJL
._

EXECU'TEU RSK~M ER, In de Zaak tusschen Jacob.
Johannes Nel en Pieter Jaoobua
Nel, KlageI'B enJ~hannes L<$wikua
Bonx, Verweerdj\- •

I·N nakoming 'l;.' '. een vonnis VRIl.
het B~btahof in boyen-

genoemde Zaak.:"l eezae vermopmg
gehouden wo~ te

TOOYUIOPSBotBL, LADlSmH,

-
Toor de Administratie van Boedela en E1reltten van OTel'},eclen

Pel'8Ouen, Afwezigen, en ande!"8n, ala EZeoutemon, Agen~
Trustees en Administrateuren; de Belel'8'!ng 'V&Jl Jtap1~e
Sommen onder Seou.r1te1t van V'ut ~.endom. - J ~

TE "o!'flm Yf'rkocht tA Stp3'lr4b,.I'f " j
dl5ll ~t"D ,1.oQari. 18ilJ. iodlea j

Dl., te YUI'<'I\Bt'Wat :-1Merino l.am, Jm. .
Irer00.' .",,,Inw.~rt ..n balf m'.u Bell., :
lillker htlQl'll ~bl1ltlll C,f.; 1 .Men... j
.B&m. Hobo.. our Iwalawstaart en baIf 1
maan achfAtr. 01,«1" .It·lijk b,1IoDll ol' linm
hoorn. 6elUitt ot' C.l~,

u J. SCilt:TTE,
8cbuUDt"e6ler.

AAN BleeclverwJten eD VrieIIdeD
wordt bekend ~ dat ~ den

Heer beba.gd heeft ~ mijDe .ijde weg
te nemen op Za~ Januari M, 18H,
Da eéDe .r1llkkige ~tverbintenU van
lleehta v~jf lDMIIden ~ rijf dagen, mijDe
teedergeliefde echtgenpot& HlU.nA Al'Ol.o-
IlU HBTDUa'BTCH, Iteboren Slabber, in
den zeerjeugdigen oalerdom vao21 jaren
'I mu.nden en lt daaeIa. De liedereia ge.
~,bij. b.ar graf ~ ha:ar ZOOdaP- AANGEII3UIJEN In het Schut te
aebool.VrieDden en ~riendioDeQ, .... ; Ba~etll"f!flL K.... I :-Een ..warte bl .
OU soet..: ... JrOI v lOr d..n }cop, ftcht.ooroor alip nl

Ik ~ ook mijn l-rt,eJijkéD daak MIl lIChter, "ioolbllak TaU voor, Jiukervor
L HUIDAAD'! --- Tafels, Stoelen Eenr-. Neetbl~ en Dt.Biooardtoe 'fOOt de t1Ne 1tIlJr.1!d ui, nD aebtu, (eli wfftf )

Ledikanten enz. belaDPteJlibg ~~ lij h~ bekJODd J ell .but. wtce., acla.terpookn en ••• wiu.n.1 K 2 Paard. 1 P Tui ' ~ aDea die lDtJ SOI)~" hebI.n bij- -;!catn lt. 8 JliIoIt n oud. 'frkcop~
Ploe&r, 1 v'~ aarI· ..,. gen, ~ iJl cle&e ~ ~ IlOO a..... bl I~en niet ge.uet op Zat.n1I1i, 2ll Ja.allllltg, .a.runragen, .a.oeen proeyiDg. De JI_ iheeft 8fpYeD, de lVR.
Kalf, 8IlI, tmi. Heue Deeftse~l" DIme d. ft.... rIET DE JONGH.

Ill. Bar Drankeu, Bottels, Flea- &ij geloofd. " . Schgt.meftt••
schen, Vaten.. ens. " De becl.elde Ifartebeed : rM:U

T1alberb 10 J... , ari, ll:HT. C.W: JOHN80N,
\ Onder Baljuw.

Ladi'mith. 16 J4·' 1899. 'VAN....WeJlliDItotL,

IFDIIUIGSWD lIIPImBDG. Wit SoIailllJlie]
I jaar oud. tm.d .

.-- ....:teJloátbuf.

GEVESTlED IN 1838.
1'I&U\\'OOBJlIGIJ.CTIGmOORPOUIiD BtJ WIT Til OT PillE1tPJrT, 10.17, 1881

KADSoreDI HoekY"DAd.d.~n.¥ •• D-. ..a.ln.....
(INGAlfG WAAL~TaAAT,)"".KAAPSTAD.

Aandeelhoude1'8 Opbetaald Kapitaal
Reservefonds • • ' • • •

Ilf GEUGD& DI8DlKT OP

Zaterdag, 11 Januari, 1899,
te 10 ure 'a morgens, nl :_

• • ~fl1,OOO
• £74,800•

DIRECTEUREN,
Edele heer J. H. HOFMEYR, Voorzitter. *.led heer W.lU.R8H, (Firma :Hareh
W.led heer W. HIDDINGH, LLD. ,en Zoon).

W,led heer ADRIAN VAN DER BUL,
. (Firma Van der !rill en Co.)

A. n. PETERS~T, M.D.

IliJ"Zij die ,fe EX8CllthuMlkamet' wenechen aan te atellen al. E:romtf'uren, Mede-
Rxecllleuren, nf aodetUlllA, gelieven heu te benoemen en WIll lAlIteU"l1 WLLVOUW, al.
u Ex..,lllAluJlI.kamer" in Kaap!tad. BENOO DIG v.

Aanzoellen om Leenineen, onder Securiteit van' Vut Eigendom,
te,.n, Loop.nde, Koers van Interest. worden dareUJkl ,.durend.Be'Jrboldll-uren overwopn.

DE KAlIER ADllINI~TREERT INSOLVENTE nOEDELS DOOR
IJ ,UlL lSE!.:ltETAlllS. •

J. H..N. ROOS, !:ecrelaris.

C. SMITH & Co.,
IKool enmmm81llout ...UrftWlI~I&lVI;I

:(DlONIML EN _AMERIKAANSCH./IAOENIIOU
SToor" .~~' ..~~ • ."..

TI rrostraat

'.
'-:"

"t:_;.
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