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Erven

t kantoor van den R.1I.,
zal worden "'eHocht:

er perceel grond gelegeD
1'1, sijnde gedeelte van de
~ooitgedaoht," overgecJra.-
Isaac P. Minnaar op den
pril, 1852, nu gemerkt
n 2, Blok F, metende 189
roeden en 84 vierkaDte

voete 11j
~, i1eker perceel grond gelegen

a:.' bo\-. n en mjnde gedeelte van
hdzelf,le eigendom, nu gemerkt
:; '. 1 l':1 2, Blok E, metende 170
vi-rkan te roeden en 20 TÏerkante
v.et en : volgens aete van overdracht
g'('dagteekendden.l7den December,
1 -" 1.

Het eigendom is gel.en in de
ran der Spuystraat, tegenover het
ran der Peels-plein, en ~ uif
t 1'1"('1' erven beplant met wijn-gaat
d-n i-n vruohtboomen, met goedet.
g-rond voor tuinbouw en een woon·
hili, waar aan en klein buitcmge-
bouw gehecht is, van gebakken
steen onder ijzeren dak.
\' oorwaarden I Contant of een

Kred: (' t van 3 maanden.
Overdracht te gesclueden bij de

Delallng van den koop prijs_ .Af.
<la:-,,-r:,onkosten en alle overdrachta
onkosten te dragen door den kooper.
IId eigendom wordt verkocht

vo1li,'ns grondbrief en kaart, en de
verkoop zal onderworpen sijn aan
'*'11 re-erve prijs ~ onder
d.:!! 11 ;don regel van het hof.

H. T.KNNANT,
Hooge Baljuw.

Kan! oor van den
Uoogen Baljuw,
Kaapstad, 18 Oct., 1899.

TE~DERS ! TENDBRSI

"E \' DERS worden hierbiJ ge-
l \Taa~d voor dë heratelliDg T&D
d.· br 'g tegenover de Hoop,
'omer-et West.
\'00" bijzonderheden doe -men

anzo •.'K bij het raadslid J. C.
~hclinl'~.'n, Somerset Weet.
Tend-rs in te zenden aan den

0Ildpr~eteckende voor den Beten
~o.,..,'rnf)el'.

I'.ieL D. CLUVEB,
secretaris.

Afdeelingwd lIDSt~.".
TOLLEN.

TENDERS! TENDERS!

TE HUUR.
4 Geme'"bileerde HuiMD te somer-
bij !!et \\" ('st Strand..-Doe eenWOeIr

W. A. SOHOLTZ.

word.eQ te " ,
·Vr~.'S~_

I. I. lOOUUS Ir., 4 Co" lfIIagtn.
Malmesbury,

24 October, 1899.

!looMte .AaIortimeDt vaD Heeren, Jongelui'. eD JOIJIeDII BenteJrlule JOeediog. VBJ1
iedere IOOn, 'foor Zomerdracht j FlaneUen Pakken., HoedeD, tichoenen., Kouen 8DJI" JU lIiII.

KESNI8 relt b··dese! TOOI' "deu bouw T&D • )(aD... OP eeIMI, plaat. BabiJ Mal1lMllburJ~' :
wo .V, !",V~ reelbuqr· BendekUiI (termUlUI) .-eo- in ltfaat· om ondenrp' te ,

,volgens SectIO ~51 ('an, ,wet _ van '.. ",boY~" ,mde, ' lijn. geven in Let EDaelach., He>Il... áaoh
40, 1889,. dat de acbataDglrot ;VGOr Voor bi~ .. ..' de en 1laziek. . s.fari8 ~" .
de af~1iog ~ DU ~ II en II Gowr ......... '9Mette"o,_ deo met yrije kost en in -, ~ . ;pet'pli:- .
klaar, 18 voor ~Dsp8Qt.ie, pan het 18den october ea ~de num- ten te worden ..:::~ 0\ de '. "
kantoor val! dezen ,Baa4' tot ...... ., e........ ~~~llumlDer TUI JanUari 1:900 vacantie. ~ "'.'. '
~ATIRDAO, 2" November, t~, ~ dit tiJ.d~ftn.~., '1" . Door ,het aannemeQ- VI.it I '. '.
welken datum een hof ztl\ wo~, 1899. i '. kindereo, kan. het nlariI''?ez. '
geh:0~den.~ ~O ut;u' v.m., t!en et_ .JOHN BROWN, derd worden.
eemge obJeCtie die daarteten ge-, 'BoofdiDpnieur. Ap licatie- sollen door,;#""
maakt mag W~! te o:vrwegen. ~,~<", Ba06H.......... O~de worden.,. ; . "
Verder wOrd,.thIerbij bnniar~, ., E~.,.,~' 00&0bet.1I8l", met oopiëeD .....an ........ i~..:,.:-...&·
volgens sect18265 van wef 4() ftn '. ,.-. ' ,l1li"""" 15-~'_'
1889, dat liet de bedoeliug il ....n KAAPSOHB ens., tOl op 15 November, 1899.:;:g'::'l:r~':'~:l:,; GOOBIIDIIT(,SPDOIDGII' =1:.RD~l~.
:: ;~be~in~::d:ili=~ Tenders loof OHeeII, 1900.
het Jaar 1900. '.

Op last, i- TB1f1)JB8-~~ 't'OOl" de
lmiriaC ft,1l ~ ~ Olieea .,...HENRY CARSON, eï.obhoor_ dieMt ... W 1hIOorww-

8earetaris """__t '-U'eDII. Ht jul' lfOO. -
Afdeeliogeraad Kantoor,' ' t08,IO aIDon, CIttr:OIl .'

~, 16 Oot. 1899. ,

Ia-UW ... , Sept!
LADY GREY BRUG.

LET OP ONS EBNIG ADRBS:

~.A.. 'WIl" ~ lB:i"Y" ~ C:::O.
Langemarkt-straat en .Kerk'llein, Kaapstad.

X~ a&J1 Aandeel-
houden. . . _~- ....Zeltilde lurlljtde ,,,dá,

KBNNI8GBVING geschiedt
hiermede dat overeenkom-~~~ :Z!e!O: J;: -P-OO-i;-.-.-r--d-_-p-pe-_-_I=.=I=~~-P_-_o~-o_-.-.-..-rd--.-P-""--, -I

lijbohe Vergadering van Aandeel- G:UBJ:D vooa ONJlIDDILLIJD l'OOTING,' apeeiaal ui~hte E%CaIai, •or,
houden sal gehouden worden _~ ~arly Rose e~White ~dneys, gelODdbmd ~borgJ;
het Kantoor van de Maatechappij, ~boaen tegen YerDUnderdeP"lleD voor de laatate be~g.
~ .Kaandag, den 308t8D ~ , .
october "IL, 'a morgens ten half LIBEBM AN & BUIRSKI,
elf ure, TOOr de TOlgende besigheid.. BURG8TRliT 2", KAAPSTAD.
1. Rapport van Directeuren te P.K. Bu 157, Telegram Adrs Uhwman.

oot.vaDpD 0'ftII' het afgeJoo-
PeD jaar ei~deden 3o.ten
September, 1899.

