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IOBBJSOK&tAI. ~ .
BIEDD NUDJ: "OLGUDE BUENO. GO.bOD.ulI: I

rinla,. lAktmalin-. Jj duim 1/3, J7 daim, 1/1,8/J .wm 1". 110ClaIiIl
2/. 100 duim 1/3 per ;rel .

Dit i. het beete L&Iteulln_ iD dewenld YOOJ' den prijt.
Horrack'8 A I' calico, Zadate fijne, 8a dolm, 11/9 per RUk, .

" .. " • ,,36 duim 1JI9 per Itok
Cre .. JllOn. B.IO al! doilll. UfO, 16 duim 14~ per titok

No 2. 32 duim. 14o/G,16 dtJim 18/6 per Ruk
A.A. 3l! duim, 16/5, 36 dnlm 18fi per Btuk
B.B. 32 duim, 1"/9,36 duim Itt· per Btuk

WIJ bieden ook pracbti~ wurdo iD H&Dddoekenaan. T.t~LUen
Kanlen GOrdlJUCD. l(adra.' )(wilin, Kunst Sbaie Cletona, OheY~ I
Tdd Lak.,.." en Gordijn ••.

, I-r= aan MO'Q.lUSON & 00 voor allee be- I
. nood1gd. W~ kunnen u voorzien.

DEEL No. 11-6,705.1

fiL
:·PubUeke Ve .kooping

BELANGBIJ ....,.,..
.' ';: "

. .. - . . ._ "',' ;:--- .'-,~ .... :.. . ~~,-- .

De l{erkeraad'der Nedel·t1llJtscl.t~<t~:refb~*,eér~
de -K.,::,te "';{, - '.

H'O'; ·'po , '~E~'",rift);,' ::~;E: .: . ,jt". ~D','.
" . .:. r"": ..~?,· ~(". ,J,

PLAATSBN' en VBE ~)ten.rhad. Jle.1)bI!DGe
. l~an(JlQDltDeD. . heeft· ..den' OJlja:m,téte~_~"1 _1~;""P8I'_'NbI_l'M~.2 ""~"" •• iPI

'. . .
veilipg te' "'e.,lD1o!"'~

Op ZATERDAG, 4 }"EBRlTARl~ 1899,'
Het volgende kostbaar Vastgoed,

aan zijne Klei~t~ ge-
Ten Eente: Krf No.··93, met de daarop staande geboulen. lijode legen als bOveln~e~ï1;eld..Publiek te

. Verkoopen ondervoJgende
I. Een ~~riefelijk Woonhui!l.. onder IJzeren Dak, met Eetka~er, 5 Levende Ha.ve, en

S~afpkamers, Keuken, DISpens, Stal voor 8.Paa~e?. O?.lc 18 aan .GraueD, alsavoJgt
dit gebouw verbonden VIER KAMERS, genefehlk ingerieht voor
een Cottage nu door den Heer BROSCBMA.NN bewoond; dit gebouw
kan ,met weinig Kosten in een geriefelijke bezigheids plaats veran-
derd worden.

II. Een sterk gebouw onder IJzeren Dak, nu door het Gouvernement
gebruikt als Postkantoor,

Dit Eï'gendom iB-gelegen in het beste gedeelte van het bloeiende dorp
HOPEFIELD, en is een der beste standplaatsen voor een bezigheid; het
is gelegen tegenover de NEDERDUITSCH GEREFORMEERDE
KERK, en zal niet toegebouwd worden.

Ten ~eede: Verscheidene Onbebouwde Erven, die op
aanzoek bij de Kerkera.ad; of bij den Afslager zullen aangewezen worden.

VERX:OOPI~C3-
VAN

Levende HaveII! osse Goedere n
TE

DE Ondergeteekende behoorlijk gelast door den heer P. A. GOOSEN,
dill het distrikt gaat verlaten, zal ter plaatse .

BANHOEK
TUSSCHEN STELLEIIBOSCH Eli PNIEL, J

B SCB1GESFOITEIN~ PaanieDberg,
Afd. MALMB~BURY.

OP !
WOENSDAG, 15 FEB., 1899.

__ ·l

DE heer JAN D. ~LABBEB, ver-
scheidene aanzpeken gehad

hebbende om zijne plaal:8 uit de
hand te verkoopen, heeft de heeren

Ooi Bokken ,Van der Spny, Iannelman & Co.,
3 jaar gelast op bovengemelde plaats en

datam, publiek te ve*oopen.
I.Vastgoed:

De welbekende en vruohtbare
wijnplaats

LC".l",[CN,,4.~.D·: a.I. BOSCHAGESFONTEIN,
gelegen te Paardeberg, omtrent een
half-uur rijdens van het Dorp
Malmesbury, groot .280 morgen,
beplant met een uitgestrekten wijn-
gaard, waarvan de ~laatste oogst
45 leggers wijn was, .benevens een
~(oot aantal vruchtenboomen j ook
18 er braakland voor ruime 35 mud.
den zaad-haver en 10 mudden koren.
De plaÏlt.$ is volop' voorzien van
water. De gebouwen bestaande uit
groot en gerieflijk Wocnhuis, Kelder
stallen, Wage'nhuiB en Buitenge-
bouwen allen onder IJzeren daken,
zijn allen in een goeden staat van
reparatie.

.'
U.. Levende ~ave :

~ Eerste-klas gedr~sseerde Ezels
3 do. do. Paarden
3 Melkkoeien ;

100 Vette A.aDteelao~pen
17 Jonge Varkens. i

I

III. Boerd.rijg~eedschap:
00: 6 Stukvaten van 7 le~gers
AM.ager. 4 Kuipen van 6 leg~rs'

______ .......'!- • 2 Lt-glCers,4 Ha.lf-I~~el'8
1Brandewijnketttl, tl1'ap- en onder-

. balie :
VlootjE'8, Trechters, ,Emmers, enz.
1Nieuwe M.olwSft"u,i
1 Open Kar op veeren,
1Kap Kar' (nieuw), ;
3 Dubbele-voor Ploegen,
1:Enkel-voor Ploeg, .
1 Howards Egge, •
1 Span Voor-tuigen, !
2 Paar Acbter.tuig.eea:ff(nieuw)
Ladders, Pikken, ~ven, Zwingels,

en wat verder tOt een koren.
boerderij behoo~.. •

GraneJi :
10 Mudden Rog (ZQCi)
10 do. Koren. :

JAN D. SLABBER.
y.,u der SpIY,lulelmll .t Co., lfslagen.

Vendu. Kantoor, Ma1mes~llry.

VERKOOPEN OP

Vrijdag, 2 Februari. 1899.
011 10 UUR 'S MORGENS.

I.-Die Kostbare plaatsen genaamd Zorgvliet en Nagelegen, tezamen
niet kroonlauden. groc lt G32 morgen.

D"ze zijn de vruchtbaarste plaatsen in het gansche Stellenbosche
distrikt, vooral als vruchten en melkerij plaatsen. Met hun onbeperkten
water-voorraad kunnen zij niet overtroffen worden. .

Op de plaatsen is er een fraai oud Hollandsche woonstede, andere
~l'bo\lwen, groote ke! der en buitengebouwen. Er is ook een groot
-ikenbosch en een grimt vruchtenboord, beplant met duizenden keurige
vrucht boomen ; ook een uitgestrekte wijngaard.

Deze plaatsen zijn binnen drie kwart uur rijdens van Stellenbosch,
en nabij de plaatsen van den heer C. J. Rhodes, te Groot Drakenstein
gelegen.

I1.- De volgen de Losse Goederen. zonder reserve :-225 Bokken,
f Paarden, .l- Muiloze ls,;l Karren, 1 'Wagen, Ploegen, Tuigen, Oulti-
vator-, t iraven , :\Ian(1en.

:,11 \' arkens. K ra. JJ mest. Il

f Kuipen, ~ S f,ukv-a.ten, :3 A.zijnvateD, Wijnpompen, 'I'rap- en
Onderbalie.

De Verkooping zal gehouden worden op de Stoep van Genoemd
Huis, en zal precies om Il ure voormiddags worden opgeveild.

------------
Voor bijzonderheden vervoege men zich bij den Afslager. Op

bovengenoem<len datum zal er ook een KERK BAZAAR gehouden
worden, waarop verscheidene soorten Levende Have, Granen, en andere
nuttige artikelen, LJ koop zullen worden aangeboden.

J. W. STIGLING, Afslager.
Vendn Kantoor, Hopefield,
Januari 17, 1899 •.PAUL[ D. CLUV ER, Afslager.
BELANGRIJKE VE~,:OUTIE

-VAN-Poo t Aardappelen.
ERVEN !EBVE~ !

. -TEN DORPE-. . ." I .
'rI-C»lIl1.p_b ........ ,

[BIJ JAGERSFONTEIN WEG STATION.

vV IJ landt n nu uit 'l'autallow Caetl«, best uit.
gewel lt, in kisten van 150 lb., de volgende
!!Oorle 1 :-

Vendu Kantoor,
Malmeshury,

1H Jaeuari, 1
J. W. Moorrees .

EARLY ROSE.
UP-TO-l )ATE.

SNOWDROP.
SAXON.

WOO[l~iEAD, PLANT & CO.,
Strand. en St. George's Straten, Kaapstad. • DE Ondergeteekende daartoe behoorlijk gemachtigd, zal per ~ublieke

veiling te koop aanbeiden

OpWoensdag, 15den Februari, 1899, ~

POBLL IB YERI
POBLIKIE .

TE bekomen bij de voornaarllste
Boekhandelaal'll in Zuid.Af·

rika tot de daarbij vermelde prijzen
D. Aitten.--Gesohiedenis van

Zuid· Afrika met een inleiding
over de Algemeene Geschiedenis
voor de scholen in de Znid·
.Afrikaansche Republiek. TWle-
de druk met 7 kaartjes uitge-
geven door de Ned. Zuid-Afri-
kaansche Vereeniging, 3/6.

J. C.Vermaas.-Nieuwe Methode
voor h~t onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
.Afrika Handleiding eE'rste en
t",eede gedeelte. Prijs 3/-

J. C. Vermaas.-Rekenoefenin-
gen voor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste JZedeelt.e
der Nieuwe Methode vool'het on-
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Znid -Afrika.

Eerste stukje Is. 3d.
Tweede stukje lB. 3d.

J. C.Vermaas.-AntwOOl'dell van
de voontellen en oefeningen voor ..
komende in het Nieuw-Reken-
boek, ten dienste :der acholen in
Znid.AUib,

Ui,..:.;:.:;JL 'duB~.te .fil Pretoria.

Kennisgevi ng.Voorloopige
Publieke flerkooPing te Durbonille

Beginnende precies ten-If) ure 's voormiddaga,
f

TE TRO:fY.1:FS:aURG,

6i Water Erven en i47 DroogeErven. DE gelast
Marais van
koopen op den
P. C. Wright,

PAP72 Kostbare
VAN

Bouwperceelen, in het di.trikt
van Campbell
Schmidtadrift)

Daar er thans eone gemeente der Ned. Oer. Kerk té Trompsburg
gesticlrt is, kan de vooruitgang en de bloei van het dorp als verzekerd
worden beschouwd. Door desselfs ligging bij den Spoorweg en de uit
nemende vruchtbaarheid van den grond, kan het niet anders of de waarde
van eigendommen aldaar zal zeer toenemen.

Laat dus deze kans niet voorbijgaan.
De termen zijn buitengewoon gemakkelijk.

-------
DE ondergeteekende, daartoe gelast gelast d oor den heer Floris P.

lio wun, zal ter publieke competitie aa nbieden gedurende e.k.
Februari zekere

'T2 Kosiibare Bou'1Mperceelen
:0 het vooruitgaande dorp Durbanville.

Volle bijzonderheden en Plan zullen later gepubliceerd worden.
. Oe Afslager is Carel Rabie. in eerste

Boeken voor de Scholenin
de Zuid-Afrika.

Kantoor C. W. H. VAN DERPOST,
Fauresmith, 20 Januari, t899.tiILBE.ctBAUR, LE SUEUR, WAHL & FULLER.

Bureau Straat,
Kaapstad, 18 Jan., 1899. ------------------------------- (9 maan-

. den) .
12-:Kaapsche .oQfitJttln
21 Stuks I+ ..""'t., ....
20 Merries, gCM~eteeJ~
4. Wagens mAI'.J)I,l~A

Ploegen, Eggen, t;B()enclArilD'1R1'Aad-
schap.

Woensdag,

YerkoopiBg ! !
Verkooping van Kostbare Plaatsen.

Publieke Yerkooping!In den Boedel. van wijlen Henry Nourse.
1)E ondergeteekende, in zij. ~ hoedanigheid a.18 Executeur Datief in bovenge-

melden Boedel, zal doen ~ erkoopen bij

PUBL:::r.E~E V SJ:LJ:NG

Op Woensd;~g, 15 Februari, 1899.
DES VOORlUDDAGS TE 11 URE PRECIES,

Voor het Kantoor der Nationale Bank, te Harrismtth, a.v.s.,
De Ila\'olgenJe PLUTS~, gelegen in het distrikt Vrede, Oranjevrijstaat, nabij den
n"r~proug tier Boven K.liprivier, ongeveer 30 mijlen 1'an NeWCAlltJe, ongeveer 40
nliJlpll '!'an Harrismith, en ongev{,er 30 mijlen van Vrede, beschut door de Drak.1lII-
),,'rgpll, waardoor hel Wl"'Ïveld groote waarde het4t :

Lot C 339, Honthoek 15,831MOJ'gen.
Lot B 3·\0, Nlellwjaarshoek. 6,002 "
Lot A 341, Zeekoeviel, 6,297 ..
Lot D 04 2, Driehoek, 6,1153"
Lot E 34.'l, Elandshoek, 6,167"

!J"Zd prachtijZe Plaau.en, het geheeie jaar uoor 'Yoor het vee, alsmede voor
I'rll, ht.'ntE-elt <'u ,oor bijl la alle landbonwkun dige doeleinden geschikt zijnde, zijn
\~n h'lltl'lljZewoon I"roote W:aarde TOO r vooruitstre' rende boeren, en de zeldzame gelegen-
b,,,,,\ dUM zich thans "oor e to deel van het aller' lieste land in den Vrijstaat te krijgen.
r"'IlP kall~ di" wellicht in v'Ille jaren niet weder voorkomt 1

D,· plaats .. Zeekoevlei ill voor 8portliefhe bbers van het gTootate belang, daar
'hhal", dat ZIJ ('en eerst< ..klas zaaiplaata is, ,le 'Yallei ceer rijk is aan wildgevogelte
en due ;:;cede gelegenheid, 'OOr jagen aanbiedt.

LJH Ondergeteekende, behoorlij gelaat door Mevr. :MARGARETHA
DO&OTHBAESTEBHUIZEN,zal publieke veiling verkoepen

Op WOENSDAG, Februari,1899. PAPKUIL, d'

Verkooping te
ure 's morgens.

om 10

· trikt HAY:
G. GIE,
enduafslager .
1899.

;gelegen in de afdeeling
a&&'I~"Dt.,,,., en ongeveer drie uren

met zes kamerI. een
Kraal, een Fontein, en

200 yards vier-
beriell.DCl .....tuin met ongeveer SO te koop.

.(

Verkooping te

4 Knipen
gers.

Prijzen billijk
komen bij

BA.RH.AM M. NOEL,
1::Iecretans , ier Bloemfooteineche Executeunk&IDer

en Waarbol'i :Maatachappij (Beperkt).

J. G. FFtASER, V"endu-afslager.
WOENSDAG, 22

GEO.

Zuid -;,AtrikaaDfChe.armer·
llMllt8elhtppij,

KAAPSTAD ,. JOHAJI. 8IURB.
UIIfOO.,a·m! VI1Il'J:L&UD:

28, laateel Slr&&i, Kaa.PIRad.
~.n Opaerieb.t la ..... o.el

VIID AfrIU

JlIun D UTIBTIID Pino'D.
. 'IIa OaR Prijata ponugd ~ .- VOOIl'Md

pIIen to. h ~. al ~ die ..at _. Il lIeeft;
"-en dat bet hem Diet 100_ al er~_ aadert te
be4elldi. Keme • tu Werk. DullJ'Ualllbeld. ...
8f..en, eD weeenlijk nrtklij e Pri;-.

'HflVEKER & W()RflSI~:
Boëkhandelaars en Uitqevers

PRETORIA.
Kerkstraat West. - Bus 724'

GAn.." UIT :
08. F. O. KeatelI, en N. Hof-

meyr, De voortrekken, of
het <bgboek ftD !mo. 'RIl . .
der Merwe, ••• .•. ••• y. 6d.

Or. F. W. Reitz. 8eetig lI.i~
BOgte AfrikaaDse gedigte ••• 6s. OeI.

C. W. H. van der Post. pi.t
Dijs, of lijden 8Illltrijden der
'Voortrek:kere in Natal. ••• 3a. od.

Da. O. P08tma. De tlUOOeren
noSt. Ja DJWia Humpatha. 6L od. '

A. J. van der Walt. Afrikl.Jled
weellt uelf. Hiat.oriach ro-
ieomaothe 8tudiêo ••• ••• 5e. od. ~

J. A. Wormser. .Van Amater-
dam naar Pretori.. 8 maan.
den in Zuid Afrika. .•• ••• 5.. Gd

Prof. J. S. de Villiers te Paarl
K~n·.tf""'JD«8D ... •.• ae. 04.".

Prof. J. 8. de VUIlers t. paarl ' .".:
PiDb&erliederea ••• ••• la. Ga

H. Visscher. Nieuw rekenboek .
TOOr de Scholen van' Zuid
Mrika. StaDdurd I. .•• la. Id.'
Standaard U ... la. ad.

.. III... •.. 1.. 3d.
tt IV... ..• la. 3d. .

AntwOOrd'eD op... Standaard III
en IV. ••.• OL 64.

De Schoolvriend· . Een Itel
leeebOt!keu voor bet O~
lijk OndOllMrijB be_rkt door
J. TBB BoBO en.L WlIb8IMG ••
le. deeltje ... oa. 6d.

P.J. MolI..r en J. Lub. Reken.·
boekj~ \'OOr Standaard 4 8'Il S 11. 3d

T. H. Geraets, Jr. DijUtira'.
ondervindingen in Zuid .Af-
rika. ••• .... ••• 3a. ed'"

Een Gelllustreerde Catalogus iJ oP.:
aannage franco en ffJ'IlUa .verluijJ_., .
Groote colleatie ou"" Rech~e

Werken BttIeda iD voof'lUd, Vrur
apecill1e Oata.IOIfUB. .
Van 6choolultiave.n ~onlt ...

eumpt.a.r op ... ~ UIl.
ondenrij ..... ~ ..• "

Afdeelingsraaad SteJnsIturg.·
KLISKRUID~'

IIlE RMED E Keso'hiedt kemlje.
~eviog,overeenkOlD8tig ArtUlel

2 van Wet No. 18 van 1898, aail
alle eigenaars en. bewoners van .
grond binnen de afdeeliDg 8te~ "
burg, om het klisltkruid roa&md .
Xanthium Bpinosam groeteode of .
pjode op grond door heD~. '.
of bewoond, uit. te roeien en ·te ;'.
vernielen. .

Verder wordt bekend gelDBltkt
dat .eenige zoodanige eigenaar of
bewoner vel'lUimende om het klis·
kruid voormeld, groeiende of zijnde
op grond door hem geeigeDd; of
bewoond. nit te roeien en' te .er...'
nielen, zich bloot stelt aan eén boete
niet te bovengaaude Vijf Ponden .
voor eenige .o1gende overtreding.

W. F. NESEMANN.
8ecretaria

Steynaburg, 19Jan., 1899.

Divisional Oounctl,
êteynaburg.._

BURRWBBD.

NOTICE is hereby giveu, in terme
of Section 8 of Act No. 18 of

1898, to all Ownel'll and Ooeupi,ers
of Landed Property within the divi·
sion of Steynaburg. to eradioaté
and destroy the Burrweed called
Xanthium Spinosnm, growing or
being upon land owned or occupied
by them. .

It is notified further, that .,
such owner or occupier neglecting
to eradicate .and dt>strpy the burr-
weed aforesaid, growing or beiDg
upon land owned or occupied by
him, will be liable to a fine Dot
exceeding Two Pounds for the first
offence and not exceediog Five
Pounds for any 8ubsequent.oifenoe.

W. F. NE8EMANN,
Secretary.

Steynsburg, 19 Jan. 1899.

.;

Rijtuigen! Paarl.
c. G. E. STARK,
I)EEDS vijftien jaren gevee~
\ &l.s rijtuig fabrikant, maakt

Warena, Karren, Spiders, eDS.
Gewaarborgd gued te zijn. .Alles
handwerk.

Pr.ijslijatAm en portntten grati&.
op a&Ilvraag.

TeL Adrs: 81'.6.U,Paarl.
It
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lomSOK &:Co. Pleinstraat, Kaapstad
BIEDEN NU DE VOLG.IIlND~ BEKENDE GOIIDEB.BN UI(:

nnlap Lakenalin_, IH duim 1j3, %7 duim, 1/6,t!IIJ >luim 1/9, (I() duim
2/, 100 ,dllim 2/3 per ,1d.

Dil i.het '-te LabDalin ..... in de wereld voor den pri;'.
Horrocks A ,. Calico. Za.cbte fijne, a2 duim, 11/9 per stuk,

" S6 duim 11/9 per atok,. ..
,'"wei",,", B.1O 3% duim. 12{'O, slf duim H/II per ."tult

.. So 2. 32 duim, hif1. st duim 111/6 per .tnk

.. A.A. 3% claim, 161~' duim 18/9 per stuk -,
" B,B. 32 duim, 1(I{9, duim 'lIl, per stuk

II' 'l bieden ook pl'1Ichti~ de in Handdoeken aaa, TafelLaken
K.nl.n (lordijnen. y..lraa lil lin, Kunst Shale Cretona, Chevill'l ,

r.f.l Lak...., en Gordijnee. I
__ -_ I

s~fr1jn aan MOtUUSON & 00 voor allee be-I
' nood1gd. W"J u voorzien.

I

KAAPSTAD.DEEL No. 71-6,705.1

VERKOOPI~G
VAN

PLAATSEN' VBB, ..en
DE Ondergeteekende behoorlijk gelast door den heer P. A. GOOSEN,

dil' het distrikt gaat verlaten, zal ter plaatse

BANHOEK .
TUSSCHEN STELLENBOSCH EN PNIEL, J

VERKOOPEN OP

Vrijdag, Februari. 1899.
011 10 UUR 's MORGENS.

I.-Die Kostbare plaatsen genaamd Zorgvliet en Nagelegen, tezamen
met kroonlanden. groc .t .632 morgen.

Dvze zijn de vruchtbaarste plaatsen in het gansche Stellenbosche
di.'itrikt, vooral als vruchten en melkerij plaatsen. Met hun onbeperk ten
water-voorraad kunnen zij niet overtroffen worden.

Op de plaatsen i" er een fraai oud Hollandsche woonstede, andere
!:t'oouwen, gToote ke! der en buitengebouwen. Er is ook een groot
-ikenbosch en een groot vruchtenboord, beplant met duizenden keurige
vrucht boornen ; ook een uitgestrekte wijngaard.

Deze plaatsen zijn binnen drie kwart uur rijdens van Stellenbosch,
en nabij de plaatsen van den heer C. J. Rhodes, te Groot Drakenstein
gelegen.

l I.-De volgen de Losse Goederen. zonder reserve :-225 Bokken,
[ Paarden, -I- Muiloze Is, :3 Karren, 1 '\Vagen, Ploegen, Tuigen, Oulti-
\ ator-. (;raven, ~Iand'en.

:,11 Vark ens, Kra, ~ mest,"
.[ Kuipen, ~ S ~ukvn.ttm, :3 Azijnvaten, WijnpompeIl, Trap' en

nnllL-rllalie,

PAl/JL D. GLUVER, Afslager.
-------

Poot Aardappelen.
vV IJ land, n nu uit Taniallon Cast/I', best uit-

gewel lt, in kisten van 150 lb., de volgendo
!!Oortel:-

EARLY ROSE.
UP-TO-l )ATE.

SNOWDROP.
SAXON.

WOO[l~ iEAD, PLANT & CO.,
Stra.nd en St. George's Straten I Kaapstad.

Voorloopige Kennisgeving.
•

Publieke flerkooping te Durbonille
VAN

72 Bouwperceelen,Kostbare
---------

DE ondergeteekende, daartoe gelast gelast d oor den heer Floris P.
HuwlJ.I1, zal ter publieke competitie aa nbieden gedurende e.k.

Fd)ruari zekere
T2 Kost.bare Bou~perceelen

.0 het vooruitgaande dorp Durbanville.
Volle bijzonderheden en Plan zullen later gepubliceer..l worden,

~ILBE.c~BAuR, LE SUEUR, WAHL & FULLER.

l~'drfla\l Straat,
f-.:a.al'stad,18 Jan., 189~,

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

JY-: «n.lerzeteekende, in zij.~ hoedanigheid als Executeur Datief in bovenge-
welden Boedel, zal doen" erkoopen bij ,

PUBLXE~E VSJ:LJ:NG

Woensd:3.g, 15 Februari, 1899.Op
DES VOORlrUDDAGS TE 11 URE PRECIES,

VOJr het Kantoor der Nationale Bank, te HarrisIlllth, a.v.s.,
D~ : '. \olo.:en,le PLU TS:", gelegen in het distrikt Vrede, Oranjevrijstaat, nabij dsn
"·r'~r'>I:" d,'r Boven K.llprivier. ongeveer 30 mijlen ,.nb Newcastle, ongeveer 40
c..: ,"Il nn Harrismith, en ongen'cr :JOmijlen van Vrede, beschut door de Drakens-
L"r~.'",waanloor h9t W(-«veld groote waarde het4't :

Lot C 3 '39, Honthoek
Lot B 3·\-0, Nleuwjaarshoek~
Lot A 341, Zee.koevle1,
Lot D 04 2, DT1.ehoe~,
Lot E 34.l, Eland!!hoek,

f>,831 Morgen.
6,002 I'

6,297 "
6,163 "
6,167 ..

