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Een van de Grootste, Fraaiste, en meest DES VOORHIDDAGS TE 11 URE PRECIES,

win 5 t- geven de bez igheids- plaatse n • Voor het Kantoor der Nationale Bank. teHarriamlth, O.V.S.,De navol~Dde PLUTSN, ~l8i8D in het distrikt Vrede, Oranjevrijltaat, nabij den
oorsprong der Bown Kliprivier, ongeveer 30 mijlen van Newcastle, ongeveer 40
m,ijleri van Harrismith, en ongeveer 30 mijlen van Vrede, belahllt door de Drakens-
bergen, waardoor het Weiveld groote waarde heeft:

Lot e 339, Houthoek 6,831 Korgen.
Lot . B 340. Nleuwjaarshoek, 6,002 "
Lot .A. 341, Zeekoevlél, 8,897-- "
Lot D 042, Driehoek, 6,163"
'Lot Il 343, Elandshoek, 6,161"

Deze 'Prachti~ Plaawen, het geheeie jaar door voor het vee, alamede voor
Vl"Ilch~nteelt en voor bijna. alle landbouwkundige doeleinden geschikt zijnde, lijn
van buiiengewoon groote waarde voor vooruit8tre.vende boeren, on de zeldzame gelegen~
heid doet zich thans voor een deel van het allerbeste land in den VriJstaat te krijgen.
EeDe kana die wellicht in vele jaren niet weder YOOrkomt I - .

De plaats Zeekoevlei i8 voor aportliefhebben van het grootlrte belang, daar
behalve dat zij een eente-kla.8 saaiplaata i8, de vallei zeer kjlt is aan wilclgevogeUe
en du ~e gelegenheid voor jagen aanbiedt.

BA.RHAl4 M. NOEL,

ZOÓY~BL AlS AlfATEUR8 I'
Bne18Dlerk au d~)l IUZhl·HAlll£t! i,

liTAll Dd

HEER R. :MULLER,
(Greot en KV' '::}odaJ>

en 47 Sl'!U~t ~~,u" 1', K~~,
VOOII 08 BE.'-'Tll

lia.nos, Humonlllm'\ 1.met1kaanllChe~iiI=. Orgels, Strijk- ei h~. lDstrumenwD
ill '. Ook Toor Sn&rnn en al:, .;oorten .ulek- - .
R. .M IT I benoodlgbedeD, Reparatlel, StemmeD, eu
, 4~ ,~, t•• hnt _ .. SOil!l!lJtilll(tiI hiUCWa" r__'_;'" ! '

T,~,...~ ,1_: Q &.ib 11' _ ... +!.!=:"= "--1
"UV,: (a~l --t-t Bual33. Prij"" 'lUll' K"korrt,/s op aalf,ra I,

VEEL No. 1J -6,700.1

Publieke, Verkooping.
In den Boedel van. wijlen GEORGE F. BAUTENBACH.

De Ondergeteekende zal publiek verkoopen' te

V ~ X ~ ei\- 'r C>~,.
OY 10 URE V.M., OP

l\IAc\.NDAG, 13 FEBRUARI, 1899.
I.-De beroemde Plaatsen.i' WITKOP en SPRINGBOK VLE(,

liggende. in. een blok van VIJF EN ZESTIG DUIZEND MORGEN
10 het I?l~tnkt MIER aan en oost van den, OOsten Meridiaan, afdeeling
GordOllla.

Deze Plaatsen ,zijn wol bokend als hebbende den gasohiksten grond
voor groot en klem vee boerderij, en de slacat-beesten van den
Rautenbach zijn voor jaren bekend als de allerbesten in de Vrijburg
Johannesburg, en Kimberley Markten. '

.Dc Plaatden zijn ~8legen langs het groote pad naar het Binnenland
en z~n ook zeer geschl~t om eene b~taalbare bezigheid erop te drijven,
daar het groote WoonhUls,8ndevan khpgestapeldeKraaldie900 beesten be-
,~tten kan on d~.p~.tten en d~\mmen, zeer geriefelijk zijn voor dit doel.
Er Zl)~ waarschIJnlIJk ook diamanten, day de overledene kort voor zijn
over-lijden een schacht gelonken had, waaruit veelbelovend blauw-
grond ge~:olnen is.
. 2. - De onbewoonde Plaats Klein AWa'lSi gro)t 14,994 morgen 30

Vierkant roeden, gelezen tussohen de Molopo Rivier en de Plaatsen
Kloill Mier en Groot Mier.

De eenigste belasting op deze Plaatsen is een erfpacht van slechts
83. 4d. sterling per 1,000 morgen en koepar kan dadelijk transport ont-
vangen.

Ieder Plaats zal ook provisioneel in twee doelen van omtrent 15,000
morgon aaugebod,m worden.

Termen en verdere bijzonderheden verkrijbaar bij

t pingloD,
12 Nov., la.

ERNST SCHRODER, Afslager. lO

'-,r-T 'E'L- -,-"~~NB 0 ~ OL::r~ __ .J L, ._.' t:.::l ~ •.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

._-----_. -

---
1)E Ondergeteekende verscheidene aan weken gehad hebbende om

Dcnnenboomen en Br'andhout te Koopen, heeft nu besloten de
Beomen en Grond er mede Publiek te doen Verkoopen
Op ~IAANDAG, ro JANUARI, 1899,

OJ:n 11. ure preoies,
10Groote Erven 100 x 150 met groote Dennen-
ho lillen r r op staande; gelegon langs het 'lan der Poela Plein, Paarl.
tie ~rV\!:l zullen pp de plek zelve worden verkooht.

.Ds. P. DE VILLIERS .

