
f .Rate.
,iVI.m in te
.r A ct N. l'Ina0·40
';lolla',1C01lJIcij
L'ellDgheld .
I:rhurg, on t~
y, )8~9, did
a t u of Three.
. Iu the POUnd
:-oses of the
'Iluovable pro.
11'1:<1 'Jl! liable

I heco~ Il
lin' of tbf sa~d
.;-, on the 31st

Iinpaid Jhree
!:Ito ~i be
le> r_!!!enf S'ix
ear, reckoned

IU.TES ,
. t't'\.Tt't ar].
ice,

v. I ~~I'.I.--~R\~~RBURG,

dw',lt kennis
: Art ikr-] 2Gli
1 ,,'dJ Il~' .1

" n, .. ue
r'l'userLul'! nil

houden in de
., op 21) Jan.
:t ;II~ gebeYeu
. .lr ic acbtstcn
liet pond ster.

,1!lt' belastbare
deze I1fJeelill~
I:l U het jaar

,t mg za 1 ver-
I 1('11 hntore
tl' Frus-rbur»0'
I ~I!lHt, IC99.
-ubetaald Eul.
·'n vanaf den
I~')I) d worden
~ :Cf.'lJt (Ij 'iJ 0)
JD t genOel1l1tli

" BATES,
St creturis,

dll,15:11.

Fr~serbnrg.
RS,

-u !llge~'acbt
I"n Atdl't'ltn~5
g tut rJp dl'll
,,-t II aardeercu
,rl, -nuuen In li·

Tvnderaars
riP lijsten van
<lit ,OOI' II"
n kosten ~
111l't verplicht
Jl.

Jl voor' een of

I in~]ipml bij
,;:arl,; F,.'l.-;,·r.
" IJUp aL, l.IJ;k

. BOTES,
Secretaris.

t oor,
la rr, 1....00.

chooI.
, Paarl.
',1 aa lï n Jon~~
~tl' onderricht
" ~I'hool ver·
'i'I'lId worden
i::> fEBRORl,

!JlI~e vacante
l-; hiJ
,JLLIEBS,

l'rlDcll'aill.

)ERS.
"ndl' !:,,,'ft
, d:lt J'I.I van
['cid uil zijn
Ij(' illr n tegen

derhede!l d06

i-H.G ER,
! " In ~traat,
Wellington.

loeren.
Jl~ Magn:ilI!
!llld mand Pil

:0 ('ID n".! tel

:·-.:~trnat..
-Kaap8tád.

idll Oe Sandt
Beperkt.
kr'nrl ~01&akl
!_~[l Vell"f,...ld te
'ur UTIJ L,/IJ
'!ir~U.
ltLTZ.

Sf oretari ••
j,

L...~,
IBIIISGBYlMG AAI· DID BurrnYRIIIDBM.

MORRISON tt Co.'s
Groote Draperie Verkoop_in~ is nu in vollen

gaLg l n zill 21 d~ duren.
Wij bieden ver lAllende Kco,.jes atn. U"m611 behooren

(ln. d .. ,f"lj:' Pt'" h"1.·, .. k I" In." g,m"en ean. ~POe<1rond tit
kijlrf-n. AllA Zonerg It!."ie.-eu ruoet4ltll "an u .. h ..ud gflzet
wllrd. D, 1.<111,I.. r in Ilchrn('min;: va n \rlkt "PllprJ8.

ONTZETTENDE ltQOPJE8
I" DI ,O<~ ~np.[. Moe" ..lijn, I'r: 1.1~. f ,_sook .. C.IICO·R,
]\.,[ l..[',k"n~ T{.r>dd .ek 'fl. CrcL ,,' ,. ~ \luslin,(l.,rdij.
n e n , "I,.,,,.··~.T"r.·lkl.'tldj.,,., KU~~MIt~L,uil, KI,"rgernaalu. :
1I" :u,·,k I" .. , e n , ('al-" s, MuqCl'llk;...,dj",;, Iloedeu, Bloult'lI, ·1
Kuttr.I;1 ri~" "fI,l~rl.: leoren. '''17..

MORRISON&: Co. Pleinstraat, Kaapstad I

·DE R"GAlEA ZOIEI.
Koloniale
Monument

Werken.
BOU ".ur

Sued en Loge Strlhl
KAAP~TAD.

Monumenten en Gn£s1eenen van Marmf'll" of
G~t vqo~en ~n opgericht op eenig &graf-
p~ts m ZUld.Afrika. IJ zeren Traliewerk eD
Hoeksteeném ook voorzien.
Teekeningen en prijzen franco op applikatie

Tokke,,: Kerk Straat, WiilllJerJT eli Oxford trest
Oost l01ldell •

DEEL No, 71-6,7071

enz., enz.
J. J. DE VILLIERS, A. P.zn.,

Eenig Curator.
A. B. de Villiers & Co., Afslagers.

WELLINGTON.
Publieke Verkooping

V1N

VAST EN LOSGOED,
OP

WOENSDAG, 8 Februari; 1899
's morgens ten 10 ure,

ZAL de Ondergetee.~endc publiek
laten verkoopeá zIJn Erf gelegen

inde Kerkstraat. Hetzelve isbeplant
met allerlei Vruchtboomen en een
fraai Bluegom Bosch dat .meer
Bra.ndhout levert :dan benood'gd is
voor buisgebruik. Het Huis is zeer
gerieflijk, en van het beste Materiaal
gebouwd, en als aangename woning
woning onovertrefbaar. Het Erf
zal twee perceelen worden opgeveild
ten gerieve van koopers.

LOBGOJaD.
Het gewonelll!8O~iment Huisraad

alsmede een groou, lot Palen voor
steigerhout en eenige vrachten
Klippen geschikt v()()r bouwdoelein·
den en wat verder ~ te voorschijn
komen.

JAN J. ~AN Jr.
M. L. SMi TH ~ Uo., Afslagm's

•

' PQQrlsc/fg[xeat..,skQ.".. B~kl. Publieke Verkooping
, . Publieke Verk90ping VAN

.,: , V AN - Kostbare Bebouwde en onbe..
~ EXIá ~ Ruinpaardea IOSTBARB L~SSB GOEDERE. bouwde Erven
10" JoIilP' do. . TE

~ 10 ~, Rij-~ Trek Merries TE NOORDER PAARL

Zeer KostbareVute Good_ ~: ~i~~~ AE~~!I~.!~~~
" AAN mt·-. ,.,., .;l~, ....';_J.~~..,__€)p Maapd1ig, 6 Feb'J .J<>}W J~~S. ge ;Vill,iera,_op

P·-~'---.A.-."_.-.A. ~ 'L·_ Zurtze¥.::t.~i~!~=:~~~YRUDIG,3 FEBRUARIillST.
~ te Klapmuts-abtie, waaronder ver- ZULLEN worden verkocht aan

scheidene e~ paren zijn, groot, de woning van den Insolvent
sterk, in ~~ Conditie en geschikt te Bloemkool, Achter Paarl :-
voor dadelijk IFbruik. 1Wagen bijna nieuw,3 Ploegen

STEP~J. DE VILLIERS. bijna nieuw, 1 Paar Nieuwe Ach·
_ tertuigen, 2 doz. Ploegscha.ren, 1

.A. B. de Afslagers. Afslaan Kapkar op Veeren, zoo
Paarl, M Jar.l1l8l~ goed als nieuw, 2,500 Havergerven,

~I

. /

....êlttzamé Kans.

.~

DE ondergeteekende besloten hebbeode
van womng te veranderen al

publiek doen verkoopen aan haar eIseD-
dom (annex de Noorder Paarl Scllool)
NoonIar~·- . ---_ .....

op WOEHSDAG, t FEBRUARI. ul,
OM ELF CUR 's VOORMIDDAGS',

Haar woonhuis, suffisant gebouwd en
gerieflijk gelegen, en zekere vijf prachtige
Bouw-percoolen gelegen all! boven "plant
met Wingeld en vrucht-boomen (in
volle drscht.) voorzien van standhoudend
water en begrensd aan de noord en luid ..,.
zijden door pu blieke Straten. Dit verkieslijk
eigendom zal b6.r11t in perceelen en daarna
in zijn geheelopgeveild worden, dus voor
een ieder een k&D8.

WEDUWE W. P. KNIPE.
Paarl, 24 Januari, 18~~.

J. S. MARAIS Jo Co., Afslager,

Kennisgeving.
OE Ondergeteekende heeft tet

verkoop ontvangen:
2 Hooipersen; laatste verbeteringen

di~. zij aanbiedeu tegen lage
prIJzen.

OOK:

Baaldraad voor bovenstaande,

R. JtI. ROSS & CO.,
Strand -.t:ra.at,

Kaap.....

Aan Yrnchtenkweekers.
DE Ondergeteekenden maken

bekend dat zij bereid zijn
om bezendigen van Vruchten en
andere Produkten te ontvangen eD. ~

die op de plaatselijke Markten te
verkoopen. .

Vruchtenkweekers die naar Port
Elizabeth hunne Vrnchten wenseh-
en te zenden gelieven aan ons te
schrijven.

GOUWS & POHL,
Produkten Agenten,

BANKIERS: PORT ELIZ!.BETlt. ;
Standard Bank.

TELEGRAAF ADRES:

Publieke
" Gouws."Verkooping ------

trOVEKER & WORMSER
Boekhandelaars en Uitqevers

PRETORIA,
Kerkstraat West. - Bus 724

GAVENUIT:
Ds. F. O. Kestell, en N. Hof-

meyr, De voortrekkers, of
het dagboek van Izac. VIoD
der Merwe. ... ... ~. 6d.

Dr. F. W. Reitz. Sestig uitge.
BOgte Afrikaanse gedigte ••• 58. Od.

C. W. H. van der Post. Piet
Uijs, of lijden e!1strijden der
voortrekkers in Natal. ... 3a. <Ja.

Ds. O. Postma. De trekboeren
V1lIlSt. Ja nuaria Hump&tha.. 6a. od.

A. J. van der Walt. Afrikanere
weest uzelf. Historisch ro-
iscmanthe Studiën ..• ... 5s. od.

J. A. Wormser. Van Al:n8ter·
dam naar Pretoria.. 8 maan·
den in Zuid Afrika. ... . .. 511. 6d

Prof. J. S. de Villiers te Paarl
Kemfeestzangen ... ... &. od.

Prof. J. S. de Villiers te Paarl
PinkBterliedereu ... 28. 6d

H. Vis8cher. Nieuw rekenboek
voor de Scholen van Znid
Afrika. Standaard 1. ... lso 3d.
8t.anda.ard II '" lso 3d.

III... ... ls. 3d.
"IV... . .• b. 3d.

Antwoorden op ... 8tande.ard ,Ill
en IV. ." OB. 6d.

De SChoolvriend. Een .tel
leesboeken VOOT het Chriate-
lijk Ondflrwijs bewerkt door
J. TER BoRG en Á. WIE&8INGA.
le. deeltje ... os. 6d.

P. ,I. Moller en J. Lub. Reken·
boekje voor Standaa.rd 4 en 5 la. 3d

T. H Geraets, Jr. Dijkltra'e
ondervindiD~n in Znid Al·
rib. ... ". aa. 6d

Een Gei ilustreef'de Catalogus ill op
aanvrage franco en gratill verkrijgbaar .

GToote collectie oude Rechtsgeleerde
Werken stee<is in voo~ Vraas
lpOOiaie C&talO~II. .
Van SChooluitgaven wordt.een p"~8e"t.

exemplaar op aanvra.ge aan H.H.
onderwijzers toegezonden.

----_.~-- ---- - - - ---~ _------
larkt - Agenten BWghetd,
TE JOHANNESBURG,

DE Ondergeteekenden, vroeger lJe.
zigheld doende onder den stij

van OORSI Y.N J llIIE30N, IIlIloken
bekend dat de bezigheid zal voort-
gezet woroen in hun naam.-Alle
orders aan hen toevertrouwd zullen
met Btiptheid worden ui~voerd.-
Referentie MarktmeestH, Johannee-
burg. - -

Poet r.dres: Dus :.171,Juba.nne8burg.
TelegrafiBch a.Jrea: olirier • Markt,

.TohaDneaburg .
DI frlBROIDW OLIVIII.

,J. "V. STIGLING, Afslager.

Een. ZeerAPOLOQ·IB ..
PUBLIEKE VEBlCOPPm8·

VANW IJ lieten toe in onze kolommen in "De Xolonist" van den

:2Gsten Juli, 1898, en in "Het Dagblad," van den 5den

.Angustus, 1898, zakere correspondentie, waar tegen de heer Johannes

Henoch Neethling, leeraar del' Nederduitsch Gereformeerde Kerk
te of nabij Hopefield, Saldanha Baai, distrikt Malmesbury, exceptie ge..

nomen heeft.

Deze brieven, beweert till heer N [:;KTlIU:,\I;, waren gericht tegen hem.

Z~ werden geplaatst onder de gebruikelijh' verklaring dat wij ons-

tel ven niet verantwoordelijk houden voor de gevoelens onzer Correspon-

denten, en in een tijd toen het politieke gevoel zeer hoog liep gedurende

de recente Electie, en natuurlijk moét voor dat feit wat toegegeven

worden.

DrE Heeren RETIEF DE VILL8 & Co. besloten hebbende hunne besig ..
heid meer te centralizeeren, hebben de Ondergeteekenden begun-

stigd publiek te verkoopen, op

Maandag, den laden Februari, 1899.
om ill uur precies,

L-Zeker Erf (met de daaropstaande Welingcrigte Woonhnis, van
alle gemakken voorzien, groote Welingerigte Wagenmakers-Smids-
Bekleeders-en Schilders-winkels, als ook groote Wagenhuizen, en Stallen,
allen onder IJ zere daken.

Deze eigendommen, vroeger behoorende aan den Heer J. P. RBTIBF,
en alwaar er eene bezigheid met de meeste suoeee jaren lang gedreven il,
zijn gelegen te Dwars-if!-den- Weg, and maken front ~ de Mainatraat.

IL-Zeker onbebouwde Erf, front makende m i de Ledy Grey DE behoorlijk
Straat, gelegen tusschen de eigendommen van de Heersn KIRSTEN& "'U'Y"T""" door den heer
BE8TER & DE VILLIERS,BLIGNAUT& Co. N. A. , ...;.;:;....,~_...~ RG, zal pub-

Eerstgemelde eigendom zal eerst in perooelen en daarna. in zijn ge- liek doen op
heel opgeveild worden. . aanstaande,

A. B. deViliiers & Co., Afslagers. ~ TE

VERKOOPING M IOcl:£LPOST,
Malmes~ry Afdeelinq,

beginnende te~10 ure des voormid-
dags, ile volgende:

~
uv$de Have.

4 Trek en ~ 'Paarden
1 Paar Ponie.ll '
4 Jonge Paa'fd.·'.·.en
4 Bejaarde ~els
4 Jonge Ezelb
2 Vette SlacHt Ossen

15 Burg VarIOns
~ Zeugen mq. Jongens ,

Boerd~Wjge~8ehap.
1 Span nlf'.' we TUlgen3 Span n . we Halters
1 Nieuwe', J>~~.Kar
2 Bicycl~ (halfslijt)
3 W~halfslijt)
1 Zelfbinq}r (Champion) halfslijt
. 1 Water lJar1Naai,' k5 Bout . ben

2000 Bos De roo

~ranen.
.;,

1000 Mud ~ Haver, geheel be-
vrijd"'n zwart brand

300 Mud riorschte Garst
115 Mud g~orschte Koren
40 Mud ~trapte zaad Barley-

",heat i
15 Mud gett~pte ..vroege Garst .

Een Hopl MIJt bestaande mt
37 vratbten.

En wat veJ#ler zal aaDgeboden
~orden.
~-r---

Het sclujo t dat Ul' Jll'l'r Neethling }Iarlij gekozen kdt ten gunste

van el'lll' politiek» p:.irt~ die bij bLJgunstigt, en natuurlijk gevoelde de

ol'l'o~itlU zich wat gegriefd en correspondenten namen de toevlucht tot
f,;'l'dl'llktuen ge~clIrev, n br-ieven, welke zij in kalmer oogenblikken niet

zoulcu ollgC:5tl_·l,lhebben.

De clekt ies zijn OWt· on natuur-lijk betiEllIren onze correspondenten

llPt dat zij geschrevon hebbeu zooals zij gedaan hebben, en zij begeeren

vun 0115onvoorwaardelijk de vcrk lar ingcn yervat in de correspondentie,

\1 uartl'glll de heer Neethling exceptie necmt , terug te trekken, en hem

ecue volk apologie aan tl' biedvn omdat zij, in de hitte van het politieke

gl',oel, riL'verklaringen waarover geklaagd ,y'Drdt gemaakt, hebbon welke

ZIJ nu erkennon onjuist en zonder grond geweest te zijn.

Wij geleoven niet Jat Jc heer Neethhn~, tevreden zal wezen mot

l'en .ipologie zoo verachtelijk als dikwijls de p.dblieke drukpers ontsiert

en die uiet strekt dl' eer van noch do eene nattfde andere van de partij

till' hH maakt of die het aanneemt te verJPfen,maar dat indien-hij

sebadeloos z.i. ge.honden woroen in wetsuit.~!V~D, en i~dien wij terug-
trekken, zooals WIJ mits deze Joon, JL' verk larin] lil dl' brieven waarover

!lt'k laagd wordt en hem een apologie aanbied;'p' hij tevreden zal wezen.
, ~....-

Op UIt vertrou wen bandelende bieden wij ~ heer Neethllng onze

apologies mn voor de brieven waarover geklaagd wordt en eene algeheele

te"'i'.;,trekkillg van de verklaringen die zij bevatten, zoo ver die ver-

kla.rJngc~ den heer Neethling raken, en wij bieden hem aan alle wets-

onkosten welke hij in deze zaak mocht gemaakt hebben, te vergoeden.

BELANGRIJKE'
De Kerkeraad der NederduitscheGereformeer-

de Kerk te

HOPEFIELD,
; I

Verscheidene I~anzoeken gehad hebbende voor de hieronder genoemde
eigendommen; heeft den Ondergeteekende gelaat, om per publieke

veiling te verkoopen,

Op ZATERDAG, 4 ~"EBRtTARI, 1899
~ Het volgende koetbaar Vastgoed,

Ten Eerste: Br! Ho. 93,' met' de daarop staande geboolen lijnde
I. Een gariefelijk Woonhuis, onder IJzeren DtLk, met Eetkamer, ()

Slaapkamers, Keuken, Dispens, Stal voor 8 Paarden. Ook is aan
dit gebouw verbonden VIER KAMERS, geriefelijk ingericht voor
een :Cottage nu door den Heer BROSCBMANN bewoond; dit gebouw
kan met weinig Kosten in een geriefelijke bezigheids plaatS VeT&Jl·
derd-worden,Gedateerd te Kaapstad dezen 2Gsten dag van Januari, 1809.

II. Een aiterk gebouw onder IJzeren Dak, nu door het Gouvernement
gebIiild als Postkantoor,

Dit Eigendom is gelegen in het boste gedeelte van het bloeiende dorp
~OPEF1.ELD, en is een der beste atandplaatsen voor een. beziglleid; het
18 gelegetk. tegenover de NEDERDUITSCH GEREFORMEERDE
KERK, eli ~a.l niet toegebouwd worden.

Te~T~eede I Verscheidene Onbebouwde Erven, die op
aanzoek bij de Kerkeraad; of bij den Afslager zullen aan gewezen 'Worden

D. F. DU TOIT & Co., (Beperkt.)

Melk Koeien I Melk Koeien t!
PUBLIEKE VERKOOPING VAN

50 Oprechtgeteelde ,.Melk Koeien,
C::»p de ~a, .. a,de9

Op Zaterdag, 4, Februari, te 10 Ure.
De Verkoop ing za.l gehouden worden op de Stoep van Genoemd

liuis, en zal precies om 11 ure voonniddags worden opgeveild.
-------------------

Voor bijzonderheden vervoeg. men ~zich bij den Afslager. op
bovengenoemden datum zal er ook een KERK BAZAAR gehouden
worden, waarop verscheidene soorten Levende !Lt,",. Granen, en andero
nuttige artikelen, t3 koop zullen worden aangeboden.

Hegen, tanden Crewel.
l'

G. wa KOTZE, Secretaris.

J. W. loorr~, Jan. a Go., Afslagars.
13 Jilnuari, 1[J99. '__ . ~ ---_.-

·WEL~INGTON.
*i----

Publiek~ Verkooping
, VAN

Hen o+ebon1d RRF,
j OP •

Woensdag, 1 Februari,
ij

's mor~en8 ten 11 ure.

ZAL de On~ergeteekende publiek
laten ver~pen een O~bebouwd

ERF, geleg~ lO de Mam -straat.
Hetzelve is z+r geschikt voor eene
handels-bezi~eid, en met de ge-
durige rijzing! ~van Vastgoed in de
buurt, zeker #ene goede kans voor

Ul· ~spec atle. "
~M. L. BONZIT.
~M. Lo SM/Tf & Co., Afs/ulTers.

. >

(
-" .EBROEDr.:HS HALL, van Lancaster, Mi:>souri, hebben eeno lading
,£ \ in 511 Welguteeld£1 Koeien en Kal vers gescheept die omtrent den

Q '''lt'r1 Jezl'r alhier uit de Y l'rcenigJe ~taten van Amerika verwacht
I\·ClnJ, n. Vendu Kantoor, Hopefield,

Jl" Muoie BeC:3tellzUn door dell heer L. T. flALL persoonlijk llitge- Januari 17, 1899.
<.(Jc: r 1:11 lUen \1 ti ze op hovcngL'nocrnden Jag en plaatt! doen vorkoopen.

\. erdere bijzonderheden zullen gereedelijk verschaft worden door de
l'Liat~dijke vertegenwoordigers. ~

HALL GEDROEDERS,
ï·1 Langemarkt St., Kaapstad. ~..

J. J. llofmeyr & Zoon, Afslagers. -

Verkooping van· Kostbare Plaatsen. PAARDEN!
---

.~

PAARDEN!
In den Boedel van wijlen Henry Nourse.

PUBLIEKE: 1 r: 0n' Iprl:~:~pkp,,,lp, t n zij nA h~d ..ni~htlid als Exccnteur Datref In bovenge·
_ ) wel,lt,u J;"edel, £..1 Lloou verkoopen biJ

Op
POBL:lE~E VB:lL:lNG

Woensdag, 15 Februari, 1899. MALMESBURY.
TE

D!:::5 VOORMIDDAGB TE 11 URE PRECIB8,
VC Jr het Kantcor der Nationale Bank, ta HarrismIth,O.V.B.,
l'e ,,~\·()l~nde PLAAT.':'i. 1f8Ie~f'n in bet di~trikt Vroo!', Or&ujevrijstaat, nabij d8n
, "'\'run: ,i..r eC1\'en J-: i!p'·1 \"ler. (ql~O'·~l'r :1'.) mijlen ,:In Sewca.stlll, onjl;eveer 40
11',',el1 ," ..n H.trrisll,ith, Pil ":';.rPI·P'·' :.il) n'\j!o!\ IQII Vr~d~, bescllut door dil Drakens-
I,.,·~el;, wtiarunur hE>t\\'e,\"~l,j !>rf)ote waarJe h, eft:

Lot a 339. Houthoek 5,831 Morgen.
Lot B 340, N1euwjaarshoek, 6,002 "
Lot A 841, Zeekoevle1. 6,297"
Lot D 042, Driehoek, 6,ll>3"
Lot E 343, Elandehot:k, 6,167 ..

1 f>~~ pra<;hti!"(1 P!>Ulu,en. het gebeele j;utr cloor TOUr het vee. alllmede voor
'··~i"ht"l\t.~lt eU \'C>or blJDB alle 1a.ndbonwknnli!"e uoulciuden ~t'8ch!kt zijnde, zijn
,. t"1 to,,: t~n~'1'...00n "roote waarde ,'oor VOOTTIlrstrevonueboeren, en de zeldzame gelegen-
h'.1 lol"", l.H:h thallI! Toor een deel Vlill h ..t (lllt'rh('~le land In Lien Yrljetaat te krijgt'n.
l':"ntl bi!!' Jie ...·ellIcbl in ,eie JIlren niet ,,"cder voorkomt:

Il,; p\<WUI l_koevlei i" voor Iportiiefb!lbben van bet grootste belang, daar
~b;da ,lat lij een eente-kJG!I Eaalplaat~ i~,Je vallei zeer rijk UIaan wild gevogelte
.eu due ~utlue gelegenheid To:-r js.gen aanbiotlt.