2. Staat ftIl Baten en .Lasten.
8. Voor .AlgemeeDe Bezigheid.
4. Vet'kinill Tan Vijf Directeu-

ren in .p~ 't'8D de heereo
JAO. IC. Bc:mOLTS JAC. P.
&mu eD,hllO PBIOLD, die
"t'01g-maArtikel V. aftreden
doch weder herkiesbaar zijD.

Ben in plutl van den heer 8TIPi.
J. ~OTIU (overleden) en een ------------------------

. in plaats 't'8Il dell heer D. LLOYDS' 17' ~ las' .;.!;..Y: DAot:nY.J: A.Oa8~sen

~~~ 'AERMOTOR' ···'_olens.
~7 ,.IIJD. ._
TRIO. HITCHCOCK,

8ecretaris.

lij .. rdea ti de Sttd H op ut Lu4 IJlt '., .... MUd deer .eliigen.

KLEEDEREN I KLEBDER_. I------G.acA.A.K.izr'·"OLG_._ ............. z_G
PauZEN LUG I' . PASSU GIIWBOlUI f

J.' J. DE VILLIE~RS

J. H. DRBYBB.,
Kalabu Kraal.

KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt. regels voor ze1fmaatneming eD lDOD8terI, op ~ft'III8t

per poet lau ieder 4... :.0 Zuid Afrj\ a.

lAdy Grey Brug,
6 October, 1899.

....... D IEDUIEL-,.KENNISGEVING.
In dm Boedel--;;; wijlea I.B.

. 8POLlJIDD.-ALL. P-- die in eLm Win-
kel ftD Wijlen eLm heer

8POwma, op ba GJIODDIU'IU
Pr.mr, HoriGpI Mbba ~
't'OOI'--ba- of uden gondppida-
.•~r--' worden TrieDdeli':1rartibIen, ens., ,.

ftnOOht ctie _der uitstel op te
ftIPl·



FRANSCHE .KOOK-srOVEN........
a.,...

.~
vu sc
wzlki,
fotll U
á4I ,
MM.

o Hf14 wc

MU'
.." j

op .dIU
D~
Jr;' hs,.,. "
ICIIII 1Nl
hurf'll.

IMl·stenl

JUl de

stlHL scab let.·

Oftioe of.tu Oiril OollllDiuioaer,
VaD Jlhyudorp,

.~h Ootober, 1899.

o. HAlf, ,
CiTil OnmmÏllioDer,

V R EDE' Daar de onderget.ekenden ., • .., • ., .... hebben 00.-
I • . .10C- wage.na te maken, e.n beden pe dnq bont V~~

•• gena te vinden ill, zl]n "'1] verblijd onze bepnat!B8" bekend te makeD, dat "'IJ
klU'kdroog hont in bezit. hebben, e.n znl!~n V'"'..... d.-Boeren .... ,?8DII maken, tern
kort.m~lijke kenni..gevlug en matige PI'IJIeD.

N.H.-Let Wel! Oorloga mannen behoeven geeD aanzoek te doen.
THOK & VERSTER, Rijtnig.F.brikanten.

Paarl, 25 October, 1899.

ikI* R.
OSSEN TRANSPORT.

JULIUS WEIL
v.

J. 'REI

IS BENOEMD TOT

ft1l den 3deo Oot.!' J
',,' . ~, ~,

J. W. H. BUSSotrw,
Cirie".;~Eenie: Bezeerines A~ent

VOOR DE LEVERING VAN

OSSEN-TRA.NSPORT.
-'---

Tran8port Rijders, Boeren, en anderen die Ossen Trausport 11
buur hebben gelieven aanzoek te doen bij

JULIUS WEIL,
GOUVERNEllEJlTfr OONTRACTEUR, KA.A.P8T .A.D,

Of bij zijn aangestelde Agenten. BRANDZIEKTE
DEMENTWE
1899. APPLI
DE BENOE
BPECTEURS

.. ,

"i

"

'Bltt: -

, .
7099 1 ' 3 . Blok G.

~W: 4 , "s ~ w
6 ,t,

7 S:' 7 "'. 7'&4- B tt
7105 9

"7106 10 It
7112 1 mok K.
7113 , 2

tt
7114 i 8 ! ti
i115 i 4 : tt7116 i 6 i

"i117 : 6 i
I "7118 7

"7119 B ;
"7120 9 I
"7121 10 I
"

KENNISG VING.
BRANDZIEKTE WET AMENDBME T WET NO. 28 VAN 1899.

KENNIS wordt b dezen !i!eyen
dat schrifte ke appli aati., II........ !I'

direct geadreasee aan den edeltm AI6
den secretaris van ndbouw, Kaap-. Ltt. :
stad,sullenworde in~waeht niet 1~"'---:--'---7---+-__"""---
later dan Maan , den 20ateD . 7062 I
November 1899, r de benoeming' '7063
VBn inspecteurs nder de brand- 7064
ziekte wet voor d ondergenoemde 7065
area 's in dele af ling. '7066

.Area: Alle v kornetsohappen i'071
in de afd. Stellen soh. 7672

Salaris per ju £100, £2:1- toe- 1078
lage voor voer. 7074

F. WtHEROLD, '7081
Reaid t-Magiatraat. '7084 •

Gedagteekend Stellenhoeob, 7085 j
heden, 24 Oct, 1899. .....-7-086

7089
7090
7091
7093
.7097 I

7098

NOMINATIE voor Verkiezing van Leden van Brandziekte Be-
sturen. - - ,
1. Kennisgeving geschiedt hiel'me dat een hof ttj0 dezen Kantore

gehouden sal worden op Maandag, n 6den November 1899 te 10
ure 's voormiddags, ten einde persone voor verkiezing a18 leden van
het Brandziekte Bestuur voor deze Af seling te nomineeren, onder de
bepalingen van Sectie 5, Sub-sectie 3 n Wet ;\0.28 van 1899.

II. Het getal personen, die geko moeten worden is twee.
Ill . .A.lleenlijkdie personen m n genominoerd worden, die (1)

'Woonacbtig in bet Distrikt en (2) ei aars van meer dan twee honderd
en vIJftig (250) sohapen zijn. Pereo en genomineerd, moeten voorge-
steld en gesecondeerd worden door behoorlijke gekwalificeerde stem-
gerechtigden onder de Brandziekte et No. 20 van 1894.

P. B. BORCHERDS,
Resident Magistraat.

Pere.
hj

'-6 ,
, ,7 I
S I

9 i
10 0

5 i
6 I
7 :

I

-SI,8
6 ;

I1 .
2
li
6
7
1
1
2

Kantoor van doo,
Resident Magistraat,

Swellendam,
24 October.

J

KENNISGEVING.-
ANIIUlllraU CI"'III.KENN! EVING.

BRANDZIEKTE WET AMEN SLUITING VAN WEG.

.APPLICATIES VOOR AAN ELLING V.AN INSPECTEURS,

VENNISGEVING geschiedt
