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20 do. Je.,e .
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20 00, EZIIa.

I)i' 'fAANDAG, 4 Dec.,

Z: I, I. ES g-emeld getal Paarden
, , Ezel_; Publiek worden ver-

ke·,: k' KUPM,TS SUTION. de
!',Ll·,i,·o ZIJll bij uitstak. groot, sterk
,:1 . ,,,·,jl' couditia en geschikt voor
dad, :Jf- ~l'bluik, alsook de Eaels,
J" ]'.I.lnlt'u en Ezels zijn van 2 tot
',ir,':I"ud.

P. A. GOOSBN.
: t.. -I. i-i/liers ~ Co•• .dI8lager8.

P,U l, ~l ~0Y. 1899.

:~ P.S. - Geen aangebrachte
P,l ,:·Ivo zullen verkocht worden.

.-).-)~I~LACHTHAMELS
1TI T:::t'\' !land te Koop bij den

lf. B. BEUKES.
.Arieskraal,
P.O. Grabouw.

Ouelerwij zeres Benoodigd.
A ]'I'LICA TIES (vergezeld van

zet uigschriften) voor de be.
trt~~:r]<Tvan onderwijzeres van de
Pi,!)::"k~ School te Vink Rivier
!. "",'0 ti mijlen van het dorp
H"lWlê,OU en 1f mijl van Lange-
':,-:. }{ailway Siding. zullen door den
orl,i"rk'l>~kende ontvangen worden
t,." ,j"T1 12den December aanst,

\"t'rl'l~chten Holiandsch en En-
2'~1,,·11 eo 11uzielc, Lidmaatschap
van ,' ...u Protestantsche Kerk. Sala •
r.. C';II per jaar met vrij Logies.
Wakzaamheden te beginnen met
het k wartaal in Januari 1900.

J. H. CONRADIE,
Secretaris,

Vink Rivier.
P.O. Langevlei

GEVRAAGD.
EE ~ Geoorti.6.caerde Onderwij-

zeres om onderwijs te geven
aan acht Kinderen, op een boeren.
~Ltltt' (door Gou vernement Onder-
Sêt·I!ld). Salaris £.')0 per jaar, met
nQl' Inwoning. Hollandach en
l!'IZ:l'k een vereischte. Post drie
mil:'n l'dr week. Werksa&mhed~
tt' r""'lunen na December-vacantIe.
.iJrl!~,..keu met getuigschriften in
l~ Z"1:' :"0 [liet later dan den 15deo
DPI"'I: :,...1' IM99, aan den onderga-

A. P. OLIVBIR.
LJl"rk 'ppeu,
\', " .ria West:

BENOODIGD
E E.\ Underwijzer en A&istente

,la:J de Publieke School (A.III)
tt 11,<, : !E'~baai,dist, Malmesbnry.
~;!",rL'i-eUrespectievelijk £120 en

£1)'1 fwr j.iar.

\'\,·,.,chl'lijk dat Onderwijzer
!Iv>:,,:. ast kan waarnemen Zondags
!pplic'lIties moeten vl'rgezeld wezen
:nét '(. c''''rtI ticeerde afschriften van
beklll.lmheid en goed zed~lijk ge-
drag. Diensten te beginnen na
Ker'l I acan tie . .Alle bijzonderheden
TerK;IJ!!hH./lr bij den heer

\, E. ANDERSON,
Hon. Secretaris.

:de Klasse Pub. School,
Hoetjes Baai,

Saldanha Baai.
~!_I \11\

Ondt-'I II i,izeres Benoodigd.

INIIII.p_ IU Clru.
KENNIS wordt bij delen gege-

ven volgens wet 40 van 1898
dat op een vergadering van dezen
raad speciaal bijeengeroepen, een
belasting van ltd. in het £, werd
gehev~n en opgelegd op aUe on.
roerend goed daarvoor vatbaar,
voor den dienst van het jaar 1900.
1d. voor hood weg en td. voor zijweg
doeleinden, gezegde belseting ver.
schuldigd en betaalbaar te worden
aan dit kantoor op dan laten
Jan~ 1900 •

Op last,
HENRY CARSON,

. Secretaris.
.Afdeelingsraad kantoor.

Ceres, .
25 Nc)"tember. 1899.

Mdeellng&raad YID Piketberg
TENDERS gemerkt "Tender

voor onderhoud Grey's Pu"
worden inge",acht door den onder-
geteekende tOt den 20sten Deeem-
ber 1899, om! te onderhouden en in
staat .van herstel te bouden voor
de periode van éen j~, gerekend
van den Isten Februari, 1900, de
weg onder controle en bestuur van
de~n raad-over Grey's Pu. De
tender moet sijn voor een jaar. en
de tenderaar ~ verplicht zijn een
contract aan te gaan te samen met
twee verantwoordelijke personen a)s
zijn borgen, ,wier namen vermeld
moeten zijn in den tender.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk .ngenomen.

. op last,
:NICO. J. VLOK •

.Afdeelingsraad Kantoor,
Piketberg. Ij) Nov. 1899.

APi'i.if'ATI~S (vergezeld van
..> dgschnftcn) '{oor de be-

:re~·.lj! van onderwijzeres van de
Bo-:., , 1:001 te Wildepaarde Kloof
lelr'(. I, uiLtrent een uur van .Ashton
,'ta' ". Illil"n door den ondergetee-
I:tr.:. ,~,'\':tn(}'en worden tot den
~I',t, ; [l. ,·'·Jllb~raanst. Vereischten
80:<1:. :. "u Enzelsch .Muziek en
H' .'"
aL': 1\ :", Lidmaatschap van een

Pr e" .i : '<cht) Kerk. Salaris £40
~, .':lo,rII,d •.srij logies.
Ir. : 'I.,ldull\eden te beginnen met

Jet i( '\ ,li .....1 in Januari 1900.

F. J. LE aOEX.
Secretaris.

KENNtSGEVING ..-
ItdeeliDgsraad IaImablll'J.

H~HIES& CO.,
Gnu .. ·... ~BaD .....~-

Hout, Kool en
- lolonlul- eJI

op Jut,
.A. L. BRODZIAK,

Secretaria.

Bu iteil bauden,
Re}:)8
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TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN TEt)EN CONTANT.
EVE~EE~S

Net'W'~rk voor Varkens en Sohap~.
Standaards 6 voet en 6 voet 6 In.
G.punt en Glad Rond Draad.

/

B. M. BOSS. &; CO••
STRAND STRAAT,

Gehoekte IJzeren Omheinings StandaarJs,
Span-posten en Veldhekken.

Ons is verzocht nog meer van bovenge-
noemdo artikelen in to voeren, ze zijn van de-
zelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige
iaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de Iaagste prijzen.