I

DE ondergeteekenden behoorlijk gelast door den heer L .. H. Bailie,
van Sterkstroom, zullen vOC?rzijne rekening op ".

DONDERDAG, 9 FebTllari, '1899, " EAIiL Y ROSE"
Poot Aardappelen.

ii
;'1:_

WIJ bebben ."·5t een YBrdcre kleine he1lendin
van Iteze 'popul.ire soort onh'augcn, in

eente klaS condltï .geree.t "&II planten.
Ook 1n eeu kiellle b<Je'rft!lbeid .,.11 elk

der "ol~e welbelJeDde ill@",,~rde !IOOrten :

.. WUITS KID~;'
"WHI~ BRt'C1"

fIlfJ[ B&.ll"TY OF H&BOO.,"

Die IetJ'!n laagatetij&cu .. koop lijn.

LIBERJAN & BUIRSKI,
26, BUB$Tw.T, I.U.P8T.1D.

PA Bn 117.\,. ...
N'~ I I LIJ.IIaIIA ....

Alhier op het Dorp, Publiek Verkoopen. de ondervolgende :

40 PAARDEN <Kerrie. eD Rub'l.••)
_ Deze dieren werden pel'8®~lijk opg~brr&tht per trcill door den

eigenaar uit het distrikt Queenstown. Onder d~ve bevinden zich Rij
en Trek Paarden. Zij zullen zeker present I!ijll op den dag der ftl'-
kooping.

L. H. BAILIE.

J. W. MOORHEES, Jun., 1& CO" Afslagers.
Vendu-Kantoor, Malmesbury,.

Jan~ 2~11899.

BARHAM M. NOEL,
Seeretarill der BloemfonteinIche EXBCuteunkamer

eD Wurborg HaatAlChappij (Beperkt).

J. CJ. FRASER, Vendu-afslager.

-VAN-

AMERlKAANSCHE
GOEDEREN,

TE
PIQUETBERG ROAD

OP
Maa.ndag, 6 Februari, a.s.,

TEN 10 URE V.M.

DE Ondergeteekeude daartoe speeiu
verzocht zal op voormelde d&tum en

plaats eene Publieke VerkoopiDi houden
TaIl de volgende Amerikaa.nache Goede-
ren, viz:

HUISRAAD

Eet· en andere tafe18, ladetafels met
en zonder IIpiegels, Schrijftafe18 met val·
deur, (Rolltop' de8laJ), IJzeren enkele en
dubbele ledeltanten, Springmatral!86n
SpiegeIl!, Stoelen, KleederkBBten, Klok·
ken enE:

GEREBDSCHAPPEN
Zagen, Boren en olDllla.gen, Behroef en

&ndere Hamers, Bijlen, Schoppen, Graven,
hooi en Stalvorken, Vijlen, Dnimstokken,
Raamlijnen, Heining draad, deur en k88t
IIloten, grende18, Scharnieren, :\l_n,
tuigeDIIl&ken-gereedllChappen, KarllB,
EmmflTB, enz :

GLAS, AARDE E~ VKRGLAASDWERK
Geemmail1eerde potten, SaW! en brood-

pannen, Waterpotten, Beken, Kannen,
Kommen, Bekers, Baden, Koekpannen,
Meaeen en Varken, LepelII, Thee lepels,
em: Waterglazen, Suiker en boter potten
Waterbeken, Kopjes en Schoteltjes,
Borden, Kelkjes, Ka.ratfen, en een tal 't"an
andere nuttigbed8ll.

ALLERLEI

ConcertillJUl, TrunlaJ. Krui wagene. Verf
en WitkwlIoIIten. drooge en aangemaa.k"te
verwen, enz :

.,u.SMEDE

10 Eerste klae Rijwielen
.AJ.l_ zonder R_rve

Winkelien en Buiten lieden zullen
geen spijt hebben van deze buitengewone
gelegenheid gebruik te maken, Alles
wordt zonder reserTe verkocht. Het
succes waarmede de Vtlrkoopingen aan den
Paarl, Stellenbosch en Caledon zijn be-
kroond geworden is een duidelijk beWijl
vloDde Soli iitei' en lage prijs der aange-
boden goederen

Krediet A.l8 naar ~woonte,

EM/LE H. IAN NOORDEN,
Af81age'f.

WAARSCHUWING.

DEN onderget.eekende geeft hiermede
Kepnis ~t hij niemand za! toelateu

in zijn veld mot honclen of geweren of
IoDden:ins te ja.chten. Overtrederszullen ten
8treugaLe volgem de wet vervo~ worden.

.JACOB WIEHAHN.
Achter Purl, ,

U 11ll1lArit l899.
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PUBLIEKE

s r'ELLJiJ.--------~--------
PUBLIEKE VERKOQPING

LEVENDE HAVE Er'LOSSE GOEDEREN.DB ~~~D~ ~

.. zal verkoopen, vó6r zijD kantoorDAAR de heer P. DE WAAL,D. ZOON~1'het PUJlt. 8~t ZIJn , W' ,. "d'

voor eenige ~arell te verlaten, en IVn plaats wt,' idtt hand verkocht ,08D8 ag,
heeft, 100 beeft hij den Dndergwteekende geJUt pub~k te verkoopen op 1. lIet overblijvend deel,
de pleats ~~~

VEELVER".&aaD. KALK

-"'~-1~:,~·:·~-,;c" -:-" . r-" .

,VerkoopinglJ -~
POTHERB EZELS.

Exscuteur 'l'estatncntair

VERKOOP1NG
Y.\lI'

;·,t _

Levende /

50 ge:~ de en Jon~ e Pot berg Ezel&.
- 2 an 3 jaa.r. '
4 P nr Gee!, 8888rde Kar ha.rden,

4 en óJ, r.

Op BIIGSB!}, OtD 14 FEBRUA~
zullen opgemeld« -Ezel" t n PaaroeQ
publiek worden verkocht aall Klap.
muts Statie.

De Bzels, allen Top E7.el~,zijnill
extra Conditie en. daar Ezels en
Paarden d~r den ODfl('r~{'t~k!'nde
p8l'!1OODliJk~ijn uitgezocht, knnllen
&ij aan do aandacht van Kooflel1
aanbevolen worden.

JACs.'lEYER~, i: F. Z'lOn.

--TE HUUa--

Zeer Kástbaar Vastgoed,
Have, enz.,

3,652 morgen en 452 v.k. roeP.on,
1899.

'-"ONDER BRANDVAllEI,"'_
ZONDER RBSERVE. .__.,

Op WOENSDAG, 15 Februari, 1899,
0•. 10 UUR V.M.

I. Levende Have :-2 Goede Kar~en, Hengsten, rood.
schimmels, ;j en 4 jaar; 8 eerste-klas Ezels, 1 .koe in melk, Alderney Bul
(gesout), 400 Ooien (schaap), 150 Hoenders en Kalkoenen.

II, Lo~oederen ::-:-24 St~.kvaten, 15 Kuipen, ~5 Rogsh~,
6 Leggers en Pijpen met AZIJn. 1 WIJnpers, de grootste ID de Kolome,
2 Wijnpompen, 4 Atk-mperatol'l en al het andere KeJdergereedacbap.

20 Leggers Wijn, 150 Zakken Aardappels, 600 Zakken Kaf, 50 ~ak
Gemengd Voeder, 8 Zakken Guano, 1 . Damschraper, 300 Platen Zmk,
Wagens, Karren, Tuigen, Kostbaar HU18ra&a ena., en..,

BilliJke TerDI.ea.
Voor verdere bijsonderheden doe aanzoek aan

NTEIN~
Omtrent 5 mijlen van de Stad, Worcester. ONo. 374, in de GriquaJaDd W... omtrent ~ urea

van Prieska en 8 uren van tlriiouilisUwi gelegen. Er is leen fontelD en
een sterke put op de ptaat., en deel 1'ul het eigeDddm grem UIl de
Orauje Rivier. .

2. Erf of Bouwperceel No. gelegeD in Griquastad. '.
En, v01gens lut van de in deu boedel nn W1Jlen

NICHOLAS]UCGa, Erf 162, in GriqU88tad.

Woensdag, Maart, 1899.
Te GRIQU AfdeeJing HAY.

OE ondelllete -kendo, daartoe he.
hoorlijk gela-t, zal publiek:

opreilen, op

ZATERDAG. 18 Februari, e.k.
VOOR ZUS .KASTOOR, CARNAR"OIl,

OE HUUR, voor een tijdperk V&ll
een tot drie jaren, V.tU de rlaa~
"DUIKERFONT~IN" j.!('If'<i('~ ID
de afdeeling <,Voln Beaufort ,,"pst

met de omliggende gronden, zijnde
gedeelten van de plaatselI
oe DROOGEFOYTEIX," ~LANG.
FONTEIN," lf ANNEX WKLGE.
VONDEN," & :., groot orulrent
6,500 morgen, behoorend- aan deu
Boedel van wijlen Met'. THtTNISSKX •.

De veiling usl om 10 Uur V.m. I-

precies beginn 'no
Carnarvon, 20.ite Jan. 1899:

Vergeet /lie/lateroag. de" !Bden
Februari, 789B, te Carnarvon.

CA~EL J. VAX ZYL,
Afslager.

- - ~-- ~- ~---- --------
De Ondergeteekendo heeft besloten om op

Donderdag, 2 ~Iaart aanst.,
's morgens ten 10 ure,

Publiek te laten Verkoopon op de plaats zei ve :_

J. VASTCOEl")'
De plaats "Matjeskloof" on eone gedeelte van ., Papenkuile-

vallei," beter bekeni als lf Onder Brandvallei," gelegen als boven,
aan den publiekeu Wf>g tusschen ~ oreester en VI~her~dorp.

De Plaats is 1,719 morgen III III gestrektheid. IS begrensd aan de
eeue zijde door de Breede Ri~icr, t Il ~va~, een groot gedeelte va~ .de
alombekende prachtige Valleten, die jaarlijks doo; d~ Breede RIVIer
onder water worden gezet; ook zijn er uitgcstrek~ Zaailanden, "aarv~n
een gedeelte door het water van do Warmo Bronnen kunnen besproeid
worden.

Het WeifeJd is uitmuntend, inzonderheid voor Groot Vee; ook
levert de PlaJ\ts jaarlijks een good aantal Vette Varkens.

GIE, AFSLAGER.
6riquastad,

27, Januari, 1899.
,l

'PAUL D. OLUVER. Afslager. Voorloopige f Kennisgeving.
---~~r.-.-, '

Publieke VerkOjping te Durbonille
'IVAN

Kostbare IBouwperceelen.
DE ondergeteekende, ~ ~laat g~~ door. den, heer Floria P.

~wan, zal ~r publieke-~competltie, aanbieden gedurende e.lt.
Februan _ere f !

7$1 Ko •• baN ~OU'1lllperoeeleD
in het vooruitgaande dorp Durb*lle.

VoJle bijzonderheden en PlatttzuJlen later gepubliooerJ worden.

JM:.. JiL 1!L.
..S'ti• .I...I..ell1'bo_oh. 72

VERX:OOFIN"G
IL Levende Have, enz :

"

~.~ Merries van good ras, 2 Jonge Paarden, 2 jaar oud, 2 Jonge
Paarden, 1 jaar oud), Uit het ingevoerde Cleveland paard, .. Bellring~r."
34 Aanteel Beesten. 400 Angora Bokken, 30 Schapen (ZwartkoppIe8,)
30 Struisvogels, Een aantal Varkens,l Bokwagen, 1 do. met Kap, 1
Span Trekgoed, 1 KuipbalieR, 1 Brandewijn!! Ketel, 1 Dubbeleloop
Geweer, en wat verder aangeboden zal worden.

P. D. liE WET. Sr.

VAN

PLAATSEN en VBE.
Worcoster, 18 Januari, 1890.

Eeu

DE Oudergeteekende behoorlijk gelast door den heer P. A. GOOSEN,
die het distrikt gaat verlaten, zal ter plaatae

BANHOEKJTUSSCHEN STELLEIBOSCHBI PmL,
VERKOOPEN OP

Vrijdag, 2 Februari, 1899.vn n de Grootste, Fl'aai~te, CII meest OM 10 UUR 'a MORGENS.

w i JJ.~ t-g'ê veu IIe hez ighei ds.plnu tSC1'. I.-Die Kostbare plaatsen genaamd Zorgvliet en Nagelegen, tezamen
met kroonlanden, groot 632 morgen.

Deze zijn de vruchtbaarete plaa~u in het gansche Stellenbosche
distrikt, vooral als vruchten en melkerij plaatsen. Met hun onbeperkten
water-voorraad kunnen zij niet overtroffen worden •.

Op de plaatsen ~ er een fraai oud Hollendscha woonstede, andere
gebouwen, groote kelder on buitengebouwen. El' is. ook een ST?Ot
eikenbosch en een groot vruchtenboord, beplant met duu'.enden k:eunge
vrucht boomen; ook een nitgestrekte wijngaard.

Deze plaatsen zijn binnen drie kwart uur rijden! van Stellenbo8C~,
en nabij de-plaatsen van den heer C. J. Rhodes, te Groot DrakenstelD
gelegen.

ll.-De volgende Losse Goederen, zonder reserve :-225 Bokken,
4 Paarden, .4 Muilezels, 3 Karren, 1 Wagen, Ploegen, Tuigen, Culti-
vators, Graven, Manden.

50 Varkens, Kraal mest. ~
4 Kuipen, 2 Stukvaten, 3 Azijnváten, Wijnpompen. Trap. en

Onderbalie.
En onmiddellijk ns bovenmelde verkooping zullen ook verkooht

worden, ZONDER RESERVE, voor rekening van den Ed. heer M. L.
NEETHLIN(;;'_L.W.R,:-l Wijnpomp, 35 ê-Legger Btukvaten, 20 Kaipen,
Druiven-Molen en een lot HOg'8heads.

ALL E personen ti ie vorrlerinZfll
tegen genieldon bood..l lier)"

ben, WOlden verzocht dczelvs inte-
leveren jc n kantore van den Onder.
g.-teL'hel;('e te Caledon, binnen aM
(6) weken VBndatum der publiosae
dezes : en nlle dit; daaraau iets ve!',
schuldigu zijn worden verzocht ds
door hen vCJ"l;chuldigde bedragen
binnen hetzelfde tudperk te ver.
effenen:

C. T. N. DEMPERS, [r.,

J. J. THERON. Afslager.
ERF ~rE KOOP,

PLATTE Kl! P, PAARL
SILBERBAUR, LE SUEUR, WARL & FULLER.STELL:ENBOSOH_ Bureau Straat,

Kaapatad, 18 Jan., 1899.
PUBLIEKE VERKOOPING

PUBLIEKE ~RKOOPING' VAN

KOSTBAAR f VASTGOED,
;li" ,

Gelegen aan de fl Kuy SldiD.tr,"

O~elP I....le~ :EC.J.-v-elP,
IN DE AFDEELING WORCESTER.

DE ondergeteekende volgen~ in.
struclie.." van den Ue(.1rA. B.

DE VILLIERS PICKARD, van
BronkhorJtspruit Station, Distrikt
Pretoria, Z ..!.R., biedt uit de
hand te koop, het Erf te Platt.e
Klip, gedeelte van de Plaau
"BET dEL," bcvattecds Twee
Woonhuizen en beplant met Yruch-
teboomsn. Vroeger bewoond door
wijlen don Heer Jan Pickard, Sr.

Voor verdere bijsonderheden dcrt
aanzoek bij de ondergeteekende.

.1. F. P. PEIWLD,
Standard Hank Gebouwen Paarl,

DAAR do HtlcJ' J, F. STADLE!>verscheidone aanzoeken om gedeelten
van zijn schoun«, lilI liefliJke Plaats, gl'llaam~1Ongegund ,g'eh~

heeft, en Jaar hij verlangt om al ;lIJn t ijd aan zijne WlRkel-bezlgheld
te besteden, ht'l'ft Lij einddijk be~loten en do Ondergeteekenden gelast
per Publieke Veiling te Verkoepen. op

DONDERDAG, 2 FEBRUARf, aanst., -----------.------De Ondergek~kende zal op

Woensdag, den ~ten Maart, aan st.,
I ,

's!1rtorgen. ten 10 Uur,' .
Publiek laten Verkoopen, voor "jn Kantoor in STOCKENSTROM_
STRAAT, WORCESTER:- !

Het kostbaar Eigendom bekend als de "N UY UITSPAN NIN G "
met IIADgI'e1lzendenGrond, metende tezamen circa 345 M'()rgen.

De geheele Plaats is behoorijjk: en degelijk ingesloten met draad
aan IJzeren Palen en in twee gt.oote Kampen verte.ld, dUB 'tJiterst
geschikt voor Vee en Btruisvog~. Er is een sterke standhoudende
fontein, die nog veel sterker ge.kt kan worden en gedurende ~e
Winter maanden kan een groot ~l van den Grond benat worden UIt
de Wilge-Rivier; ook is er ~ Wijngaard van ongeveer 30,000
Stokken. i~ ,

(f:Ir 25 of 30 Struisvogels tfillen mede met de Plaats verkocht

wordTh;.r deze oen der Vruchtb~ Plekken is in het geheeIe Distrikt,
zo. verdere aanbeveling onnoodig ~zen.

,~ J. W. H. MEIRING,
H Agent voor de Verkooping.----~-~

J. J. T~l.!1RON, AfSlager.
Worcester, 24 Januari, 1899.:1 .

"

Lot 1.- Het Woonhuis, en de zroote ~Iolenbczigheid, bevattende een
groote en gL'rienijk-gebuu wrIe Woning, een van dl' beste Water en
Stoom-molens, olllangs vcrbeterd tRgen groote kosten (alles in goede
werkende orde), groote Pakhuizen, Kelder, Kantoor, S~allen, Wagen-
huis en Buitenkarners. ln een gedeelte van de pakhuizen hebben de
GebroeJeró Shepherd gedurende jaren lang hun Pickle Factory gedreven
en doen Let nog steeds tegen een ja.arlijbchl' buur van £120,

Het Eizendom Ongegund is bijZ0nUI'I' schoon gelegen te
Bosman's Cr~)ssin~, aan het einde van Dorp Straat. Alle gemakken
worden dell l'igl'n'aar verleenri door' Ill't (;ollverneruent, daar de trein
alle produkten aflaadt, en ()Plll)('~Ult, aan de pakhnizen'

Lotten 11. III. nF.-zijn zeer groot, met fraaie HOl1 w-perceelcn, en
beplant mot een .groot aantal Vl'uchteboomen, van verscheid~nc soorten ;
ieder lot kan \I'(.'1cr vcrdcc-Id worden III vcrschcidcno Bouw-Erven.

Om hd voor koopers gemakkelijk te maken, zal de Heer STADLER
eerst ieder lot afzonderlijk en daarna gez<lml'nlijk late,T1opveilen. ,

Dit verschaft een buiteng-ewone ~ol'de gekgenhcl? &a!ldIegenen die
wensehen g'L'ld te beleggen In een wlnstg~vcnde bezigheid, alsoo~. 8a~
diegenen die verlangen bij%ondrr~ mOOIeBouwerven ~ verkrIJgen,
precies aan Jp tat ie, vanwaur zIJ Kaapstad kunnen bereiken, met den
beloofden sneltrein binnen een uur, of ·1· malen per dag.

V.-LOSSE GOEDEREX, - 1 Mol Wagen, cen Afslaan Kapkar,
1 dito Buggy, 2 open Karren, 1 Basket Peha'ton, ~ paar dllbbele tuigen,
] Enkele tuig, 1 Hooi p:>r:" 1110 zakken KoreIl, 100 zakken meel, [>0
zakken fijne meel, 30 zakke-n Gar,.;t. ~

VAATWERK,-Rijdcrs, Okshoofden en Kelderg,PI'ccdschap,
·~OOBosman's Steenen, 1 groote Scha.alen GeWIchten. 1 lot wol,

en Graan-zukken. Kruiwagens, enz.
Het gewoon assortiment Huisraad, Meubelen, enz., enz.
1 Paar Eersteklaa Karpaarden.

P. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers

lRlNJS }EVING aan CREDITEUREI
en DEBITEUREN.

In den Boedel van wijlen N [(ROLuS

.JIIIT,qOiE8SW.\:\EI'OEL,P. A.ZOQ11,
v-n Wesselsgut, Afdee!in;i C,de'
don.

PAUL D. OLUVER, Afslager.
Departement van Ptblieke Werken
TENDERS voor d(> ondergemelde ( ensten worden gevraagd en

zullen ontvangl1n worden door (~n Controleu Lo en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, tot op den middag an den hieropder genoemden
datum. Tenders behooren aangeboden te worden op de gedrukte
vormen verkrijgbaar, en de omslagen ~r van moeten behoorlijk ge-
merkt zijn met de dienst waarop zij be ~kking hebben.

C.tler1,-n,
27 Ja.nua.ri, 18!H).

I
; Tijd waarop tender. m( ten In~.
'I" VeT> I worden 'en kante Villi den !I Controleur en A.uditeu Generaal

Dlen'l "'llAno<'r Tender.
worden Vl.:vraafrl. Alk Inform", ie ycrkrlj,bIar

0l' nan vraag bij

KBINISGEVltfG aan CREDITEUREN
rn DEBITEUREN,

De Partij in de
Vergadering. In den Boedel van wijlen PHllifr,,.

HENDliK EM\Nrrf:[' FAl'R~:, ViD

Theu 1is Kraal, Tulbagh,

ALLE pcrwnen die Credllellrm
ver neenen to zijn ynn den

Boedel w ,rden 1'erzocht hunne 'Ofw

deringen in te zenden bij en zij dIe
daaraan vel'8ChuJdigd zijn dL: be-
dragen h Inner schu'd te hetaitii
a&D den Ouucrgctcekenrie binnrn,
&al weken van den da._tumder pub;.
licatie dezer keDnisge~g.

P. J. P. MAR4IS,
Agt'nt Voor txeclltrl('t'

Testamen !.air.

---------...---------jt-----.- __._"__._", _l Afrikaander
Depa.rtement "au Pub
lieke Werken, Kaap-

, stad, of aan het kan
I toor van den Civielen EXEMPLAREN van de P~r.tre~ten ran het ~inisteri~ ~n de.Jeden van de

CommissaMs, Swel Wetgevende VergadenngdlezoUJoyaal bIJ het Ministerie stonden in
lendam. ?e crisis in het laatste Sessie z~jn ~erkrijgbaar. tegen 1/- met postgeld

mbe~pen. Deze plaat be~oort 10 1ft ~U18 van leder waren Afrikaander
te ZIJD als eeu gedachtenIS aau dfi flInke vertegenwoordigers van ons
volk. Geen exemplaar zal worden Jerzonden terwijl men de remiae

Departement van Pub. ervoor bij de order ingesloten heeft. ~Q
lieke Werken, Kaap- :ê
stad. II

WetgevenqeKlip Rivier '"Brug. I
~wellendarn. i
lIerbouw.

~99.BELANGRIJKE
-vA....1<f-

I) Februari,VENDUTIE

ERVEN! ERVEN' !
-TEN DORPE-

'r:rc>:.,.'P&b'U.:ra.~

I
Schilderen van Eet-

kamer voor blalilkeu :
in het Oude 'Somer-
set Hospitaal.

4 Februari, 899.

BIJ JAGERSFONTEIN WEG STATION. _.............
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMMTSCHAPPU.~ AFDBlLIlfGSRAAD van PIKETBERG,
HONDENBELASTING.

I

Repareeren ReSidentie, i
te Robertson. ~ , lj Februari, 8!l!l,

Kantoor Publieke Wer.
ken, Kaapstad, of
Kantoor, Civiele Com-I tnissaris, Robertson.

DE Onderget€ekendl' da~toe h::hoorlijk gemacJltigd, zal per publiek
veiling tB koop aanbelden

OpWoensdag, 15den Februari, 1899, : ~

Tenders moeten, om In overl ~ging te worden genomen, mede.
ondor~kend worden door twee void nde borgen voor de behoorlijke
nakommg van het Kontrakt, en '" ar geen tijd bepaald Ï8 moeten
Tenderaars den kortsten tijd vermeld Il waarin zij aannemen het werk
te voleindigen. De laagste of lee ge tender zal niet noodmkelijk
aangenomen worden. kortste en Goedkoopste Route VOor Reizigers en

Goederen van de Zee naar JOhannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
MarqUé\(Delagobaai) in 24 uren naarJohanne8bura
en 21 uur naar Pretoria.

