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Groote Draperio Verkooping is nu in vollen
gang en zal 21 dagen duren.

isgeving I

Monument
Werk6Jl.

Wij bieden .erb"lIende
Koopjes &an. Dames behooren
on. d&dslij keen bt-soek te brengen, en eens goed rond te
kijlcen. Allo Zowl'rgoe.leren
moeten 't'<ln de hand gezet
worden, "under iu achtllomiDI: vali ink, ",'''prya.
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de welbekende kenner van Paarden en
DES
~e Ondergeteekenden gelast, publiek to verkoopen uit Voor het Kantoor
LocHNER,

-cPVRIJ DAG, den lOden FEBRUAI{T,1899,
35 Prachtige
Ezels, 3 en 4 j aar oud.
20 Goed Geteelde
Paarden,
2, 3 en 4 jaaar.

W

Deze Paarden en Ezels zijn door den heer LocHNER persoonlijk met veel zorg uitgezocht uit de voornaamste stoeterijen, zoodat men
verzekerd kan zijn, dat slechts eersteklas dieren te verkoop zullen worden aangeboden.

Van der Spuy, lmmelman
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V.odll.Kantoor,
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KALICFONTEIN, Distrikt HAY:
De plaats KALKFO~TEI~,
0 No. 24-, gelegen in de afdeeling
Grikwalaud
West, grenzende pan Wit water, en ongeveer drie uren
va~ Griquast ad.
Op de plaats is t~ n Woonhuis met zes kamer~, een
'\Vagenhui8, :3 Klipmuur Kralen, I'iptank en Kraal, een FontelD,. en
sterke Put met windpomp, een stuk Landerij, ongeveer ~OO yards vierkant, ingesloten
met draadheining
en een tuin met ongeveer 50
liar,

:Wl)Zt'rg
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voor
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beginnen
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om

10

ure

Bokken,

v.m.

WOENSDAG, 22 Februari, t899, te KALKFONTEIN.
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ERVEN! ERVEN !
-TEN

PEN

BA.RHAM: 14: NOEL,
Seeret&ri8 der BloemfonteinIche
Exocuteurakamer
en Waarborg lIaatschappij
(Beperkt).

J. G. FRASER, Vendu-afslager.

De Afrikaander
Wetgevende
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behoorlijk gemachtigd,

EXEMPLAREN
Wetgevende

van de Portretten van het Ministerie en de leden van de
Vergadering diezoc loyual bij het Ministerie stonden in
de crisis in het laatste Sesaio zijn verkrijgbaar tegen 1/- met postgeld
inbegrepen.
Deze plaat behoort. in het huis van ieder waren Afrikaander
te zijn als. een gedachtenis aan de flinke vertegenwoordigers van ons
volk. Geen exemplaar zal worden verzonden tenzij men de remise
ervoor bij de order ingesloten heeft.
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61 Water nrven en 't roo erven.
eier Ne:!. Gar .. Kerk tB Trompstur~
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t
~n prrwer' den e ~
nemende vruchtbaarheId van den grond, kan bet met an ers 0 e waar e
van eillendnmmen aldaar zal zeer to~nemen.
Laat Jus dez~ kans DIet voorbIJgaan.
..
De termen ZIJn bUltengewoon gemakkeltJk.
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POTBERG EZELS.

:24 Extra Gedresseerde Ruin paarden
: 10
J~gtl
d?
Ezela, 10 " RlJ' en Trek Merries
lG"
Jonge
do.
: 1 "
Karezels, 3 jaren oud.

50 Geleerde en Jonge Potberg
2 en 3 jaar
.
4 Paar G-edresseerde Kar Paarden,
4en5jaar.
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P Maandag, 6 Feb.,
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Nabij Tijgerkloof, op

tO Februari,

\Vagens, Karren,
Hutsraad enz.,
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Vrijdag,
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KALKBAAL
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De Ondergeteeke;de
gelast door I DE ondergeteeken de daartoe ge_
de heeren JOHX en ROBERTFOFRIE
last door ,en beer Willem Kir. zal publiek verkoopen ;sten, zullen veiltoopen ter plaatse,
11 Extra Ezels, 3 tot 7 jaar, 12! op
jonge Ezels, 1 Extra Merrie, 1
Ezel voor Paarden, 2 Extra SchimmeI Kar Paarden, extra goed, 20
'

I

Dinsdag den 7dcD Febrftari unSt.,

WELLINGTON1

OP

WOENSDAG, 8 Februari; t8

Z

E Ondergeteekeude
daartoe apecisa
versecht zal op voormelde datum én
plaats eene Publieke Verkooping
houde~
Tan de volgende Amerikaan8che
Goed~
ren, viz :
~
HUISRAAD

$

Eot- en andere tafels, ladetafels met
en zonder spiegels, Schrijftafels met val;
deur, (Rolltop desks), IJzeren enkele e~
dubbele
ledekanten,
Spri11gmatrd8ltl~
Spiegels, Stoelen,
KleederkaBten,
lUo~
ken enz ;
~

D

EN VERGLAA8DWERK

ALLERLEI

Concerlinas, TrunkB, Kruiwagens,
en Witkwasten.
drooge en
verwen, enz :

I

AA.N OUDER8.

Te Koop Goedkoop. 5
a

laapatd. 16 Jan., 1899,

ialf.-gur

faD

Xlapmutt.St,ati..

J wUM

If

E

W.wapm.

100 laag.

PLEIN EN SPIN STRATEN

:t-

KAAPSTAD.

.

H00 FDO~ DERWIJZER.

, H. TENN.L~T,
Hoofd.Baljuw.
Hoofd.Baljuw)~ Kantoor,
Kaapota.d, 1" Janua.n, 1il91J,

RUtuig~en ! Paarl.
STARK,

R

Kain Straat,

ZOMER
VERKOOPING
Prijzen nog nimmer

. Ondergetee~ende
.~eeft
hlennede kenrus 'dat hl] van
EEDS ~~ien
~n
gevestigd'
af I Januari 1899 bereid zal Zijn
als
l'9tUlg
fab~t,
IDalJ.kt
kostleerlingen in te nemen tegen
Wagens,
Karre~
Spuiers,
enz.
billijke prijzen.
Voor verdere p>ijzonderhedeJ1 doe Gewaarborgd goed te zijn. All98
handwerk.
aansoek bij
.
prijalijaten en portretten gratia
P. J. J. BURGER,

D

McGivern&Henry's

vierkante roeden en 4)0\ vierkante voeten.
X. Zeker
stuk
Grond,
gelegen
als
boven, zijnde Perceel No. 1:'11, groot 208
vierkante roeden en 4'\ vierkante voeten.
XI. Zeker stuk Grond, gelegen alboven, zijnde Perceel No. 1J2, groot 20)0\
vierkante roeden en 48 vierkante voeten.
XII. Zeker stuk Grond, gelL'g'en als
boven, zijnde Perceel No. 15:l, groot :l08
vierkante roeden en 4~ vierkante voeten.
XIII. Zeker stuk Grond, gele<.,"en al!
boven, lijnde Perceel No. 17U, groot 20b SohriJ~;o.n
".•• Isoope
vierkante roeden en 48 vierkante voeten.
Ca.t.aloltu
••
XIV. Zeker stuk Grond, gelegen ali
boven, lijnde Perceel No. 171, groot 2U8
vierkante roeden en 48 vierkante voeten.
XV. Zeker stuk Grond, gelegen
ali
boven, zljnde Perceel No. 172, groot 2U8
•
vierkante roeden en ~8 vierkante voeten.
XVI. Zeker stuk Grond, gelegen al.
boven, lijnde Perceel No. 17:~, groot 20>1
vierkante roeden eu 48 vierkante voeten
XVII. Zeker stuk Grond, gelegen als
boven, lijnde Perceel No. 114, groot 20~
vierkante roeden en 4S vierkante voeten.
Allen getransporteerd
op den gezegden
ALEWIJ:l1Pzrutrs BOGI!:R, op den 15 den
Augustus, H!96.
De termen van verkoop zullen Contant
zijn, of op een Krediet van 6 en 12
maanden, als de kooper borgen kan produceeren ten genoege van den Magistraat.
E ondergeteekende volgens in.
De \'endu-Afslagers
peroonten, zoowel
als de Heerenrechten, en a.lle tra.nsportAlnstructies van den Heer A.. B.
kosten, insluitende a.lle achterstallige' be- DE VILLIERS
PICKARD,
ftJl
lastingen, moeten door den kooper worden
Bronkhorstspruit
Station, Distrikt
gedragen.
Pretoria,
Z.A.R.,
biedt uit de
De Erven zullen afzonderlijk
worden
opgeveilel als per kaarten, en daarna in hand te koop, het Erf te Platte
Klip, gedeelte
van
de Plaata
één lot.
De Kool'ers zullen het voordeel hebben " BET.t:IEL,"
bevattende
Twee
van de huren van af 15 }<'l'bmari, 1'199, Woonhuizen en beplant met Vroch·
van welken datum, de rente up de koop. teboomen.
V roeger bewoond. door
!!Om, zoo de koop up krediet geschiedt,
wijlen
den
lIeer
Jan Pickani, Sr •
zal worelen berekend.
Voor verdere bijzonderheden doet
De eigendommen
worden verkocht alii
aangetoond
in ell' Transport-Akten
en aanzoek bij de ondergeteekende.
Kaarten, en de Baljuw houdt r.ich niet
J. F. P. PEROLO,
verantwoordelijk
voor eenig te kvrt, en
Standard
Bank Gebouwen Paarl.
doet afs1.a.nel\'an al het meerdere.
De Yerkooping is onderworpen aan een
Reserve-prijs,
bepaald under Rule 113
van het Hof.
Voor verdere bijzonder.
beden vervoege men zil.!h ten kantore vlln
den Resident M&gistraat tir Svtellenda.m,

c. c. E.

,<.',,,

U de Hand te Koop

Ili:i f:: t::'~

PLATTE KLIP, PAARL ~
D

Geemma.illeerde potten, Sans en
pannen, Waterpotten,
Bekers, nAJH1"14t
Koinmen,
Bekers, Baden,
Messen en Vorken, Lepels, Thee
enz: Water~la.len,
Suiker en bou,r
Watcrbeke1'8,
Kopjes
en
Borden, Kelkje8, Ka.ra.tfen, 6n een tal
andere nuttigheden.

Aan.t:001~~est;en waaronder Slacht
TE~ 10 URE, V.M.,
KOeljen ZIJn, 30 Varkens, 300 Aan·
ALSMEDE
teel BokkeD, 2 Bok Wagens, I Open
16 Zware
Slacht Ossen, 12
10 Eerste klas Rijwielen
't'
Kar, I Afslaan Kap Kar, 25 mud- Trek Ossen,13
Melk Koeien.,
Allea zonder R_e.-v_'
Winkeliers
en Buiten
lieden zulleit
den Rogge, 100 mudden Koorn, i 00 Koeien en Vaarsen, 4 Flinke
300 mudden Haver, 30 mud~en P'aarden, 8 Eerste. Klas Ezels, 6 geen spijt hebben van deze buitengew~
gebruik
te maken,
AU•.
Garst, 2 Ploegen, 1 Lot G~brelde, Vark6ll5, 1 Nieuwe Veeren Wagen, gelegenheid
wordt
zonder
reserve
verkocht.
Hét
Beeste Vell~D, 2 paar ,Tlll~en, 2 1 Bokwa.gen, I F. H. Cart, lOpen
succes waarmede de Verkoopingen sanden
paar V oortmgeD, 2 span· Zwmgels, Cart, I Cream Separator, I Chaff Paarl, Stellenbosch en Caledon zijn be·
2 Egge~, 1 span Jukken, ,enz., I Cutter, 5 Sets . Tuigen, . Ploegen, kroond geworden i8 een duidelijk bewijs
span Rlemen, 2 Zensen, 1 lot zwee· enz als ook 100 !Mudden Uijen en V&Il ue Soli iiteit en lage prijs der aangeboden goederen
pen, .1,; Naai B~k, 2 Zadels, I lOO Mudden Aa~appelen.
'
Krediet als naar ~woonte,
KlaVier, 1 lot HUlsraad, I..lot BoerVerder het gewone A880rtiment
EMIL E H. VAN NOORDEN,
derijgereedschap, 1 lot WlJn Vaten, Huismeubelen enz.
Afslager.
enz" enz.

heer Floris P. Vendu Kantoor,
1er' •ete"":Irenll~oe
gl'la8t gelast
ArS/afTe 'So
c,
, . door den
d
PiQuetherg; 18 Jan., 1899.
Rows~, za I tt!r publieke competitle aan le en gedurende e.k.
it
Fl'bruf\ri z.ekere
,
EERSTE-KLAS
Stukvaten en
72 K,:>st.bare BO'U'W'perceel~n
,
10 'Eerste-klas Kuipen, ook 2
1:1 'III t YOUl'llil
'~:1an.(1e uorp Dllrbanvilk'.
7 :5tukvatetl van 7 Leggers, nieuw half·legger Brandwijn Ketels, kom\' olie bijz.onus'l'heden on Plan zullen lAter gepubliceerJ wcirden.
do,
,,6
de. half-slijt ple~~ aanzoek bij.
1
do.
JJ
4
do.
geelhout
C. P. DI 1. BEYERS.
SILBERBAUR, LE SUEUR, WAHL & FULLER.
Bij A. J. LouW, Babylon'. Toren,
Gtoo~ Urr.k~
B\lN&U Straa;

O)~~~d&ard

ERF TE KOOP"

!

en

Zagl'Il, i ~ren
en omslagen, Schreef
andere Hamers, Bijlen, Schoppen, Graven,
hooi en Stal vorken, Vijlen, Duim8tokken,
Raamlijnen, Heining draad, dtur en kast
sloten,
grendels,
Scharnieren,
Messen;
tuigenma.kere-gereed3Chappen,
Karns,
Emmflrs, enl :

P. J. Retief, Afslaaer. J. J. HOFM E rH & IOON,

Antwoo~eD
en IV.

Gedurende de maand
Februari.

Verkooping

D

GLAS, AARDE

oa.1

aa.

's morgens ten 10 ure,

AL de Ondergetookende publie
laten verkoepen zijn Erf
inde Kerkstraat.
Hetze Ive is
met allerlei Vruchtboomen en
fraai Bluegom Bosch dat
Brandhout levert ;dan benoodigd
voor huisgebruik.
Het Huis is
gerieflijk, en van het beste
gebouwd, en als aangename
woning onovertrefbaar.
Het
.
zal twee perceeien worden opgeveil
az,
ten gerieve van koopers.
..
LOSGOED.
voeten.
Het gewone aasortiment Hu'
VII. Ze\ó>r stuk Grond, gell'g'\lIl als
Loven, zijnde Water Erf Ko, 1:\:3, groot
alsmede een groot lot Palen
:208 vierkante roeden en ·h vierkante
steigerhout
en eenige
voeten.
Klippen geschikt voor bou
\'111. Zeker stuk Grond, b"ele~ell als
den en wat verder, zal te
boven, zijnde Perceel No. 14-!1, groot 20~
komen.
vierkante roeden en ·1'0\ vierkante voeten.
JAN J. MAL.Á.J.1'f
Jr.
, IX. Zeker stuk Grond, gelpgen als
JI.' L. SJIlTlI ~ Co., AiiJ/ager.! boven, zijnde Perreel No. 150, groot 20"

GBREEDSCHAPPEN

• De~ra.bf
~k
'VIJl ILlC. van
Merwe....
...
... k
Dr. . W. Reitz. Sestig ui~
~gte Afrik8&D116gedigte ••• 5&.
C. W\ H. van der Post. Pi.t
Wijs, of lijden en strijden der
Voortrekkers in Natal. .
3e.
DS. I. Postma. De trek~;;
.kSt. Ja nuaria Humpatha.
6e.
A. J. van de,. Walt. Afrikanere
weest uzelf. Historiach ro.
"
isemanthe Studiën ...
... 5a.
J. A. Wormser.
Van Amster.
dam naar Pretoria, 8 maan.
,,
den in Zuid Afrika. ...
... 5a. 6cI'Prof. J. S, de Villiers te Paarl
s
Kerstf888tzangen
..•
... Ja. Od.)
Prof, J. S. de Villiers te Paa,.1
PinkBterliederen
.••
.•• 2a. &cl.~
H. Vissche,.. Nieuw rekenboek
.~
voor de Scbolen van Zuid
'
A!rika. Standaard I.
... la. 3d."~
Sta.nda.ard II
...la. act. i

De scncctvrtend.