A. B. DE VJLtlERS & Co., Afslagers.
J, J .. I· 1 ,,('~t\ar" ~ ,\n., I_t._\ ••

heer J. GRIBBLE,Ve
DE

W~lbekeI.,de A1'rikaanache ~.I1eD1.r

PAAh'L, KAAP-KoLONIE,
wo(df van uit atle «eeten van luid Afrika onder~!eund,

HEUT gij Lé'U portrot Wa&~van gij copij~n wen.scht,ofLeVe~sgroot
in een Lij3t wl'nscht \ '~rgroot te Z1en? Het k~mt er met op ~

door wie het genomen, en of hb~' een oude l>ort.ret. 18, en of- het UI'
groep genomen moet worden.--ZoO jal zend het naar Gribble
en op uw bezoek naar de westelijke provinote, ,a ~
Gri'oble om ~ te laten photoJ!'lfeefea.

De 10_ ,muIDClltt_""
DONDERDAG, WoIliiiJM.

SPEOI AI,E TB.EINEtf
Tentoonstelling. ".' '

.GoeOoopl'icketa ;tegen-déllelft.Tau déii:... ..,...lnkele
voor de Dubbele Reis van af 18 tot 20 dezer •

Voor het gemak van bezoekers van sir Lowry'8<Paaa, Strand, en
Somerset West, zal een Speciale Trein van Eerste R4iier Station ver-
trekken onmiddellijk na aankomst van den 7·80 n.m, trei.Il Tall Paarl.

Een Speciale Trein ~look zo.ut Rivier v?Or de Wijnberg Lijn ver-
laten te 12.45 v.m. op Vnldag mor~n, aanslUItende met den 10.30 D.m.
Speelalen Trein van Lady Grey Bridge,

PROMENA"» CONCBRT.
VOLJ~E 'MILITAIR MUZIEK-KOBPBi

Publieke Verkooping

ZIE

Vruchten te Koop in :Manden.

ersoo aan [,iI'rfJzen Ui'tliteloot'd.-BILJETTEN AAN AL DE SPOORWEG STATIONS.
CHAS. C. A. DE VILLIERS,

Secretaris.
Verversohingen zijn op het terrein verkrijgbaar.

Verkooping van Kostbare Plaatsen.
In den Boedel van wijlen H6nry Nourse.

{J
'E ondergeteekende, in zijne hoedanigheid als Executeur Datief in bovenl·

melden Boedel, zal doen 'Verkoopen bij

PVBLXBK.E V.aXLXNG

Op Woensdag, 15 Febru$riJ 1899.

Publieke V

DE den heer J. •
Riebeekkasteel, zal publiek
verkoepen te '

YREDEltBUR&, Dist. 1.IUIIIUUIU'UJl

Verkooping.

DE Heer JAN WAUIOH, die zijDe
boerderij gaat opgeven heeft

de ondergeteekenden gel&Bt publiek
te verkoopen aan sijne woonplaats

"V AAL KLOOF"
AFDEELrnG MAI.MES~URY"

in den loop van de maand Februari,
1899. al zijn : '.

Boerderij Gereedschap.
Levende Have,'
Granen ens enz., .

Volledige opgaaf versohijnt later.
Van dR-r SpuV, Mnmel11l.an ~ 00..,

.4filagM'I.

BuitenqewoD8 Kans~:· .

Groote VerkoOpi~

Winkel ..

, 18{}9,

Secretaris der Bloemfonteinlche Exeouteurakamei
I en WlI&l'borg Maatlchappij (Beperkt).

J. G. ·FRASER, Venduafslager.

Woensdag,25
TE 10 URE

11 Jonge Ezels, 2 J
8 Goed

jaren ond
15 P8a.rden, 2 tot 6
16 Merries, 2 tdt 6 aDJ:

DRILLGEEN BRANDZIEKE lEER. Ruim Crediet !
J. C. Q,."....n1D'

-op-
DONDERDA.G en VIW'-.-.1óF'

26 en 27 Jannari, 'a IDO:l'28tiS-:
ten lOme.

Voor bijzonderheden
jetten.

M AT. AN en D.&I~QI.aU.lI""",\

J., lred Pantz &; Co.,

Malmesbury,
9 Januari, 1899.---- A. J•---- -- . ---_. ------------------ _,-

HAYWARDS
~

SCI/APEN DEECWASCH.
DE OndeTteekende' behoorlijk

gelast ztjnde daartoe deor den
heer NlOOLAA8 VAN SoB.ALKWUKzal
doen verkoopen te

RIEBEEKKASTEEL, fI!!t
Publieke Verk·....."..,..,...E'enzekere Dood voor Brandziekte~

mIDiS, 20JOUW, 1899
TE 9 un V.ll.

Zeker Stuk Grond, gelegen in het
Dorp &iebeekkasteel met daarop-
staand steenen ~uw onder
Galvanische IJzeren Dak, bevat-
tende 6 katIlerS, beplant met .1,500
Wijngerd StDkken en om-
trellt 100 Vruchtenboomen ens.

Intosschén zal het Eigendom uit
l1U1:eléilldevruonten-e- de hand te koopen zijn van den

Een' Ondergeteekende.
L$lpen en Water FRED WERDMULLER,

Omslagen, Procureur voor Verkooper.
Sohrenieren,enz. Yu 411'SPIJl luun I Ce., lflll&en.

Malmesbury, Jan., 1899.
OK 10 UUR 'S MOBGEN8, .

Het volgende :-
L -il Bze1i, 7 Paarden, 62 Schapen,

5 Varkens, 30 Hoenders,
'l'uigen, Ploegen, W&.ter Kar,
Wagen, Kar op VeereD, enz.,

OP

Beproefd
voor

VIJFTIG
JAREN.