Beginnende precies ten 1U ure':; l"oormiddag!!,

TJ3J TRO:M:PSBURG-,

61 Water Erven en 147Drooge Erven.
Daar er thans ecne ,gemel'nte Jcr Ne~1.Ger. Kerk te Trompsburg

~ticht ie, kan lIe VoorlutganK en de ulOOIv~n het dorp als verzekerd
worden beschouwd. Door dcszelf" lJgglDg UIJ den Spoorweg en de uit
nemende vruchtbaarheid van den grond, kan bet niet snders of de waarde
van eigendommen aldaar zal zeer toenemen.

Laat dus deza kans niet voorbijgaan.
De termen zijn buioongewoon gemakkelijk.

Oe Afslager IS Carel Rabie.x tool' C. W. H. VA..'i DEi 'POST,

an Faureamith, ~O Januari, lB99.

EENE bijeen~om8t zal te :Malme8bury ~orden ~houden op Vrijdag, 3
Februa~ 1899, ten 9.30 vool'nllddags, 10 de Stadszaal ten einde

het tegenwoordig systeem van bewerken der Guano-eilande~ door de
ltegeering te bespreken, en te zien wat ~n kan worden om de Re-
geering de prijs van Guano te doen Teni:underen.

Alle belanghebbenden worden driagend veraocht t.gawoordia' te
lijn. daar de lIak TU rroot belaDr ~r de bOtreJa il. .

-KENNIS wordt hierbij ~egeveD
dat de Hondenbelasting nu

vet'vallen en betaalbaar is op dit
kantoor. Eigenaars van honden.
wonende in het dorp Pi k:elbt'rg.
worden hierbij verzocht oril gemeld!)
belasting op of Vóór 28 Pebruari"
te betalen. Eigenaren v~n handeD-
in de afdeeling wonendei zijn ge..
houden de bela,ting te betaJen op ot

Tarief Joor Reiligen naar lobannesburg £4 i1L--eD £8 UI :~r t!:!a:~~~;:~t w~~~at~:;

Pret· III Il. 8d lil 1899, sullen ingezameld woraen teIl
tt . n " " ~r:a.lll w. .:-eB.w ft koste Tan den eigenaar of eigenaars

DagelIjksthe J)ersohendienst van Durban:CNatal) . NICO J. VLOsi,.tario.
naarJchanllCsburg, PretorIa en ander. pl~n III AI+i"qp .. x..a.., ~ ~
dt Ttanl\,8;tJ en Or(lnje VriJstaat. - , . l'ikttbIrï. l1.TIIlUll\ 1'9,

,
~

JOSEPH N.BWEY.
Hoofd.Inspekteur, P.w.Departement van Publieke Werken,

Kaapstad, 16 Ja:tuari 1899. i

PUBL-IEKE VERGADERING.
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McGivern&Henry's
ZOMER

VERKOOPING
>
Gedurende de maand

Februari.
Prijzen rog nimmer zoo laag.

Schrlj~"oDl. verkoop ••
Catalogu ••

PLEIN EN SPIN STRATEN
KAAPSTAD,

Zui,l- .HrikltRIl~('he ~liLrmer
~I8,(l t sc ha prij,

KAAPSTAD IJ JOHANNES8UR~
I!!'fTIH ..Hl K~ l'ITSTELK.1.)fER.

28, Iagt801 Kaap~ta(i.Straat,
Gedenk,teenen Op~ericht i" ""nlg Deel

van Afrika

:'iIECWE ES ARTISTIEKE PATRONEN.

~" nr].T" ['rl",'n !.!"·\'ra.'\;.:rI Pil ,'n"~n Y ilt1rra..."W1
;:''''' II '" :I .. i·n,pn, l;d lf"tkrf'!i.'Tl, dil' waf nnod Jl h~ft.
weI,'" d:\! rwt lit-m D:t'{ 1,"'IIt.'O z.al. ...TJlt·n~ andt.'n. le

··....."..,·,;t"II. E."'r"t" 11"" "",·rk. Ptl'Hr.a.amhclti vaD

.....1.... ". f'~ wpr:enl1JI rnltllJ~e PrIjZtIn.

AAN OUOER~.

DE Ondergeteekendo geeft
biermede kennis dat hij van

af 1 J an ua ri lSg') ~reid zal zijn
ko;<tlt'<:'rltn~en in te nemen tegen

bdlljke prijzen.
\'oor vwdere (bijzonderheden doo

a.anzoek bij
P. J. J. BURGER"

Mp.in Straat,

Wellington.

Akers te Koop,
Bl.] :-IEWLA:;DS STATH':

GELI::VEHD.

C. J. rAN DER ~[ER'VE.
NEWLANDS.

AFRIKAANSCHE
LITER krU UR

.lACQUES DUSSEAU & Co,
6, Kerkstraat, Kaapstad.

JJ- r<, 'I 'rT.DA, Paul Kruger en
d~ "I'k'_'lu,t J~r Z,A,H, ... 176

, [I """"',, David Malan ee!1 l'CI'h,u,
'II' de,; ~l'lJoten Trek 2 9

• I I Liefc:.e en Pl10h t. een li;otol'i"ch
rotef\"l (l~l.'l.l~lri) 2 9

• .' I ~L1Ch t en Rcch t. E,'n verllfLal
\'1 'J"cld~ onr'If)~ ~

2'9I! .'t_': P:l fl. .••

•

Mooi Annie nr ,[~ Srhiphreuke.
11!I.:e. r:en Hl haal Uit bet leven in
,je ;'utle K""I',t"d in de I,,· eeuw 2;9

1 i De l"amllie v dZiekentrooster

• 11

"f de :::itlchtlng van Stellenbosch 2 9
J Il K··rr.:,L. Uit het Afrikaansche

Boeren Leven .. ' 1/9
~ Il r '" I' R De Afrikaner Boer en de

j~rn~~on 11lya! (:-ileuwe oUllle) 3'6
II .-I.R~',' KaapS<lhe Stories 1/6
II \,",'fPK Leesboekjes voor de

<J .:ich,)len in Z,A, (~tau, ;,.iv,)
j,i, l~O Zangoefeningen voor

School en Huis 1 '3
1/ ZO Liederen voor gemengd

1 '3
Il. Afohelds groet Vf\[) Dr. Ja.me·

")[1 (wooruen met muzie:.:)... 6d..
Ong Tijdschrift R'l'illuótl'8f'ru Famll!e

b:".1 "'-"'f Zuid Afrik", Per jaar 8'6
p :\.~r··~ Geschiedenis der Twee

Republieken 28.
TER PERIIl5l:

F ." ')"1<1'1 Bloemlezing uit Zuid
A:·"k"an.<che Sc!tnJ"er~ (le Bundel)

j .. ",""''' ,') ,"merkte boeken bchool"!'n loot d.
ZUid .\["lu..1.Ll"'b.! Hl,tone BIblotheek,

Hollandsche Bo.e",

Enorm Groot,
O~ZE PRIJZEN ZIJN P,JsTVRIJ

JACQ~ES DUS5EAU & Co"

Poatbus :lSS. Kaapstad.:
'·.·.·1.., .diul {J~·~~£..{r. Áj,dP:5T,dD.

KEN~ISGEVI.sG.

Ryan Rood & Co.,
MALMESBURY.

\
~-\:\ rt E i'. fIr::\ d" hOe). ell \'Ol n

1:, gl'lllt'lde ti,rm<1 lllf\D~ .~p~loten
1-J1""'PIl "'lI'tI"n. \I"!'Ilt het hiIJrlnj
\',' rf1cht, dat ;[11,' rekeningen, no~
nf"'II~IHanJe,l.illll'u verefTeuJ worden
kil k t1. n t IJ re v il '1

1\.000. rE\D ERT:IY &: Co.,

~Lq \1 f ~r.r: R Y

1'1' t ;.\tl'r 11.\11 I'-. Fl'j'r\lari, (',k., na
\\'plk{'n (L~[UIl1 d,· nog opene rt:ken-

1r1~t'n YOur kolIek t il'. van een ag~nt
zullen wo:-deu overhandigd.

l{Y.AN, ROOD & CO"
M!~SBtIY,

HEER l. H. MARAIS
. - . ....In.afpl®pen in Zuid·Afria aiJn
entiIaUn 1l& de der diaDllUlt-
en padmijneJl. 011&8 iam.eDleYiDr
te ftl'IaPn bt ilen bloot .trev4Sn JPaI'
geld. NaUoDalit~tegevoel en vaderland.
lWde wonJen bij] eommigen verclroapn
door g~ld%dcht Ien materialisme. De
Alribander partIJ heeft zich tePD d'e.
inTloeden verklalil-..l en het il vaD belaag
dat jong Zllid-A£rika gedurig un dese
ibtcen, zal wordeD herÏllDeJd. De komen-
de ,_l.ebten ~llen de 'mlcht.en pJuk-
ken TIlD elke overwinning door de 'WlU"e

menden ....an Z~d·Afrika - van welb
nalioaaliteit ook-..behaald.

ZIJ die geene i~kenareB op Ons LaJUl
ol om Wettkblad zijD, maar die d_ bari
wnachen te he1)ben. kuDDen bUIlDe be-
ItelliBpn Daar O~ kantoor senden. De
prij. la l.a.. (poat-.rij); 'VOOruit te betaleR.

.A.LT.;a_X.-X.
Een kandidaat TOOI' Stellenbosch.

ElderI in d~ uitpve 1'8rsch1Jnt een
circulaire van d~ heer J. H • .Marais, Tall
Coebenbarg, aan! de kiezen vao Stellen-
lIoecb, en in de218!circulaire reeft de heer
M.araia te keIlDen. dat, "daar de heer
Pieter de Waal ~Iot.n heeft zich voor-
loopig niet weer, voor Stellenbosch ver.
ki.bur te llteilen, zal hij, op .,snoek
VUl ondenchei~e invloectrijke kiezen,
ala kandidaat optreden Yoor'~de vacante
zitplaat.e voor de ~~ftg~"

De kandidatuur na den heer Marai.
sal oqetwtjfeld ~l'"populair zijn bij alle
klUIBn der ~happiJ. In ziju cireu-
laire laat hij aió!lfkennen ala een man met
gematigde~b bMlist.n gesonde politieke
~giD8e~.'Stellenbosch is vooral deplaata
'VOOro~w:iJs, eD daarom &al een ierler met
be~lling zijne inzichten op dit ge-
bied -.puemen. Hij segt ;

"Dr .. doen wa' io mijo Ye~eo ia om deoroem'" Sklleo~ aI8 _ .chitiereDd mid·
deDpaut der Zuid '.A.frikaaDlcbe opyoediDr te
budha .. n. Betre~lijk de 0P"oediDr la bet
........ UI ik ~t pnciiecbe en outtige oiet
uit he' DOg nrlieMa Elke aool beboort re'
bD~ whouden ,.met de w&U'llCbijulijke t.e.
koma. behoeften !ww leerliopn. Elke leer-
q,.p welke Ideur of .tand ook, die met ta·a.._i\)epaf.d is, behoort .. ~eid te bab-
ben ~ opyoediDf te bekomeo dle hem in .taat
al ~ die talen"n te oDtwik:bleo en OlD op

I
'in de _enl..-ing. Dit ia mijn be-

JieMl .omtreot d~ d&til. der ~PaUiD( UI ik
mij laten lei4en door heJI-ozaderwijMn,

, _ 1Nl .elinfteJI - die no Olltte
. e eduaa.U"kw .. tle - .. n praktiecbe

.ta . , ebbeD plDllilki."

.. eheele circulaire vau den heer
Manjit behoort nauwkeurig gelezen te
wordl..n door al ,de kiezers van Stellen-
~ Met eendrachtige samenwerking,
beholrl.iJke organ.iaati., en het Termij.len
of .,6oeden van alle ong~geldhed.n
bij d~stembus, UJdt het geen twijfel dat
de hrr Marais verkozeD zal wordeD.

TIP
,!§ Spoorweg-opbrengsten.

~ afgeloopen week bracht ons betere
voor#itzichten WlU betreft de opbrengst
OIlJl8~ spoorwegen. De vermindering ver-
,elebn met duelfde week van 't vorige
jaar 'jis aleohte .£2.151, terwijl die van
eeni&4e weken geleden meer dan '£30,000
was geweeat. De verminderinr ie met be-
trekking tot het \'I'rvoeren van paasagiers
soowel ala goederen, maar die op pa8II&-
giers ill Illechte £237. Indien het den com-
m~ris gelukt de uitgaven in verband
m.t :de spoorwegen ook te verminderen
dan ,;ill 011&8 II.naJaciëele toekomst bepaald
held.rder dan ze waa aan 't einde van 't
oudjLjaar.

~~fi?' Bondstak te Woroeater.
~ op het dorp Worceeter il! een tak

van:-.~den Afrikaander Bond gesticht. Er
besind vroeger een tak maar die iJ; ver-1'1llJll en daarom is men ertoe overgegaan
een~~ieuwen tak te IItichten. De heer P.
O. IIlb.n, L.W.V" werd gekou]:;. tot .,oor-
zittij' en de heer. P. J. de Labat tot I18Cre-
tarit"Een sterk I')()mité van invloedrijke
ing :.' tenen werd gevormd, en wij twiJf&-
len .' niet' aan dal deze tak, onder de b&-
~e leiding· van het bestuur, tot veel
nu~rl zijn.

Oi. --- ... ----

~j Aan cOJ'respondenten.
lf!lDige belangrijke stukken moeten we-

geJlI' gebrek aan plaau.ruimte tot ODz\!
volpnde uiteave overstaan. Wij kUIlDen
heden geen dubbel oijvbegael uitgeven,
daar de krant· dan met de wandkaart te
zwaar lIOU zijn .,oor de post. De lange
rapporten van de elektie·petities nemen
ook beilJ.aa op een groot deel van onze be-
schikbare plaat.aruimte.
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Kiezers van
SEJ.,EI'EI.E nEF.RF.~.

'. Daar "woud lid, de h,"t'r Pu:n;a [H; W..ul., besloteo beeft aicb 'I'DOrloopig niet weer yoor
.telleobosch verkiesbaar t~ 810Heo,.,.1 ik. op yefllOck no ondencheidlllle iDvloedrijke Irie&era,.1. laodidut optreden wor de ..&Jr ... te zitplaats voor OOie kiee-afdeeJinar iu de WetpnDde
VergaderioJ,.D wil ik u um uwe ooderstt:Uoinar uageo, zoos" ik bij d.M de ..-rijheid _ OlD
te doen.

Ik ben geboreo, opgegroei.I, woonacbtig en grondbe:titter io uwe ki.afdeeliD(, l1li _ op-
meet dlUl t~n ma.nier botwjja 'ot hebbe u ppven, da~ de belanpn ..an 8&elleoboecb -ii na ... bet
hart Iiggeo. Niet alleeo ala landbouwer maar ook ala iemand die op vele aOdeI:e wp. ia
reiDte,__rd io '-i e\k deel der KieeafdeeJiDc aijn u,,", belupa ".,~ be .a.i il
daarom niet .Ia een .. outsider," of ..Iucbtige besoeker dat ik UMpraak maak op uwe n.

:Mijne politieke opinies aijn u oiet geheel onbekend. En ik al wel plfl(eDbeid Tiuden nl
hen die auln ..erlangeo .. rder daaromtrent in te licbtea. Ik pef u Da alechts korieJijb wat
o ..er IOmmige no de voorD.Iamate politieke queati.,. 't'&II den dar.

Word ik gekoMo, dali zal ik bet Sehrein.r Milliaterie onderateaaeD _laq hei die .taat.
kunde Tan loyaliteit jegena bet Britacbe Rjjk, nn niendIChappelijkheid ~.. eDa de -baria-e
Kolonien "0 l'itateo eo nn .. aakuambeid eYer onae Kolollial. belanpn volgt, die b.i tot dua
ver voorst ODd.

lID1JWW 1IAU'l'.
• JlUIlIIIri,I"'.
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o , 7 -In onse inwendige aangel.pnbaden zal ik. mij 't'Oegen bij ben di •• tre"D naar onderliop

toenaderinion ..ersoening tUI8Cbeu onae djffer,D~ ra.eo .D kloUfeIl eo Uacltie. UIl een ieder
te geven .at bem toekomt.

Ik &al doen wat in mijn ..ermOfen iJ om den roem ....n 8tellenboech ala een IIObil*-d
middenpunt der Zuid AfrikaaollChe opvoeding te handhaveo. . Betrekkelijk de ep ..oediq iD ....
.Ir.meen uI ik bet praktiHCbe en outtige Diet ui. bat OOI yeru-o. Elke IIObool behoort
re ellin~ te boudeo mot de wuraebijolijke toekODlMige behoeften harer leerli ...... 'Ellre leerIinar
van welke kleur of etand ook, die met talellteD bePaId ia, behoort pl~Dbeid te 1MbbM ~
oproedieg ,te bekomeD die, hem in, etut ,uI .t.,lIea die talenieD te oniwlkkel .... om op W
Idimmen 10 de umenlnlDg. Dtl 1& miJD be(UlIIeI i omtrent d. lkIail.~ .. MiDf aal ik
ml) parno laten leideo door hiln-onderwijllen, preclikautea, en ~er I' na 0_
moeilijke eduearie-queetie=-eea praktiacbe atudie b.bben pmaaltt.

Ik ben gceo voorstander van ""U accijnebelaAting, daar ik meeu clat de daaraan yerbaaden
ooordeelen oiet "pwegen tegen de nadeeleo, wat betreft erproi. voor deD boer .treauaea yan
den bande I .0 bevorderen nn nrvabcbing (adulteratie) tot .ad .. 1 nn ......bruiken.

10 alle algemeeoe wetge .. ing 'omtreDt den drank, ui ik meegaa.n lIlel hen di. _akke
broeder~ willen t>-:bermen : maar Idoor .. oe treurip ondenioding reJeerd hebbende dat die
.wakken Diet hilhooreo tot eeo eokele yolk.klaase of rL", £&1 Ik g.. n wet onderatenDen die iD
dit opticbt een scbeidelijn tr~kt luaacben kleuren ea raMen. Zedelijke middel.n in de banden
"1\0 kerkelijke eo gode<henstige orgaoiaatiee, ter bestrijding VaD dronlt..uaehap en Iiraa.k.iabraik
zullen in loU .teed, eeu beslisteo voorstander vinden. '

Men kan t.egenweordig oi.t o ..er de politiek praten zonder den" Bond," " lb. L-.rue " of "tbe
Political Áosocialion," le booren ooemeo. Ik ben reen lid ..1UI een eDkele dezer flCbamen. Ik
!feloof niet dat b~t land erg IIOU lijden, indien zij allen te gelijk werden oD'bondea.
~tellenbo8Cb. meeo ik, kent geeu enkel bunner. Ik betreur dat niet.

Ook d .. oaam van den beer Rbodea kan oiet wordeo ..enneden io eeo politi.k adrn. Ik
...en.oh ziro" pogiDgen om de bulpbroonen \'aD bet aoorden hl ootwikkeleD bet m_te
•llCce~ toe. Ik ben bereid dat werk te eteunen, in WQverre als onze Koloniale bel ..... n lIulb
!(edoogen. ~laar ik mag bet denkbeeld Diet versteken, d.t bet oiet a1ltH1n voor bet Doorden.
maar ook ..oor ooze inwendire ruat, "oor onae verstaodbonding met de republi.ke. eo voorde
I...lan!(on \'nn de ui~l&ndefl aldaar gOfld &00 aijn, indien de beer Rbodes voor _ireD tijd .. 0
minder promineDt eo actief undeel nam I&&noOlle Koloniale politiek.

Ik wil gaarne de onderlinge ·... meDwerking eo vriendschap met de r~publiekeD beYorderea
eu alle pogingen tegenwerken om rllMeobut naar aanleidiog ftll d. pbeurteniaeeo ill d.
jongstverloopen jaren in en betrekkelijk de Trao ..... l un te bluea. Maar aan de.
aDderen kaot lOU ik blijde Ilijo, indieo ooze republikeimche wiendeo aanaiootelijldaeden
uit bunne we,t,sreving, die k:waad bloed Mtten tUMebe!'! boer en uitlander, blanke eD kleurliDf,
kODden verwiJdereu, Ik ate geeo redeo.o wurom men op den Rand aao fa~olijke Ideurlingen
uit de kolooie niet dezelfde ..oorrecbten zou kaonen nrleen.a aI8 UIl andere oitlanders.

Ik beboef Daowelijks ,. lIergen dat ik .r voor beo OlDonae K:oloniale nijv.rbeid op doeltreffende
wijze te ootwikkelen, en wel door middel ..an degelijke ambeobtacbolen, eo VaD.. U oordeelkundig.
regeliog 1'&nono tarief nn iovoerrecbten. De vrije ~latiDg nD de ruwe noodage rroodatoffen
behood baod aan band te gun met omlieb'ige protectie. Keo beh~r. oiet enkel te .tr. .. 11
nur g~koop vleelCb eli brood. maar look oaarl middelen om reUi te nrdi.nen ten eind.
den koat, boe goedkoop of duur ook, te kuDnen koopen.

Hopeode dat dele iDziobteu uwe roedkeuring 1011811 wegdrareD eli dat ik 0 later ook eyer
and.,. punteo wat aal kuon.1I zeipo, noem ik mU, "

(VII!II ,.. H_ lWl. 0,.)

J[aapltad, :n Jannari 1199.
VOOEJII'aUUTEIIUlI--<>aae 1DUfri .... d...

week w..... swak eo 667 1.. breek_
£13960p. WIi.ga .... blijd - - soed -
......... te bericlaWD In de prjj .. n wareD 0 bM
allIemeeDó perceni hoorer.
1JitToer _ de week 2219 Iba., pwunlterd

.... .£MlD1.
'WjI kwoieenD de' YO..... a181DarirtprjJ_a:
Wlite OrdiDaire prima l8 0. od toi £t 0. Od·

een .. £6 1000d toi 1.7 10. od; iweede .t4 10. ~
toi .£5 lO. Od; derde U 10. od tot .u 0. Od;
inferieure toi bard 1.2 6. od toi £2 16. od ;
wjjfj .. witte, eeraw »i lI1IP8rieaA .£5 16. od tot
£6 100Od; tweed • .t4 ol od toi .t4l6.Od; derde
U 6. od toi UI5aOd;Ulferi8ur toialecbte£1
1000d toi £216.Od;douer U lt.Od toUót.;
fancy b)'ocb .£5 0. od toi £6 oe od; lIta&ri wi"-
£1 1& od tot £2. Od; liahief.l III od toi £1
14~Odjclooker£O 17. od k»i£OIIlsOd; liabte£OCla
toi £0 0. Od.; nrart Iaoce £' 1111od tot.£6 ol od i
laqmiddelmaU. .t4 0. od tQi' £4 10. od; mid-
dw-dc £1 11.. od tOS .£2 10. od ; kon middel·
maQa tI 0. od toi tI 61 od' lIW'Vie mid-
delm&tir en kort £0 10. Od,\ot .0 17. 6d; laq
ylOll £1 6. od tot £1121 6d; kort yb £0 10.
od toi 11.. Odi ~llaof £B 10. od \ot U 17•
6d i Janr miQCIeJmatia 1.2 61 od toi U
58 Od; middelmad. £1 0. od toi £1 10. Od;
kori middelmatig £0 10. 'od tot £0 It. Od:
lanp ylDll.£ 1 lie od tot .£ 1 lie 6cI; korte ylodlC
lOe od tot .£0 U.. Odi kon. PWOOIl 1.0 .. oë
8. Odi apadODU wille £1 1'(. 6d toi £2 • 6d i
clonlter £0 17. 6d tot £1..-11a od; lIJ*IOaU,
liabie £1 101 od tot tI. lila OeI; daebr
ohiclu ie od tot lit 6d; ... 1.0 0. od tos £0
0. od i laop TIOll £0 0.: od toi £0 0. od.
("WOL.-ODH markt blijb ferm __ cl.....
yoer il_ hepvki.

Wij noteel'ell;- f

Super lang Iraroo mt. Md tot 6d i middel-
matig 4td tot 6ldi ordiDaiN 4id tot ódi nare
eD inferieure do, a}d tot 4d,.