KOCH &; DIBIE.
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

ATTWELL &, CO.,
Kasteelstrant 6, Kaapstad,

OOMM/88/0,lIN AIRS EN /~/VO[RDER8.
EE~IGE AGENTE~ VOOR

Crossley's Parafine machin~s, Vastgemaakt en Ver-
. draagbaar.

Cross's Ft.-rtilisers en Kunst·mesten.

Agi'nten "Toor den invoer van alle sO.1rten van
Lan1bJuw·machines.

BOLINDER'S BEROEMDE

ZWEEDSCHE STOVEN.
Veranderillg in Prijzen.

Ten .tevol.te van bijzondere SohlkkJn-
.ten znot de Fabrikanten.

\\ï j k 11n neil Il iet ge-
Slilg'l'll wurden ill pl'ij-
Zl'l1.

D. GQedkoop.te In de Stoad.
Groote Voorraad. Alle Grootton.
BohrljfoDl. Prijslij.t Gn Catalo&tul'c

WOODIIEAD, I)LANT &
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

WALTER A. WOOD'S

Snijmachine Maatschappij.
DE LAATSTE MODELLEN VAN ZELFBINDERS, SNIJDERS ENZ,

Ma.aiers altijd in voorraad.
De nieuwe kogelassen verminderen de trekkracht voor alle

machines met een vierde.
Afzonderlijke Dalen Voln alle machines altijd voorhanden

Maai- en

Beat Manilla. Binder Draad
Landrollera znet drie Stoale.nOyUncle:rtl.

Buffalo Queen' Cultlvatora.
lIkuiS 11111.soort.n, SaIJderlles-SIiJpers, Snl;ur-olll IlIlulOI blikjes, I' 4/1 Pil ..

W. PORT.EU) u3a, Breestraat, Kaapstad.

D·IC pacht VaD
tollen iD FnI,D8C,bh4:>ek

te Kraaifontoin in aNhlnlll
voor het jaar 1900,
aangeboden ter pnttliell.
voor het stad
Woenadag dan 13den .u"'~W.UVI

te 10 uur v.m.
Koopers moeten bereid zijD om

oen contract aan te gaan :md twee
borgen ter Toldoening val) de~ ra",i
voor de nakoming van de Terkoóp-
voorwaarden.

J. F. P. PEROLD,
Secretaris.

Afueelingsraad kantoor.
Paarl,

27.November 1899.

"

COLLECTION OF DOG TAX.

Afdeelingsraad .Paarl.
IIZA.ELlle fAl .'II£IIEuml'.

TENDERS, gemerkt op den oml'llag
als eoodunig zullen worden

ontvangen door den ondergeteeken-
de tot W oensdag den 12den
December, a S., van personen die
bereid zijn de bovengenoemde be-
lasting in te zamelen 1'001 het jaar
1900.

De tenders moeten namen noe-
men van twee personen die oen
contract hebben aan te .gaan met
den geslaagden tenderaar voor de
behoorlijke en getrouwe nakoming
zijn werkzaamheden. Voor verdere
bijzonderheden doo men aanzoek
bij den ondergeteekende. De
laagste of eenige tesder niet nood-
zakelijk te worden aangenomen.

J. F. r. PEROLD,
Secretaris.

A Ideelingsraad kantoor,
Paarl,

27 November, 1R99.
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In ODI8 vor.,. altpve hebbl!a "ij er

op geweun ~Ilt It.oewel, volg~ de rap·
porten van de BritlCbuijde, d. BrilIebe
troepen een ooafiObroba reeks nD over·
wil1DiDgen hebben bohaalJ, toch !lriDgt
de L'JlldelUCbe Tima er op aaa Ilog meer
troepen alt te Mlldea ea wel olll-dat men
de etr\jdkraeht eIer.Repabliekell eader-
schat heeft. HOeTele JDalUChappeD heeCt
~Ileraal BULLER reeda ondeuijn bobeer
in ZoU·Afrlka? Elden gev.n wij de be-
I't'kenlng nn eeD Eoplac:h nleJnflblad·
Het totlle cIJfer wordt gebracht op
110,000 mao. Maar daarba moet DOgp.
voesd worden de echleh'ereeillfingen
die eeden In Natal en Kaapkolonie zijn
opproepeo. meteren vrr.cheen weder
een proldamllUe van den goaverD~ar twee
schietTereenlglnpn In de o:>atelijke pro-
vinoie oproepende voor axUevoD dieoe'
met de iwperiale troepen.

DiDIdag hai .eeD groot g9gecht plaat.
op de oeverw 'Van de ModJerrb'ler, ten
noorden nil IIoaingn .. t Kloof,1 "Jl 'IV'"
uur Kimberlf·y. Het blijkt dat lord
:\{STHun'd kolonDe na het 'gevecht
VBn Zat~rda; te Grupan oa,.blDd"rd
loortro1l, voorbij Honinpelt 'Kloof, tot
bij Klok'oDteio, halfweg tallébeD Ho.
ningnNt Kioof en Modderrivier en 45
mijlen van de Oraojerivierbrog en due
omtrent halfweg'naar Kimberley ftD de
brag, .
BijllOnderhe.ien o:ntr<lDt dit ~vecht

werden op 28 deler, d.l. den Ilag IftU'Op
het gevecht plaats had, nav Kupetad
getelegrafeerd, do::h het pobllek kreeg
geen offioieele informatie daaromtrent
vóór gillternamiddag om 4 uar. Dit il eeu
genoegzaam bewijs, dat er meer achter
IIChullt dan het r.lpport zegt.

Maar wat zegt het I'.lpp3ri? net g"_
vtI'tht beJOn OlD half zeV"D aur dien mor.
pn en dU'lrJe tien aur lang." De vUand
werd uit de p)liUe gedrevoD,daiar een partij
onder majoor-gene ..... l PuLS Of\RBW
elaagde door do ri vier te komen." DU
laat echter yele .yrageo onbeantw~rd.
Hoe groot Wil Cle partU van C.lBBW ?
Waar ie de rest van de kolonne? Zijn do
~pablikelDen geheel on al verdr .. eo, of
ltecht. Tan de naaete politie lange de
rivier? Hoeveion zijn tlr a,n den kant
van lord M.THUSS geeDeaveU en ge.
wond?
Het zal onll niet verwollderen te hoo.

ren dat de partij yan CAIlBW niet llltaat
EEN wu aaa de andere IlJde van de titier t.