"I [l"I.B rrachli"t~ rlaa~en, het geheeie jaar door Toor het vee, ,als~,ede v~?r
>[ I ,ht"r.I!'tJli '·u ,oor bij. la alle landbouwkun dige doeleinden geschikt zIJnde, zIJn
: 1" r,,,'l",,,,pwo<)u "mote W: &ardevocr vooruit stre' ,ende boeren, eD de zeldzame gelegen·
1.",·1<I" .. t llCh lhall~ voor e m deel van het aller'08IIte land in den Vrijstaat tI! krijgen.
t,·'n., k~[J, <11" wellicht in voele jaren niet. weder voorkomt!
. D. I ;.~1l8 .Zeeko~wlei ill voor sportJiefbe boors van het gt'ool.8te belang, daar
rph~h. d"t lij l'en et'rst< ...klas uaiplaat8 is, ,le vallei &eer rijk is aan wildgevogelte
en du~ ~tie gelegenheid "oor jagen aanbiedt.

BAR.HAM M. NOEL,
. Secretarie. ier BloemfonteilllJChe ExecuteurskUler
• en 'V..rbollr MuwbappjJ (Beperkt).

J. Q. FF'ASER, ~rendu-afslager.

'f

D's' j".

: _."

~lbial.·'·.onUment
WerkeL

Struin LU&e stratta
""'_'~~......I..,._..t.-'-_.u KAAPSTAD.
MODUlDéDteD en Gnf8teeDeo ~ MannRl' 0 f
G~t ~eo ~. opgericbt op eeDig &graf-
p1aat.a m Zmd- Afrika. . Lsereo Tnt.liewerk en
HoekateeDen ook voorzien. •
Teekeuingeo en Prij~ franco op applikatie

TaU,. : KBrkStraal. W"dITIT I" Oxford tra al
Oosl LOlld811' •

gelegen te Paardebetg, omtrent een
half-uur rijdens van het Dorp
Malmesbury, groot 280 morgen,
beplant met een ui~trekten wijn.
gaard, waarvan de laatste oogst
4& leggers wijn ~~ .benevens een
groot aantal vruohtenboomen; ook
is er braakland voo~ ruime 35 mud-
den uad-haver en 10 mudden koren.
De plaatS is volop, voorzien·' van
water. De gebou w~n bestaande uit
groot en gerieflijk W;oonhuiR,Kelder
stallen, W&gt'nhois! en Buitenge-
bouwen allen onder! IJzeren daken,
zijn allen in een gt1eden .staat ~n
reparatie. .

U. Levend" Have:
I

5 Eerste-klaa ~esseerde Ezels
3 do.. : do. Paarden
3 Melkkoeien .

100 Vette AanteeIsOhapen
17 Jonge Varkens~
III. Boerderijger88dschap :

OO):Te~esl~~00 6 Stukvaten van 7 le~gersA~ftti~r.4Kuipen van 6 legJers' .------4i~----'"2 I..,..glCers,4 Half.lf;'g~el'8 IIIERMEDE Keschiedt ktnmie-

..

1. Brabandli~wijnketttl,I!.,.trap~en onder- .reviDg,oV'ereenkomstig Artli.el
" 2 van Wet No. 18 van 1898, aan

Vlootjt>8, 'I'reebters, Emmers, enz. alle eigenaars en bewoners ftIl
. 1 Nieuwe .M.olwageJi, grond binnen de afdeel ing Steyu-

POBLI, lE VERI G I I l Dpen Kar op vee~en, burg, om bet klisUruid rnaamd
1 Kap Kar (nieuw), Xanthium Bpinosm» groeiende of

PUBLIEKE i ."'lJlAVVI I1 3 Dubbele-voor Ploegen, zijnde op grond door hea geeigend
1 Enkel-voor Ploeg, of bewoond. uit te roeien en te

DE 1Howards Egge, ! vernielen.' .
gelast 1 Span Voor-tuigen, ljerder wordt bekend gemaaltt

.Marais TaO 2 Paar Acbter.tuig~tr(niêUw) dat eenige zoodanige eigenaar of
koopen op den Ladders, Pikken, Graven, Zwingels, bewoner verzuimende om het klï..
P. C. Wright, eu wat verder ltot een koren. kruid voormeld, groeiende of zijnde

P A P boerderij behoort.. op grond door hem geeigend of .-
bewoond, uit te roeien en te "er·

Granen: nielen, zich bloot stelt aan eéo boete '''c',

10 Mudden Rog (Zaad) niet te bovengaande Vijf Ponden
10 do. Koren. voor eenige volgende overtrediDg. '

W. F. NESEMANN,
secretariaJAN D; SLABBER.

IYJn der SpDY, ImmelmU .t Co'1 Afslagers. Eteynaburg, 19 Jan., 1899.

Rijtuigen! Paarl.
c. G. E:STARK,
I)EEDS vijftien jaren geVestigd
\ als rijtuig fabrikant, maakt

Wagens,. Karren, Spiders, enl.
Gewaarborgd gll6d u, zijn. .Alles
handwerk..

PrijSlijStAm en portntten grati&
.'11u .B~ op aannaag.
Pretoria. Tel AdnI: Suu, Paarl.

BELANGRIJKE----------- ~
DeKerkeraad der~ederduitscbeG~~reforme,ir-. P br

de Kerk .te· U . Publieke verkooping
, .; ,

De Verkooping zal gehouden worden op de Stoep van Genoemd
Huis, en zal precies om 11 ure voormiddaga worden opgeveild,-------------------------

Voor bijzonderheden vervoege men zich bij den Afslager. Op
bovengenoemden datum zal er ook een KERK BAZAAR gehouden
worden, W~d.r0p verscheidene soorten Levende Have, Granen, en andere
nuttige artikelen, t3 koop zullen worden aangeboden.

J. W~:iSTIGLING, Af~lager.
Vendu Kantoor. Hopefield,
Januari 17, 1899.

III U:l:~~8lD: ala
500 \Iudden
lbO "
200 "
En· wat nog

v)orta'ebracht.
. RuiDl. ~t'81d.1e1i

KOST EN u~,.au."

BELANG·BIJ:KE
-VAN-

VE~PUTIE

ERVEN! ERVE.!
-TEN DORPE-:-

'rrc».~.p_b"&1"••
Vendu KantoOr,

~almeshury,
lM JtUlUari, 1 .,

J.W.
ts IJ JAGERSFONTEIN WEG STATION.

l'

DE Ondergeteekende daartoe behoorlijk gemachtigd, zll.lper publieke
veiling te koop aanbeiden

OpWoensdag, 15den Februari, 1899,
Beginnende precies ten 10 ure '8 voormiddags,

TE TROJY.I:PSEURG,

61 Water Erven en 147 DroogeErven,
Daar er thans ecne gemeente der Ned. Gel'. Kerk te Trompsburg

gesticht is, ka.n de vooruitgang en de bloei van het dorp als verzekerd in het diltrikt
worden beschouwd. Door deseelfs ligging bij den Spoorweg en de uit van Campbell
nemende vruchtbaarheid van den grond, kan het niet anders of de waarde. Schmidtadrift)
van eigendommen aldaar zal zeer toenemen.

Laat dus deze kans niet voorbijgaan.
'nc termen zijn buitengewoon gemakkelijk.

Oe Afslager tS Carel Rabie .
Kantoor C. W. H. V A...'( DER POST,

Fauresmith. 20 Januari, l899.

1255 Merino
289 Merino

klas concUlSle
150 Vette
257 Angora
133 Angora. LaInttu~ren
180 Kaapsche OClltaPEm
646 Merino La:m.Iiller~m

den)
12 Kaapsche HOn~~n
21 Stuks Grooteee
20 Merries, goedg-eteeld
-4 Wagens met :~rekgoed

Ploegen, Eggen'nf' eerderijgereed-
schap, e ", enz., ens,

,~ ,

gel~t door. Men. MARGARETHAWoensdag lii Feb. 1899
publieh velling verkoopen 'J"

TE'

2 Februari, 1899, PAPKUIL, d~t'ikt HAY.
~

TE bekomen bij de voornaamste
Boekhandelaafs in Zuid-Af-

rika tot de daarbij vf3rmelde pHjzen
D. Aitten.-Ge8chiedenis .• van

Zuid Afrika met eeu inlfi'l'diDg
over de .Algemee~ Geschiedenie
voor de scholen! in de Zuid·
Afrikaansche Re~ubliek. TW6:e-
de druk met 7 ~kaartjes uitge-
geven door de Ned. Zuid-Afri-
kaansche Vereeniging, 3/6.

J.C.V ermaas.-:n~ïeuwe Methode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
.Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelte. '.Prijs 3/- .

J. C. Vermaas.--Rekenoefenin-
gen veor eerst~ginnenden, be-
hoorende bij het eerste ~eelt.e
der Nieuwe Methode voor het on·
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek. ten dienste ,der scholen In
Zuid· Afrika. .

Vendu. Kantoor, Malmelll>llry.
ID eerste

Boeken voor de Scholenin
de Zuid;.!frika.

(9 maan-

Welli:Dgton; ..' ..
17la, 1899.

Publieke Yerkooping! blieke YerkoopiBg ! !
ljH Ondergeteekende, behoor

DORoTHIIAESTERHUIZEN, zal

Op WOENSDAG,
Verkooping te ~ginnen om 10, ".~.

ure s morgens. t
~GEO.rG. GIE,

~ Jeuduafslager.
Griquaatad, 16 Ja~, 1899.

KALKFONTEI , Distrikt HAY:
De plaats KALKFONTEIN. No. 24, gelegen in de af~eeling

Hay, Grikwaland West, grenzende a . n Witwater, en ongeveer drie uren
van Griquastad. Op de plaats il ee' Woonhuis met zes kame~, een
Wagenhuis, S KliRmuur Kralen, D ptank ..en Kraal, een Fontem, . eD
hterke Put met windpomp, een stuk ~el"lJ, ongeveer 200 yards Vler-
kant. ingesloten met draadheini g en een tuin met ongeTeer 50
Vl'uchtboomen.

De plaats is zeer geschikt voor oot zoowelals kleinvee.
Voorts zal verkocht worden: - Paarden, 12 Beesten,5oo Bokken,

en ander Vee dat ter verkooping zal (gebracht worden. '

Verkooping te beg;nfen om 10 'ure v.m.

WOENSDAG 22 Februari. .. t899, te KALKFONTELN." '

_,:GEO./G. GI'E, _~fslager.
. ~

~
\

Uit de hani te koop.
Eerste stukje: Is. 3d.

. Tweede stukje· Is. 3~.
J. C.Vermaas.-Antwoorden van

de voorstellen en befenin~ voor-
komende in het Nieuw-Beken.
boek, ten dienste' der scholen in
Znid-Afrib. :

Uitr;...,··Wf.:a;·te _,

" Stuk-vaten van
4 Kuipen '.

gers.
Prijzen billijk

komen bij
:. dadelijk te be-

DU TOIT,
,Boyen Vallei.

Zuid -.A1rikaaD$ehe Kllrm~r -
.MILH tsehll llPij,

KAAPST AD ,. JOHANN 8BURIJ,
ltU'l'OC:!a &IC ~:

28, lasteel StrI&t, Ka&pata4.
~teeDeD Opaer1eht lD .. DJ, o.el

YaD Afrika
JUun IJ llTISTlJU P!TBDJD.

HfiVEKER & WOIUISER··
Boekhandelaars en Uitqev8rS

PRETORIA. ,
Kerkstraat West.- Bus 724' , .

GAVEN UIT:
Ds. F. O. Keatell, en N. Hof.

meyr, De voortrekke .... of
het dagboek 'faD Isao. 'AD
der Merwe. .... ... ... 41. 6d.'.,

Or. F. W. Reitz. 8eetic uitp.
BOgte Afriball8e pdigte ... :Hs. Od.

C.W. H. van der Post. pi6
Uijs, of UjdeD enlRrijdezlder
voortrekkerI in Natal. ... 3B. od.

08. O. Postma. De tNkboerea
nnSt. J.uaria Bnmpath&. 6L ().i. .

A. J. van der Walt. Atribllert .
..«!Mt uelf. Hiatoriach ro-
Iaomamhe. Stu<iilD... ... k ~. •

J. A. Wormaer. ,VIJl Amater- .
dam DUr Pretoria. 8 1D8&I1-
den iD ZuicJ.Afrika. ... ... k 6d

Prof. J. 8. de Villiers te paart
KerJtf ..... zwen ... •.• 3e-

Prof. J. S. de V)tUera t. Paarl . .,
~ereD ... •.. k. ,64 ;',

H. Vlsacher. Nieuw rekenboek ..
voor de Scholen 'faD' Zuid
A!rib. Standaard I. ... t.. 34.
Standaard II '" t.. 3d. <

"111... la. 3d.'
" . IV... la. aCL c

AntwoorcJenop ... 8tandaard III
eD IV. .,. ol. Gd.

De SChoolvriend, Een lte1
lee8bo..b., voor het Chriate-'
lIJk Ood"'nriJ' bewerkt door
J.RB.. Bou eo A.. WI.JI8IBG.& •
le. deeltje ... '.. 0...

P.J. Mollar en J. Lub. Rden-
boekjto YOOr 8&andaard 'en lj la.

T. H. Geraet.a, Jr. DijUt.ra'. :.
ondel'Yilldingen iD Zuid M-
,rib. ... ...... a.. ed', ;

Een Gelllu8treerde Catalogus iS.:op.,·
aannage franco eo gratie ,ftJl'krl'_ •.,_

Groote oollectie oo"e Reeht8Qel.ercs.
Werken ltt«Ia iD yoornttad- v_...
.peeWIt CatalO!ll'U8.
Van llChoolul"_ven worclt~~;~

exempl up ... ~ MIl IUL~
ondenrij ~ . . :; -r;'

-...,------------ a-.

Afdeelingsrwd SteJnsburg...
KLISKRUID:

Divisional Council,
Steynsburg,

BURRWBBD.

NOTICE is bereby give!l, in terma -
of Section 8 ot Act No.18 of

1898, to all Owoera and .Occupiers .
of Landed Property within the diri· -,
sion of Steynsburg. to eradioate
and destroy the Burrweed callecl
Xanthium Spinosum, growing or
being upon land owned or occupied
by them.
It is notified further, that uy

such owner or occupier neglecting
to eradicate and destzpy the burr-
weed aforesaid, growing or being
upon land owned or occupied by
him, will be liable to a fine not
exceeding Two Pounds for the first
offence and not exceeding Five
Pounds for any subsequent offence.

W. F. NE8E1IA.NN,
Secretary.

Steynsburg, 19 Jan. 1899.

'\
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D~,p=ts ~ ~a~~~OOOfd" en Beenegeddeeal~!~n "IP~pe~bouilS- PIQUETBERG ~OA.D TE i.L

va el, ter e en s n er ran v ~l, ge egen e s ven, OP ',:~ Groenberg, W"llington.
aan den publieken weg tussehen Worcester en ViUiersdorp. 1 ' "'"

De Pleats is 1,719 morgen in uitgestrektheid, is begrensd aan de :Maandag, 6 Febr~ri, a.s.,' Kb' VVsteANi 10
eene zijde door de B.reede Ri!Ïer, ~ ~va~. een groot gedeelte va~ .do TEN 10 UBE V.M;i; ost are a :en sse
alombekende prachtige Vallelen, die Jaarlijks door de Braede Ri vier r, i

onder water worden gezet; ook zijn er uitgestrekte Zaailanden, waarvan " . .-- !r, . I Goederen.
eon gedeelto door het water van de Warme Bronnen kunnen besproeid DEv=~~::~:i"m~' :'caiu':-:n )
worden. . ., .. plaste eene Publieke Verkoo' "DC houden In den gemeenschapJelijk,o Boedel

Het Welvoid 18 uitmuntend, insonderheid voor Groot Vee; ook van de volgende Amerikaa he Goede- van wijlen den heer 'NIOOLAAB
levert de Plaats jaarlijks een goed aantal Vette Varkens. ren, viz : MJ,' HENDBlK JOIlANNE~ Jouu.ar en

HUISRAAD;; nagelatene Echtge~oote.
Eet- en and.re tafels, la4etafeIs met

en zonder .piegelB, Behrij~eIa met val- DE Ondergeteeken~e, Al publiek
dsnr, (Rolltop deeks), IJzerilp enkele en doen verkoopen np
dubbele ledskaaten, 81>.~gm&tra88en r
::~~~:': StoeieR,; Kleeder~ten, Klok- Dinsdag, 31 Jaquari, 1899

GB'lBBDSC}lAPPXlti I. De welbekende I Plaats Oris-
Zagen, Bo~ en omalagdtl,Schroef en fonteine". met de gebouwen daar-

andere Hame~ Bijlen,Behoilllen,Graven, op staande. gelegen jin het Veld-
hooi e. t)ta\v~J'ken,Vijlen, «n,. imBtokken, kornetschap GROBNlRERG, slechts
Raamlijnen,Hjeining draad,i'deur en kast r
sloten, gr6Ild~J8,Scharnief1D, M811!8n,een half uur rijdens] 'fan Welling-
tuigenmaken-~8ChappeJi, Kame, ton; groot ongeveer ~7 morgen,.~
EmlDf'rs,enz: i ,.. plant met goed opl~verende Wlln-
, GLAS,A.l.R'B EN VBBGL.a.JAsnwBRKstokken en vrucb~nboolllen en

Geemmailleerde potten. s..;.a en brood- voorsien van standhoudend wakr
pannen, Wat4rpotten, Be~ KanneB, het geheele jaar dooit,'.
Kommen, Bekers, Baden, lCoekpannen.
Messen en Vprkeu, Lepels,)Theel,epeil, LMT WEL de Plaats wordt ver-
ens: Waterglaaen, Suiker eD.\boter potten kocht met den staanden wijn-
Waterbekera, . Kopjes en t Schoteltj8ll, oogst. :

1111 Borden,Kelkj~, Karaffen,~Iil een tal Tan De zrond is uitnemend geschikt
77 andere nuttigheden. ,; l"-

ALLERLEI:" voor Wijn-boerderij: zoo wel als
.! vruchten-kweekerij, ~jnde er nog

Concertinas,,Trunks, Kruiwagens, V.rf veel ruimte voor ~'lanten.en Witkwaalan. drooge en '~Dgemaakte
vel"ffen,enz : ~ In het kort een' den kaDS voor

ALSIIEDB , iemand die iu' beait til komen, van
10 Eerate klae Rijwielen i~ een uiterst vruoh~ en g"_"ief:-

KANAAN groot 333 Morgen, gelegen aan den Hoofdweg naar MA NDAG d 6 All_ zonder ....... lijk gelegen, eigendom, zooalá zeer

Kaa S 11 bo h half.
iid Kuil' . A en 1 den Dezer, Wi~~lieJ"8 en Buiten ~1JIl zullen zelden in de markt ;smt.

p en te en SC, één -uur MJ ens van snVler en geen sPijt hebben van dese ~lte.Dgewone De Gebouwen. bee nde uit mf-
Lvndoch Staties. -sijn enorme Stock Jufvrouw

4
-oonoodigdheden, en smeer waren uitte- gelegenheid gebruik te .ken, Alltlll fisanw Woonhuis, 'lder, Stallen,

,,- k te onbekende lag llri'ze reeds .. al! D' d wordt zonder reserve v.Ooht. Het
V di B

· d ka h d ,1 d 1 d ver oopen gen "J n, ZIJn voor een uizen su-a _n~edA, d~Verk~,~,genQ,... ~en W(lgenhuis, ens., all$, onder il·zer,
an t 1gen om n met ree t gezeg woreen at let een erd, Klaar maakte eed H d ~ h St I """" "~... V Q ,,~ -.pon aan mans ge i eren, em on, .._c 0 enen, eve s, Paarl, Stellenbosch en Oaf, On zijn be- zijn in den bestell: stut vau

beste Wijn-, Zaai., Tuin-, Vruchten- en Veeplaatsen is. Hoeden, Frokken, Onderkleederen, Boordjes, Dassen, mans en Jongens kroond geworden is eeD d~ iBlijk bewiJl reparatie. )
waterproef Jassen Kambreels, Trunks, Handzak.ken, Daagsche Kleederen van da 8olii~teiten lage prij~ld-er aaJlg&- 2' LG' '

De gebouwen en muren zijn in goede orde, zooals Woonhuis, Kelder, zooals goedkoop Kleedingstoffen, fluweel hemdegoed, hemden, Kinderen boden 'k'~f &Is naar gewtn,' te, • osse" dederen. APPLICATIES vooe de betrek.
Buitengebouwen em, Het geheele Eigendom is omheind en voorzien Kleederen kust en keur, en Do Stevela en Schoenen, Hemden, en alles Boerderijger~hap : kingen van Zeade(n) en

wat voor het mannelijk geslacht noodig is, van af een Kindje, van twee EMIL E H. VAN NOfJRDEN, . 1 SDlJ"Machine, I,!,CultiVator, 2 ADhtate(n) .AssiateD&(e) &lUldeN.R.
van water voor huiselijke gemakken enz., en in den Kelder. 'aar tot een ouden Griisaard ontboden ' Soh""") te V ··beid .11_J lAl .. v' . i Afslage,.. Ploegen, 1 Wagen (nieuw). 1 Open VYf 11 Z\umn door den,

Het is beplant met zoowat 4,000 Vruchtenboomen van de beste Daar er een verbouwing en verbreking in de bezigheid nog moet Kar (nieuw), 3 p. Tui.,gen, 1 Ondei-geteekeude oDtnngen worden.
gedaan worden, worden het Publiek en mijne begunstigers dringend Pubil'ek ,I e Verkn,','oplng Slijpsteen, Graven, Pi!k,)ken, Vorken, tot 7 J.laaJ:t, e.k.

8OO1"tenPerziken, vroege Abrikozen, Appels, Pruimen, Peren, enz., een uitgenoodigd, hen zoo spoedig mogelijk van al het voordeel te komen V 'IJ' d " Sollicitanten ~lie~ 0 te 1, . d h h sék 1 be als sii laa t, .lUan en, enz.; .. ,e- e~ ver er-
prachtigmoederplantatievanl,500Rupestrismetallica,700Eikenboomen ToorZIen, aar et un erza rouwen ZIJ te, t zijn. • VAN i lt,eldergereedsch..lp: gen de bQ ,de wet vereisehts be1l'ij--

Ook zal de snijdl'rsbezigheid op grootere schaal gedreven worden, al Kostbare Bebouwde bn onbe- '! zen van bekwaamheid, goed zedelijk:
in volle dracht en eenige duizend Bluegums, Dennen en een prachtige lot de benoodigheden zullen direct van de Fabrikant ontboden worden. bouwde Erven ' 3 'Stukvate!l' 4 K.p~!l' 1 Trap gedrag ~en. lidmaatachap eener
Kas~nje Boomen. Er worden vele kleedren in de Kaapstad gekocht door Paarlieten. Ik TE' en Ond!rbalie, 1 i'!ÏJn Pomp, Ohristelijk-.erotestantsche Kerk en

zal waarborgen dat alles Tien persent IJlinder dan Kaapstadsche prijsen ;\; B~dewvnsketel, Rqqnen Ketel, moeten bereid. wezen om op bUiten-
Als een Woonplaats is deze schoon hooggelegen plaats met het zal verkocht worden. NOORDER Pi-A H,L. P~pen, Halfaumen, Ankers, Trech- landache oertiJicaten een aanvullings

prachtige uitzicht over de Zee engeevenaard. Komt nu maar en haalt het Jufvrouws goed weg half voor niet. ,'ters, Vlootjes, Kranert. enz. examen te doen.
Geeft mij een kans om mijn bezigheid mooi te maken, dan kunt gij oor- DE ondergeteekende beal<Ïn hebbende Levende Have: , Alleen persoeen in het bezit VaD

'II. Levende Have '.-2 Goede Kar~en, Hengsten, rood. deelen, of bet niet alles waarheid is wat bier geschreven staat. Ook zal ik Tan wonrag te ve~nderen zal ..I E rstekl P . AAn Onderw·n.A rtm'- t lle
dra

alles i . h publiek doen verkoopen ~ haar pigen- ~ e as aarden (waarvan :-"- ~I_rs oe Aaa "? D

schimmels,:J en 4 jaar; 8 eerste-klas Ezels, 1 oe in melk, Alderney Bul kennis gevtm zoo es 10 orde IS, al et nieuwe goed wordt verwacht dom (annex de Nourder Il.lFI School) één paar goed gedresseerd), 1 paar" In aanmerking komen. Salaneello
(gezont), 400 Ooien (schaap), 150 Hoenders en Kalkoenen. tegen 1 April aanstaande. NoorderPaarl ~~ Kar Ezels,3 Beesten, llot Varkens. ,:00~0S' £1S? en £140 respee-

nl, Lossegoederen:-24 Stukvaten, 15 Kuipen, 15 Hogsheads,:K::». i'S• I!iJc~ ... e:l.d..e:.:- Op WOENSDAG, t FEBRUlI. aanst.Voorts: i tleve1ijk. Logies kan verkregenJ , ,~J ) worden voor £50 per annum
6 Leggers en Pijpen met Azijn. 1 Wijnpers, do grootste in de Kolonie, ALGEIEENE HAKDELAAR EH ILEEDERIAIKR Oll J!:LF~UR's vOORII~nAG8, 10 mudden H8Te~ 10 mudden Werkzaamheden te aanvaarden n~
2 W!jnpompen. 4 Attemperators en al het andere Keldergereedscbap. .,' ~r .~oonhul8, snm8&nt ~bouwd en Garst 8 mudden Rog, 1 lot ge- de Maart vacant'

;20 Leggers WiJ'D, 150 Zak kon Aardappels. 500 Zakken Kaf, 50 Zak Hoek van Gym' naaiurn en Hoot1~ Straten PAARL gerieflijk gelegen,en zekere YiUf prachtige maalde Hooi I lot K-~ Il t IJ le.nU.' Bouw.;rc. eelen geiegeBala ~","n .....pla~t P.alen en Draad,' 2 4-r' GO zer A. B. W. VAN NIEKERK,Gemengd Voeder, 8 Zakken Guano, 1 Damschraper, 3()() Platen Zink, "" "'il 4
W K T

· K H • met .1ngeId en TJ'llcht., men (m. .. ,ns nano, ' H fd d Sch f
agens, arren, UI gen , ostbaar uisra80 enz., enz. voUe dracht,) 'YOorzienvan 8~,', , oudend Kolomale BrandeWIjn iMaatechappil· v·r. 00 er 00.water en ho.~D8d aan d. Iioord en zuid Aa.andeelen.' n eld, Z.A..R..