VZLLBN.-De maRi ia ._k.
Wij noteereD :- I.r.
Bok'Nllen, 3i IbJ.13fd od "'" l~i licbte ditol

oocler st Ib, 11id c1i.to i lOIIdrotre ua tot od dito;aoaoru ~ i Kaapeche 2a. ld. tot 2a. ~. elk;
laopol 'id tot 4fd; korte wol 4d tot Od; be-
1OhadiId. 4d toi Od; butaarde 4di pel. Od.

Beecibacliad. VeIleD naar kwaliteit.

a. d
Oft
OIO
o 16,
Ol.
016
o 11
o 'i
o l't
Ol'o lJ
OUt
011
o Ut

GEMENGD NIEUWS.

a. CL
15.,.. ,tot eitra oper XJda 0'1-
ltGrt lID paaengd " 0 la -l!Iaper .... te 0 tit -
aO.Ie CII'II1DaIre, 0 lat -
Karte " OH -
Tweeden 0 •
LokbD 0 att:
..... Jans blauw paort. (0.V.8.) 0 Ut ' -
LUC blaaw OaPiOI't. ... ........ •
Kane bIaU_ pbIIIde.... 0 lo -
Winter Kids _ e IlIt -
80per Winter... ... 0 11t -
Kone Ordinaire Winter 0 11

JOHANNESBURG.

(LM WoII tl Co', raPPOrC _". tU !DUk, ,u..,
Gigtl 26 JI1.JL 18g~.)

De yolgende waren de prjjen der week;
.£ lo d.
1 1~ 6
o 11 6
o 8 9
o 18 6
3 .. 6
OU 3
023 0
020 0
1 10 0
o 2 6
o 7 0
o 12 6
1 4 0
o 3 6
o 3 6
o 4 6
o 10 6

t: Ed', Dlen.twillig. Di.our.
J. H. M.i.RAlS. Voer, droog (per 100) 0 14 0

Kaf per baal ... 0 4 0
ZemeleD (per sak)... 0 7 6
Gani... ... ... 0 15 0
Kdvkeorn (per sak) 1 11 0
Mieli.,. p. I. (reel) ... 0 22 ' 0
Mieli. (geJDellild)... 0 21 0
Hayer 0 16 6
Boereomeel (JeWt) 1 3 6
Eieren p. doailn ... 0 1 9
Zout p. uk 0 6 0
UieD (per .. k) 0 6 0
Aardappelen (gem.) a 10 0
Hoenden (per .tuk) ij 2 6
Eeadell 0 3 0
Gaoaen (per .tuk)... 0 4 0
Kalkoenen (per &tak) 0 7 0

D!lBERLEY;

J_""__'.Oo.
. !

2oet'.Dburg. :.17 JaD" 18:J(l,

27 Jan. 1899.
l.etaeJeD, per .u, ~ bl 6e od tot 6. edi

Gant, per .. k 163 1"1 121 od toi
1ta od; duikerbooDen. per ~J 203 lbe, Ma od
!;ot 40. od' Boon8D Itder AIU3, 0. od tot 0.
od' Kaf i'KOlolliaal) Jl"! baal, SOG Jbe, 8s od
1~ od I t~ (Koloniul) interieur, -lt od tot
Be od i Kaf (O.V.8.) Ge od tot \le Od; V<>er
per 100 lbe, 6. GdW ~ 6d; Iderkoorn, per
alt, 23e od toi 26t od; Boerenmeel, onpsift
2Ó11od toi 2611()a..i Boerenmee~ 1lUifi:n. od
tot 301 od; liMI, ill. 6d toi 17.8d; Ger.
Hieli .. per uk, 22a 6d to, 2lIe 6d; ~
Mieli.,. per sak, 221· od tot 23e od i Witte
Hieliee, per .uI 221· od tot 2l1t od ; Wiite
Mieliemeel, 108 ba, 23e od toe 25a od; Gele
Mieliemeel, 103 lt., 23e od tot 21ie od; Hani'
Kupech. per alt, 160 lt., 121 od toi 13e Od;
Uien, pet uk, 120 Iba, 6e oa \ot 81 od iAard-
appelen per uil, 163 lbe, t. od toil ol od i TabU
per Ib, 0. ad toi 0. ~ i Tabak per lD~(infe-
riem). oe Id tot 0. ltd i KOOrD, per -. 20S
It., 208 od tot 22a od; JIoter} per lb, (..-.ch),
la od toi 1. 3d; Boter, ltWeede kWaliiei$),

bovengemeld getal Er.els en Paarden, bestaande uit ;- ol IOd toi le od; Ei~1 per CJOeija, laOd tot
11 ad; Beadan, per GUIlt 2. 9d tOC 3e 6d;

1 Span Prachtige Blanw Schimmel Ezels Hoenden per.tui, 2a od to, lil 9d ; K.alkoenen.
1 do. do. Licht Bruin do. per .tak, 6. 6d toi 10000dj Ram en 8pek,per lb.

0. 6d tot 81 lOd . Zout, per alt, 3e 9d W .. od,
1 uo. do. Rood Brmn do. Okkernoteu per i~l!d toi 6d; GedreoIde Per-
1 do. do. Vaal do. KikeD SCI tot Bd i JUJk per alt, .. od tol 4. 6d.

lbekk
SUCJlTVBz..-o-n. (ioede), prima, £120.

18 Ezels va Il 15 hand hoog, zwart gee en toi £1501Od; O-u, Mólbe, tl0 oe od tot i12
20 Eerl-ite·kl..l:; Paarden, goed geteeld. 0. KOeien, .-de. £ 8 0. tot £10 0. od,

iiaiftftl; lOa oil W 801od ; Varkeu, 100 I";
~ De Ezels zijn in goedo conditio-groot en sterk-van 2 tot :- ~ 1:'~~~' :i l~ Jct~

-1- jaar oud :-Zij zijn allen getrokken uit een der grootste Spaansche 'lUap8cbe 8ebapen; 1QeCie, 23e od toi 258 Od;
Hengsten in den V rijstaat bekend. K:apaterl 23a od toi f6. Od.

Ta.u:vu.-)(uilen, 1I'OOte. £20 tot .£24 oe
Mail. Idein. £14 0. toi £18 oe; Rjjpurdea
£12 »i 1.16; Trekpurden, .£11 tot ,£16;
EMJa, £7 0. toi .£8; ouen, plOutea, £12
to' £15.

20 Paarden I I50 Ezels!
LONDEN.

28 Ju.-{ Per telegraaf.) - IScbar.pnileDmarkt
I. zeer )e'l'endig. Extra lane en lange gewol"e sij.
drie.achtote tot eeD half penny duurder. Kort ge-
wolde eo It"',aoren lijo id tot Id duurder.

DE ondergeteekenden behoorlijk gelast door aen heer C. A. SW ART'
N. zoon, zullen publiek verkoopen uit de Vendu· Kraal,

~e ].\IIa,I.lI .. e_b'U..ry~
Op WOENSDAG, 8 FEBRUARI, 1899,

BBZOBK.
HOLWDSCHB BOBlllUDEL
JACQUES DUSSEAU" CO.,.,K.lL"~"".,

X•••• ..a

~ui4 ·3-lri11"
TDDNM])D'!

ONB LAND.'
DINSDAG, :11 JANUARI,1899.

N. SWART.

Afslagers,
C.

Co.,
EEN GEDENKSTUK.

WIJ bieden di lezers TaIl Ons Land en
ons Weekblad heden een geachenk aan,
dat, wij houden ons ervan overtuigd, deor
de geheeie Afrikaander partij hoog re-
waardeerd zal worden. Het ie namelijk
een wandkaart waarop de portreLten .,.n
den ed. heer J. H. HOF.IlBYR, de ZM mi·
nisters en d • .,ijf-en-dertig Afrikaander
feden van de wetgevende Tergadering, die
het ministerie getrouw hebben gesteund
in tien allerkritieJmten tijd gedurende de
eerste 888Iie van het lOde parlement,189iS,
zijn gedrukt. Deze kaart behoort op een
pechikte plaat& aan een muur geeplJkml
t. worden of kan ook in een lijst worden
gezet. Ze is op Ons Land·kantoor ge-
drukt en wordt ala een biJvoegeel met
deze uitpve ....erzond.n.

De afgeloopen _ie was ongetwijfeld
vol van moeilijkheden eD gevaren voor de
Afrikaanier partij, doch, dank zij de ge·
trouwheid van deze manneD, trot.e al de
pogingen der tepnpartIJ om ze te nrdee-
len, ~wam die partij Iterker dan ze te TOI't"D
wae uit den strijd. Deze 01lJl8 getrou we
voormannen uit alle dMlen del lands -
op wie zoo.,.le oogen aijn gericht - heb-
ben' retoond dat zij het nrtrouwen door
de kiezen in hen gesteld waardig zijn, en
dat niets hun er toe kon bl't'ngen dat nr-
trouwen te IChenden.

De.e portretten nrdienen een promi.
nente plaats in de woning 'VIln eiken
waren niend nn Zuid·Afrika. Zij die
met moed en kracht hebben g.treden
voor de verkiesing nn deze mannen, om
'daardoor de hoogste belangen van Zuid·
Afrika te bevorderen, zullen met ingeno.
menheid Tan tijd tot tijd eeD blik werpen
op deze kaart, Zij zullen met klim·
mende belangttelling de loopbaan van
deze manr:en vOlgeD! eD daardoor aange-
moedigd worden den ~trijd Diet ep te ge.
't'8D,en de handen niet te laten .,erslappen.
Zij ttlllen deze mannen in de stilte ateu·
nen en ondel'llChragen.

Ook aan de kinderen zal verteld wor-
den, dat deze mannen aan de spite staan,
niet om hUIlDe eigene penoonliJke be-
langen te dieneD, maar die van OBI land
en volk. Dd strijd dieD wij thanll atrijd8ll
heeft een grGóte beteekeniJ 0011: .,oor d.
toekomMoige pa1acht.en. dur 18 diep
doordriD,t tat clt wortel. ft11 OU ~
..Ppftl" bettan. Do bn'loecla dit

I{£T n;KIlOOK van de uak ter.o den beer
~.n, .&ai hedeo in bet poritiebof worden
..~eE41t.
Ib YEItLOVISOno koninlr0 Wilbelmina aan

pr~ Wilhelm "oIlWie.:! ia aaD kODiDfioVictoria
be"d remaakt.
df DI PUATiltartebeelltkraa.I, Klein DrakeD-

atei, is een jp'OOt blauw varli>eo komeD aanloo'
pe~Zie ad ... no deo beer Jacobua J. Zeem.n.

IjJultlD kocbt de yorige week "onterd acbapeo
te ftijbu'1 eo dreef ze naar zUn plaate. Op weg
iropn bliwlDlllag de troep. Er ble ..en dertig
Hr"n. '
'~ [SKOlllESOt: )lAILB4tOT, de Jlonr, wordt

m~eunamiddag JIier .. "racbt. De ultpaod.
~ de Ro.Jin CJa"tlt, ..ertrekt morgen namid·
daI)lm 4 uur. t

liET !TUit o ..er "de hand v~ meJIdachap"
iD ~ze yorige uitgave v.l'1iCbeoen ill overgeoo,

f'"lIit de &prut. Per abuIS werd vergeten
de, D te yenneltMD.

Z HEER GOt'LD. boofdkoo~tabel te SteUen·
- ,beett. .. n ~lIua 1'&0£IO,IOs. ontvang.n

náïi de munlclpe.li.t.elt ala .. n blUk "aD waardee·
rUi sijner Iwesbare dieDsten.
IEN OEnIG HUWELIJK aal morrer. ll.Jbier(~E'enet W eat) \'oJWokken wordeo. 0.. Gilorge

B. ' mao, van Albany, aal het bowelijnbootje
iD' en met de alombeminde docbter Dora

,
" deo beer J. C. Tbeuo!Meo, eeo der geachtste

aeteoeD no ~ns dorp)e.-Corrt.I"
ET HOOGGE.BZUjTllHO~·.-Rechter Buchaoao

.. gistereo zijDe plaats weder in op de bank
..", het hooggerecbtsbof. Rechter Solomoo,
dl' tijdelI! de afweZIgbeid van rechter BncbanaD
d ' laatll 1'&ndezen vervulde. is naar bet ooste·
l' hof vertrokken om de .Februari asai. te
o~eD. "
i~lET "O!'le L.~D"·t:J'I'8TAI'JE naar StelleD-

bOICb lj. Zatei'dq W&ll een toWageD .ucca.
~rt ~a aaoko~t te StelleobOllcb werd ootbijt
"ilomeD la het Maaooic hotel, en oadat eeD af-
o.er een portret no de groep had geDomeD,
ePg men een 'en a,nder in het prachtige dOlf>

, Ken reed 00, k ott met karren naar ae nabU
egeo boeren r.laatllen. Om:l our ateD ..lieD

r aan in t Muonic botel. De tafel wu
~ gevold eO de beer A. B. de Villiers, de
Snke eigenaar Tin dIt hotel vmhent a1leo lof
vOor de \'oortreffelijke acbiklriD~o door hem

f''mukt. :sadat lllleo geb te goed baddeo re-
werd de tout der KoningiD -roorgeat.1d

met geestdrift ~edroDkeD. De heer Aukett,

~

ierder, ,ateld, ,. -1"0 belldrook op de finna
de Bandt de Villiers & Co. LD. welke beut-
rd werd O~!lIeDftde firma dear deo beer C.
Scbult1, "oretaris. Hii zeidt' dat de firma

.~ de u..laapo vau hare employa bebar·
t{lde en be ..onierde. D. beer H. P. de Krielen,
yoonnao iD 't tettenettenHiepartellleJIt, stelde
U. een uette toapraak de gewnclh~ in no deo
""".\lU._' ~~U staf, wurop ad.,,,kaai :Malao, edi-

lUItWOOrdGe. Als bewija dat de employ.
Van de 8eDdt de 'ïllleI'8 & Oe. goed he-

WordeD, kan re .. worda dat de har
rMda 46 jaar lang bij due lirma

il en de .... Combrink, 33 jaar . .o.._!Il.~'t'&II de. beer A.nlre~~Jiiier
door .. Mer W.· Ket

ireiI1 _ra _ ~ DIal'51&,.".....

Van der Spuy, Imme/man &
AANMERKINGEN.

Vendu.Kantoor, Malmesbury.
Er ill nji goede uonug lIur Ju6erkoorn,

koloniale mieliell en mieliemeel. Pr\iMD lijO
ferm met een opwa.artacbe nailPog. De 'fOOrraad
in de Kaapkolonie schuot _ ldeiD ~ .ijn.
Amerika&llecbe prodokteD kom~ yeel ~,~n
o.daDb de verboogi~ no belaat:mr op Dll~e.
meel lijn de prjjMn Diet , .. tegen. ID yerh,ondi_al
tot de verboogiDg en de no~ 'UII DllD-
der dan de werkelijke kOllteo. Br 1&..,..., aar
prat. Ha ..er eD yoeder onyeraoderd. Kaf ..olop.
Goede voorraad inge'POtlrde hooDeD yoorhaDden.
Uieo eu aardappeleD aeer goedkoop. .0. YOC)I'.

raad eiereo Diet voldoende 'fOOrde UII-rraag.
Pluim .... achaanch, vooral boenders. Er ia "D
grooter voorraad alacbtne, eD prijMn lila r-
CIaald. Er ia YTii aoede vraar naar tr.kp&&rden
en muilesela.

Be&endiDgeo kaf wordeo alleen voor dad.lijk
verkoop ont't'&llpD.

PORr ILIZABITB.

(VCllltU~Hi"Hh, ~.(A.)

I
DE Ondergeteekende wenscht het

publiek bekend te maken dat
hij bereid is passagiers te vervoeren
tusscheft Clan william en Garie8,
tweemaaal per weer, tern billijke
prijzen, waaromtrent informatie
verkregen' kan worden' van de
Agenten te Garies, Van Rhijnsdorp

en Clanwilliam.

KENNISGEVING.

VERKOOPING
VAN

Vee, \Vagens, Karren,
Huisraad enz.,

C. CILLIERS,
Post Contracteur.

lIer1D08, In bdII, oapearteerd
O.ObOren
~~ )"'" lItUk ••• ...

" law, •• lID blrMdl ...........~ ......
11 ." .. ,

Per lb.
a. d. Ld.
o ft -' 0 0o Jt- 0 0
1, l'i
O. 0 4
010 - • l~• I ~ 0 •

TE

"SIL VERMIJN," Van Rbijnsdorp,
5 Jan., 1898.

Jl Juurt 18".
8TlItTt1!VJroIlJUl1f.- De lII&I'kt trU dese week

_,. ferm ... oora) Toor witUl lID wijf jel, _ .... de
prl.Jraetleeue stijCinl 1'&0 VlUl• peroent too.en.

tj noteenn:- • L cl. •• d.
\VI"' operiear prtaaa... 9 0 0 - I' 10 0
"prima 100 1100

aer.te Wltl4l II 0 0 6 10 0
,--..I • 10 0 '10 0._.e" 100 lOODerde ..
W'ljfjee operleur ... II 10 0 6 10 0

" goed tot pwoon 'II 0 II 0 0
lO tweede... ... 8 0 0 '0 0
.. derde ... ." 1 10 0 I 10 0

8JOCIui(!an07)'" _. II U 0 • 10 0
I__ pel_oper ...... Ug ~ :.~ g

, ft mlddclm
lO "kort 0160 110'wane l'Dferteur kort 0' 0 0 I 0
" ..108 ...'... 0 U 0 1 10 0

Vale. goed tot oper lug S a 0 '0 0
lO "medllllll 1 II 0 • II 0

kort ... 01l60l60
:: I.ferie;' 0 a 0 o. 0
, ..loa... ... ... 0 16 0 1 10 0

'~oDU{joDJ'I ..ogela)... , 0 0 • 0 0
"_Iellbard ... 100 115 0
"chlelui 910060

8taart ..nt i 0 0 :a 3 0
gekleurd 1 15 0 I 19 0

" dealer 0 lf liS 0
n BB ... 1 I 0 1 6 0'nr. opetlct1r11 .riUe lID wljtjea ol faDo" ..

prijaeD. I --t.' ,.VgLLZl{.-~chapeo ..e I<m eD lI~e A.(I01'III IIlj.
id per pond bete- dan de ,orige week. andere eoQr·
ten on ..eruderd. '

Wij aoteerea:-

NABIJ KALKBAAI. POSTMASBURG

Publieke ArmeD School.DE ondergctoo~e daartoe ge-
last door dé'n boor Willem Kir·

~~O, tullen ve~~e~~~,ter plaatsel APPLICA 1'IE~ worden gevraagd
voor Principaal van boven·

genoemde school, vergezeld ~Dinsdag, den 7den Februari aanst., de bij de wet vereischte getuig-
schriften en van bekwaamheid, goed

TEX 10 rUE, YJL, gedrag en vlLn Lidrnaa.tschav eener
t'rotestantsche Kerk. Chnstelijke

15 Zware Slacht OsSen, 12 beginselen. Kennis van Hollandach

Trek OfjSen, 13 Melk Koeien, noodzakelijk.

:\1) Koeit'n en Vaarsen, 4 Flinke KennÏ8 va.n Muziek eene 8terke

Pa~rdcD, 8 Eerste Klas EzellI, 6 aanbeveling.
Yarkeo!!,l Nieuwe Veeren Wagen, Sa.laris,£l-t.4pel'jaa.r; indicncen
1 13okwagen, 1 F. H. Cart110pen gehuwde persoon, woning vrij.
Cart, 1 Cream Separator, 1 Chaff Applicaties te worden ingezonden
Cutter, 5 Sets Tuigen, Ploegen, bij den Ondergeteekende tot op den

enz, als ook 100 (Mudden Uijen, en 28sten Februari. 189\).
100 MuL1den Aardappelen. Werkzaamheden te beginaen In

Verder het ge",,-one ASlWrtiment April-kwartaal.

Huismeubelen enl. N. J. VAN DRUTEN,

Jl J. HOFMEYR cl IOON. I~OItmJulburg. Hayt Secretaris.~'sl','rl.l la .J~Qari, ,S99.

Dz aandacht onzer
eeDe eId~n iD deze
nrteoae omtreD~
miaialerie.n de leden
gaderiar die trou.. aan'
ZijD pblena.

ZEU'MOOItD.-Eeo
welbekend op de
Zaierclaemorgen LelfmliDl'd aan zijne woDiagte
ROMbUik door zicb eeD re-rol\'er dOOI' ~
hoofd te echiet.eo. De '.oorzaak ".n de daad il
alaaOf - PIaeim. ,

HIlT 1It'[TENGEWOON' WAItX WEEIt a&II be,
einde der vorice week 'werd Zaterdag ge-rolgd
door een heftigen ZuidrOoeieo wind. Donlr_
cloDdenrollten aan deo ~eo kant deden _-
moeden dat er regen: in bet binnenland 'f'ie1.
Het weder blijft nog seer wann.

STJtLLE~SCHE ELRf;TlE-I'ETlT[E.-De uit-
apraak io deze zaak Wil'N gi8~rewaorgeo Yer-
wa.cht, m.... werd uiel gOleven. Het bof ie
thana met de Ali..aJ liI,oord elelctie-petitie he-
zig, eo waancbiJnJ.iik if iD de aak 't'&II Stel-
~oo.:.:a.~s:=-rUen, na afloop YIIl bet

)!lÊ'!' loedweze. hebben wil ...ernom-en Y.II
deo dood 't'&II de eebtgenoote 1'&0 den beer
Stepheo Boome, '-an Caledoo. Z[i il giater-
lIlOI'po beenrgaaD -baar rUiD nalatende om
lIaar onblll'llt81bur verli"" te betreurea. Da.
Boome, Y8.o Hanoverstraat kerk, Ku.pated, ie
oaar Caledoo om de begrafeoia bii te wonen.
Wij biedeo den treerenden onse harteljjkl
8ympathie 1Wl.

BIU.ND,-Zaterdagnamiddag omatreeks 2 UDr
brak er brand uit in de bo ..enste verdiepillI 't'&II
de Caatle-maatecbappii gebo.weD io d. A.dder-
leyat.raat. Het gebouw i. een va.\J~yerdie-
pingen en dd braDdweennaDlleo en_I
wat moeite bet vuur ie bereikeo, dat in de &f-
nemerij van de beeren Dou11.1lieren Gorcloo ....
OD.taan. De brandweer sbagde eT in bet vn1l1'
binoen eeD b&ifaur te blWl8ehen, hoewel er
eeo .terke Zuid.Oosten wind ."oei.

Ds. SEETlII.ISG, vall Stellenbosch, Tertrek'
dea. week nur Pretoria, om bil de iDzegeniac
V'8.D eerw. propoDent Van Broekboizeu, alaholp-
prediker te Pretoria, tegeuwoordIg te .ijD. Van·
dur denkt ziju weleerw. uaar l..ijdeDburir te
gaao om zijn woo een bezoek te brenpo. ook
&ai hij tegenwoordig zIJn bli de inr.egeniq 't'&II •
eerw. proponent Hofmeyr, te WinOOrr, ala
zeodeling der Ned, Geref. kerk in dm!' Vrjjstaai.
Ds. NeethlinK denkt drie Zooda.gen ~SÏ(. te
zull.n zijn. 'Vij wen5Cben bem een ..oo~
reis toe.

IN HET EItMELO DliTRIKT ochijoeu m d.
vorige week, volgens de Eck", eeu groot UIltaI
ongelukkeo te h.bbeD plut<! gehad. Eeo jona-
menach, J. le Roux aebeeten, vroeger werk·
zaam op "et telegraaf,kantoor .Idaar, werd- door
deo bliksem gedood. Het weerlicbt aiON ia
een atal, waar een paard werd doodgeslagen eD ,
op drn IIOlder vi..r ltt1ers min of lDeer erutir
werden gekwest, Van 17 bokkeo die in de
nabijbeid vaD den sIal liepen werdeD er Diet min-
der dao 15 !tedood, en ook verder ill 't diatriJn
hebbeo veracbeideoe boeren vee verloren door
bet w.. rlicb t.

WAPENES VOOR {'ITI..\SDEKlI. - De oade
apreak: "Alloort de lengen oog zoo aDel, de
waarbeid aebterbaaH baar wel," il ook weer ...
waarbeid iD "eruand met het steL.elmatig be·
werkte .tandje aau den nand. Men allicb
berinnereD dat in Je mislukte petitie UIl de
koningin, aDder meer, beweerd werd, dal d.
uitlaDdera ongewapend wareo, en geeD ~
!DOCbten drageo, Oe wet der Z. A. Bepabliek
ia ecbter heel duidelijk op dil paoi en Yerbledt
alleeo c!eD -rerkoop va.n wapenen aan kl.urlin-
leJI. Eenige blanke uitlander kan zich bij d.
pweerhandelaara te J obaDDeI!burg een re ..olyer
gaan kCiJpeo. Hij heeft niet eeDl de moei~
te doeo een verlofbrief te krutreo, de handelaar
Yerkriiri dien "oor beID. GedareDde de afge·
loopeoe IIUUUld werd door een firma aan Q.
Rand 80 revol ..era aan het alg.meen publiek
verkecbt.