TIENDE KONTRAKl', blij Yen, en .zlch pDooilnakt ug Woragte
1897, '98, en '9!). kIlOreD. K"t anJeN woordeo, he~ rap-

L port maakt op onl dt:!Dlodralt, 4u deA LE InteekcDaren die tot nog rivier Dog In bezit V.in de R.,pabllk,lneD
toe Terz!limd hebbon hnnne il, en dat het lord MIIl'HUIJ niet g.lakt

Brandewijn te loveren onder boven- lt de pol4itle ~ wlDnGU. Et sija DOg
gemeld Kontrakt, worden verzocht andore oDverklaarJe paDten In y~baad
wlks te doen Toor of op 15 DE- met dit gevecht W2arover wa t~ niet
CKMBER, l8!)!) op de volg,mde uilen IChrijveo. . •
plant.son : """:Distriktcn Worcester De CapeTi~, pabliceerJegitltmvoQ.j
'I'ulbagh, en Ceres alO Mt Hoofd eea deel Y&Uhet r.apvort YiD lijD ~ia.
Kantoor WOl'Cf'Ster; Ho'>ertson bij Ien colTefpondent, w.. rlD geleld "o~t
d"n hE'er P. J. Dempers, Robert- dat dit geYecht wlW'lOhljalak het '~t.te
!Sl)n; Montagu en Bar'7dale bij deD WU nog ooU In Zlli.l·Afrika palen. ,EeD
heer Frans lJ. du TOlt; Montagu deol nD de imperiale troepen tu,.Co tot
en Stellenbosch cn Paarl Ban do op lUO yarde TaD .de schletpUlsa ~n de
P kh ' " R<rpabliketneD, voordat dM oDtdekt iwer
a ulzen 'fIln de ~laatachapplJ, den, en het ,.UUl alt die gaten wJt &00

LaJy Grey Brug S.tatle_ • jaiat en doodeDd, dat de Urltlche troepen
.~ne personen die geen Brande- moeRen terarrJlen om betohau~ te

\Vlln geproduceerd hebben door lOeken. .
PhyUoxera of andere ,omstandjg- E,n BtUUI" tel8Rf'am vaD OtaDjfrlvier
heden, worden vf'rzocht een deela- melde gilleravoDd, dat er eeD g...bcht
ratie tot dion effecte in to leveren. wu, dat een eterke BaereD·macht Yan 't

Op last nlelen op lord KITHU8lI'S koloDDe af-
, trok, 'tI'aal'IChanlljk Ian,. HonlDpeatn. P. DO TOIT, Kloof.

ST £LL EN BOSOH. Secrc:taria. Gilteren veraamen WIJ dat lord !MB
Worcester. 2V Nov. 1899. TBUBli 1WlW' gewond WerJ io-

T d T d ' . dm GIg, en laler werJ daub]en ars. en ars. £811.-IIIII.rrll EzII gevoo,J dat h~ .. dart nverledenI.. il. Wa& daarVan waar b kunoeD wIJ ,"et

GEMERKT linkeroor halfmaan. -aen. De officierle medtdeellog: dIe
. b·' de d wIJ pobUoeeren il Die& llet rapport:van

Ti''» Tor.m 18 :IJ n on ~tee- lord )(BTBUU, mar een Q~l ~_
kende aangekomen, de eigenaar kan ult pmukt door de PlWIaln ov.u
haar terug hebb.m, alleen1ijk de iDKu,.~_ t

kosten dour ndverteDtia betalende. Het il D.UeIoo. ..mter 0"81' au! ge-
F. J. SCHBEUDIR. vechulllcbru ..teD. '. &IKdat· ...... lnformla&l. I e

Karbonaat;' Braai. wordt. doo.......... BN feU dat ~ iil- ,
P. o. Hope&ield~fonutJ.,.oo b..... -. wordt ter' ,.

1899. . ..... tI.....u..a..Raeud

Paarl DiYisional Council.----NOTICE.. .

TDE farm of th .. revenue of
the Tolls in French Hoek:

Pass and at Kraaifontein in this
Division for the year 190U will be
put up to Public Competition in
front of the Town Hall at the Paarl,
on Wednesday, the 13th day of
December next, at 10 am.

Purchasers must be prepared to
enter into a contract with sureties
to the satisfaction of the Council
for tbe due performance of the
Conditione of Sale,

J. F. P. rEROLD,
Secretary.

Divisionul Council Office,
Paarl, 27 .Nov., ] 899.

HIERMEDE gese iedt kennis-
geving dat de s raming, voor

der verkiesing onder Sectie 5, sub-
sectie 3 van de Bra dziekto Wet
Amendment Wet No. 28 van 1899,
.. oor twee leden van t Brandziek-
te Bestuur, deze af eeling plaats
zal hebben te :-
De Hofzaal, Calvinia
Woning van JlI.Cs.

Spits
J. G. L.
N. S.

Paarl DiYisional Council.
TENDBR~, 1ll4Tlw,l on tlw COI:CI'

as RUCIt, will be received by
the under ..igned up to Tuesday, the
12th December next, from persons
willing to collect the a1,ove tax for
the yenr 1900.

'I'enders must give tho narnes of
two sureties who will havo to enter
into a contract with tho successful
tendorer for the due and faithful
performance of his duties. Fo-
further partioulars apply to the
undersigned. Tho lowest or any
tondor not necessarily accepted.

J. }'. P. rEROLD,
Secretary.

Divisional Council Office,
Paarl, 27 Nov., 1899.

"

v. d. Merwe,
p.
rauss, Doega,
ouw, Groot-

zoo re .
Kantoor van Police, Loeriealontein.

" Speciale rede Hechter,
Bran vlei,

Woning van H. D wman, Middel-
hna

" . N. H. ostert, Green
-~ Rivi r

A. J. . v. d. Merwe,
Lo nbm·g.

J ac. A thonissen, Vaal-
fon .

Frans
Dri

W. Nightingalt>,
Mi elpost.

Op Woensdag n 13den Decem-
ber, 1tl99, tllssch 8 uur voormid-
dag en :3 Utlr na ddag.

II. Op de v gen de . personon
welke genomineer zijD, mag slechts
gl'stemd worden :

1. Jacobus Ahv'n van der Merwe,
Tontelboschhoek.

2. Jacobus Ni olaas Moolman
Calvinia. I '

3. Jabez Willlelmus Arnoldus
Steenkamp, ReD, 'tan Matjeskloof.

4. Frederick Johannes Strau88,
jr., Zoetwater. ,

5. Jacobus .Adrinan Louw,

Cai~i~:~OlJUs Nel til nn der Mcrw£',
Tontelbosehboek.

III. Slechts pers nen wi(·,· nnmen
geplaatst zijn OT de lijst van
AfJeelingsraad Ki zers opgemaakt
onder Artikel ] vin W f't No. 20
nlO 1894, zijn ger~chtigd to stem-
mono

"

"
Jl

"

!
F. E. pI~ILPOTl',
Resident Magistraat.

