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, LMKsBtIay.
Retourkaartjes ~eo
de helft der enkele prijs zullcm worden ui
ondergeteekt-nde, als Executeur Testamentair, in den Boedel van gegeven door de Kaapsche Gou vememenf en Kaapsche Oentrale Mp00
IIvnUl.II.UftU,!UftI
w ijlen W[LBELlI[~A
AN'sA BESTER, geboren Blanckenberg, en nage- wegen.
:at<,nl'n echtgenoot, JA.COBUS MIJNl'llll' A~DRIES BESTJ!l&, ~al publiek doen
Een Speciale Trein lal Kaapstad verlaten op den morgen der
Tentoonstellings-dag
om 6 a.m., stilhoudende bij alle staties behalve
verkoepen
op
Muldersvl"i, Klapmuta, Breeds Rivier en Goudini ; vertrek van Worcester 10.46 a.m.; zal denselfden avond, ~a afloop van het Promenade
. en klein, geCbncert, ..aobertson verlaten.
'I
TE
vnnr>m ••n elaohter,
Het Muziekoorps :van da 2de Kings Royal Rifles, zal op de Tentoonstelling spelen, en op het Promenade Doceert, in den avond te worin een goede
den ~ven.
Een Speciale Trein zal naat Ashton vertrekken na afloop
van het ..~neert..'
; ~.
. ,11Paarden,
( ..'
Malme.bury ~eleeJjDtt,
Prilslisten In Engelseh of Hollandsoh, en eemge verdere bisonder- 22 Kzels, allen·i':~·
..I....'.....
Br~lnnelllle ten 10 ure des voormiddags, het volgende:heden kunnen op aanzoek.verkregen worden, van den Secretaris.
. 35 Varkens, k

DE

FEBRUARI; f898

8sten

Woensdag,

lVIaart aanst.,

::aldan aha Baai,

Springfon tein,

'"

insr""

Verkon

.

'Va.tgoect :

KATTHEW

Dl' Plaat", bekend als "Springfontein,"
gelegen te Ssldanha Baai,
In Afdceling
Malmesbury, bestaande uit deelen van" Springfontein,"
"l\:ersbosch," "Langverwacht,""
Kleinberg " en " Langeberg";
groot
IJIjkan5 ~,800 morgen.
De Plaats is welbekende als een uitmunted Vee en Zaai Plaats; volop voorzien van water.
De gebouwen bestaande uit Woonhuis, Wa.genhuis, eo Buitengehouwen. zijn allen in een goeden staat van reparatie.

Levenele Have.

Verkooping ,aB Kostbare Plaatsen.
In den Boedel van· wijlen Henry Nourse.
ondergeteekende,
iD &ljne. hoedanigheid
melden Boedel, sal doen ~koopen bij

E

lJ

PUBLJ:BK.lEI

117 Bokken en 118 Lammers, in goede conditie, 282 Schapen,
e-rnot ('n klein, in goude conditie, 13 Ossen allen vet, 12 jonge Ossen,
I" allen vet, ti Vaarsen 1 Bul, 6 Koeien met kalvers, 2 Koeien, 5 Merries,
l Paarden (Ruinen),
1 Ezel, 7 Varkens.

BoerelerJjltereeel.ohap.
1 Tent Wagen, 1 Bokwagen, lOpen Kar, 1 Schots Kar, 1 Afslaan
Kar, 1 Zadel en Toom, 3 Span Tuigen, 8 Jukken, 8 Zwingels, 3 Lad
ders, 1 Kruiwagen, 1 Waterkrib.
I Reaper, 2 Hal£aums, 2 Ankers,
Vaten, 1'ikken, Graven, Gaffels .. ens., ens., 1 Lot Zensen.

Op Woensdag,

Mud Koren, 150 Mud Rog, 150 Gars~ 30 Mud Haver.

Hui.raad.
Bestaande uit het gewone assortement, zooals Tafels, Stoelen, Bedden, Kleederkasten, ens., enz. En wat nog verder zal aangeboden worden,
'"

RUIM CREDIET.

Malmesbury, 26 Januari,

Lot A 341, Zeekoevlel,
Lot D 042, Driehoek,
Lot B- 843; Elandshoek,

DORPE-

WEG
behoorlijk gemachtigd,

STATION.
zal per publiek

,

precies ten 10 ure 's voormiddags,

der BloemQnteinache
Executeurakamer
en Waarborg MaatachappV (Beperkt).

J. G. FRA.SER, Vendu-afslager.

>i

.

g"ti~~:,'~::-::=;:'i=;n::
g:\~t!:r·be~~~
~~
worden h~schouwd.
Door deeselfs ligging bij den Spoorweg en de uit
nemende vruchtbaarheid van den grond, kan het niet anders of de waarde
van elgendommen aldaar zal zeer toenemen.
Laat dus deze kans niet voorbijgaan.
De termen zijn buitengewoon gemakkelijk,

Oe Afslager

IS

Carel Rabie.

Zeer Kostbare Vaste Goede en
AAN

DE

P'AARL_i

.ijI

Jaarlijksche Verkoopïng

1:
w'

1899.

om i 11 uur preciee,

A-rn..m.er

wordt van uit alle deelen van luid A~rika'
ondersteund,
I'
HEBT

gij een portret waarvan gij oopijen wenscht,ofI...evenagroOt
in een Lijst wenscht vergroot te zien? Het komt er niet op MD
door wie het genomen, en of het een oude portret is, en of het uit
groep genomen moet worden.-Zoo
ja, zend het naa.r Gribble

en op uw bezoek naar de westeUJke Provincie,

allen

n::r.:!=~

vroeger behoorende aan den Heer J. P. R~F,

alW'Ul' er·eeue besi«heid met de meeste suecee jaren lang gedreven 18,
Iijn.re}egen te ~in-den.Weg.
and maken froot naat' tfe Maiostraat,

KAAP- KOLON I E,

ra uar

.