VAST ENvlOSGOEDI

Publieke

GAVEN UIT:

D. Kestell, en N. Hof-

... OL &cl. '.~
}<An .tel
"
1. Zeker stuk Grond, gelegen in het
leesboeken voor het Christe"
Dorp Barrydale, in de Afdeeling' Swellenlijk Onderwijs bewerkt door
..."
dam insluitende Perecelen Nos, 10J, 1U6,
Jl' TdBRIBORG en A. WIERlUNGA,.;_
dA ~
107,108,109,126,
127, 12~, 129 en iao,
e. es tje...
... ua. ..... '.
groot 3 morgen, ZB:! vierkante roeden en P. J. Molle" en J. Lub. Reken.
,
48 vierkante voeten.
boekje voor Standaard 4 en 5 lt. 3d ~
II. Zeker stuk Grond, g...IE'gen als T. H, Ge,.aets, Jr. DijkBtra'"
,
ondervindingen
in Zuid Af.
.~
boven zijnde Water Erf No. 10:l, groot
Tika. P'
...
...
•••
6CI, ~
20 S vierkante roeden en 4-R vierkan te
Een Geill ustreerde Catal9gus i8 op ..~
voeten.
4
III. Zeker stuk Grond, gelegen als aanvrage franco en gratis verkrijgbaar.
Groote collectie oude Rechtsgeleerde
'J
boven zijwie Water Erf No. IO:l, groot
We,.ken
steeds in voorraad.
Vruc.~
208 vierkante roeden en 4-.. VIerkante
speciale Catalogus.
'{
voeten.
Van Schooluitgaven wordteenprual.
-J
IV. Zeker stuk (houd b"<'legen al~
exemplaar
op &aDvr&.ge aan H.H. ~
boven zijnde Watl'r Erf 1" <J. 1 (I +, g-root
onderwijzers toegeeenden.
}
208 vierkan te roeden en 4'1 vierkan te
voeten.
Y. Zeker stuk Grond, gelegen als Loven
zijnde W ater Erf 1" u. 131, groot Z08
vierkante roeden en 4-:>1 vierkante voeten.
VI. Zeker stuk Grond,
gele~",n als
boven zijnde Water Erf No. 1
groot
2US, TÏerlnmtc roeden - en t~ vierkante

Publieke Verkooping

l.'

r, onl

Te· BARRYDALE,

Op Woensdag, 8 Feb., 1899,

J

Co .•Afslagers

BARRYDALE

ULLEN worden verkocht aan A.FDEELING SWELLENDAM.
de woning van den Insolvent
te Bloemkool, Achter Paarl:~ Ia de Zaak tusscben WILLIAMMARSH
Klager, en !ALEWYNPITRUS BUR1 Wagen bijna nieuw, 3 Ploege;
GER, Venveerder,
bijna nieuw, 1 Paar Nieuwe Acij.
tertuigen, 2 doz. Ploegscharen,
Afslaan Kapkar op Veeren, zot
goed als nieuw, 2,500 Havergerve1
014 12 UUR,
enz., onz.
~
J. J. DE VILLIERS, A. P.zn., ~
Eenig Curatoi:j
A. B. de Villiers & Co., Afslager, Ten overstaan van den Resident
Magistraat voor het Distrikt Swellendam, zal verkocht worden aan
den Hoogsten Bieder.
~

1

JACS. BEYERS,
&

. Gu;CG'&fAN~noRP'

Z

i

J. S. MARAIS

Hooge

van'

l. Vaste Eig8!~8m,

zullen opgamelde Ezels en Paarden
Ezels publiek worden verkocht
publiek worden verkocht aan Klap- te Klapmuts-Static, waaronder ver- A14ERIKAANSCHE
muts Statie.
scheidene egale paren zij~ groot,
GOEDERENj
De Ezels, allen Top Ezels, zijn in 8terk, in goede Conditie en geschikt
TE
~
extra Conditie en daar Ezels en voor dadelijk gebruik.
PIQUETBERG
ROA~
Paarden.~oo~.dcn. Ondergeteekende
STEP. J. DE VILLIERS.
OP
persoonlijk ZIJn uitgezocht, kunnen I
zij aan de aandacht van Koopers
A. B. de Villiers 9' Co., Afslagers'
Maandag,
6 Februari,
a.s.,
aanbevolen worden.
Paarl, 24 Januari, 1899.
TEN 10 URE V.M.

precies ten 10 ure 's voormlddags,

Daar er thans eene ,gemeente

,:'·' .. e!<ptl

I

_(f!!(_

zal per publiek

~('stil'ht i,_, kan lIl' voorUitgang en de, IJ~Oelb~n
w .. nlen beschollwd.
poor deszelfR hggmg
IJ

t 1'.
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STATION.

D
Op Woensdag, 15den Februari, 1899,
Beginnende

Partij in de
Vergadering.

lf PAAR

het

Gerechtshof

DORPE-

JAGERSFONTEIN

E Onclergeteekende daarloc
velling te koop aanbelden

1'),831 Morgen.
6,002
"
6,297"
6,153"
6,167"

Deze prachtige
Plaatsen, het geheele jaar .door v<>?r het vee,. al~.ede
voor
vruchtenteelt
en voor bijna alle landbouwkundige
doelemden geschikt zJ,Jnde, zijn
van J)uiLl'ngewoon groote waarde voor vooruitstrevende
boe~n, en de z~ldzame gel~gen.
beid doet zich thans voor een deel van het allerbesta land In den VMJtItaat te krijgen.
Eene kans die wellicht in vele jaren niet weder voorkomt!
De plaats Zeekoevlei ia voor .sporllie!hebbers
~n he!. ~ootste
~lang,
daar
behalve dat zij een eerste-kles saalplaats 18, de vallei zeer rijk L8 aan wlldgevogelte
en dus goede ge~egenheid voor jagen aa.nbiedt.

'rre» ..t1psb ....
I-S.
SI J

O.V.B.,

IJ

It:BERG

CJ ndt>r;!p.

Lot 0 339, Houthoek
Lot B 340, Nieuwjaarshoek,
Lot A 341, Zeekoevlei,
Lot D 042, Drfehoek,
Lot E 343, Elandshoek,

vruchtbocmen.

De plaats is zeer ge8cl!ikt voor groot zoowel als kleinvee.
Voorts zal verkocht worden: -10 Paarden, 12 Beesten,500
en ander Yee dat ter verkooping zal gebracht worden.

~risimth,

~o

PLAATSN, gel8ien in het dilltrikt Vrede, OranjeTrijetaat,
nabij den
oorsprong der Boven Kliprivier,
ongeveer 30 mijlen van Newcastle, ongeveer 40
mijlen van Harrismith, en ongeveer 30 mijlen van Vrede, beschut door de Drakanabergen, waardoor het Weiveld groote waarde heeft :

Ondcrgeteekende,
behoorlijk gelast door Men. MAJWA~ETHA
DIJROTllBA E~TERHtJZEX,zal per publieke veiling verkoopcn

Op WOENSDAG, 22 Februari,

PRBoIEB,

AC HTE

De navolgende

.Jtr-sa.
·
JL
Pnblieke Yerkooping! Publieke Yerkooplng I !
D

TE 11 URE

der Nationale

Malmesbury.

)O;',jnllr1t'f'

.dt'rl

VOORMIDDAGS

Afslagers.

E

,.IZER.

T. A.

l'«a.I......esb ....
I-Y,

hd' klis.

I

JA:-I

15 Februari, 1899.

Op WoenSdag,

::d~~~'~~~:t

E heer

op bevel van

V AN

wijlenBenry

ondergeteekends,
In, ziju
hoedanip'eld
melden Boedel, zal doen verkoopen bl;

;::~7e~:·I.~::;::;:~
VER KOOP I.N.G

op 1aIm'UfI.
TeL AdnI: 8'W.1, P.,l.

MVRAAG Deen
Hoofdonder·
wijzer (een Afrikaander) Toor·
de Gouvennent~ Schoo~ te Bethal,
Z.A.R.
Salari8 £21_11) per jaar en vrij"
woning. Vereil:ichte Bekwaamheden.
(1) 2de klas&' . Onde~zet'8
Exam. van de Z.A.R. of certIficaten
daarmee gelijkstaande.:
' .
(2) Bewijs, mn
h~t.schap
eener Christ(~ijk rrot. Kerk, en van
goed zedelij~ gedrag. Appl~catiea
zullen ingel$cht
woruen bIJ den
Ondergeteek6nden tot op 30 Maart.
Wcrkza..·lInjeden te beginnen op
10 April, 18~.
;

G

~ P. LIBBENBBBG '~

BtthsJ_'

,~

DB

Het soort dat alles verfstof is.

VJlBBINlGr

ZllliJ_AJi,TKAAN

larkt - Agenten Bezigbeid, s r

ONDERvVI.J~.

A PPLICA

TE JOHANNESBURG.

TIES voor de betrekkingen
van
Zesde(n)
en
Achtste(n)
Assistent (e) aan de N.R.
School te V rijheid zullen door den
Ondergeteekende
ontvangen worden
tot -; )r aart, e.k.
Sollicitanten
gelieven over te leggen de bij de wet .vereischte
bewijzen van bekwaamheid,
goed zedelijk
goorag "en
lidmaatschap
eeuer
Chriatelijk-Erotestantsohe
Kerk, en
moeten bereid wezen om op buitenlandsche certificaten een aanvullings
examen te doen.
Alleen personen
in het hez it van
een Onderwijzers
certifikaat
zullen
- Dialllnild J)"l" ove rt reff c n alle andere iu in aanmerking
komen.
Salarissen
Krnch t, [tcit!f;eld eu l Ju urznnm ln-id. Geene
vooralsnog £ 100 en £ 1 W !"especarlllen·t!
ZIJ"
('Ve"
l!,,,',1
"'acht
u t.egen
tievelijk.
Logies
kan verkregen
verv.i lscl.te
k:l'ur:-ituflL'Il,
umdat
zij van
worden
voor
£:)11
pcr
annum.
goedk')npo
en i:::f·'r;f'\ll"e
mat eriuleu
zijn
gemaa:':r, et! ,,:echlL',tl a u we, vlek kico k lcuWcrk zaamhedcn te aanvaarden
na
r~.u geveIl.
(1,111~vu n s urces
v erzekerd
tt!
Je Maart vacantie.
ZIJ'l,
.!;l:lJl-alh
b.t.ï._'!lh
A. B. w. VA:\ ~IEKEI{K,
Hoofd der :::chool.
v-: ihpid. Z.A.R..
1'.' J .nuar i. 1''''.1'.1.

lEVENDE HAVE EN LOSSE GOEDEREN.
I·

AAR de heer 1'. [lr: WAAL, D. ZOON op het punt staat zijn vaderland
) voor eenige jaren te verlaten, en zijn plaats uit de hand verkocht
heeft, zoo heeft hij den Ondergeteekende
gelast publiek te verkoepen op
de plaats

.'

Post adres:
Telt'grafisch
Johanneeburg.

VEELVERJAAGD

Bus 311, Johannesburg.
adre8:
Olivier;
Ma.rkt.

DE frEBROEDERS

VERKOOPING
VAN

Ondergeteek:enden,
vroeger 00zigheld doende onder den sti]
van OCDSE
EN
JunEdoN,
maken
bekend dat de bezigheid zal TOOngezet worden in 'nm lIQil'l'l.-Allt'
orders aan hen toevertrouwd
zullen
met stiptheid worden uitgevoerd.Referentie Marktmeester,
Johannes-

burg.

1$9.

E L,,L E N'" B·O S C::a::

PUBLIEKE
.,

DE

Brilliant I
Duurzaam!
Economisch!

DONDERDA.G, 2;FEBRUARl,
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orrrm,
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1899,

De Ondergeteekenden

V.M.
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Kouscll

T!lf'lJl€ll,

Ellz

llEACFOHT ,rEST.

zIj HIPCl' got...uc·
k le n re n dan eetlig

ren pak riJ. p"k z u llcn
a ncier kl,'ur.-el 00'1 l!l·!l,u.akt,!'1l
meer bnl
liaute en duurzame
kleuren le geven

Jongens Eersteklas Publieke School.

Is gemakkelijk met

't

DIAMOND

D

Schoolcommissie
hoeft besloten een kostinrichting
te
openen in verband met voornoemde
School op den ~:)sten J anuari,
Een ,..,zroot en t:>ueriefelIJ'k woonhuis
is up den Schoolgrond
opgericht
en voorziening
gem&c'l.kt voor dl'
verzorging van zestien kostleerlingen
Voor prospect us en bijzonderheden doe men aanzoek
bij den
Principaal, of
D,,,. P. U'{ liE ~!ERWE
De Pastorie,
Beaufort \r est.

DYES

O:'1;,a/ icrsoch t, tid. per paeje.
Een
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r.. "'.

lOt';l
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Zuid- Afrikua nsch«
)IILat~hllppij.

E

te verwen.

I

maan ('n slip, linker oor half-maan.
II, Lcssegocderen i=z+ Stukvutcu, ]:) Kuipen, }:-) Hogsheads,
Kali. tel'ug Iwko.ml'n werden
bij ; I, Leggers en Pijl"'ll met ;\zljn. I \\ïjTlpN~, de grootste in de Kolonie,
Iwtallng van billijke onkosten.
::.! Wijnpompcn,
.1 ..\uclfIl'"rator:-l
ell al Ill'! andere Keldergereedschap.
.JAL'OBUS J. ZÉEMA·N.
~II Leggen; "-T.i,ll: 1:)0 Za~kl'll Aardappels,
,jOOZakkt'u Kaf, 50 ~ak
.
Gemengel
Voeder, ,'i Zakken ('Ilallo, J Damsel: raper,
;31)0 Platen
ZIDk,
I'U:1I'I, Klei n Dr.ikenst ei Il,
\Vajl'ns, KIlrT"I'n, T(ii~~l'rl, K().;l!)aal· ll11i,;l'aacl (·!JZ., enz.
Hartl'be(_'.;t Kraal,
~::l .lanunri, 13\)9.
Billfj ke Termen.
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KUPtITCJ.
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Aangename
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z wak ko dann-s
het een iJljtL.'ll medir-ijn.
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manuen
Let lt nd rr ungCrlt..' i 1'£ on_;:l'[uak

vinden
nemen

Namaaksels
e u _.;u~J~titU[l':l
zijn ta lr ij k : gij un.c t yra:.;pu

"Calfornia"
Siroop
van Vijgen.
ZOt.:kt dt:[l na..1~1l en fH,t ban
delsmcr:'
\On de California
Vijgen-Siroop
Maatschappij j J,t z,;!! 'JfJc·lk.,u outte! d'é
ccut i...
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BoekeIl "(lOf' tic ~cl)l)leIlill
de Zuid-Afrika.

T

E heKOllll'II bIj (iL· \'oornaillllstl'
But' k ha rl(ll' bar,; i[] Z Illd -.Hrib, tot de daar;)ij vI'rlllL'llk rrJjZ('Il

D.

Aitten,-(jcscltieJl'ni~
van
ZUlU Afrtka met l'en inleiding
on'r Jl' .ll:_;i'flll'l'nl' Gl'~clI!l,rl(,fli~
VOor dl' scholl'rl
in de ZuidAfrikaafl:Ol'hl: HCjJtllJ1I(·K. 'l'Wl('de un:k md -; kaar·tje:'l lIitgegeVl'f! JOOl' dl' :\ed. Zllld-Afrikaan:ichl' \. erl'cf!i.:';log, :\ I~.

j

I
i

J. C.Vermaas.-:\ielme

~ldhoJe
voor liet ondt'n\i.i~ in lid l'l.kenen
ten dll'Ilst Ikr ~l.'holl'1l 1;1 ZlliJAfrika
lIaIlllkH!ifll!,
I'l'["stl' t'1'1
tWl'l'de gé'lÏl't·ll\',
PrrJ":\-

}
; 'j

J.

Main Straat
Wellington.

Cale-

LLE p('l'~onen dil' vordt.'l'ingl'n
tegen gerlleldon hOI'dt,1 -1101,ben, wonlen verzocht c]i'7.plvu intoIl'H'ren tf'n kantoro vali den Ondl'rgf'tC('kl'lldl' to .. ('alec}()n, binnen ze:-i
(I;) II ('''en van datum
del' )JIlIJlica:ir;
dezl's;
en alle diE: daaraan ids Vl'l'"'Chllldigd zijn won{t>n I't'rzocht dl'
Iloor !Ic'n Vf'I'.,l'llltldlgdl'
I,edra:_;l'n
binnen lletzl'lfde
tijdpt'l'k
te vel'effenell :
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Reserve Fonda
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BUC'lkl van \,ijlt'll
B"ITTI,fh.

(; . .:\,

Voor de A.dminhtratie
no Doed-I! l'1
B:igendommen,
Ills E.l[ecutecr~n,
A dm,r:::.t..-,.
teu",
loogden,
0urator8,
TrnlU'ce
TH
mlolvonten
Buedeb CD on...
dor n.welij'u
voorwaarden, In.pekton, A.e'j("~c·., .A~t·nt
en voor Inge.etenen
en Nic!· lOll"" ".nfO",
Liquidateur'en
Tsn
Ondel Lt·"1 ~iAat
,cbappi;rn
en ril ru ....
V 'or de Invor,;erlng

H. du Bussy Zaterdag.
en Pretoria.

4 Februari,

Verba;,den

Een van l'T':tchtigerl tl)1111\'o"rZlt'f!
Org('l, md ~ ~ 1'I'_:..;i.--ter-:.
~ swells, ~
KlaVIl'l'l'n. ~1 <ktaal' V'lcqJt'dalell,
gl"l'ltlkt \'()(l1' KC'l'k (If Kap!'!.
:\ II te ZIL'l!aan OIlS kantoor.

H. Jones & Co. AfslaQers.

AESIAB

Kanker Geneesmiddel.

M

EV R. A. E. LoL" NIEKERK
zal van af den 16den Nov _,alle
Zaterdagen, alll'CnliJk 's namiddags
belanghebbenden
ontmOflt.en,
ten
huize
van
den
heer
Rossouw,
D'U rban Station.

van '/0rbnr

and"nl

SCIIL.:i '

van Geld op

VJn '/aS:;';O(:d

:11.

L:r~l

l'll te worden
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P.A.CL DE VILl.il·::C:;,
["',ur'.'"r
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1I .• skr ROII",
i; W .\~I'r,.
H .. 1. ['111Port.'
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C, M. Ih.s'Kr,

I·; J. L.

r.

Desulken die hen "en:i<:ilr:l ~". I.· Blell ..
{$beven
hen
te nom; U~t,"'lJ
.. '.
"LJ
JrolonitJ.
Wee.I",m,r
eu Tl'ul!
~'~'I'
;ohappij.

7899,
voortgezet

D.A·\Rl'E

24 Junuar i, lS~)~j.
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W. J. MER8INGTON,
Seoretaris.

C.S~IITH & CO.,
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Ryan & Co..

White,

16 EN 18 BURGSTRAAT ,
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Voor

Sproeipompen

PSTAD.
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I~.AAFSTAD~
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K.ARNS,
,
'-'?

lVOOR

'rVINEN.
Ke$ten
~

Net Drsutd

.

Stove'" KeukengereedsChap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

..-;

bijzonderheden op Applicatie.

•••
t
~

~

i3

~~

ederlandsche Zuid-.AJrtkaaRSChe
~

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:

~

:,Ii

~ortste en,C"edkoopste Route voor Reizigers en
Coe6~ren vat'~d-eZee naar Johannesburg, Pretoria
en andere pla~tser in de Transv~1.
Dage1ijksche

Kool en Timmerhout bfagazijnen

T' ';' 'c"t-.,,;

M

g

1844.

Deze Maa.tschappij, een zuiver f(1)!olf:vlle IJl.8t,.fli"l} en een dur o/uitwie
Ij(,t'tsli:;dl'/!
in de Kolonie sluit nu alle soorten van Brandverzekering
u>gen vermindorde
prijzen.
Voldaan hebbende aan Wet Ko. 10 1881 van den V rijBtaat is ZlJ
ook gemachtigd
daar bezigheid te verrichten.
Agentschappen
in al de voornaamste
Steden ~n Dorpen van de
Kolonie, alsook in den Oranje Vrij~t1lat en in Nata!.