Calvilli:i,
23 November, 1890.

HIER BIJ wor meegedeeld ter
algémeen kennisneming

dat brieven good . sseerd aan Brit:-
sche Krijgsgeva . enen in 'frans-
nal zullen wo. en aangenome a
voor overbrengiQ op voorwaarde
dat zij open e' vooruit betaald
worden gepost.

D~rgeJijk:e COt
in Kaapstad e
opgezondon wo" n door den mili-
tairen pers een '. r, Hoofd barakken,
Kaapftad, dio n inhoud zal onder-
zoeken en die ~ e brievon aao het
postkantoor terugzenden voor
verdere doorz ding naar de plaats
van bE'stemmi •

Brieven ge 'st in nndere deelen
van de kolon' zullen om vertraging
te voorkome wordou opgozonden
aan den mili iren perI! ceosor jn
Natal om da aan een gelijke be-
IJa.ndeliog W .ordon onut'rworpeD.

.Al dergeli 0 corr08pondentie zal
wordeD op I (Jnuen da~elijks naar
Oost Londt, On van d"ar verecr
met iedere legenheid.

8. R. FRENCU,
Postmeester-generaal.

.A!gemeene 'olStkantuor,
!\aapsta 21) Nov. 1899.

Departement fao Publ te Werken,
TENDERS voor verbeterden

r;:ns nanvoor MD ct vI'rbeter-
huis Kaapstad, zuJlon worden ont-
vungen IIoor den c ntl'olour en
auditeur generaal to 12 uur 's
middag!! vc.n den lId n Dece:nber,
18D!).

Allo bijzonderheden verkrij~baar
aan het kanto\>r v n publielto
"erken Kanpstad.

Geen tender Doodz
nomen.

RAAGD.
JOSEPH
Hoofdinsp leur van

Publj ke Wel'ken.

an Toor Boerderij werk,
. wd.
nzoe1r, Et'rdte Verdieping,
trant.

D
IJ'EN gecertifi~~eo erwijzerea
l~ om onderwIJs te even aan
drie kinderen, allen mei 'cs iD het
Engelsch Hollandsch en Muziek op
l'en private plaats nabij de sta'.ie
Three ~isters. Salaris £~Q per jaar
vrije en woning werkzaa'mhedell' te
beginnen na December vacantie.
Doe aanwek met vereischte getuig-
8chrifteIl, bij den ondergeteékende.

D. HA.MMAN.

DOODBERicHT.

( )VERLEDEN te Calvinia op Zondag
morgen deo 19den dezer JASPEIl

AI.BERT SKITH· ABEL, oud 3:~ jaren, diep
betreurd.

Ik bied bij deseu tevens mijn oprechten
dank aaD alle bloedverwanten en vrieaden
voor ban nieodelijken bijetaaden sympathie
inmija verlie •.

A.LL_aLBI.
K _ •• In Ir....

Van L~Dglbul'llChriJft eeo COmtptJllo
deDI: "Het ia trearlg om te zien hoeda
ele Republikeinen die door de
&roepen pvanpn genomen
BelmoDt VMVot'N werden op
ltoenlro18D troon. Tt:!nminste hier
100 voorbIJ. Ik Y8rDeem dat tie
ooI boveu op pwonden W81't'n.
'fl'Ql'IeUJk onmcDlCheJijk."

De Oape A "gul in zij ne
Dintlsa IrOD geen andere Vflr,.,h .. ,.;_~
inbrenlfl'n voor Ilie onmeloecll~lilb
bandeUD8~ dan d..t er geen
waggou voorbanden waren.
blu oDwrklaarbaar, want tiaar
keer m6t de RepubUf'ken
ben W\! rol materiaal Tan alle
groote hoeveelheid. voorhandtD, eD
venJlen zijD .ODZ! p8IIIIgitn "'aggom
honderdcD d. vorlp w8t'k naar De
OraDje,bier B"gaan, hf-l8l.)pnmei
aehe tl'Of'p8n, soodat er velf!ledige
riac.. daar ol ergena anden laDgl dt
moeten wesen.

Ook worJt frkend dat de Ilrn'''''' .....
geneD op Yenchillonde plaatsen,
laoll den Dokw.." beschimpt ell
digd werden.

Wij 'lVtlleD gaarne aaDnemen dat
behandeling der krijglgeYangenoD
goeclkt>ariDjf "an tie militaire
ba..J, en wij vt'rtroawen dat s!al'PfII
genomen een berhaling er 'l"aDte
hoeden.

Naar ~IJ "eraemelllullen de
v.DgeneD die thaue op de I
ook naar 't baodieten etation bij 't
water gebracht wordeD.

A. E. ABEL.

ONTSLAPEN In deD Heer te Hope
Town, op deD26tten deierCORNBLIU8

RoD.RT80lI (OorDe)'), in deD oa.Jerdom
gan 25 jlU'el'.

..Hem bleven WBI CJui.tDJ, .ijn .teneD
vewiD." ,

E. A. JfcGREGOR.

OP den 2. 6eten November, kwaDl de Engel
de. dood. door de derde maal OUBe

woniD~ binnen en DalJl van oes, ODI geliefd
en eeul' kindje Pieter in den ouderdom vaD
bijna 7 ma&DdeDna een zwaar lij,j..n.
"Wat ik doe weet gij na Diet maar gij BOlt
het 11& dezen ve1'8ta&II."
Tev8IUI brengea wij oaeen dank toe aaD

Dra. Neethling en Laug'8Chmidt eD al de
familie betrekkin~n en vrienden voor bnD
halp gedurende zijn ziekte.

De be lroefde ouders,
1. BRJl:DKLL,
A. BREDEL!;.

Geb. V. D. SI'Cf.
Helderberg.

ZAOH'r eu kalm In den lieer onttlapen
op Zon'lalf morgen deo 2';lIteo

Novembe-, na een I.IIgdarlg lij.leo, ODse
dierbar. vAder BTEPHAYl16 I}OOJl'RIED
KRISOLBR, In den oaderdom van tl9 jaren,
8 maandeo en 9 d.tgen.

Treurig' oogenblikken lijden~,
Hre:JpD mij in rUIt en vreng I:

Wuinlg oogenblikken IItrIJdene
Leevrf,n mij de kroon der dea~,

Die da Heer, elk dlo g.looft,
Zelf oona drukken zal op 't hoofd.