200 mudden Zaad Garst. ""f§'" 1 Januari, 1899.zijdendoorpubliek.Straten.Dit verkieslijk Eindelij·k. ------------
100 mudden Scbotsche Zaadhaver. eigendomzal bfnt in perceel~ en daarna .
100 mudden Kaapsche Zaadhaver. in zijn geheel opgeveUdworden,dUll voor HUISRAAD, Het gewone &8sor- Hoofd Onderwi izer

een ieder e:?nkans. ; t~ent. ; ~
120 mudden Kaapsche Haver (voor voer). WEDUWEW.P.¥IPE, »e YertooplDg begilt 10 BENOODIGD Voor de twl!C<le
lit De 200 muddeu Zaad Garst zijn door Paarden getrapt. ~ 11-... ~..A.. """'~~ 1'IirEJ, Paarl, 24 JanJUU'i,1~9a. i _ om! III preet.s. . . klas Behool te Lady Grey,

K A A PST AD, J. S. MA,RAIS ~ Co., Aj.l<UJ6T8. Alles gut il Iflemaod .llJte Icktlr, =...~ ~~ws:.d:;
're ....'U..~,.. lP ! 7 en SohOoI Hooger Examen.

;.... Wed. H. E. M. JOUBERT Kennis van 't HoIlandllCh noodzake-MET voorkeur 16 kooten : Een Geb. R~ouw, ' lijk. ~ala~, £1~0 per jaar met
lang geVestigde:!, olenaa:re- Executrice"" t ta' ~n genefeli]k. hulS en Tuin, voor-

en bakkerszaak met nhula eD ~es amen Jr zwn van vrnchtboomen. Te be-
stallen (dadelijke inbe" neming).' J: S. MARAlS &. jCo-. Ilslaam ginn.en zoo mogelijk, .p den 5den,
Uitmuntende kanIS voor ~n ijverig Wellington, i April, anders Da de WiBter 'facaDtie
man ~et ~n klein kapitaf e~. een 24 Januari, 1899. I De Commissie Terlangt om de
kanms van de zw. V~~ Pl"lJsen. 'diensten te bekomen van een god·
verdere bijzondorhede:q ~-ve"oege Komen Aanlpopen ~den, gettoawden man.
men zich bij :~, OP , Kopten van Certifikate. van be~

G. TURIER, ~ December, ~898, op de Jnraambeid en goed gedrag kunnen
D~banville. ptsvan 'den lOndergetee- gezonden .orden tot 1 :Maart, a.s.

________ -4!',j- kende, een roode Bul Kfuf met witte

AAN OUDER
'~. pens, r~hteroor zwaluwstaart, om- Ds. A. McGREGOR,
o trent 1 laar oud. De +igenaar kan Robertson:,

hetzelve terug bekom.n mits be-
talende deze ad ventie ~ alle andere
kosten. i

J -(}:P. lJOUBERT.
Uitvlugt, i

Paardenberg , • i

18 Januari, 1899. ~---AANGBZIEN de boeken van
gemelde mrma thans gesloten

moeten worden, wordt bet hierbij
verzocht, dat alle rekeningen, nog
openataande,zullen vereffend woruen
ten kantore 'fan

ROOD, PENBBRT.HY & Co.,
MALKV.8BUBY

Diet later dan 15 Februari, e.k., na
,~ datum de nog opene reken-
Ingen ,'foor kollektie 'fan een 8gP.nt
.wIen wO!'den Oftriaandigd.

, ,RVAN, ..liOOD & CO.,
Trrï_..tJ' 0 V1LQ8BUBY •.

van '<

,GiIJIt,' ,
~ , ..~..

PUBLIEKE 'VERKOOPING
V.UI

Zeer Vastgoed,
Have, enz.,

LevendeKostbaar
I, I

teDden mOeteD iDtIe·, Alle infor1Dalie verkrill:bur
teil kantere 'I'1UI deDi op MIlvrll&g bij

eD Aodit.ear-Oenerul:

I ZULLEN gmheld getal
EzeJs publiek _"'_~,";';iv,APk'lV'Il1t

te Klápmute ..Statie, _,A.MIII.,..
scheidene egale paren
sterk, in ~ eo.attie
voor dadeliJ'k geln-uik.

STEP. J. DB

w" 0 NO'{,8 BRAN DVALlEI,"~
1

[DePartement van Pn-
llieke Werken, Caledon-
ISquare, Kaapstad, ge-
idurende de gewone
!kantoor uren.
I

I
I

!

: "PIIIt Du&er Ylll'toru."

De oprichting van een
met oonereet gemet8el-
den waterreservoir
T~k, kamer voo
oiB.cleele besoekers,
goten enre&e"oÏl'l voo
lieiden de oliekamer en
.tal r.ooals aangetoond
op de lpeciftcatien en
teekeningen.

Omtrent O'mijlen van de Stad, Worcester.

De Ondergeteekende beeft besloten om op

Donderdag, 2 -Maart
A. B. de Villiers ~ (.,'O•••ill..:1.rtJUJjrJeraaanst., Paarl, 24 Januari, 1899.

Publieke

t middagB op 1 Feb.,
1899.

's morgens ten 10 ure,

Publiek te laten Verkoopen op de plaats zelve:- AMERIKA ANSCHE
GOE])EREN,

TEJ. VASTGOED!
Departement van Pub-
lieke Werken, Kaap-
stad, of aan het kan-
toor van den Civielen
Commissaris, Swel-
lendam.

Klip Rivier Brug.
Swellendam.
Herbouw.

6 Februari, 18~9.

Tenders moete
onderteekend word
nakoming van het
T8Dde~ den ko
te voleindigen.
aangenomen worden

om in overweging te wordon genomen, mede-
door twee voldoende borgen voor de behoorlijke
KODtrakt, en waar geen tijd bepaald is, moeten

tijd vermelden waarin zij aannemen het werk
laagste of ,eenige tender zal niet noodzakelijk

JOSBPH NEWEY,
Hoofd-Inspekteur, P.W. 24 Merries van goed ras, 2 JODge Paarden, 2 jaar oud, 2 Jonge

Paarden, 1 jaar bud), Uit het ingevoerde Cleveland paard, ~,Bellringer."
34 Aan~l Beestén, 400 Angora Bokken, 30 Schapen (Z~artkoppies,)
30 Struiavogels, Een aantal Varkens, 1 Bokwagea, 1 do. met Kap, 1
Span Trekgoed, 1 Kuipbalies. 1 Brandewijns Ketel, 1 Dubbeleloop
Geweer, en wat verdor aangeboden zal worden. s

P. D. DE WET. Sr.

1I. Levende Have, enz :

Departement van Publieke Werken,
Iraapstad, Hf Januari 1899.

srELLE~BOSC:a:
Worcester, 18 Januari, 1899.

DePlaats KANAAN in de Markt. J. J, THERON. Afslager.

ONTDEKKING
VAN EBN VEELBELOVENDE

"GOUD
DAAR de heer P. DE WAAL,D. ZOONop bet punt staat zijn vaderland

voor eenige jaren te verlaten, beeft hij den Ondergeteekende gelast
publiek te verkoopen op de plaats zelve

RIF.Op WOENSDAG, 15 Februa.ri, 1899,
OM 10 UUR V"M. DAAR er eene groote behoefte is aan een jongens en Mans "degelijke"

I.-HetPrachno Landgoed: VEELVERJAAGDbeterbekendals uitrusting bezigheid aan de Paarl, heeft de
-0 besloten Om van af

BilUJke TerD1e.n.

Voor verdere bijzonder beden doe IIo&Dzoekaan

PAUL D. OLUVER. Afslager.
I-JEEFT pas het beroemde .Mauser én Sportingi :Ma~ijn Geweer
1 .ontvangen. ' Het laatste en beste wapen VOOl"qet schieten van

allerleI IOOrtcn Bokk~ vooral Springbokken. Prijs Jf/I las. nett.
11agel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patrollen vall de besw kwaliteit.

Dynamie4 Detonators,en Lont-
, Bicycles, .Bicycles, Bicycles I

lHte...lI1:1. •• e'V':I. .....
[STAATS:MIJNSCHOOL TE PRETORIA.

SOHRIJF. 0)( PRIJS UJSTÉN.

TER algemeene infonnatie wordt hiermede bekend gemaakt dat
wederom gelegenheid bestaat tot inschrijving van nieuwe leerlin-

gen aan bovengemelde inrichting.
De data van het toelatings·examen en van de opening TRn den

niÉmwen cursus zullen nader bekend gemaakt worden.
Verdere informatie wordt op aanvra~e verstrekt door den Wd.

Directeur, Dr. H. G. Breijer, Postbus 413, Pretoria.
DR. K MANSVELT,

Voorzitter v/h Curatorium,

A••• A.~
Nede.rlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:
Pretoria, Januari 1899.

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaa1) in 24 u(en naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.. .. Aardappel'

TRANSU TION.

]!il'o"ti:l.ce.
STATESCHOOL OF MINES.

verdere lbijzonderbeciea doe
bij :

P. J. J. BURGER,
Main Straa~

Wellmgton.

Muziek Sohool.
t •,

~ic/orio Parlt. Paarl.
iDBZE Inrichting w.tann Jonge

Dames hun l~ onderricht
krijgen, ~ zij de !school 'fer-
la~n hebb4tn, zal llerol+nd' worden
OPWOENSDAGDEII' Fu.trOJ
1899. '

Er zijn ~
p~ Doe a&D:.... ""bii

,PROF.J.&.
. ,.~. :..'0,.

UDR gene~ information, notice is hereby given that applications will
.1' be receIved for tho enrolment of pupils for the abovementioned
sohooL

The ~ of the e.ntrance-examination and of tbe opening of tbene" C01U'le will be published later on. .
For further information apply to the Diroctor, Dr. H. G.

B,.jez'. P.O.B. 413. Pretoria.

Tarief loor Reizigers naar Johannesburg £4 t7s.---e1l £3 Ws
"Pretoria .£4 fis. 6d.-en£3 41

" " '!Dagclijksche per~onendienst van Durban (Nata l~'l.AUlIC>ll.

1'"'• .:1':-.1' J~hannesburgJ Pretoria en andere plaatsen
de Tr.:lllsvaaJ en Oranje Vrijstaat.Pretoriai Janu&'1, 189<J.

DR. N. MANSVELT,
Chairman of Council.

I

lfd.eeling~r8ad, Iobertson.
~',u II. l.g.

. H1BJlBI,l ~, kemaiageving
dM de. Afdeelingsraad van

vooraemen il aanllOek bij ZijD Ex-
cellenae deu GoUT8rD8Ur te doen in
termen van Sectie 152, Wet No.
40, vau, 1889, een Proklamatie te
laten ~vaarcligen den volgenden
weg' binnen deze Afdeeling sluit.
eDde, te weten :-

ti Den Takweg van Robert8<:~
naar de PlaaU Uitnood, over de
Breede RiTier Dilar Lady Grey
gaande over Vroolijkheid VBJl Lady
Grey door Koningaririer over Rem-
-hOCIll, lie en Zandberg, door Poesnela

, oyer oudetraal. Scheepers
qoogte en &.ohfontein, naar Trap-
pies Kraal, w-.r aan de WOrcestel·
Afdeeling grenst." ,
. Eenige objecties legen de sluiting
vau genoemden, weg moeten in ge-
scbri,fte bij den Ondergeteekende
worden ingediend binnen (3) maan.
dell nu af den datum dezer kennis.
geving.

Op last van den Raad.
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Robertson,
22 December. 1898.

. Ditisional fAnooil, Robertson.
Closing of Road.

NiO~CE ~ here~y'given, tbat it
l 18 the intention of the Diri-
sional C?unoil of Robertson to ap-
ply t() HlS Bxcellency the Governor
in terms of Section 152, of Act No.
4D of 1889, to ~D8e a Proclamation
to be issued cloaing the following
road in this Division. viz. :-

" The Branch Road from Robert.
son to the place Uitnoo4, Over the
Breede River to Lady Grey, passing:
over Vrolyk~eid fr~m Lady Grey;
througll Konmgs BITer, over Rem
Hoogte and Zandberg, through
Poesnels River, over. Ouiek:raa.l,
Scheepers Hoogte, and Bosch Fon-
tein, to Trappies Kraal where it ad·'
joins the Woroester Division."

Any o~ection against ~he closing'
of ~ 8Illd. road, must be lodged, in.
wnting. Wlth tbe Undersigned, with-
in th~ (3) months from tho date-
of this Notice.

By order of the Council,
G. W. BORCHEB.DS'"

Secretary.
Div. Council Office,

Robertson,
22nd Dee., 1€9S.

ONDERWI,J~

KENNISGEVING.

Ryan Rood Il Co"
, MALMESBURY.
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PAARDEN I
~

PAARDEN!
PUBLIEKE
~

VERKOOPING
TE

MALMESBURY.

VBBKOOPING V4N la vaN.

EENE Publieke Verkooping zal
op WOensdag. 15 Februari.

1899, gehoudell worden, ten 10 ure
'8 morgens, van 20 Kostbare Stukkeu
Land. gelegen op de Hopefield Weg,
en de Hill-Straat,

Plannen van Er~eD op dit kantoor
ter inzage. .

op last,
P. VERCUIEL,

in Klerk.

I) E onder~eteekenden behoorlijk gelast door den heer L. H. Bailie. lalmesbury K18cltemhmer ID 100,4U II
van Sterkstroom, zullen voor zijne rekening op Bmd lssarutle lutscbPPU.

DONDERDAG, 9 Februari, 1899,
AlhIer op het Dorp, Publiek Verkoopen, de onderv91gende:

40 PAARDEN (M.rrl •• en Ruin ••)
D~Lt' dieren werden persoonlijk opgebracht per treia door den

t'I"l'r.:DI" van bet distrikt Queenstown. Onder dezelve bevinden sieh Rij
, r~ Tr"k Paarden. Zij zullen zeker present zijn op den dag der ver-

L. H. BAILIE.

& CO., Afslagers.,j, w. JIOORREES, Jun.,
\. enuII·Kantoor, Malmesbury,

.lanua r: 25, 189\J.

KENNISGEVING,
---------

E rx t: algclIleelJe Vergadering der inwoners van Hopefield, Darling,
\. reJelllJurg en Zandveld zal worden gehouden te Hopefield

OP 3:1sten JANUARI, 1.899,
, m ':l' }lu1dieh opinie te hooren omtrent de vcrlenging van den spoor-

\\t'~ van at' ~1alwesbllry.
J. O. M. RETIEF.

Vruchten Benoodigd.
Hoogste prijzen 1?etaald ~.oor Perziken (enke~ Roode Taai-

pit), Pruunen, VIJgen en Appel-der-Liefde.

.,; Hl"CHTE:-;KWEEKERS die deze vruohten voor verkoop hebben,
V lyeholJren zich te vprvoegen bij de

Heeren. J. J. HILL & Co.,
Jam Vervaardigers, Sir Lowry Road, Kaapstad.

Mltm~sbury Emutenrsill.IDer en Voogdij en I
Brand Assurantie Maatschll.ppij. JiL. ,

Yerkooping - Fnblieie Jaarlijkscbe ïerkooping
DE Ondergetl:'l'kenden, hehoorlijk

da;lrttle rrcla"t, door den heer
J, ~, I'. Kr::>~~:vY,zal publiek doen

TE

UILENKHAAL,
• ,In. deze AfdeeIID".

Eg berf s VleI, \DE beer TIIECNlS HU)[ANl:s CAR-
MALMESBURY AFDEELING \ 8TE~S, heeft de Ondergetee-

, ; kendeu gelast om op

Dinsdag, 21~:bruari, aanst, ! Donoerdag, 2 ~1aart,
IJ, ::lnlll'Dde tl'n JOur!:', Je,; voor-! .Aan bovengcmelJe plaats Pllbliek
1111,lua!..'".;,dl: \ï)l~ende : te Verkoopen, de onJervolgende

Levf!nJe Have, Boerderijgereed·
scbap en nranen, enz., enz,

-, l~lJ L'iI Trek Pil.arden, :; tot li jaar, 'I Levendo Have ala:-
I~ \1t'rTlc,; ~ met ~ fl'aie Hl'n<'st i' ,

Vl"t!,'n~ c : ~8 Gedresseerde Ezels
-t J"n"c Paarden waaronder 1 i G Rllinpaarden, (gedresseerd)

.\I"ITlt', VUil ',}.' tot G jaar ouel I 1 Rij- en Schietpaard,
1 Ul'DC',;t \ ~ jaal' oud), Rij tIl ':JO Vette Schapen

~l liwt Paard 120 " Varkens.
I t; Ez, l~, waaronder g Jonge Ezeb I II. Bocrderijgereedscuap, als;-

V,ln en I jaar, allen ge- I 1 Bokwagen, (bijna nieuw)
It'erd 1 Bakkar op veeren

ffl" :-;l'IIal'cn 2 Span Tuigen, compleet.
J till V:lI'kl'lI::i van 1 en 2 jaar GraDcD, als :.-
I! Bt'l'~tl'll, waaronder ~ Koeien

111etKal ver~. I@OO Mudden Zaad Haver
500 " Garst
;)00 " Rog
50 "Zaad Koorn (Wol)
[lO " " ,,(Du Toitl'l)
50 " " ,,(Baard)
En wat verder zal worden

voortgebracht.

Ruim Credie't.
T. H. CARSTENS.

Levende Have:

Boerderijqereedschap :
~ W:I.::;l'Il~,zoo goed ab nieuw
1 Bak Kal', Ol' veeren, in goede

oftk I
1 T,\ce·plaab Kar, open 1

1 ;\Ielll\'\' :-ipan Tuigen
: :-;I,an TUIgen, zoo goed ah; nieuw:
., Plot'g Tuigen, Kettings, i

ZVI 'nael"
...Zlll~l,,\ (~ravell. PIkken, C;dffels,

Vorken, enz.
~ lIo\\ul'lI':; gggl'D Vendu·Kantoor. ~1alme6bnry,

I, 24 hn, 1899.
:2 Bl':!:Ikland Eggell I

1 Lot Fd1in~,;, Speken, Na.'E'D,.
Lot Smid"ijzer en Wagen-
maker~ gereedschap, '

Publieke

J. W. loorrees ~r" &: Co., Aklagen.

-_._-~-~--~-----~--

,V ELLINO'1\J8.
Verkoopiug

VAX

lt" 'Ii MIld ZaaJ IJ aver, eerstekla,~; , Ec.,n Onbebouwd ERF,
1l51iJ per mud ,\i

\IOII,tcr hau na 1 r\'bruari hlj deo i OP
IIl'er Jaml'~ Xcnnedy, Jr., \, agen-I .
maker. jlalmc.sbllry, gezien wor-' Woensdag, 1 Februari,
<[I'D.. 's morgens ton 11 ure.

:2'111 ~!rid (,etrapte B<i.;lrd Koren- k d br k
zaan-extra ZAL de Ondergetee en e pu le

V rot'gl' Garst _ zaad- laten verkoopen een O~bebouwd
getraptl' I FRF, gelegen m de Mam ·straat.

BR.r!p\' Wheat "Hetzelve is ~oor .geschikt voor eene
Hl'.:: • \ handela-bezlghmd, en me~. d~ ge-
Garst i dunge rijzing van VIIStgood Hl de

t_ cl I buurt, zeker eene goede kans voor
En wat nug verder zal aan"l)uO en '

Il'orden. '" Ispeculatle.
\ M. L. BONZET.

I M__:_0'MITH & CO .• 1fslalTers.

Te Koop, Goedkoop.

Granen:

f,

Ruim Credleti.

Kost) en Drank Volop.

G. 'IL KOTZE, 7 Stukvatt'n van ï
Secretaris.

J
(j do, ,,6

, W. Moorrees, jr. &. Co., 1 do. 4
A.fsla.gers. "

Bij A. J. Louw, Babylon', Toren,
h&lf-uur van Klapmuts-Statie.

Leggers, nieuw
do., ha.lf-slijt
do. geelhout

~lalmesbury ,
24 Januari, 1899.

TE ; Doe aanzoek bij

W Il' to S tat' C. p, DB L. BEYERS.e mg n poorwegs 18, Groot Drakenstein,
Januari 24.

Voorloopige Kennisgeving.

DE Ondergeteekende, als Ex-
ecuteue Testamentair, in den

Hoedel van wijlen. den Heer
MATTHY8BASSo!', zal publieke doen
verkoopen op

DOlderd"" du lasto Pebruari,. lUst.,
TE

mONBEB.G, Jtlalm8sbury Afdeeli1lg
al de Losse Gvederen behoorende
tot gemelden Boedel, en bestaande
uit Levende Have, Boerijgereed-
schap, Granen, ens., e~z.

Bijzonderheden volgen later

G. W. KOTZE,
Malmesbury, 2+ Jan., 1899,

VERKOOPING
VAN

Drankvoorraad , Aineublé-
ment, enz. van Restaura-
tie-Kamers, Huisraad,
enz.,

In don boedel JU Wijlen P. l. Filmer,

DE Ondergeteekende, behoorlijk
gelast . door den Exoouteur

Testa.mentair van gelDelden boedel,
za] bij publieke vendutie verkoopen

Op DINSDAG, 3t JAHUARr, 1899
ou 10 ".M.,

bij het Wellington Spoorweg
Station alle de roerende in boven-
gemelden boedel, o.a.. bevattende.

De Voorraad Dranken, Minerale
Wateren, Cigaren, Tabak, enz. in
in de Bar.

Het ameublement (enz;, van
de Restauratie Kamers.

De Breekwaren, MeR86ngoed,
Tafelgoed, Kookgereedschap, enz.
tot nu toe gebruik.t om de bezigheid
te drijven.

Slaapkamer- en andere Huisraad.
Kleeren, en andere persoonlijke be-
zittingen enz, enz.

J. Fred Pen tz & Co, A1sl&gers.

" EARLY ROSE "

o ......~,
DuaL' lOJlUfBU,
O1lWdom ftD 21 jareD •.. _

.c ne ~fJe oud-.
P.J. D.WIT.
K. O. J. D'WIT

pborea JIorbL
Hoop~ .

l>arbaDrill. 2t J.nlW'i: l8£9.

IUIZItU
.-rpDziio
. ltOJlY'.JtI ~1'LODPI!:J"".nl
N. B. J. 1.0_, Gnl_ti .... ,
(Zie IIdw.)

I"&IIIIO.U ...ordeo "aI'1Md. ....
-..0 deo h4!er Jacob Wï.lh.htD_
japa. zie .. lf.

8TëKVATU 'IFOfdeD deu heer A. J.
Loow, BabI~,· unpbodeo 'IOlP08
.lden ftl'ICIIjjoeacl. ady~tW.

HST DnAJIT.ur&!IT"'.tiKPuBI.lUB WZn&B
'W'I'MI' waden YOOr hertIOO ...... 0 d. brul( ower
lUi;:ririer. Bjjaouderbedeo to ad.~ti .. '
Tz OUDTBIlOOIltf ja de droogte a"l _ ...

De ia~o __ -..0 b~ dO+ -*eD _$er kOOpeD
bij karren en wageua,di'lbet lolde m.kIl rood·
b~. i
RsCsn& BerUG., _ BloemfoDtein, die

_, sijD pde eaDJCOi ...ebn un bet ltTaDd
beeft .~braeht, :=1ItereD een d.. 1
-..0 d. aiUiag traD het tabef bO.
Eo IL4CBT&a geaauPd Háueea ...erd Diu-

dae door d.. resident iugiakaai Yeroordeeld
tot MIl boew. "&II ss,...._. ul).t Ymoopea ~
wt-J, dat Dl8t ~hik1i tru .,oor lllell8CbeliJk
"OeCU!eL . ;
Da. LUDI, die ~ m., d. maJboot ia

Kaap.11IId ..... un~, Yerirekt hecletlmor·
g.n DUr Pre&oria iD ..... IICb.p nn dr . .P.>op.
IenburK. De .elDor .., sy~,~bijjf iD ZaicI·
Afrika laugt at 1'ul ~IID. .

Paoraao- Oa. WPO~l die d. _te g.f.aig.
I8hrifteD beeft (yols- lae A,.pa) ja IWIJáteld
_..prof_r to math'" .aq h.t Zuid Afri·
bauacbe oolJere. in ~ plaat.á yan proft!llOr
GUbrie, di•• p ~ ja atptredeu. .
B&UT.A.LJ:DIsvaN. -r <?p,klaarlichteo dag,

ta.cheo , ea 6 oor '. n+miAdap, op Kuodag,".nI ingebrokeo to liet haia 'f&II deo heer
Frmob'lltloooof".J, ea "D. hoeweelheid kleede·
ren ea iDllellJ08d t.pato1en. Er ni_ad
t.hoia teeD d. die&taIr.1eegd rd .n de ia·
breken ma&Irlen sich ai, de woeten.