DUIEU!ltrll,. 2~ JaDuari 1899.-Het ilhier
nog maar bitter droo~. A Il"" uet er maar treu-
ril oit: bet lle:taa.i,le i. meeetal yerdroosld.
bij... de mieliea 'ii3 goed gegn'eid IIIDIU' 6et
uad ill -rerdroogd, ZOO kID a begrij~ dat,
ala bet u.ad eo de bladeren ..erdroogd zo., er
reeo mielieoog..t !mn wezen. De pl~ 't'&II
rooie .prinkhaneo i. oog oyeral in OIlS dIStrikt
eo doet Dog alle dagen ..eel .cbade: daar ia .niet
een clair iD de week of ...-timoeteo yecbten met
den rooien vijand, W!i bopen dat de Heer alI.
tot ono bestwil &al bestieren, want _t de Heer
doet is ZijD wil, Op kerkelijk gebied palhet
bier ook~, Wil zullen op 4 Maart 1899 _
buur bebbeo eo ook nacbtmaal. Heer editeur,
ik wnacbt u 001< een gezegend nieawjaar.lele.
Daar gij zooyeel voor ODl!Afrikund.rs ge4aan
bebt, wen8Ch ik II de zegen del Heeren toe .n
dat gij oog dui.endm ....l zooveel yoor on. naar
d.... al. gij met dti jongste cIektle gedaan bebi
"oor ODA. CrJrre.p",t.deul.

Dt; ~1.1 MloiE UoNI sr roept leo van zjjne muta
bij dkandl'r, en l""t ,ichLelrCIl I<}t,voorzi~
kiezeD, eu dali !)"',men d,,, le.eD hchteo tlcb
een ..VolkllCOngr.,.' en bespreken groote poli-
tieke kwesti6ll. De dOIDmé neemt d8.Ode gele·
genbeid te uaat om een ".peech'· '-ID eeo pur
urell lanlf te bouden, waarin bil tl'lLcbi zoo .... 1
modder ~Ll.nwgel!lk 0l' "Onze 'J ID" te werpen eD
de' gebooIe J ing"per.. "het ,. erkleUl'JD&.llDet~e"
ingt'flloten. nOtlmt die "speech" over. en IIOllUIlljfe
dier keffertje_ !(u.an wo ,'er den braveo ex·alIee
op te bemelen .1, eelJ vurige Afrikaander pa-
triol. Hoe ,'e~1 i<,,',uod zu meenen met deu
num Vin den dom",e &an d~ Afrika&nderzaak
t.c kunneD dptin, W~ten WIL niet. Als er ecb-
ter nog JingOOI! ZlJll die meeneo ciat d.i. Du Toit
nog de man van Iwee jaren gel"d.m iB. daD be-
jammeren wij hunne onkunde, Het feit, ia, de
dom ID': is wtaal ullgebakkeD bij de Afrikaan-
ders, en beeft hed wal mIDder invloed onder
beu daD. bil \'(,orbeeld de !';ultan yan Beoin.
Ooze "riend"n konden dus a.lde drultkeflink~ ge·
.paa.rd bebben - of wil men m_bleD den do-
Illiné tot "lion" in Lngeland m&k~Il'! In dat
gevel kao h!j mu.lIChieu un de edele zaak YlUl
miarepreaeotatie t!JdelUk dienel doen.-Otr.;.,
C.ura"l.

MARI[ TWAIN, de welbekende Amerikaan·
ache bumorist, hedt een "brief UIl een "Dig..
ling" ge!ICbreven. die meer 80ccee had da.o me-
nige brief un een volwuaeo ... enacb. H.t. w..
toeo de beer Cleveland pu rreeiden$ dr. Ve~.
"oirde 8taten ....... gewordea. Mark Twam
kwam toen bij den Ám.rikaanftCben cODlDI W
Frankfort am M" kapit .. in llaaon, .0 ..ood dieo
bezig 'UD boek ..n en papieren io te pakken.
",Want il .~.~ un de Ibaod?" vroer bU, ",,,,Xijn
tijd II om. antwoordde:MaanD. ".,WU heb-
ben eeo democratiachen preaid.nt, eo daar ik
republikein ben. moet ik mijo l'laatll inrnimeD
..oor eep goeden democraat.'" "Maar clat ja
oDgeboonl!" riep Mark Twaio. Ilti rUaI nil
naar lUO botel en .chreef du.r den ..olgeocl.a
brief un het docbtertje ..an p,reaideot C~\' ..
land,mi .., Roth, loen een lundJe 't'&II éen)&&l'.
"Lieve Rnth, ik behoor l-ot de orde der "Mq·
.. urn,.", eo een der .trengate regeleo, dier orde
..erbie.:!t ons. aan .laalAambtenlll'eD dleoaten of
vrienden ..oor een ambt IULD te beYeleo. Maar
bet is -tJ wel 1'er..orloofd, de.e vrieodelijke re·
gelen tot u te richten om u tt regien, dat ow
vader op bet punt .taat een grooteo miaalag te
begun, dwr deu besteB colI!ul, dien ik ken -
en ik ken er zeer ..eie - oit &[jn ambt ta lout·
alaan, .neeD omdat b~ republikein ia eD eell
democraat lD &ijo plaats WIl komen. ,. Daarop
..erba&lde hij w.t bl' wiat ..an opt, Yuon eD
d. wijle, wurop blJ "Ljo ambt ... nulde. eo, ver·
..olgde; "Dr kan mU niet zelf tot den preaicleot
wenden; maar alegj eerlang geiegeDbeId hebt,
met ow ..ader over sta.atftaken te .preken .:!an
verzoek ik u mdding te m...ken Uil de zaak
Muon en hem te "'ggeo hoe ik denlr ooer ",,:I

regeering, die hare lJOl!le ambtellllren op tU Ik
een W[jUlbebaDdelt.' Drie of Yler weKen latH
ontTing :!IIark T .. ",in een briefje UIt WlIJlblnl"
too door Cle~elan,J tel oen ~l'1!Cbrevell en' ...an
deo' yolgeDden mhoud, ":Mi.., Rnth Cleveand
bericht den heer :Uark Twain met danlu~nl:
de Olltnogwt van zIjnen brief eD deelt med. dat
Iljj de wijbeid heefl genomen. dIen lWl baren
vader YeOr te lezen, Ot preludeDt Lut den
beer Mark Twain hartel!ik da.nk"n OWl tilne
iolicbtiag en geeft be", de "~rz"kering, d~t ka-
pitein M.on op Lllrt pO'! tal hlilr"o. 'oortJo
w_ht de pruidtnt htm té ·loeD .ret~r;, dat
bij alii de heer T ....ain l"'li m·:er I(evaiitn vau
d~n aard WEet. !.lch ~o"r d" m.:de,j""ltui dur.
yan houdt uilben)leo, IJnder Cle~.land h~'
bet inderdaad oOIi,,1get«:btkt, m&&r .ader\ W-tJd
b.t noodlottige ArnertkaanllCh ... t.ebel van ''the
.poila for tbe ..icto"," (dQ bnll ..oor d.o_
winnaara) weer roan en breed to6ge~t.
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De OI'OOt Zuid-'Vestelijke Landbouw Ten- Bijzonder Sterke
toous: clling.

BAI(](-rES· POMP.EN~

EENIGB AGENTEN:

GEORGE FINDLAY & Co.
J
i . Grave KAAPSTAD.Straat,

ROBERTSON-M ONTAGU
(Open voor de gehecle Kolonie)

ZAL GEHOUDE~ WORDE~ TE ROBERTSOl':, OP

Dinsdag, 21sten Februari, 1899.
- Retourkaartjes tegen Jc helft der enkele prijs zullen worden ui ,
gegeven door de Kaapscho Gouvernement en Kuapsche Centrale Spoo
wegen.

Een Speciale Trein zal Kaapstad verlaten op den morgen der
Tentoon~telling,,·Jag- om li a.rn., st ilhoudcudc hij alle staties behalve
Muldcrl!vlei, Klupmuts, Breod« lt ivi.-r eli GOlldini; vertrek van Worces-
ter lOA':> a.m.; zal denz('lfdl'll avond, na afloop vau bet Promenade
Concert, Hober-tson verlaten.

lIet Muziekcurps van de ~de I\:inc;s Hoyal Htflcs, zal op de Ten-
toonstelling spelen, en op lid l'roruennJe Concert, ill den avond te wor-
den g'PC;I'Yl'n. EeD ~pcci,tl.: Trein z;il nu.u: l\"Ltull v. rt rek ken na afloop
van het Concert.

Prijslisten in En~('l,('h (Jf Hollamlsch, en eenige verdere bijzonder.
heden kunnen op aanzoek vcrkregen worden, van den Secretaris,

MATTHEW NICOL, Secretaris.

DE GROOTE WESTELIJKE

Vereenigde TentoonsteJling
(Open voor de qeheele Kolonie),

1 E WURDE~ GEUOCUE~ TE

~ ~~C:.E::~".:I:' ~~,
Op Donderdag, 23 Fehruari, 1899.
SPECIALE Excursie Treinen zulleu leopen tegen verminderde

Prijzen,'waarvan behoorlijk kennis gegeven zal worden. Vertoo-
ningen zullen goratis terug vervoerd worden per spoor.

Militaire Muziekbenden zullen aanwez.ig wezen op de Tentoonstelling
en bij het Concert in den avond; ook zal er eene Vuurwerk Vertooning
wezen.

Speciale schikkingen zul'en gemaakt worden voor het verschaffen
van Lunch en Ververschingen op de Tentoon8tellings Gronden.

Ten einde een toeloop te vermijden, zullen er Vier Toegangs Poor.
ten naar de Gronden wezen.

Prijslijsten beiden in Engelsch en lIollandsclt kunnen nu verkregen
worden van den Ondergeteekende.

F. L. LINDENBERG,
Secretaris.

:H:_ F_ EOI~ERT'S. j l~

Beroemde
LICHT,

EEN·

PloeJten.
MET

Stalen

VOUDIG,

WIELEN.

PATENT

STERK, GESLOTEN

GOED· ZAND

KOOP,
KOKERS

VUUR-
Ol'

ZA.A~['

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

Vruchten Beriood iqd.
Hoogste prijzen betaald voor Perziken (enkel Roode Taai-

pit), Pruimen, VlJgen en Appel.der-Liefde.

VRUCHTENKWEEKERS die deze vruchum Voor verkoop hebb
behooren ZIch te Vt'l'Vot'genbij "tl en,

Reeren J. J. HILL & CO.,
Jam V.vaardigere, Sir Lowry Raad, Kaapstad.

J. b. CARï~WRIGliT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN ,

~ ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN. fl

,. i

EET., Ontuijt.,. en ':-"l'C~lCrvie8,Toileiartikelea en alle loorten Aard.
werk In ~'('ntc k('::~('.

IIAD~. en ~'~fcllarnpell, Yloerlampen voorde Voorkamer Tafelme.
eD/4"ta~- artikelen en a.ll~ liu~houLi.nenoodigdheden.' 1811

Venilverde en F~tas,e, Goederen, geschikt TOOrTrouw-,of V 'aar.
dappreaenten een SpecIaliteIt. J uiat ontvangen een 1.~:.._ "'1..lP8OiaJ. Port. , ~ ftIl ana

~~ VICTORIAN 'VATER-'VHITE OIL"
e 1500 VUURPROE~ •

DI .....TI:NTE ..FAUOET NOZZLE II EN-_---
Di SR8TI OW IN DI l"UT.

"TI
::D
>-Zoo

Aardappelcle.
lJ ebben 1hnns ontvangen hun seizoens

voorraad vau

BD~.lOD T.I

. Oadel'littebergo.Assessment or Bale.'
EENE S~h(;"I'Sl:J(lin" M,l

. '" "t>''-'UIl. . Bonum III Ilalvl: ~1l:1,1 IlIaii.,
in uitstekenIe condltlC 'Jm ril
planten. #- ~

A. FITTlG, ~
47, Bllrg-8traa~ "

Kuap4ad, i

----- --- - -~
BELANGRIJKJ

? (

(') E ~)Dd:rgctcckeDd(, be~llt
mita d zen du aandacht ToQ

belanghebben I.., ouders er bij jltt
~ij van af 1 F br ~lari I t0'J kosll~ ..
hngon tegen billi J ke Jl rr J7.C' u r.albo.
nemen. ;,

Voor verde-c iuforrnatil' doe ~
zoek bij

NOTICR is hereby given in terms voor bovenge-
. of 8eetioD 266 of Act No. 40 .

of 1889, that the Divisional Council . ,:el:;
of Fraserburg, at a meeting held in zeld ,van de de wet Vere18C .te
the Court Room. Fraserburg, OD the getuigschriften, van bekwaamheld,
20th da of J 1899 did goédgedrag, ft!) de laatste school-

y -. anoary, ,1 comm;"a'" en p-'l. ikant der gemeen-
&88e88 and imPose a Rate of Three- --~)CIU k
eighths (iD of a penny in the. pound te waar app~caDt wer zaam

1:_ f h of th was, en van jlidmaatschap eenee
8teruug or t e purpoees e I..L.-testan.ache Kerk, zullen door denyear 1899, upon all immovable pro- rlV rd
perty withiD the division li8.ble Onderaeteebnde ingêwacht wo en
th tot opQen 21 F~bruari, e.k,
eTretoh'__!.J IJ_ .._ -:11 beco d Werkraambeden te beginnen zooe ~ ~ ww me ue ., Iij'k

and payable at the Oftice of the laid IOO.~ mop '. de
Council at Fraserburg, on the Slat Balaria -£120 per laar en
day of Maroh, 1899 achoo~lden. •

All such Rates' unpaid three Billijke reisk08ten, gestaafd door
months after due date will be kwitanties, sullen vergoed wo~en.
oharged interest at the rate of 8Ï% N.B.:--De \~laagde appl~
per cent. (6 %) per year, reckoned moet ZIch voo~n van een on .
from !laid date. . wijsers 2de kl4s spoorweg .. certi-

ficaat om tegen half-pn]s te

P. J. LOUBSCHER •
J ,

Main Strart
Welling~n..

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.
Netdraad voor Varkens-
Hokken.

By order,
A. J. BATES,

D· . . CO Secretary.
_ IVl810nal unci! Office,

Fraserburg,
20th January, 1899.

reizen.
H. GUDATH,

Bee. Bch. Com,
Senekal, O.V.8 ••

18 Januari, 1899.

lFDEBLIIGSRUD FRASERBURG. WORDT GEVRAAGD
VOOR de op' te richten Kos~

Inrichting' voor jongens mt
het Hofmeyr Opvoedings Fonds in
verband met de Ned. Geref. Ge-
meente Kaapstad.-Een Huisvader
en Huismoeder .

Voor b.ÓzondeI"beden wat betreft
salaris als anderszins, vervooge men
zich tot den Ondergeteekende.

Aa.uweken te geschieden tot 11
Februari aanstaaade.

De werkzaamh~en daaraan ver·
bonden zullen (D.V.) een aanvang
nemen onmiddellijlc na de "Paasch-
vacantie. "

BovemrenoemuElD moeten Leden
zijn der Ned. Gereform. Kerk.

Salaris £120 per jaar, benevens
kost en inwoning.

De voorkeur zal gegeven worden
aan hen die geene Kinderen hebben

A. J. STEYTLER,
Voorz. der Com.

Kaapstad, 9 Jan., 1800.

Pianos I Pianos II Pianos!"
~~

DE .On Iergeteekerda WCQ8C~

mits deze kennis le geven ~
het publiek ell zijne vele vriende~
dat schik« ~llgl'n getrofft:n z.ij1l1i
met so.m uigeu .del' bes c falJri~
kanten In het BUItenland, lt J 11iI/1le;
kort i~ S~llit zal zjjn hen to V"ItY:~ij
van plan '8 en l'.!Jdert!ruuzlek'lnstr~
menten wgl'n IJtllijkv pr~zeQ. H

Ken b )l.uuding pranos zallJillllt!~
kort aankomon. '~:

·i~

... Schrijf om onze Prijslijsten. Heftlng eener Belasting.

H IER\fEDE geschiedt kennis
overeenkomstig Artikel 266

van W~t No. 40 van 1889, dat de
afdeelingsraad van Fraserburg op
eene vergadering gehouden in de
Bofzaal te Fraserburg, op 20 Jan-
nari, 1899, een belading geheven
n opgelegd heeft VIUldrie achtsten
Cf) van een ~nny in het pond &ter-
ling (£ BterliQgl, op alle belastbare
eigendommen binnen deze afdeeling
voor de deeleinden van het jaar
1~99.
De genoemde belasting zal ver-

vallen en betaalbaar zijn ten kantore
van genoemden Raad te Fraserburg,
op den SIsten dag van Maart, 1£99.

Alle bedragen die onbetaald zul-
len zijn drie maanden vanaf den
vervaldag zullen verhoogd worden
met renten tegen zes percent (6 Q/;,)

per jaar, gerekend vanaf genoemden
datum.

Op last,
A. J. DATES,

Secretaris.
Aldeelingsraad Kantoor,

Fraserburg, 20 Januari, 1899. DEZE Inrichting waarin Jonge
Dames hun laatste onderricht

krijgen, nadat zij de school ver.
laten hebben, zal heropend worden
OP WOENSDAG DEN !sTEN FI.IlRGARl,
1899.

Er zijn eenige weinige vacante
plaatsen. Doe aanzoek bij

PROF. J. S. DE VILLIERS,
Principaal.

F. W. JA~~ A~CU, fl
~tell(~nbo~~~

----- . 1

,TANDHEELKUNDE. j
i

DE heer A. ¥a:LD, Tandheclltnllti~i
CLirura;iJu (onlanga lU Dilt Lond,,!

Den al Instatu Ut) U~1t pu een ber.endinl·
van dCfleli.Jke ",cuu'l'natlclUl Tandh,*
kun iI~" Middelen OlJtvaDg~n, en IJ ill 4:
poli IJ Ijetll.t:ld uw zijnt: paueareu U~f(>J6i
deel~o '!lU al die modutull vt-dletenlli,41
in d l lanu.b~!kQLU" til doen gt!nier.n. ~:

\)o.,elJJt¥t16 uren ~ 'V.ID., tot 5 n.UI. F!
Op LIl1erdag811 II V,lD., wl 1 D.W, i'f

P"~leDtl'n. bUIk-nui woonachtig, kUuuefi
hnnaen '!.ltcl ver brit:! MnJwn~.,n. ~!
De heer A, FIELOf

TI1lldheelkund1g Ch1rurg1Jn, .~

Castle Cht mbers. -l
(TEGENOVER HET Nl.EL"W]:;PO~fK.~;, rVi~;

Adderley Straat, Kaa~tad, ~:
P.K. Bua 860. ".

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

i ,
H. J. DYKMA~,
luer JID Branderijoskrlels, TJ~n

loper, P.ut·IJzer Goe1eren, I i
7, Ran. ove%' Straa!,

KAAPSTAD. ~

Aan Wijnboeren en Anderen.
Muziek 1School.----..-_-

De Ondergeteekenden ontvangen nu hun ja'lrlijboh<D YJOrraad van

Druiven Moelns, in twee grootten.
Egrappoirs voor hand en kracht.

Wijnpompen, laatste verbeterde.
Gomelastieke Pijpen, voor opzuigen en

afwerping.
ALSOOK

Heining Draad en Staanders.
Net Draad-van 2 v-oet tot 7 voet.

Hoek Wen Palen

victoria Park, Paarl.

~VOOIW ---------------- - - i

AfdeeHDgs Raad Friserburg.
TENDERS,

TENDERS 'zullen ingewacht
worden door den Afdeelingl!l

Raad van Fraserburg tot op den
17 Maart 1899 voor het waardeeren
van alle vaate eigendommen in de
.A.fdeeling Fraserburg. Tenderaars
zullen 'Verplicht lijn de lijsten van
aDe gronden en vereischt voor de
waardeering op eigen kosten te
verkrijgen, maar zijn niet verplicht
elke plaats te bezoeken.

T~nderaar8 kunnen voor: een of
meer wijken tenderen.

Tenders te worden ingdiend bij
den Civielen CoIIllIlÏ81!18J'isFraser-
burg en moeten buitenop ah zulk
gemerkt zijn, • .

Op l&1!1t,
A. J. BOTES,

Secretaris.
Afdeelings Raad Kantoor,K.A R N S Fraserburg 21 Jacuari, 1899.

, lliPSCBE .AFDKElJKGS RAAD.
Kafsnijders, TUI8chen- Waardeering van Eigen.

dom in de Kaapsche .A.fdoeling.
Yredeoburg leiJjes Boogescbool.

BK! UFORT WEST.
IODgena Bentetlas Publieke School.Tegen de Lagste Prijzen voor kon~t

B. -.IVI. BOSS &; CO.. DE Schoolcommissie heeft be-
sloten een kostinrichting te

openen in verband met voornoemde
School op den 25steil Januari.
. Een groot en geriefelijk woonhuis
18 op den School grond opgericht
en voorziening gemaakt Voor de
verzorging van zestien kostleerlingen

Voor pl'OIpeotus en bijzonder-
heden doe men aanzoek bij den
Principaal, of

Ds. P. VA."t DE MERWE
De Pastorie,

Beauiort West.

STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN.

BoeB EN DD"!:, ·1
KAAPSTAD7

SproeIpompen
VOOR

Z U ID-AYR Ih.AAN SL H E

OVERBEEX PLmN. XAAPsTAD KON lNKLIJ~ MAILDlKK8'l'NetDraad DE ~~88chen.waardeering, bepaald
hIJ Sect. 24J van de Wet Over

.A.fdeelings Raden van 1889, van

.zulke eigendommen als uitgelaten
zijn bij de laatste tusschen-waar.
deering, of van eigendommen ver-
deeld, verbeterd, of in waarde ver-
anderd, in de Kaapsche Afdeeling
thans gereed zijnde; zoo wordt
hierbij kennis gegeven dat hetzelve
ter inzage ligt voor Eigenaars,
huurders en bewoners van af heden,
gedurende de kantoor-uren en dat
de Raad een hof .zal houden op dit
kantoor op Donderdag, 23 Februari,
e.k. ten 10 ure in den voormiddag
om objecties aan te hooren; en o~
zulke waardeering te bekrachtigen
of te veranderen.

Persones die objecties maken
moeten bekend lijn met de waar-
deeringen der Eigendommen daar
geen informatie omtrent de waarde
daarvan zal worden verstrekt, zoo-
lang het Hof zit.

Op last,
H. v. D. WRBTItUlJ8ESl

Becretaris.
Kaapsche Afdee1ingl!lRáad,

10 Greentnarket Square,
24 Januari, 1899.

":

lItn BooteD veor Eagelilld ru Lu,.Jas !
Voor Vracht of pa.age "e"~ rntII .!

Iieh ~ ,Jot A,.'Ofn~n V1W de C,.BTLB ;
JU,ILBO lT MAATBCHAPl'lJ, (Bpkl). '!

.t

o. "CA'iTlE MAIL" M8d.tS;t1apP11,;

Keuken Stoves, Keukengereedschap.
Ledikanten, Matrassen, Ttommela, Reiazakken

,.