Uit naam der gaumelijke kindereo.
O. rr. LE ROUX,
O. S. HAUPTFUISOB

Hel py...... In HoIIea~
DI. M.ller boYiDdt zich thaDI il1

land, WIIal'b .. n bij eenige weken
il pgaan. Uit een privaton bri,!
Ulrecht geeohreven, nemen w5 het
geode :-
Oiat_d laad mea een bidstondiaeie

eu iD _hlUade udrre kerken 0111 deo
te rnpa d. Bepnblicken te benrc
helpen. Ik ....b DOl DOOitte ToreD
1D8Il~ OlD eta kerllaebouw geZIeD.rea D ballullf _ do opening ell

aleehts dooc eeD priwate deur een ingang
De Do:a ... Jtampead vol, uir. de
padeu. F..n&00 ï. 't over ,tbeel Dolla.d.
.11eeu ba de Republie.en rodden, ti
Cbn.tea but tiet op bem ...... Ik heb reOdI
profftlOnlD reden, eD mon .
0..... d. BepabliNea. Da
deo wan ealbaeiu_, docb lij kaDOel!
Illeer dOeD daa te biddeo eo hij te
be$ fODcll yoor re.oaden, weduweo.a

Boven Vallei,
2i Nov. lf.9~.

Dl!: Hemel~che TuiDtel' heeft zlcb
waaI'Ji'f geatlht om OOB"lieveUDg

ELIZABETH FRA.NCI!U, oad circa 2 jareo
gistëreD oamiddag in ZUneD IDllhol over
te planteo.

Dd b'grafenis aal beden DonJt'l'dag
ll&Dlii..Jag te half-vier van ni thet ateuhoil
pl~atl ,.iuden.

w. P. )(OST~Rl',
H. J. MOSTERT,

née LAUBl!SR.
Slant vau Pa"Uoleberg,

29 Nov., 1899. R4MMIe 1(,.18 .... nen •• w ....
...... n.

Na het ..,vechl tod Graspan kwam
putU van de RepublikAioiCbe
Krait 'Ouder een wiUe vlag om
gewoDden te zien. Ze werden
reTaIl," jf8DOmen eD naar
bracht. Na huu aankomHt
deD se op vrijen "0"[

doch kOllden verder voorso..,..,. ODd"r die partij.ij
Van Niekerk, Boeman en et'n
dokter, wieDe Daam onl onbekend
eie beeren D. J. Maritz LiI.lager te
berMY) en Jlnlt'o.
De haDd..lwijll8 der militaire 0

ID dit genl il on. gebaPI onVPrllllllU;-

LedeD van het Roode Kruia lVn in
beechaalde ooriolfen Trij "au mClt.
laD" IU 888D ded nem('u un de
IUkhedeo.

,,..,, ... n 'riJstaat al.l.del,
I'Inz •• rudI.

OE' den 25...ten N0tembf'r, SChODkde
Lieve Heer onl een l1"f eo welge

schapen dochtmje, beiden wel,
De daukbare OuJers,

J. N. Blilll'.
V. P. J. BYl r,

gebore:! UaEDELT..
Helderberg, diet. Pi btlJer",
29 NoyewOOr, l8!).).

TcL_U edtoniïi1."
De Ioloalale Bruliiijp lutaehIP'U,

leperttM~
II. K. WOaC.ESTt:I:.

Iloed • .,lumd
I(upJta4JC1aen llood.I.~. '.' t

eonlribotic, plf V.1' S,I.ulll.
tbeuorier ' ...eer.., w. coDlril>ull~. per ,:. \I
A. Allwit

Wor_te" '8C'01IE'ctlf'rtl door I'
O. KubD, J •.W.V.

Daru.o., per clr.l'i'iea,,·o",l1
1l1Yenilale, por da.G .... ~I.r,,'·
Frunbaryl.perJ.ll. YaD ~,I"I,

wjjkJ lJ. Manil en II' I
8101be'l ...

WCJOCI,.&cotr, per A. Abraham."
Vidori. " ... t, per E. de K I", I.
Brit.lowD, DoDdstak. pe r '/ I:

Oro'l" ...
Bribtowa, per N. J. 1111111111

IJritllowu, collecte~. (j. Klik.
NOfcm!,e,

D.

29 NoY(mbor, 18:1;1.

SCHEEPVAARTBERICHTEJ.

Jt.\AP6TA D.

.A£..GK"(J)lE~

No'l'. il-Lo al.ei", ...0 11'.1 TI" .. ; &c.

't-AtrDar, ....D <le !.u.1
IS-BritanDIe.. trr,~p ("~.:r', .....r- .\.11. \:~
~Ku.ton.u ea.tlt', Iflf':'''''':r U.Il·

Ji-ltlyarian. trorf*Cb1r, ,'ar. I. H':-;~
~ e"lf. '-J'OE:.pt'chip, va.c .... l:: 1!.::'.I, tt;,j

l8-faeker, nn BarrJ
YUr80I[X"".

110'1'. t1--<'arnellu, lIa&t ai ad.;:.,· •. .' l ""
11-Nomad·c. trlloDepor'" '''p. J .... j, ot

11-ldaho, tBD,port:ch:p. n",' I' kil!
I1-U""'oo Oranj1l!,".. ' :..•. ,
ta-U_er Outie, no.&!1/'0 1:,
'S-hK.it'eot, nMl" t·l .. ' ".'oc
---AD«elO c..tellaM. ntar (. ,,!Il
II-Klllft Biot, DU' Ho..,.p.
II-GftJlada, "&'" ~e.cV'l-e
Ii-",tu CattJe, lI&&l d c ~",t

TENDERS wordt hiermede
gevraagd voor een Municil2alen

Plumber. ,
Alle bijzonderhoden sijn verkrijg-

baar bij den Secretaris, aan zijn
kantoor persoonlijk.

D. P. :MOSTERT,
.' -&eietarf. der»aoklpaliteit.·

St.UeliboEoh, aD Noy. 1899. . 22 NOT.
P.O. Three Sisterl,

Victoria West.
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Afdeelingaraad van Prieska.v...--. ~ .. UCIIa M_••
18l1li . ILT"''IIOGI'Itii: - De -...s. .... t'.
BOUlL, e.c. (YOOl'SittM), - .. ~
Gron, Jew-. Du Teii, V - <J&.
lien

~ Dotalea 'fIlA a..t.te .................
~eard _ pteebad.

De _etaria ra~ ~. - ~
baIaDa ja nD £ld- 0.. 8CL
Braadmerlr.kte.-Dur .. tijd na .....

g.YiDg oog JUet geiiiadi&d ., lIedai* .. nad
dit te latH OTentua 'rOOI' de TaIPede .,.....
~r Du Toit ra~ dat bij __
~uurd heeft Toor £3 Da bet ~ ftD Dnc-
hoead_ iD orde te maba _ hij • j1IM na
dug begOlUUlD.
GeIlDtulMrd.
De heer G1'OTe lwadi«t iD lIija rappcri na

de wurdeeriDg na bet se'*a1F BIl de a.,..
lea gemaakt op d. uitapuIaDIg te 8taIbU:-
klee, iD o-uGlUt ~ da nad _
g.bn. Hedl.,.; bet...s. gnUrdeIrd .-
£222.
De raad beelllit om de Jl... H.n.;, de

eea-derde, rolgeu -tnat. £1' uit te 1Nl-
talen, eli 88D ~u1l' 00IItrS0t •• Ilea _ te
gaaD voor _ tijdperk Tall rijf ~ tepa
£10 per jaar voor de lIÏUPaDIIiDg, 't'UIK- Iiaa
II&Ilbod gemaakt per bri8t op de Iaaf.te nl'-
gaderiDg.