PII.ETJla&O.- Aru' &ji. prachtig. reg. eDJ
getralleJI op V riidatr Zaterdag IaataUeden.
Drie dDim "erd . treerd. De reg.o
k"am aear tijdig .0) al 1'8.1 goed doeo.-
O. priDci.-1 1'ul de. pjlblieke aebool is terug·
lekeerd 1'ul de YaCUI~ leeruorattll, om met
nieo"811 tiwer zijo koakJijk "erk woon te JetteG.
(Corruporwkltt.) i

8TELLEKBOIICH ia de bndeneheKling te bear~
Irenllen Wall de beat~ jhaodacbrift.u g.lewerd
te hebben. 1'ul lil. ae~leo in d. Kaapscbe,
Stell.obouehe eo Pufl8cbe atdeeliogeo. De
medaille oitgoeloofd door h., departement yao
ond.rwjja yoor bet beat. haDd8cbrifi is toege.
k8lld aan den jooceo hj,er H. L. AacaIllP, ..an
de jonseDl poblieke echool, 8tel1enbo.cb, 100
joogejo1fr. Eater Anna Papier, 'f&II het Bloem·
bof aemioarinlDj kreeg en, tweed. PrUl. Er tranIII
119 kandiclateo. i
DI ST&LLlNBOIIICUI TIliNTOONSTELLlI(G.-

Zjjo. Excellentie sir; William BatJer za) d.
jaarlijlucb. Stell9aoo..:he laadboaw teotOOD'
stelling, ".lk. een ~ auoceu belooft te ~jjo,
op Dood.rdag, (b.) om 11 1lJ'\! ",ID.
opeoeo. De TertooaIDIr' traD vnlebten, die
.teede toe_UIt, zal !dit jaar prachtig auo,
Daar de yerlOrgiDg uta .pjjzen, eu. 'rOOr be-
weken door bet comit4 u.o meYroa" St .... ut·
NMw. ia toe"ertroo"d!ge"orden, behoef$- meo
ai.t te 'ft'8e&01l dat er iu dit op&ieht eenige gron·
deD tot klageo lollen IV~' .

OP HELGOUND, een jellaod,e, beboorend. uo
Doitaehlaod, ia eeD Chioli8l!eb Qffu:ier met eeo
Doitlche ome gehow4 De Chio_ Illiwll&ot
TlIOh~i, "U met .. nige; andere Chi_cbe &Sé.
offieieren naar Elbing lfekomeo om bU deD bon"
trail de door Cbina betitelde torpedo'Yernieler.
op de ...uf nO Scbicun toeaicbt te bood.n .
Tllchai leerde toen jo4'ro." ~g kenDeo en
toon de ..orige IOUDd ae Chioeesebe offiei_
naar huo ... 4er1aad ..~troklteo, bl ....f Taebai
IAlhwr, JriDg tot laet chr-teodom over eD \rad
mel jdroo" Berg in Ia.t ho".ljjk. Rij, &al in
Konigaberg eeo aak ,jp thea .D IruDltvoonr:r·
peD oprichten.

DJ: JnIOO-BOXllm~ erg teleorpt.eld r.ijo
no er aoo "einÏll noulie genomeo wordt ....n
lIjjo s-chreauw ill ,er.nd m.t eie Edpr.ua!t
en de arrestatie YaD de Ia.aai mk.,. un deo
Rand, De "aam_dod.. hOOKeoommiuaria
beeft d. aak oaar haar reelI", "unie ,_bat
en ge"ei&erci de ".80.h'lies ..an deo Pun Eli .. •
bethechen jio'lo·bond io"" te bbeleo, daar de
aeeretaria nn staat toor koloniën reeda all.
informatie OUltreo~dei_k beeft. Ook l'aD de
aijd. traD dell heer lCbam'18rlaia etaal hoo'
....inig le wennchten.' Welk eell ..erli ... wan
.ni:l'i(Ïe! zal IApitei~ Brabaot die 100 .,ar.
man(1ll is ge"ecat direkt aan deo beer Cbam·
berlain te ka"-'len lae, ant ...ootd (indi.n hij al
er een krijgt) publiek /te willen IIIU"II?
Ot: JO~GSTB w ~DGEILIIiG 'faD YUtgoed iu

Jrupstad YeI'1I'u$ ~ ".t onteYTedenb~id De
totale nloatiQ ja "QO~' t .£4,WO,OOO hooger dan
4i. nn bet ..w:ice aar, eo bet a10ft1-. ge-
..oe~eo achiiDt te . II clat de .. " .. rdeering
bniwnapol'Ïl ja eo 0Pfl'0 oogeaoade baai. !'"Qat.
Nur .Ue waanc:biiullJkheid DI bet huf dat ,e
hOlldea Put te ...CJird.n ..oor hel bOOreD eo
oo.tiMeD ... 0 object~ tegeo de wurdeering,
het IK-·UIGh drok bebben, De plaat.elijke kamer
1'ul kooph!lJldei heeft iaich genoopt gewoeld hare
u.odacht .. 0 de aak le ...ijden. op bare joogate
..ergadering, IaataUeC1en MUDdag gebooden,
...erd do k".ti. brejedwoerig .proken. Het
bleek dat in 101010. geY&IJeDeigendommen
400 percent hooger: Ifenardeerd "erden du
de "orig. valoatie, esp jaar geleden.. De_·
deerden lICbijo.D de: buitenge"oQe ~ prij.
&ell (" Mom" .prij&ell_) doot nwt .. eigendommeo
in het laalate jaar ~fluld, teo 1f'00daiag ,eno:
men te bebben. De kamer Dam bet "olpad
belluit: "Dat in de ppinie trail dllS'l kamer, de
m~ici~e wurdeerilg no e~OIIl in dese
.tad bnite~"ooo ,*001 il., eli lO vele aetrallen
ho..en de eiplll!iko ",aarde." Of er niet mil,
.dUen eeo politiek d¥ achter lII!lluilt ?

Ds VLOOT BIJDIlA~E.-Zjjoe excelleotie ,ir
William Buller ~eeft! b., volgende kabe~
... 0 den MOretaria n~ staai 900r de koloilltiD,
den heer Cbamber1aili, Qnhaap: "l9 JUQari.
-Ik heb U" depêch.:1'Ul 21 ~. OIIhan·
geD, ioaluit.eod. ak:~ "a.ar\1I 1'CIOI1lilLing ge·
maakt wordt .,oor e1D iaarltibclte biidrace ... 0
£30,000 tot d~ ..looI. i ft heb ook Qn,nogeo
." ~ ....n 9 J,anoari, meldeode dal de...e_ 1'ul kracht "m i op d.n 23!teo D_ber.
Harer majesteila réSc!enng .... rdeeri hQOIt de
patriotieoh. haadehrjjze de. Itaapld!ie -tge.
'ring io het puI80TIiDI no 4e.. _t_. zij aiet
vooral met lI.n04!88Jlj ct.t de toe)aQé eeoparig
tQege~~ wt>4, ~ ondenohala van partij
of rall, tCl DeetQt mlt~ t!Wte "o!doeoing elit
blii_ ,..a·Io:a1e gehe4btheia .ao de bewolking
der Itupkolonie aao! hei ..&d.rlaud aID. :Zii ia
blijd. op te merk.o 4.t de toelage onwoor"aar·
deljjk is, en dat de eerste minUter bij het doeD
..an bet yooretel....... op het feit, ...... - &ii
bet hoogste belaag ~t dat de ...e~iring ftIl
de kas' en deo b.ndj,1 der k<'JOIlies, beat wer·
aekerd kan "orden dPor b.u die Terantwoorde·
lijk -oa WOQr de wl(l!illeen "rUe band te lateo in
d. strategiache beschikkiDg oYer harer majCll'
teita~pen.

ANDBltS'S NOORDIiooL utS.-H61;' DO meer
daB een jur lleledeD! dat A.dree eD aDDbeide
kam.raden, Froukel pa 81rindberg, eDII bal·
lo.tocht WaD \Ut ~tabe"len OII:1ernamen en
IlCll.IIlI\}d ja m,en lIO~er berieht o ... r hun ..er·
\lljjt. "ID' dQ kortia medodM-hDg die &ii t"..
dagea later, deB ~3deo Juli, per J!'>Stdoif
.toardeo, ....as '!tij onbedoideod. Hoewel
Andree korl voor ~ijp .."rtrek "iiu ..rienden .,er-
klaarde dat z.D I.ieh)ower hem niet oogel1l5& be·
hoefdeo te lIIak:eo, ~lfl al. bg eeolljaaru.itbleef.
il mea nn toch woor! bet lot der drie WU(fb&!
IUIII aeer beYreelCi. zooala meo ",eet, ill l'Il8da
een Zweedsebe expEjditie nur de noordknat yao
Siberië Y8rtro~io~ OUporinieD _treot d.
loeht.i-eWc.~I4.~. Ook, de l)qiI1ldteNoord'
pool.expeditie beeft op haar program na
.poring_eD naar ADdf.ee'~ verblilf.oppoomen en
spcedij zal ook de ~tatekeDd U1tgenmte W.U-
DWln-l!lxpediYe z:ieb;nur Andrea op zoek bece
VBn. E~n ..a.n de 4f.eelnemen Tan dae expe-
ditie, luitenant Bal4"i., die medewerker is. lii&I1
bet MeteorolOiÏlChI lo.titDU$ der Vereeoi«de
Stat.D, beeft .ich to QoIJaen'-l opge-
boudeo .0 ja Tromao pp&II. HU
heeft ' ...eIker gU..

I'DII~ aicb - "er
m~k begeweD en aiiD
aakkerw, op FraoWOada'
1aaCI moeten - le d¥r dtter
aiei -weft, .Ia.q:Jer.., '-houri
....... Wat ja r.iet un te .,... dat sjj_.l1&li' ~ ..., AlUIra laebMD ba--~ ,

meG:llu,t reizen TaD

woningen
Itldien!ile vef-

..,JltlU4ma,Le . met h.~depar·
tement.an ~n. ' dan
Dl dle pi",e, hopen wij, Diet weder voor-
kom.n. i He, onderwIJl: iO 't algemMn,
100".1 • de belaogen .. n de weatel'lChe
opleidiupinrichtinlen,' eilcht>n dat de
lnltnlkt1ea TaD den ed.Pleer· SAUBa ep be-
hoorlijke wijze zuUen worden uitgevoerd.

ALL __ LJiD.

Sohoola-ebo1iwe1L
.Er wordt dikwUIa pklaagd, dat de ge-

bou wen voor onderwijldoeleinden ;e-
bnlikt, niet alechta op boerin plaatllen,
1Il&ar ook ln een ..... tal dorpen in de
ltaapkoloDie, geheel ODJellChikt lijn, en
niet alleen dat het onderwijl daardoor
lijdt, maar ook nadeel ~ordt gedaan UIl
de gezondheid van lOO"el kinderen III
onderwijzen. Zalft i.·dit gebeurd mei
Di.nwe IChoolpbo1lwen in T8r v.rw\Jder-
de dorpen, waar er· peri be.,.oegde bou w-
kuadigen worden gevo~eD, en de flut-
.. Iijke metelaan, en&. fkwUlI hee wat
te weDlChen overlaten. ';,

Het opV06dinpl.p .... ment der :Kaap-
kolonie heeft dit reeda !lit ondervi.ding
gel.rd, en dr. Kuir ~racht thanl een
ein4" aan desen onplukt!gen toflltand te
maken, door IIChool.eozqmialiel TaD elk
deel des luda in etaat te "teUen, om ftiD-
ke, uiterst geeehilrte en lpeCiaai voor
scholen iDierichte gebou wea te doen ep-
richten.

.Met dat doel ill de' snperintendent-
generaal tan onderwija begonnen met het
uitgeven van een aeries plannen en speel-
ficatiên VaD venchUlebde aoorten en
grootten '\'"Bn IIChoolpbOuwen, waarvan
thana de komplete lpeeitt,:cati~ en plan -van
no. T voor OOI legger., tmnede het plan
van no. P. ;.

No. Titelt voor een ptedorpaehooJ,
geachikt voor meiBjes :ren jODgeDl, V&ll
elkander gescheiden, .p dat wel ten p-
tale -van 00 kinderen ,,~ elke .. kie, te
amen dOl 180. .i ' .

Niet alleen toont he~plau aan dat het
gebouw er van buiten D~j611 en zelfs fraai
zal uitzien, maar de i~rlijke inrichting
ill van dien aard, dat zij (ian alle vereilIch-
ten voldoet. niet alleen! ht gebied van
O!lderWijs, lnaal' ook 0' , dat van de ge·
zondheidsleer. De kam' zUn ruim, met
uitmuI1tead licht TOO . n, en met flinke
.,.eDtill~ie. Een groote ~iddenzaaJ, kan
door. een blweegbare partitie in twee
klaskamers verdeeld 1fooi'den, indien ver-
eillCht, en bovendien z~n er no« twee
klaskamers elk yoor jo~gens en meaj..,
gevende elke zood.ln~ kamer ruimte
voor 30 kinderen. Zwarte borden zijn in
het gebouw aangebracht, en ook de 8&ni-
taire maatregelen zijn uitmuntend ge-
nomen, terwijl het uit de planuen blijkt
dat de vloeren ZOO hoog boven den grond
zijn, dat de let:rlinien nl.eta te lijden zul·
len hebben van eenige ~ttight:id van den
grond. '

De bij dit plan behool'f!nde specificatiën
zijn. tot in de fijBste bijZonderheden uit-
gewerkt, en all wij er ~éne aanmerkin«
op lOul!en kunnen _en, dan a het
ate.hta dit, dat wij hOPfn dat het onder-
wija-departement cle spt;iflcaWin ook in
het Hollandsch zallatenJdMikken.

Plan P ill voor een veijl kleinere IChool
van &egge één onde~r en hoogstenIl
!O kinderen. en van ... mengde eeksen,
hoewel blijkbaar .oonffening gemaakt ill
om de sekaen zoo'veel mijgelijk afgeachei-
den te houden. ~

De ruimte ontbreekt lUll CImdeu plan·
nen in ane bijlOnder~" en na te gaan,
doch wij meenen dat .. .Muir ongetwij.
feld de IChool·comm·· ï!n der Kolonie
een grooten dienst h t 'beweun, door
het doen opstellen dezer plannen en ape-
cificatilin, en wanneer de t"er3ChiUende
plannen klaar sijn .. 1 er eea voldoende
keu.e .iJn, om al de venchillende om-
standigheden, die in de venchiUende
plaatBen der ~olObie ~6el'llChen, te vol-
doeD,

De Transvaalal'llle leen1ug.
Gisteren werd het bericht in Kaapstad

ontvangen, dat ole nit'foerende laad te
Pretoria beeloten heeft de kweetle van 't
sluiten van eene leening Toor 't tepn-
woordige te laten ruiten, Dit achten wij
een v81'lltaDdlg bealuit, vooral daar het
blijkt. dat de Trans .... geene leeninl
dadelijk noodig heeft. '!

De joopte onderhand,elingen aangaande
eene leening zijn, n" men zegt., afge-
IIprongen om de vGI8'.!'n:ie reden:-1)e
Pietersburpche spoor1Veg - maatachappiJ
betaalde den kODirak#eur· die l1e lijn
bouwdeln Gblipti~d~tur8ll)geg1\ran-
deerd met de ",nte dOo,t df! TranavaalJche
"i..ring. De kontrfktelll' kreer op
deze obli$rati8l' geU, ~.a. 'nn de heerell
Sehrtider "Co. De.. ,~b1igati81 bedragen
de lOm VllD £.7()()iJ)OO en kunnen
ln de markt pbn4)t worden tegen
£85 percent, lndi" het geleende
!r81d nlet door d~ kontrakteur in
Februari a.s. t"rugbijtaald ia. Tot nog
toe is dat geld niet tetingbetaald, en men
lelt .dat de . heeren ·~der &: Co. van
plan zljn die obligati;l' in ~ne leening
tegen £8~percent Oft te maken.

De leening welke Tranavaalaebe re-
gearing zelf zou aang8an lIlet Hope &<. Co.
Wal tegen ~U5: perceqt-..dWS ~ti op elke
honder} ponl! JIleer d~n die van 8cllroder
& 00. Wat lOU nu het gevolg sijn ge-
Weelt illdien deze leen ing doorging P Dat
de heeren 8c~rMer " Co. kort daarna
met 88n Teel. RQedkooper IpeeuJatie op
de markt konden veJ'!IChtinen, waardoor
Hope &: Co. natnurlijk: benadeeld 10uden
worden. T0811deze firma .,.ernam van 'tbeflaan van de genoetnde obJigati!'1I wei·
Berde ze de leening der TraDs'laalache
reparing te IIlniten.

Wp_rom men te fretoria zoo haai>li,g
eene leening'. ~ebbeq' "U, ill onll iet DOg
toe niet gebleken. !ln elk geval bewijst
-deze gHChi~Di8 bdfl on wensch.elij~ het
ill een groat )Jóntrakt~ur met ohligaties -
door den iI&aat gewaatborgd - te betalen,
daar het kre<liet .~ deu staat daardoor
meer ol mln ~ve~'wordt in de handen
van dien kent.rakteu, -

De Trans~aalsche8 regeering handelt
onder de olll8~ndi~eden o.i. verstaBdig
door met hare Qening te wachten
totdat de pietersbur!tch$ spoorweg oblie
gatiM.uit den weg ~en zijn.,

Het opnemen vf),u Bondsleden.
Wij ~palen de aanilacht van alle Boach-

mannen en vooral jan de beetuursleden
bij art. IIl(a) der prCIvinciale coDllitutie,
waarin Y88t.gtlllteld 'i>rdt: ~tk u:ijk3butu-
ren J:Ullen belaai ZI,j~ met de kiuing van
gewone l«kn, die ~bter den onderd~
TaD achttien jaren zaUap .~~~ kebbelt
berei~t." Ni.uwe lediin ~boo.."n du Diet
door een ~ge~~e ~b-~DB te
worden ~'maar·· wel do9r he&
",~béltqut. De.e.hepI1iBc ba_ .

1 ].

Poot Aardappelen.

ELIKTI~

\
"'{TIJ hebben juist een wardeze kleine bezending
(V Tan,J.-ze popnl.ire .-.ort Ollt •• ngen, ,n

e~,.le klas eooditie, gerelld van planten.
Ook iD 1'OOrraatl ce .. kleiDe boe.-eelbeid Tan elk

der .olg~lIde ....elbekeude iogcvo"rdc soorten:
.. WUI rE KID"I>T8,"

"WUIT. BRUCL"

f'u'lt BE.U-TT OY n&8no~:'

Die teg,n l.agste pnj .....n te koop .ijD.

LIBERMAN & BUIRSKI,
25, BURGST1U..!T, liAPSTAD•

P.O. Bu~ 1b7,
Td-gummeo: ' LIBEIUl.U:,"

BELANGRIJK.

I)E ondergeteekende bepaalt
mits dezen de aandacht van

belanghebbende onders er bij dat
hij van af 1 Februari 1899 kostleer-
lingen tegen billijke prijzen zal in-
nemen.

Voor verdere informatie doe:aan-
zoek bij

P. J. LOUBSCHER,
Main Straat

Wellington.

W f:.ARSCHUWlt1G.

DEN ondergeteekende g{'8ft hiermede
KenDie dat hij niemand zal toelaten

in zijn veld !Det honden of geweren of
anderzin8 te jachten. Overtreders zullen ten
strengste vol~eD8 de wet Tervolgd word ~ .

JACOB WIEHAHN.

Achter Pol&rl,
2-l Januari, 1899.

Komen A~Dloopen

TE Bargersfontein,' de plaata V1lD den
he .., N. H. J; Louw, Groenherg,

Wellington. op Dfuadag, den 17den
Januari. 1899, L 1!l"art Bont OS met
stomp sta &rt ongeveer,!) Il , jaar oud.

De eigenll&l' kan de~81\'e terng bekomen
wgen belastiDg der onll:~ten,

N. H. J. LOUW, JR.
Groenberg,
Wellington

Druipen laatschapw Ian de Sandt
de Villiers en Co., Beperkt.

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
dit de hemln Reiu en Verlveld te

George .h~ onu Arnten 'fOC)t' On. Land
en On. Weekblad .ijn aa.JgMt.eld.

C. P. SCHULTZ,
. Becretari ..

Kaapatad, ~ Juaun, j1899.

AAN PalnUie, Vrinden u·B8laDpW-
lenden WOI'.U bbnd 18q1Mb, dat

onse geliefdedocht.er HaLD. JlDDam.A,
op I>iudag l7de d_ OOI 11VOOI'8't-

tot d.o Vader Da een Ilekbed 1'&11
lo den OOI j81lidiPn ouderdom

jaren 11 .aanclea eD 2 daten. Het
leven WItlI baar ChrleUaa ea he' IItAIrven
gewin, zij i. velU, in Jesu Annen en
Hna t,oeTef'trOuwd.

Wij brengen ouen hvte1ijken daDk aan
de H. H. DoctoreD. de Yrienden. geburen.
en fr.mllie leden, voor de bulp, Uefde en
med.,evoel oDI ln desen betoond.

JOR. ALS. HUNTEI1.
JOHANNA DOROTHEA BUNTER,

geboren De Jager.

VAN HUY88TEN ONDERSTEUND.

GIlOOTBwalVlD (afdeeliDJr 0-,.), 15
Jo.-(8pecitJal)-De heerJe Bo,..seen~
Pllblie"" ..ergaderillpa gebondeo te Diepkloof.
81anoo, Doororirier en George. Aan alle
~iHD werd _. motie 1'ul "erVoo_o en
belofte Tan oodemeoniDg -paria unae-
DOllleD.

DL BECK GENOMINBERD.

. DE 1>00&111 (WOIICUTU), 24 JO. -(Spe-
ciaaJ),-Or. Beck algemeelI pn~ door
den HaRd alhier. Geen oppoliiie.

V6l1TROUWEN IN DR. BECK.

TULBAGH, 24 Jo.-(8pecic:1Dl).-De bjjeen-
1coIDJt van dr, Beck ....a goed b.... ooad. De
Yergadering t-eerde l1O&IIiem eeD motie -..0
"rbou"en.o belofte 1'ul barte.lijke ond •
aiellDinr. De w.iaip ...... t.aden iD
.oor de kraehti&e oodenwoDÏll(. elie hij 1'ul
.lle ..oornam. in"onen OD$.....,..a beeft.

WYeI'IClale,
20 Januari, 1899.

AA.IaONDIGING.

Dr. J. H. M. Beek za) op Zaterdlg 2!1 ëIUar
(owermorcen) un 10 ure ".m. een pD~
Yergadering ... 11 ki8J:.n io de.s.dua.al te Wor·
oestar toeepreun.

DR. J. H. M. BECK TE TULB.A.GH.

(VCIJIOJCU.~~

WEGG~LOOPE~f
OP of. .,.ÓÓr rs December, 18~ van de

Plaats van den. ondergeteekende,
1 donkervaal Merrie ~ OF rechurbout
gemerkt P,M! omtrent 7"' jaar oud.
Heeren Schutmeesten en anderen bij wien
gemelde Ezelin aanKdoopen is of nog
mocht aanloopen, worden verzocht er dade-
lijk kennis van te geven aan'den onder-
geteckende, door wien alle billijke kosten
zullen betaald worden'

DAN M. DE KOCK,

DE HEER VAN B\JY88TEEN.

GSORGE, 2á 1~N. - M:::"') - De Her
Van Hoyuteeo, eea kao . 900r het parle-
meot, hield giatermiddas hier - 9erpderiatr·
T_heo de 30 ea 4()""_",!pu teten·
"oordig. Daar d. bijeeokomat op ahdau ...
aren kellDWpYÏ.ag o~pen ...., ..... au .,
100 "ertegen ...oordi ale uden hel,. ... soa
.po ge"eest.De . t "erkIaarde, sjjae
al_wij .. , eD ,een motie .. 0 'Y8I'tnIa ...en ...erd
..ngeDO~eo. Geljjkluidepde bealuiten .ijD in
de afd .. ling ge,.-rd.' De heer O. searte,
L.W.V., oDdenteoDi den Uodidaat. ,VogelgezaDg,

Dist. Malmesbury,
23 Januari, 18D9.

Uit de Hand te Koop
5 EERSTE-KLAS Stnkvatal' en

- 10 Nerste-klas Kuipen. oo~ 2
111.11-Jt:KI~1D1 Bra.ndwijn Ketels. kom-

Een pobliK. bjjeeakomat _nl hier deMIt
morgen (24 Jaaaoari) phoodeo m.t het doel
om dr. lWCk een relagenheid w ge'f8lloa un
de .t_gerechtigden te ..erteUen Ike rich..,
hii lo politiek 100 ..olpo. Er _ ....
goed. opkolDl~, nieiteaeoetaand. d. kenaiare-
'ring_tem.... .'

De heer P. J. P. Uaraia aam deo "oonitt.es.
.toel in, .n .telde deo' dokter "oor ua ... ·
Boodakandidut ..oor deo setel in de ...etpYeDde
"erpdering gedurende d. La•• lektie.