LIl~

:lj
)0

KOOP,

Kantoor Publieke Werken,
Kaapstad,
of
Kantoor, CivieleCommissaris, Robertson.

DIREKTEUREN:

\ .J ..

'TI

M
ID

BeroeD1de

Depal'tcmPJlt van Publieke Werken, ~aapstad.

De W,·ll'nele Heer .1. L. M. B1WW~, L.W.V., (\-oorzitter).
De WeleJ.el .. HC'er'('n II BEAHD, L.W.Y., W. ?\lAHSH, G. SICHEL, L. J. CAC\'!"';
J. A. HEID, IL K. THEDGOLD.

1 •

..,
c/)

UI'

Brandverzekeringen Trustmaatschappij
St. Georgesstraat, Kaapstad.

.:
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ï
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lJ UUR-

"'B-:QU l"-_rABLE"
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LICHT,

inf"rfdaLe
,.,'d,rij,:},aAf
(Ii' aanq'a.a;.: bij

;l'~Jt:'r:l~tI

Tenders
moeten,
om ir: o\'el'weging te worden genomen, medeonderteekend
worden dool' tweo voldoende borgen yoor de bohoorlijke
nakoming
van het Kontrakt,
en waar geen tijd bepaald ia, moeten
Tendernara
den kOl·tgten tijd vermelden
waarin zjj aannemen het werk
te voleindigen.
De laagste
of . eenige tenc:Wr zal niet noodzakelijk
aangenomen
worden.
JOSEPH
NEWEY,
Hoofd-InBpekt.eur,
P.W.
Departement
van l'ublieke Werken,
Kaapstad,
Hi Januari 189\.).

III

iUrrL:I&. ._ .......
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-------------------_.-

VlIOr het GllaMUldeeren
nn
de Redij'
Rechtl\ohapenheid
.. n Oelroa"h~:
ru P.r1IOnen die Vera.nt .. aordeljJi,e
Pc",
~iH bekleeden, bij het bec.alen vaD .. "
J",lijluohe Premie.

O. lf.

'"
ëo

GOEDTIJ' I \\ :1-<-+.[('1'

Repareeren n('~idellti(',
te Hol!l'rtS()B.

ueid,

d.

a>

::a:_

ENDERS
voor dr ondergemelde
diensten
worden gevraagd
en
zullen
orltnmgL'n
worden
door Jen
ConLroleu '- en AuditeurGeneraal,
Kaapstad, tot op den middag van d'.'11 hieronder
genoemden
datum.
Tenders
behooren
aangeboden
to worden
op de gedrukte
VQrmell .verk rijghaar',
en de omslagcri cr van woeten behoorlijk
ge.
merkt zIjn met de dicnst waarop zij betrekking
hebben.

,
TAK.

K ....techappij ...
De DinInearen komen .Uta Diuclar
lO " ... bij_ om Zakill &f te haUeIea_

ë:

o

r

TIepartemen t van Publieke Werken.
T

T"k ....or·dl. h•• ti .. ,
den 8ecretari8,
TOOr wien. dad""
.i.
:Il.u.t.aobappij nrantwoord"lijk
liJD .... '

[urichtiAgen

::::: eo

GEORGE
FINDLA
Y
&
Co.
Grave Straat,
KAAPST.AD.

co.~Afslagers,

A. B, DE VI LLIERS &

I=t" De In.ol ..ente

WDe
Poli3 •• n der 1ofaa.t(O(' >u'ppij
w",
lon in ontung.t
gwDOmendoor de Imperial.
ulO11iAle.
Trau ..... l!oa. eD O"llje
Vri
tt.&t.o_h. Regeerin~'D, llnDicipalit«ten
~.
Ald.ehDf!"lradeQ.,
Banken, anden P.blie~

1)
:lj

de onrust op 'den Rand zoo lieerschr hebben de heeren A. B. ~
VII.I.IU:S.\:
Cu, inxti-uct ir-...; ontvaJlgen
"an een Johannes~
],urg~chen .KoopllJan ,0111 te' verkoop-u,
een gedl'dte van oen scheepsl.aJing
CD
goederen, JUl.,t van Europa gl'arrlv('('rd,
hestaando uit een prachtig
lot ~
Darnes Dress-goederen,
ZO(l
als SatijIlen, Muslin», Prints, Satijn, Kas- ~
mier, Zepllyr.
Lust res, Silks, in suit ICDl!tcD, Corsets, Petticoats,
Under:cs
wear, Fancy Goederen, .\lllziek lnstrulllenten,
Tafel-lakens,
Bedden do., ~
Damast, enz , enz.
...-I
Ook een assort im.-nt Klaargemaakte
2\lulls Kleederen, en eene hocveelhl'id Tweeds, ~ asrnier, cnz in suit Il'ngtcn.
'l'e WOI'JCll verkocht
in het Pakhllill .van den beer D.II/D THO}I,
Oude Pastorie.

loor

WAARBORG

~ ~

c'5 .~

er: .u~der

'oeds:)r.eu:de
ecur:te;te\
I:ct "I
leggen van ~(3.p tJ.al, dc:, f<c',~p e'
VerkooG van Vj;,s~gol..lci ell ",,1(.;(
Eli!endom,

1899,

(Jm 1 I lIn', \'.111,

8il

Voor leening

D

J.

Wissels

jen,

C.Vermaas.-:\ntwoordl'n
van
Je voo['.,t,·jkll t'n Ocfl'Illn:_;l'n yllorE )ICl'reTI II. ,)11\1' ,\: Co .. l.Illlvll
kOIrwrllk If! lit't :"I1('II\y-l{ekenlflllliTIIIl' V f'T'kl)(ljlzalell, "', At!hoek, t"fI d.lt·Il.:itc (kr sl.'holl'Il in
dl'rlcy-~tT'aut, tt- k(ll'l' aafll!ll'clell, op
Zmd-A.frika.

Uitgave
van
te Amsterdam

£2,'),000
£65,300

...

I, 1- I b:

KERK ORGEL.

In

Opqerioht 31 tflaart, 1846.

n

:1..

1':<11It"I:

11,,<,\""":';'

1..:".:1"

,n.:,

{lid"

K:::.apstaJ

Telegru! en ,Kabel adres: k nm:llrr."
Tele!oon No. 180.

:,' k,'-,!i'

I .. ,.I.!l

9 FEBRUARI,

Trust

CJ

MAATSCHAPPlJ,

,. EARLY HOSE"
Poot Aardappelell.
TI)

STRAND EN ST. GEORGE'S STRÁTEN.
,

l7.l

Jr.,

No. 4, Kerkpl8in,

"V

Reserve,

OlD 1() ure 's lllOl'geD.<precies
ook in den avond.

<JOH. d(,1l aaaboliw ('ener Za.al
circa :3u :\ ~(I voct, zullen door
dL'[1 Ondl'l'g-t'teekeudp
worden inD:,.ll, ..t \\n.an·""r T'·Ji",l-.
wo!",!.:!!
":l_'\'!il:lr."[
).!L·wal.'ltttot op den middag van den
tiden l'\,lll'1lari, l'.k, hij \\·i('n !t(,t
Plan cn' Speciticatil'n
tOl' inzage
liggen.
Schilderen
van Eetkamer "oor blankC'n
STEP. 1'1: VILLIERS,
in liet Ollde SomerlIon. Secretaris,
~et Hospitaal.
P. C. V. BOllw Com.

E.\')Clltcllr TesLllllI'lltair
Call'dl'll,
~-; Janllari, 1~'.I~I.

1:'. .:( l.

:j,j.

:

voor hovenstaande.

Zonder

DONDERDAG
'l'e beginnen

I'. J, LOliBSCIIEH,

XllïIOI.\\'

C. VermaaS.-l{('kl'llOefl'niuLIBERMAN
& BUIRSKI,
gen YL'()r l'c'l'st bc/{in Ilcnd I'll, he25, BCRGSTRAAT, KAAPSTAD.
Loor\'llc)c- lJlj hl'! l'lT,;tt' g"dt'l'lte
(kr :\ll'II\\(' J!L'tllode voor hC't OBr : ..;f:lnll1ll';l . f.ll\~:IUJ \:'"
onJlT\'IJ" ill Let fl'KL'llf'll, ~I.!.
J. 0, Vermaas.-:\il'II\\1'
I{ekenAlexandria en Zonen
hoek, tl'n dll'!l,te lkr sl.'llUleu ID
ZUld-Aff'lb.
l,.

l'l'lJzcn.

P. A.zoon,

&1 CO.,

BAKKTJ1JS POMPEN.

OP

Iagt:

tegell

R, l\I. ROSS & CO"

J.

Ecrc'tP :-;(ttkJI'
TWl"'lk zilllky

zij aanbieden

Banldraad

A

\lles

Ondergeteekende
heeft ter
verkoop ontvangen:
" Hooipersen': hatste verbeteriagen

Elcuicnt.iir,

II IJlen

V.A.X

voor kohtant.

R. M. ROSS

-----

i;~I-~I{OOPING

~T

Lagste Prijzen

de

ENZ •• ENZ.,

E

t )(IK

vall \\' e~-:el~gat, .A.fdeeling
don.

B. G. L,oono & Cc.

P. 1. P"tntn &

van

-_ -_.

ran

~
e

Dames en Heel'cn Kleedillg stukken,

Kennisgeving.

1tll'j,

~II \\'fI'lIf.l.,

PU JjLTl£I~ , )

vau

KENNISGEVING aan CREDlThUREN
en DEBITEUREN.

bevonden.

Ivevolutio

\\, ..{;I

BELA.NGRIJK.

tIJd
lijn
veel
Eerw g't.'londe

LET WEL!!
,~:ohutmesbur-g,

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

"
~[llziek Examina;
St.ra.nd -st.raat.,
Standaa:rds--(Ju.nio:rs)
Kaapst.ad
Standaards
V, IV, III, II, I en
Kinderzarten
School
Toor k loine
Kinderen tusscnen ·t en f-I jaar oud.
Speciale Klassen
in du Kunst:
Letter-schrift,
Snelschrift
en Dregmakerij.
I 'E ondergeteekende
bepaalt
Mevr. W. B. PERCIVAL,
~ r'
Wits dezen de aandacht van
belanghebbende
ouders er bij dat
Principale.
hij van af ] Februari 1~~j9 kostleerlingen tl'gen billijke prijzen zal innemen.
Voor verdere informatie doe aanzoek bij

behoort

1'(.l!ld~·

en

Deel

HIER!

Tegen

1

KAAPSTAD

"

~enlg

E,'n.f(~ KLloI \\·,,·rk.
J)\J;JI"~a..aJiJl'(·od
nl ~k rl:.[el,jh·
":-:]'-1.:/1.

j"·!'I!,·jjt'll_
:'11"' Il.

Standaa:rds--(Scnior.)
Matriculatie,
Universiteits
School Hooger,

CaUfonia Siroop van Vijgen

il'

iJ ARTIS'FIEKE PATRONEJ,

clie
o PG EHICIIT

OP3ericht
van Afrika

:Ka «u.'. ],1' I.,·n ::.·\'r::~1.~d "~l('Tl7.(~rI
y""rr: ......f
r~ JreLOOIl. /_:d it.,!, re,'I~. tI:.: wat u ,d j,:' ht·,'fl.
wet.,'~l .l.rt tw! lu-ru
n.it
1,.dDdl
7...
.'11. I'f,-!,,·n n n.lc r .. Il'

,.

PLEIN,

HOOR

Kaapstad.

_"*-;"11

Vredenburg Meisjes HoogescboJI.
OVERBEEK

Straat,

voorrand

Heining Draad en Staanders.
.
Net Draad-van 2 voet tot 'l voet,
Hoe k Wen Palen

Afslager.

PAUL D. CLUT/ER.

nu hun jasrlijk:sche~

ALSOOK

JOHANNESBURG,

81/

28, Kasteel

~[arlllcr

ontvangen

Druiven: Moelns, in twee grootten.
Egrappoirs voor hand en kracht.
Wijnpompen laatste v~rbeterde.
Gomelastieke Pijpen, voor op*uigen en
afwerping .

I. Levende
Have :-~ Gocdu Karpaarden.
Hengsten,
roodschilllmds,:1
ell -~ja.u; ,..,l'ur'slt--klas i<;ZI,J~,1 Ko« io melk, Alderney Bul
(gezout), ~OU Ooien \~cllaap), 1:,1) HOtlfl'b:l en Kalkoenen.

')P
de Plaats van den Ouderge(
tc-ckende een groot Blasuw
Varken
(Burg),
regter
oor half-

,

Aan Wijnboeren
en
Apderen,
.
_

!II

RESERVE.

Op WOENSDAG, 15 Februari,

KOMEN AANLOOPEN!

'

personendienst

van

LourencO

,
M·,arQues(Delalgobaai) in 24 uren riaar
Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

.

Tarief 'oor Heiligen BUI' JeUDDesHrg
Pretoria OU
II.
"
"
"
Délgelijkscryepersonendienst
n~.ar Johannes~urg, Pretoria en
de Tr~ns\.'aill eh Oranje Vrijstaat.

ifl.--en .£8 171
6d.-ea.£& ft
tl

V

'

Durrban (NatarJ
plaatsen in

Publieke Verkooping

AIfItrt6..

VAN
~.

Kostbare H uismeubefen, enz.,
Aan
;

,

I

,Publieke Uitgebreide Verko~»Ii'

de Paarl,

D
Dinsdag en Woensdag, ·18Il14 éD":t6 lurt

E heer GEORGE WIJNJ.;U die sijn u!tgebreide b~dela~~~id
. de hand verkocht heeft en op vertrek staat naar ".AJnIB1U
naar elders
, wensebende te gaan, heeft be- de] Ondergeteekenden met instructies be~un8tigd van op
sloten publiek te doen verkoop en
E Ondergeteekende

D

ren.

I

ZONDER RESERVE

OP DINSDAG,
0'1

'.

~rde.

10.30

ALHIER

URE PRJilCIJI!~,

IJzeren
Lcdekanten en Katels,
Buffets,
Glas- en Aardewerk, Bedroom Suit,
'I'immermans
Banken. Al deze
(;oodercn zijn bijkans nieuw.
H. SIPIRO.
A. B DE VILLIERS"
Paarl,

Co., Afslagers.

<

....

: '!

P.'

~ _Il r.cI,
~>tóe,
Iud

alen

~.
"

:ti

ë:

c/)

-

r

c-

c/)

-of
"TI

eD ......

III

0
.

GOEDEREN.

oo

•

1'. .T. 1I0S.\L-iN 9' Zoon,
Stellenbosch, :30 Januari,

HAV:E.

tll-LVVENDE

AfsllUJers.
1899:

g¥f

IV-HoOI.
Omtrent 3000 Balen geperste en Losae HaTer.

MALMESBURY

V-GRANEN.
Execntenrskamer en Voogdij- en
Omtrent
2000
zakken
Zaad
Koorn bestaande uit Baard, du Toit's, Witte
Brand- Assurantiemaatschappij
"
"
"
Alsook

IN 1864.

Els. Ken Been en Wol Koorn
1500 zakken gewone Koorn
5000 zakken Zaad Haver, van 150 Ibs ieder
3000 zakken Voer Haver, van lbO lb •. reder
f'en kwantiteit Rog, Garst, sad Barley Wheat.

Het geheele assortiment Huisraad beetaande uit Voor-, Bet- en
Slaapkamers Zetten, met alle toebehooren, alles in eersteklesse orde.
Glas- en Aarde Werk in soorten. Keukengereedschap, eli alles wat tot
een wel in gerichte woning vereischt wordt, en te veel om tt! omschrijven,
en wat verder zal worden voortgebracht.

£8,aSO 0 0
.£14.000 0 0

!IU::..kwH:a~

...

duik te ...-,... ~.
'._
_.
•.....
...; die ... ~

w......

••,',,-,

---

•

de Administratie

Optnokken van Schepenkennwen,
T'ranëporten, H Il welijlu
Contracten,
Voor het
voorschieten
va.n Geld op eerste Ver~nden,
em;
en Algemeene A.gentBchappen 10 en buiten de Kolonie.

GEO.

li C!\OUI:II.,
\
L B. LOCBSEK,

r:

IV

lJ. MAL ILE& BK.

RUST,

Dil. A. J_ T &oux.
A. J. 11&830)(,
A.. W. Louw.

AUDITEUREN

:

:IJe Wel.Ed Heeren I. J_ J. VAN AUDI:
en \lARTR,. SlIlJTS, H. Zoon.
De DirecU!uren vergaderen ell.::en Dins·
dlWl'~ voormidd&gB, in den Zomer te IJ uur,
In dEIID
WinU!r te la uur.
-I

3. W. KOTZE.

lfS rv~
, f-

Scheepslading
Magnum
Bonum in halve mud manden
1'1
nitstekende conditie om nu te
!Jlanten.
A. FITTIG,
47, Burgstraat,
Kaapstad.
E~E

PLAK- PaAPIER.
v cs& rij erg&1l8·elde1'llkoopt,

GUSTAF ANDERSON &: eo.,
en

a6, Lil& ST1U.A.T,KilPSTAD,

ria

" Voor patronen van hunne prachtige
Plakpapieren.

JR.

&

CO.,

Afslagers.

h.,

0"

Al(e.,....

EU RS K a\ M ER,

11_

..,le_
,.le_,

GEVESTlED

IN!·t~38.

YO,,~.
C"

t~.

'£27,000
a4,SOO

Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds

ên&7

en SCHILDIRWilR

<

BILLIJKE

PBI.JZEN.

Lin
assortiment
oruata, en alle &ndere 8OOr1eJl
Vennerselen.