A direct aan den Hoog Edelen
stad, gvadresseerd, ontvangen
:Maandag, den 20sten November
teurs ouder do Brandziekte We
:"'tidenin dew .Afdeeling .

Ww.;
VoJdkornetschappen
(I) i, 2 on CS
(2) 3, 4, :), ti, 7, 9 en

De applicant moet duid
Candidaat is.

rmede dat geschreven applicaties,
en St'Cretaris van LanJbouw, Kanp.
llen worden tot op niet later dan

899, voor de aanstelling van Insp80-
n voor de ondergemelde uitgestrekt-

.' o~ntoor van den
. Resident Mil~il!traat, •

to ~ wellendam, i
24 Octobo r, lS9!). i

.......,=~~pté-.~
-: .._ •• ft ~.., Ontl8da ~

~.~~ .. ·.1
. _99r-~--. -&le.~ ~1Nd1Ch. ~.~

1ulHft:leltufnft"ftll~
P.IL ... ·IM; ~'UME

.» OAOOU, Ëaa~ . , : i- .

R.... rt.~·& ,C4,
Boek TMI,w ..... t .. ~ • ., I

JtUPB'l'.,

E••- Itullr ... -- ~ •.;,.J..
...... " D.r lit .. boop..or ...

. MJ Wheeler-a Caplllal1ne ..................................... _ ......
...- BIn IUl"fU1f 1

~"Ir I

De ..(l.,,~.. :.~........
.. ti

o*.~""
u..00a1r

•• :p...... _1r."''' JIeiUOI8'"u ....... CI
~ ...
O.. Bal

De I

~ ...
.hP .....

'-1'- ..
)eeoU, ..... Portem.
CvnDnhud,

I'iIIiIIMor

:ti Oetabw. I



,
)"der TaQ Vier-dld.
kei dQ( t da 1\Ilr.aJ
lllppij 'Ya!:'.lID Ir.
dig op '. lIukelW
tim de ~t1l1etikde
'rea te vuho Il.

rdu lutscb..
le St., .lmetti:

)OP.
'.:(....._

- .~

á.SSE .,PrroS.
}oedkoop, TOOr

n of ge&afip.
r & CO.::,
Keclrstraat 11'.

'anden.
~oor de Beste,
.Un~.het
wscm:
,di, Inst.,
TRA AT,
illnI·Hufa) .• ;
In IOndt!J' pijn ibor
eren,
ran drie qualiteiteo
ml eu zijn allea.

ie OIlS 'll'9Dschea ..
, te zeDdeD ~

YES, Secretaris.

lRHEDEN.
.;

Il Mer MftQlIdip.
delijk IoepapllllUrOl'-
~en tiJL. i'll'OOt·
&id Olll --,.~
IU"8D achteneia
teven OHr~__,.,...,__~~
.. telijk 1'~
ld TaD een bQIl1r ..

of LDtt~ •
IUJn ._,. ~

laJl dGemt ·or fIO-
d.... peet ot m.,,~
=ut 'Ira!. te iór.EeD groot. _
al sijo pTO~'
anng Ta.II alJeé wrat.
end 1faa Toor. du
d onbekeJId .. u..
'an le"'811 eD Twop,
U....8 erkeDDi.og n.a,
erhchteada grOote-
over 8<>11 oncfetriD-
at rou....nd afwacbo- I

~,,1iJ.l<e "';jae 0pp'
s de redo da. FJj
t's Tollie ...... ..;11
VUl baar vr dienJ-
p<>pWair r ,...·OrdeD,
~.oond. da'
, , .deltll1 op de
~ publiek te be-
"" Il artikel wordt
.• ~;'_"'ben sullen .J-
te t r"kEen YIUI do
LJ jdende med..meD·
U!, hun hoede ....

, want hun gen~
.utfeloos, en tPr""jl
-emt de ziekte toe,
de macht van ruik
,kl als C1em~Dt"
. T irney , Koorwg~
u.uto .1 Aug. ·u.~~

u leed Ik aaJI holio
licbaams-toestan

.midd e l da t ik iOd

laau.te hulpmiddel
-e tleschjes ingene-
m';n hart op ran
t en omkeer die er
L ik volgde wrp:'
en na bet derde

ol gezond. 111: beB
g gowee.t, de oor·
< kan nu weer bet.
den .tcek lIlDe>t

.James E, Tirn~:r,

JZEN..
D.

I'P.
n October 1899.
d. t .. d.
10 0 ~ 2
9 o 1:t I
o Il I ti
~ 0 I II
10 0 4 ,)

0 :1 ••
'l 0 li t;

6 0 7 6
li o 10 3
UI - 0 0 tt
5 - 0 0 u
51 - 0 I 7
0 o 16 3
ii o lo t)

6 o 16 0
6 0 7 Il
Q - Q " ~"

'...

CO C~I&II"
I .'

aai It_,:'
....... 1 ,.1INj

. W~...Jta
DD18D.A.G,.t4 OOT. . "

V~"""'ifl.u ...
BiCIbi.rda iD Bolwiiat ....__ ID _IllirIII.

Meubelen waaronder
e Assortiment Voor ..,.Eet,.

.Meubelen Glas· en
KeukeDgereediobap,

zal verkocht. worden een
Helk Koe.

I'iIrl:oonirur begint precies te

H. GIBSON,
"'n....'.""'" is Z ..A. A IIIIOOiatie.

Aui~ee.
J. FRED PRNTZ & Co..

Afllagars.

,N,B.-Intusschen wordt de Uit-
verkoop van de Winkel Goteleren
voortgezet tegen Iser.V erminderde
Prijsen.

Voor Kla.ntel1 van Buiten ID.
Winkeliers.
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RAPPORT
TU .am

0.11:_ ~ be.-d op !.ut eie wet-
s-.de ..~r op 3CIea
Augutu, 1899, om Oadenoet. t. CIOea
_ te rapporteenD op de ....... op
het F.iuik nil koloaial. kOIeD op
koIoaiale .~... PI.egd op de
W.,! TUl cti~ hm. op daa ~tea ;Augua-
toa. 1899. ell OOIt de PaPereD ID .....
baud met de overum. door de repe-
riog T&I1 de Cape CAJI]jOm. _tlIC~
pij. op de Wel Tall het hwa aelaIld, op
den 24stAm Juli, 1899, met iAaclit le-
tuigeni8 in te winnen ell om pepierea
te vragen. eoa te bestau. uit eIeR _.
missaria T8.Il opeabare "erken dokter
Sm&rtt, kolkluel 8cbermbru;;te;, de
bee ren C. searie, Thenla.. De Wet,
:-l. lo'. de Wyl, A. 8. du PI-u eu.
0atB.

Voor seriatim te handelen met de ftrsehil-
lende ondenrerpea Daal' bem ....... _ ..oor
onderzoek en n>ppOrt, acbt U" comité bet
zijn plicbt "oor de iDIormatie Tall dit edel.
huia &all te teea- een alg_eeu indruk op
hem gemaakt door eene &OI'gTll1dige studie
van de lijvige sU1kken gehecht aan dit rap-
port., ~~~ g_~d door de ~