DE SIOOllllxmtcn dezer LijD rertrek-.
'. k 'II 'an hllllpll!lulJliar LODrlt'D om I

den antie", Woeoldag, te 4 uur n.rn, !UIIlI',;
Madeil'R "Il I'JyuHluLh, te ,silJt Helena en':!
A..oell8ion ""J,lugguuue up de bepaalde tu.. '~
~~~ .~
Ju"_K 'KIl,\ ¥ CALTLE, ".pt Knn.l.LL ';
ft Ia-DublVJj,U4l'~ CAbTU;, !lapL.Un ;j

:~

lolle bijzonderheden op Aoplicatie.

WIC ..... ~..&. WR"lBO_B,
KAAPSTAD,

H EErT pas het beroemde Mauaer en Sporting) Magazijn Geweer
.ontva.ngen .... Hot laatste en beste wapen voor het schieten TIID

"Uerlell!lOOrtenBokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett.
Hagel Geweren, Ri8ee, Revolven, en Patronen van de beate kwaliteit.

Dynamie4Detonators,en Lont-
Bicycles, Bicycles, Bicycles!

SOHRIJF OK PRIJS LIJSTEN.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
BEZOEKT ons en inspecteert OOI Huisraad, Breekwaar' en GJu.

waar Vertoonkame:rs. •

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STl:(,.A.AT. '

Geen. ingevoerd Hui!raad, alles wordt in de plaateeli'ka Werbrin.kela
vervaard~ door zeer vertrouwbare mannen. J

Eemge Vervu.nllgen van Bamboezen Goederen in de K~lorUe.

OEII.LU8TlUDDRDE OATALOGUS' POST VJUJ.
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Nieuws uit de Paarl

te Pe&nIWD. ...mllel De beer .8auer ea beIolwu ...cle den beel! Saner .. a goedeo
een speeeh maar VrOtIf Diet h_ 'RIead "&0 hem
oud .... tenDllli Na de vergaderlar Door mr Reory Juta IIIJ ..... ltaoofdman t.
dea heer Sllu.r en de heer Sailer nep SUr.sprolt locatie Bn had g«n IU .. 1oed op
la deo '!nnkel De b .. r Saner gaf ka1I'era Illtg_feod lIii had hea gebeo I
bem een kombaan om un ~o nOllw vrugelateo methuone.t.emlllen te doea wllt.U (Vu UIl corrupmod.eIot)
.811 Ook gaf bli aaD Emtle Zaopie "'llden HU had 11.0 .Iecbta I19zegd dat df' beo'!' _
kombaan HU bad nlei de kOlllhaatl Saoer Hne "ergad.nng mu bonden I e Hedcnmorgea 2-i JanDarl hield de Boud _

Door ad ..okaat Searle BU kende hreoo(.'l vergadennlf wer j I lel .eel.. de (jl, I vcrgMermg ID bet Eben&czer "",boolgelloow te
Sauer al meel' dan 40 Jaren HO en de Orey wet , .. proken IIIj had den I ef'T Sauer Ilunoler 006 ten doel hebbende een kaadl
oadersteanden altnd den heer SaDer ge"ra~d eeue tweede \t:r:adertog te komen bou I J""l le beuoemen eoor deo Worcester setellD
beschouwden den beer Saoer ala hunnen deo, daar ..elen af WUI" waren V:lJ le eerste ó .. wetifeveDde ..ergaderIDi
De beer Sau.r gaf de ko.haar. vergaderlDg De beer RaDer WUIt u t dat h I Dr Beck werd toen ..oorgesteld al. kandidaat
kombaar. werd DIet om zon (gelul8'e) voor hem werkt" Er war"l .Ieebta 12 eu ""nputg &&Dgeuomell TecelukenlJd werd
want hU zoo zIJn stem DOOit of 15 kleztInl ID !lun locatie Hil was Diet te et bekeud g6t.e1d dat ID den Danuddlli woeMr
h•• r Sauer .prak ieau woord o".r vredea dat. 10 naam "an de lu"t Af w « ?ob,.r n vergadeflDg wu wezeD e8 dat men hoopte

KUIJe JaDtJe verk1aarde dat bU den beer bO verwachtte niet dat de beer &Ut t ko om dr Beck dan In OOImuiden te bebben en
Sauer kende "u dat bU tegeo"oordlS( wa .. op recht maken zun gerlleleDI eo opinie alsdan te hoeren
de vergadering die te Pqrmallll "lUkei gebou Doer r;,cbt.er Lanrenee Hl 1ra8 met onte ~adat de voorartter de beer SF Nnde
den werd In &UDspeecb seide de beer Sauer ereden met deo heer Sauer maar met de league hll!leDnnddaa' deo atoel lIIoata en.r Beck aan
dat zll w~r CCD I'8rt.egeDwoordlger moesten partU die hunne namen afgeschrapt had van d~ergadurllllr bad ie arroduceerd _Dl bU (dr
kiesen eo III het het ID bUDDe handen ot zu d. 11)8! B~) bet w>ord en gaf "lJne lDn1!;eD .Plll te
hem weer wIldeo kieeeu of niet D. heer Sauer '\'dvokllllt Searle zei dal er eel e gelUlge wa' ke~"D dat hn met lW de Bonds ..erll8'ienDII had
had nooIt pnvaat met bem ieaproken Na de die getultenU! koo ge,eo Magaande hetopbreo ku"eD tegenwoordig wezen Doch Jat de verga
vergadering Ui bU den beor SaDer IU den wlU lieD van de getuigen Maar hU dacbt niet dat de~g uu de g"l~geuh,"d zou hebben aun JC
kei HU ging Daar den wlDkel Ota den heer het ncodig 11''''' VUl" te hooren CDdal "I g"rped wa. tenltl'"
Sauer te groeteu HU had DOOiteeu gesprek SIr Henry Jnta meend o dat le beer 'lf alLer vr. '"' beautwooNCIJ HJsprak toen over de
lDet den heer Sauer De heer Sauer gaf bem Orsmond die do getu gen ond er z n zoI'g bad vo nde hoofdzaken R~tere adnnnistratie HII
een kombaars De beer Saoer ielde Dleta toen opgebracht onbehood Iken ia r loed Ol hen u t w toen op de elektie. en ha re gevolgen De
hjj hem de kombaars gaf ' geoefend hsd HIJ ",.l'ide de aanda ht var. tw e hoofdeaak de binnenlandache landbouw

Door advokaat Searle IIIr kende den beer bet hof er op dat de neer O..smond de agent ind tne \\ kunnen n et met een regeertog
Sauer got I en heeft al "lIf malen "oor hem WM voor den beer ~uer m gaan die stru k~lblokken 10 haar weg I gt
I!e.temd Hl baochouwde den beer Saner als Het hof vond t niet nood g den hr Oramond d "~t land bo lW ndustr e stremmen maar
z n vader AI. hU In moeiljjkbeid was raad op te roepen al. dit land bewoonbaar Willen maken voor
pleegde h) den heer Sauer al. een vader De ~ I' SIInry Jnta begon nu (kwart over drie ) ou k deren dan moeton w de landbouw be
beer I!!auer hel bem DOOitbetalen "oor de raad met Z In pleidooi HU drukte ...oeral er op Qat ..o r..n en I: Id besteden om hem meer te oot
g.vmg De kaffer. te Beneonville waren de heer Saaer Diet de gewloon e had ko nbaar 11' k e lea O..bof tocb 0 t't all es d.t gezegd
rllen sterke ondersteunen VaDden beer Sauer zen en s u t te deelen Maar nu kort voor 11'0 t omtr ot andere landen met hare redistri
De kombaars werd hem Diet om 'IIDe stem ge eene el kite deed hll dat belg"" I seer suap bu n De r d stributiebill IS voorbjj doch de
geven en had ho genaamd geen invloed op 'un cieus was ~ Iemand koe outkennen {at d e lan~nwbe olku I:: moet meer vcrtegenwoer
steal geschenke zelde l ke considei at e ..."ren Het dl!,~ word"n dan de 8tedel~ke be ..olkil!l HU

Door rechter L&areru:a~ hear SaI1U~~ .................. lcli,ik. daJ._~~ IIilUleT dnrh_ I!'b- ~ toen Ol' -Engt11Lnlf boe !hl ife"'"boDtIe of
Liet aan hen get.el:d dat h I de kombaars son ga".1l>! oadera (un alo{to kr en en na oIe lo~ bestaat t eeu g-root aan lal leden dl.
t JUQvrouw moest g<!.eu H I wa. slecbte op de nr"adcr nil 0 er WRS liat I de lw ub .. r en deIf.i)aDdbon ... verte en woord lion De r~15tratl"
tweede vergadering tegenwoordig \\ as het n et du del k dat de kombaarzen gegil mof n edegun met de redl8tr bUlle ~ Umoe

Marlhmus Z.op e verkl&"rdo dat h J u de veD wer:den om ste men te kr Jlten teu_ete waar t" .temm"D en waar WIJ de
localle te BensonVIlle woonde dat hJ een De hoofdrechter • r Jaeob Barr) en rechter Afiikaauder put .tUI tegenover de League
kiezer en de vadc .an Em le Zoop IC Will! Op Laurencc wezeD er op dat 0 I' Henrv J u.a a de • gaan" t('u gronde
I~ tweeli "ergadenug W!lll h I tegenwoordig du del k moest bew J.ell dat do gescbenken De arUt:ldskwOiille III wees or op boe dai
~a de Hrj(adenng glOg b I nur den Winkel en gel/even werden wet I et dod om 8temmen de iJl pof lie part kwaad ot hlte ond ..r de
de heer Saucr kwam ook daann kocht Irle lDliu~nc"er~u kletfrl u)(en 'V rooeten een reg""rtng bebben
kombaarzeu en g.t edne aa z Ine dochter li 'oortgaal!de ~ de sr Henr Ju" dat de <le landbouwbe.olk ng helpt lDet arbeiden
kreeg qeen kans de heer 8aullr te danken Il daad van vnendsclllP va le I e~r ::lauer en !net d" kleurl ~eu pmlllLkt legeu de boeren
en de heer Saner kenden elkander allang HU slecl Il! oen elektie 8 reek was Dan wa. I ti ook J-:el1Ï auder k" s le • dat de courauteD met ..er
ba I n et om de kOl'1lbaar8gevraagd ongeboord dat een mat de zoo looi( l:eplaatsL slor\tn n on. I," d I gebruiken de genDpte

Ooor ad, okaat FleRrie H I kende den heer was zulk een nau~e nleDd.chap net die kla..,.~ r.a.aIf om l,..aad te.t ell.n Dat 18Diet recbt
Sauer voor de lul.te 25 Jaren eD beeft bem "n men.chen zou aanhouden H haalde de beti8s allerellendigst al. z u et els I<r~gen tun
altud ondenstenLd De heer Hauer bad hem c fe 8 sa ultgebracbt met de elektie om .an te I iidt teneden \\ moeteu ... n regeertng
no t om z n stem gcvraagd De kom baar. tuuneu dat .h, heer Muer u tI 70n n,;ek men be~n dezulke dlOgen tegeugaat
werd I em net gege.en voor. Jne stem z n Wilder de kaffeMltcm Il, ha I de wette ~ lIezlDdb" d t"genoTer fransTaai Rhodetll&

Em le Zoup e verklaarde dat zu de doel Ier nagegaan mMr kon u ct.. • nden om het pIe en.;]!I ~ bebooren op vneod!IChapp<lluken TotJt
un de laatatel:etn ~e was Den heer Saner docH, an een nud \a 1'f end. bap ID zulk me~ de 1raUHaaI en Rh" I"" a le leten maa.r
kende Z I el> f J Wllit ...an de vergaderIng te tene zaak te rechtva.ardlgen Zulk een pIe doo VTl~d. bap • gC€n Trlend""bap Illeer In OIIUt
Pearma n ij 'II' nkel ~a de vergader ng kwam mocbt DIet tOOl/el !,tn wordClJ IV nt da. • u dagilh \\ II m""'leu wct.el om op yneDdechap-
de beer ~au den wlUkel De beer l-;auer een zeer ge.aarl k begwstl a.tgeHteld,.. rdtn peten, >et mtt b"u le le ...en d >ch '''IJ kunlle ..
vroe~ f. I g trou wd was en Isaak zelde neen Oro tien m nut.en ovcr , cr nam 8 r Ilocr) ge tiJ .. rmo~ 0 B ,.n~nd8Cbap daardOOl'
lJe heer:-'II r k >cot dne k')mbaar7.1lD en gaf J uta weder z Jn plaats wa.arna I Lof verdaagde te "nen \\ moeteu haud aaL hand ..taan
haar een Z had gee lt) I den heer S3uer te tot UI rgeD (lieden) en :;lnd re nahonal Le!,en fer'Welkomen ID ODe
dankeIl wa t le heer SaDer glnl( haastig u t n dien .oolan~ LV le belaugen ..au lUId Afrika

HaD" SaIlVae verklaarde dat hll eon k ezer VREESELIJK be_tIgeu Het • t Jd dat,. 11111'\ of raaoen
was cr te Ben. O\llle .. oonde HJ kende dpn ha~u t ons midden moeten .... gdO<Ju
beer "auer wa op de vergadenng I ) "earm" I • 1'$cn werd er gelegen beid geg" ...eD aao de
w nkel H en aDderen ,"olgden den heer Sauer OP DE TRAMI IJ:'Ii rc~enDg om ...ragen te doen
aar len" nk.1 nadat de 'l'er!! derIUIl: o"er wa. It- I eer ,\. P Burger, r(){'g tl u gevoeleD om

In den w kei kocht le heer Sauor 3 kombaar EEN PULl IIEDll::"i AAR ,ER~IOlllSELD tre~gedw ngen onder ....
wn en g f ze aae de drie vor ge getn l!'en ~l woord U V kon nog OIet lIen hoe Coed

Door ad -OKaat aearle HII kende deu beer fen afa-rusel Jk ongelnk had Zaterdagm:>rgen d d i II wu werkeu IU ZUId \(nka dxh hO zou
Sau r al laag beeft deD heer Sauer altUd onder omstreek. nur op de traml n te Dneankerbaal ."'Llte b Il n daln • u ...oorstaan
"teu d en beschouwde den beer Sauer al. een plaall! "&ann een politiedIenaar genaamd John ~ WIU ook t.en gunote nn hchte .poorweaee
gr ten He d an hem 1hatcber op vreesel ke 11' .e aan z n "mde In ~ Kolon e
Doo den b ofdrecller De groote meerderbeid kwam Hct bl Jkt dat de o."rlad.el ede te :si nog eeDl\io ...ragen gedaan te hebbeD rU!g

d r kalf cr. waren teu Kunste ran deD heer ~auer Dne '\nkerbaa gestattoneeru,.."" uti de neb mell ooder toeJu cl ng u t e11m~r " '.!JD ee ..
Il, nam n t veel not tIe van de korobaan:eD tog Tan Zeepunt terng.ecrdc m..t ..,n tram dIe pari&, voor dr Beck
I nam bet n et al. eene belecd I!lng dat I geen een tweede kar op 81""p bad 1 erwl1 de tram
koml aar. kr eg H) ..... een hoofdman Ofer Ont een draal glOg tegellov.r I el \\ averle, hotel
een alii re I cl\he en had e en "eel IOvl.,.d al. tu voila vaart wIde de 0' erledene afspr ngell
de an lore huofdman:1cn Op de eAne of andere w ,<C gledoll zllne voetel

J \\ "au~r de re'ponden! verldaarde dnt h af en werd hU een g" p"",seu voortgesleept toen
.edertl ~ ~ I ~ afdeel Dg ID het par ement vel hU I et band, alsel lu.ltd en ond .. de wleleu
tegefl\\onrJ gde In Jul .prak Il eene verl@ nm do tweede kar ... el Da trams werd .... 00

der nl( toe nah den ,..lUk" I ...an Pearmam )10.b .poedlg mogel k tQt ot J.tand ~ebracbt eo de
Mal de klaagde bl hem vóór de v~rgader ng d,t ongelukkigen a' re(lel Jk ,.ermmkten t"""tar d
I'D n ,am 'an de k ezeNII.t gellCbrapt >flU! De ,,,n oud.r de wielen Uitgehaald De welen
bil' r. h ldde 1.1ll zeer h"rtellk ontn gen waren bern o,.er de dU iég!l&n en h..t eene bo-en
Rol ert wa" te.:&1woord g en die was ook n ot \fa. afj;(;.ueden De beer 000 I SOD ran het
.n k ezer 'la de vergader I i glng beerst .poor ...eg ambulance derartcmenl Wll8 ee der
Daar lo I Il!! an rearma n eu I!ln~ toen naar pa!l83g1era en d~ed wat bl) lw om den onl!elnk
d n '" Dice H ontmoette 'blale dur en d I3.r klien te helpen ID us.chen om dr (, Ar dUNon
.'thl.Je gekl Ull!d had lat z n rouw zo~ • ek .endende de .poed g op het l< oueel \T" en alle

kocbt hieeli kewburs gaf daan '1. hulp vorleende ::-i ... ,pro nd ng ....brd fhat""_r
n Daa z n rouw te gevelOk g.af b I nlUlr het ~menet ho.pltaal er ... citrd lI ....r h

aa~ .'tlol flOe een komba:u. Be deu waren eeu ge "ren later oudauks alle geDee.kunu ge
sterke on Ier Lennen 'an bern Op eene dnn bulp o'brlee 1
II ude u nood g ng van de kaft'en 0111 de Glea De erledene "". eeu oug bnwd man den
( ry" t aan h~m t komen u Ilei!len gmg h) de vroeger III I et K I Il" Ro, al R ti ... rel!lmel I
een tWt de ergadenng te BeDwonIle ,uden en m..."kte de (Ilral hu Ir uped te l1'ltde De
De I cc Ce, .. ". or de t we..dc vergader ng overledene del n I ewu.lz n bebleld tOld ..t lt J
t~" nw 0 1 , I rak ok de ..erglder ng t e n.ar het h08p taal verwl derd werd vtfklaarde
II bad I n et Il" ra le wal mel de tw~ede dat de tra!D!Jeambtcn nwt te bIll.necreo waren
• e I te d n 'I Je, ergaderIDI: g g b) aar o\)r bet oDgeluk
I e bn. v I li ma n en bad daar I ner Daar De oografen" vond Zondag "laait! en ....erd
n ~ ng n n ar Ion " nkel om kie n geld te talruk bUgewo Id 0" d ..or de Jl< I Ilema bt
kT}gen Olll I earm' n le b talen deals tulk ge de lodcn van d bra d -e..r e soldateQ-' an bet
a;{e rJ ha jill ad ~ komh .arreD gekocM en K n~. Royal il flcs reg ment
gaf "an I m e Zoop e Jantje" eli Cr)er elk 'laar aanle d ng van d tonil'e uk" ztn ecn ~o
een k"mbaar, H had de kombaarzen I ct ge corre,lX ndentel n ee t IdgeR ot or het g I aar
geve om I un c stem nen te koopen HU bad v"n tw.e tramr t I gen acht""r elkaar le laten
nog 00 t le tcm v 111 een g lemana Ilcvraa~d loopen en le .chUnl ire onll' li gbu d der tra
I ell a k f ,,~kleurJ Il ken le d e ka ffer8 hfoaI btc om d r tu licn n cl tet otll.taud te
al vele J e cn.v waren al Ud • erke ondcr brcngcD "anncer mau'p·r.onen w Il n afstap
8teuDerK '" he. pen

H t hof tla ag de

3T~LLENBOSCH. ILEKTIES.Lt:lllf IHLION
Het scbUnt ef profllUOl" Price ..eel gemaakt

heeft met Kyn laatate optoclat aan de Paarl
zoodat bU besloten beeft deze plnate weer een
bo oe k te brengen ~l1nnen kort

DE ALI Will NOORD PETITIE

KARtING \I SA.UER

MAANDAG ~U JANUARI 1899

MUNIOIP ALITElT

VERGADERING UESOUDEN OP U
JANUARI 189~

Da BECK TE HEXlUVIEa OOST

ZIEKTE ES DO D

Met leedwezen moet vermeld worden dat een
tll'''C Jange dochterje van den heer Comelis
Moll ernstig ziek I. aan Inft~lLnlsli. In de
maag

~laand~gmorqeu lO een zoontje ,.aa vUf
maaoli"n van des heer H L ~ltnnaar na eeue
• ekte van eenige aagen 0 erleden De dood
van d t k nd wordt ten zeerste door de ouden
gevoeld De begrafenis ui baden (Du sdag )
aam ddag I na e T ndeu

'RJ.: l'AARl E"

PJ
AS

g voor 31

/

R / D~ Il H RV ... lF KIR K TE
LlI'll 1(J~

l P ngtou 1~den J anuar 18'1'1
4allli d n RaidkUur
~nl eel Yet b.trekkmg tol eCD telegram

doq~ ..,kenm correaponpeut .aD hier geloOndeD
aaq~cd eu gepnbhe<:erd n uwe uI~a ..e nIl

10 !talluar ..... sc!. Ik de ,olgf'nde bIJwnder
b dil aan de gtachle lew,.. bekend te .telleD

iS De tot'tlpraak van den heer v]li wu alU
wa~ docb koel had ten effecte dat de boeren.
...aij. ....erden "eroemend" dat 8preku t~ ..
kleij>e beopr:>e ngl schema. 1& 'Want ~\
.p"er men Ter~eet ..I l4l hch\ om Daal' de
doereffel dbeld t., k lcu !Sprekerw plan la
ze~,.r om die kolo3>lale beaproe11ug. .. erk.1l te
onfli.,.t",nuen l'IaM"Rn de boeren bier welDIg
znln bebloen Heeft ous Ainlt'aaDder lIluua
te lIcb I let teu gun8te van kielDe schema I
...e laard alP Dutt ~ eD doeltreffeud ZlJude "OOE:
de ~rcnbe. Ik nIS

"r reker toonde 2:.0 namen vau BondBQ.......
.tiers Zou Pr eska. Boud soovee.J. __ III
tell n I k geloof n ..t ID .edv ", ..al.
'1' kcr kon geene geloofshneven venoo-
Dclt al. % nde genom neerd oIoor de benne
m~. vergader nS( daa om werd alJn noml
~. volgeus BondscoDllllLntle 10 t ....IJfel '"
trolktll I K"nbardt op 14 Janu&r1 qJD
dc~ :l amen wal mIDder geworden

:1' lJat I ne pponeoton be.iontlen Uit eep
DUitse ér een I nreLlcbe wlOkeher ..n een Hol
lauder n em keen .prekend bewus van ..
rerbroed~r Il der vencblllendo natlODaliMitel4
ID L beIItr den I'SD eeD gemeenachappeljjk.n.
t~lJeD'tandcr

~ De reden waarom aan .preker geene wa-
gen werden gedaan s all I onderliteoDell
eer.. Schruder en bbL.ben reed. apne relnn
• ttcs ge~eck nd

118 Ke bardt IS de beer' &n :oi lekerk bedankt
,~de moe ''"' dlo" z eb getruost heeft eD
6<1{* S hrVder werd al. lui.ndl(}aat ",ooraesteld
{nakl er 00 t t lI'ee d stnkteu ZiJU lj'eweolllt WII&I'
de ""yolk nil het Cl ura ht g op éen kandidaat
j(cptunt heeft dan <lJ bet Gordoma en Ken
lurtt

'I A~lIDDAGZI 1TI:'IiG

2

Afdeehngsraad Fraserburg
'1otul.n van verbad rug gehu d DOp dpu 20