Ken prachtige

Gustaf Anderson & Co.,
" ~ t,qI

B.luiiog op dividenden van dï.manieD.
Puat 4.-Voorltel
P. YID der Walt-W.
Venter.
Om beeproeinp ... rba meer te beyord.ren.
Pont 6.-Voorltel N. Ven"r-B.
F. Bekk.r.
Om de plakken wel lireapr te maken.
Punteo 3 en 6 worden aflleetellId.
Vool'futeld door W. H. Venter-Po Yla der
Walt: Due T.rpcJerl.ag gelet hebbende .p la.t
Iwate ea aohand.ljjko peil'&!! 't'&II dill beer D.
C. de Wui, L.W.V., betreurt het en b.rt
b.t
ten .terkte af ea .ympathileert mit de tri...,..
Y&II Pik.'berR, .a beeoIa.oW't ut
0 w.t behoort p"a&~
te wordea da, WIIIIo
.. r twee
derde yan d. lriuerl tegefl _ lid ia, ut hij
ywpliclat ta OlD te bedanken.
Alg.meen _Iello .....
W. K. Vuna,
8eoreUria.
Th.bol D., 25 Januari, 18~.

.KAAPfST A.P.

IIChrijh

eerst au

nou un

~IoORREES,

EXECUT

E

VDJ', nuIS,

Alg.meene BoadaYerpderio,
plaoUd.D bij
dea b_ B. J. A. du PI_i.,
Vlanurea.tnuf,
op Wogec)q, DeeetDber 2Mten.
Voorsitter P....
d.r Walt, .-retana W.
Venter.
Notuleo pl.aan, goedpbard
.0 (eteebad.
Zakea nn plu_Jijb
belaaI af,.baIldeld.D
-ov.rfepau to~ beIobrUrinl'Puaten.
Á.&Dmoedqong't'&II ondenriï-.
Punt l.-VooNtel W. H. Venter-B. J. YU
der Walt.
(a.) Hooger. toelaiea aan denl.k1aa publieke
acbolen voor blanlren.
(b.) Meerd.rmaoht aan IIOhllOloommiaiu.f
roboolbeatuard.n ia ulre oad_ii_
•• kea.
(c.) Eea seboel in.pekteu:r .. oe' in .taai IU.
in beide tal... EnpJecIa.D HoDaodJeh te eummeerea.
PUilt 2.-Voonltel H. TlD d., Walt-S. VU
der Wal~.
HeM'oepitll(d.r brándlielrtewet.
POlli II.-Voorltel
H. F.. Dekker-W.
dn

~I

.

Secretaris.

Aardappel loeren.

I.w

WIJNER.

KAN
VRIJ
BEPROEFD
WORDEN.

J

Voomtter.:
De Wel.Ed. Heeren
I),

STEY1(S-

.1' ..

""

DIRECTEUREN:

S J

WIJK l'o. :l, BR!.KRIVIEB
BURG.

Totaal
210
£16 0 0
Uit n.pa
IMaobrjjViDppuDteD wuden d.
yolJeDcU t ...... opaom.a :1. EeD epoenrec aar
aoord· ... ten.
Vendu Kantoor, Malmesbury,
2. T.en de afDemiDl ... ti. bea..u.,
op
30 Januari, 1899.
Jl'a&n ea yl_h.
De.-.Wie
rat .. nJag YU ct. plUJijb
uk.D, .a aeid. dát er eeD ieIrOrt na El lOa.
M. wu. De aieuwe iakomaten .....
t18, ti..
waa .r _ lIalaae ieD pede 'fill £11 9a. Sj.
De beer J. StofberJ lIielde TOM, .......
d...t door dill heer C. P. ftII cler :Merwe,_.
eommiaai. lIU te .teIlea
d. .tatUw.ke nrdalea op te maba.
:0. -taria. de h_ Ju smit 91 de Mer
W. Oli'rier W ..... II ala co.'_" u.anateI4.
Op _
YI'a&f y&1l dllll hfet O. 'li. Y&II cter
Merw. uhroordd. d. heer II. OIirier, d&& otu
BAY.
L&rt4 erk.. d ia 400r b.. OOJlll'll ala ......
Orgaall.
.
DiaVitabeetullri 1'arpd.rinI
,.boed.n
te
De heer a. P. ylll der Merw. wilde de
POIItma.. burg, dea 7.... Jana&rÏ 18911.
dubt Yla d. DoacJ._ua
er op "'l",lll~
AII.n .awoordil
bebal.. d. heer Jan toe te zl•• welke _ .. a ijj Ide_ ,.oor clea
Jan Voeter, yoorr.itter, e. de _r.l4ria,
wi••• aldeelinprucl, waat Mdert 4. heer Vu der
_adi
"pnwOflnlig wu.
Merw. l.a raad yerl&tea had .UII er I"'JOte aitDell beer C. VeRter, rice Toor.itter. opead. gaY" I.i. .n.OOIIUr pmaakt. BH .em., •••
~ Ad..... eer (e.n IItrl.fkaart la Yoldo.nae)'a&n'
de yerga4erinl, eDzette b.t doel kert.lijb Ilit· raad in 1892, k>ea it. nad eeD balaaJ W YU
~
Dr. TIBBLES' VI-OOCOA, aerperkt,
.. n.
£~n,e. DUlajj weer ill dllll raad kwam..... de
l
21, Kaneelnraat.
VOMp .otul •• 1I.1... n, ea na .. aige dian.· kil biina ledÏf·
,
KMPaTAD.
.iM, goedgek.ard en pteekead.
Duml .Ioet d. Toorlitter doe .erpUrlq
Op yoomel na dell .ec:ret&ria,.n J. L. Saij- m.t pHd.
PI, I~ ,\:.' Jl' h:,c( J"a naJJU "dl tie OO\1I'o.nt woorin U dezê adverilmtie
IDI., werd bealotea :W. J. STOr.. ao,
~
gelezen hebt).
Art./) YIIInril. nrpderior
uil te dellen
S-tariL
ea &&II 4.n eeeretari. word. OpgedragelI m.. r
iafonuti. ia te wWoeD.
I'BAIEBBUBQ.
Art 8 VIII yorige .. rpt.na,
wer4 afr.hau.
•• Id.
.
TerpderiDc n. iek '-aertaA.rt 7 w.nI ni.t io "bandeliag ,ea.me •• 10- plu", .. boud.. te Vaalfoa",
op den
dat de ,.,,,1. lIiet tBjl.a ..oordig W&I'eD.
Jallaari 1891.
D. beefea C. V.oter ~n J. ][rul.r werd..
De 'NOm"'r .pelld. cle"'raiderinllDet,eVoor de Admin~stratie
van Boedels en. E1fbkten van OVeJ"ledell benoemd .1Il t. OQ6lerlaudel.a met d. Dauiele. be<iI, waaraa d. noNlea
eJI ,.,.q.bcud
Personen, Afwezigen, en ande!'en, aIs ~ecuteu.reJ).J Age~~1
koil tak, ten .iade"a
geoombillHrde .. rp4... "erdea.
.
Trustees en Administrateuren;
de Belegg;ng
van ltap'WLLe riag te bood.n 't'&II de ta"_
Daaielabi4
Drie brie.... wercllll
lWD&liJ'k : Poet •• burg III Paardekloof, em .ekere putea
ntl d. eoml8Ïllie ftII touicht op .tetra_, "D
Sommen onder Securiteit van Vast Elgelldom.
vaa bela •• te balprekea.
ftII d.a eecrebrU
ftII b.t
cliairiktebeatur,
op YOOntelTaD~. L. S.jjman III dea aeere- ea eea Ylll den MCnItaria ftII d. afdeeliap• ii
."
.
taria, weid balloteD een comUliuie aan te .telleD raad.
om talr liloornbulk, No. S, te oaialoetea, daar
VOOrI'" J. 8. Sio1fMl'I .• oonitw: dat de
paoeade kir k"Ïnende ia, om te tnchtt.
d. h,ee eeratYer1II81cle briHea ai.t iD .... .....
selYe op te befIllII,. en lII'l te moedigen.
d.rin, behaDd.ld lalleo WOIIIea, mar .. t.
Meren werd.o ale aeodaair p. 'f1u'WU-"'" b•• ~taar.
TEGENWQORDI&EACTE emCORPO!.EUD BIJ 'WET Vil UT pÁ..JLLEdJT, J.o.17; 188& De
kwen a.l.
V.ter, J A JOOIIte,A J VUjoea,
Aupao_.
J I:rupP, J A_p, en C V.ater.
Voontel 'ecret&ria. J. 8. Sto"":
De ..
.' De vel,.ade buclllijrlngepunten w.rd alp- yerplerior leef' haar inair leed ......
te baKa.n~or.D: Hoe~n.A44e~i.~-.D
1IIl'......
meeD goedgekeurd.
a.a enr )Mt trearia atater,.. Tan da ....
Beyerderin~ Y&D belproeiap.rkea,
,.ooral loWn. ~ofa.yr
wi_ .~ljjcleD ~D ...
(I NGANG WAALSil_Af~').
lanp d. Oraal. eo Vaalriyierea io bei aoord· VOO... rli.. your deleD tak Ja, la het bjj8eacler,
w.. tea.
- .~ YOOl' lt.t ,o'bH.k in b........
; ajj bHft
2. Herbert.D Hay af te mode. 1'&a :aarkl,. rroote medegeYoel me~ de bedroefd. famIUe
W.. t te D.men toi lijll d. Bartarh'ier.
..,
·Bofla.yr..
.
.
•
8. De kleine locafie! te yerplu
naar Ua
All comlU-hd werd ptro .. D, 1J1 d. plug
VOO
locatie
en
de
groadeo
rkoopea
te.
nD.UD
beer
Hofmeyr,
tIe
heer
J.
8. 8~
•
te
•
Teordeele Y&D' bet Gouvernemeni.
D. eecretarie bedallkte ala atpYUl'diade lIa&I'
Vmler werdeD d. geldeliike aabo, d.... tiI· )Mi tliaribebeR.ar.
tiKen .a IU&II1ljjetea,&Ilea ptepld,
Tolg... . ~noll1.a.
DIRECTEURENI;
80118titlliieop ver_Ir YaD d.n weled. h_ De
In l(I1M plaats werd gelrOMn d. laeer J. S.
Wui.
.
8tofterg.
Edele beer J. H. HOFMEYR;Voormtter.
Weled heel' W. MA.RSH, (Fifmá Marsh
J. A. JOOIITII,
De yoa,.ade b8IebrlTiqapaa~
UIl'
I
Weled beer W. illDDINGH, L.L.D.
).
DER _TT
Aa_reDde 8eeretaria.
pao.ea :-Weled b r 4t>Rl~ V,AJi
o:wu,
____
(1) :a.t proYinciaal beatallr te YfaPD tIe_b(Fi
Van der Bijl en Co.)
CRBES.
Mriptie te . Yel'miadera
~
il; M.
A. H. PETERSEN,
:M.l>:
per lid per?M I
(2) De ..... Werkiai ftII W
YiIIaIaaI be·
TAX FRIESLAND.
.tuur te mIi", tea
de 1pOOI'.
A'"Zij die de Executóurskamer w8Il8Clien aan te/stellen als Exeeuteurtm, M~eweg D&aZ' b.t aoonhr" .. nrkrïExecuteuren, of anderszins, gelieven hen te benoeme~ en aan te stellen eenvoudig als
Notulen eener aJgem .. ae y_"'riog
leholl'
geD.
.. te :Men_iner, op Jl Jan.an, 1899.
.. I':xecuteurskamer"
in Kaapstad.
.
D. beer O. J. V..
werd ala lid ftII desa
Toi YOOnDtter gekOS.D li. na l'iebrk.
I
B"ri D&IlI den .toel in eD seid. daar 4ue de tak 0PKeDOIIItD.
Aanzoeken om Leenlngen, onder Securttelt van Vut Eigendom, eerste ~eriDg
De y.ltlllld. 1'erpllerinl.~
-paali op
nn be~ ai.IlW beso.ae. jaar
nl.
tegen Loopende K~rs
V"':1
Interest, worden d.... lljks gedurende
la, wild. hii·.."..
au de yerpderiq iadach$Ïi deo Maten Maart, 1999, te
I)e heer G. Aopsi(jD SIOOi de ........
maktD 0 .... I(fOOte daakbaallieid di. WD YerBezlghelds-uren overwogen.
aan d.1I Ge'Vel'all.r toed. II"', mei .. bed.
if
... J.V ....
wjj aiem&Dd .U ODa tU cl.or aa
S•••• iL
.uloreD heb_, ook........ _
yerrieh·
DE KAllER ADMINISTREERT INS@LVBNTE 'BOEDELS DOOR d.od
tiqtIIl ~
betreft .lektie lIJ aa4er-

J. W.

Verasaureert Los- en Yast goed
tegen billijke termen.

rAD.

stia.

Bet YenJar te woord.o ,.ou aan b.t hooU
yan poJitje.
Voorltel C. 8cboe__
lI. J. Jorda .. : All
tweed. Mtcbrijri ... puat h.rroepÏII,ial'
d.
braodaiek1ew.t.
. VOOritet C. Sohoeman-J.
SehoellWl : 0 ..
eene Ijj.t te opeDeD yoor I11III lo.cJ. ao d.D
editeur na 011. lAM.
Voontel B. P .. Jordaa.-P.
W. tie Brui. :
Dat de HI'It yoll.ade Yerpd.riag op ti. ,l .. ta
Uitziekt ui jrebondea _nieo.
Daarna bedaakte d. yooratter de leI;Iell:'llOr
baaDe opkolDlt eo .lllOt d. nrpderiDl(.
J. H. JO.BUK,
A ....
t s.cr.taril.

N.B.-T0t
gerief van Koopers dient verder, dat de Verkooping zal
beginnen met Huisraad and Vastgoed op Dinsdag, den 14,. ten lO ure,
aan de woning van den heer WIJNER, en Levende HAve, Hooi en Granen
zullen op Woensdag, den 15, worden aangebodeD:' .
"
Banc!t.
Alles wordt gewaarborgd van de beste kwahtelt te z'iln•

van Boedels als
EX8Cllteuren, V oogdeD
Trustees
ill Insolvente
Boedels,
enz.

De WelEd. Heer G. W. D.

aD

JIIO~

II_ren .1. W. ftII .......
l1li J. B •. .JoWau ..
benoelllea ala IMlYlllpDMmd eolaiU.
.
Voontel J. 8clloemaa-O. 8cbMlllIII de YOIgelid. bIIclllijYiapputea,
dat all. plaagbewon.rI lenlpl .. all. II IIIUIlden •• 1'Ilag _tu
doea YU baDa. diea.tbodea oader balllM belIIIhenJlÏDi auoeliik, wat blUlD. iDko.a. .. ait-

7 Eersteklas gedresseerde Ezels die overbekend s:ijn
1 Extra Paard
2 Mol Wagens
lOpen Kar
4 Stellen Achter en voor Tuigen
1 Water Kar
8 Graan en Hooi Schalen
2 Hooi Pressen
Een groote hoeveelheid Wol Balen en Graan Zakken
Nieuwe en gebruikte Wol Pressen
Een kwantiteit Hout

Verlooping te beginnen om tO ure ,.m.

f~LE:'I,

rg

Di_. ~--.

:!:W':o::m::!!.:w.::O:.::' .ii.i.

1 Nieuwe Afslaan
Kapkar,
2
E"r~tddasse
Karpaarden
(Blauw
~l'hlluml'ls) 1 paar Tuigen, 1 BranJen-iju8ketel, 1 Wijnpomp compleet,
DJ'\liven.halies, Kranen, enz. EindelIjK: Het
gewone assortiment
II u isr.uul, Piano, enz.
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all 1'iee ........
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a
G.... a. ..........,
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.Du. ftl'PdtIrÓII ........
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b.... L ..... P. Bruai.
~
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J. W. ~taru.
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Opbetaalde Kapitaal
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volk.
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De bMr G. J. ftII WUI!:.mI

VI-HuISRAAD.

\TKNT
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'ftrder
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Verkooping

OPGERIQHT
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'
te

Wh'
d n_-l'
oon UlS, ge 1egen na bOOdS'
lj e.' tatie, op e UIW' mg
Road, hecht gebouwd en van alle gemakken voorzien met een open Stuk.
VAN
grond voor aan, allerge8chiktat voor het aanleggen van . een handela
man.. , II. ftII N~
...
bezigheid.
Grenzende daaraan zijn verscheidene grootté PakhuiBen,
."" .
Ala GOIDQliaie O1'''',lleia vlei
......
Huisraad, Kar, Paarden, enz als Een van 22 x ~ 1, Een do. 50 x 57, Een do. 56 x 120, aen do. 40 i
'll.u~~ON.
allD,eateJdG'''''''_lIvn,G
•••
'l"oit,
s.
W.YU 4er II."., ca bg.akaar te ..... .. er
56, .Een do. van Gal v. IJzer 24 x 160, en Een do. SS x 54. , .2 grootte.
No.... n , .. ae Boada.. tpd~iDt geb.ud.n
1 F.bruari, om. II.ar ,....
OP DE PLAATS
Stallen en Wagenhuis.
De Gebouwen zijn allen in perfecte ;renaratie en te :U1.yioa, d~ lNeo oJ~uen,1899.
U_te .. ~ ,.bed ..
J. W. ftIt der
..
dh d •
h
.
dl;"
..' d
..-woordia de .oonn"- ... t 5 .. dere Merwe.
i
.
.
er ZIJn twee stan ou enne patten water op et eIgen· om, qn. W.D.
Jd DUT.IT,
gelegen tegen over den ingang naar de Spoorweg Statie en met de uitDe...'!.'"~_w ... ~ftlÏli ell de aaineai
..........
~ abij Kuils Rivier.
FJU.8DBUBG.
breiding van handel is dit Eigendom uiterst geschikt en aannemelijk
;,o'd~~wpderinl
-,
voor eene groote handels bezigheid.
.
p~'-......._._ .-Id.' ....... - beer J • W. ftII a.. rdlll
E Ondl'l'geteokenden
zullen pulI-Twee
0p,8n Erven gelegen op de Darling Road, annex de .oor, i8HOOlldeerd door a•• bee O. 8c.... 111
bliek verkoepen uit den Boedel
van 'wijlen Mejufv. dl' Weduwe A. Nieuwe Guano Pakhuis van de heeren Woodhead & Plant.
rej!e}eD.
.
P. VII lI~;RS,
VoorItelO. Itboeaao-J. IicbeeJua OIR 4e
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KAAP'STAD,

H

EEFT pas het beroemde MaUle1' en Sporting) Mapaijn Geweer
ontvangen.
Het laatste en beste wapen '9'OOr bet aohieten VaD
, allerlei soorten Bokken, vooral SprilJgbqkken.
Prijs £7 lOs. nett.
Hagel Geweren, RUles, Revolvers, ell Patronen van de beste kwaliteii.