Dr. Beck, di. goed ODtnogeO "erd hield _
flioke toeapraak. "aarin hjj eeD .... ta1 pant..
bebudelde in denzelfden Ir-' ala ....-in bit
:iii ..erle'leo WMk te cerea deed. 8jj....-be
aan O.L dat d• ..,iminiabtie 'faD !tei laad oodv" ,
het .ofire .. iniRerie ..OIaWekt D" 1100-
Ir",,_t al. hel behoorde, en .prak oot oyer eie
omkooperU eo OOlTDptie, 1Aar:Y&II oDlanp re-
bleken ...u met betrekkiog to, d. kieáDgeo.
8prekeT ..erldurde aich teo gunde ....
protektie, ..an op.-oeding en 1'ul de .....
meene 'ont"iklr:eling der E.oIODie dOOr
.poonr"D eD beaproeiinw' ...erken. H'U-
Die, teA IIDnsl. 'trail r..a.uiburie, en ......s. ek, ,
men tocb lD"t d.ze aak niei klaar.... SU
"U er ~po.ald tagea om un Jac, Piet" lt.....
di. bier io bet land k"amen, dItd.liJk bet .. _- .
recht &oetek.oo.n. Rpreker le100fde dd WD·
in deo loop ..an tijd eeJI Zuid-Aft1'b ...... '
natie IOIldeo ...orden, en dai d•• ca_ ..u·Zaid-
Afrika aidl lIOUCien .-ereeDlpII ale dte tan""
Do~lInioG no. cu!ad&, en eveD loyul"'_
Souyereiue KeoiD"i •.
Spnok..r&011 ... ~, belutto!t op d_..,tea toe

-taan, doeb wérklaude aicb tetleo ... -adllijnt.
Teo !!IoUe verklaard. de dokW dat hll .... D
Bondamau "u, eD sich te~eo deo heer BhaJCIee
.e.kLaard had omdat, di.on. l"eeledile poeitio
g.-eL ou, WOOl' de itdlooie ua .uabnapo.

Bet .olgeode ~tel werd daarop MDP&JiIC
u.o~ :-" Due bjjMukoma' beclantl dr.
Beck 'fUOr zijne o-molDllt ..m aVn.. poIifiieke
ljV.od"na uitlelegxen, eo ... nek ..n b•• das aft
a!les ..... duen OlD &Uil. .,erki..ai14 te CIOeD
.tacen."

~PBTAl'.

JA.NSENVILLE.

.mun .... ".
25 Jaoaarl, 18".

... ct.
009-041
018-011
o 0 Ol - 0 0.'
01S 080
Ol' 0156
016 0.6
Ou6 047
040 040
010 048
017 069
008 oua
00602tlO
007 0.6
o 0 1 • 1 7
o 0 'i - 0 1 St
081 046
040-079

'preien .,.
Bo&er
Kool
c-taa...
Sterall •.•
R~
Drai"eD •••ZIIV __
tJl..
urd&ppeleD
Peren
PenikeD •••
Pnllmell •••
1'amatks
WaterU_ ...
0aMI!D
lalkOUeII

vaoW. JURn.
li J.auari, 1'~8.

... d.
o '11o 6 8
o 0 0
o 6 0
o 10 li
II , 8
o 1 0

a.-.erbool
hnlaropelr.
W &terUlBOt'DeD •••

&ppeIeo .-
Peren
I'en.bo ._
fomatoes .••

o , 9
" 6 0o 0 ,
o 0 •o 0 ,
o 0 10
o 0 8

PORT ELIZABETH.
:lI Ju. - CP. telegra&f.). - De woorraad

"ol albier ill f,I"O baleo Yetwol .0 Uil baI..o
sneenwwitte eo 2,600 baIeII bokba&r. Kr .... eeu
goede .ertoooiJlg op de ..edareo _kt, docb prij_
bllj'eD oO'YeraO<lerd. D4 l»lhur markt la bste<l·
tijg. Drie.D dertig baIeII eo tO ZUbO werd .. ·
geboden ~Q 16 baleD ell 36 _Uen ..erltocbt.

BSZOlDK.

HOLLlKDSCHB BOmIAKDEL
J~\CQUES DU:;SEAU & CO.,

e,KerJad .......
Kaa)HIUMS

Aurora Wtwta. .•
AM!xandru .. ,
Agnea
ttIoal)lll
Bu1jes D.ep .••
Bezwn13
8&0&_
BII1f.elIdooro ...
cbart.era
Clyd-we. ...
Couol lIl&iO Reela
DoeiooteiD , .•s- Raad8 ._
heDCb llaDd.
aiDa~
Olea o.pe ...
Gurdoll Snats
JobaD~ Couol lo·

~
Klltgbt Deepe
Koight Ceotrala
lADcutera ...
New 6108 "ky.
N_ <Jomea. ...
Ma,. eOO.OIa .,.
MOOderf, ,n\e.ÏDI
New J'kJridaO
RaodfonlA!io .. _
Rand CoUieriea
Iio....- 0i&m0Dtf,0
Roodepoor\ CeDt.raIa
Ibe~ ._
8im .......KMte. ••
S&iJIII>nr1a •••
VIll"1!8 Iilai. &Hl'"
WitwalCJml.lUi (K.nigbt) ...
\Vit Deepe .,.
WonlP5ten ._
...... 1Nnia Derp

iui4· ~frikll'
: nuDIGB JO'!

ONS LAND,"

A.ANDEELDX AaET.,

JUAPSTAD.
16 .Ju,18,..

De markt bOOIDin&.
!tOlA)JlULIL

K.oopen. v~
COkJnW. Orphan l,"bamber AnO 0 0 076 0 0
~ s-te and opbaD

Clwnber .•• . ._'W 0 0
Soatb A.fricaa ~n SOG 0 .0
Boud of Ibecaton (SpUt) 1&0 0 0
Pllarl Boud ot lbecuton 18 10 0
0JferPt coal 0 18 0
Maia AaalUOI • 0 0
Kquitabloe Fire. .,. 67 0 0
K.Quit&ble Fire and Marine 1 li 0
QoÏooi&l AMUr&OOe ._ 0 18 0
P Jl: (}uardlan Aauranm... 9' 0
Pon 'Bliabetb AMaraaae 0 Il 0
~b&Dk lIaSdIU 1 14 0
8 A MiUiJIg •• li lO 0
BlscI&rleT_ 1 6 0
Orad·llI!l1IIS B~ of

~tora- II 0 0 '10 0
IPGuardIu 8 Il 0 .00
f'aM1 WiDe A: Brand, CO 10 0 0 10 I 0

DONDERDAG, 26 JANUARI, 1899.
'46 e 0
lOl 0 0,
UO 0 0
10 0 0
0111 0
, 6 0

, It 0 0
I a 0
o It 0
1116 •
IIl' 0
1 16 0
.11 b
1 " t

SCHOOLKINDEREN OP DEN
SPOORWEG.

IIi onse vorige uitpn publiceerden wij
een brief klagende ovel' de wij.e waarop
eenige IChooUdnderen in de recente n-
kantie op den lpoorweg werden behan-
deld. WIJ hebben de aandacht nu den
commill88ria 'ftll openbare werken bil die
klacht bepaald, en het doet OOI genoegen
de volgende mededeeling van den priva·
ten secretaris van den heer SAUBR te·mo-
gen pnbliceeren.

Kantoor .. d.o COIDIIIiaaria 1'ul
opeDbarl! '!ferkeD.

K .. patrd, it Jan. 1899.
Mijoheer,-De ed.l. b.. r 8~cz .. de oommiJ·

aaria wan opeahan ...erken, heeft pdrcbt., dai
h.t 11loa III............ te YerIIemQ, _* het
.. nobal!.a 1'ul I.noetr-. YOfYOOI'I1Iiddelen
..oor aehoolkinderen, die ower ray.roament.
.poonrepn reise., d ... r daPD ond.r aOD un·
claebt ie p,,_t.

Het ia "0 IIl&k ...eIk. r .. -il ..toepr, "olpn.
d. informatie door d.n ClOmm~ inge"oo.
n.o oader d. aandacht 1'ul h.' .poorweg-clepar.
tem~ot werd ,.brrcbt;..,.b Diota bepUlde1iib
.... rd pdaan. De. buiteerwoa. drukW. n.a d.
receDte nbn~fdakaIijk YeI'OOI"
saakt door h.' ... rmeerd.rde trafiek op .. kere
d .. lell .... 0 d.n spoonreg, het ...e1k h.t geltroik
traD een rrooier dan ge_olijke hoe ..ealheid
..ënoermaieriul v.leiachte-da4r d. openmg
1'ul d. Gnhamul1lldlch •• ~bibiti. eao unaiea-
Ijjk _tal besoeken uit all. dealen d.r Kolonie
trok-bad de saak 100 .. rerprd, dat de com·
miMaria een speciaal onderzoek beeft doen in·
.teU.o.

Toen deze saak ollder d. aandrcht yan d.D
~ beetierder traD spoor"lIie. ...erd
gebroeht., yerklar.rd. deu dat hij niet iD .taat
W&I dOM 'I1'U8 benedigead af te handeleo
aoncler d. mede'!ferlring YUI het oDderwiis
departement. EeD brief werd daarop aan deo
eDperinteodent van ODdenrOI gericht hem
berichteode dat, indien d. cWalDl wurop de
aoleD aloiten aóo gerep1d konden ...orden,
cla' de achoolkindereD in pMl8cbap koadeo
reisen de COI.QmiMaris bereid IKiu lIijn inatruc·
ti •• te' genn fOOr h.' doen Ioopen ""D .peciale
treineo of YOOr d. .bondering 1'ul tPeCiaI.
pOm~.n'-n met lt,t doel om .. DU( ltoDDe
",oIUDIJI" le bnIIpp. Dr. Hair pt cJadeIjjk
SijD. ~ ... t dit YOOI'HeI k kenneD, en
de noodip be-re1eo IjjII in dier "Gel. PreYeD.
pe ~. ÏIIIn.·. mlMlD~dat deye ~1iDt in

da bel!oefte ,al yO(ll'&lell. !riet ulee1l al
~ aêrJoauDoclatie "oorsieD ...oodeD;
.... r d. ociden' AlJeD de. ~. bebebbebbea

tda ldIIIIerea ~ de - .liPooiiiJl. ..~.u..~,-

.UlI·~lIDZBLD.

1 18 II 1l~ '.
05. 086
o IS 6. 0 lt (I
lU. 1140
o li t ._0.1 •
I 1:t;' I 14 0
480 "0
06' 0"
8 II 0 a Il 0
170 IlO
'10" Il 11 0
6171 aOO
780 7'U
246 250
»19 0 a 11 0
4 lf 0 4 16 e
"15 0 0 II 0

1 7 0
S 11 0
III 0
li 0 0
o 18 0
S I I •
f 8 0
8 • 0
o Iii 0
S I) I
o I' 8
018 0
I 17 0
9 8 0
315 0
S 7 ij
8 li 0
6 8, II
4 8 a
S 0 0
I 7 0

1 6 0
8 lO 0
, Iii 0
li 19 0
o I, 6
a li 0
• 7 "
8 li 0
<I f 0
8 (J 0
o II 9

6
6
II .
o
6
6
6
o
II
o

li 11
li III
II 7
3 lf
~ 5
8 11
li 2
f 7
l! 17
I 6

)-'

OUaollDJ:n8 Cau,ppnu,
Ibblaan,

8 en U s••imI<o'. BaDk, 8t. ~&..

BRIEVENBUS.

He' gedicht "Zaid Afrika', nood" "U op
beide k&oten 1'ul 't papier r·8Chre.en eo bD
_ niet geplu.' ...orden.

(ZB BUT08Q8BL.)
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D. ISAACS Co.'s
Grootste Onderneming in de Koloniale Industri e

A·PPLIOATIES voor bo~~ge- 1\. PPLIOATIES
, nóemde· betrekking verge- noemde ..' '. ~Mg&-

zeld van de bij dé wet vereischte ge- ze1d. van ~e bl] de.~ verel8C~te
toigachrift-Am van bekwaamheid en getwgschriften. V$D 1)e~waamheid,
goed ~, van de laatste School- goed~g, van d~ .~. school-
commIssie en Predikant der ge- commISSie en PredikaIit der gemeeD.-
meente, waar Applicant werkzaam te waar ap~t i wer~
was, en van bdmaa,t.aohap eener was, en van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, zullen door l'rotestansohe Ke~, ~llen door dttn
den Ondergeteekende ingewacht Ondergeteekende mge!'acht worden
worden tot op den 5 Febr~ri, 1899. tot op den 18 Februari, e.. k.. ",

Werbaambéden te beginnen zoo . WerkMAD)heden te .. ~ne~.1
spoedig mogelijk. Maart. e;k., of zoo spoedig mogeli]k.

Salaris £120 per jaar en de salaris £120 per· ~aar en de
schoolgelden. schoolgelden.. ~ .

Ongehuwde manspersonen zullen Billijke reiskosten, ~taáfd door
de voorkeur hebben. kwitanties, zullen ve~ worden.

Applicaties te worden geschreven N.B.-:-De I~~~ app,licant --------4---- ..
in het Hollandsch. moet ZICh voorz18n va~een on~

Billijke reiskosten, gestaafd wijzers 2de klas spoqiweg.: certi ..
door kwitanties, zullen vergoed fic_aat om tegen hJtf-pnlS te
worden. reIZen.. .tl

N.B:'-De g~gde applicant Ds. J. G. ~UHN,
m~ Zich VOOrZIen van een ond~r- Voo~ Sch. Com.
WiJzers 2de klas spoorweg certifi- Thabu Nchu, O.V.S.. ~ .
oaat om' tegen halfprijs te 18 Januari, 1899. *
reizen. M. H. MAREE, Rondgunde' -ondéllJ-U-ler~' -Be-n-oo-dig-d ~:::!.,:eeDeaet'l11iaChriften

Voorz. Sch. COlD. TE i .' goed' zedelijk: gedrag 1..... 1"I'I••n

Balmoral, p/k, Harrismith, Klein Rust Plaats, wijk eischt. '
Boshof O.V,S. Kaalspruit.· Ralaris £30 p.a. Vrij Lo¥ies

13 Januari, 1899. en vOOTUi~cht _ op . verhoogmg.
" PPLICA TIES voor bovenge- Appticaties zullen . 31 JANU.Al&I•

•"-\ noemde betrekking verge- door den ontvan~
zeld van de bij de wet vereisehte gen worden.
getuigschriften van bekwaamheid, Werkzaamheden spoedig
goed gedrag, van de laatste School mogelijk te wordên bei:ODIlen.
commissie en Predikant der ge-
meente, waar ~pplica~~ werkzaam P. J. PE
was, en van hdIhaatséfiap eener Adres:- Warrenton,
Protestantsche Kerk, zUllen door via Kimberley.
den Ondergeteekende i'ingewacht ----------4.----
worden tot op den 1~ Februari, net soort dat alles ItrfstO( is.
1899.·;: I. ~

Werkzaamheden te ~ beginnen
zoo spoedig mogelijk. ~

Salaris £120 per is... r en do
Schoolgelden. '1l .,

Billijke reiskosten, g~fd door
kwitanties, zullen vergo~ worden.

N.B. - De ges1aagd~ applicant
moet zich voorzien "v4n Onder-
wijzers 2de klas spoor.eg certifi-
caat om tegen halfprijs ~ reisen.

J. S. THERON,
Sec. Sch. Oommissie.

Vaalbaak, p.k. Aasvogelkop,
Dist. Bloemfontein, 121an., 1899.

~

Solide Essehenhouten Slaapkamer Zet, Goedgedroogd Hout en
Excellent Afgewerkt.

Oll1_ :E:._elt1 ........ :k:_eJ..- ee e_.

~DEZE ILLUSTRATIE IS EEN EERLIJKE AFBEELDING VAN DEN

" DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET
Bestaande uit-3 vt. Solide Esschenhouten Kleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide

Esschenhouten Waschtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek rail;
3 vt. SolideEsschenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van OM eigen maaksel goedkoeper
koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in deze markt worden verkocht.

,.
Geillustreerd Catalogus en Prijslijst franco gepost op a<mvrage.

.Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsche Gouvernements Spoorwegen vervoerd
tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad. '

HooFDONDBRWIJZER BEBOODIGD
TE ZASTRON.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking vergezeld

van de bij de we~ vereischte getuig-
schriften van bekwaamheid, goed
gedrag van de laatste schoolcom-
missie en predikant der gemeente
waar applicant werkzaam was en
van ,. lidmaatschap eener Protes-
tantsche Kerk, zullen door den
Ondergeteekende ingewacht worden
tot op de 13den Februari, e.k.

Werkzaamheden te beginnen nil.
de Feasch-vaeantie indien mogelij

Salaris £] 40 per jaar (indien met
een Matriculatie of gelijkstaand
Certificaat), en de schoolgelden.

Er ÏB een geriefelijke onderwijzers
woning voor kostleerlingen ingericht

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien nn een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half-p'rijs te reisen.

rs. JNO. DU PLESSIS,
Voorz. ~choolcom,

.DE C?ndergeteekenden, vroeger he-
T eigbeid doende onder den &tijVarkens- van OOHSI EN JAlUESON, maken

bekend dat de bezigheid za) voort-
gezet worden in kun naam.-.Alle
orders aan hen toevertrouwd zullen
met stiptheid worden uitgevoerd.-
Referentie Marktmeester, Johannes-
burg.

PoR adret!: BUI 371, JohannBllburg.
Telegrafisch adre.; Olirler Markt,

Johann8llburg. '

DI frlBROIDERS OLIVIKR.

DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.

seen' werd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels ~e H'OOp
door seer vertrouwbare mannen. 2Koei" en versch in melk.Benige Vervaardigen van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

JAIIES \VILEY ILCo
Hebben thans ontvangen hun seizoens]

voorraad van

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden. Omheining
Staanders (" rail~' patroon), Steekdraad.
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OOK.
Bijzonder Sterke Netdraad voor

Hokken.
... Schrijf om MlZePrijslijsten.

10 en 12 Darlingsnaat,
KAAPSTAD.

B.roeD1d~
LICHT,

, EEN·

VOUDIG,

Stalen PloeJten.
MET

STERK,

WIELEN.

PATENT

GESLOTEN

GOED- ZAND

KOOP,
KOK~RS

VUUR-

ZAAK.
OP

White, Ryan & Co.,
16 EN 18 BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
BEZOEKT 0!l8 en inapecteert OIl! Huisraad. Breekwaar. en Glas-

waar Vertoon.k:amers.

THE LITTLE

G:lUJ·t18TRDRDE CATALOGUS POST VRIJ.

H. J. DYKMAN,
laler YID BrudelUDsbtels, TiJI,

Koper, Plut-Uzer GoedereD,
7, Han.9ver Straat,

KAAPSTAD.

larkt· Agenten _eid,
TE JOHANNESBURG.

SCHUTBERICHT.-WAGENMAKEHI:lVLEI SCHUT,

AFD.iELING STEYNSBURG.

T'E worden verkocht te Steynsburg op
, den 2&ten JanUari, 1899, indien

~let te voren gelost :-2 Merino Ooien,
Imker OOr zwalnw!Jta&l"t en winkelhaak
achter, rechter oor half msan VOOr en ID"

achter, rechter zijde geletterd 7K . ¥
Merino Ooi, linker oor zwaluwstaart •
winkelhaak achter, rechter oor Iaalf ma:~
voo~, rAchter, zijde geletterd 7K,; 1
M.enno Lam, Imker oor zwaluwstaart en
winkelhaak achter, recb;ter oor half maan
\"o~~.onduidelijk geletterd op rechter zood
ge hJ kt op ïK. IJ e,

C, J. DU PLESSIS
8chutme~ter.-

PLAATFONTEIN SCHUT,

AFDEELING STEYNSBURG,

1,E worden verkocht te SteYDabnr 0
, den 2Ssten ,Tanuari 1899 ,gd' P, t • ,In len

DIe te voren gelost :-1Merino Ram lino
~er OOr zwalUWlLtaart en half maan adhter
hllker hoorn -brand CF· 1 .... ' 'Ram I' k "'- . .. JIl8rltio

• ID er ~ zwaluwataaIt en half
!Daan ach~r, onduidelijk brand op lf Ic
hoorn, gelijkt op C.F, n er

I D, J, BCHUTTE
Schutm~ter.

D. HUGO.
,Dal ~OIaphat

Zastron, O.V. Q.. "

20 Januari, 1899.

Drie Rondgaande Onderwij-
zers BenoodigdteTweefo~-
tein,Rustlaagte en Aarons.
laagte, wijk Onder Vet en
Vaalrivier.

APPLICATIES voor bovenge-
noe~de betrekking, vergezeld

va.n de ,bIJ de Wet vereischte ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
goed gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant der ge-
meente alwaar applicanten werk-
zaam. waren, zullen doo!' den Onder-
geteekende ingewacht worden tot op
den 16 Februari, e.k. .

Werkzaamheden te: beginnen, 1
~aart, e.k., of zoo spoedig moge-
lIJk.

Alleen ongehuwde manspersonen
zullen in aanmerking genomen
worden.

Kennis van zangkunet zal een
aanbeveling zijn.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgQlden.

:J:Jillij~ereiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicanten
moeten zich voorzien van onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caten om tegen halfprijs te reizen.

Ds. J. A. PIENAAR,
Voor. Sch. Commissie.

Bultfontein, 14 Januari, 1899.

BEAUFORT WEST.

LaDd moet bewoond
. worden •..

Jongens Eersteklas Publieke ScbooI.

DE Schoolcommissie heeft be-
sloten een kostinrichting te

openen 10 verband met voornoemde
School op 'den 25sten Januari.
, Een groot en geriefelijk woonhuis
IS op den Schoolgrond opgericht
en voorziening gemaakt voor de
verzorging van zestien kostleerlingen

Voor prospectus en bijzonder-
heden doe men aanzoek bij den
Principaal, of

Ds. P. VA.N DE MERWE.
De Pastorie,

Beaufort West.

BENOODIGD.
EEN. Onderwijzer of Onder:wij-

zeres Voor de Derde Klas
Publieke School te Waterva], nabij
Tu~bagh. Salaris £40 per jaar met
lOgies. WerkzaamheidJ t~ beginnen
na P~h~ntie, en applicaties
met getmgschriften te worden inge-
zonden bij den ondQl'geteekende
v6ór of op 'den 15den FBBRUAB[, e.k.

J. A. BuCHNER, V.D.M.
TulbaQ-h,
lG Januari, 1899.

,KENNISG EVING
AAli P~ die. 'faD plan zijn .

OlD 9roud te koopen W&ara
lij.met Angora .Bokken en stru!
vogels de boerderij drijven kunnen,
~ ook elk jaar vele vogels'

Ik. heb drie plaatMn en een hcl.f
(81) die aan elbnder grenzen, welk\
ik ~ de hand vetJcoopen wil tegent
beBtaanbare . prijzen. en ~illijke
termen. Peracmen die begeeng zijn
te koopen, .of om de pIaatBen te
komen "bezien, kunnen aan mij
ec1uiiven en ik zal ze ontmoeten te
Dry Harta Siding en gratis Ter.
voeren tot op de p?a.atsen en terug
naar de SidinJt, opdat een ieder voor
zichzelf oordéelen kan. Op de
plaatsen zijn standhoudende water.
bronnen, die met weinig werk veel

GoUVElrn~mu:mta School 't'8rIIle8rderd en verbeterd kunnen
OOJI·OQlJ te Vaal- worden. Het 'Veld is uitstekend.

Om alle verdere informatiën doe
&aDJIOekbij den Ondergoteekende

JOHAN. J. THERON,
P. O. Dwaalvlakte.

ma Vryburg
Dwaalvlakte, 23 Dec., 1898.

of bij den
A. P.

Pianos! Pianos H Pianos lIJ•
DE Ondergeteekende wenscht

mite dése kennis te geven aan
het publiek en sijne vele vrienden
dat schikkingen getroffen zijnd~
met sommÏgen der beste fabrie,
kanten in het Buitenland, hij binnen
kort ia staat zal zijn hen te voorzien
van pianos en andere muziek-instru.
menten tegen billijke prijzen.

Ben bezending pianos zal binnen.
kort aankomen.

F. W. JANNASCH,
StellenbOllCb.

TANDHEELKU NDE.
DE heer A. FIBLD, Tandheelkund·

ChinlrriB (onlanp iJl het Londe~
Dental In8tituat) heeft pu een b&zendiDg
van tkgeliju nieuUJerWet8cM Tand heel.
kandige Middelen ont"fllDBen. en la in de
po&itie gesteld om &ijne pabenten de TOOr.
deelen 1'&11 al dle moderne nrbeteriDgen
in de tandheelknnde te doen poieten,

Consultatie UI"8D 8. T.m., tot. 5 n.m.
Op zaterdapn 9 T.m., tot 1 n.m. .

Patien~ butt.eDaf woo~tig. k:unnea
hUDDen TlR_ per briel aankondigen.

De heer A.

Twee Rondpaqnde Oflde~ij-
sers benoodlPd le :(romkuil
en Crool Oontan/1(J, wijk
Hoopstad. ~U

I;
.0)
lj

IPPLICA TIES voor'~ bovenge-
8. noemde betrekking [vergezeld
van de bij de wet vereiscl. te getuig-
schriften van hekw~ïeid. goed
gedrag van de laatste :-ahhoolcom- oor het T8l'Wen mn iT..b~ KoIlI8ll
missie en Predikant der~gemeente Vederen, Linteu, ~V8D, T$.pijten, Ens.
waar Applicant werkza~ was, en ED&. Wij ~Il dat sij meer goede-
van lidmaatschap eener Protes- ren pak IUIOpak ~Ililen k:J.eUnln dan eenig
tantsoho Kerk, zullen '-~door. den ander kl811l'IIeI OOIt gemaakt, en meer bril
Ondergeteekende ingewacht wor- ~te en dllllZ'Dllle kleuren te ~en.
den tot op den 21sten Februari 'l Is gemakkelijkm~
1899. .,
.Alleen ongehuwde personen zullen DIAMOND D,YES

in aanmerking genomen worden. te v.rwen.
Salaris £120 per annum en de ----- !