Januar 18
Tcg'''l'Ifooroi sr de ..-el cd heor E II val

:\oordeu ag cc en R\1 (oor ter) en Icd~n
\\ I "ebcri age )[ J ran Scha.lk ..... k ~[
Holl"nder C ( van d r Mer .....o CD D J an
&balkwuk

:\otBlen van JO gltle e ..er~ade ng gelezen
en goedgek urd

Kassa boek toondt een kred cl bahns n han
d~n 'nn _1 H OS 10 il en ,de I ()st 5p:llU'Dank
van £5

De hoer SlU r was nog oljder verhoor en vcr
klaarue .erder ndervraal!d z nde Qoor

13r Heu Juta dat b In Jul en Augustn.
n \ I .. al '1oord wa.. Il wa" tu •• cben de
QHr. e en tll es.!e vergader ng eens aan KlUlp
.tad loen wa. b nog DIet genomineerd door
den Bon:l II ...st dat Botha an Becker geno
m ueerd waren door zekere takken ..an den
B nd H werd In bet reheel niet genoml
I eerd door den Bo.d Z Jn •., te I werd alOt
e I(enl k bet ... t De kaffer .temmen warun
onl(cveer ij u t eeR totaal vlln oagoy ..er 1 700
H U kree~ I b st ..mmen meer du Botha II J
kreel: 1% stelllnton Voor eie electie ,..a8 b) ID
Apr I laa st In Ilerschel HU 'WII,tdat bet par
lement zou outbonden worden Iu Maart
I il 6 WIU b ook te BeMon" lie en n III 4
wa. b ook te Ahwal ]linOI'd 1"en bad h
~eene vergader ng te Sensoln lie De elect c
'I'" (lver het algemeene een hefllge In I" 4
werd took n et geno!l1 neerd door ~en BOl d
\101 fane kende h) al vele jaren en w 8 van ge
voelen dat h ....at ID lued bad HU wa. Diet ya
I(o~nelen dat Malale Invloed had HU Wl8t Ulet
dat Robert Malale een hoofdman wa" H) bad
n elllafld ond~r.teua ug ge\'T'll.agd Te Herscbel I Jo: TIE I r
I ~eft b z n elekt e 1'0lkomen n Lanjen van De migende le len .. orden gekozea den raar!
den heer Walter Orsmond gelaten Crver en op het heent e hof liedurende J t Jaar te oer
hntJe en Zoop e kende h 1 al reeds ...ele jaren te!j'ellwoordlgpn nl 1[ Holla der Y J 'l'&n
H leeft n et van hUi, tot hu s stemmeu liIe &halkwuk en W F S eberbalen
Traaga fl bad .ekeren Sam gevraa~d Toor R OT AARDEKL ur 'ii F.

h~m te werken onder de kaffers Hl beeft ]Ii" lel ng van eie ad ertent e. I Hloand met
u emand om stemmen gevraa~d ]J{e~de elekbe de .JUltmg 'Ian den we~ loopeude Tl[fJ (root
had h le m~n!ICben g'ez en < Vele boereu Pa.~rdeldoof over nl~D"beu vel t'lt Kran8fon
kwamen hem Z <OD en alle zeil dat IU hem teID werd I e.\o en aanzoek te doen I
zou.en under-teunen HlJ bad no 00 tIemand p ell.~ ~ d"n ~ om dezen
m e~n .tem ~evraagd \ lien I I wal ]\i oord gesloten le ...erklllr

ondersleunde I em I ebalve etiJ paar uit Il I
I ague. mannen HU werd ondi-tennd d >ur
dun Bond wowel als I on Bou,: H werd
y oe!!er ook door de Hollandal.h "prekende
onder.teund mur niet door delt Bonr! al. eeD
.r"an !lat e Iln z u zonder de ~e.,.tem ooI<
I(ekomen 1 u H ha 1 een~ l1'leerderhe d

,an I ti H dacht dat meer <flu 2lO) ka1i"1"8
ge'terud I adden maar velen b'-"bt,",n slc.hls
eene st.m u t H h"rlUnerde~lch n et waar
m bil Cryer n den ww hl gc~pen bad wo

II dllt gedaan had H V had wen Diet ..oor
de kombaarzen betaald Het ~ een grap om
~ Hagen of Emlle een ongeitouwde ,.rouw
wall H U had vroeger ook pretlfnten gelle.en
1 ens had b eeD haatJe In P'lfjrmalns w Dkel
Ilekoeht eD aan een an de MlI"I ... gegeven
11 had n le ,"or ge elektte g~ tabak u Ige
leeld HJ had dlkw )1. aan k~ertl kieme ge
scbcnken gegeven In 1894 i:at! "11 n et te
BeD80n'l'IJle en "af dns toen daa eeue g6l<Chen
k~ De rekelIlDg WIU nOli t betaald het
was niet lat h bang was voor eze p<ltlt e I
bad het eenvoud g "ergeteu

Door a I v kaat Searle Peuma n heeft be 11

gezegd dat! bern (Saner) cn .wunde
Door re I ter Sucbanan Il de komhau

zen al. een daad nn HII gaf ile
kombaarU'n aan de drie d e hem .t<>n
den b) kon nat uur! k n ct allen kom
bflarzen ge en

floor recbter I awrencc H
kaffers ZUDeI "t etegenover
I k en.t waren!! beel

Robert \hlal" ,"."<11&1'(10

sprUit wQonde , r(){'ger
cOon klozer ruaar nn wa..
geacbrapt HH was te,re'rlw,)O,'dIlI['!ioon
daaro"er kl~de en
de vergadering glUg
heer Saner kocht eeD
aan I!ln nder ~en;le
Zieke I'1'OUW'l1'&li. HU
lang eD beeft deD heer Sall1"9a1~~iid

Ccdg dw d Cl aar
P Il \ A" DER 'EEN

Affl[KAA~DER BO~DS TAK A<':~TElt
HEXUl\ IER IJl),;T WURCESTER•1

Notulen eener vergaderlDg ,e.ho.u.den te n~x
n~r op )) Dadag deu U8ten dezer

pe.e uriauenng werd belegd ten elDde een
kah\iulaat te nomlDeere.l1 a 8 derde lid voor
'Vwc'8ter 1U da wet.gevende vergadermg eD om
eell!!afgov&JIrdliide te kiezen uaar de beDoell1l~
veiiader nil

filfevoorZitter opcllde do verlCadenng mr... p-
~

l<jvt lel 'an de laat.te verIIaderin:' werdeD
gely" Den goejgckeurd

:roL I!ruote teleunteJl Dg dtl' ..ergaderuag
.....1Ii>::! <cu telegram Tal dr Ilw.k gelezen 11181
leooo uat daar bU j enztlf~Wl morgen eeD ..er
.,,,~r ng te 1 ulblJ,j(b mo.e>lt l«<I!prekfln bet hom
onmogel!}k " ... de ,.ergadermg bO te WODeD,
m"ir dat I n den DaWIddag met clen 3 uur

zou prvs"Dt ll1n
r oorstel 'an den a~crutar. gesecoDdeerd
den he ..r I ani de Wet werd dr J H M

k met algemetne stemmen geUOgllneerd ..Ill
kandluaat "oor d ...wetgevende "erg&derwg (Er
WILl! ~eeD Oppe.lU. )
» heer So. ~audt werd gekozeD ala .erte

genwoordl.!fer op de benoewlDgBvergaderWg
Er wa. een groote opkolI18t van bet pabbelt

:wowel al. nn Bond..ledelJ
De heer (j t Hugo sloot de vergadcrlJlg met

gebed

SC ICT F.SZ TE. lAS nn F.

Do twee bnef"n van ol n heer T A I van
der llerwe gedoleerd ~ Dec l~ 18 n gmaal.
gele<en eD de besl8~ ng daaromtrent u tge'Leld
tot d~ volg<!nee vergader nil daar er nog !l0en
lid v,"'r wllk no 5 gekolen WIUI

(TrI' &,~[lE 'E lE AHIN IR'l7 DI 1~~8
Bt.lot·n dat allo acbtentalhll.n mot hun be

la.t nl: gedagvlk'lrd zullen worden De seere
tal' " mod echter eef1lt alles nau wkeung order
zoeke I en Z Jne d scret e daaromtrent gebru kc
l')odat de raad w ct uIInood g koste I zlll
moeten hetal~u

'[J lf

P J 'la ier ran een
, o. te f, "thu Sje~ go
I °6 .an :l. 6d """n h~rn ge

laan door pr lIurrnr
Jobo fuller geda

"tl zen
do aanm ..u ng te v I

D OF. VO!'..
OOcrP~

'la Il OD cler rgader nr;: werd besl.Hen ee_
publ eke vert;adel ll.I( om v er Ur.. il) deo Da
m ddag te bouden ten ende dr !Je"" een bm
le ce."n I et publIek te ontrAOet.eD en tee te
"prekenI et I... ste paa e

oor r pIlrat tt va[] D DF. Vos

HDLEII:'Ii( PRIESK \.

\I GEMEE:SE BE~O\t.,,,,l'\"G~
, ERGADEIUN:G

,. ':I eH ...oor de waardee
I mmen d~7.C..fdee

I I cl t tt zIJn all~ kosten
1

D~ Algemeene Beno«nIDg. "erg.dermg Tan
d"n \inlcaander BJDd en B.oeren ..ereeDIgIDf
voor de l[leBafd.,ding PrteUa sal gebouden
"ordeD op het dorp Pneska op Zaterda« 20
t ~b::~ ten ~ ullr • nóllnIddags, om een kan
dl<Ï&at ~ benoemen voor de wetgevende .erga
dUI ng LIke tak Korge TertegcD ...oordlgd te.
l Jn on,reenkon 8tlg art X 11 der Prol'lncl&lc,
Conht iuhe-\ J B ns

Secreta .. "

rel B~' 27 Jil" -(1 Cl::Tw)- 0.. nnoer
!ialAl o'l'er lSIIK wordt ~p"aardduId ~

£.5 123 16 .erg"leken met £ ~8l",80 oYer 1897
De U l.""r bedroeg £.2202021 tej?IjIO £1611 .32
en de douane 10komstcn £.1f ti 2:H \ej!etI £381 636
De llOudu lvoer be<l~ 11:40 63f. t..,n £18,223

D<> r :t.lIdel door de h"...en gepan tedert laahtén
Don lardag • &lnz.enll)k grooter dan die 'I&D de
,,01"1j!e week lOaD 6 WO tor a&nkwam Dere "eelt
bedroeg de haDdel 8 tHO ton

LONDEN
J3 JlID.-(Per telegraaf.}-Kaapeche 3i ~

leeD1DC wordt gekwoteerd tegen 108.

l • \G v AAR lt \\ 'ofnEItLIJJ[ -De beer
Wc, ilJoen Richmond KaapkoloDIe zegt
Mun nouw de aan rheuma.bek oDderworpeD

bad !lOmtIJds zulke nr .... aannlleD III baar
armen 5Ch()nden en nek dat het ..oor baar on
mogel, k was om "cb te bew~eD Hoorcnde
I'In Chamberlairu! P&ln Halm kreeg ik eeD bot-
tel en gabnullte die r.ooals aangege.ft net
werd slecbte eell·{IUZ maleaa klefed.iend, en Ik
beechoa... deo 1Iltalq ala &NI' wonderljjll Te
koop bg an. baDdeJura. P J PeienaeD II: Co.,
poerale ... __ .ADV

•



BIJ' OEGSEL 'I0T DE mD-ilBKAAN VERJIlENIGD MB'f ONS LAND, 3l JANUARI, 1~9 •

T E L EGRAM M EN I~atal tot bevre ..lt.mg VBIlall, nw.. De ophef
hnl( van de vle6llcub.ola.tlO6' aan de .. aap "a"
een van de kwe.lJes welke ID overwcgmg geuoo VER ZEE S C H men w"nl

De '0. rrnan van de trolley wo.ardoor een
kind Zaterd I~ overreden werd I. aangehouden
Ol eeue beschuldiging vali strafbaren man~la~WEER EEN JINGO BOEL

•

I '}'&:1<11111 correspondesu]

Stellen.bo8Sche Ten.toon-
stelling.

De ZUld-Atrikaansche
bitie. exh1-1Prms Alfred Hamlet.

GR!\H.UIS8TAD, 1898

LO!'lDEN 27 Jol" -( R. ,,)-Op ee ne Hr
gadenng VIUl d. Imperial" ZUId \jrlkaausche
ÁallOCl&tle ...erd een besluit ~"! UUl n "aan I

de boop wordt uitgespre ken Jat gel Ike rcch
ten nue invoer VaD p-odukt ..n en betere I I
deisunie tusschen do k lom ell «tat e v
Zllld Afnka moge b... taan vflJ"r Je mach t van
de koning in

I." tim Editeur ""
M joheer - reo blnde de 10 eenlril opz ichten

gebrekkl!,e pr"sllllil welke ID de lIltgave van
I)". LR" I van den ZB.Ien dezer 0p bet IIIt
slokend versillg van u ... rapporteur o ..er de
I og.t gehouJen tentoonstollu g van het Stol
I r bo•• che landbouw I!enootschap volgt te vol
tJ ren neem Ik d.. Hllbeld lied. te ,erzo"EPu
'0, goed te "IJlen • 10 de volgende III"t van
w rnuers die Lil toeval u rt ltemelde I IMtwerl
"~,daten In uwe uItga r e van morgen te
pi ,at.<eO -

E

ORANJE VRIJST A.A.T
Conferentle tusschen de repu

olieken

- (1,,,,,IN)
I

_J Jauuarl 11S!l9 (I In

\ Rr:CHTE"

Daar zeer vflell uwer lezeTII .... !Dlg bekend
ZIII IDe. de plaat. der exhibitie .ul bIlt
nisach ien d ,elmal.g :tllu een korte acbets
van hrilhalJlsstad t.. geven OID de IeDn een
beeld als bilt ware van de 8tad te geven

Gruhatnastad 18 gelegen aan de noordelijke
telhn~ 'nil dell ZunrbeI'J wlilude KO"le nYler
Z Jl en oor. P' oog beeft en de omstreken
der ,t Id en de "tad eelf levere. eeD seer acbll
dtlrachtlll' tafereal Kolonel Graham Wlenl
geda h temssteen In Rt Georfie, Hoofdkerk .tut
waMtie l(ouvero ur der ..... d Hl 1!l:l8

\ 1u een zeer k ellie 0. glo U zu «root ie
w"rde"

))0 stud !. le zetel van eeaen bisschop dar
K.! I( Van ~n~daod en eeuen der Roomseh"
K,thohelc" 1 Het oosteliJk IIcrechtAhof beefL
t Illcll ulel Iller lirah.mss'ad heefl vele
k rkuu du Vu rnaa.ste • In ge S. George B

l!ovfJ"crk mol len pruchtigen 2;:) voet hoogen
t rren t d, ftls "tel van nelr"n klokken de
\V, .1, \ iansche gcdacbt~lll. ('¥'mmelDoratlOn)
ken: C hno t C hercb St Bartholoreeus kerk de
Ro ',ucLe bo f Ikerk enz

f • pr.ciltlg • aIhuis met toren II ook Uit
stek ..nd

(,rah IDI.stlll 'vermaard voor ziJne vd. eerste
I k la su IllSl1 II" ge'l 'oor ouder ....lJs der jeagd

ouder "elke lel il_nen speciaal gemeld te wor
d Il Sl \n Ire ~~ c 'lI ..ge S. A.ida08 coll.ge
li ! ~. w I. 11;(0 de )) »ce •• n hooge sehool
n I. 1\ e...I~I uausche scheol (belden voor jonge

dam ")
\\ I a idcn I ct genoegen dele IOrlchtlDll

Ie be, J k n e le Y.rltwd6lukbeld der hoof4
n I rwwer. die ons over uet gabeeie gebouw

VeT( zel Je en no. all". toonde slaapuien &It
ka lIH" schoolkame.. eetzaal bali kamen en
I {t·t te '.r'Seun de nieuw opptcble zaal een
..J, r frw".te ~ebo Ifren voor tilt doel Alle8 18

r etJ"' "Illaakvol eu doelmatIg lOgeTIeR'
, II ~ertef <11 uemak \lur leerhPllleU ))lIt d"ze
Il r I I Il( ~o.. aan haar doel bt-au'woord
tv lt Iwt lietal 'an leerhngen Illt alle de"len
'a" ZUId Afnka <Jl llJ.Un der eXIlUllOa

l.raha!U •• ad leeft fraaw br ..,de otraten de
mee ~U .. n b~lde ZIJden met pracbtlge boomen
'a, v~ .. el !IIC J ... soorten beplant ))e ....aaer
I "'<ucr 18nu l.eH 'erbcl.erd deor de voltooIIng
TU het S aalkra"l wator.ohema koeleode om
t r nt .t l ,,1)\1 t n oreugonda d,.gelUka 300 ()(}()
~ tllu l' "ator 'a~ eaneD I1htand van 7 _uien
D~ 0' "UlMr fmal als 1C0eJonJerhouden boi&nl
·che tu tl IR ouk eene ",craad der .'ad Het
lil 'cu Il • n pubh~ke I". skamer ..erd lenen ook
In 'lIl!lIerk nl( genomen te worden gelllkclrw(J8
(,d r< (,ull'ln .le rekulldlg'e klok en csmera
ob-cura "aar me. op eenll tafel 10 een donker
...ertrek Je v ornaams!" .trllten der .tAd ziet
mot '"r"ch IlenJe p I8s..erende voertuigen
men.cho I W 'IIJ~IQUU eu all .. wnt waalt &elf.
Je l'alcren <ier boomen door dQUw!Dd !w....ogen

Dele oxil Int c ,. de tweede ....elke III gehou
den ,C W"Ne I te l,raham ... tad De eente III
h~ -liiM~ ~eh u ien de KODlngIDs Jubelfeut
t x I I t e lounJ" IJIJeli k dat Grah.ms.tad een
7. (lr ~C>lChlktplaats 18 \"uor het houden eener
I xh LI~I" 'Rn \uonbreDt(.elen der .z:u.d Afn
kaal "' lien k Il sten (lil n]v rheld Toen bet
plan h"t eerot IJ oproken w6l'd waren er llIet
welUl~ell dIe het .chellla afkeurden en IDI.
lukkIll! pr t" eerdeu omreden van de betreuren.
w,,~rQ gc lrukku g ann w~lke bllnn. elk tak
'a I la!"lL, lW k"ll"cnd 10:48 lIIoor droogte run
uerp " "I" nkhancn en rotst

I)c uo\uldera&rs 'an het ""bema beslolen nog
th~ "d ",ak:lllll de LeSItS8!Do van het publtek
O\er te ti tn

II U t lot110het oog ....erden publ~ke
vcrli'a Icrn ~lJn jl'eb Idau onder ,oorzltteMlChap
'all Je I l.urgeIDuestcr en de meeolDg der ltad
yo e J upgel )men

))e,o exhil !lIe Jle op een Teel grool.ere
K<:haal tian Je vuno~ lIeboudtin werd la Uit
kon,. I daarTS I

I)" ver<chllier de C0m t • die aanget!teld 1I'er
Icn , er krl ..eli bant:! Ike ondersten.mng en
me I, \terk g De -taluud IIlf HlllaoodlgllJk

I et gel :I[u," le I ve Ileer Z nen zellen t "Illhu, ! I 'I! e ,,,le v"rtrekkeo en an sere
, llken I",bt, I z ~n, I Il luwe g n Il btlLou"cn ter Ie.clllkklOg van het ul~voereDde
" I.p m.t Belli levc I mu.;"n IS de L ge rl~ van I curn te
u .. r rr".1 n~enl I) lIa bn_ehn:: In den prospectn. mag hier

2£ rm p~•• I k he baald w.rden nameluk Dat de
cxlll Ille mu..,e dienen aenen pit voor de VerEa
mei" g vali artlkeo 10t!hchtend Ziud Afrlkaao
Mch produkten en nilverb.lId voor de groole
Pa, sdJO J xblbl!te van 1900 G98ne "e~r.

" nIlllei, n kUnDe!! verzonnen wordan dan dIt
nboer -OnhR~. ft men do ~I kkcn pla,~ u n !!le 'er"clllllend~ koloOl~n en Itaten van

! la~ LurdJ •• der 'Ir ,to IJ'" I d I lUI '\fnka v_"r (e bereiden voor deze groot
'cf'~! _.w dou 'wo' • ...aaps a Itcn hche 1101. get1tJel!!l
O . b I IJoerd~ l..rdJc, "I, rccJ. gemeld de legenwoord!ae exblbltle

ver d) el H.allf1~ Iemand a
fJ',"toord !!,ewor I I (lm IH I m.ent dat de lO op "eon veel grouter .cbaal dan die gebouden

III IR" I)e gewoonllJke zwan~hedeo en
naam Uloe-t gc.chr~\ Cl .t.au Wanl tt.! Illet het harde werk ...oest ootcr.oet ....ord .. e", .ulk
\\ ale aLrallt bel' dl. I I opvat .Is een Le

"ecrte all! het 10 or I tJ Ver" neu.cben onJer een gro ,te rneOlgte van vertooDlDfie .. en om
I d k Id vo.rzlewng te maken voor gescblkte rnlmte "oorlet eu I,ee dat het wuor! ,fkolDstlg ,. vaG wikc
Oe \\ 1.31 de naalll HU een famllte dIe geze"J GeluklrPg wa~ er een \rnmoed~ antwoord op

~:r~tr::; b~:~~:~:o~I:~~~~U ::~~::re iear~:'a~ ~~cda;:;~z~,c~d~~Il;:::~e:~~r¥~~~~lb~
Jer .traat afkurustl~ lO Ik meen dat h I dIU I I
zoo denl.:t dwaall III Z I le op.attln" ll: "eet "Q nS lil £ugelauJ ....orden bouw.tof balp eli

, aal moedlJln~ "erkregen De aaflie.telde co
v.,or zeker d.t VOGl' altu:t", 'an het Jur 1>i4b n:lltt. beLbeos maand",lan hard en aanbood d
at .tec I 00 naam vali lite .trant geecbre.en al. gearbed om de exblblt~e tot eeD voon :d
W,de .traat on niemand heeft ballr 10 <;lIe tJlIldd te breogen po li

GageR Waal .~raat genoemd SJmm'gen (en de ton beltngwekkonde trllk ....ordt aan de exb,
wee. ten ) n 'emde. h lIT ~ al .traat cn buw toegAd ..eld door het feit dat bet e
.nd~rc. Wa le Ilraa In dlC da:{en al. wuordll(o ar (PHil) t booderd a e 18 ~ n
kllld glOg ,k ochooi l!l do (than. Queeo \ ICtoria) Ido eerste p;'bheke exlllbJtle.Aan ~::!krkiller!
.trllat en 10 m n heen ell weer iaan door lile de oer toc"ekend wurde" bet eeMlt een lJablu~;:e
.traat kon Ik met m'''on nl. ~en tIJd verbeu exblb,lle tu hebbeu gehouden ID lï9f Deze
.elend 00 rondkukentl kwd do fl~1lI0n te lezen exhibitie vOlld plaat8 op het CbalD de Marl en
op do hueken Jer Itraten GU ben dus lO hd vtr bet getal dor t.enlooootellers 10118 .~t maar IlO
..,o~on verontwaardl~d red t te hp.lp~1)wa IT Heerlok" overwluDingen In wetenllCba en kunlt
h I tot een .. I!evolgtreklung 18 IjOraakt die [ll.t • In sedert dIen tIJd behuil eword.n p Dti I
e' ereeokomt met de f.lten De ollde f .",el .Iag der stoommachlOE'. w~rdt evoeld I!':I~
.cbo lnllueten .prllken altoe, van de W"I be.chufd land De elektnacbe ft ~)m heeft
otraat al. \Vllll street r eli hter annk&mehn zegeopraalti over rUimte en dUI.ternl. oDd~~
gen goellldeu haar \\ ale .troel .ollal. het worpen Publteko exhibities hebben eene aan
daar op de lordjc. ge.cllr8ven .Iond merktn~ijwaardlge rol es eld t,o,t de 00

N I dali voor de mogellko atlH,dlOg ....n het .. eisaden gewonnen 19ns~ben 17i8 enKt'I841e
woord "aar do :\I~UW (t!.tano Vlcterta) strRat werJpu .If .xblb Ites te Pa • eho cl 9
8taat ....a. er ~oorheen e~n groot .. sloo! 10 )10 u laats' • Id h tru ._~ Il eu
welke In den "'Inter voornamelIIk e~n groote .telle- ; .~, !OCH tJaar wlu

b
e ge .....

k
tentetoon

ti l d .0 "~J' e .eze sc ap van una n en~tr ,om water a I~p lt e Compagnle8 TUIn mallufacturen bracht voo t het de::tkbeeld v
kwanleu er <nk water .trooMen verd ..r op In de onderlinge nationale exblbltles De ee"~:
lValc.trllat konmen o<.lk • Jtea wat~r af In werd fiebouden ID IH',I ooder beacbermtn VaD