Bealoten dat de -roonitt« _ de MClI'8tMia
bet contnc:t lI111lenopstelle BIl teK.ea JDOIIIt
de h.lereD gebn. Hedley.
Het r..pport .. ordt gel-. na de beenIl

Gmve ~n CUlien, met betrekkiDg tot het
OIlderzoek va.n de WegeD iD dispaut op de
plaat.. BlaauYF.t. Het oomité ba, om ......
acbeidene ge1flCbtige red.DeIl, het aIUitea nA

bet pad gaande door d_ kamp na dell beer
De Kl..rk en de denatie ol a.fWijk:iDg ala door
hem gevnagd niet &&IlbeTelea.

Na <wer.. eging en beePrekiDg Tall het rap-
port, besluit de raad dat UIl bet -nnOeII: na
dflll beer M. J. de Klerk, _t ~
tot bet proclameeren ell sluitea na pedea op
zijn plaat.. niet voldaan bn ..DI"II.G, Ml dat
de .ecT8taris hiervan het gouveraem8llt keImi8
geeft.

Beslcten dat de beer De KIen: baDie krij~
om voorzi...ung te maken Toor aija -rog..
•truizen, daar deze diarea genarlijk sijn voor
't reizend publiek door bet kamp.

Met betrekking tot den -.eg genugd door
dea beer Jooste na Lu-eeleegte uar Klip-
dam, beduit de raad niet. te doell, daar de
beer J ooste, volgens rapport na de 00JDJDi.
sie, geen kosteft 1I'iJIen betalen voor adnr-
tentie.
Een circulaire brief wordt gel_ nA dell

kolonialea seeretaria, gedat..rd 12 September,
1899. no. M, met betrekking tot ...njstelliDg
V1UI kerk- en sohool-eigendommflll Tall belu-
ting doeleinden.

Beeloten de l"88OIuue geDom_ daaromtreat
goed te keuren en dan UIl te beTelen.

Kenniveving gelezen VlUl dell oommiaearia
van publieke .. erken, meldeade dat de al1rij-
kingen tusschea Prieska en PrieUaPOOrt ~
maakt aa.n den publieken weg, nu geproola.-
meerd zijn.

Een brief, gedatMrd 2 N_ber laatatl ..
den, van den civielen COIIllIIiaaria VlUl Prieeka,
b;,trekking bebbende op het kiezen voor den
nieu .. " bra.ndmektewet-rud, 1I'8rd gel_.

Genotuleerd.
De secretaris v!'8af{t Teriof om alle rek ..

Dingen T8l'!!Cbuldigd door den raad te mop
betalen.

T""I(estua.
Eon brief .. ordt gelezen van _ heer O.

F. Vermeulen, klag8lld. 0Ter _ watenloot
die den w~ belemmert op de plaate Brak-
vlei, welke ID een zeer ongunstigen to.taDd
is.

Besloten dat de oecretaris de noodige stap-
pen zal nemen om de grieve uit daD 1I'eg ge-
ruimd te krij~en.

De secretaris maakt bek8lld, dat de heer
Gert Hendrik .....n Breda, eén na de raads
auditeuren, die genoemde betrekkiag bekleed
heeft va.n af bet jaar 1889, onrleden is.

Besloten dat de lI8CI'8t&riA _ briel na
sympathie zal schrijTen II&D menou .. Breda,
ten beboeve van de raad, en dat de oecret&ria
en den voorzitter de vacature aanTult.

De raad besluit, om de wegen ~d door
den beer C. I. de Jager op de plaat.. Karabee
...oor gesloten te laten Terklaren, daar de tiid
van publieeeren nntl'6ken is ea er geen ob-
jecties t"f(pn ingekomen sijn.

De rolj;(ende tanden voor opaichter Tall
.. eg-partij .. orden gel_:-

1. A. W. Burp:er, £90 per jaar.
:.J. G. J. van Niekerk, £108 per j......
3. J. P. !:t.aebetb, £120 per jaar.
4. S. W. Vonter, £140 per Jaar.
De raad besluit om dea tender nil den

beer A. W. Burger &all te lIeIIlen, bet __
tract te brekeu V&Il beide zijde op .... maand
kennisgeving .

Aau de werkmenoeben zal. ala Iooa. s.. per
dag betaald worden, en de ~ea'll'OOrdip iD-
specteur zal I>aDblijven tot nader orde, de hr.
Cilliers den Britotown .. eg vooreerst te Il&-
men ouder hem, en dat er bij elke &ÏttÏDiI:
elke inspecteur een schriftelijk rapporl al
inleveren hoedanig de weg •.

De beer Jeppe geeft kllll1D.ia,dat hij al
voonteUen op de eentTOlg;ende ..ergadering,
om ID revisie te brengon liet beeluit VlUl den
raad zenomen met betrekking tot den prijs
van schutten per jaar en die niet onder de £10
d_I .." te verbureu.

De secretaria vraagt verlof na aI1I'.;ghaid
van zijn kantoor voor veertien dagen.

T""I(est4&n.
Vergadering Terdaagd tot den 6den J aaua.ri

1900.

Afdeelingsraad-Carnarvon'
Notu!<'n Vali vergadering gehouden op Ma.aD-

dait, 13 -"ovember, 1899.
'tegenwoordig: -De ,..eI-ed. beer P. Drey..-,

C.C. en R.M. (voorzitter), en de beeI'8II ~aa
Scbalkwijk, Jacobs, Cillien, J. P. Hugo en
D. P. Bn;!:o.

De· notulen van de laatete ge....one ea ope-
ciale verga.deringea .. erden gel_ ell be-
krachtigd.
K ....... boek.-De secreta.rio le<>debet u....a,.

boek ter Wel, aa.nwijz.ende _ bMchikbare
balans op banden \"lW £58 lh. 3d.

AcbteMtallige beJagtingen. - De oecret&ria
rapporteerd., dat bij n.n datum n.n d" laat-
st.., zittinl( tot boden toe de oom n.n £84 l5e.
5<1. gecollecteerd beaft, blijveade de baI&IlJI
nog acbt..,~ de oom n.n £41, ell dat hij
venracbt bet groot..te gedeelte Tall d_ t-
I.ao.s iD te ..orderen TÓÓr het einde n.n dit
jaar.