In den InsolTenten J)oedel
STEP ANUS ANDBIES '
van Goudklip.
Va.lmeabury •

Gebruikt door
de meest voor-
uitstrevende,

Boeren.

Bij alle Depó~ Agenten en inkelitá I
WILLIAM: 8PILHAUS & 00., Kaapstad

EN

STEEL, MURRAY & oe,
versob.el(1,eneandere Ar-

worden voort- TE KOOP.
, '

KENNlSGEVIN"G AAN DIEGENEN DIEGAAN TROUWEN.
enz., enz.

JL lOO Mud Haver, 106 Mud
Koom, 27 Garst, enz.

m, Gewone usort,iment Huisraad,
ellie
FRED. WERDMULLER, .

Eenig Trustee.
Va. der 8~lIy /1IIme/mall & Co.,

TH.E ,LIT,TLE
Geen ingevoerd Huisraad. aIlea wordt ill- de~liike WerkwinWa:t be...

vervaardigd door seer wrtrouwbare maDJleD.' '.
Benige.Vemardigen van Bamboel8D ~ iD.de ·Kolonie. .

GBIl:.tiOS'tBUBI>1 04fALOOVS FOSt~·VBQ~ ", ll*l"'~n.....
• .' .'.. : _ " _,0 '.' ,' •.••••. ,,' .,.

• .~ I
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Kaapstad, 12 Jan .. 1899.

-
EENIGE AGEBTJrR':,

GEORGE FINDLAY ei Co.,
Grave êtraa,t, KA~PSTAD .

BEllRE WAARDE ONMOGELIJK.
GEL1JKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KlUZE, FAT.,I)~N fN MAKEN O'OVERTROFFEN.

Bezie ons ZOMER VOORRAAD Kán.en an, JODgens ~
Pakkon enz. PriJzen voor allen geschikt. ,":"-1-~-':;:~~::~:::f:t:~~rf~~~~~:!7till~;I~

~. ~~'WV.:L.~·Y -CO ...
:: 1 D. .1.." - ~

~

'lorJi
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NIBUwE OATALOGUS
'j',"':', •• ~' ..~': '.. ,;'

WIJ .. yen ,w' "it.,dé £e"'~ ed!". V&I) .
een zeer handig ,w"en.".om~

catalOlU8t •bevattende' m.,er .dtrt':~l.,l)OO
IIIU8&ratIea· ever ·:lJ%4P!W.... , Tuin 8êreed-
&chaP. Aardewaar ' Gluawaa':t_~
pi ....... ;· -"UI'" MáC"iri~ .:De9Nden,
.K~", BJc~ .•nz.'''' .' ..." ,

V.q op .. v•.•.,..
BOHRIJ1I' DADELIJK. . ,' ) ,

.~.".. :' c- \ .

VOOR

KARNS,

KafsnJjders,

NetDraad KAAPSTAD. .".:
,,-.~J.~'",)., ,t

"'~I:81lfen Stoves, Keukengereedschap.,
""... " Ledikanten, Matrassen, Trommels, Rei8zakkea

. "Vdlle bijzonderheden op Aoplioatie.
~ ..F_ EOKEE,T'S

..a.J.'o9.n.de Stalen Ploelt_n.
DT

WOODHEAD, pLANT" ee.,
, Strand straat, EaapacL, ,

PATENT

ZAND.

G~TEN

KOOP, KOKERS

DisC Malmes~u?,.
. . '. {

BOIREN Vrienden wordeD h~.id .
Jij ten eenigen tijd Tall af den lOden

Jaanari, 1899, aan de _~.. Tall de
heeren W OODlI~, PLAlf'l'_& Go.,. V .....
bury, ktullleD krijgen:.me. kJaae' Blauw
IJ~ Guano (.Alberts Ph~P«J1n1ei? ,en
Wit Gwmo (SuperphQ&phátel) 'nm de btIte
qoalitéil voor aBer 10"1';;8811. . .

Ane motf.elijkheden Tall den tnm. 0p-
laden Tan de zakken op \tw wagea eD andere
\V~~eden zijn Dil uit den,'wes ..
ruund, er.lIlJDpoe kosten gtspNId ..ODJ'lUe
eatiafactit'te geven. .... '. "

Doe ..uoek bij het Pakhuis te .Jlal.
meal_mry " waar gij dadelijk sult pholpen
worden,

, ..,
l

r WlELEN.

~.t'White,Ryan & CO.,
16 EN 18 BURGSTRAAT, KA APSTAD.

I! .

- j
·1

" ,
"

.II.... IU""'I Detonators, en Lont.
BIcycles, Bicycles r . -c- I ""j i

. \ " , ; It". : Ilf iJJ
.l·

~.:;?~..:iIi:_•.A. T
. ,'. PBU,ZBleWG f
,.o·:J.···DE

. ..
8POORWEGMM,TSI:::NJI~PPI~_:

<.

~:~t(ortsteen Goedkoopste Route veer Reizigers en
an.... n van de Zee naar JOhanne$burg, Pretoria

.ere i:)laatael' tn de Transvaal.: . .
tJUremksche :,personendJeMt~. Louref'Jco

U8Ul2OQilatJ .In 24 uren,naar JObanne.bur., ,,'IiiJNla.,..
.naar Pr.tor~· . -.'-··.··_1.~··



n op bUiteJk
.et bij de wel
se:xamé1l t.
zij voor cmtr..
~idmaa~
rotestantaehe
lelijk gedrag,

lOO
voor eED

Farm Sch~·
fontein, DiIt.
1werk, Tcmio
e klas Oudrr-
in E ,~·lrcb
ris £, 10 per
vrij. School
nm VacaDtie
iergeteekea.de
sat, eDZ.