inge"onnen geJnrellde dit verlengd onder-
""",k. dat er _ ueiging acbijDt te bestaan
un den kant V'&Il het locomotief depart&-
m..nt van koloniale .poonregen ten guuate
van het uitsluitead gebruik 1"aIl gla.nskool en
ViljoeWKirift kool en eene alkeerigheid om
koloniale kolen te gebruiken (zie biJVOl!g!lOI
A., biacWjden clv en cIm..).
{"... comité. na deze voorloopige aanmer-

lring, nee w t de vrijheid &la volgt te .....ppor-
teeren :-

DEEL I.

DEEL V.
"""paring of &ruIerszillli door het gebrui-

ken van koloniale ol N..talache kolen
over zee g.braeht aan de eind-statiolls
onz..r .poorwegell op do kust al8 ver-
gel..ken met het gebruik vnn Engel-
scbe kolen.

De betrekkelijke waarde van verschillende
soorten kololL..Je kole. als vergel_en
met a.ndere Znid-A.frikaanscbe en aver-
"""""be kolen.

1. De soorten koloniale kolen gebruikt op
de koloniale spoorwegen zijn als volgt:-
Ind ...e, geacepteerd contract "oor 1899 ..oor

84,000 ton van 2,000 lb.
Storm berg kolen, gtl8L-cepteerd.. contracten

voor 1899 voor 54,000 ton van 2.000
lb.

2. De ....nige andere soort Zuid-Afrikaan-
sche kolen nu gebruikt op de koloniale spoor-
wegen is \ïlj oensdrift kolen uit Tl"IUlSTaaI-
sche llJ.ijnen aan den noorder kant van de
Ya.alrivier. waarvan het g8ftccept ee rde con-
tract voor 1899 .,..ne levering bedraagt van
120,000 ton van 2.000 lb.
3. De ...rugo overseesche kolen nu in ge-

hruik op de koloniale spoorweg-lijnen .ijn
Oeeea Merlhyr, W1O.&I"Vande geecc ..pt eer d..
contraeten voor 1899 ~.,lijk stean aan J 00. 770
ton koloniale berekNUlljl; (2,000 lb.)

4. Uw comité be.....,lt aan dat. inuien de
tijd lRlIkS toelaat, vóór dat tenders gprrBal(d
word ..n ....oor het leveren van kol..n voor
den dienst van het spoorweg ue'partement j.( ....
durende 1900. nieu ..... proefuemmll:PIl gl'maakt
...ord ..n met de verschillende soorten kul ..n,
op d .. ,,'Ctio tuseohen Oo..t London r-n Queens-
town, onder zoodanige ?OOrwaarden a6 d..
eommi ssa ris Vali openbare .. erken mag b&
slissen, •-n de uitkomsten Van die proefn ë-

mingen behooren ....erwt'l'l.en te worden naar
bet tender bestuur voor overwegiDjl;. met b&
trekking tot leveringen voor het jaar 1900.
5. Ingeval de tijd niet toelaat dat zulke

proefnemingen voleindigd worden voor dat
over de tenders hMli..t moot worden, zou nw
t'.omité aanbevelen dat de bas ... van de waar-
de verkregen door de proefnemingen van 1897,
aangenomen ...orde.

6. LW' comité bevt'elt verder aan dat, bij
de eel'Otvolgl'nd" proefnemingen met kolen,
:Satalocbe kol..n van de t-t bekende soorten
inbegrepen worden, met bet oog om te gera.-
ken tot bare werkelijke waarde als vergele-
ken met Ocean .\(arthyr, ..n boe "ij uitvallen
zullen als een wen~. in zekere evenredÏjl;-
beden, met koloniale kolen, ...ordende be-
hoorlijk rekening gehouden met alle nadee-
Ien ...aaraan :Satalsche kolen onderhevig m...
gen zijn door bnar bewoorde schadelijke uit-
....erking op het koper in de foruuizen w8j1;ens
haren zwavelachtigen aard als vergeleken
met den anthracietischen aard van Ocean
Mertbvr.

7. Éen Factor van aanzienlijk belang in b",t
h.ot!liAAenover de betrekkelijke .. aarde van
verschillende soorten kolen is het p<'l'""ntage
van verli es door bederf "ag""" alllnosferi",he
invloeden. v....lruldige behandeling en andere
oorzaken. indien opgeslagen in bet open of
ouder dak.
8. De laatste geaghebbende verklaring op

<lit punt. schijnt te sijn de getni!leni. van
wijlen den hoofd - locomotief anpenntendent
dezer Kolonie, den h....r Stephens, afgelegd
ten oventaan van bet gekozen comité op
kolen in -1M3 (A 6-'93, bladzijde 22, V1'aBj!;
14il ten effecto dat Ocean Merthyr 8 percpnt
ver(je.ot, Stormberg kolen 12 percent en Vil-
joensdrift kol ..n 20 percent.

9. Uw ~omjté h... ft 't nn in p;etuig ..n:is dat
er op bet oogenblik geene middelen be8taan
waanloor Ábet spoorweg departement in staat
zou zijn ......rtrou ...bare en IlAUwkeurige in-
lichting te geven aangaande rie nestie "lLn
bederf. Het ...ordt erkend, d..t verlies plaat..
viadt, do.ch de "vellredigbeid van zoodanig
....rli... l' .Ioc hu. p;issitlg.

10. 17... comité L' van I(evoelen, en zij wor-
den hierin g""teund door de getuigenis van De
den hoofd - magar;ijnw",,"ter vnn koloniale
.~rwegen (VI'ajl;en 1847-1851), dat .tap"""
op geri.,felijke tijdpn behooren gpnomen te
...orden om te geraken tot het juL.te gewicht
van het kolengruis of uitschot dat al. ....n
volst.rekt ""rli"" voor het depnrt..ment ov ..r-
blijft.

DEEL rv.
D.. raadzaamheid om koloniale kolen op de