---- ,---

Dynamie~ Detonators, en Lont. .
.
Bl ryeles, Bicycles, Bicycles f

mlBLllGSR11D

SORlUJp 0)( PRIJS LI~.

~ e:.1:.1
....
STAATSMIJNBCHOOL

He8l~ eeaer ;Belasting.

H

e'V'.ll1.~
TE PRETORu..

T

ER algemeene infonnatie
wordt hiermede bekend gemaakt dat
wederom gelegenheid bestaat tot inschrijving van nieuwe leerlingen aan bovengemelde inrichting.
De data van het. toelatings-examen
en van de opening vau den
nieuwen cursus zullen nader bekend gemaakt worden.
Verdere informatie wordt op aanvrage verstrekt door den Wd.
Directeur, Dr. H, G. Breijér, Postbus 413, Pretoria.

DR. X. MANSVELT,
I.Pretoria,

Januari

Voorzitter vjh Curatorium.

1899.

TRANSLATION.

.

'DEZEILLUSTRA.TIIt8'BBN~bBLuD, AJ'BBBwINGv4N:bn
L

i,

Alle Goed .....

OF MINES.

F

OR genera.l information, notice is hereby given that applications will
be received fer the enrolment of pupils for the abovementioned
school
Tbe dates of the entrance-examiI;lation and of the opening of the
new course will be published later on. :
For
further
information apply to the Director,
Dr. H. G.
Breijer, P.O.B. 413, Pretoria.
Chairman of Council.

Pretoria, Ja.nuary, 189\).
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SLAAPlt6JrtBB

overeenkooJstig . riikel 266
vau W"t No. 40 vsn 1S"U, ti~ de
afdeelingsraad vall ! Fraserburg op
eene verga.defing' milioaden In .de

NTAGU

Hotlaat te Fl'38êtrbut:g,op 20 Jan.
aan, 1899; een b~lliting geheven
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][ A A. PST A D.

Afdeelinarud Kantoor, ,
Fruer'L1llg,20 1~,

.I

Md_ Bud ~PrIMrblrg.
TENDDs,

voor verkoop hebben,

Boa. ~

LLOYDS'

DDD,

.DOY 8OLOllOlf,

VoanitNt.

au.

hBD. J. <D1fTLIViuI8.
PAUL ..,. VILLlBBS
GODJ'RBY8IOHBL.
J. G. 8TBYTLEB

}folens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
•"MT.1I1C1. ..... o:l.e:..._.
Staan ders
(" rail" patroon), Steekdraad, lIoa.l, JL JlBJWvAlf. JI.L.A.
VANSTUL, GALYAJImiD II VOLTOOII&\YOLlODlBESCIUT flCDIOID.
Gladde Galvanische en Zwart Draad" Hoek-um alhUnnIn.Jn..v..
8 n, 1z rt, BD 20rt 1181e., met &UILUCEIIDBmUIW Ol
I
'0 . d B tNt
ft
Loa_
V!STE TOUlS, JU 20 tot iooYOet loo,"
- po en,
pWID
ou eu, é Dd'
ma, lfII
voet G."~O•.AlIDJlBIOlf~D:,K.O.,
Jl.B.o.s. .......
De .. nip Windmolen ... mUJCt mot tot 7 voet, Kemphekken.
1~Il!fr'.
Wielen Beweegbare Torens.
Zullen
OOK. "
.uxo.u lJTIIIrl
1
.
:::=n:~~':.".:=:"
dan.. n........
Bijzonder Sterke Netdraad voor VarkensDruiven

::':~=

Jl (,_.

De hooa-ste prijs werd behaald door
deze .. Motors" op de Chlcqo W.... kI
Tentoonstelling. 1893.
r

•

AERMOTORS

HEBBEN OOK

nr

ZUID Á1I'RlKA.GETBOKID:
Gouden Medaille 'VaD de Landbcnnr V R'MBitring te Port Elizabeth
...
...
ISH
GOllden Medaille en Eciraten Prij., Jobau ...
burg Tentoou.telling
..•
.••
•.• lBN
Speel.len Prij., Weetelijb proriaeie, Tn.
toon.tellinK, Ro.ebanlt •••
...
... 1891.
ElI1'Iten Prij., W .. t~lIijke ProYiDoie, Tentoaa •
•telling, Roeebank
•••
".
.••
EenteIl
Prij., POri Eliabeth, Lanclbolnr
Vereeniging
.•.
...
•••
... ISH.
Aanbnolen door het B..proeiiDp Deperi.
emeut der Kaap Kolonie, &li het but ~
om water te pompen,
l"ODda Goor ..
GonrulDeDt.
DiamaDt BOren' te ptmanr.,
of in
putMA.
0. J.oatpe houten Windmolen wordt Dil
Illel Yenangen door het Stal.n GalYa11i ....

1_

orene

UUOTOl.

•

Llo,d.'
Stalen !DJ(OTOB.S loopen met
den &aoht.teu wind, sijn geheel .. ll.np'nDd, .D werken met een laupD, vuten 'LiI.
Het UUOTOI iJ de goedkoopte .D!DeeItlCODomi.oh. Beweegende Kracht ter .......lcl,
een Pomp Toette] kodacte een weiair ....
du eeD JOeCIe PMrd. terwijl h., dag en naaJd
lIODder ~'
of Iroeia werit.
Het
Deemt ook ~
de
plaatt in Y&D de loge en ~
"]!fan.
Lifte .. of Dakki .. Pom~.
.
Zij di. TOOIl'II....
mjD Wiedmolata •• "te koopen moeteu wel oudencheiden
......
Lloydt' Gal .....niseerde St.ln!lBJ(O'l'OI8,
_
andere illferielU'll n wurdelOOH ~
Het echte, Lloyd,,' !DllOT01 zal het I'OIICIkoopat en bette bnoud8D wordAn, eD.laeeft
den toett zweit doorgeItau.
WanDeer Tlr'lilcht, worden ,_,hikte ,...
IOneD .. souden om het t.o.tel OJM-e ....
tegen enk.l .-deeltelijb
rei.lkoND,
lpeci&l. IOhiikiu,.
Schrijf om prijalijn
n ~
of "ltd bijlOilderheda om*ntD* cfwpte ná
deu pilt of ~d
.....
UI., W'MI'Ili~ ...
betekening de.. &:OIteD per 1'VlJadt pon ..

ol,.....
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toereaonden wardeD.
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Hokk·en.
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-'-~""'."".""-'tJIMI'"

Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12Darlingstráat,
KAAPSTAD.
BETERE WAARDE ON.MOGELIJK. , '"
GELIJKE WAARDE ONW AARSCIIHMlJtC.

KEUZE, FATSOEN EN .MAKEN ÓNOVER'tROFFEN.
Bezie ons ZOJitEB VOORRAAD .~
Pakken enz. Prijzen voor.
allen ~
.
'-..

en JODIeDI

UA TITI VITlETAlIlIEI, '116.
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KLEEnEREN I

MdeelJngsrud.
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1a1l.IN~

1899.

ReareD J. J. HILL & Co.,
Vervaardigen,
Sir Lowry Road, J[aapeta4.

LLOYDS'

.We.taaPDt. .'

veihoogd wOJdea

---lea>l1I81'_t(6'

voorraad van' ~.

AERMO'Z"OR"

'ftI14.~,~

beJutbul

Hoogste prijzen betaald voor Perziken (enkel Roode Taai.
pit), Pruimen, Vijgen en Appel-der-Liefde.

V RUCHTENKWEEKERS
die deze vruchten
behooren zich te vervoegen bij de

-

iJ;t..het pond.. _~

l. op; alle

~

seleoens

Benoodigd.
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DISAAGS & GO :==:r::~:;:!!~ Op~:~
J.IIIES
WD.If& Co ~~=k;J&
Hebben thans, ontvangen hun

DR. N, MANSVELT,
-/-.
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g,tschiedt kennis

II!:R\fEDE.·

eigendommen'
.dele &fdeeling
,
.
...
voor de doeleinden van hM jaar
Beltaande Uitr-S ~ Solide EI8oh8Jlh01lten: KleereDk... met. 8piepl
Deur; 8 Tt. Solide .tR99.
EachenhouteJ1 W&lChtafel, met ~
J.)la4. h~
~
cm hán4cloek l'ail;
De gen08.Qlde belasting zal v.
3 vt. Bolide E8oheD.houteD·JDeedtafel, met Plaat GlaieD spiipl op 1J)i11eu, .
vallen ~ betaalbaar tijn ten kantore
W" hebbe beal ten het Publiek' te ov .m_··dat het goed huiarud 'fan OM eigtm ~
aOftAd~
ftn genoemden Raad teF~,
IJ
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0
_..-euw
_~:L..1:;;_
..1J_'
due markt --..:1_
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DE HEER G. J. KRIGE.
. Telden hiDderde, beltond lil
1. De oTel'bpitaUaatote .cler
01i6
90b
I.~
DINSDAGMIDDA.G gat het Jlooggereehtahaf
o 1 8
0 0 0
2. De ontsettende wiuteu
lOJI)JDige
K treePeJ'eD
uitepraak in de elekti ... petitie teren 4leD. fiaaDc1eel. hutaen TOOI' alchlelTe eilchteD
• eer KaIG..
met het gnolg, dat ook tie in het llotee....n van pudboudendêD
tweede zetel van Stellenboech
door de· grond la maatlchapplJen.
1 F~braarl, 1111'.
Ea tetepa dat in oa~ uUgaYe Tan
A .. ,I.
meerderheid der rechten "akant verklaanl
41 • 7
hedell Tel'llChijnt, bct'l".t dat dit kwu,d,
o 1 9
Poniktm oo.
werd.
Dit
ii
tie
eerite
elek.~
o II 0
r_
o 011
he' ergste daar eeole goudveld aan lijden
waarop de rechters
verdeeld
waren, een
41 6 0
o 4 6
Pnailllell
kau, weder cien kop opheft. Zee QlfIat.,.
o • ,
o 0 9
.ppelen ...
genoegaam
bewijs. dat er twiJfef in de aohappUen siJll ptlot.ee14 met £3,300,000
o II 0
o • 0
Aardappelta
aak
wa8. doch ongelukkii
kreeg
de 1rapl~ (ge_olijk) eD daar .. kriJro ,lt
o 2 8
.Ha...-hOo1
oU a
o 18 8
heer KRIGE niet het Toordeel Tall diell de vmtlor8 en fWOmoOUn' niet miDder dill
o 1 4
Waterl~
...
,£2,400,000; twwtJl ala werlkapUaal
..
o 0 "twijfel.
o 0 &.- o 1 •
TOIIIIItoes •••
Al de rechters getuigden, dat 't gedraa .tl~(),OOO Del ..,aatlOhappiJ ~tgel.teD.
Wie lijdt o~r
de oYerbpHaliatie inPORT ELIZABETH.
van den heer KRIG.lI ia de elektie boven
dien de za¥ YVkeerd mocht lOOpeD? De
:n Ju. - (Per telegraal.) - De .. ertoouiog
was, en ~ raven te kenDeo, pwone
op de TeIl_markt ..... uiet erg goed cu de prijllen verdellking
Uadeelhouden.
Gaat een
,'ju iet_' gedaaM.
dat indien de wet het in hua macht had overstuur
weseDs pbr.k .. n .... rk.talli·
De 1'OOIT1IAd "ol op giAtcren'II'U li 200 ba lea reto
o

Ulea

S

ij

1!1
0 Il
OOI

0"