ENDAL,
:t'ckeplaats,
lSel'burg Rna

JNO£ ..
fandheeUnmdi.
in het LeDden
.; een bueDdinjf
(sc/II! TaDllheel.
"!reD. en la in de
,tieD&en d. ,"nr·
e verbet.eriDf8R
en g,!DJ __

0., to~ 5 D.1Il.
tot 1n.m.
.ach tiIf, JUlIlIlell
Illkonwpa.

FIELD,
hll'tU'g1JD,

bers.
e; P08TJUNTOO.

Kaapstad.

~S(. HE

U1J)lDST
\'I a <its '''applJ
r Ujn .enrek.
<lo' LondeD om
uar n.m·. DlI8I
Sint Helena en
de bepaalde , ..

'pt I[DD..u.L
, K.p&.lU\'

ve~ __
1 de O.~
PPIJ, (Bpkt).

IJN
ILDIEN'81'
lTSClW'l11
rl.

~~::;
WOIIIWdIc'"~. .

UIl),.

~oILÁBD., mooie'"ry ....... .,......... ~.

rD6BL&JID
1h:aWa ......
raaW"_'
l-

• UYD.
1I'Iiki_ ..1,.....
oom) I ... 'I.M8"'*
GI{". , ••

. ,.,:!~A~?'f1trt;.;.~t11;;a:;;;.klad: ..

-tl5e ve;!p~g~K1ft/~~~
AAN bloedyerwanten en mendeD

wordt hebDd gemaakt dát het den
Heer. "'8 !neb en dood behaald heeft.
om op den i6 December, 1898, des nachta
om 2 uur, van mljue zijde weg te nelWlll
ten geYolge.van eeu ongeluk met een kar,
mijn teeder geliefde Echtgenoot JOBAlI-
NU TROKP HOP'JlBYBB.in den oDder.
dom 59J;~ 5 maauden en 1 dagen na bSt:.ibrlio<m ..n
eeue gel . e echtverbiDtenill van M BOW per lbo
jaren. a-. ....
Ook moet ik mijDen. h~rteli,jken dank

toebrengen &aD~1 de nie.den die mij
BOO troU1f helJben bijgestaan ~urende

:- sijDe ziekte. Nu UI ik: maar ItO zijn en.
kuuen de hand dell Heeren, WlUlt de
Heere heeft aegeven. de Heere heeft ge-
nomen, en de naam des Hearen SU geloofd

Gelijk bet gr •• la _ kort.tondig !.eYen;
Gelijk een bloem elie op het ..eld ..erlKll'eG,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'oc,.ls en teer,
Wanneer de wind zich over 't land laat hooren
Dan kuakt haar .teel, baIY' IOhoonheid gM' nr·

loren,
)leD kent en vindt haar ataodplllats zilla ut
meer.

Komt menden komt en hoort hier aan
Wat heeft de Heer aan mij ged .. n;
o vrienden ilt ~ .tiep bedroefd.
God heeft mij doqt den dood beproefd.

Ona alles la hier alcchtl .eleend.
De een moet voor ,lo~ ander been ;
)laar nn wH Ik Zijn handen kll8l!Cn,
En eeDl d... r bonm bij Hem rustee.

De bedroefde Weduwt',
.M. W. T. HOFMEYR,

geb. Tromp.
ZandheDvel Dist. Fraserburg, '

2 Januari; 189:J.

•. TE'

Wáterschildpadkuil, nabij
DarÏing,

IN DEZE AFDEELtNG,
t.

Op VRUDAG, tO FEBRUARI, t899.

1IeeI ••". ' ...
.. Uil
llWielDeei :::
~ ..........
Ba,...
Voer •••

•.. 13 JIlL 1819•
• L'4.'· t Lil.
1 4 0 1 t 0
110 120
1 1 0 0 0 0
110 150
066 000o \lt 0 0, 0 0o 6, 0 0 0 0
050 06to 6 0 0 9 0o 7 O' 010 0
000 000

••• 010 010
o 1 O' - 0 0 0

DEhAel' Jan H. Dippenaar, die &ijne
Boerderij gaat opl{8ven daar hij

zijn plaats uit de hand verkocht
heeft, heeft da Ondergeteckenden
gelaat publiek te verhoopen te

DrinkYallei, dist lalmesbnry
VEBX.OOPINGEN

belflD MAJll.R.T,
ZIJN GEHEELEN VOORRAAD -lV B !' JtLBYN, AF8L.AGBB .

18 Jan-Te N:e&btIrooars ,afdeeUq Caledoa. det:Net.bercoart, am le... ba•• ea ~ toe-
J8 J__ Te Netberaoartt·afdeeIiDc c.wo.. .....

p!deren, !eYelId. baft,.~'--' ~jbe-
~igdbeden, araneD, hl1ilrNd, lIDI

WK J .... OLBOD. AJ'8L4GBB
17 Jan-In het disirlb Priu Albert, pnchtIp

plMteea ea ba pdereD
DJIIIlPBB8, IlQOBlI * 1tB1GJII, .t.J'SLAG:IB8.
18 Jan-Te u.nreeprl .... lIfde8llag 0aJed0D,

Ie'fellde h..... ~ boerderfj~ ena.
~&D-Te c.wron, kOAbUr QIt.Ped en .w·

J. 8. ~IS &\.00. AP8L.\QBB8.
17 JAD-Te B.b,sout-. afdeelin. Pud, .ut-

".lE, ~ soedenm, Jeftlllde ha ...e en••
. A.'BEBQKANN, AFSL4~Ea;

13 Jan-Te C-. jcmce aeIa
P. J. BosIllAN.* ZOON, AF8LAGBIl.

I 'ebr-te Ste1len~ de I'lut.tODl"8uIld met
toebehooreD i·

J W BTIOlólNG. AFSLAGER,
19 Ju-Te Hopefield, lneDde ha'4:, .10._ goede.

na, meubelcll, eUJ.
J. TALJAARD, AFSLAGER.