de iloll~nd8che t lti~fI werd cr lan~. de \li "le Willen deo Pnns echtgenoot Deze groot! ver
straat af oen t:rootu gracht aal gelegd om .om tonlOg wer I gehouden 10 Hydepark het tal
m'ge dIer Btroomen op te vallien en wei le der tentoonst.llers zuode 13 .?37 De Parlf::be
leidelI ..mliat 1. J d lt Ia~ere 'l(edeelte \"Rn h6t on lerlln.:e natIOnale exhlbltlo ....n 1855 vel de

II 'oe",aIlK" .tad) .. dr",~do te ·OIver.troomen Die IIld 28 I 4 leulo)nstallen cn n. baar vr.gtie
o groote slool drHld~ In de A4derley.trallt (de8 Zu,d Kenslnl(ton exhIbitie lIlet 42 a37 tentoon
~ tu'i. genaarne! de lJentlngracht) af eo werd .teller& Sedert dien tIJd ZIIO exhibitie. ehou
overder IlUn,:elegd rond, III le groote puade en deo,: wordeD In elk middenpunt van nlJ ..~rhetd
o vaadaar .Io"t Z I aan lDet le gracht rondo'll !.tet eo _oorullgang en tU!l8chen dc keloDle. van
o K".teel waartn oek ander de later Kastoei. GIOOt l.Irtttll"Je ZUid Afrtka kan blllUk be-
~ brog de Kapel.leat COl" gloote .troom water weren baar slandp Int te hebben gebouden
" afvoerde De uracht ot sloot JU de Aduerlcy ))e bande I v"n lUId Afnka heeft Zlcb merk

~ IDV ~traat draalde at In de D"rltng.traat (de.t Idc wllardlg ont" Ikkelti geduroode de IUllle 20
(! tJ e K9Iz.r(rachtl on I ep la IllS de groote p...rnde III )'lre! In 18T" WaB d~ ,nvoerwaarde £a 731319
1 1 0 ~ellke ril htlllg !aet dIO .tnat en Te~der III de en de Il!tvO<'r wa, i~ 7'" Iï8 Voor bet aar
212 0 TI~hllO~ "an bet K,.te&1 Tli JQ ,root~ _loot IR4 waren de eJfe .... lUvoer £1361240" Jllit1 ij 9 In de \\ al~"tra lt aflool tlnd. hrac!.tt meo verder voer £ 16 ~UR J~ï Gedurende de laat8te lO areu

e..n groute wal ...an tot ,.ordor b~8cbutttng teg~n IS om,re.I £10 ();~) IJO waarde aan wol JH
over.treolDl~rell en weiIll bt tegtoft onver"aebte 'oer:! J.lcworsen de kwanltt.elt III 1895 z Se
aar.rallen _an de Houenlots dlO In de cnrote I" 3~ r,n pon jen Oezo belangrIJke nllve:~eld
tlJlen ran de H Iltnd.ehe (ecul 111$ In de oab 1< IU do llIe 3edlllging met AU8trahp en ZUid
heli van b., .tadJe I de h rg ..n ell klo~un \meTlka ncb .. rult jlcraakt maar veal kan e'

I~ e woondeo ))10 groote wal en werden be\\' mkt dnal! worden duor d .erecOl~. lO en !e:g I~ ~ duor .chtldwaehten J!~ helde wacht moe.ten scua.~pfokker" om d,e Il Ive held ....':J~r!p bur
I lo lj hOIlJen tegen Je verw, .tUII( van d. wllt",ren en vr(Jeb~r ,ollf'roodl .tandpllnt t. brenieu Onze
I 0 te~e~ ue llanallen van ue H lltentotten Deze ltamanten L ,khlUlreo .trUlsvogeJ.eren beboeven
I II l) ,traa maakt uc ~run.11I le •• tau UIt aan den geeoe me ledll'lllni{ t~ neezen en met jl'roote
4 II U I.rg ka~~ der elle 'Icn sprak \an de slt'ant 'plettenh~ld na de ...erhelerde bewerking vel
1 0 0 ". de "a\ .trant )I tI' .Iecht. later dal ge u> wetenschap .. cr weintIl' tW!Jfel dat zllike
J lode naam ver lasterd f '~rzacbt werd 10 Wale prodnkten al. "IIll laLak leder en oloal konden
1 R 0 .trnat en vord8r vennrti met de fanul u De voorul1gebracht worden OlD den e.rst •• plaats
~ 9 W ... I die In dIe straat woond~ en lDet Wahl een In te nemell III den wereldmarkt
~ 0 0 alISere famrlle die ook ecn wooDplaat.. III ( r, ,...r Un ven 19d)
7 14 Il de.elfdQ Itrut load 2 ::nz:

lO De .Ioot In de AdderleYitraat Wlli eerst nieu'
Il U meer dan eeD gr(}( to Ultgeiraren .Ioot en

~ ) 0 86' W!lS .Ieebt.a In l~u~ dat men Ilaar ltQt ult."e
o 16 0 ren met balostewn..n teil .lIlde de Hulland.che

o kerk en aDdere pnbhoke gebouwRn te boscher
omen teJen bet Ilborc Iteron van bet water nIt de
6 .Ioot Toen later 10 18~) meo met het bon
o ...en van d~ St George. kerk bellon teen het
omen eQn gedeelte vag de gronte lloot ID de
o Wale.traat overbruggen ten froote van dlo
o ktlrk en vervolgen. werd de geheefll .Ioot 0' er
o dekt of 10 drains ver"nderd Waar '40 de
o 8cbildtlracht ge grachten thans "er:! ...enen
o en RIt. de n1men der strat~n veranderd
6 Ons heb Ik l1etracbt te oowJJzen dat bet UIe

~ 10 de laatste Jaret! I' dat do DaRID Wale aa
o gebracht IS geworden Illln de guneldo .'ra
o !nur dat tenmmlte voor de Jongste vl)fu
Q .""tlg Jaren • het woord .1.00 geachr8ve
o \\ ale straat Uf deze atlt ~ ~'" A ... r
8 li laat IK aan anderen ever te oordeelelI
ti mllne niet ....aarachlJnl!Jk IJl

o Hopeade dal Vad voor d,t II<lhr!lven
o plaataJ8 goeiguDat., zult afahlln &la lJed

voer eenIgUIDI Uil belang acbt

Bo.to en groot'te versameling vruchten voor
markt met cer t ifi kaat an eisen groei

I J V" der H ti J zoon
2 ( ~I x e t h lu g
I Mrs 1" Iller dl

Lf~F.te en eroot:Sb6 versamali
nrrrkt

( ( 'I Ir I •
2 lou," A Knge

Beste eli gro .. s t o verzameling
In. den v r verkoop ng

I s 'I Mcatert
~ ( (, MaraIs
i J I Roux

en gruulHtu vcrzarnc lOll
e r UHl , li ~ irt en In d .tds

I r J Il II ~ ( l
~

Z -A HEPUBLIEK

I
'j
,

'fransvaalsohe spoor wegzaken

!JH I I , lhENGELAND E}l FRANKRIJK

))E DhE',! ,.,Z\\K

} e .. t
I tf!

I \1" J f :-,t IdI"
Il ,te I_ 101 tel. lIkeur

I \Ir. J I:' 'i ajler
1)n'J' -I. fr an IJ. ght

~I 6t.:l&1t: pt S Uirl mr~
lAAIlI f'

De,.
I

\. S Ihuptl1e S'U

r I,r Iw,e J'lnr ou I mern
lam, na",1 ne

De u '8, :-,t~llelll .ch
) I tu I~

JA'II' D h.RI' I

HANDEL EN NIJVBRlIEID

riJ OORW Eoo~n \~GHKN
Rpoorw g-nnt v&n~r!';toll voor de wr.ek

Z~ Jan I II!IS -

OVERLEDEN
N .. cl Jk
Wd Icllands
OOtJI.cl Jk

Jl
101 I)

Hl ~
27"

CA LEt:>< ~ ~)
Roome ecbtgenoote van leu IeH
Roome I' vroeg hede Il r
Haar overluden heeft de !owone,"
gedompeld

TolJla
1897

DE DORIS

Rnll)'.~TolD \0 J\'! - (l
DJ", kwam heden Hl r. n I er VII I " ,t
ku.t aan lIlet schout U uael t lIarrh aa
boord

I
I POPULAIRE AMBTENAREN

"ERPL\\1~L\( E~

BO Jan 1818
KAAI :;TAD

AANDEELENKUXT.

De markt worut" eder ECcr Iter~
J(OLosaLE

K.oopers Y. "ooper.
Colnn al Oq han Ca! )xcr 'H) 0 O.li3 6 0 0
General ]<;.lal~ and Ophl\Q

Chamber
~()nth Afr Clill A .. t>o at "n
Road of Kxcculor.! (~pll)
Paarl !3)arJ of I£xecutors
( vfergat Coal
Jo • ij A...'\8urance
" I I tal le FIre
J,; IU tabler '" and War no
:t I n al AlO.suane.
I E li "ar I an A"oranee
I"ort ~ I ...,,,.th AMuran""
K ...,I,~nk Matcbe.
, A ~l 11n~
~ t "'Ctr c Tram
(.r""tI l,e net Be&rd of

jl x ~utur8
g P GuarhJlL
1..,.rI II ne.l< Brand v Co

241) 0 0
80e 0 0
lol 0 0
1~ 10 0
U 18 0
SUO

67 U 0
I t ()
I) l~ U
9 2 0
o Il 0
I II 0
2 18 0
1 ~ 0

24> lil
'105 0
160 0
20 0
o 19
S li
, 0
I ~
o I'

~ 0 0
8 0 0

10 0 0

;; 10 e
too

10 u 0
MIJN .I>..I>.l'I'DEJ:LEII:

l~ ~
U ~
o J8 6
1 14
1 1

I 1,. 1I~
310 0 ~11
2 I. 0 2 18
2 19 0 ~ 0
o I 6 0 I~
~ I 0 3 I)
4 • 0 4 ~
SO, 4
U Il 0 0 b
3 1 f 3 ~
I 1 0 I i
8 I I 0 0 I,
2 I> 0 2 1ft
9 7 G 9 8
3 13 0 3 14
2 1 ~ :: 5
8 Il 6 b H
8 ti 3 ti 6
• 7 0 4 8
217 6 3 0
I 8 0 1 7

GIIBB.OIlDKJIIICBUPPI1II,
MUeIaan.II eD 12 N.uoo.rJe Bank, St G-iI'*trut

NATAL
BEN MEISJE VERDRONKE~

EE'I '\~Dr;Il. ,),\( ~II K
Ve8{rut ntB

Kn ht D"'PII
Kn ght (ent«l.
Laneas e'~
"ew Rlue 'lkJ'
~ew (orn(>t.~
}Iav (.0.....

PIETER~!.U!.lTZRl RIJ"
T ...ee Jonge mel'J~' I w Jer I
ouders III de Dr' Jl" ( L ~er~a,
gtngeD gutereD naar bun I .. lu \ r I( f
op koTten ahtan4 van bier toen Je "I ru
sellog aIk'wam Een bunnpr , r Iro k
l!lk werd t ...ee milieu 'erder at lan~. J
geyonden Acht """"n ...erdr lUk n uk
tweede meL'Je en eeDlge klcurltngen w~rdt n
gered

Een blanke Joogen werd n le
_n trolle) oyerreden en gedood
'laIn hechtenIS genomen

I fH ~IER\\ E
SocretarlS

BRIEVENBUS

Ihdenhor< van fr Iaat.
II p \H I r'J re.kt 4uk.cre J , I d,e
aar."aan le h. n d(){Jr Klem J og!lGm werden
,"I lie' r I II t • onwaar dat b, nli4r
1 r eok I .. i(ewe..,t al" kandidaat Ook omtreot
Z, ~a~1I na~r \ ! Ibor" H"t I" oowaar dat hIJ
el B nadeni" rst tegl(en we" met den Bond
en J~n H, f", ..yr Het IS ook onwaar dat Zll
den Bond w,ll"n hervormen Wat Klem
JOlliom ICl(t over I UItwerken Uit de kerk III
ruk onwaar daar 'U bt-iden nog In kerkedleDst
Illo Als men ben 10 de knnteo wil ultJnaIten
dan m08\ luiks op eerlilke WUI'!!geechiedell

~a1 sbur'Y.
VI1~ WAID ae..fo
W'twatersrand ~Kn gbt)
Wit Doeps
WarcPSten
Vogr1atra.. Deep

DB DOUANE CONFERENTIE

lIUIUTZB1:'RG 30 JJt.N -(R~"Ur )-Er IS redeo
ce geloo ..en dat de conferentte ttlS8Cben verte
.pD"gordiien nil de Kaapltolom6 Vrustaat eD

I I I I
I 10 0
o I ()

:l II U
1 7 0
2 ~

6I
7 11 U
~ I 0

I) 0
, l~ 0
o 1 0

WILLISTON
3 JanuarI 1899

,\ UO ondergetepkenden ieven hiermed.
kenDIs dat alhier te Williston een oonfereohe
stut gehouden te wordeD op Donderdai den
23s eo F.brasn I~ Il ten einde d•• poo ..... ~
hl" k,uslles te bespreken u I de poorgeatehie
ultbreldlDlJ naAI" bet noerd west<ln teo emde
aan onw ..-ertegen ....oordlgers met da valgende
ses,," 'an het parlement aanbevelUl""n le doen
waar de meerderhe d voo. 1" dat de Ion aal
gcbol1wd worden .&odat "et gemak •• luk ge
maakt wordl voor onze regeenng eeDe 0r,mehllg
te laten d:>en W U noodlgen d~rb. -e tw""
vertegenwoordigers Uit elk: dllltnh drl"1f8lld
u,t tewet ..n nit de dIstrikten FTa3et'abnrg, Car
n".vog Prieska Kenbardt t; plDgioD, Sataer
lond CalnOltl Van Qhuuadorp W,IIt.toll
llrandvle en Tan Wukavlel om ter confereJltle
up te komen

W lJ bebl)cln de eer le 'IJo
Leden der OOIDIIlIMle

D J TBI!B.Oll, "oon
C F 8roYPJiEBO, lI8C
C Theron.

In

MOIIIelbui, Jan. 19, 1897

QUEENSTOWN.
(Yllll_~)

~ 2i Jan Dan 1899
Jo de afgeloopen 1I'eek waren "U d.. ,.,zeieDde

~ ....n,e" un een hefluken rereD, die tot 'eel
~en 'I"lUI de tUlOell wa Maar toch 1& bet
Jllllmer dat Ik niet kan mec1edeeleu dat de regen
a1f.,meeD .. aa. dewIJl de boeren ge ..aar sien
YOfj>rde vroege IDlehes die nu r~n seer neodig
bQbeu Doeb daar bet 1I'enr eiken dag drei
illlde IS, kUDDeD "U op hoop l"vlm dat de regeo

~

~handen la .....nneer er dan oen goede mleh.
at &alwezen
lb boer begint met vrengde en bljjdschep

"etvuld te .. orden daar de wolpruU!n bier
hoPger alJll

Het II Jammer dat er na al luike z"i"
nlg and ..r. tegenllpoeden rIJD 100.ls

Iwfle onder klemv" loowel al. onder I/TOOt
v~, eli boveadl"D kan one dorp van de koorts
nO; niet ont.lageD word.n

)' oorlaahte week la do beer Gardmer een
zei- berninde jonge Dlan dit'! getrouwd wa. met
de' decbrer van den heer TheuDla Corsen van
Z.tkel un de koorts overleden

Zaterdagnacht 21 dezer overleed een van de
Vlet verpleegstel'll, die aan de koorts IIJ<lende
....aDiIl :lll werd gllternadlldda« oru 5 unr be
graten Gelukkig kan Ik zeggen ~ III de andere
dril! verpl.eraters aan het beteren en buiten
re'"

C&tder al deze tej'enspoeden begeven d~ lonC'e
IJJIif!ischen sich oog werkeluk ten buw.,11I1I:
~te Mnaodag lO een paar getrouwd doch
hllV!: zal no soo aanheuden

VIerder III he. In tie laai ste paar w~ken bil
zoq~er atil ID bet dorp (Je onrfaak kan Ik
llIe\! yer.t .. D daar men ..nde .. al Id t ....ee of
drl~ tezamen !Iet staall prate" Zelf. wet het
ontl\lltelen van Blr J amos ISn cwrl!!ht bemoeit
me~ eich DIet erg

1& Bondemannen over tallremoen voelen
opgeruimd d.t er DOgmets bewe sen II ge

teien eelng Rond.luj die door on w"I
of omkooperIJ kilO worden ontzet el I

11''-"t...~ en vruehten !I)o b,er Mchasr8ch en
lIlet bet v.rvoeren blerhecJl nlet wo
dan konden WIJze vnD de wL1!tellJke

pr'>f.lDc"e meer hier Invoeren

De Beroemde
\lllkltm~e

BIking
Powder

\'1OOH het bakken van het fijnste brood
koek, poffertje-. puddmgs, enz

Maakt het voedsel Zt"er Itcht, tlmakf>b)k
en gezond.

Beste ID rijzIngs-kracht, en de eeDlg~
poeder voor t bakken,de onaangetast loor
luchtsverandenng bliJft Blijft h scb er>
b ..houdt volle kracht totdat het gebrUIkt
wordt

De Royal Bakmg Powder van wprelli
Wijden roem wordt enkel door de Royal
Bakmg Powder Maatschappt) van Amerllr'"
gemaakt Let zorgvn1dlg op 's maker.
naam op den om81~, om de soblltltutl
van nagemaakte goedel'f Il te verhoedel

R yal Powdar Maatsch
lf8WYork, Veret,nigde St, .lmer1k&

DOODBERICHTEN.

nVERLEDEN,-Op den 26sten dezer
te Klelu Drakensr.t.ln. ten hUIZ!! van

heer Joaehlln de Vllhers, mIJn teeder
g.ohefde ~htgenoote. GORGI!'iA WTLHEL
Ml1;A V AN DER SPUY (geboren Thom)
ID d'in o.deroom van bIJna 63 JareD na
een kort lIJden van sltlcht>l wt'lDlge dagen
TeveM breng Ik mIJn h&rtellJkun dank tot-
Slin de heeren Joadum dt!Vtlherd en vrouw
Pliui dn TOlt en vroUWen andere Trien
den en vrlendlDnen Voor hulp l'er!eend In
mijne atwflzlgheld

.. Wat Ik nu doe weet gij l1let, maar gIJ
zult het na deze v"ra.iAn "

De bedroefde Echtgenoot

8 JOH VAN DER SPUY, SR
Adcierley, 27 Jan, 1899

NA een ImartehJlr ltJden van zeven
maauden, overled, @p den 2Slteu

fl8Cember, Il mijn dutrbare Echtgenoot
BARBL PBTRUS JACOBUS BAAlln, In de~
ouderdom van 64 Jaren

De vrle.den en vrlendennen die mij
too trouw hebben bIJge81aan gedurende
zijne Ziekte, worden hiermede harteliJk
dank gezegd

M. J. E BAARD,
geboren De Been

Kalkgad, Van Rh;nadorp
18 Jannan, 1899

JJ:ZUS, de groote Klndervnend nam
tot Zich heden morgen, onze lievehng

JACOBUS CORRELIS oud 5 maanden
diep betreurd.

HERM'S L MINNAAR
Jd J MINNAAR. '

nee de VIIl!en
De begrafeD1s zal "plaata vlOden op

morgen (DIDsdag) namIddag ten :; .Ur
wa.trto~ familiA betrekkingen en vnenden
wordt'n verzocht

Eenli'e en al!!,8meene kennlllR8vmg
Paarl 30 JaIluvl, lR99

IN den Heer ontsI"pen IR den morgen
van Maandag den 30tJten JanU8n

1~99, te Caledon, mIJ e t6ederbemlD l~
Echtgenote JOHANNBK C M (HANSTE)
ROOME geb Frvneman, 10 deD )f>ugd1I!Cen
ouder Jom van 32 Jaren IllIJ nalatRnd m6t
dne Jo~nderen om met rnIJ dit onber
8telt>aar Y!!jI"hes te dragen Ik zal eehtn
ZWIjgen ~i1JI1} onderwerpen aan den wd
des lleenjll

1>& bedroefde Echtgenoot

, STEPHEN J ROOME
Caledo~ 30 J&nuan, 1899

OP deIl!'30aten DeClIImber, 1!l98, Over
lee~ den beer Gerhardus Jacohus

TrUier,Jr",oud ~l Jaar Ptlalrn K9 vers 4.9
, VRIEND

~ r ,t,._,. 41 ~""8n

... re ............

"Ir /,dvl'1'tm Horolugt:a
....',I<....d~

_~ Voorloopige
Kenni3ge\Jng'

heer Tan Nicolaas de Kock
ZIJn woonplaats

"MORG~ NWACHl ,
aan ZIJne kinderen T"ernullrd heb.
bende, geeft hlenne~e aan h~t Ir~ \
eerd publiek kennis dat hg d
beeren ,. W Moorrees Jr, & fAJi
gelast heeft, om op

WOENSDAG, 15 Maart ek

op bovengemelde plaats en (lat lill

Publiek te Verkoopf'n _

Levende Have,BoerderlJg'prpl lschap
en Gran-n, al t'S van rie be~I( lllal
telt t De behoorlij I- e ad vt~rtel tl€ ~I
later versehijtien

J W '«Oorrees lr & Co , lfsla~ers
Vendu Kantoor, Malm"~~lIl\

Z;i Jan J hlJii

Afdeelingsraaad Steynsbu~
KLISKRUID.

IIIEKMEDE ceschic Jt k(OlJIS-
gevlDg,overeeukom8tlll Art -el

2 van Wet No 18 van IKh aan
alle eIgenaars en belloner, van
grond bmncn d~ afdeelllJg 'tHns-
burg, om bet kllskrUld gel lamd
XanthlUm 8pInosurn !iroei!:'!) le of
zIJnde op grond door hpn g "lg'pod
of hewoond, UIt W rOeien ln te
vermeIen

Verder wordt bekend gfmaa.kt
dat eenIge zoodaDige elgena r of
bewoner Vet"ZUmende om bl I khs
krUId voormeld, grotllende (Jf zlJnde
op grond door hem gr'Clg ..nd of
bewoond, UIt te roeien pn te Ier
melen, Ziel; bloot skIt aan cpn JOete
DIet te bovengliand. T iV Ct< Ponden
voor de eenote overtredlng ..n Ilkt

tti boveng'lUi.nde V IJf Pou~o \ oor
f'enlge .olgende overtredlDg

W. F NESEMA~~,

Eteyn8barg, 19 Jan, 1899

HOOFDONDER \VIJZER.

GMVRA.AG Deen Hoofdoader
wiJzer (een Afrikaander) voor

de Gouverment8 School, te Bethal
Z. A R

SalarIs £200 ppr Jaar pn :m]e
wonIDg Verelschte Bekw/lambeJl~o

(1) 2de klasse Ondl'rwIJZer~
Exam van de ZAR of certdicaten~
daar tJee geliJkstaande

(2) Br'wlJ~ vu.n
pen er ChristelIjk rot
goed zedelijk gedrag Appl c~t e,

• zullen mgewacht '\\ orden biJ <len
Ondtlrgeteekenden tot op ;:lO MaJarL

Werkzaamheden te beglDDcn: op
10 Aprd, 1898

lidmaatachap
I\erk, en van

P. LIERDEBERG
Bethal.

KOMEN AANLOOPEN I
~

) P de Plaats van den Onde~p-
teekende een gro,t Blaa.tJw

Varken (Burg), regter oor h~lf-
maan en shp, imker oor ha f-ma)n
Kan t rug bekomen worden 'bl]
betalmg van bllhJke onkosten

JACOBUS J ZEEMAN
Paarl, Klem DrakenstelD,

Hartebeest Kraal,
28 Januan, 1899

WEGGELOOPEN
\ yo AN de plaat8 van den beerm

A Blrgnaut (LaJ;ldskr~D,
Achter Paarl), 2 Ezpls (.~ferrr4s)1
zwart en Brmn, zondt'r h/1lterR ~('t
schaafplekken aan borAt ::Sc bilt
meesters en anderen blJ '\\leo 'ze
JUogen aankomen, geheven dadelijk
kCDnlB te kennIs te geven aan de
heeren Blrg'D8ut & Co, Paarl HJ!
hJke onkosten zullen bet,lsld II (;r
den

Paarl. 27 Januan, 1890

:Scnu I'BEIUCH r,

IN bet Schut van den onder~et.eekP~;le
bevlOden Deh boven den hep ",1"",o

tIJd
Een geel bont Os, hart kol \"oor /en

kop, ongemerkt tUlI8Ch ..n:; en b Ja"r ou j
Een zwart Os Ilemerkt !tok r (lOT

zwaluwstaart tUlI8chen J en fi ) UH "\Id

lnlllen nlAt llelOllt voor of 0., Zal(:-r lal."l'
Februan 18911, zulleo zIJ v ..rkudt " r'~
op gpm ..lden datum hl) de Schut k,j1!
te Robertson ten 10 nOr 's lliOl'!!ell.

P J KIE:-.
"chUtillcPc tr

RobertllOn,
26 JanllarJ, 1899

.AFDKELI:NG STEYthBl R(J

HARTEBEI STFO~TEI~ SCHfT

TE word ..n verkocht te SrE'yn.1 urll 0fl
dton 25l1ten Februan J tj J ID J tI

niet tevoren gt'1~
1Brum Renn Paard IlOker ilebt ..r ~ e

WIt, Z8t'r plek op IIchoft, omtrf'l I (Jf I
Jaar f)ud, 14 baD den hoog mager

E J DC PI E"'''T''
"'chulm ..e- er

MORSFONTJUN SCH'CTr'E WOrdf'D verkocbt le SteT~8bur>' !
den ~n FebruArI, 189q lLd eD
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