0 I
010
0"

8
0

I£~~~~I~ia$ii~e=

op..nobeid .. PIUtaIa hier. ill '•
.T..
1889.-PnIIbtire'
en aari
VrtidillL
Bei·
• IlOl seer beIOYeDÓ. De .. -..
.oor
'
.. Ma ~,"aad
ui "Uk DO. SaDa"',
Iooplll.
1I_ . _...,clat dtbier DJ ~
p.
koUIria. ~...,.
..
Ea. eier
k~iDpn .... Amen·
katUC1Ie lQIIdern ~l door detJ heer E. B:. YIUI
NoordéD tf Piket1Mrg &.d phoádeo wordea
"II lIU.OUa deo 9clea Ftbraari ..... Z, dui aioh
ftD die 1
.... DIaeid wiJlen bec1ieDea lalJea lriei
ill hlUlJle.erwaohu,
ielearptWd .0..... De
_kool'inrea un de Paarl. SLelleD"-h,OIledoD
I('IIbollClefl, hebben &fOOteDbo"al ,e,.ODd~ .....
Zla ADT.
D. ..OUB Aaovs" IChUn' opplllerk*. te
hebba dai on4er de poriret&ea 9'u ODI8 A.fri~.
pvijj, met 0.0" aUg ... ftD etrIitte~geveD
een kaJldidaat te ontheffen van taal. en AIale. de aaodee1en, dao
reD venclielleD. da, Taa den heer" Dj'ria de
"ol BIl 176 balen .ueu .. witte.
hé~ Europeeach
pnt)liek, III dan
De \'OCInUd bokhaar W1U 2,500 balen. Op ,le de z,\'Vare gevolgen
van de verkeerde
Wul, ";tII u. Wii kunneo on .. a leachtea tijd·
Terkoopinl heden werden 66 balen en 63 UkkeD dad",á van een agent, lij deze macht etel- het reden te hebben te achenderen op de 18IIOO~ hierbij te kellDlD I.yen, dat .. ii liet
aangeboofen eD 38 balen ell 49 aakkCD..erkocbt
porll'et
no gemeldeo beer UIl de Cape Ti_
regeeriog van de TrannaaI,
die yoorall"
lig in dit geval gebruikt louden .ebben.
tegen ~orIge prijzen.
&aD8prakelijk i'ehollden wordt. ED ale die ter reprodoetie l&tea,hiltsii 'foor de.ekeiobebe
De heer KRlGE werd ontzeteld ep de aandeelhondera
daa in .lecht humeur zijn lpotpreat, o.f and.rar.in ..
VERltOOPINGEN
ECH ItWEU
DAAD.. erd Dinadag aamiddar
beschuldiging
dat JAN HA.UPT aan zeke- hieroTer, dan maakt de Gecharterde
kliek
ren Koos OLIVlI!JJiI" een kleurling,
51. van dat humenr gebrullr: om het publiek ,..rrichi door eeu lid 'fIlU d. Kaap.tadKbe
bAndweer, Charl811Heia8lljlllb.eteo. ltij e. een
DEMPERS. MOORE • KlUGE, AFSLAGERe.
II Febw-Te ~tlrhler,
afdeeliog Caledon' Toor zijn stem gegeven had. Maar de en de pers in bet harnas te jagen tegen .,iead WIlreaiDeen IIOboitIDTaf.1hu.i tOeD .jj
de
Trana"aalache
regeerin~.
levende baTe, Jc.e goeieren, en.
Illg.a dai eea scbuit .aarin t..ee Dait.e
ma·
rechters waren op dit punt Terlleeld.
De
U }o·.,tw-KraUDgen,
af_Ung Caledon, .... ~goed
eo "politJeke
troleD gezeteD .. area o-loet IH\ lij iD gtl'fMl'
hoofdrechter. IIir. HENRY DI VILLIERS • • Zoo will89len "booms"
leTeDdebaTe. graan en hwaraad
verkaer4en .aa ,..rdrinltea. BeiD811
eproDg0"'
_asitati8l" elkander af, en de waarachtJge
P. J. BOSKAN~ ZOON,AFSLAGER.
meende. dat een gegronde twijfel bestoad
vooruitgang
van Zuid-Afrika
word~ ter- boord en ... om DUI' blill ioa eli 1Iaagd. er in
li Febr-Te Stellenboecb,de plaatiOngegund lIIet
aangaande
het doel waarvoor het geld zijde gesteld en voor wie? Voor de geld- mei "eel moeite bei.e maDDeate r.ade., die
toebebeoren
reedI erg uitsepui waren.
1~lAngTerwacht,
nabij ltuiJ,;ri'l'ior, karren, gegevea werd, en volgenie het voorbeeld
mannen I Dat a het .eigenlijke geheim
BcwcBaDB
J:1.DEUOOIlD.-J!:eD
,elde1lrd
huisraad en boerderijge~baP
na de SIVBWRIGHT-zaak wae hij bereid van Zuid-Afrika.
ML KRlGE, AF8LAOER
m.ilj., !opbie WilliaDII ,eboeten. nncheta
den
heer
KRWE
het
voordeel
van
den
8 Fe.r-Te Vaa1draal,nabij Steytlenille, aIdee·
Dinedai Toor dea magilinlat albier op .. ne
De htwr SaUAr en z1j,ll zetel.
liog Willewmore, leYen8e bne, boerdeeijgereedtwijfel te geven,
Rechtere LAUR.NCE,
beacbuldigiDg ftD den moord Ten haar buiiIID
De elektie-petitie
tegen den heer Sauer ecbt ,.beren nDd. Bei lijk 'fIln bet kiad werd
ocbap, eas,
MAASDORP en SOLOMON dachten,
dat
diende Maandag en Dinsdag
voor het, in eeD der munieipale "oiiail·1urreo geYoádeJI,
TAl( DER SPUT, nUIELHAN.t
co, AlI'8LAOER de beeebuldlging
~eeacb. op de
bew.lIen
waa, dat er
SOMJCRSET WBST.
hooggerechtahof.
Onmiddellijk
nadat de ea eeD lpOar:ler vond aii dat bei te no 7, LelieS Febr-Malmesbury, ~la
co paArdeD
twijfel
bestond en daarom
werd advokaten
9 ~'ebr-ltlapmlltastatie, sa TarkeD.CD30 ,lacbt.. geea
hnn plsrdoolea
ha4den ge- strut, " .. opgenomen, wur hU beacbuldigde
bedleg.rig voad. Na ,erboor no eenip.retai·
DEFTIG B~.
AMclMiE.uI.w.
de heer KRlGB door hen ontzeteld.
Sir eindigd gaf hét hof uitspraak
de petitie
pa w.rd de auk uitg..teld.
lljjD
-IIl: .....
aleCIt.
pur ....
16 Febr-Tc Boeehagefontein,Paardenberg, Mal·
elke partij haar
mesbory, wijn. CD u.ail'laal8, le..ende baTe,IOiI8e JACOB BARRY aan den anderen kant TU de hand w'zende.
DB Stalldard aM Digger. NN' Yencbeeo
81,... 1'".
te
_ OYer dit aeYOlpD" de .et op
aoederen, mu
meende, dat de beschuldiging
geheel on- eigen onkoste te betalen. Deze uiallpraak laatltled.a Vrijdag zopder de gewooe adi~riale
BedeD .oad
MD clef*'llaawelifk ~
IioeDrieI, ~
ia de ....
In Febr-Te Malje.tonleln, Voor Biebeelutkulleel,
want
hoewel
de kolommen. Dit " .. te .jjtell un de aandecilen Dou, de
doabw ..ftIl _'.....
..
~
..
YUf (I) •
gegrond
wae. Met andere
woorden de had men verwacht,
afdeeling Malmesbury, leTende haTe, boerderijgehandelwijze
van den heer Sauer zeer on- markt li hoom." In eeD korte aota Hgt de dorpagenooteD, CIea hear __
loJLUI aaae ~
oveeboer. kur aait ... .,....
..
hooftlrecatt>r en de preaident van het oos·
.-!schap, &'f'&Ileo,
eD.I.
voorzichtig
en onnadenkend
waa, toch redacued&t)leiteYe!'lfeefalou
sijn iDleidingl· TBIGUIUII&If,tnd la
' .. cIeD
bet
ea4inkU;..
10 Febr- MalOleabury,a5 .zola en 26 paarden,
telij
Ice
hof
waren
bereid
den
aeer
KaIGIl
~
Jr
laar
de ....,._
.00I1I
itPJ4.
was er ~n
bewijs, dat de geschenke.
In artikeleB te achrii.en, daar nielland .. lOU .. aarde
:n P'ebr- Vaalk1eof, aldediog 'blmesltury, !eTen·
ziju zetel te latIJD behouden, terwijl de ee'lig verband stonden met het verkrijgen
oIehne, boerderljaereedachap,gran"n. ('n.,
21 Febr-Te tlchildpa,hlei, di.trikt Hoorree&' president van het hof te Kimberley en de van stemmen.
vau d. aandeelIBmarkt. Bet blad.egt
D.
wwd tea eeD .1'8 YGltrokka .... ~
te
.
- ....
Dit is echter eelte waarborg. !eTcndehaTen,hoerderij~b_p
en gnuleo
verder dat bet op de uDwJenbeura lOOdruk in de
.
GeNf_.K"k kerk ..
~W
de~
te ~.
--rechters
hem ontlliiitelden· schuwing, niJt alleen 'roor dell heer Sauer. w.. dat de m_te mak.laan aiob niet deB tijd da. Jlad.aIaa'.
24 Febr- DroogenUei,
afdeelinIlMalmesbury,een twee andere
tnII'4IiPIa ... 1111 &oe ... ~
te
.' (Op
maar
Toor
alle
toekomltise
kandidaten
menigte leveDdeb.aTc.boerd.,,-ijl('lreedachap,en.
sunden om roedael te genietea.
profeaor ~
bit ...
liD ~..:
eli, pIlII' hMODd er 'wijfeL
,o.r ...,.
Aanpande
tle:.Je Koos OLIVIER aehle de
28 Fecr-Leeuw ... llei, nabij Rlebe<ok
Weat. afdoe·
om in elflktie.tijd
uiterst voorzicMig
te
EBN OUDTIIBOOIJtICH£
COXllI.IB.-De
b.b. at.diejarta te S
bOICb luid
De lIieaÏaDd lea. op
_,;..
. .... pat
hoofdrechter
in zijn uitllpraak: "Van de wezen.
kOIl llaIme.obary,!eTende ha ve co boerdcrij!!"reeI·
De wet verondertltelt
dat alle J. H. Scb~man, L.W.V.,G.O.Oli,ier1L.W.V,
kerk .. ped ..
1n&I_
wurol'iri
...,.....
1116.....
..,hap.
'rele «lnbevredigende
getuigen die in deze giften kort voor -een elekt. aan kiezeNl eD Geol'(e WslJilljju
Rilteren meiden mail. W8IItello
def
....,_.,
...
dell \oat. IB.de......
...
I Maart--AnYlkop, afoiccling Malme.bury. Geil"
getuigenis hebben afgelegd, ill Jeze ot vrienden
te
de~
beIGe- .erd
araAlI.........
W....
gelldven omkooperij
ill, en trein ia 5aapat.ad unRekolOOa om ala eeDeiepu. OlD Ilia,
groote boeTeclbeid ICTende bave, 10S!Iegoederen, zaak
...
nit .aN.Up
op
r.eer st'lrke getulgena is noodii om deze taue buone opwacbti.g bij cle regeeriDg te bn nit itelltDboioII
h uisrud en graneD.
man OLIVIJIR
omtrent
de sleclltate.'
De UIl..w,e
welilb- de ~
iDarb te dfiJ'f'III'
..
I Maart-DnokYlci, dilltrikt Meorrceoburg.leveD'
'r~nderstellin9
te wedersprebn
ot op te makea. De kom.t il in -rerband met b.i water.
Waarschijnlijk
heeft
de
heer
KRIGE
niet
bekoortiike bnlds, .......
liotatie llCIOItit .. .......
ik
de baoe, boerderij~.-Iachap, Ilf&nen,enz.
heffen.
IDllieD !8ringe gifteD kort voor scbema Toor Oud"boorD, .a, n&lU'"il ,..roemea, al..... " ,..,.u.w door
8 Maart-LeDl(ekloof, nabij Ricbeek Weet., !cTeD' eanll een stem van de~n "'slecllste getnige"
il het lIlÏI"entaad .olkomea ait clea .. ., flI' meiIj-. i. •. eie jeap
K.a&ie 'heaa..... MI di&; il jUli de ~
........
de elektie op groote lebaal worden uit· rnimd. De !loer Scboemen deDkt OTe~.. nip eli J_pIaiDe eie ViDien (JW'OC*l iD....
tie haTe,~.riil,"ereedll('hap, granen, CDOI
dU'"
atDOkbIU;j
la
de
lIUId,
'it
........
gekregen,
om wien hij uit zijn zetel,is
gereikt. dan zal geen getuigeBi8 hoege- dagen aur StejjDsburg te P&II iD Terbaad met faJM1 ItUlrudj., o.,.....art
17 Maart-Klein RemhOOlfte,af,leftllng MalmeA'
KII U ~ 1aDda,~
Ju rap. ... ...
... __
du,.
......
...... _ _.
••_:::..
_
.......
h .... __
bnry, In.Dde tu .. e, bos'derlJg-..rcalschap, bui.raad, g.zet.
naamd lterk genoeg zijn de presumptie.
~en,
eM
Omtrent
het trakteeren
der Malays te dat ze in verband stonden met de elektie,
OUDTllII0Q1UI
verkeert in eeD erbarmlUkeo boofdjet) ea door _ kleiDe lie.,.
of ~"oor - appel of
J G "RASKR, AFSLAGK&,
toeetand. DelttOOfte i. leer zwaar. Wat.r .. ordt jea.,..... de "aooicjel" BeIeD .Breda,
ftD ~
oI.o11E 4ie ........
• op
..
::iomel'Bet
We81
Strand
door
den heer P. weg te nemen.
15 Febr-Te Harrismitb, OVS, ó pl....tsen gelegeD
_kooM tegen 3d. en 4J. par emmer .a il 'OIU Brift, Obritnol 8OVIt., ...... JI.rail: POPP7 eeriiju
DE
WAAL,
A.ZOOD,was
hei
hof
ook
verill het diatrilr.tVrede
Vrij burg en lfiddelburg.
Di,t .erkrli,baar. De m_te boeren aija belig s-.o 811 lIUPerhe JIOOrnea, elle, Jaoe PtIaCh' U
e markt..
....
JJ THERON, AFSLAGE&
det"ld, doch de meerderheid
was aaa den
Als Bondakandidaten
voor Vrij burg zijn potteD te pnD.
Men moet water puttea "oor joa, ook, in .... ~'~Q
_t .... ook
.........
tlij ,
~
:i Maart-Ondpr !lrand.allei, nabij Worcester, kant
van den heer KRlGB.
Rechter
benoemd
de heeren C. 80nnenberg
en paard.a, be8llteD ea Itrail,osele.
D. IIoom an1 Jdeedjet ea ,.~
.. ~
ia!elJirlate ..... ,..... _
.... tllflll(l, Ic.ende ba..e, CIU
M' dd lb
d'
04I&8t il lleob' eD"-1Ir geeo mieliea, hooDen
bel&II.taIbDc UIl la .. ooder. lIaDd te 't'8I'kOOPea TOO!: .....
'
. dia ..
LAURENCE meende dat er gegronde twij- Da . I WIT
II Maart--Werce.ter, T...tgoed eD.trni.Togeh
we
ene I. e 1 e urg 'lfer gUl;' of pompoeoeo ~Iaaid. De atrala"otel•ltenaellliq harBt' ~
... ~
'De
der ap ~i.. ... 1i!t kODdea lrriiaeL 0.
...
£el bestond of DE WAAL bij deze gel.n.
PAUL D. CLUVER AF~LAGER
teren een Algemtltlne BoudsbenoemingabO booderdeD. Indien de
voortdaort braid ... 'Nilic la .. fiUIda ftD t
lr1ei.ae ,de _..... ...-Id ",fir.. VTeeIoh
,.....
a Febr-T. Banh0c6 SteUenboeob, .....tgoed, keid. ook voor don heer KRWE werkte. vel'jpdering gehouden met het gevolg dat zal b.t nog erller wordeu ea mea .ef!t niet .. ai ~
.. ~
Benie ~
.. G-.M koota'!RIl 8 &ot peoe. Na
.
~
IeTendehaTe en lewe ,,<Lteren.
de heer David du Pie. i, IJlet
'
d. komeade wlDter 181 baren.-ConwpotldMl.
Baaier, dM -bet PwicbtiP ftIllnm &ab. teA ~
L~
~
.. ..:maar
hij
had
geen
twijfel
dat
de
%s.
aan
15 ~·ebr-Ka1l&i>n.
di.trlkt :-ltellenbo8cb.vastl{ned
meerderaeid
van stemlDen gekozen werd.
.. btIeIea.
..- eli -- DU
DI DBK. WILL.X 011: BxIDT, ill DUr "U met TOlle
Na· aIlOOP eier
PIeeIat;IPeid tI'Ok ~
deelUI
~~ ..... ..
cletl
..ee, k'!lder·en boerderijge~llap,
graDen, e~
WE5'TZEI, weden
gegevea als een omWij
wenschen
dele
heeren
geluk
mRt
"
..
_n
'ferDem.a,
Dinadag
UD
aliDe.ouiD'
,uaIIQhap
DUI' "The BridjW"J de
ftD
$d.
per
poacl
rOOIlI
bel
lIitr,PPP
de ~
G G GIK, ,,u'SLAGEH
koopsom om voor KBIGB en DB WAAL te
hun.e benoeming, en vertrouwen
dat de te .Boadeboeoh O,.erle4eDiq deD ouderdom na de ouden eier bnaid, .......................
ea
Y8rllooll. wardt, dat ...
de....."
Ib Pebr-Te Papkuil, distrikt Hay, vee, lJoerderiJ'
stemmen.'
litechter MAASDORP aan den Bondsmannen
en vrienden
van Znid- 66 jaren. De oTerledene w.. jareD JaallaDd- IoauaerrIfke boorden eier
Ih& "'. Mr PODCl, eli
el'
gereedschap, en.
32 Febr-Te KalII:fontein,afdcelingHay, de plaa~
anderen
kant WIUI van gevoelen, .dat het Afrika ....
"Nn on..............
n.n _.
V_
................... U ......
joo .. .. ID-_
........ _.
Kallr.fnnteio,!eTeDdehaTe,enz
laten om de verkiezlng van deze heeren
d4ee1ing 01amwilliam in de .. etpTeDde "el'(a· ,.ier mei ooeardea
moedip wi.. boer YOOr .. ~telUIIe
.....
bij .eo
trakteeren
der Malays ten behoeve nn
15 Haart--Crilr... utad, de plaat. Kallr.funtein en
ie verzektlren.
derio,. Bil .... eeo btMdet nn deo beer H.~
merktP
.. ~
KRlGE
en DE WAAL geschiedde en Jat
enen 83 0" 162
In "erband m$t de VMlbu ......che kie- de Bmidt, UlÏltent tll_Drier der Kaapkolonie,
Gearrinercl UIl bet oaderIijk ftI'bI~ .. r.
te ......,., liter .' .....
"ij
•• _
die thaoa op reil il DUr EDiteland, eD na deD de d
I
---.
la
~.....
p.bliek. op de lUI'kt
• ward&.
J W STlGLDiG, AFSLAGER
de heer KRJGR ook op dit punt ontzeteld
~l'Blijst, zal heden eea applikatie
'Voor :beer Adam de 8.ud'
L. W.R. De o"erledene
a e,.. e ea
=tal
U · _:_....... ~.. 'L.._
l.I_ "'___..a4 rebr-Te Hopefield,eell erf met gebouwen CD m08rit worden.
't h
h h f dl
SO
b
.,
eem
beboorljik piatpeeMerd.
Itftm ~
-- - la .. -...- .. Tenebeidene onbebouwdeeneD, IeTende haTe clU.
ooggerec te 0
enen,
nnen erg VB. laat eea 'ffl)UW en á "OIWIlllll8D
kinderen Da. De bee T."8I'lICIIfattlobalUll de.......
AJr 800'
op ete mark, mil ........
....
~\an het einde van zijn uitspraak zeide Pennel!.
In deze applikatie
wordt ge- b8frrUljnia Yiadt bedea namidcJas pluta om balf danig.ae de lI:ette ~
OeCIer eIe~.
-.
.) maar W la tlf8ll ~I..,.
Toorkerkbuaar
do hoofdrechter:
"De persoonlijke
be· v~d
dat de naam van den verweerder,
'iif uar UD de Camp GroDd be,raafplutB.
"ce .ilml ....., laW wooDIaait iaIreriOIaL Da& die .... ,...boeNa ati~. ell aoctai;- Ht reeId
A. B. Dil:VILLIERS.t Co, AFSLAGER;!.
een vol.ntier.
van de Vrijburgeche kieDe" BOO)(" UI GOUOIlIJH·A.UDE£LJIIf
mag ruimé terrein _, d.oow _
lCIIIaiYol .....
llebbeP op de .ark& ~
.. :drti- ...
a Febr-Achter Paarl, een Aantal l""iC goeJercn, <!Chuldigingen
tegen
den verweerder
ha TctgerTen enl
worden.
Wortit beeohonwd "orden ala eea taatbu.r bewUs "an nil .eeJklearip.~
ea ~
tiIOeMD
-::=~Itk
.,... ~
werden zeer terecht vóór het dienen der zerslijst zal geeehrapt
II Febr-Te Klapmut.. tatie, paarden cn ezel.
deze applikatie toegestaan dan zullen de de totale millukkiog der po&iDlell ftD eenige en loof b-'tapea
ID .... ,br600
.2<.-...
~- ~'~
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van ge,.oelen
dat hij zijn elektie op een tieNl, in dezelve positie als Pennelt, ook door iDweo ige ruat'fentering.
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et il moeiijjk .... t ai-' boenle kearir ~e
tdda,
.. • r-·.....
. T "
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9 ~·ebr-i' ....rl, ,bm ••· eu heeroDklecIeren, lino
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• PUI r •
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~
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13 Febr-Te P....rl. twc~ cnen, CCDbebouwd eD gertn~e uitgave, niet meer dau £2.1. een ook in Kaapltad geregistreerd.
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een onbebouwd erf
• -..
belaDe 11, onrTloed ftA fir.. lIaCIat UIl
L':~'__
~~L
.WAop de
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NaII& ... ~
door -.at
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,...kig voor hem heeft de meerderheid
van
Onkoste der ltr1ge-zaak.
II Febr-Tc Piketberg road, een groot aanulAm ...
pfnoikt, er Teel toe beeft bijgedragen om b.i
boaderdu \'&Il pawn, .erdea lieiJd_keo
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11ft ja a.
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,
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het huf bevonden dat HAUPT, een zijner
flkaaoache goedereo 'an aUe """rten
De hee::, G. J. Krige draagt ongetwijfeld
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11. d.....
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reft agenten, sohuldig
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In de afgeloopen
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nui'raa."i,
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J. W. HOORREE8 Ja. I: Co., AFSLAGERS.
TaaUlUG OHGILUE..Fr&IIIChhoekSl ,Jen. - gom beduk*e la luimige beweorclia&eD Toor de _~de
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zeer 'Yoldoenden toestaad vond.
Hij ein- konen waa 1191'7' (~ verplekea
61.46 TOOr Itrij4 aal hinderen.
.eek
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De 1'aD&'aDY1ka 8Poorweg.
DE PBILIPPUJ'EY.
LoNDBII. so Ju.
- (.R.uIn-.) ~ De beer
R~
~
IIAD de JlorrWtg 'po.l med8(ledeeld
da' hO nl.t met de rqeering beeft onderhaadeld be~1fende
d. riilrawaarborr
~r
de
aerate HG$le yaa den 'rllapayika
'pool' •• g
aedert h.O h.t 'Y.-t
heeft gtIdau.
De
be .... li eeu 'Yoor&ichiip
voort.-~tiDrT&a.d.a epoonrer aan ea aag$ -ht het
tch_ geea pablielte lIJmpatLi.
UI ....rlie .. n
door b.,
Y1II&hoadeD un' ,Qedo a_ie'
en
(l"eaoad ....rataad.
De heer Geo,.., W yodbam. cinder ncreWia
~r
oorlor. bad .. a oaderbood
met jair Alfred
Milner op de Brao» voor haar yertrek. •
Bet joaa.&e d.pêche
Tau ~eneraal Otia doidt
eea rUliger geToeI aau oDd~r de Pbilippijnera,
en men boopt dat alle ,e ..aar nil ge.ekeD ia.
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Regen te Pr11U1Albert.

"_...Jia...;.

~.