11 Jan-Te Bredadorl', lwI~bue 'allte en ~
pderen. .

CHU. VA,N COLLBBó AFSLAGER.
lG J_TeNleawokrul, diJtrlltt Ilope Town, een

poot 1IAIl\lllleftnde ha't'e, lOII!!e goedereD, aDJ.
A. B. DBIVILLIEBS i:~ AFSLAGIUlS.

16 Jan-Te Paarl, Van du Poel'8 Plein, 10 groote
enen mee_uutallfOO'e tIeaDeD ~ er op
etUDde.

,. ,,_ .... de ParI, .ute en lm.;- pderen,
..at"ezlE, .. ndeelea, on..' .

"AUB. VAN BYK i: CO., AFBLAGS.S.
U Ja_Aan de Paarl, vaatwerk, boerderij~·

IChar, le'!'lIode hue, ens
18 Jaa-ÁAD de Zuider P..... I, koltbaar .ute

eleendom
1. JAD-Aan de Purl, allerlei hnioraad
II J_.Aan de Purl, 116 eente klu varkena
13 Je-Te Lange Butt, Groo~ Dn.kenIteill, w.e

pineD, rljtnipn, le'l'eDde ha .... en.
P J IUB.Us', AFSLAGER.

10 Ju-Te Grootnllel. I mijlen VIID Tnibagbwer
atatle, le~ende bue, ~ coed-. boerderij,,"e.-i·
lehap. en. .

A J llABA.lS. AFSLAOEIl
88 Jan-Tcn dorpe Sntherland, .uttoe<l in den

111110l'!'enten boedel '!'an Andries G J Vlok
M L DIGS. AFsLAGER

8 Febr-Te VaaldruJ, nabij Bteytleniile, .fJee.
ling Willowmore, le...nde ha ..e, boerderijgereed-
achap, eDJ.

VAN DBR SPUY, IKIlBLIlAN i:00, AJI'SLAGSB.
In Febr-Te V~alkloof, afdeeliDg Malmeabury,

levende ha'!'e, boerderi~bap. gTlInen. eD&. -
lO Jr.u-Te GowlkllP: Jdeeling Atalmelbury, le-

"I'CIlde ha.e, h.l8rud en.
10 Jan-Te II.lebeebkuteel, een en mot daarop

....... de gebonw
111P'ebr-Te ..... nlenberg. afdeellog ·Maimeabnry.

een wijD- en auipluta eo lone goederen
In Febr-Te Ma~ï-fonteIn, Voor Biebeebkuteel.

afdeeliDg lIalme11bul'1, lerende ha'!'e, boenlerijge-
reedlchap, panea, ea ••

I Maan-1'e Ourban ... llei, af.leeJing Malmesbury,
l8nDde haft, boerderIJgereecHchap, grucn, eD&.

J. W. JlooRRU8 JL " 00 .. Al'SLAUXRd.
81 Jan-Te Jlalmelbury, een bebonwd erf, l~

goederm, hultnad, ens. .
10 Febr-Te W&tenchildpadknil, nabij Darling,

le'!'ende ha .... loue coederen. grun, ens.
19 Febr-Te )!:eDllgeSind, dltotrlkt llalmeebul'1,

IIIJD groot uutSl le'!'eode haYe, 1_ goederen en
buimMd.

ANDBIES J. BESTER, AFSLAGER.
15 JaB-Te Vredenburg, diatriltt Malm.bury,

eselaen~en
LG H POCOCK, AFSr.AOER.

II' Jan--1'e PalrIaberg, ClIuntllliam, IC'fCnde ha.e
eD ~ SOedCftIl

J G l"BA8KR, AFSLAGER.
Iii Febr-Te lllIrriamith, OVS, II plutllcn gelegen

in het distrikt Vrede
J FRBD PENTZ " CO., AFSLAGERS.

2t J.n-TeWellington. rijt~n, negoticgocdercn
breekW1Ial', eDJ .,

sf eu 11 Ja_Te WeIliugtcm,eeJl poote meniate
1t'I1IbIpedenm

OARBL BABIE. AF8LAG&B.
I Febr-Te TIea~. Fan_orltb. OVS. de=:::.T1eajaandam (Brakdam). PaimielfoDteiD,

nip, ltJeUa PalarietfoDt.eIn en Nelidam, Je.
....naele baft,~ PedeND, hniaDad, lIDI.

Levende Have,
Boerdenjgereedschap,
Granen (waaronder eerste-

klas Zaad.)

De heer Jacobus Gideon Loubeer
heeft de Onderget.eekenden gelast
om op bovengemelde Plaats en
Datum publiek te verkoopen, als
volgt ;-

1.Levende Ha ve, als
1 paar Rij en Trekpaarden

(Donkerbruin) 5 paar Karpaardan,
Bruin van kleur, 1 paal' 'K'&rpaar-
den, Ponies, Bruin van kleur, 1 ~~~""""""""""""'~""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Bruin Ruin Paard, 1-Bruin Paard !f5.
Merrie, 1 Merrie met Veulen, 100· "
Vette Lammers.

\' order zullen worden verkocht . ' . --
voor rekening van den heer Huge
Buurman.

Vulledige advertentie verschijnt later.

,ZATERDAG, 14 JANUARI. lBW.

Yan der Spuy, Imme1man & Co., Afslagers.
Venda.Kantoor, Malmesbury.