gouvernement.. spoorweg-lijnen mowel
voor particulieren als anderszins, tegen
een !ageren prijs te vervoeren.

16. I:w comité is bereid eene vermindering
..an het tariel aan te bevelen voor bet ver-
"oor van koloniale kolen iJl naar de kust te-
rugkl'<!rende ledige trucks ..in den tegen ...oor-
digen prijs Van td. tot een-vierde van eene
penny per ton per mijl van 'Stormberg naar
oot<t Londen. en van Rosmead naar Pon
Elizabeth en via De AAr, naar Kaapstad. en
de bestaande prijs van ~d. 'per -ron per mijl
slechts in werking te blijven voor den afstand
van Sterkstroom via Stormberg Junctie naar
Rosmead Junetie ... n al deze prijzen behoo-
ren ook te zijn voor tnasch"n-stations en ronte
naar de ba ..ens.

17. De tweede ov .......eging L' b8t tarief
"oot vervoer van koloniale kolen naar het
bj.nnenland. dat is hoofdzakelijk ..oor kolen
van Sterk.'ltroom en Storm berg op de ooste-
lijke lijn en via D.. Aar naar h .. t noorden.
De voornaamete verbruik"", in deze richting
zijn de dismaut-mijnea, Kimberley water-
...erken en de Rhodeei& .poor ...eg.... , a lie ill
.taat om de t.agen ...oordige prijzen te dra-
gen voor al bunne beboeften. U" comité U.
voor bet tegenwoordige niet bereid eene ver-
mindering &an te """ ..Ien van d... be-taan-
den prijs.

18. Bij bet maken van deze aanbevelinlten
L' U" comité van' gevoelen dat zij, indien
aangenomen. leiden zouden tot b..t gebruik
"an koloui..Je kolen in veel grootere wate pn
<'OOT veel m... r nieuwe doeleinden dan "Dar-
voor &ij tot hiertoe gpbruikt zijn. en bijdra-
gen zouden tot het netto inkomen van de
koloniale 'poorwegen ..n den verbruiker in
-taat ?.oudeu .teUen koloniale kolen tegen een
goedkooperen prijs te bekomen.

DEEL II.
Over d.. st"I...!. ... secti"" VAn stelsel. der

kolouial.. Rpoorwegen waarop koloniale
kolen met voordeel gebruikt kunnen
wot'dpn al. tegen andere soorten kolen.

11. rw comitfl i. tot de volg''llde algemeen"
be.luit ..n gekomen welke zij het hUÏ8 ter aan-
name voorl~en:-
(a.) Uit ,lo ~uig ..n;" voor hem. rekening

hondende mpt de be~ ...rming ....rl ....nd
..an kolen hinnt'n de tol - unie door
v1'OOjl;preresoluti .... VlAIl het parlom!'nl.
•'n ba..perende "ijn g....oelen op t"gt'n-
...oordige contract. - prij_. is nw
l'omité o\'Prtuigd dat koloniaI.. kol ..n
mN vool'<l....1 gebruikt Intonen word.",
OVBr bot !l:eboole 008t.>lijke stelsel. op
de R08mtl3<l .Junctie, "n op het middd-
landsche s""lsel tot bij Pm Elizabeth
Ml op het w""telijke .~sel. minstens
ZOO v"r zuid Rls Ton .... rivier en mog ....
lijk verder, behal ..e mi..qchien. voor die
beperkte hoeveelh ..id kolen di .. gebracht
map; "orden in die ledige trucks nu
Yiljoensdrift voor die .e<>tieoI onzer
"poorwegen ten noorden en ten westen
..an :S ..uwpoort .Junctie. Maar uw
comité wil de aandacbt v""tigen op de
getuÏjl;eUÏ8 die meldt dat voor bet dool
V1Ul groote snelheid .,..n mengsel van
koloniale met anden> kolen raadzaam
8Obijnt.

(b.) De "fi~r and rocki~" rtlOIIters nu
in I(t>bruik op de middellaodscbe lijn
loeomotieven behooren langzamerhand
vervangen te worden door Tiln..,..
IUltoma.liAchen rooster, tenzij een
&ruI!'r geiCbikt8l' l'OOIIter gpvon<Hon
wordt.

(c.) Dat in het ve"oljl; .lIe nipu"e locom ...
tievpn die besteld mogeu worden eo
di..... elke nu in aanbouw zijn uitg ....
rust hehuoren te word ...n met den ge-
!!Chiktstell rOOIIter en met fomuiun
zoo groot mogelijk, zoodat er voldoen-
de ruimte en gloeiende oppervlakt..
mogen zijn, y.oo dat zelf. m~ kolen
..... ...n..J...- f!AI>allBbet J!lQ8Ol1jk mag
zijn genO<'g stoom te maken voor a.
boogl'l'>! snplbeid van pnssagien - t.rM-
nen.

19. U... comité. al de get.uil(pni. en de
.tukken over dit ond ..rwerp zorgvuldig ov..r-
.. ogen bebbende, is tot de volgende besluiten
gt"komen, ruunelijk:-

20. Koloniale koleu zijn en ...orden nn ge-
bruikt, met PCOnomiooch..oordeel voor 'poor-
.....g-doeleinden, ..Is tegen ingevoerde kolen.
op het koloniale kust eind-station van Oost
Londen. .

21. Koloniale kolen kunnen ook me.! econo-
wi.och voordeel boven ~Ian"kool (V~ 428)
gebruikt worden aan bet kD..t eind-station
van Pon FJizabetb, doch om """,.agi .."._trei-
n..n op tijd te loopen i, ....11 meng .•,,1 van ~
koloniale ml't I ~an.,kolml m""r l'Conomisch
Mn lwt gebruik van koIoninie kolen alleen.

2'2. Koloniale kol..n kunn ..n ook wet voor-
dffi ov..r ingevoerde kolen gebruikt worden
....n h"t kl15t riud ...t:at.ioll van Kaapstad.

23. s-..talscbe kol..n.-H •.·t ...ordt v..rwDebt
Uat in d.. naaste toekomst Satalsche kol ..n