Schoolgelden. O'ITO/ 'DITk,"'t, fJd. lIT! ~oItj..
Billijke reiskosten gestaafd door .eeu copie YaI1-een-moot--klej-'D-~je, getiteW

kwitanties, zullen vergoed !worden. "SllClOeCul Home n,emg" ~!toecemadeD.
N.B.-pe gesl~e applicanten Vwkrij,bur bij B. G. LENNON. 00.

moeten Zich voorsien v~ Onder- P. J. PETERSEN A co.
wijzers 2de Klas Spoorwa Certifi- HF.~ JU~AI)Co ..
eaten om tegen half-prijde reizen. -------_.....;1 ·

A. THE~N. A&ngenameLuatisI dar;I'tuur.
Voorz. ~h. Com,

Beestkraal, p.k. Boopstadj
16 Januari, 1899. •

FIELD,
Tandheelkundig ohirurgtjn,

Castle Chambers.
(TEGENOVEBHET NIBUWEP08TXANTOOI

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. Bu860.

KENNISGEVING •

IK, ondergeteekende, wensch het
publiek hiermede bekend te

~en dat de Apologie geadverteerd
10 Ons Land van 3de, !>deen 7de
Januari, niet geadverteerd werd
door mijne vrouw MUllA VILJOEN
en ~at wij hoegenaamd geen con:
neetIe hebben met gemelde adver-
tentie.

P. VILJOEN.
Buffels Kraal,

Achter Hex Rivier.
19 Januari. 1899.

VredeBburg Meisjes HoogeSchooI. ZUID.AJPRIUANSCHE

KONINXLLTKE IlAILDIEl.s'j
OVERBEEX PLEIN, ltAAPSTAD

OPGERICHT 1886.
-De .. CASTLEMAIL- ... aw;;l&PPII-DE 8toomboo&en dezer !Jjn Yertrek.

, ken Tall KaaJ*ad n,aar Londen om
den andere W~ te ,: Dur n.m-, naar
Madeira en P111DOUUa, te sim Helena en
A.oelUlion aI.DleaeDd. op de be-alAe tlUo
1Obeatijdeb. .t-.o

JUL"_ROBlU)( OALTLK Kapt EaDuL
" ll-DtniVBGU CUTi:.i; ~ H.t. or;

Ema 8.... ,oor BJgllud Jli~ Palmn
TOOl'Tnahi of p-.e 'NnOI!f8 m8t.wa bU de A4reaten ... de OLBTLB

IUILBOOT lLU'l'8CIfAI.»PL1, (Bpkt),.

S&a.Dd ... :ftt..... (BéQ1o .. )
Matriculatie,
UniversiteitH School Hooger,

Jl ". Elementair.
" Muziek Exa~

S&a.Ddaa.rd. ••• (Ju~OJN)
.Standaards V, IV, ID, IJ, I en A 1

Kindergarten School Tqo~ kleine angen~ I
Kinderen tusscnen 4 en 8 j*r oud. -~:t:"~u!:a. tijdllija ~

Speciale .Klassen in, de ~nnst: conditie eier Niereu, Lel'Wea Iure~'::-::
Letter-schrift, Snelschrift et Dree- .~ 't"OOnolJ _tepn BoofdpijJiim, z
makerij.. '.~ ,~~udhedeaof ltoort..ea ! wan

, ; '1 MIld en Zeker j
Mevr. W. B. PERC!1tAL, iadeGiea bepuJd....... : '.

~. ipale, belltanddeelen. ~ be:r::JiJb.---------4--.....-- lIilli08ll8ll he~ het OUIIbaibaar ~~
POSTMASBU ROi Kmd~ pmeteu het; aWMb da+e yiiadea

~ het een ideul DMdioijD, ij'lVÏfe lIIIIIIItDPnblieke Armen SébooI.he~::!:'7:~:!m~ ! DelIla

sijn talrijk j rij moet 'mIIfen
om "Oaltornia" 81roop
ftD VU.... zoekt deo _ ea hel __

deluaerk YUI de 0aUt0mia
VijpD-8iroop- .. tecJ.aap- r.l."". lr..
pij; di. sijn opelbD WW die
echt iL
<hen) bij Apotheken ea

Winke1ien te ftJ'krijpn. .ha
wee tp"OO~ la. ljd. eD

groote nieu_ pootte, la. 9d.
Dep6': at, s.o. mu,

..-~

i

A...U>sTAD:

I.I. li...U..
I
+-

APPLICATIES worden gevraagd..
voor Principaal van boven-

genoemde school, vergeseld van
de bij de wet vereischte getuig-
schriften, en van bekwaamheid,goed
gedrag en van Lidmaatschap: eener
Protestantsche Kerk. Chnstelijke
beginselen. Kennis van Ho~dsch
noodzakelijk. j

Kennis van Muziek eene ~terke
aanbeveling. .. i

Salaris £140 per jaar; indie~ een
gehuwde persoon, woning vrji.

Applicaties te worden ingeij,nden
bij den Ondergeteekende tot + den
28sten Februari 1899. .J

Werkzaamheden te begiáiten in
April-kwartaal. ? ~

.1

. N~J. VAN DRUTL.
P06tmubnrg, J:Iay. J
. l~ Januan, 1899. .~. . . r

~ 1-, i,~"',,
!

.Aa.n.re100peQ

INde maand December, 1
de Plaats van ~ncle1'l!rete~:nde.

een zwart Merrie Ezel, on,~tA!lbkl!md
4, jaar oud.-De eigenaar
terug bekomen, mite OUl&leiaS
advertentie en alle andere &Wren.



)ond

G
n zijn
.Mro

t
.P

'ru _
lODen,
\'ogels

:1 half
we k~
teged
ijjke
zijn

sen te
~llj

ten te
Ter-

terug
r OOr
)p de
\\ater,

veel
mnen
-kenr],

doe
ode

"
k te,
\ burg

OS III" ,

nscht
Tl aan
'oden,
zijnde
ibr ie,
u nnen
orz ien
nst u.

n nen-

r.

kanJI
Lr,ode
'''ndIDlo\
ndb pl·
I, In de
le voor-
'rwgeu
e n
, ill

.unilt'U

-n

LO,
JU.

\ T'l<l&

u •
, II, t
ol ti
'l't'rd

: .\

opl)

-r tre k-
'Il urn
, n
ljd n

I" t n

fmn

De Uitenhage petitie.

Dele p8t11I~, ~a '" u lvok ,i !'Io •• rl ,Qr,
n lf de pdt111tl(1 Ir Mfte!tI \ Ue "·,I.tt'110 t Jl Uou .. )
..Il Id o\cut Ill!) • QC. ,r d, r" " en
[ L en V an~") •

op aanv * .e veu ,ul"ok,.,.\
"'I 0 ocb,klllIl eLl'n ~n"
r<'q)~n Bil ...ilde .. i \ hof e~1I ,'u~ , lj

;:_ en ngunt!' d~ k.....t"" Y, n
W1'" r 1<4 J •x..ul' Je r~:-;po'hl D ~t·

De Stellenbo hf> petitie.

KYLE YS KR1G

I.
ar,,:,, r61111!M haft met
\ ~. r j,.: ...... f r.\w,f'T1 maar 11]1" r wdde Old \\"ul

...rl, .. ~ lt't'H'llnt"n H1lw1"t dit b.j gedu
.. ' j .. j .. ~ltoK r !~')4.-' het" <lW IC hotel VI I.t:r

\ Hf' ) Tt Il In n-c he n De heer KriK wal!. d ar
1 t' f er 'Il", m Wii- men "il n het drinken
.~ in, k" 'n~lrbt't.ald6'1It·t~r"f)()r 1111
,.~. 1 'e U 'liJ en pr"!ire. 1."'0 moeten nu
~I .. h'n
I' , ,robot ",".,1" III " .. t n'et hne.e .. l

ve r ... Idt'rl[~~ Il ~t'holldell werden Op
":ll ..r I...Illtn d~ \"IIII1"'n \"...rdt'~·ld werf1t"u

J l' Il lut WIl!'l "let

Ned. Geref. kerk Adderley-
aat, ( Fa"

8TIOING YA' . VAN HEERDEN .

, , lf' ~~Id Tnrlf Kn eeu
l' W" I r,~t"' rl~ Waal wMkte
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TELEGRAt\tlMEN
OVERZEESCH.

nsr NICA.RAGUA-KANAAL.

DE SOUDAN.

J""~IW' 2" J\~-(!(",ta)-i)e <enut van
rl~Vlrtt I le ....fttt.IIIJ ..\fLdu1r.tl)mtnHltbtj~
N.caragu .. h. HI~ ti Tt.:pasl'i t:"J co Je ueu tralitert
er rau ge, uarbor ocl

NIEUWS UIT DURBAN.

DII'III~ .!I.J" - (&uter) -lI ..t Z'~'I
npl"'rlluvftl, Dllllauiu 18 18ru:Nellf~e,.i '"
Mil ILtburl/. onder 11"11 InAr Eshowe H"l;,"
•"1"<11",, 'crfroKt u",rl/"II OVer dCD DOOldk".t
"P"'lLlt'il 1 UOD het b.kani werd onder de
k I~ dat het opl"'r'loof,lm de stad ..."" was
er eeu .troomllJ'!C 'all k~tJ"n naar het U..1.lra.-e
botel. w~ar bet opl'"rhOOfd logeer I. Dinisulu
W/llIkte een nt door du slad lo W....,.traat
werd het gezel.ehap 0Pilemerkt door een sehsre
van kaffer. un daar Dinizulu pubhcltCit Wilde
\ ermjjden ging hIJ In een kleer-..t,,, wlUkel.
waar h,) een uur laog koopJes deed Iutussehen
vcr~.,..jerde een groote lIChare vaD kaJf ..n buiten
del! wlUke!. DIDlzalu weIgerde de schare
t~gem"et te gaan en bleef 10 den Wlokel hUlglr
dan uoo<l!g was Volgen. de houding der
naturellen kan bet feit DIet verbloemd .. orden
dat welke statal d.. regeerIng aan Dimsuln ook
mag bekennen. acb .."u LU door .ommlgen d ..r
Durban ricksha Iealfcn al. hun opperhoofd

, Ol S, hou wd re wo .. 1,," Dinizulu h,,~lt echter,
om '"r.ll1anloare red"nen.geen begeerte I{etoond
om hunne attentIe. aan te moedtgen Gisteren
kon men hem eren aan eeD bll)art tafel aan
het botd, een cue banteerende met d~ houding
vali een upert Het lA dUidelIJk dat DlDl.
zulu ,un pooltIe goed OOgrllpt cu daarin bemat

Eeu COlOml!!8le.gent. M&mba Polio geoaamd.
staat d )or de Smgtlr na&lmacbln" maat-
!!Chal'PI/ be.ebuIJI~d v~n dIefstal en ..erdulate
rlOg vau ':'JI lIot bedrag zegt men t-taat
ult betalmg"n waanan g~au verslag u gedaao

De n.. e
F J. BETlEF.

Butuifmaker
[De bed ,ehng vlln deo rapporteor .... nIet.

d", de andere rIJtuIgmaken DI.' e ..eD toed .a
beter wark zuuden kUllnen le ..eren dao de b....
ren Rettef. De Ville ti CO maar 1I'el dat clue
!irma meer 10 de ,elegenheid 11 om ..oor d.
tenloon"telhng te werkeu De aode", makera
bebben net waanNlhjJullJk te dmJr 10 't alboe-
ren van de ..eie be.tellmgen bij bea remukt.
-RED]

.:.... Ik .. ... liter 8. IJrU,k YOOr karba .....- toor.
toe ....... o.~ rehaiitpn werden goedg..~
~ ~ lie 0.. LtUiiI £!jj "h.I" '.._tRlalI £210,.1101 ........ju, INt...... , 0.,. F_. ttJ GILlO.".. YllldJay& CO I~·w"""" lo bpOoC J.... - do.... =t.::::I'~ t:.~ ':':";.."i...........Ii. tO! &d dite....... .....ftD" tODIek.
............'"il Id .....-... )Je 11..... .......,. rapPOrteert .........,............ P..... bit idor.etJe OD~ beeft ya«. .. ~
il.. ftItii6I.,_ ~ ........... l1li _ CDt.... ' liet bemaU.1I d.n 11',,_"'Rf IF. " .... ~ ~...... OtIo.tta_ .Paui boofd .
... die te 1t_tIëP~ ~ ... er wonitter l8itIe dat de illlP8ktear aW 4!a& de woordip buurder ...
.. l1li.... ~ -- ~ al sUa. daar laiJ ' •.....fot beeft .p. CIea 8fr_hoJ .. I t worelen 011 III
..... ,,",--w ......... ~ _ .. ~ ftII .0- ...... bij te btu., YOOJ' .... to lelroopen... ._..

... .JlIbiIee ~ 1IO(1tOOil te 'G:;.. ~ ftII~.

::,i:;~~4at-::::::' cwa::::=.r.:......_...:;ar-~
... llofftll ,. ............. *-" ....,.de 1Infjea te~, al o"!,~
.... --..,. die ~. er 0'Mr ~ tot de YOIPade ~ ...,. _
Au. .....:- aH .. de 'r _ ............ ---.1:.. jj.
...... die .;~ ~ Iaat ~ - _"De;a;.... klajdlda&
::;.,;-' il l1li eie l1li CIIeI ~ .. iD ... ~ ........ iL dba .... .J1GOb ~ die -..... Bot~'"I1NI,id""""'_'

..... lila PIU erf ... bel la 't1'Ó.... ..... te SUil, ...... NIl par
OUnaid ait te De: IIdIl ''Wd ... )lODe ~.., Kllillririer.
PWenea doet 1&oe,.. "-II Ma... TIIiInbeta ••. -De iaapektiear ...... , de
puk te U. il te ............. & ftD deO koatralrtear" doea .......
aat .... PU-Ir ooau~ 1IOlf'" je --- ftD op'" ca- ta.oIteD .. ~ eD SUea.._ bah..... optdaIIter ....... iJa. bara..

- .0.
0

~Yier .-De iaIPeIrtear rspporteer.EeDe !VPderia. YU bo"'DlCJlDeJdea Boada. Bier la eeae 1'ertalUiir ftII lIIIl ~'111- de OIaVut daD"'£:hte. tOedimCI ........
tak trerd pboadu in 'llraatoor ..... de k__ "'a iiir WBliam Ba.... .. MD PUrIie&:- YOGnI dat CIeeI 't1III de j~ie te N.tJa.
J. S. Mariia en Co •• op Jutet.ledea Kauclat- Purliel:.Boe .. tal, do J'UrI ...... uod- = Bohaar Tredeobul'l .taltie. ea .. deel
namIddag. _tie l' tePOOYer de pJuteMeerI ...

Tepn .. oonfil WIhU omb'ea& "U
f
--
t

..lOU, SU' WWiam : Wel •• Je ik al~cIea clieaal aoee& De koutnkiu' meldt dat de heer N . .My
Ied~~ --:U_ (d. L__ • B. ""_Vill!-), laa &rede. lIaa lOa ik de Pud ~ "Da WOOIIpluta bul1fh oa1t'ÏDil iloat l"lia te 1._ -cu-

uw ._ ... .-c - A. Yel'1riIIen. YVOrhet in orde brufreu ftII ilea .... tepa_
-IObrjjYeIJ YaII dr. Ju.. Bo1fmaa rageode - U1I'e excellentIe ..led..., I Oftr IIJa PJaa&a H.rlu&.
1I'ederom ala lid ......... tak te .. ordu opp- - N_,lk bedoel he~ fir..,. De 1J:oa&nktear yraa,t derMJye dep naad
Pom.. _ WeM u1I'e uoeJlentie dat ueeJlldella.eo maab~ OlD __ 1Ieidia,r te ..uea

Daar er ..eie aDd... ...._aan 0lIl lid_' rewoooljjk ....... cw de purl lItCb&I Uil Jaap de buha ..an dea ...rdoor bil eenlIChaP intUomeD 1I'antlJ. halool de -..erg.dtriDr Itrut beef. en &och IlJa er Ï4 de ...nic die ~ mm ..oor d.. 1nl .,. U.DU
allen teameo te behaadeleo. Mmea dnrea. .ua purl II pch'- .. "Ulea Irriitra.

.Do nameo ..aa oeren-'leItie perIODeO die ..._, K. diIICaaaie ...... lIet _lole4t dat de lospck
,",otcbteo Jodea te .,.._ 1I'erden af,t~"'-'..I .. - Wel. DC d ........ 1 .... ijlea dan YJJf-ea. tear .. D oDderboud zal heb'_' met deo etge
en Dadat d. YVOr&lUer 10 bet kod de .... _nig molen IaDg is. dat diet er DI.1e too; our YaII M_IOBt en _t deAll oYereeD.lromen
den Dond opgebelderd had. werd het bealot.eo, ik ben IDpIlOlllea met de plek} op 1I'elke termea :0811 PI tau ..en.l'JlC'lo. eD
op ..ooratel 1'&n dea heer D }'. Mara.., .- ••• > YUI ,",lire p!eklreD het pnome. bD 1I'orden.
oond .. rd door deo heer 8eptilll1ll de Villlen V8J'bee1d eeDI' De ~de pa ..erDel11. De koa&rakteur dea IDBpektear te YMpMlleD,
dat al d. YOOrpatelde leden o~ 1I'orden. eeo PurIiet. Gebean dit, du lIaneD _'beo. IIOodat lllIke plekkeD belli UIJIe- UD_

De "oon.Jtter droDf bij de Iedeo aaa moedia die than lel mudaill. aan' hanne hor!ore' 1I'OI\'Iea
..oor de goede &aak t. .trijden en te lien 01 b&aal dnren. een doajja er bij lrriIIen. tenrijl ~t1l'.,.-De beer Scbolu ..~e de
bet ledeotal nlli tot h,. honderd kou YeI'- and_n tot de I.Dart. YUI ba~ PluialJoedaa aaadao.bt ..... den kon&raUeur ol! eeD gat la dea
boogd wordea. Bu Mid. dat d_ &air 't"l'Oeger en .. uellen .nJlen ~.q 1I'1J.arme drom. .... aan dae ajjde ..... Bakkenldoof. Dit pt
nit 26 ledea bettond eD thana - het getal me.)1I. Illllen 10 de lebtentnteq IDtrek .oeteD IBkort geledea gerepareerd, maar de recent.
!Jii DIt getal werd .lODder eelllp moeite ..er- nemeD. Steekt a t .. ee 4111JDtIII IJJ de armpten rqen heeft ..eroor&aakt dat bilt gml'! weder
kregeo. 1'&a 11'11'onderbeatje! hoDdt u boofd acbte~er w .......poeld 18

Dr. HolfmlD dacht dat de YerpderlDg Dil en ~ .. Sir Wlllwn BDtIer,' fOII't'VIIenr. _ D.,-heer 8choltl klaagt dat de traftlek .. erhlO.
kon 0\ ergaao tot bet 0P.'WlUeu ran eenige Paarliet. abelII I" .IOnder te 1t.i1J:keo. derd 1I'ordt te Roau Dorp door de boa ...beecb.,,"logapuoten ..oor t UIlataande OOIIIJI'IL 0.0 liedeo.

HU &vu aaD de haud ge ..ea d... oipnde i.... Een raad &all Z P.K.-Ob. d. Mlbaroieren der De lIflCI'eteru dl'D kOhtlaktear ihk>romlreDt '"
panteD ter bespreluDI naar bel coJl8Tell te .. a- deureu ea Illal' de dear der galeru hU noad- &lea eD bem te krl"'en '. olebIe liobten op ded.o (1) bet Opleuan ..an - beJut.iog op d te zee tiobteJ kl ]. • ...
dllmantea • (2) de 1I'.DlCheiokbeid eellll' behoor- lenll n. r 0118 u· IIIDWIOOJIeOte plaatsen.
IUke ImDUgratie1l'et. De IOBpeirteur rapporteen d.t de weg IaDp
B.i eente beeohrjj ... appant 1I'.rd op "oor· DAllES BRIJi;I'. de boogte aan deze "ijde yan .B1au .. klip e,.,atel YaQ dea beer Sep, de Villiera, '_'a- loe IB.

deerd door deu b.. r Il. Loow, ea het i .. eede Line Saonll,-Ik geloof DIet d.t er OOit lalk Klapmatflreg _ De YOOnltter rapporteert
op yoontel YaII deo beer J E. de Villi.,.. ge- eea pnebLlge "11how" aaD de Paarl1l''' al. dIe dit hO een ..êor brak In eeD leel,k gat nabu do
lI8COodeerd door den heer 0 P. de Vllli.,.l. aan- ..an laaIete Donderdetr· EeD eea"oDd:C drift tegeno ..er de lt_yens op de plaat. vao
re-eD "coua&l')'.,m" zjjnde. '11''' het qJlJ mooI 1OOY8 den beer Haflett

De beer
0

F lIhraia pi eeDe ÏYerklariaR meaachen bjjelbar te lIeo DUr 1I'aren didR Het .. erd bealoteD dat de kODtraldeur bet
wavom hIJ alOb b" den !ali: te WelliDfion had bil du "lJfduiIend die l8Iuk mlereD krioelden. OltstruteD ui met platte khppen Wd d.
geroegd eo "oor be' tegenwoordin ala lid ..... Ik .... ..erplicb\ mua Eogelach dlea dat te POP aangaat door deo beor Haylett te leggeD,
den Zuider Paarbcben t.ir moeat 1edanken. IlIcbten. daar mlJDO mchtJ_ "'leo de rooItaal 100 Ja die DOll niet aangebracht

1)e ..e"gadenDg .. u te ..reclen mee de _opbel. 'prakeD of bllye H011auilact. 11110811 met Hflll.Hoog&e1Jeg oe aaodaobt ..an dell koo-
derIng en de bedaokiag ..... den bHr Maraia EJJQebcbe 1I'oorden ..ermeJliden. &ID Yrlendla trakteor te worden AreY8IItigd op pt.eD In den
werd aangenomen _e aaa mU· "0118 ... balO' re dUJapp"llft. .. eg aan deae'zlJde yao FortulOtJ~rp en Daar

Daar de beer Ma,..., met Dam. I"aer be- 'tI'Ull tlie Lnun - honderd ""HU4e. /JM."tI. ';~.' de plaat- 1I'aar 1I'ater o'ter den 1I'er lpoeh ala
daDklng. ook ophIeld eeo a£ae rdigde naar bet "Ja," ant"oonIde eeo ander. !'dle yo_bull, he~ regeDt.
dlatnktabestaar ie aIJD, eD dr Joe. Ho1flll&lUJ '11''' dat 0118 DIe dw pUa.u.-e sou gehad hê om Jonkenhoek1l'eg De IDllpedeOt rapporteert,
bU bet neerleggen ·1J1l8lid_taobapa. ~e~ Jaar dl. MQfI1 te tJUeJod.." " Well." "OIIgde Ik erbjl. Ik dat bei d ..el ..aD deo weg ..an af de plaat. 1'&n
geleden. aun plicbt ala a£aeYUl'digde y.rYall4ID hoop dat Jalle "Ir Julle aal MJOY_ clie~ deu heer WIcht, legeDO'fer de êteeito"'l18 tot
w.. !&00 '*Ioot d ... erpderu:, eelll klqm, te .... t julle gehad bet." .... bet dorp 10 een _r wlacbteo toeaund Ja.
hebben, 1I'&arU1? YerkOleD wen! Saome, ik 1I'.lIIICbdat gij al de loplegde n:aeb· De kooiraktear ~ dat dIt ..erooraaah

Tot pnmaru. dr Holfmaou eaden heer A. teD (cauned fruit.) kon ge'kla hebben. Er 1I'ordt door de 1I'agens ..an deo It .. naaarjjder
D tie Vilhen. 1I'area 1OO ... t lel bonderd botle" Df lDeer ... an dIe dea 1I'eg Itok "ideD.
Toi aeMJndus "'0 dr. Holfman werd de b_ dil IOOn n:aebten, eo Ik beo Mker een half WegrapporteD aanreoomen en oopte met un.

J E de VIlli.,. gekozen. ter"Ul de beer Hep- doaDa maal er naar gUll Iqjken. De bloemea _kin,eo aan dea kootrakteur te 1I'Ordea le-
hllJlII de Vdliera aanbleef .Ia .ecoodOB du die "erioond 1I'erden WV'IIl goed. dooh 1I'einll lODdeD.
heer A. B. de VUben, die 10 ptaale deo ID _tal. EeD _*-od met f,,1'111 de __ Bearoten dat d. lIeOreana IIChrjj..e .ac den
heer D F. Mara .. ~koMa .... Retief <DUIt b.t ItadhulI) praohlll, en beer Scboltz. bem keDoli re ..ende VlD hei be

De beer Spven'*i ltelde ..oor Deze ..erp. werd door .llep bewooderd. De pclekte tef_ .Iult 1'&n den raad hem ..erloC ge"ead. om PU'
beacbon1l'~ bet oD.. eMObIlIVk dat lemlin J ... reo ook nlMT.t prar.bt'l u bet aaoecboa'tl'en pen te leggeD o ....r deD 8traadw8l.
een parlemeDtalre Terklealna Yoor tw"," ('f' deed mu. honaer krllgea. Die dmceD, Geleun nppol t 1'&n den boQfd1l'fIIl'par1ij

.flOII<ilerljj_lu k~deeliogen lwi UDlhdaat 'no 1 ala boter, brood. godroogd, ..mohtea ea oDder Wiehahn en Hlndley. dai KlJmoeIte heb-
.tellea eo acbt bet wenlOheljjk dat de .. et bier· Jr.ok, wareD In de groote panljoen.zaal, dIe heD om ,enoeg_1D grall ..oor den 8tlaudw6f
10 voorzleolDg aal maken kll8tll ".,.lerd .... met ..lanen, groeaicheid, te krijgeo Oediac_'d. De npportea .. erdeo

De beer J. E de Villlen aeooodeerde, en .1. ebmeesobe lantaarns, eo •. Dit 1I'erk -,edaao aangenomen.
gemeen aa~eDomea. door de heeren Cbu. Hopkin., A. 8. BriDk ea ProclamatIe 1'&0 .ou ..erof'ur~ "Clrlol tot "er.