II Lossegoederea.
4 )ANIELSZ.-Verloren op de S. S.
I _ Reaolu, op of omtrent den 18den
Docember, 1898, _onae tweede oDdlte
dochter l)INALIE HBLBl!fA DANIBL8Z,
in den onderdom van 25 jaren á maanden
en 9 dagen, Innig gelielJe dochter van
Adolpbus W. J. l>anidt!z en Lonlsa
Danieles, van Stompneue, St. Helena. Ba.ai
Hiermede wenachen wij onzen harte-

lijken dank toe te brengen aan tU de be-
trekkingen en vrienden die Onl soo ge-
troDW geholpen hebben bij het ongeluk
onze geliefd~ dochter oyerkomen,
voOl'Iolde heeren Dr. Pletersea, en dr.
CBlteel, van Hoetjes Baai, enVredenbul'i i
Onderwijzer. Pieterl!t"n, Gustaaf Du Bois
en zonen, van,.Hoetjes Baai i de heer L.
McLa.ohlan, .fd klerk nn Gebroe.
Stephan, van Ladiog-pl..ata, F. Holloway
en G. Wallace.

De bedroefde ou :lers,
D. W. J. DANIELSZ,
L. DANIELSZ.

Publieke verkooping
TE

laijesfont~iD, Voor Riebeekskasteel,
1 BokWI\~l'lI,:3 Hnij Machine's in

goede orde, 1 kt P1Ot'g Tuigen, 1 DiK. MA.UIESnURY.
,lot !:)\ViDgel~en Kettinvs. -

DE hoer P. D. DO TOIT heelt de
_,3. Granen, als: Ondergeteekenden gela8t

900 rnndden ~~el'8t klas Zaad publiek te verkoopen in don loop van
Haver,50 mudden Garst. Eu wa.t
verder pI worden voortgebracht.

.Februart, aa.n.to.
- Volledige admteBUe nrsehijnt llter.-

Ralm Cradleto. Levende Have
Boerderijgereedscb ap
Granen (Zaad).

Yu der Spuy, lmmelman ct c,., jJ$lagtn~

kost en Drank Volop.

J. W· Moorrees Jnr- & Co ,
A fsl arers- Vendu-Kantoor, Malmesbury.

VeDdu Kantoor
~almesbury,
i Jauuari, 1'1390.

AFDEELIKGSRAAD LADISMITH.•
HEFFING VAN EENE BELASTING.

()
VERL EDEN te Prilll Kraal, distrikt
. Bredasdorp, op Zaterdair, den 5den

Januari, 1899, onze geliefde vader DIRI[
COBNELUS UYS in den ouderdom van 81
jaren en 2 maanden. Diep betreurd.

In naam der Kinderen,
J. F. UYS

vr T1'J' nbceren HIER~ED~ geschiedt kenni~-l' l' • gevmg ID tenuen van Sectie
265, van wet No 40. van 1~89, dat

KUIPEN TE KOOP. twee lelon van ?en raad van hun
voorneme.i kennisgegeven hebben
voor te stellen op eene vergadering

G 0 E D K 0 0 F _van dezen Raad, te woroeD gehou---- Iden op Woensdsg den 22sten Feb-
Van Rhijn Wijn en Spiritus Mij, man,. 1899, de ~effi.ng v~ eene

Beperkt. belast':Ilg op vast eigendom ID deze
, _._._~=_~ ~ afdeeling.

H. W. BECKER,
Secretaris.

Aen

OUDERLING J. W. W. Vlok ia ver-
zocht door de Weduwe Johanna

Nel om aan bloedverwanten en menden
bekend te maken dat het den Heere VaD
leven en dood behasgd heeft om uit haar
huis weg te nemen, haar echtgenoot
WILLEJl ADRIAAN NEL op den 6den
Januari 1899 in den ouderdom van 55 jaAl'
8 maanden en 23 dagen na eene smarte-
lijk lijden 'VaD15 dagen, na een gelnkkig
huwelijks leven van 34 jaren waarvan hij
15 jaren als ouderling, gediend heeft in
de gemeente van Grikwastad. Delgeheele
gemeente gevoelt het heengaan van
Brooder Nel zeer diep, want hij was ons
een dierbaar en geloovige ouderling wij
allen nemen hartelijk deel aan het verlies
van de bedroefde Weduwe. Hij had een
voorgevot>Ivan zijn dood eu W8II ten TOlle
bereid om heen te gaan. Al de Vrienden
die zoo trouw hebben geholpen 'Worden
hartelijk bedankt.
Uit naam der bedroefde weduwe en

kinderen
JOHANNA SUSANA ADRIANA NEL,

geboren Bredenb~DDd
Kloof, 9 Januari 11S99,
Dla. Grikw£.tad.

BlEIZOBS.

HOLLUDScIII BOKlHUDBL

KENNISGEVING.
Kantoor vaT!den AfdeeliDgBraad,

D
E Ondergeteeker..de wenscht het Ladillmith 7 Januari, 1899.

publiek bekend te maken dat
hii beroid iR passagiers to vervoeren AFDBELIHGSRAAD TULBAGH.
tU·S8cben Clanwilliam en Ganes,
tweemaal pel" week, tegen billijke .
vrijtelt" waaromtrent informatie HIERMED~ wordt kenD1s~-
verkregen kan worden van de geven ID termen van Sectle

• .Agenten te Garies, Van Rhijnsdorp 265 van wet No 40 van 188~ d~t
('n Clan william. bovengenoemde ~d van plan 18

C CII LIERS op eene vergadenng te word~n ge-
. ~ , honden op den Uden Februart 1899
Post r.ontracteur. eene belasting op te legge:Qhp alle

Van Rhijosdorp, vaste Eigendommen, daaraan on·
i) Jan., 1Sv8. derhevig voor het jaar lS9~.