Goedgekeurd.
OverdraJt. - De !I8OnItariS rapporteerde,

dat de fondBea VlUl dell raad niet toereikend
sullen zijn om alle uitga-nm tot bet einde n.n
dit hall-jaar te dekken.
Lid .J. P. H ugo .teIde ..oor, s-ndeerd

door lid Cillien: dat de toeetemming_ n.n z.ijn
axcellentie den gOUVerDeUl' gen"Uj!d 'Irordm
om een leaning op te neID_ iD tie Steadard
Bank van een beodrag niet te bOnD guade
£100.

Algemeen aangenomen.
Botes Leetl;te ocbut.-D. ~ !"_Ppor-

teerde, dat bonGgemoide aohut behoorlijk ge-
proclameerd is.
Hoofdweg.-De seeretaris rapportMrde, dat

... nige ....paraties l>aD boT~melden .. eg naar
Beyenfontein :Sek tot naar carnan-on TOItooid
mijn ~en een koeten nil lIi8.

Aid""lingaraad kar.-De ...eg-opz.iener klaag-
de, dat de 'IObotecbe br moeilIjk bn gere-
geerd worden door de Mela door \aar gewicht
811 groot,te.

De led"" Van Scba.Ikwijk ea J. P. Hugo
..erInten de vergadering om d. br te iDSPeO-
teeren.

Sa inspectie, rapporteerde de eo.mi ....
dat "ij bevonden dat met eeDige kJ ... Te....
anderingen en reparaties, de br goed 'beut-
woord zal aan bet doel ...aanooor aij beDOO-
~ ia.

Den IIt'Cret&rÏs wordt gelast het uoodip _
de kar t.. laten doell.
Tenden voor aa..ert..ren. - De ~de

tenden wl'rden ter talel aeIeRd, t .... :-Van
d" Bandt de ViJliara 811 C),., - aDe drukwwtt,
ilL~uitf>-Dde r....ds hall-judijballe ....... ,
£15 p<'r jaar.

C. Zinn, alle drulnr.n:, !'Met.
balf-jaarlijbcbe ~ê!l.-; j , Toor
advertenties niet te 10 duia Dl
pootte, en een extra per duim Toor
alle advertennee te ~ 10 daba;
keomisgeTiagen na ICInrt-Mbopï.s_ .....
derlijk te worden gerekald.

Lid D. H ugo at.lde _ _ lid (lJIiIh
_deerde: dat de tader .,.. de M.a
Van de SaDdt de ViDien m 00. ~
-.It, 'I'ÓOr _ tijdperk ftD .. "._, 1Nl-
~ na aI_1 __ ~ .....J....-ri
_ tiJMIjPede op CJea al.- .. na»--
.... , UOIL

~v.. o. L.1.r~ _
I.08UI.lLLJU J[!lLlJlr.N~l

nicftllOODOODliTSCWllJ
c...-aaKT:.

..... ,_MAL.ES8URY.

EENS publieke l'erpdmDg ...
in de Stadzaal, lbJmeebury

te tien ure des oohtende, op Maan-
.dag den 4den December gehoQden
worden ten einde ond61'lteuniDK te
erlangen vOor de Good' Hope
Society voor hulp aan de sieken en
gewonden. '

.A.. J. T. ROUX•
..A.geerend t3ecretari&

.... DE I AFRIlillDER BOlD.

PAA~L TA,I[.
I

AFRIKAANDER BOND._...__
ELAND8RIV1ER TAK.

DE leden ta.n dezen tak worden
opgt'~pen ter bijwoning eener

vergadering: te worden gehouden of.
Maanda.g den 4den December a.s. 8
litVOD<ls te 8 ure op de gewone
plaats, ten einde volgens .Art. 7 A
der algemeene constitatie, Wijk&-
bestuur leden voor den volgenden
termijn te kiezen.

N.B, Leden worden er aan herin-
nerd hunne: subscriptie gelden te
storten, anders zullen zij geen recht
van stemmen hebben. .

Op laat
CORNELIS MOLL,

SeoretP\s.

"- speciale Bonds - vergadering Tall den
Elandarivier tak, gebouden t.. buize van den
heer Philip", Ratelhoek, op den 2den No... ,
1899.
Er 'II'&l'eIl vijftien leden tegen1l'oordig.
De voorzitt.... deelde bet doel dezer ..e~

d~ mee, en daarop ...erd door de v_..
gadenng beeloten bet gouvernement te ver-
zoeken om alle kerk- en scboolgebou .. en mj
te doen zijn VlUl alla beI""ting.

De tak gal voorts baar tevredenheid te keD-
nen met ae concept-wet door den 'II'e~even-
den raad ge,_rd.

Daarop werd verder door de ..ergadering
de beeren A. C. Lombard en L. na lieerden
(Watenal), gekozen tot kandidaten Toor den
braadziekte-raad uit dezen tak .

Al.. afgevaardigden naar de benoemingJl-ve ....
;.:adering werden gekozen de h_ A. C. ell
B. J. Lombard.
De volgende ..ergadering ....erd V&etge.teld

bij den beer P. W. van Heerden, Baagb08k.
Ten oIotte bedankte de voorzitter de leden

voor bun ~ziDdb"jd, en ook den h_
Philip" voor ziJne ga.stmjbeid.
Daarop ging de vergadering uit_.

M. W. MARAIS,
Secretaris.

FRASERBL'RG.-LEENERSFONTEIN,
TAK No. 6.

Paarl,
16 Nov, lt399.

i J. D. CARTW~IGHT & o,
> ... I

GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN
_.ADDERLEY EN DARIJlfG BTlU.TEN.

EBT-, ~, 8Q TheeMrriee, Toilet.utiblen en an. lOOl'teD
Aardewerk iD groote keue. :
Hang- en TafeDjmpen. Vloerlampen voor de Y.oork-

..... , Tafelm ...... f~ utikelen en alle Huiehoad-Be~

~~ en Fan.. ~ 8'IOhikt l'OOI' Trouw-, of
V~reeenteD een BpeaialitArit. Juiat ODtftDpD ..
JadiDg VaD fIDD apeoiale Port. :

"VIL'TORIAN WATER-\\YHITE OIL,"
.600 VUURPROEF, .

IN PATENTE- "FAUCE'r NoZ1LE" .KM KANNEN,
~ , DB BII8TB OLIB Ilf DB IU.RH.

IHoe 1. U"IIIIP' Lev .. ?