K.~iM
Do

PIU.' ALlIBaT. 1F."-(.R..Nr).-PraoJlu,.
regeal aijD Dond.rd., .... oucl iD II., dp" eD ó.. tr.k rnlJen.
Dur bfl au op .... Je plu ... iD
het dwtrikt r"".lId IIMfi ·hoopt lII*l dái er
.,.. eiod. UI kOllleD aaa d•• ware
U_
nil
IeTende h.... e. SoaJJDÏ&e boeren
bbá al Jum
Tee TeriONa.
:

ta·iT'....
O~

\ .~.

N AT.A. L.

KAAP-qtuRO.

)i

LoIIDEN. 30 J.A.II.-\ !ie1der.)-De
Daily .Vew,
geloott dat kolonel Rhodes Ig~tereo
met een
boodacbap naar lord Cromer Is ..ertrokken
in
Terband met deo Kaapachen·Cairo
.poorweg.'

De

heer Kel"l'ilUD aan 't kuteren.

,

I

z.\ a

DURBu. 31 J.&.II.-(~.)
..... De beven
M.niman
(tb_orier
der Kupkoloalel.
BOQ1
(Kaapaobe
doaane dflpartemeDt)
en 8•• 00d
DREYFUS-ZAAK.
(II4ICrewia na den heer Herrimaa)"
k __
gister.a iD Durban aaa/ell ~...
mo
me'
LoNDES, 31 J.A.N.- (RtuUr.)-Een
•• t om de Uoorélua terug aaar. ~
Zij
....
<le Dreyfu.·zaak
te refereereo
naar bet ..olie bali ledi", iijd aan bei be ... a nil cl•• tIII en
aof "aD c_tie
werd door de Fruache
repe·
omatr.k.o.
Hedea
I(ingu ajj po .D8Cialen
nag ~&eren ID de kamer nn a.fg... aardigd.n
trein naar Umkom_
••
door deIi ..
IIlgotdlsnd, en later nau een. oommiaaie Tar· Duid Bunier (direktear-paerul
der ltaWwezen.
De
heer Dupuy beeft UDII1IDOllIeD acb. Itpoorw ... a). lie. ed. heer OampMll,
het rapport nn dea hes I' Maaeaa un dit comité
V.noa, 1 FnL-(~.--o.
L.W.R., .0 d. b_reo B. W. G,__.,
G.
over te leggen.
O.Soa_ba" en D. B.•. W.....
.
Paoyoe
en Beusen (na d. Siaadard bank).
Itecla
een
pkosea·ala BOaMlWICl __
&olleD ook een be_k
brfllllft. ua
cf.
.............
..-.
_
Nat.alach •• mer ratludetij.
De heer Merri_a \'OOr Vryb:;t.-=:
AI.LERL EI NIEUWS.
O~O. A. a-tonber _
wei,ert
bealiat om aielt te lain
oDd.,...., .. , ala __
G.
D. Baubroek. Er ..r.u 10 t.kba•__
op ....
mul' de b~r Honey T.rldaard.
heden ~D,
LoSD.EN, 1 FEB.-(Reut"..)-AI
de betrokWOOnliId.
kea mogendbeden
heue •su lI&meog.. l.emd de dat boewel Itij ai.t de vrijheid had de ai.. ..,
aIgemeeae ~u08lDilll"~
--der conferentie
mede te
pJoofde hU
gemengde. raden in Egypte DOg' aan te bouden
dat de moeilijkheid op de gftIII to. be~a
..oor een Jaar.
opp'
De Amerikaneo v.rhaastea
de atJ:8lIding vaD van de haDdela .... olking aoa .ord.a
loe\.
..enterkIngen
naar de Phihppjjnee.
De pruuee
1'&n Bulag.rjje
ia oyerleden
weg.na ontijdig. yerlOllaing.
BUBO-PEST.
Lord Kitcbeoer
i. op nieuw ver1rokkea 0111
den Khalifa op te soeken.
PIETER){ÁRITZDUBG. 31 J.A.IJ.- (JUuu,..) Volgena onofficieeie bericbten inPJru_la
oat.Maaritius
ia Terklurd
ala beemet.
..
vaagea hebben de soldaten van majoor Lothaire
d. g_oue
Zlcb aanjlesloten bij de Batateie oproerliDgen ea acbepeD 1'&a daar komende .allen
hunne cffieieren gedood. Yajoor Lothair. werd qDarantain. moet.a ondergaan.
ge ....ond en il een priaoDier iD de handen der
oproerlingen.
UNIE TAlUEJ'.
De Ti"". meldt dat h.t besoek vali koloael
Rhodes naar Egypte ia ?8rbabd ataat met de
JUBILEE
COMPAGNIE.
o ..erlandacbe IUD.
Eene demolllt ... tie, beataande oit 10,000 per1'1IITE... .A.RITZHUao,31 J.t.Jf. - (~).
sonen, ....erd gebooden te Alben Hall, toeo be.lotoa werd laet prote8tantilaJe
te handhavea en He$ word~ b.k.ad re-ki dat eN __ lOrPi goezullea .ordea
bt
te beschermen, eo de o.derdroklriog
nD de mia deren 1'&a Natal to8(I.late.
aruler. deelen na de toluai.,
-aar hei&en de aftaat te eillCbea in d •• taatak.rk.
ToIa Terdere belaaung.
Draak. ...rop
vriJe coayentie·iuoerrecbt.a
betaald
sUe..
moet het Tencbil t_beD
aiea..
eo oud.
inToertllCh&ea betalen,
.OOaIa ook
aisaren.
ciprelten
eD tabak.
NIEUWS UIT KlKBERLEY.
Op d. jaarljjlrac:he bijeenkomsi TID d. Jubi·
lee pu4lmi,iD maaiachappjj.
bede. midde,
geKIMBERLEY 31 J.A.N.-(ReuUJr.)-De
jaarlijk
boaden
de de Tooraitter dat 41e_tllCbappjj
...:be ..ergadering "UI den Beacooaaeld
tak der Terled
jaar di yidenden la8d uiibe&aaJd g.ljjft
8. Á. Leágue .erd
gisteravoad
geboudeo. mei aan 100 percent op het lrapiiaal. en bo....adiea
kapt. Bro ....n In den stoel. la den loop ..an eea .ar.o ViHare Main Be.f ad..l." nrhoold
oJ"'Ommin(l" "an bet ....erk gedaaD in 't algeloo·
yoor eeD pumenlOk.
batterij plui&, weik.
pen jaar zei bii dat zii aan bet eind ... ao 1897 aaddeeleo sullen .ordell
Terd_1d i_h.D
d.
101 leden badden
en aan het einde nD dit aandeelhood8l'l,
hetgeea een and.r 600 pereeoi
jaar :l89. Na betaliDg ..an alle kOlteD haddeo
mukte.
De rekeningen klaod.D aaa .. a pr0zij een balaD8 Y&D£12. De voorzitter wei~rde
fijt na .£14.005 •• ODde .£15.840 winai op d.
zich te laten nomineeren
en deu heer Crook
..erkoop Tan clailllt ea .£1.061 op 1,832 Main
werd e.nparig gekozen tot ..oorsitter.
Reef ~ne
aaodeelen, hei lutaie
•• lk. d •
. .Yen beeft een plan opgaTat een clab te compagDi. boudi ter· goedbaring.
B~ ...
stichten
op deulfde
buil ala de Kimberley
bem aaageaaam te &eIIJIea dat de -taohappil
club.
alle I"8Chten T.r .. kerd h8d .p d. 1~ ~.D,
De cadeta werden siate ..... oDd jl"eïnapeeteerd die zii g_mealijk
met de 8aJiabary compqai.
door den kommaodaDt TaO vriiwilhgera, di. deD h8d gehouden
op d. pluia
Klipririenberg.
(VIJIt_~.)
merk baren vooruitgang
der joDIen.
aeclert Oat m... nd. 45 CIaiIDl t.....
a pboudên
mei
laatsto jaar ~
Niemand
w.. alweaig OD· de 8aliabary mVDl"fICbt.ea op 51 claiDII. Deu
77 J.. aari 1899.
V.... aderiq pIaoudeD op den lOden JIIluari,
daoka dell r.gen.
Er w.. een groote IChare T&O recbten W&reDm mQ.apacht 0Pl.DOIDeIl. e. dit
GU
ault
natuurlijk
~
.......
,..._
de bee
.
beschoowers.
_kte
hea Tao groote
Spreker meea· u. correapaodeai uie' m.., "Ill aiob Iu. boo.
l'81l 0 J :Boax, 00 .a
de dat de toekolDlt
Tan d. raaatachappif &eer rea. 1& moei' a .... en. dat ik PetI _...TOOHiiier:i A J .Ma1Hrbe, POd. Olerk,
hoopvol .118. D. t ...
aftNd.ad.
direktellren
DieU" heb. daaraD;l beb ik P_...... Ik beb
~.t;
A. B Krlealer, B
DE SPOORWEG MISDAAD.
werdeo b.~ko&8D. en •• rden bo....ndiea begifgenoht
om te "D
of' Hi lIiei al
lfotaltil
der
.
_--"
_I __
tigd me~ 145 Main Reef IlADdeelen.
maar na moet ik maar .eder mjjne
rai811 ~
TOnP
VERHOOR
DER GETUIGEN.
booren. AI • h.t niea.a dan aitt - IIAD'"
PlIIaHieU ".,...
nnl pJea.ea, IlADt.ooMDcIe
-.
aoderea .eien hei daa ook hoe I... _t 88lllIalaIII ill banCJiO nil £SO Ga. 141., eli ia d.
UlnNHAGE.
:11 JA.!"I.-(n...ter.)H.'
veron alhier
bank
£tt111 ... N.
boor TaD de l{etoig.Di. in d. spoorweg moordzaak op de ritenbaie-Port
Eliabeth
lija .erd
,.DaoOGU.
W
- .. be. ooandie rapporteerde da,
heden voortge •• t. De getaigenia
toonde dat
SPOOR WEG OPENING.
De TI'flN8Iijke dl'OOlM dam DOl 9Oerl. V.le de ......,
ill trUk oe. 4 la pad.OrM &ija.
...erwcheidene
ka Ifen
reiekaartj..
kocb teo te
di .... a bea.jj.keD ,,&a la.oeaw .D 41.... Daar il
De ..,...,.
... 8811 brief
het pabliOe
Zlnl'tkops
op den avoad YaD dea moord. en
hoepaaamd
aeeD 'I'08CIMl
\'OOr"
ctiena, •
depert-t,
50 Deoembv,
HEILBBoli. 31 J'.A.N.-(ReuIer.)-De
.poor ...
&aD den verkeerdeo
k&Dt van deo treio uit- .erd delen morp..1 d.oor dea preeideni Daar en aa 18T.n de _tera oók 01'. ID Itei _Wikt
lIM, 81" betrUkiar int rebaiDs
le..
supteo &eDeoIpateh.
De vrou.
TaD de statie·
di. yoor de droop .el af
ua ... Jlitclt.u. pu, waarH.ilbron geopend OIIder (I"t"OOt. f_iTf8nac! •. .Ua nn· boeréa,
m_tor
aldaar zag t ....ee mannen uil deo treio
warell; die bou pheel eo al1lÏ~
sila. ill Mt departIDMa'
weiprl:le d. rekeniDf te
Een banket .erd
ia eeD middag gehanden, ~
klimmeo en contier bunDe kaartjes
af ta 118'I'ea *>eD vi.1 de presid.nt
De eea heeft 1000, de ltDder iot'tJoo lCbaPea hetaIn, oairedea ftD den lleabiaa toeeiaDd nil
d. Brit.cb.
Beahnaaaweg baaateD ia d. rich~1l
Tan Coyler Manor.
TUtoreD. WU ......... a \'OOr boIspnaood.
De deD ....
land lDaatacbappij "D•• epDI bet opl8JrD
Tall
De goard 'rao den trein' weet nieta nD de zaak. diffJrenti .. le taneT.D.
hlOien
dat de _iaria hierop ullIIIlwoarBij baalde Cij.ferI aan boeren •• ien Diet meer "oor of aabteruit te
De derde miadadiger
il Dog op vrije ..neteu.
pan
me'
hua
Tee.
Velea
sila
.....
trokba
den,
dU
d.·raad
het
beate
~
bad
iD sUa
om ta be.ijae.
dat d. mlAiacbappii
_ maal
Meo ..erwacbt dat de vroa. Dinsdag hare ... r· soo ..... 1 chargeerde
door bei. pbraiken nil de ...
ala de Neclerlaodlche, Vrij- me' !tun Tee, maar 11ft ·'aD m .. W .ider alle. ........
klaring zal I:ODDen afleggen.
daar waar ail wann, la Da ook..,.a
_Mrialea....nrnaheaf iD de. nalJijlteid, .. dat
.t.. tecbe of Koloniale
IIpoorwepa, ea tweebeetaan meer.
~.. .
de koeie,..s." -rel, .Iaarom il d. rue! preehmaal ZOOTeel ala ... aI. "oor h.t T_
TUI
A.ab I d •. boereD SU. ala hei ..... 1IIIOIttea- iiad,
~beialia«.
2UO lb. o ..er 400 mijl.a.
Bil beachoa.de
ct.t
Allerlei nieuws uit Alice.
Hop de Beer ioob aDOeCH. DitA. J.:IIaIher\e
~
dat de
dit d. republiek
acbade aandeed, ea d.a Vrij· ~. aakk.lea.
W~ baddea .....
~_
.1IIeD ia lila .iik ill ..,.
tila.
.taat BOU doen aympatbiaeer.n
....
de T .. DI· kom.t p".a.
DROOGTE
EN RUNDERPE8T.
,,,ood .eder een 'bidItOU!I Toor.....
Bier op
De .... P.
eie OJwk ra".,.......
dat de
vaal. Door d.M onvrieDd.IOke
behaD4.1ia1
Wearitj .... _ier ... nil ~
naar M·ri"S-O iD
bad de Briteche Becbuanal. co. den VrijAta .. af· bei dorp iI!tei ook __
Al.l~E, 31 J.A.s.(SJHciaal.) - De Koenap
..... ltimoe &DiIIea
rolde orde il,
dat de •• Hor de kloof
gesneden na de DOOrdelijke ID&l"kien. De Trjj. • BÓO..,baancb, 'dai de _10
boerenfereflnÏiiDg
bield Woenro.g
hare jur·
deor ta t.nalttea
..ergaderinlf
en diner met goed ge ..olg. De .taat zoa eclater antwoerd.a
Diet kan.ea
beaaUea.
~
'YrIIIIIt
......
lijn al lID Iaei "erdrOOPD; de 'tftCIb_ ... --. I
'1''''''' ~-rr-v
het SQ8de ge ...oelen t".DoTer
elbar
iD du boo_a
prellident (Dougl .. ) eD aecretaria (TomIinlIOn)
.... UIl liet boa .....
.... u. al. d. Doerde· ftrkTimpen en moeien aU poea ".. de 1ICJOI.- dat lIDI Die
werden nul' 't coogres afgevaardigd.
Uit d. .... te land .. a te .Ikken
.~.
Wij. baIleD de maOIa_".. cim .au,
_..
beaJOtIMI .d ap de laa.. tea
.aren,
lOa de Vrij- ..pinkt
rapporte.
bleek dat er een balan. '1'&0 .£81 in lijk. markten algeanedea
GlAr d. aOliel' bei dorp ~ 111e'ware .iet ete.. DriIIknter
~_..:...~
da' .a__
baDdeo w...
Eea boDus 'rau .£30 werd aao dea , ... t ziin. produktea opaudeD
DOl .-OeI. op ftle
~....__
• - --.-r
Verled.a
jaar Toerde mea ten be- h.bben wij .elQk~
a.ecretari.! toegekeod
Toor dien8ten bij d. be- republiek.
iD D.*idorp, fiebbeD de ..... ndera..
..... pen ww'
kril.. ba.
dng. 'l'&a .£700.000 aii. .n de Trmanal
lOa pluiIeo
roomde KeTlltmis .. Sk>ckfair.'·
Boaclaluisen
aft _....
De
B. P. Tbwoa rappon.rd.
dai de
BiJ boopte
dl' de kraan oPl'''':' TOOr h.t _"hliek.
nemen ..erbazend bet .eld in en ..ermagereA eo driemaal .lOO Teel nemen.
"m
!lei 1NPI! iD .,
trjjk la ..... orde SU., oo~."
MD heJ~u
om dei da, Di' de pOpeD ka_ .........
bederven bet vec. Besloten word de ....eolChe- .poorweg naar B.ilbroa
.'Uat
of
dat
_
..
a.m
al
on-T"
IDClin
II...
J.
J.
de
bedrag te behal.a
(groote toejaicltin4)'
De
lijkbeid vau ....etaeyiug hieroYer voor 't OI>Dgre.
dat _ier
aiet in h.t c1orp .... dae. _k
Ik,
BoberiaoDl brq. - BetIOian dat lie· heer
feeatelilkhedell
in Terballd mel de ope.m,
na
te.leggeo.
11011 II. kOON
ia bei dorp ......
loa,
TIaINJl
make tot bet reola..... en
dea spoor.eg
zDlIea DOg ee.ige dapn ".",oJcd
De droogte drukt Dog te Adelaid., Bedford
-meJïk iD de lokati.; maar Da ÏI de ~ooril nil d. druil ua II. ajjdn na beid. eindelI
.0rd88.
en Pedjie.
Mon Eegt dat K"Dap in 03 jaren
Di.t bjjaolJder:
....a po~ .... ltrq.
niet zoo droog il ieweeot;
da aeekoegaten
[Secleri boYen ....
werd !teef,
1l00d .. beluiUlg YOGI' 1898.-De
_wia
....orden I.eg gepompt.
Te Alice en Fort
'i te Bealltort prepocL-R.&.]
~
dai bJJ biJ d. TOlpad. TIl'pIIIriq
Beaufort '" het beter gesteld.
Het veld i.
ra.pport aal doen.
groen bier.
Donderdasr
beeH het "arli ge~e·
BUI G m.
TILDJtOUII1'If"1I4P '110. 2. - De 'YeoraiU.
gend; te Toenukloof.
Zaterdag
WIUI er eeDe
DE PEST.
H.t
d. bealclteid ru' bei alecItt; laW- ilala ra~neerde,.
cia' ........
cl.D doecl nil d ..
....olkbreuk.
De landerijeD
....n me ..r. Kooit
bet .are
nie.. te doen j de -_
heet Fanre, "eldlrera.t
'1'oor wilk
I, bet
....erden ver ....oest. Draad en IlammeD Ternield
PRETOllU, 31 J.A.l'f.-(&vur.)D. baileD- ook nMi loopea, .aD' aD
b
,...
PW, en fOIJ"I'H_ot
a.D raad Tenoeht lellWld ....
op aanl{TeDzende plaata van Leacb.
Nu zijo peat coof.reDue
begoa jIl 00I1Mt'll maar 41e .
krediet
d. 81
Diet ieIIeftln iD .jja p......
.,.
al de be8metto
beeeten
dood (24 io g.taI).
.... d. m8DlOhen
cl
..~ ILA_ - ~ ....
bealaitoa zuUan beden legneo
.0;;1.a
aan de
aooda& d. wiakelieftl iD .iaat
_ieD
ea..-...:
lAD te
~tr"age
quarantaine;
runderpest
niet eld.ns
pens. Na diaeQllli. werd bealoien dei d. qna- haaae
uitgebroken.
"'DtaiO. regalaiiëo ala iD de .lUáp II&IIJ8DOmeD, aija d.
te betal...
Ik ba
VoorpaWd door den heer J.
door aU•• taten .orden hepDliitrd.
a Teraekerea dat hei .aarlijk moeilijk .. to G. Lombard ea ....ooa4eerd d_ 4Iea later D.
Dr. Leyda .... ft beden een onc1erboadimei de eea InlnbeaiUD
.. krU.ea.
.
.
00tIndie..
:"i le .. lpad. led..
.p he,
Kamer van koophandel.
r.prinK
gebad, eB WIll ook eeaipa
tijd beát
Ik Iran mija. ..
nil Beufort
liMtiehot
all
!ritten
II I TL--- & J
W.t
ut
HD
ea:
"Bead,
moed
q
laat
•
ea
:..
IIWVII,.....
.
met h.t baiienlaadacb.
d.partemeD'KnIDI!:ItLEY.31 J.A.N.-(ReulN".) - De jaar·
allel in de bandeD TID 4en A.lmacbtic.. Bij 1'."ltM
en.l.
B. K.riecl..
beer
1iikache verl{adering VaD de kamer VaD koop·
aal .0 Iran allee yoor ou recht maken."
werd - ........... ea ,_n4Nrd door
___
z_....
,_
bandel werd ook dezea middag gebooden. Toeo
HANDELS
ZAKEN.
V'_"
ia bi"daar,:.t:
lb. Den 1....
.beer De Wet, de TOltrend. laden: D. c.ahet opricbtoo v.n een "motoal
'npply &180'
-L
• _.
--1_
oL •
__ ..Lo
A.J. JlaJh
a ".P. O. de Olerk.
een
... _ op de........
De h
D _-_ ..,- & J --, ...........
P
F _rDah ...
ciation" door de werklieden ... D De Been .....rd
JOHAlI~UBUIIG. 51 J.A.N.- (&!alM.) - D. "eo~
worden',
dan
b.bben
Il
1lIch0L-i-.
.
uuar.ue,...
I. .
opgebracbt door een lid, dia leida dat al. DIeD kam.r YaD koophaad.1 hield _
bjj- .. 1""U
_II O. d. 0l.1r
181118_.. -Ik ~
dal de heer Vln_.
ctie Ite'
Brief .d"'_
nil mn, . .H. T. Kilae
tOO
iet..! toeliel,
daa krtlOg men b.' danne
.eokomst delen achiertlliddaa:
OlD te pro'"
alacltibDll pat epencn, dl ....1. arme _lOllen
~a raad"f8l'lOdeocl.
te IDU.1I0P
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horlog..lI calciam carbon fabri.ken.
Een
IDIIIIld
om den 8inlaboek dam (Ioaftnl8bad door d.
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PRBTORl.A., 1 FEBIL - (&uter).-I>r.
Leyda
... bo directie, en de balaos 'V1LD £2,487 lOa ..... erd
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.dali den Editeur.
MiiDheer,-Dur
Itera~ en Nieawjaar f_teD
YaeaD'
nilvoorbij aon, ea wti alleD een...,._
tie genoien hebben, w_h
ik doo.' DIidd el nn
lIW ~
lllad de IWldacht nil bet PU bliek te
ZOOtJa
ves\l8en op bo,..1J81III08IDd oad_erp
wjj alleD weien, werd bier ie Midde Ibar!r een
"coooerl" gegtTeD door de ouderwjj .. n mei de
kinderen nn de publieke 1ICb001,eD da ~ de ait.
'I'oermg du"&n geheel in het Ente lach wa&.
Ja, .elfa de toeeprakeD nu deo "00I'Iliier en
hoofdonderwjjaer
weroea in de EDQeIache taal
lIaDdIcbaf~estoken "oor MIl geboor die ail lIollm
sprekende ouden t-tend; aleohta een JlU1' Eapl.
eehe ouden waren &egeDwoordig, die clie kinderea op achool h.dden.
:Nu beer Editeur, dat de HollaucUch-. prekeode
ouden die de lDeerderbeid wimakea eD dat de
acbooloommiAie ...nD maDDeDr.iUen ala di. V ..
Niekerk eD Poetm., de hh. Pretoriaa ... EJ.1iD,
ID&DneD die de Hollancbc:be tul op ~ , ban
JateD
drageD, 100 IDUI' 100 alla ~.
VUl
'roOrbij pan eD toelateD ; ea telDeerdaar
Niekerk nog op de laala*«ehoadea l!YDOde te
Kaapatad, &00 warm voot Je BoIIaDd.che tul
geepronn heeft, Wit moet lae, ,uoel .9OOr
telele
elke ware AfriIraaDder, DG lid tete_"
bevorderd iL Mii waarlijk ill dii een pil die ik
niet alikkeD kaDo
Heer ediieor, OIl" nationaliieit lip m jj op bei
hart, en een &eedere _
daarin II on M dierbare moedertaal, en de toekomlt VaD 0 DM kin·
dereD ligt in de op'l'oeding.
All wii lie bter \oeIaien da& de HolJandache taal op I0Il 001 100
ondermijnd en mei de 'rOOten Yertrap ~ word"
dan callen wji apoedi, zieD hoe on .. liadenn
de seden, l(ewoonien en go<UdieDal .... OUM
"deren nnchten
en O'l'ergll&ll naar alls wai
Eng.lM:b je, wu~
wjj al "oorbee Idea &Ïea
VaD Afrikaanden
die niel meer een Bo lJaOdeChe
preek kunnen 'l'entaan ; dat een di'lD at al in
J!:ngelacb moet gebouden worden.
.W at heir
al 0118 geaparael en strijd met regiairatiea: ,eie.
ties, enr.., om de Afrikaander
~iJ iJl het
parlement
te yenierlren,
eD .. ti la tea het
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&QUen moe&ea iane IDOII
ona r dierbaar
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Laat ona tocb niet laoger OOM ~
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voor bet geTll&l' d. t 008 'I'.lk bedreigt
one kncbiig
optreden en eiachen dat de Bol·
i&ndacbe taal 'I'erplicbteDd gemaakt w onltlop
de acbool, aoodat beide talen gelijke rechteo
moeien bebben op acbool.
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oaderclQaa
ftD Jl Jar- ea, 11 JIll
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Kerk, te
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tld.