De ..oomtier dacbt bet 1I'eDCbelIJk d.t meD C. Therou. Ook wareD er "D. OpechrifteD pIaataing ..... 8tnodtol, beDedeo 8trandbalt.
de r-gue aoultepopaa In hare pogIngen ras· of mottoe aan d. mureu te J:teJl, He' _e De waaraemeode tarla rapporteert dat aan
IMInhaat te 1'8r.. __ De L.gue "l!de, "01- ... "Jan Dr.&nd &eft Allee zal nebt komD. den I8ClJ'etaria ..... pablieke wencell geecbre ... n
88118 ailoe t-hoa1l'ÏIII, een oorlog tU8lChen als elk "liD plicht doet." De saal op aichlel ... a il, maar dat tot nu too Dog reen ut woord ont-
EDfeIand eD Trall .... ar te 11'''' te brupa en 18 een kijkje WUriI, doch de deooratiea lIIUIrtea YaDPD II. BeaJoteu de ..... te laten o_taao
bet ... hoog ijjd dU tie Bood .Dae reYOel_ liet na - er in 'topd te ........ elen. Wat IBfla kloten dat d. beer TbeaD_n worden "er-
altdra.kie dat lIjj mei de League .-. l)'1li", aandacht ook ten _rate t-.of, 1I'area de fnUe .IOeM om te &Iq of deo heer Kyle dea draad,
tbie beeft u hUr baodel"l!lMI teo lterbte d paarden. Ik t1l'Of.1 of gu OOIt beterea ..... a die een au IIIr beialllJPl1leD ftltbl>adt, beef,
keurt. Indiea lalb lIIet l'Idaan .. erd daD koa babI. Ala A. mij belooft een paar .IOOI1a d. ~eoomen. ZOO met, dan moet de lIeCre-
een bar,. oorlor het re9'Oltr .ljjn. Eea beeJDi~ licbt.eohimmela al, - troU1l'JlUIIi te re ... a, iaria beID 1I'eer IObru ..eD. "!reade dat taa&jj hIJ
beboord. door de "erpd8!lDl i8IlOIIIeD te 1I'Or- daD troG .. Ik oef, IIIOrpD. dit niet 1I'.gneemt, d. raad dit op "un !roeten
deo bet ~ ..an de ~ aflreare.l. op Be& 18 &och _.. om 1I'elk" red... eea aallatea doea.
d.t de lIeCr'etariI ..oor KoIoDi6a de""_' meJllCh of plek IOJIII llec!ht reaaaaJn 1I'ord~ OmtreDt "oer. De beu Tbeanl4MD rappor.
optUIe ..an bet ..o!lr mochi te 11'..... komeD. door aoderu. ToeD Ik .. et de "êo." ID het &een dat bU prat tegeD lOa per IIIIJd kan JutI.

De beer 8parea~ 1I'aa ..oor bet op .. adea paYiIJOea At, boorde jk eeo da..e aan eeD re ...... dea beer HeDdnk ..
sener petitie t41fen die der Learne. Paarlacbea beer JMgen' "You I$ao'i expect B.loten d.t deo beer TbeanllleD optedra,en

Dr Hotlmao 11'_ op bet .. Yaar MIIer tepD' anyiblna better from the Paarl. lbeJ1eOple!iere 1I'orde om een "oorraad YOer (hn~r en lI'ant)
peilti. of een bealnd ~ d. hudel"lJ.Ie..... are a slow lot." DIt .letde IU omdat liet mnllek- te koopen ..oor aan.tuode maand, eD de beeren
de League .Maaktaa au - la1l'Ml plUk de korpe Da ban mlCldalmaal .001ao" 1I'lICh,te om Stephan Broe. eo audere ..oer..moopen te "leo
~ues mailDen dan .lOU het reugd .. ordeo 1I'eer te bCJiDnen. omtrent acblklriDgen YOOrbet le ..e"o 1'&n ..oer
dat de beecbuldiging ..... dialoyaliten der Afrl· Die dame .lOa DIet yerkeerd 'e ....Ddeld beb YOOr het gebeeIe iaar, andere ledeD ook te rap
kaanden waar 11'18, en dat IU (de AfrJkaanden) ben onze kar en 1I'agenmakers eu,! ".10'11'Jot" porteereD.
een houll,waalmake.18 wareo Spreker ..erhaal te noemen. daar, IDdJen Balke met bet ieral Omtrent deo harden weg ..an Lyndocb naar
do van Iemand dIe dIt land bU oen groote graB was. de ..ertooolDi 10 die lIJn de grootste aan· Polka-draal, .telde-raad.hd !Scholtz DlUDeu. deu
wereld 'tI'IIIrID groote ~D &lob beYooden ..er dacht .lOUgetrokken hebbeo ~r BnDk "oor, da\.,ef'n bijdrage ..an een'''lerde
geleek. doob daal' ·U ItillO bet gru baea kon· In don a ..ood beo iJl: met A. oaar bet CODeert yao de geraamde kOllten van £250 YOQrdIm 1I'eg.
deo .IU DIet !l'e.lea .. ordeo. lo he~ gru waren op de ".bo ..... grooden regaan De III_ten der wordo gegnen Ian de VJagplN'rg hOeren "00

er ook krekela en dte maaktea ,lDlk opkomendeo nameo plaats op den grond m de het makeo Yin eeD h.rden 'I'eg ..aa tegeDO""r
eeo law... dit dit Iemand tot de gedachte nabuheld yao bet mlWekkorps, hetwelk lIIu ..eel de pl ... ts TaD J01froow F(lnter. lO de nehtl ~
bracht dat bet ... Id .. n hen beboorde. 'foen aan he' atrllod ltet deuken 8100hts t ...ee der ..an Polkadra.1 De bll1!r Roux lItoondeert IJ
de OMeOecbter ojllltGod8ll. hteld bet lawaai der muziekstukkeo berielen mil zeer. "oprnamelQk ..oontel en durop wordl ~elliott'n dat de ra, ,
kriekJ"" op eo meo be ..ond dat bet ... Id werke- "A "oylge 10 a troopshIp." d.t zeer pracbtig een ylefde ..an de geschatte "OIIIen Fan £2 ,
lUk aan de OMen beboorde HIJ (.preker) p!peeld werd en groote toe)ulCbmW 'I'Ilr"Iert. zal bljdrngen op yoonraarde d., de 'DlII'ooera
dacht bet huu phcht gelIJk de OIIIIeDte zuo Er Ik ... rueem dat de I18Cretal'lAUIt Kaapstad, de nabIJheid, door de regeenna of Uit and ...
wareo ..oorname ledeo onder de Oppottltie dIe Worcester. CenJII, MaJmeabury. Darhof eo bron neo gebolpeo de andere drie ... erden h,
een afkeer hesoDnen te krlJpn in de handel. andere plaatloeD gelukwenacbmgen b.. ft ont drageo lIUll.n. en met de .... te "entandhoadlD (
wu

ze
Yan bon eigen partU lel& ID En~eland Yangeu met bet sacoea YaII de .. abow • dat de raad Ileh DIet verbIDdt dea .. e. in ,oed"

WVen er kranten dro een ander mZlCbl In den Met 1I'IIIte, orde te boudeD.
loop ... n zakea begonoen te k'11f8ll. Zou de DURUTUu. De waarnemende eecretan. rapporteert dat
Dood oa DIet mllsschleo ohe 10 plaat. ... 0 water onder de "slepen", afgeleYet'd te Sir Low,., •
op bet ..aur .. erpen door Opl'08"1 te ·I1n 9 P...., er lommIgeD &eer .Iechl IU

n
De '"'-

Zou het Olel beter ""n maar de JlOgoe te lateo VENSCHE'lT DIE GIJ KE'lTT TheaD_u 1I'erd aang8llteld om een "oomad
IICbreenwen zoolalli:( lJ) (de Afnkaaoden) maar .III. .11 .11 "alepen" te koopen al. bg die goedkoop op de
WI,ten .... t zU wild",,' Uil hennnerde IIcb 81r LoWl'y 8 PUIl un krugeo
een "OOl'YaI op de dtswalltvelden EeD aterke E R De 1I'aaroemeDde MOretana rappol1teert dat
hour reed met eeD 8Chot.sche kar ooder eeo No 1 -D BAKKE de secretaris. de boer CIOTer. ad"okaat InDI'8 ge.
telegrufdraad toen 'UII .weep la d" drad,n EIen been met betrekking lot de ..erphcbtlDg
geraakte. waarop c..n Enz"J.lchm'D een be"lg De heer l' Rtrauer KchrIJft 'Tit heb 100 ..... den raad om den weg binnen degreozen van
lawaai oJlllChopt. "" 1...)( r keek bem IIID en Ifroot "'oorde~1 lilt ár. Tlhblf's VI Cocoo out de Strandmnnlelpablell te repareeren, lDaar dat
zelde IflImlaohell.1 • na" kalJ JIl. maar aao leend dat Ik mIJ genoodaaakt geroei u er ..oor de beer Innea op het oogenbhk te bea., WIIII.en
mIJn lIJf "a, OIO L ,t, 11 l'l pr"heeren .til te te daokeo Mlln IImbacbt 18 dat ".n oea bak beloofde dill h" "IIoe Dpmle IIOU'-.Dden IDtjjda
lIJn he LenJne be, ullde Illar elge. nest ker, hetwelk, zooal. gII weet. zeer hard werk YOOrde Febru.n bIJeenkOInst
Sommigeo tI~r Oppoeltle worden walgelIJk Yoor 18. maar het ..erblijd mIJ le zoggen. dat, wao. BesloteD du de zaak oVerAta lot de ..olgeode
hlJnne eIgene menacbeu, en la het _parlement neer Ik I noods klaar ben. g& Ik naar bDla en biJeenkomst
reeds J:elde eeo "'0 de anden! f.8!:tu aan hem. gemet een kop 'an IJWUocoa, geroei Ik mIJ dan BesloteD dat de nak omtrent d" breedte 'an
"Your party !.chared Iplendldly , De denkeode andermaal fnach, en Illl mIJ dan am IJ_ren. hoofd. en takWegeD aal orerslaao tot ..olgende
partIJ ..ao de Eogelache aijde wu e ... o beYreead .Mar ..oor dat Ik dr 'l'lbbICII' VI (;oaoa ge- b(Jeenkomat
'foor eea oorloi als lIJ· De Afrikaander partIJ brulkte _ iJl: thuu zoo afgemat als meD maar Be Laaaretto De WUrnemende aecretaris
&ou beel w.t ultoefeDen door bellldicd le IIJO lIjJlI un meldt dai geen npport lAon hangen ;rau den
..oor het tegenwoordIge. De Jlogoe &eodea VI·Cocoa .. 1 eeD 'preeIrwoord onder ona KupecbeD raad, of lIJ pokken patleoteo op
meer beYl'eeed 1I'orden lodien de A.frikaandera 1I'ordeo Gemaakt YIll t-tanddeelea dIe een Rent&1r18llplaata zood811 oot1'&ngen.
std blereo Zu moeateD IIcb afwrageD of bet erkend" ..oedJng8waarde bezltteD. IB dr Tlbblea' De heer ~holts 'telde ..oor. gesecondeerd
..erstandlger. nobeler of gewicbtlier &Oa allO VI cocoa belde Acbt te ..erteren en ... rfru. door deo heer Ronl: en aangeaomen' dat de
een groot lawui ta maken daft bedaard YOOn acbend, ..oedaam eo PrIlrkelend. J)jtu'trebelm beenn J G F Halm. J C Tbenol_ en P A li
te gaaa ea den Bood te venterken ..... lUO noemenlwaardlg sucoea. Het acbuot, Bnok gelrolea Eullen 1I'orden om d.lI8o raad

De voonntter dacbt de lton an de D8aeD lOO..er 11'11 ... memea. mot elkeeo ~nd te auD• te ..eriepnwoordlgen bO hel bceat.i.,bof.
en knek,,,,, zeer goed. ma.v bIJ be~ ea .Ibeo reeft hei een goede nUID D1Ukbear Hier Yerdaagde de raad. en .. erd eelt .erga
dat de ouen te Iaat loudeu waebtea op t. II bet d. erkeode "oedaeldnnk Vao eell. ..oik. deriDg 1'&ngervg.atreerde atemgell!'Cbt~eD ge
staao Z" moeaten nu reeds ojllltaao .n de dat "no merk1l'aardIge reaoodmakeode .lIq houden ..oor den afdeellJlWltaad. met doel
knekies eIJllen HII zou ecbter nlei er tegea IOhaPJleD erkend beeft. OlD wdlteureo t .. klezeo om de boeken ea ~lre
lijn nOi wat te 1I'achten ID deze ... k Dr Tlbble', Vi Coooa .. bn alle apotbekel'l!. nmgeD Yan deo raad Da le Kaau. Daar geeo lreD

De beer H Louw ,eide dat 1I'aaneer een kmldemen ea pakhollun \'erkrllihaar, of bil OIS_ gege ..en la termen ... n aube a Yan par
leeuw met ZIJn .taart wi'pelt eD met SUo hoofd dr Tlbbl.· VI Cocoa, heperkt. 21. Kbteel. )07. '"" 40 yan 1889, .. erd bel beslo .... deze
omboog loopt. dail lOU bIJ DOOit lemaad aanY&l .trut. Kaapatad bueeakomllt UIt te atellD tot 25 JabtJar! 18l,Ill
leo, docb IDea moest oppa.en .. aDDeer b,J met A.1a een ongeeYeourde totol8 ....n verdleD.teo eD dat de !reDO",,,,,, aal1l'ordq oJ!Pplak1
de ltaart tuncben de heea.n eD 'UD boofd op .. I ~u De~te moneter bijkJe vatJ dr Tlbblea aan de bofzaal _ aan bet botoor yao de8 af
dea grond nader komt «(telaeb ) VI Cocoa gtatlll op _ ..raag nav eemg adrea deellOgIIraad.

De ..ergadel'lDllloot met eeD bedankje aan worden ..er&ondeD, Indien 1111h" hHt I'CbrllY8a De ra.d blll"l'a'te ijfn 1I'trk, en de Yooraitter
den YOOnttter (eea poal.bart .. geDoeg) On~ Lal/a uoemt._ las eeo brIef ..a .. den beer Joba Cal~ ..an

[A. J. Soroeraet W~t. p.,alÏ.li. \'rqeade om een 3NOT AS. DV . dnlma en een 1 daims pllp te leg.D 0..., deu
HANDm. EN NIJVERHEID. ~!d .. eg tlll8cheo "De Hoop ID Oude 1'.. to.

Besloten dat ycrlof "orde gegeYeD op troor
... rde dat zalb Iledaan wordt .lODder den 1I'eg
te beachadtpD of het ttaftlek o ..et dG ... te
belemmeren
Geleeeo brief YaII dr AtklDson om_a de

oor ... k ..... tyPbeIl8e kaorta 10 bei ~ YaD
Mabel dil TOlt YaII Ve,.,eet mv Diet 111hetft __h. , l[I'80LVi:l'fTIlJ:8 VOOR DE WElK. DOIIC

Jamea DeaD. bou.--ter. 'flOqer te oa.t Loa. De aec:re!aTlI de nODdige 113.pp... te Demm ID
dea. nd~ .k_tratle. terroeu 1'&D de .. et o ..er publieke ,esoodfaejd
Gertwdu Paolaa ~w~ boer. Holledrift. distrik' (1883 eD 1897).

B•• lulorp. ~hron(II!D lIen..ratle Gelezeo brie! ... n ~eJ'Be* Wes, lDinerale
Ja.ph 8tb-', lII'iDbIim-. OIlJYelJboatmrilt, ru. .ater Co. ..erlof 'rlagende 0lIl een PiJp te iet.

trikt J[euhardt. pd1WoDI8D eekWestnl.ie. ,en laop de Ijjat ..... LonreOB ri...t
Gidaln JoIIaa_ Nlenwuadtl Paardepoart. ddtrikt Realótea dat d. MCretaria

J_riIle. ....-.-IIe.....2'atle. aulb 1D0jfeIIdoen..op
n- II WahOo. boer. W~ nabij Dar. LIan Doder CIPIIaU eD lIIe$ I!ledbarulJj
-';a~T'::=~~ diI&rtk& ~ SGhoJu. III lOader eli

Prt_ Albert, ~ lIIIbeabatfa. T-~ la yel'baad met .__a.;;r..~OIL=-~~' CIiIO tie. BeeJO_ dat eie aCntariI d. _ _...wn.... '..... - 0., ..... ,., ... ;'.';. .....~I=-~..::t:r;..

Dc Pa&rl TentoonstelliDI'.

23 Janoan 1839•
.~,." de« E I,tenr
Mllohetlr.-Ik vmd iD uw rapport Yla.1I' rap-

porkur .. Jd IUtU'll"IJ d.. 1'8riooDd 1I'erdeO.
w.ren ee'ste 111118, docb de metlediapra...,..
!liet ..eIen. Dl' 18 "aaracbualjjk" "IJ"" aan
bet feit dat de gewone JDak iet kllD_
eompetee re o met de fabriek de ........
Rebef. De VIlle &: Co .• eaa," Du m die_
beoordeelaan "De b<!oorcleeJura Yioden da.
de ..ertoonlDg ID dne MOtie .wakker wu dali
bet YOrlge )ILU, soo .. eI .... a aaapat knJiteit
all k .... uhte,t De beoordeelaara betreunm
dele achIInbare achtertutlfl.D,,"

rw rapporteur ..erg .. ' .lCb te __ dat er
Olet .odere rutUlgIDlk.,. hier Ijja 0 kaaD.a
competeereo met de heeren BeUel, De VIlJe
" Co

Waarom de mededlDlr"B mlO ~un ik
wel nltleggen. maar aal moeten a .....
IIl~5 Heeft u .. t'Ilpportear meer _ daa
de beoordeelaara? Du &oa ik hem aaobeYelen
bU de yolgende IU"llng 'ltaa beoordeeJura.

GebeYe bov.nrellCbrereDe III a .. pëerd
blod te pl .. tseD.

n. OJfOIILCIUL
Jfaudaaw l1li;'" (S-ade) 't OaPIU

ait ... bOOID biJ .... !!PI CIOaJ ..... de __
~a ta co. te ..uia, tenrjjl bii blair ....
taIrkta te bppea. Bii werd DUI' liet, bOIPi.
&aal bii .. ~ ........ t, ... waar _
hem den tOJPaCIea CIIr .. .ila bDia ...,.
't'O<Irde.

V.... LUTIT.
De heer C. W. Bmen, UIiatea"map&raat.

aal biaaealrort naar Katm.bery ..........
waarbeea hij ....., ill. Bli II 110( ODbebad
wie .ija plU alljja.

Al'RIltA.AlfDO BOND.
.zUIDER PA.ABL TA.X..

NEGEN - EN· ZESTIG NIE7WE LEDEN.

r,"CIII>!' 21 JA~ -l h"ulrr )-De Soudan I.
,"crdeujd t:' rw rrden I/I VIer t.: r s te kla!4 dlStnk
ten I!~mcl)k I lUl lurn nn " nnaa r ~ ashod, un
KaJllala en droc t wee I, 1.1," d"troktcn uamel
Aa"'uan \\ d} Ila", en "u;Jkllu l'elIeraai
HUIlter L; LvL 0:' I'C"lItUr 'an U ulurmsu aan
ge&LeIJ A,an de kiezen van JallSell.

ville en Willowmore.
O~ZE GOUVERNEUR.

Daar ~ ia 'D de oi&lI...
afdeellDfr J__ YiJIe eD WJI"'W"OA "
ft a..en u. bet wan Yreemd .... "PD;_
elbaclar ., ie liet, aoedlfr du _Ik hd ......
AfribancI .. partij .,., werkea tU baodelea
aItof hM reeDI , der kiem ... ~Io IIJIIflfll
iDcIhidaaie POJiD afhing.
ID .. heare8 lIotte8O en Uitter beLbt-D~

hree beven in 1I'JI 1I'iI al oua ..enrou ..u k••
- ateUea, heerea clie huaDe pollIleke 'TJlh.id
a • ....n.. ..... oopea, lDUr die bunD. belof ...
nlJea hoocleo, ea dauota moeten wu trouw Ita
hell SUO. .. hen oe,. harteJuke ~D ero.h_
~ .....
Nooit Wil ~ lNIIIen d•• pricbhDi yan het

parlement, zoo DOOd. YOOr OOI o!u lerm ..
tbak hjjeJbar te lfaan. ala reo li fr kUJlder
partij. De anlj·.A.lribaoder ptrllJ ht:tft ;;cd,.
rende de Jaat.t.e IIluog ..all httt p.rJ.ment ,..
toood dat .jj .ich door nMe Iaat atocbrilu.
om haar doel te bereiken • .,.. Ind .. " all III CIO- ..
'Perkiuln. eeDe DlMrderbeid Y.~krlJgt ciu
aullen de boJan,.,a der ~n be,olill"lj' ,Phee!
ODdenrorpen 1I'oNen II-kt .. " .h. 'aD CItt
be .. oaer. der _leden. on dil! d..r hptlah.tea •
een.,. 1I'olllJge rulle mlllnen .lUllen IlJk~r .or.
clea, maar de hoeRn zullen de lijdend" Jl&ltII
sbn. IGOdat •• 0111 elloreo belUlg eD dat 001er
"lJIIiea1nDea 11'11 ala Ha maa -ten "em_
YOOr de heereD Molteno "0 LoUer. en al•• p
1'&0 eeD.,en ltemprecbt.,de w,ten d,. w"~
.. brek aan YOII'tnic. balten atu~ lo "m de
lit_hae te ~1I.n. dan moetea Wil bIll
behalpuam aUD la Ih te dDOlJ, ea 'IlDe __
algenGeJ belOODIII6 .Un.
De, lolJ Afrillaander par41 10 WllIowmOrt

_t dat III lets groote beelt gPdaan ,,, be.
"",krU~D TaD deo beer 8Wtgmann alt! haar kali
dldaat, doordat hU niet .Ileeu banDe .t"m_
aal krngen. maar "'""eus ."De lat1tl. eD ",ttem.
ketUJlI mei de I»cn.II In d. afde ..lmg I'll ""Ir
eeD groot aantal elemmen "un de .Afnkas"dtor
partIJ zal krjjg.n A/arlr II ,[" zoo' V..td.... ,.
ae beer SteglDann f:en eDkele ~' ..m flU 011..
'I(jde? (N_, ~'ald _Jl'l Wa' 'IJD&IIDIJ
pobtieke hefineeHn? \Vel, ~U IIJII de ...ul".r.tir.
Nielloo Ian, K"J_u bed b ..t r..,,,,,,t.J~o .au
den DUll! YaII d~n heer Rhud ... op ~m h«t-
Mlfde e.akt al. _ roode .. lag op kil Woedello
d. bul. Ioao ", ... loll pluteehu, tiel! J>ro~re...hI1.
mold den B ..ol t II die". leId. rw ala l~llIf8t1.1.,.
Uil. flO .Lo UI '""." d.o .,., land "11d ..n "'0
groude neh", :-'"1 ..el .. 1I'ek.n d"rna. tur-u
hii IUD 1MIt.e1 .. I. 1111rlln .1~1I .fd~ehotraraa.J .Ia
oenlJlUDl oa "ilrr I.. "",!Ktuwde. wW'd hu • ...,
eeo Bondem .n •.. n "eld al ..... " BoodlkeDd'I ...
m deo afde. "hsraad "'aD 'Vlllo.more yo,k"
&eD Toen le ptO.:to8JIlereD bNJt .Ileen II "eB,
probeerde "II "III ti"" pnomll,~erde 'foor ri~..
Bood te 11'0 ju .. 1'11....18 t"g"u'll'oordl,e "".1 ..
lIDi. maar ,'~" ~hk"ltI I." Wilde 'el. DIet bem
te dDOll h ,.1"," lharom (f'" h I uu ""r
aline pro rOtoal..?e YrltoDdea tera; a.. LUd
1I'erktu'i'
• Verdl .... t nu "'all ,.14 deno. dIG 1!tI!'" ~",.I
pohtlek b..I{I..... 1 b~,tl, 00.' ood ..l.teU <10('

I, bIJ be WI1".1' ~''''I, bil bnh 1j1l1"".. 1"II
bIJ uocb .1., .,-l. I,,, h "I", h la.

Onze "'''I( I.... r t1uld ..llJlr. Wrl moel!!n , I...
In _I ".,rllL .~.., d. CII om (lnu Ilivene klU!I.....
teD, de b.,.,r, IJ Moh ... ,o eal l-Ol'('r. In t. ''', I.
gen al, .1., ''''e'e leden " ..or de J.n88Il',II.
kleu.fd e "jJ, ,." "I •• " d,t d.,en. olleu wl",
OOAl e'~"e 1.. 1."~,,"I.aIKl ..len AlM....11 ho. 'n
mutao 1&1'1'11eo III du b.. iu bW.ngeo '''' d.
Kupk,loLIt ---....---.MAILNIEUWS.