te Pon ElUabet.h en Kaapstad alg ..lev ..rd
zullpn kunnen worden tegen ""n pri;' gunstig
af.tek ..nde met dio.n van glan.kolen, en zoo
ue.., "f'rwl>chtiDjl; ...ordt bewaarh ..id. bevt'elt
uw comit" aan' dat :-latalseb .. kolen genom ..n
moet"l1 worden in voorkeur tot glanskolen.

DEEL m.
Ovt-r d.. '"oo.....aarden .....rbcmden aan b..t vra-

g!'n om tAmdeni ..oor bet leveren van
7.nid-Afriltaan.oche kol_ a&Il 't spoor-
W<'g d"pATtement. met speciale Ter-
wij~ naar het leve""n van tneb
door b..t i!pOOnr~ dflpartemf'Dt aan
de venchjl)fODde mijnen ..oor bet ftll'o

..oor Tan zoedanige kolen van de re-

.pectieft mijnen naar bet pont V1Ul aI-
leftl'ÏBg.

12. Uit de papi ..rell en de g.tnigenia ge-
lIeC.bt UA ban rapport. is uw comitê ~er-
tnigd clat, in de praetÏl!cbe toepaaing 1"aIl
die _rden .....rban<Hon &a. de te.den.
de ViI,ioeu.drilt koRa in de competitie met
Itoloai.le .blea -roordeekm bebben ~.
aeer ~r in bet. genl van tnacb ape-
'eiaeI aa-Iea YOOl' ~ l"emIeI' .TaIl Viljoeu-

DEEL n.
Zoodanig.. ander.. wenken voor het gebruik

....an koloniai .. kolell op koloniale spoor-

.. .-gen lUS uit de papieren en de !{etui-
genis 't comité mng tooschijnell raad-
zaam te zijn.

Z4. ( ..... eomité "'"'v lt aan dat bet volgend
contract .lecbts "oor ' n jaar behoort t.. zijn.
doch Mt rie r..geering daama gem811htigd
worde, nadat de respectieve betrekkelijke
...aarde van verschillende kolen billijk ..... t-
ge8teld is door nieuwe proefnemingen "..n-
~Ien in deel I. artikel 6, om haar oordeel
te gebruiken in het vrageu om tend ..", voor
....n. twoo of drie jaren, of eenig gedeelte
dnarvlln, en dat in zoo verre de resoluti .. van
het hui. (notulen, pagina 272, snb-sectie 5.
1897), ge&1Dent1eerd word ...

25. 17... comité beMt het in getnigeni. lBij-
voegsel A, ~ cviii. cD:, cx, cxi, Ind.e
Collieri.". bnef loten Moart &w1 den commis-
'!Ilm TlUl openbare werkpll, clausuIen 3, 4. 5,
6, ?, vertfer. bri8Vfln 6den Jnni, 1899, en
pagmu csx. exxi. OI:KÏi. cuiii]. dat lICbade
L. veroorzaakt aaa de ontwikkeling ..an de
kOll..n-indutrie door het geb ... k of oa ..oIdo,n-
de van de truc.k8. veroorza&CIlde tljd.lij~ ..
.til.taad n.n prodactie en gevol~elijk ,,_
otoring van den arbeid, hetwelk wet vergoed
kan ...orden door eene levering Tall te vele
tMlcks op een l.atuen dag. -

26. Uw comité nadt du aan dat de voor-
.......rd.. no .4 van bet "-teaade kolen. con-
tract voor eene dagelijbcbe level'ÏBg ....
trucks voldoende om te gemoet te kamen aan
de dagelijksche "e ..eringen. strikt aan worde
voldaan door bet depertem_t; en verder wil
U" COIIlit~ aan-"e1en dat d-Ude coudiQee
toepasaelijk behooren te zijn op alle kolen-
weiken waar ~de ~eelheden dage-
lijb "orden g..braolit uaar de gouvemement.s
~t>geD ..oor "" ..... OV£'l' gouvemelll8llta
hjnef1.
21. tr... C'OIIlité beveelt ook AaA dat de re-

ipeCtieYe koleamijMa behoorlijke keania mee-
t.. pnll ua bet ~t drie 4apa
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AFRIK.A..ANDER BOND.

GOOD HOPE (FRASEBBUBG) .

.~1I8OIIB
KOI1llKLUU KAILDIIN.T

Ver81ag van .peoiale Bond ... erpdering .. -
bonden te Good Hope. diat.rilrt Fruerbal'l, 17
October ;899.

De ..ergaderm, "erd _e lebM IllOpeDd
door den bui ....adrr. den beer 'l"'o.. uabeDd. Er
"aren lO ledeu tegnwoordi"

De voonilw maakte aan de rerpderiq dai·
delijk dae er eeu .. tel in dea dia&riblrud
....Clnt was door bee o.erljjden ..... dom ...... M.
J. van &b.lkwjjk, en d.e bee plicht .... _ lid
te Domineeren. Dit :werd gedu.a, en bil ope-
nin, der brief jel werd bnoDd.a dat <I. beer C.
T. J. Krugel met een ~btrekte meerderbeid
IfIlkoa.n "H, en IJij werd door dec ~_
..erklaard al. "ettelVk pk_.

Vooratel De VrieI-8toJ!berg. Dat .. a
opene daokbetaigin, aal ppren wordea ....
den heer Gu.~rt .ao BeIWkwiIk,..... G.....
fontein, voor aijne edelmoedfre opo~ OlD
sicb niet ..erkietbaar te .teJIeD al. in
oppositie te(en den Boucle bodldaat Dit
werd eeD,.ri, U£Ir8D01D_.
N. eene dankbetDirinc.aan den ha ........ 811

moeier, werd de •• rpderiajr lDet .. bed pil0-
ten door den ..ooniUer, deD lieer W. »to~.

E.k ... e!Jaderiu, ~.ordea ,eboaden '?P _
e"eeden DIDIdag van 0- __ ..... WD
bui.e nn d..n beer O. Knapl, fta mo-.
'ontein.
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Vu Lo1ll8l1CO Karquea naar Pretoria £4 'Ii 8CLm ~. 9.
" " "lob&nnea]J~ 14 Ui. .111' £8 181.
" Durban " :Pretoria £6, Ba., m ou.u..

loh&nneaburgc £8 lOL' ID' U IL 84.
pratori& £11 .la.. 84. .. II la. U.
Joh&nneabq e11111. eo; ti i7 ,181.Id..

-