N h.t Schut Tall den onder,eteekeatle
bniud811 sich boven den bep_Iden

VZLB PEIlIOIfEN, die pijDen in bon rug hebbeD, verbeelden
zich da$ er ieta me~ bUDDe
ni_ "erk_rd
ill, &erwjjl hei nieta anden ill
dan een lichte rhellmatiek nu de l.8Duwen, die 1874) een aanval 'fall Beroerte
=n
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P. J. Petenen eD Co'l
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Bchutlpeester.

De bedroefde Echtgenoot,
ANNIE DI VILLIBR8,
.
reboreD ftIl Zijl.
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26 Januari, 1899.
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Muziek Instrumenten.
Muziekale.Benoodigdheden
Instrumenten Reparatieen
Stemming.

VETTE MERINO HAMELS.
Paul D. Cluver, Afslager.

Publie~e Verkooping

Groot

IlIld

llemblde1

I.

HUdtlUlllu.

TE

KLAPMUTS STATIE.

BBPIUtX'I' t

KAAPSTAD.

R.

8o Vette Varkens van 1 tot 2 jaar,
3o Vette Slacht Oasen en Koeien,

. .

MULLU'S

Licht Brume Hengst, Hoogt.e
ondergeteekenden
behoorlijk lG.1-geveuld in 1895,aal bij Publieke
.daartoe gelast zullen als boven VerkOQpÏDg'a&D~boden worden 0
p.ubhek verkoopen ~veDgemelde d." Landbouw TentoonsteI1ing ~
Varkens en .~sseD, die zeker pre- Retebank, op Vrijdag, 17 deser,
sent zullen n.
~n
ti uar n.m.

DE

zv

l1s1a&en. , "

Vendu-Kantoor,
MrJmesbllMr.
-

r,

J
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. ..

.

(J1tY1IJf'I(JD "

euo................
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Q

ft
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aftgeYOerd

de be&te
LljItea

cb~
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.

wordt gewijd

8

... deT~~

1ft.

'DE
om ~D

BUDRIOKS,
JDey:=
v~ea

.

Q.
~
,

!G

..

'

Md.....LQ ...

J'a1iirIU,

a Co., Mal.,.,..

a.a.~
1rw.

A

deu l~
~
1899.
;
... A:pplieatiet m te áendeu voor 23
Febroari.
~ij. den 8eCl'8taria der
schooloom'DU881e,
. ~
GU8TAV E. GEVaR.

y-

~...w-.t

,_ .. t'
".,..,

bereid sijn
__ l.~_

en
en

.nIOIlICIJl

~dere
UkteD ~!
OD~
dte op de plaat8eliJb Kárltten te
die

ruoht.nkweekert

.....

DUr

.

GOUWS &; POBI.
POI'f,JtJliDD.
[{,.<

:'-,.

,'-

DIG Il
41Nu.t ..

t

in boTen-

salaris

!I

ilUIt ....

Bo.'l ...

K~ltaaJ - • • •
R.. rveFondI

•

lit"

lOOA

verder

n

5

'tb

~.~.,

dM
_..

muis

enr.· Noem

AUtm, "till ..

Prot.estantaohe
Kerk, en
Onderwijzen cet'tiflout der IIlde ~
of eeD daarmee gelijbtuod, behou.'. dena later af
te l~
aanvn!Jinga exam ••.
Werbaamheden
te beginnen op

AA'.....

On~eden

:Blánke JODgen
~et
van

..

Prodaba .... _

.

Yu der Sp~J, lIII,,"~

•..

...........
_w
......
_rPt
1.1.-,
.
.

Yra \iIlUJUlIGaIGIJ.
1.4..
~d

leopen oyer een
jaren, en '"-ngt
.A.prill900.
Kerkeraad.

eeoer HoUandao'he

.... -

~

AlII

De Huur
termijn v,an
aan op den
Op laa~ van

BOEJL en WDSKA)[U,.

BVlRABD DIGBY,
L.D.8., &0.8., Bug.,
.,,.,..\

groot oirca 300
ter'$ti~~~lChikt voor Zaai

VU'I.I.Jf'L.\o

ALGBKEENE

y

lID L13UUQIr ilu

;rau

80h001 .. &ksbmg.
Veteiach_: OTeI'l~g 1'aIl getaipohiiftela -'&Il
eIenHdelijk
gedrag, aertiAtMt van lidmaatschap

Bobburg, 26 JauU&l"Ït 1899.

eIIe:a= verkoopen. ' .
V
Port
'::'~'T~~::;~'-u=-:::
:~!::m~~~h~
w::
~u-::::;;ur~
eohrijven.
,a8j:bjlderi~~Pb::'::hl!!

.,

J1ttwbn

Vergrootingen,

Portr-et

in Ia.men van Halm v~
alecbta S6/-, waazde dabbel aooYeei.

•

•

Tegel Balfprija "

ell

all.
"N'D~&CO
£R'

A SPOLA

.

egeD Ballp~ I

'

LlnrucllfUlltltllmaltllD

?Uil.

-.Alleen het beste materiaal
bë.igd. en alle fOOieD sijn ~
worden op de bjlliJbte lChaaI, Of ....
kODlltig lII8t goed werk.

~'.BRAZIL·--InJevoerde Cleveland

a Co.,

1IiIriIt&. un

peel.

Kamen, Groentemarktpi..

Prijslijsten
franco gezonden op aanvraag.

V AN

gevraagd
van 4de
d. <?ouvernements

BUI 21.

0P DONDERDAG, 9 Februari, tS99,

U der Spuy, ImmelBlII

Instituut,

KUDI~
Tud ... puaend' ge.
maakt door luoht-Iaipg
alaOOk
lOnder ~.
~
h~ 1t.e)IeJ
hebDd als Bridge, Bar eD
OroWD werk.
t

'_

Huur van de

:A PPLIOATIES wordeu
li. .1'001" do betrekking

Verrotte Tand~ geetop~ m tot hUIl
vroeger natuurlijk gebruik hersteld.
TOlPna
R. MULLER vetIIChaft eenig ding in Tanden ,Zoader
ieder
methode~
de lijn Tan Muziek. van het grootste
Goad BUJpeeIa.
.
~erk Orgel tot de Joodaohe Harp.

M:ULL ...

Veiling gekouden

u.uU.0lJllta;

£14.0 SALARIS.

._~ ---.

TaIIdheeltóBciJg
Ular

RUAh}. wstllude

P"

bek_

,

,aar

Pebruri 1899,
ajJ 'T8rkocht wOrden worden
op pm.Iden damm bij de Scllut kraal Kerk
te RObertlOD ten 10 uur '8 ál.rg8DI.
Mor~n,
.
P. J.'KIBS,
landen.

welgedaan."

VERKOOPING

··.·OP

kop, ODgeJDerJrt; tullllChen5 eD 6 jaar.ood.
EeD .wan 0. pmerkt fuike!'. oor
swalaW1ltaart taaechea 5 eo .6
"nd.
badl811 Di. plan "oor of op ZaterdM 18 zal eeue

einde maabe aan sijn leven.
.. Hoe zwaar dit mij Yalt, nochbua il
m\}n .!loop dat bij nu in de eeuwige rutt
il en aal'tk unen "W u d. Heer loet il

JiL .,

..' lA ([oeóer"),

.

Eeu geel boDt 0., bari koJ voor deo

at.

'.

.....

'lULLBN gemelde Paarden Pnbliek
II worden verkocht te Xlapmut~
Station. egale Paren, geteeld m'h.
Bokveld, groot, _rk en Ï11 goede
Conditie.
J. P. STEENKAMP.
J.. B. De Vil1i8lI a; Co., !1alagers.

VERu:DEN' . op zat.erdeidw.g . detl
( ) 28e~ Jennart, 1899, m.ij1l8 teeder
geliefIle soter Fa.urcnu
JACOBA DI
WAAL in den onderdom Y&Il 62 jaren en
4 IDUIlden en 26 dagen.
.
B. J. DE WAAL.
Wellington,
31 Jaauari, 1899.

'IJ"

besfi.
De OQIPmjaM t.ltait am .de ~
der ........
eeD afaCIIrift le uaden

DEZER"

M. M4lLlI8.
B. Jl. )(O.S:llf:
(lIiidelbQJ'8'J z..A.R.).

WIJLEN

. b"

OP lUO", din ..

Kaapltad,l Febnwt.l899.

IN IlEMORIAH.
MEJt'FF.
JOHANNA
P. It LERK.
Op 'l'ennek nemen "ii gaarne 't "olge ode oyer
uit de P"lchif.troomer
:.. Hei is on .. treurige plicht het ov erliJclen
bekend te makeo van mej. Johanna P. K1en:k,
coater van deo weled. heer W. G. K Ien:k .n
nn mevrouw dr. T. J. Dixon, welke d r'OIIvige
gebeartenia 'I'erleden Zaterdag te JohaD n_burg
plaata bad. Eent onlanga
mej. Klen:k,
uit ld. Paarll bier been gekomen, en 0fJCboon
zu toen reed. lijdende WA, bad meD toe b Diet
kuonen yermneden dat de dokiera bet ra.ba am
souden achten baar Daar Jobann .. burg te nr·
wuaen, om IÏch daar &aD een ernatige o(!enltie
te onderwerpen,
die boe lr08d .Iii ook Ilitge.
'I'nerd werd toch baar dood t4!n ge"oJr • bad.
Haar .tollelijk
o...encbot werd "an daar naar
bier vervoerd en g~rden
'ZAterdag VaD
oit bet huil baars broeden grUnart. ge reden,
a1.. aar de eerwaarde heer DuaataD de Iii·kdi ••
hield.
Het beengaan 'fill mej. Klen:1t word • diep
betreord door de achtergeble'l'ene faniiliebe kek·
kingen IWI wie wil hierbii 00&8 opnchte •ympa.
Uiie betuigen. Toch mogen "ii er D<'Jam tcleY08'
geD dat Po~befatroom
lelden dooi, ~
belOObt werd di~ er, geliik meju.llr. Klen:k, in
• lugden om in den ;Corten tijd VaD haar . ver·
blijf, Acb aoo de algemeene achting en ""peet
no iedereen die met haar in aanraItiDI k-tnm te
...enrerven."
Bet "olgend bealoit .. erd genomen door de
COIIIlIIÏIIie YIUI de ~
me.jes
lIChOOI
, purl,
alwur
mejuiIn>Uw l{lerck .. erbum
1nB:.. De commissie beeft met innige droe fbeid
YemOaien de ~g
y&n
bet onyenraeh te af·
.ter"eu
VaD mejajfr.
J obaruJa Klerck van de
meiJj .. IICboolalhier.
Zij w_ht
baar
waardeerini lIit te spreken "an de bekwumhe
~
naawge .. iheid, de getrouwbeid
en den pYW,
wunaede
de ODtalapene de werkaamhedeó
&ID
!tare betrekking
ftl'bonden,
heeft YVJ'IC
811
nn
baar atil halpvaardig
en godmaeb tii
brak1er, waardoor ail de acbting ...... alIea
die __
haar ia kennia 1rtruDen, ven CIIrYeD

.
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