BoUD uw ~cdheld, dU .. há t..te dia,
dat rij kuilt doeu om reohU. ~ _ eie

dell Wer eld. Dur i•• Mr _ ..._ add W
Wheeler's Extraot I _ ,_ ,.1,1... H

HEYNES, MATHEW & Co••
~lI~.~.6.D.

D. )l. DU TOIT,
elo Van der SpUf, Immelman ek Co. .

. 1rIalmesbury.
, I

A·ANGEiIOur. Baifelskop.
tijd _ te ....-orden
~.IB99.i.
YÁIl joDR8 mann
15 IilaUdcn oud
gebrandmerkt op (KENNISGEVING .

...•" AANGERoep
, Zolltpan, ov

en te. e.worden V<
DeoeiDber, lB99,
geloei :

Een Zwart wit
den link.. bot
H.S., oaat.ioeat 0 ja
pe1I.I-_ruiu douby (
owl. . 'Een vale de
omtrent 1 .jeN (
donkeyhenpl bra~
olDtNn' 6 jaar 0

Mem. cJotakel' brs
&---.4 L---.....,..

OE Ondeegeteekende wenscht
aan het geëerd Publiek be-

kend te maken dat hij nog eteeda
bereid is Cl Boarders" in te nemen
(Jongens zoowel als Meisjes) ook
"Dagboarders," tegen billijke prij-

Eeue algemeene Bonds-vergadering I79ho1l-
',,,, t.· \',u.lfontein, op den 2den November,
1899.
De voorzitter opent de vergadering met ...

bed.
De voorzitter maakt bet doel der vergade-

riDg bekend, door te zeggen, dat het eeue
uitnoodigings-vergadering van den Draairi'rier
tak ia, t.. einde te zien of er niet een kaDa
beetaat, dat deze t1fee takken zicb kunnen
verenigen.

De beer C. P. van der ){erwe, voorzitter
van dell Draairivier tak, wordt hartelijk wel-
kom gebeeten in deze vergadering, waarna. de
beer Vander Merwe ook zijn dank aan de
..ergadering betuigt, en zijn b..rtelijk leed .....
....n te kennea ~1t, dat bij slechte bet eenige
lid na den Draairivier' tu is die &an deze
..ergaderiDg Du deel nemen, de reden daar-
na is dat het den vongen dag bet maande-
lijbcbe biduur .......
'Na eenige diseu.ome OT'8r de vereeuiging van

gemelde t .. ee takken beAlnit men bet te 1....
ten OTentaan tot de volgende vergadering.

De voorzitter geeft zijn leed ....ezen te ken-
nen over den uit..la.g der stemming Toor de
.poorwag-commi'lllie, terwiJl bet Bonds-TOOfo
.te1 Stoffberg uecbt.. 9 stemmen kreeg, ell
daar bet oppositie - voorstel dr. Maden de
groote meerderbeid kreeg, en de vergadering
uit meer dan twee-derden Bondsmannen b..
.ux.d.

De circulaire TOOr ge1fODden, 1I'1Id1nnm ea
.. _ van Trannn.aI .. ordt door dea lI8aI'e-

taris ter Wel gebracbt.
Met alle belangstolling wordt de zaak over-

"ogen.
Er viDdt eene lange discussie plaat.. ol het

.. el of niet toegelaten ia, volgelll! de venob&-
nen proelamati8ll, zoodanige bezeadinger1 UIe
te staan.
op TOOrotei V1U1 den voorzitter, g_

deerd door den heer C. J. Visser, en alge-
meen aangenomen: dat den oecretaris gelaat
...orde eerst aan de Comm.ia!lie V1U1 ToeziCht
te vragen of bet door OWle regeering toegeJa.
t..n is een aoodanig foud. te ..ormeD, en
na "'lt1fOOrd ontvangeo te bebben er mede te
~iDDen.
'O'ooratel A. Visser, g..-ndeerd door D.

Augenstyn, ..n algemeen &aDj1:enomen: dat
deze vergadering het .. emcheli$k acbt &&Il
onsen aebtbaren premier eerbiedig te venoe-
ken ZOO<ia.nij!e!!Cbikkingell te maken ala door
bem lI111lenmogen g.-lgekeurd .. orden tot
bet uitreiken van patronen aan pel'!lOn~ die
ZIj tot beecberming v..n tuinen en la.nderi~
tegen ba..-iaaen zeer noodig bebben, ....ngeoaen
bet een soort VlUl. dieren zijn die groote ver-
llÏelini1: te 11'''''11: btengen iD onze buurt.
De 'heer C. P. v'a.n der Merwe spreekt sterk

ongunste n.n de.. thans bestaande geproela-
meerdea .. eg t.twchen de a.fdeolingen Frue ....
~.m c.JviDia, Dalllel.ijk dat genoemde .. eg
niet ID de recbte ncbbng en tot 1I'6ÏDig nut
VaD 't nOWmde ubliek iB.
De heer A. vP_r doet daarna. bet ..algen-

de VOOntel,~deerd door den beer J.
H. Smit, en een aangeuom.en: dell &Ithie-
liDII;Inad VaD rbu~ l- petitie te Ter-
zoMen, dat eell. oom_ door den rud
worde ~d om te sien of het niet JIl&O
Kelijk is óen weg te krijgen in een betere
richting als de thans bestaande -.eg.

De voigeDde aIgam_ ~ ter bij-
-mmiDg n.n de t...ee tAItk.., ~
fOllteÏJl ea Draairmer, .. ordt bepuld op da
&tea n-ber, 1899, te Modd8rfOIlta bi'
deu heer G. nA 8chalhijk. , J

De TOOmt. bedaDkte den heer Van der
M_ uit. ~ .der nrgadering Toor SijM
tegen1l'OCmtigheid ID dae v~ ......
de den h_ en lDen'Oll1l' Viaaer voor hUIlDe
gutTrijheid.

De heer ~ an de Merwe beCIaDkte ook de
-..pdering 'rOOI' de Triendelijkheid I!II be-
~ UIl hem betooad.na beer-C. P. TU. der lbnre aluit de Ter-
~"dWIpbed.

,).. VJ8DB.
c._u. _ ·dJ. $ I

sen.
P. J. J. LOUBSOHER.

WollingWn,
1 Mei, 1899. L~OYDS' Kogel.- '

,AERMOTOJi' WiDdlnoleDS.
j JR. NOtiAN, Tanddokter is

Ver.quiad naar STR!JD
Sl'R.A.AT, !(tegenover het
Grand Ho~el. Uren 9--6.

Alle

KANKER.
U ET Atls"b Geneesmiddel wordt
1.~ s~ bevonden een onfeil.
b~ middel !faartegen te zijn •

VeIe Nieu tve 6e'uigachr1fteno
Adres Mn. .... K. VAN NLEKBBK,

Lów$l8tein, D'Urban Road.
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