Lo"" I \\ II, I ") - xir \I£red
,IlInt:r "\ "'t.. ~ r Z .tlf LJ..., Ic l~r ....ewec::st i'.lD

d~n prl"" I~ 1\\ a.l , te ::-anclr "oiJam

EEN AANSTELLINKJE
L "f ~

'Id, I :lUL

Lagl'"

J" ~(li'Ulrr) - "'lr W'll'llll
s ~Jl UI dJ tut !)oul'crneur van

EEN NIZDWE GOUVERNEUR.
TREURIG ONGELUK.I It \:--;KIUJK" 1.1 III \1 \.:-ilhClH

Pul.! I I r !\ Pa IIH\lAIIlZIlh(. 2~J\, -(Reulrr)-Eell
kH,1 I' te lIallOV( r o,crled ..n ... n ",,,nden be
k 'lIlelI h" hel aan brand rakelI van bet kinder
W.oerdJ" "anno het 111;':le slapen

r )-t.ra II I., IU
:'Ij 'euw

ORANJE VRIJSTAAT. MAGISTRAATSHOF.
UIT BLOEMFONTEIN. (VMr tk" hur IV R P.m.N.UkIfl."'_' ••,._,)

I" " 'I' , ," Jl J" -(RUtI" ) -.en hoer
{II h.1 d"tnkt Kroonstad h<.:£H )lII~t de pcht
r ,Iden \ au drou 1'1 '''l,eu voor:; )lWr verkocht
Ït':l,!'rm • ~ 141 pt r Ja Ir

lie url hcer J \: 'rcrr'm~n LW V en do
I>Ulr.\.I ,.. I" ril lt lIllI met den namiddag
Lr. In \ ertrnkk, II II \JU' ~ Hal om do {~nferentle
I I tc Wile" lJu lie r 1I01le) ~all LKaapA~he
I) J \l1e d p 1 teml nt vt:r-.:eu"ld.., hen
lJ f l r I."ilav \ ~ dlLNt. dIU. en'l(cn I Id

g't.:!t1!CIJ dour Z rJ "tA Il (dl U tOC'llmalIK( llHJrge
nlu"tet) ",u'!.ood etll I(ehouw voor lcn piJhllekc
J t ...k"nnl r np le tnkken Pel hetzf he a la dA
,I cl' I te do, n hedl a u, dt u ,tad_klerk

..,1.",4..:IJrC\elJ t t aal I) IU tt'IIJ,!;11t mendt' Uil noemt

al, rud II " "'ek aau bcledtlh~ld aall den lUlllt
'" lU UI.:U J..1.J.

VUIJO \G, :lO JANUARI 189:1

(;1 VJELE ZA.KEN.

IJOhl l:LES

( harie. l.roffi th eli TbolllU Lawn!Dce werdea
.ehuld'g bemnden vall aao eeu dobbeIsptIl op
hpt Ltntoo ,"lellln.(;tenCln deelgenomeo te beb.
oen ~n IIIU' KtClJ elk .1:2 betaleo of 14 dareahal dCIl arbe Id ondergaaD

UI EllS( II RIID!Cllli
K Icon Bool 1000_t .t: I betalen of 14 dagen

harden Ilrbe,d onrlHrs;:aan dllU' bU gNfurende
lIoncl .... b,.:IIucut Ol' do tcotooostelimg rondge .
dwult.l bad

!)\:l.[1I0oRZAAM

Uu,ter ~orlu'll wcrd IICbtoldlg be ..OodeD ....
het nld gehoona:nell aan de wet, doordat bU
OIft !;phoor ge';IJ'cn had un eene dllR"urdlOi,
"" werd il.'·VOllnl,.Q ltJi le hetaleo of 7 dageo
bardon al held te doeo

Dil '~f\~nL.4T1SG

J ,hn J"" " ha-i dIJn dlen.t ;rau ~IIn baas
lOnrlor Ycrl, f 'orlaten lIU werd gewaancbuwd
en oOl.8lag. u

Z -A. REPUBLIEK.
DJ

VRrJ [H.G, 1') JA.NUA.RI

1"~'"fAL
(I_rt lIalluk IIn (kleurling) pleitte Nchnldli

""n h"t olul," VIn I Ib koorD. d" waarde ..an
JJ. lilt dcu """kei n111 deu beer Ho ...e

\rthur 11""01("£ :;c"'tgeOl. W&aroa beacbnl
Itgdo tot vU( d.gen h~rd.JO arbeid ..eroordeeld
"erd

DE 'RAND POST" ZAAK.

1''1 Ol' !lf M~u.

1t,.loci '[,rl Il Ol L'ua Afroka pleitten on
schuiJl!; ""U hut .tult n van tweo "eddelaken~.
t en vork en ,-eOlg'u t3fdborden Uit hot Lady
Grey boter

lit de I:ctu'~cnl~ bleak het dat belde beacbal.
dIg-do.. &an bot hotel werk_m 'Waren Leoa
bad .lechl. op dell dag In kweatie Rachel met
baar werk gebolpeu Volgeol de getUileDJa
h.,l Lena peo l:tkeu UIt eeo vullgoedkiet ieoo
mon tenvul zU later zulk een PUDop haar maag
kreeg dat 'u verphcht W'". op raad "'D Racbel.
éen ,lOder laken u t bel botel te Demen en om
hanr IUf te bl11den

De borden. verklaardo Lena, bad ~II pr8lent
iokregen Tan de , roegere bUlsboudater .ao bet
t·Dlon botel en de vork bad &Uvao een jood
geKocht VOor 6d

Annie Cbdtls en WIlltam COPPlOi gaveo ge
tUlgenlA voor de vervolglIlg en berkendeo de
gO<lderen

Dc &aak werd uitgesteld YOOr eene .. eek om
..erdere gctUillenl8 te bekomen

De beer Yan Eyk ..erdedigde de bescbul.
dlgden

KAAPKOLONIE.

~L\.ASDAG. 23 JA.Nt"A.RI

j' I 11.1\ 24 J,~ -(U-uta)-De stuta
I'r JC lfeur heeft <l" 7.Mk tegeD den heer 11 C
\ ,I ter ed, t,mr v.n du I, I ui r ,I tt ru!!,getrok
k " OIO re Itn d lt do Bnl!lCbo agenl weigerde
'I Ic lreJen al, een ~ctu'ge

D,n,. JI~'()t "ID de 11'1'8". tt .. TnJ!l.tlln~ C,.J)~
k .. a <J 0., ...111;1'8mirllag In l'afelLaau •• n I '~<I.r
bar J 1'»""'1".'. I,., ", .. leD Ilob "Une e&c,II~"".
dr ". ~d. tU I <'Chit r lJuclranao. n.. mat .j"..,
bo" ... I~·I.JIl"u 1Ila.lbladou luoren tot 0l' tiet!
7dJ.J tit ....I. <

7. IJ ul .4 .1:IItA.
lJf't.;j .At {Orh8poDdeDtle 18ID de E~el cbe

bl ..J... ~., ut;1 <.I o""r d. WUH .an erken 'Ill
"4, .I~ K "''_be briell &jle ..... .£ilO.OW per )aar'J 'I" tI l"" Iuot OUH .. elfe ...DfI' beetl lOO-
.1, ""'" weet, de bOdr_,e .IOnder eeu.,. Yoof'o
.. ..ar ~o g"lfel en. oe COJTePpoadentJa Wil ri.1
a I I I} n der lhans III boa1l' &I!ude ocheJlt'"
"f 'I am zal "ordeo g v..ll. dit! aal m ...,..n
lJ .. nf'u .1. h,),.ondw. """lInUlo« ."n d. Ks_",
...,,,~ ~1".. lr,udr ..,e. J.., " ... ra "Uuoti Hu".'
w,mlL door IIOw.<&.lgt:n_ r II"J'flIIt ge~ '"

IJ .. bl't!l Rbt ..... en 'II" brutalU 1r•• e'IW"~,.
'IJ" lu Enlf8ladl gearrl" .... d ~n de _'.I. """,,he'"
en "r Alfrf'd Milner h.blen IIIImf'n b ,{",k
,lt: I,·ltu b,l den I.... r t:h.IIt .....I!a11l III" lf/.
:Col.I ,•••1 kan"M.r lIel lllkt Y~l of -or All' ti
\1,', or "'l lorug~omAt UAilrZilitl Af .. lr~ h....f~
"ll;.s'cld om uog ee08 md deohl'f!rU',<ift
t~1 ol." t''''r Cb"mbt,rl4Iu le gaan belud.'aw""
t r de " 1. ~riebteD war.n dal II'I r....to
pr '! 'n , .0 maaud ID du KoiobI' Z~ , .Ijl
teraneb.rd.

"U J"'I G.ra"dJe II ..,," h"pdOf le m"luk
1'"'1( ~. \ft"'''L Jlt I'OtH~, t~ tt .. ' feu (jt) J h"d
"II"',}," ",)m, ... tlJJe Uht d" .qn~ '"'- "UkI""
Iitl I li 1). tlf t. "elk ..ft ~r.." 't-t-t"f I to nie
11ft. of f"".f, "f" Lt. t "et ti. 7 I tO k'e
(br-fltll" "U, dl .. lutf'J'~ IA.rd"JOobfe "IHId,

"4 tUIU" J lJ,." ~r jJ' ft '"-tt ti.., L..A.. tltt 1, I I~n
". I, I. ,)"k cl., I'"ntl " 'erl raDii, " hel I" .,tl-
P"" ol., "I " el "I '''-IJ" de pog',,!! lUllr" h""'a
I." 'fO, d." 'I!:deea 'O\1ltlooed \sU lu,d \fIlka
te Ve. ëlc rt:n

£~(,r.1A'"
I or I Rit.. 1)011'" " ... h 1;. "'''Ivr<l den YooI." f~, ,.tu.' JH t.., lI~ntt'n bn e-t-n UlllOnl~tttn "6r ..

• I", ",~ "I 1/1,,",1 ,"n .....kbt Id .. n d.. balten.
la, I.. h. I' "t,~k d, r r~e~rtng, hur leeg ... r
.. , ,lt l .....ttn '"ndfol;t'tI{.,,".ndetlll •• nJD@O'
tlng .) .. , t t f ( "L, n f ti dv nil "Oftl Jnr "&JJ ~"

ater "" _... r \\ "h 'm 1I.'oollrt
De ' ....f-tt 1 •d,,. llr \'NU d" Jl/' ''-Ir. I

Rellt;,r ,I '11ft ',tri",. \'fJdtoctJt "t-Ol' ..

De ~ t' 1111<1)"1,1 Klphn!!. d .. cr .. lh"k"n I.
IICbr".e .,,~ Zu,d .A frik. onl.,,~. '" nh." ....,
bracbt, ,~.l 'I ".I",.., n"r )I'Aenlo ..

A..'(f)£U LAlfD!tl{

De gon I 'tt. ..u h ....t..."'K A".I .. I" Ol-r
bet Yorol{n J .... , I).;.:h~",.: <ten w ....r ju <."£3,991.0 JO

lo De m, cnf)h.~I .. t, 'lJn nUi llsedN btoujf bo ,
afeer "Jl ,n">Ct1 HJ Cbu.a UIL' .. hrddefl

Het 18 11'~ ,r~d'I}"I"k d~t de e_h v.n l' rankrille
yoor eene UItI" ,,'dl"g "an ti.. lou","" le SbaDII'
hll aal 11 lO' 'In" " .. r,I" ... -tou dl.poatl. "",t.
ltaan oml fOt Il",,, Il" "'g.".I081 IDbefRpeD III
de Ball8ll! ,." I t...._ '" t, IJun k.u •

In de IS 'I I." I- h. 'lH'lJ lIlel Int YrMe plro
IDt'n De t .I,t •• '~I flU ..... IIO"ptoebt"" nr
d~ Árabler .. , "'1 .... ,. tl""I"'UWIC!..l .. 18(W beuultge&Ooden

1>e Da ,,,,hu huer 1...... 1' III.. .-er I'ell "",
"oor hande , H. th lt' "ol'l:t dat hU In April II....
Rome den cl .... Ii""n

In Ittlt I 11f· ., ':eY"H :.1.if)f) ,.t&Dlfrlfo (Jl'
konlukJijlr »tt, "j '" 'r""",.1 " ..~t..1d

ODfeyee I. '~MJ 'hr.eh·nen 111 .&alti 1",41
1I'OrdeD re ~'I .. ·N" ..... U te 'UU u.. r <.I ...
&DBaIIch U " ..~I n, .",11

BebalYe I, III., {.... "'.k I, de ''''''t'lltla_:w
k1l'.ti ... , I ,1.", 'I~I: 'n P't.n .. ,."k d •• 11cl>.,.(
YaII eeo n lIa~t; II ~ '1'''1 d.t1 '.'11' La 1'11""Fran~alJle'·.

Op de t'hll'PI'II .....u III ,I" ., .. lll "0\1 1_, nl< thenc.Jd

III \V •• " ((1,., ..", lo) !...f.I .. " Ilfeu Ja. II
'be Rlppul III "I .... P ~..,. ",,1,...1

D.o Pa" 1J.,..10 "ti. '.....h,ul O,hJ.nIl~ e~
'W8anJaba .. 'g ". ,.1" ltog, II ,I.. IIllb,mlnl{ rUi
liberaal ~t 'vile ..... '" A '_""11.

BelangrlJke. melD.!' illlSlu]."tJ aktie

I) -I., n
lI! r jl ....\ i lrd lI. .., tere!l de mUllt

t ilH..,L~traat~IJOf ~ Ivr __2(J !ik.:haJe
ver4ot'JJlt15 ruJat d le Hlt:t Il.;t wat{;r aaa Lam
gdoverd bal Ilurtoc hll gcre' btlgd Wa.,; lr
werJ gru b, I"" III Lle "'.lk geriL<lld en bet
bof wa. prupI I U pr .. orenr d,r \ "rwecrders
el: IPI"erdc tI g. It tlc JJ, hnle \ In btt bof
De exceptie ''oc"J ~ocJ~lkc or I 'tt I" ko"le"
daar de magbtr"-, < Hl I ,It C "" j ,t bigecu
recbt had Ol'! C LJ.lk tt: hOI Ldl \\Jafll1 tVt'kUUlj

tIge recbko t.h water \\ rl: I Il!!jc,:;!oll.:n

EE~ FLAUWE VERDEDIOING.

BRAND TE KIMBERLEY

PHH HIA. 2~ J \'i -(llrulcl) -De Bntscbe
agent b~e£t aan de re!leeTlllg verklaard met
betrekking toL de handeh.'lt" van den nco
CUD."I In h, t , nt"n~en 'all een deputatIe op
I" t balkuIl dat, In begeerte was noet om zich ("
voreenzelVigen wpt de u,tdrukklngeo In de
pet'lle gebezigd 1I'1ar om uil te Vlnden of e~1l
!iro< t [(IItallIlenS! h, , de petItiO goedkeurde
zooal, daann werd gelc6d daar slecbl.8 eelllg.1O
~eLcekelld haddell up alldere punten ver,le
l'l:t do Bntt;Che ageot clen Vice consul W.L
b. treft het publoc<leren van cle beccdlgdo ..er
k1 \r!n-rC'~ (II petItIe In de nluuw~bJadeo, Vt'r
~!lp·t h I id dl'<l\1 t t Ir!'{ul I! t 'cr;lntwoorde
I ), ,..,t II lt d lt I~U\ d, pIltalle t nr lf U h:v!
\,dlt IJ ~UI dL: IlJt..:uw ...hllthll gat ~rot
f rr kk rL.: t t df" \'CI~t rtrJ-t' van den beer Ft'ans
Off! d('l la!-;' fllrdu:"I te geiJOorzamt::n beeft de
'}flt'" he "!leut t'r p gewezen dat de Vice
ol"ul Il,et gudwuu,;'cll kOIl worden getu'geDls

tt) gtH'Cn \an "lt luqrncJ tus~d)( rt hem en
Ic BfIt;cue anderd LOon bU zekere gelegcll
he Il"

II rcc" filiI( ", kInrt dat le 'leene stappen
rt tuL ia.t dl.! VI e coust.l g6H.rrp~

n -.rl..,C Il~ rnlClaJ htJnq van bet huf
~ 1\ ('""til luJcnit:1I ~ cen lutcr'latlOIlllle

~t,;na.J.kL \\urJt

llnO~KE:·Id( !lAr, E~Z

.\ braham f orlul11 mOe!lt 7s ud betalen of
zeven dagen harde!! arbeid ondergaaD WegeOI
droDkeulIChar

Jof, Uohatb J.nna 8yl ..esten. 1ln FraoCln.
Jacobs werden elk mci 51! beboet of """en da
geo bardeu arbeId

Jobu Arondse bad zlCb oabeboorl!)k 10 de
straat gedra;;en HU werd gewaarllChuwd en
ont,lage"

lle'II", 'e H,,,,. k \I ('nl opgtbracht omdat IJ"
OIet aall c 'II' ,h~~""rdll'l; gehoor hllli gegeyen

HHt .. ertl bewezeo ,ht hU op dleu 4.lJ ZIekwa_
ll!) werd dus ont..L"lIfen

Ir \ I hl \\Z\:\l!: \1'\lhl

Nieuws UIt do Paarl.

HOOG E B.r~ZOEKERS.

I lO, nA' f ~IS

Vrqda.; namiddag rond '.e begrafeDlA plaats
rall Salomon <len kleurhng dJe door den trelO
op deu dag der tentoonstelhng doodgetrapt
werd De overledcne Wao gedare[Jde d" laal.8te
vee_rtlCn Jaren .. erkzaam aan bet Lady (ire>
Brug ~tat,l)lI eli "erd ran wege z.IJue ko.pheld
door blank en gekleurd In scbtlJlg geboudlfu HIJ
behoorde ook aan de .. oTe!lten VereenigIng de
leden waarvan "'Ine ~grafcDl8 blJwoollden Het
geZIcht VlU ::-'alomon r.al ten zeente geml.t
worden ll<L11 het "talion door een leder die ge
woon," [,.,zlgheld aldaar te ..errIChten

Dr. rES11)1)~ .. rEL{ J,(,

Dat de tentOOD8tollIDg VIn II Donderdag een
volkomen KUcces was zal DIemand betwIJfelen.
dIe dezclvo be"..:ht had Zoovcr ""kend was
tle ophreng.t zoo wat £111) hOOfler dao laal.8te
Jur H" den toegang werd LHI IDa meer dan
bet vongcJllar ontvangeu Dit l)Jn behalve de Loe
gangkaartjc, uitgenomen door belOCkel1l,dle per
tre,n nvork .. amen De hoor J X MerrllJJln
L \\'" en andere voorname bezoekers werde~
b[l,under getroffen door de ..ertooDIngen en
zOIden dat die hunne verwachtmg rerre te bo
\ en glOgen De !!eCret.n. had goed gedaao bet
rerkoopen ran nachten te advcrte.ren want
bterTsn zIJn nIet mIDder daD 3,000 mandeo "aD
de hand gezet

Het 'promenade coocert In den avond werd
druk bijgewoond en tUMeben de £40 en £50
weN blJ de poort aan toegangskaartjes gemukt

MILOADIO
::i,. WJlham Butler. Ageerende goa"crnllar.

beefl de som Yan .ï.[J teD dienste geateld aan bet
bUI'~Cltll van den oDgelukklge dIe li). le ..eo
moest 'n_, h'Pt"n bIJ het yolbreugeo 1!Jl!t!rpbeb
ten aan het Latly Grey brug .tatJOD

HlWELIIK

GIsteton Oraand~lI) 15de hecr Albert Cloela
naar Ka"p"tad vertrokken om aldaar met
)ongcJufr :-; Jc Klerek Vólll lulbAgh III bet
huweluk te wordelI bc ...estlgd ))e beer 8 V
llocte ex CC IS ook Daar Kaapstad om de
plccbLtgblHd bIJ te wonen

Hl!IJ[\A~"ER nO~D

Hedon (DIO ....I-4g) wordL de ..erS'adefing ..an
bet Paarlsche dU!tnkubeatuur geboUdea IU do
A. D C lr"boaweD

I ·s, OED

Do ..erkooptng van ..:setwerle. eoz. bI! den
heer J A Louw op II VrlJdag. _erd goed bil
gewooud. daar bezoeken ..au e~n naar de
tentoon.I.olhDg overgeblnen wareo "oor dien
dAg KUipen bebaalden .£12 en Itak1'&teD
£ 19 lO. stuk

-

welke h'er ,t"t
Ig'ew()onri wnrJen

1, r ! kt, r ... 'II"" Illl t'fI I I J lw· k ( I rln~va..11)'I , ' .. I, \\ .IH IK "rkl,IOtl,.) Ram,hot
'" r \ r l"ll~1 I """-I 'I' I \ tt d) 1)e !'ortu

",t t .. I l"1 rtc..,t IIW lor II,! r b fl .., III~L belloemJ
\ I I. d<;u\ d ,rl I£' Jen lullen Jc ga'teo 'an den
stall lVU

DE SPOORWEG·:\fISDAAD
I In' 1\ f _ j J \\ - I ) -I •n 'wcede

kaffer IS g'carn ",tu r I III 't'Z' ti ti !Ill t lt':"p)(Jf
... eg ml~daad te Oe,pal h en \lcf I herkend dnor
de vrouw al~ ten dtr dl I.; Il) tll!Jt:r dw t aar k: od
bebben gedood De "il" re "'an" nog op vri e
..outen

. r" - (Il I"r) - »0 hae
nml. II ne~ Cll J l~her itrnveerden

beden bic r l' ..e~ '"'' :-iatal ZIJ lo t.ddeu
lunch lUeL de .. h. t r H. , rn bra<blen later
een prnaat hew k a"" den prCIIldeut ZIJ
't'rtr. kkell 'iiIl hll..:r mrt Jen ti p IJl trelD
'Ut-\Ltal

LJ L,)d. wvrdl lalcrdag filer verwacbt

RHODESIA.
~EGEN EN SYNODE.

CAMERG~ GEV_\.NGEN
n I I A \\ 1\ 21 J " -( /llUl r ) -( tOetle regens

l I fl Il .. ..tIlt n l n men bOOI + een L1cel vao dec
OUZloit t, kt r n< I rui h.:r

" \\oJ"dau,dc >IDOle !JulIlt hier hare

, ,

LANDK WESTLES

ONGEZOND \'Lc..ESCH
.p()r."II/\rl-tf~ J\-II r

er Jl:1 "'? t lP Ik."" t n i I

.. lee-ch d>1>:cljlk. I'
plut.r 'n ongewuJen Inc,
de beer fern "ecart' dlor dcn 'tad'raad aall
geateld OIII bet aangeb..Jene \ loo""b wonder
aoeken Het gevolg w .... dat v, ltlen -tukken
.. 18eI1Cn aIgekeurd werden al, I?ehool lil bru Ikbur
als mOD>lCh,:llIkvoedsel en de man die z~ op de
mac.<t iebracbt had werd met .lJ kboet

I' \\" 2~.r" -(R tire) -!,;en groote
l re'l" liJ, llli. nn lt Iller III d'n laatsten tud
f 1,..1. )mtrcllt de huur .an grond ""IJ boeren
lid \forrlt !!~Z _;J dat "en ... ntal .\.fnkaander
f. eru, IJ I I.lld l(aan verl.ten omdat tiJ geen
la Ol p .",jd IKe termen k 'nn"n krllt.!'en Dit
wrlt 'lkenrl door d~ besluuNers der land

NJ.TAL S SPOORWEOE.!f.
PUrrniu,JlltzIlUaG. 14Jan.-{Per ~)-

De lJlOO"' .... nkom.ten 0......de w.ek e10diieDde 14
deMr ~ ""',108, tecen .'4.028 10 de.llde
week "ID bet Yorip JMI'.

SPO R T .
H10Rt!Tf.ASG

De eiken op het eIgendom onIangl! door d.
beareo LenDoD tY Co aangekocbt. worden tb ....
afgemaakt. en men ui spoedIg meL !:tet optrek.
ken "aD eeu prachtIg gebou"" een ....... 11•

CRICKET.
I! rT}." I.E L~CHX TEA:\!

", , r r \ \hT ,,\, 25 Ja.o -(Fer Icl..graaI)
-!t, u"en" '~t ,(log oorot In en maaklc~' ronl
In d et i~tr nruni-"" Trott nam 8 'Wlcketa ,"oor fl
H ll... I I v "lr" ,n 'rdJI~~n 1 "oor 23

h: r" \\ II I I \ "'1 ow, U Jan -< Per t~egraat)
- LJc t.ogdache x, maalo.te m~t n~n "',cketa In
hun .....nte IlIDlDjC!:liJ T.r<.Ieole1,nIet Dit. heeft
10 II &Iglui m.aakte 79 voor bij door COUina p ......
gen werd

oe men

NATAL.
REGEN IN NATAL

'Il Nllll'Atrn:rt
Daar de mOnlclpalItelt than. ooder de Scan-

leo acte staat?.IOO zal op dllll :l4aten Ji'ebraari
_e ... rkiemg .... 1:1 .oo1DD1ll""_~
YVOr elke 1I'uk-plaat. "Inden De n:llllmatie-
U, lI ..... tp.telá YOorFebruarl!l.

• .lf1.lLU..'fDEa BONn.

EtD Yerpd~ 1'&0 bet Paarllcbe ~
_IlIlI' 1I'erd pJIoaclq ot P.f-dq, .. •
PI' ..... ,...."..._ ...... __ 'II

Of Rl \~ U J.4'f -(&"ur )-Buna een '11'"'0 balf dalmfrEgen lAieTaUen bIDDeo de laatat.
i2 arel! 1>e ZulWalld PQlt .. ords 0PicboudclI
liloor yoUe nniAlI.

DE !lur C P de L Beyen biedt ItokYate.
knlpe:! III brudewUU."la" klop.... (Zie
Icb"t)
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