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Inlichtingen verkrijgbaar aan het lI~fdbureau.·· PostbQl ~ te PN-
toria (Z. A. Republiek) eD bij de Directie lIeerengraoht 210 te AIUter.
dam (Holland ~ Ik Il'
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W. A.. DE·VBU:S.
. A.l aeoretaria. lIet Pijnloos' Stelsel vaq, Tandheelkunde,

vAN DE AFRO-AIIE1UK.AANSOHE

TANDHEEJJING IrA ATSCHA PPIJ,
46, STR.A.~D ST:R,AAT

(EQ DEVRVAN HETWBlTB BOU" B~). .

De VoordeeIen daarvan zijn::
1. Alle behandeling bt-aliat sonder pi~o.
2. Geen Platen of Ver,hemelten verel80ht wanneer ona speciaal llyateem

van Crown Bar aod Bridge-werk W:9rdt~ •
3, Volko~en natuurlijk eu voor 't oog gelijk, aan echte taudeD.
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Bond ... ergaderiog, pbollden MI O'1oda, 18
October 1899.
Tegenwoordig elf leden.
Vergaderihg met gebed ~
De aecret&ria al. lid ftII b.t diat.rikt.beetaar

gd ..eralag ....n het werk ,edau bij de lldlte
dialrikla~tnu"erg. Een brief .erd rel- ru
h..t cirkeloomit', te ken_ .... eDd.. clat de
heer .Mulder ala Boadalr:andldaat pk_a .,.a
ieder lid "ordt ,eboaden IjjINl plicbten na te
komen. Colllité ledeu "erd.n ,elnt de iatee-
kening.penningen van Bondeleden te oabau .... ,
"aD beD die Bond'lII.nDn Iiln of .. orden. la
hunne lijlten met anb.criptie bil d... oIpDde
..ergadering in ~ Inerea, _r cliavilrt,·
bestuur leden moeten ,eko_ .. ordea OlD
dieDd te doen voor de ..oIi!end. t.... i-

Voorrest ..ld door de b__ B .Ben.rl-
J .MarDard: "Deze vergadering Jut de cliat.rilita·
beatuuraleden "!'ti naar bqbne roedkélaria, \e
handelen hij bet ku~&ell..... al~"urcliacIea ......
bet lpeoiaIe oongrea dat .tut gebondeD te
worden."
Algemeen aangenomen.
IDteekeniDgslijsten werden geopend V'OOI' p-

opend .oor ge"onden, wedn"811 ea wee....
~~Ioten de. volgende verg.dwin, \e bOaCIea

te Worme Bad op Woe ..... den &denn-.
ber aanstaande wanDNr elll lid nr""_ wonU
tegen .. oordig te aijn.

G. J. OELLABIUS.
8eentaria.

v.. a. adJ_
.IUm&WU .AlLDIEN~i

-~
GebitteJl YaD .£6 61. Pijn.le UlttnWtg JU st lt ar

Patienten van Buiten in éen Bezoek Geholpen.
UREN; 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden ge'W'lal'boPgd.

Dr. J. E. HARRIS, (D.U.8.A.), DA, '.
. IaDlger.
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Warme Bad.

DISTRIKT ELLIOT.

Een CDlllité ..erpderin, ..ml op a oct. jl.
geboudln bij den beer B. J .• au Ni_ark,
Doornhoek. diatrikt Elliot.

Voorgesteld. werd door den beer T.l. ru
Niekerk, ,_ad",rJ-door du beer 1.H. nil
der W.lt Olll .. n bet roa".rnemea' ~ 1'TIf'II
in Elliou ienwtd te plaat.en ait bet d.per-
tement ..... publieke .. erken.

Algemeea aangenomen.
Algemeen bealo&en de ...,lntie te bMnoIIti·

gen aangaande bet plut_ ..... fen OIIaier der
C.M.a. te Elliott.

Voorrftlteld door dell beer T. J. ftII lfiebrk,
geeecol!deerd door den hwr 8. E • .J. ru.Riebrk
een reaolDUe ~..-rea, OlD de ~ te
"ragen bekken toe ~ .taan op lIooN ....
Aange Domen.
VoorgeateW door dea beer 8. JD. I. .....

Niekerk cia, de ..oom*, .. dl ..... J. H. ...
der Walt lalJen ... plielcl ~ _ .......
f1IeOlatie op ~ trekha.. .
liangellOmea.
Al,elllMD beaJoten dU liet diatrikt ....

1110et uadriopn bij dl ....-u. OlD te".,t....- aaet de ..... ,..""'. ~
Due Yerp4eriaC 1ie.hrit OlD bl w tiItriIrIiI-

beetnllJ' lID .. ~.~ ....
ba om op hilljjb .. te w.rl.eo ~
die acbtent.lH, met .. ."......Ho; ... Mt
d_ialrib YeeI". Mft ...... ;:;; ...,..._
rjjp, ene. .

Een publiek. YW........ ..4.......op
den !Jdta n-m_ ..-k. _lnd.e ru _ ....
T. E. Botbe, Gl _ .. 1WiMietr op le
-.keil .. ook OlD .

H.'S; '~Alf a""BaC
. '.' ~ ...

. ,,' .' .IIt,

ATT "ELL i&,.· ,CO.
. . "'. .,'

Ka.'teel .... ~...e, K...... ~
OOMM/88/0NNA1R8 EN INY(}-fRDER8,.

.~. '1/0.',.

BE
~ui

VE
-ti

lGl

EBNIGB AGINTBN VOOR
Oroaeleya Para1JJle-maehiD.ea, Vastgemaakt

draagbaar.
en Ver.

·.Agenten
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Horolog. ..

.Ir HofJlIllIll IDet dell tNiIl 0'
,"11<1 vt'rtrok k .. - lIl8D m de
. ",lil het .jl(lO",~~ bijeen,
I 'll\)t'rt ."_.n korte aa,wl~ ~
... 1 .1......1 Op dea trem w.res oot
,Il ...oltlateu. .

,_• nt I'" In dit nnDlIllef _!dell iD-
_,.n'álI:d o",treut eeDige ......

- l' n . door de beeren KirateR -
i,. l.ady Greystraat omtreat ..
. ,r d"11 lIee r S. J. RQlIIIOQW,Bona
. r,.nt 1iev"n be<lstl>u.

FRAIISC"HEEK.-BO{CWES.

,ll \'nJdáll:a.vond ...erd een,feTgilr
. r d"lt' v .. r~inl( waar-
,~,.n'\.' h.. lu.ndpl,1 ... rd:-

I{""u.ln· d.. JDchten; recitatie