CRAS AD'AMS,
AUSTEN'S' -AIdeelinlflD'aadKantoor,

Tnlbagh 11 Januari 1899. JACQUES DUSSEAU &- CO.,a.x.. knraatf,
. .K.ap.toadPLAK~P.APIER.ZinkingsMitlclel of" Nenratine.' ------------------------

(
' EDURENDE jaren beproefd de bette
J medicijn w,:l'D Zinkinge Hoofd.

pijn. Tan.lpljll, en aUe IOOrten Zinkinr
k"'en, YoOrteglnacht door koaden ol
andere oorzakeu.

(l"l'r'"r."..."d .11..-" door A. E. ",\caTP.
J' !,,,Un k..r. Cur,(J('k.

LlIllPCllfUiltlOOSlnllodD

~ T&Ir~_';;::bop"oohrIft

A SPOLANDER&CO., eemaaD
• G. V/<;STIOD U JARt:.v .. GUSTlP lIDRRSOI & Co.,

8a, LAlfr STRUT, KJ..!P8'.W), ,
Voor patronen van hunne praoJdile

Plakpapieren.

I.ij·Ifn'",
~DT

ONS LAND~
.AGK~'I'K':' fOoa KA ",'!iTA 'I :

-ilv."l~n.;~,MATtlEW .\ e.o.• l~. 6.1.P'"
1101.,,",1, IAlr iJtOII\ 2.1. 3d. "'\

Cbruuo... tcr., alft'lll~p' ell (loJun,btl
II~ 0-"-" o..rlior,-....z.

\ioml.-n-' tin l.i1ve...,o llorultlgl-" til

V•• 'r ....... ci ~l,II".~O" ,

Tm, ~ en BCJUIiDJRW ill
uqD an mLLUD'n.uDlf.

, Kennisgeving~
Aan de inwoners van. Stellenbosch D-mlN I at 1.•. ij Á. "·"dt

Paarl, eD Wellington. 1'0"'1" a stUlPP till u'v áXII

I
JET LONDEN DENTAL, IN· de Inners en Co., Bept.' rkL
1 STlTUUT, Be~kt, ral eet' --':

\"&Il hunne zeer gekwalificeerde I HIElUlED~ wordt bek.na; gtllDIIAit,

f 'i'andheellrnndig Chi..,.ml·1l8 IeXldeD . dat de heer C. W~SJlt;TS Le )ptV-
"~D' _ ftOD~ all ODseua.sent voor·Ou L_~0.-

om boTeDpOemde oen~ te W'eG6lad 'en KerkbocU i.a&llgeeteld. ( .
bezoeken, op deD tweed8D en 'Vierel81l C. P. SCIf~
llaauclag, Di1ledas8D W~ van, '.~.
elkti~Ai. ~ Vri~· CuW'J~.... , .....,.



•••n. lpeaker, Dr. Berry, ... add,.... ..
0CMIIti ud, _witUtaadiq au'....
.... WI to order" __ tiae .p, ..
......... aI8Oa& ......... YOteef" ••••
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U.' paWiek -*-'eDde in de wylr 't'UI de
"lIJM 't'UI de purl 1ICbool," "'0"1$ h.riDDerCI
dat de Jaarlijboh. alpmeene Tergadmn, op"t~, 14 ;}auuari, " mO.... DI te 9 are, p.....
Yiadt.

op Jut,
r. J. Rum"
. Hoa. __ Wis.

.A.n)EELINGSRAAD.
Jl. ,.~ maaad.ljjbobe Terpderial ftJI

lieD afdMliDpraad werd op Woeuadag phoa.
el-, toea .... woordig ,...aren: ae heerea A.
B. eie Villiel"l ("GOnltter), Rooyt.a, Retief.
VloiawJ1 Kalau, Kriel eD J. F. P. PelOid
(.......).

LJCBBrI! HQF.
T~ kiedna oTerpaude .ao drie ledeo Toor

het Iiooolltie bóf, ",id ... de heer De Villiel"l dat
hi; Iieh, OlD .. Irere reden, niet weder Terki ...
"r_ IteUen.
Jl."__ Booyeeu, Kriel en VlotllWlwerden

dUnIP alt lilden "oo1'leateld.
De beer Du Viltien \bobt dat de Paarl ook Ha

TWtepDWOOrdipr moest hebbea. .
De 88Cf'8taria dAcht dat de Toonitter (de heer

De Vil1i8l"l) maar weder lDotet .taan, dooG
Ju"t~_mde wei18rde telJ'eenenm'lle, ea Mide
dat hij TOor pta Sold dai 'lUb' op aioh lOll___ D.

n. betren 8ooyl8ll eo Kriel wmieD tOeD
Iaerko.ea, en de heer Halaa gekolen om de
plutl 't'UI do heer De Villien M na.UeO.

JUa.JUWVLEl .OOEE."
Neclat de Iaeer De Villien on TOomtMl"ltoel

."..... had ua denoirieleu oommilaria, deo
Iaeer W. R. pian, die ja. biDneDplromen
...... TODden ,"", diecu.ie p"'tI met betnk·
~ ~ eeue oJIefe Aak, nl., de uitlpaulliDg M
XanuaeIbYlei ."

Hei werd eindeljjk beeloten, op adTi .. 't'UI
.... Toonitier d_ taak in handen ....n den
yoonitter eD JeD heer De Villiera te IatG., -_. DAWOI4PB.t.T "u.ItTE.

Een brief1pleaD betrekkilll hebbende op de
Dali-pbai ~1aIrie of ait.pu:l~.
BeUO_ deu UaIr, die reedt dikwiila heepro.

ba 1nII"d, DUI' hei Troep!' &&JIIeeMfde 00JDit4
te TWWjjMll.

4]'t~.,.

."l'l
·t ':.:;
~f·
, . '

BOYDENBIU..UTUro.
, ViJf Moden TOor b.t iDTOMeND na de
boD_belaatinB in het diatriIri, WarOD ier tafeltel.. D. lalpte MDd.r w.. t.gen 'td. eDae Iaoopte iePD Sd. per bood.

De NGteiaria had een goed woord Toor den
.._ D. P. Coebee, deo Torigen IIOlieeield ea,
.. .jp uamerlr:ingeD door d. raadaledeD,
..... 't '-loien den teador 't'UI dien heer kreo
3d. pw hoad ua te nelDeD.

EEK sr....wE.
Uit de tend,," ..oor het plattIen ....n ad" ••

ien~et bte.i: het dat UfUJ L<vld eo De KQlom"
preeiea deseJlde prjj£en vroegeD.

De beer Relief seide da, do prjpl &eer laag
.... en dlllJOo bij voohteUeo d", ad ..ertenti ..
ftD deo nad in beide i:rlJlWIn te publiceeren.
De hMr De VJlien .... hierop tetreD. Ik

K~ Hide bjj,.... gt08D plaalMljjk blad ea
had ftIT8 niet d. cin:ulatie in bet clUtrik&,
_.. 0IIII LarrtJ ai alhier 500 inieekeilarea
telde, eD baiMom.D hior DOlI' o..er de 400 ad....,"
ten .. biljetten loDhoad, waarin de .dTerteatiea
na dea nad ook lOaden Tel'lObijD8D. 0... LaU
W _ oireulatie 't'UI 900 tepno ..... __ t
150 't'UI D« KoloWt.
De Toonitter dacht het wijselijk hei TOonMl

ftII dea heer ReWef &aD te JJ8IIIeD.
De Iaeer VIoUaaD _ndeerde bei TooRteI

ftII don heer Retief. . ',.
De TooniHer Ju de replatie betrekking

hebbeade op h.t _tien Tan .a""r&eotiee, eD
_ woordeawiMeling -..,heu heID eo den heer
De Vi1IieI"I ..oud p"'t., WlW'D& de beer Reliof
.... dat DIU La7rtl gefeild had op deD bepuJ •
... tjjd Mn teDder in te SIIDdeD eD de raad 11'&1
liberaal PDOeI de behaodelinl( der teadera te
doen o.,......_. 0...Land had' tluuua eeo tea·
.... inPIOadea die onreeakwam lDet dien 't'UI
n. Kollnfia. Werden de adTerieDtiee .Iechtl
aan OU IAJIIl gegeTeD, dan lOU Iulb eea OD·
,.ut ua de 1_ ....0 Ik Kol"";" v_r·
~~~. t'~ _. Beid. parijjeo rnoeeMa
............ WOMeD.
De lMer De Villien .. ide: dat hei hem niet

... ~ te doen wa. w.. n. KolmáIC _

.... Wtik blad daD IOD hij TOOr b.t 't'OOI"Ite1

.. dea .._ BeUel .telDlD8D, maar u... lOU
:le ..... aoocl__ geld TIIl"lpillen door in beide
InDkD .. adftriMND. Hg wiei Diet 11"1' op
"",.;p ~ omirlDt de", aak be-
lIOMa _ dUr bil Dlllt Cepnwoordig .....
De...oenhier Mid. .r. he' 100 .... dat de

teader Tall 0•• La_ niet op den bep.ldea
tV"~.. werd, daD kon dle thana niet
iD UDIiaerkina komeD, "Dt de beer De ViDien
lMw-u dat de taak thana Toor de v.....a ..
riIII .... eD lij _teD er 0...., beeloitea.
De Toonit_ a.ide dat iadiea de heer De

Vnu.n !Mal niet wilde IateD ultlprek.D of .. a
JJÏiD"rolin(' wilde phoor geveu, dau lOa hij
..... a&OeJ Terlaten eD de heer De Villien kOD
.ilD pluW innemeD. HO &OD&i.b Diet laJIIer.a.. beltel~.

Vocripande, .id. de ..oonitter dat het OD.
_ti, ..... een eenderdl, Da den ..... tg.. teldeD
\ij41 iDI.kOtnea - ua te Demen, wnder eeu_,.na. r..-olutie. Dan Dog ba el' een
It....,.,.,.ecbtlhof ... k ....0 kOlDeo, w.. rdoor het
.... oh kODOlD"" geworpen worden. De' Ter·
.-derinIlOa weldoeD het ..eont.1 ..an den beer
J!leti.f uo te DelDen of te bealaiten op Dieuwteedm te narn.
be beer De ViUiel'll na eewillig ziob .. Il de

"ralin(" TaD den voorzitter te ooderwerpeD.
Bil 108 echier gaarne willea wetell 'ftaI'TOOr de
~r TaD de zaak bij de laatate Terpde.
rial aHpaMId werd.
c;. aecretan. antwoordde, dat dit lIedua

werd, omdat er ~leeht. Ua tender iApkOllltll....
Ik heer Betief J.~ dat bil tbaaa ~

..... ieI· ~ ell beseerd. at d. rUd
.. eie letter? yan cl. ....t lOG blOTen. aooda&'*"'..teJMler 't'UI De Kow_ in ......Ill.., .. kOOIen.
op YGOI'Itel TaD den beer Krie~ went be-

.... op .... ieDden M 'II'IPL
VOOJIIIHL URL.

De ErieJ .ieIde TOOr dat de MWiDa lAD....."" wo., BiJ clat. bil ..ten ....... 16
..... " U .........._.~liIa
"J:.I.. -~~.....~ . ... ...'"T.ij-'
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