I 1.I,pn'" "('ry hahy cry": eeD ~r-
.r .len h....r W. E. Mal_be, da,
'dill ...es rerder ....erd 'be8I.Ot8l

.. " '-"fl.!a.derinl: (die ge'WOOulijk all ..
.;..ho\ld~n wt!rd\ uit te ,tenen .oor
, rr on' di"rbaar l&nd in BUlk eeD
." .....,,,"'1 v..n ....rt. ook werd be-
• I.()<W \ .ij kunnt'u bij te dra-

w ,•du n pn ...eezen foo<h, Mt-
".1 h..,;b.t "'''1'den-

GODSDIE:"ST-
',;ell dl' eer d•. Ranch, nn N_
/",,<1 Il{ ..oor 00.- te zien optreden.

I, n.rd .. l'<ln ... er hooiende rede
"IllIl.! ..an ,Job. 15 n. 5: Ik ben

.:. I'U ~iJ de ranken. Verdeeld ala
I ~"ehnsten i. een lidmaat; (2) de
Jl n. t ook God en ("brWt1lll beli]deB·
I' '"ll,!rlal! E"odu. 12 n. 11: Jfei Is
• "jxI'cha V"rdeeld: (1) het pucba
I.ll 11<.,,1. 1'2) het pucha ~ ~~
\ het ?as_cba predi\:t bet g..toof; (4)
.),.1 prediit gehoot'Zll&lllheid. Dit

_~hl)()n.a&D1heid bindt .nes .....
,...ha van het oude ..erbcmd is tt ware
... 1'\ van CbriatWl. \Vii ye1'tfOlnl'eB
,.meente 'lrn&rlijk gesticJlt werd door

.~,le. en dat dese TraChten TOOf de ~
.. " 1 ral afwerpen. Mage God h_ Age-

n liJn mooilijk .. erk te Namakwaland.
ZENDINGBOND.

. eenige jaren .. erd hier een tak van
.ndinibond ge.tiebt en werkte nog tt.-
goed. Dezen lIliddag gaf uuu of JDIII.

,,>en die ,_l ...n de RIIldiDp!lk weet)
hond een onn;icht der &e~'

7." jl. ~nen de bOII~ een bater iJl..
,,' ,'r J_ u.ak geJr.repD. hebbea.
II F.f)CWEN EN WEEZEJ'i J'Om>S·

I' IJ'! '\"oor dit doel hier gtiopend wordt
l' l' •• ", ekend, in aanmerking n__ M dat
.. ' .. t. vOOT bet ambnla~ corpt ..an dr.
R' . ~<>ge.-enbedden.

lIERDOOP,
I 11

'
1 mijn n ........ verdoop. No '<LJ ....

,,,,t "'Ij beb~n nog een "Knai"
lIl,,~ehil<. kunnen de twee )au.ien aan
'.'It .!.f"ruen. USTERV AR][.

=-
KLEINE NOOTJIES·

1\

-, ,.,lIt.ur.-Ek "del 'bai leHtd OlDjij ia
"". koerant mun nootjies o~pMm h.t.

<rlnd"lik om nog 'n pu.r ~ onl1'&lll.
o e

" I .'Pa, b~ nrtaal 'n lDeDi di
" .•ktnd· 10 EOllel.?"
" . Il umbo!!'. IDijn aeon - "olgeD& di
lt;: "'()ordenboek' ",

• e
. ,,,, x,.ER ··W:tt.e pr&ltige Brit ... o'er-

" ....' cd d .... r toCb t. Glencoe. Elaadl-
Illetfontetn behaald!"

, f 'I...~ "Jl, mar nog so 'p ~ pI'&I'
I, :... "er .. inningt, en daa R~ di T'raae-

)[.ntoburg" . • •
f 11 IOSARIS ~: DI IW~I~OI~: "Waar '.

, ... --r : En.aar is Doel? Ek vole ,iD
I, I ,.rn~DDl dan bo"', _ai daar '. KiD
. eu !h.lker man In heel Jobannea-

i.,.

I .A. iii ..ir bOlDwil 'roll dan awe'
_ .. ' ,luloend ",pi va.n luer."

'W,,~~ lo hij ID Engeland? En DOol
~. Itot-'D'! .

lIo'm'

Volg bom daarbeen ! Dit ill di

• \ ,1 ""rd op\ev~l.g.)

•.,IH "J ...julle bet di lDMrderbeid in
" • 1I~1I t , mar OD. het di .loeieDdate

Lege bottela klink di

c 0
o

\ cAll .... ure the Holl88. &ir, that ii wae
. _,"I ,pInta that l .. id it!"

T()() much .pinta'"
• 0•. ,I",n In Bon" of CommoD8: "ODI

[lIln.te dat dl Boere .. 'D beakufde

! '\. '

.s.

~' ,

~ \' , .Ó»

\,

-\'.

'. ,

C. ru: 'lit Lady"'Ilith: Di Bri.., gewon·
\ ).,,,,je~ " agterJor.laat in di baDde'l'lUl di

I 100 11\ 0' ertlligd dat bolle iD an.
C ~d bebandeld .. I word.. ...... i di

, . ,_ , """end .ir hulle mildadiabeid."
G u
o". . Waarom seg jol pieo_blade la

,,' .is t Julle tot nog toe !lip daul1orie·
.... ".Il\ni{t gdled bet? Dita_O

Il
-

,; I k 'Onl &ei dit ai, IDar "..ro1D
.1. 'Salal datjul/. nipdaDlllorierijk.
":' ~.had het""
1 I ~1l1on" dan 10 onnOOMI .. - OlD
~,m.one te ontmoedig met onru.tende

, 1 yo. • () o-o'"•••. I,.s .....~ "D 1IIall .. at teen aiin eie
": ,,,, ~lU patno\ ni"

<.;:KT "Patnooome II 'n Mlntimeni
k. In ,li •• 1< hnn!! nl."
.la, t,k begf\l? jou, Gert! - Ge ..oel" .p." vir ouers. liefde ..ir opregtheid,

.. '>lItH<ute ...",1 !!in geld _bring ui;
i regIe Afnlu",.nder oal he ..er sijn arm

d!LU om';';n ..an die ... ntiJDen'- te
• ~"ud •••\\' , ..rom noem )ulle ..ir daardie kerel

Ilmdat daar ~ker ID~er apoif iD
, dan .lJ8beid."

e 0

" lIC\~SVAL~RAS PAIBOELI .
. , " LosI>ES' (tol kindji)' Jli 'i DOOal
'" getjank. JU moet lie"er atil big
i..r- ... 1 di 'Boef' vir)on nAI!"

'"I. \ IS o·eobliklr.e)ik lUL)
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BRIEVENBUS
De brief ftIl deo beer J. W. Loa .. ,

B.IrbYeld, Cah'iaia. ov ..r bet beweerde
ftII d_ heer Coay~bam GreeDe te
bil thUJa Diet ppubbceerd word_.

u ook eeu Valk" zendt OOI eeu ~ef 01'er
de u oarenaagde afarepe~te III'It~ 1'aD deu
lIIliakeuden domiué," doch dur bij :op "beide
llijdea ftII het papier beeft s-h"~E> ba I ~':':'"
-UU brief Dia* ppJu~eD.
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