.

C'

c:

Schiet Paard

• .;

16JBzels, waaronder. 8 Jonge BI8t8
:

van 3 en 4 jaar,
leerd

-i-

all.

4OO:Schapen
lOO;Varkens van l'en 2 jaar
14' Beesten, WJtaronder 2
met Ka!"ers.

. J,l

~~erijqereedschap

e-~

.

Koeien
:

:

~.

~

soo goed als llienw
Kar, op veeren, in" goede
&' orde
.
1~wee-plaats Kar, open
.
].~. ieuwe ~I,an Tuigen
,
~pan TUIgen, zoo goed ala nieuw

pagans,

QBllk

3i

"Z .. ~,

Tuigen,

KettiDgl,

Sfe1l88f\. Graven, Pikken, Gaffe1l,
STATIE.

9Feb. 1899.

1 Bokwagen, 8 Snij :Maohines in
goede orde, 1·1ot Ploeg Tuigeo, 1
lot Swingela en Kettings.

~.~ VorbD, ens.
'
2iHoward's I£ggea
:
2JBraakland Eggen
ljJ.,ot FelliDJl'll. Speken,. NanD..

t Lot S~ser
eD
t maken gereedschap.
-:e
Granen:
Ji
_

Wagea- .
:

.h

3. Granen. ala :
900 mudden Eeratd1das Zaad
Haver,50 mudden Garst. En wat
verder zal worden voortgebracht.

(4 jaar oud), Rij ea

ondeJ'll.tkendtm..
dAart..llil! .. rilAat

behoorlijk
~
ala boven
bOvengemelde
die zeker pre-

1000 Kud Zaad Hanr, eenteJdu i
ii

1161b per mnd
Kan ua 1 Februari
lame. Kennedy, Jr.,

lIULlK:lIJI'.

' .

bi den

W-.--

Malmesbury, gesiu wor-

onbebouwde Erf, front !nakende in de Lady Grey
tusaohen de eigendommen van de Heeren KmsTEN &;
V1LLID8, BLIG.AUT & Co.
...
Berstpmelde eigeDdOm sal eerst in peroeelen en daarna m ZIJD geoppftildworden.
.
Ter gelijkrijcl sal Terkooht worden en Stoomketel en Kachine

li-Zeker
Straat
~
B~
"& :0.

heel

iD goede órcler..

:L A.....~ ..deVlliiel'S.···!,.

Kost en Drank Volop.
J.

W· Moorrees Jnr· cl Co',

Afs/alTers.

Vendu Kantoor

I;-Zeker
Erf· met de daaro~nde
Welingerigte Woonhuis, van
alle gemakken voorsien. groote Welingerigte
Wagenmakers-Smids·
Bekl8eden-en Sobi1derB.wiukels, als ook groote Wagenhuizen, en Stallen,

en

.

E

M~aDdagJ den 13(len Ff-'bruarÏ,

DE

,
,..

lBvende Have'•

lfI~

Op VRUDAS, tO FEBRUARI,' 1899.

D

Kantoor C. W. H. V A.." DER POST,
Fauresmith, 20 Januari, l899.

De heer J. GRIBBLE,

..

5
en Trek Paarden, 3 tot 6 juf ..
6l)£emes; 2 met 2 fraie Heap',
.
Veulens
.
"~Jonge Paarden, waarouder 1
~ .Merrie, vari 2 tot 6 jaar oud

>

IN DEZE AFDEBLUiG,

Heeren BmBP DB VILLI & 00. besloten hebbende hunne bezigheid meer te oentralizeeren, hebben de Ondergeteekenden begunstigd publiek te verkoopen. op

ten 10 ure, des ,.~
de volgende:

mid§aga.

n Losaegoederen.

n.N

.

. .

~~.DDezeo~

Een Ze'er Zeldzame

.

-QP-

Dinjdag. 21 Februari, aast; "

De heer Jacobus Gideon Loubser
heeft. de . Ondergeteekendén
gelast
XEMPLABEN van de Portretten van het Ministerie en de leden van de om op bovengemelde
Plaats en
'We~vende
Vergadering die zoo loyaal bij het Ministerie stonden in Datum publiek te verkoopeé, als
de crisis In het laatste. Sessie' 'zijn verkrijgbaar ·tegen 1/- met p'pstgeld volgt :in~pen.
Deze plaat behoort in het huis van ieder waren Afrildaander
1. Levende Have, als
te mjn sls een gedachtenis aan de flinke vertegenwoordigers van ons
volk. Geen exemplaar zal worden verzonden tenzij men de remise
1 paar Rij en Trekpaarden
ervoor bij de order ingesloten heeft.
(Donkerbruin) 5 paar Karpaard. en,
Bruin van kleur, 1 pa&1' Karpaarden, Ponies, Bruin van kleur, 1
Bruin Ruin Paard, 1 Bruin Paard
Merrie, 1 Merrie met Veulen, 100
Vette Lammers.
Verder zullen worden verkocht
I
voor rekening van, den heer Hugo
Buurman.
.

61Water Erven en 147 DroogeEnen.

!

;;j

Jl

I.·PUBLIEKE'"

VERK'OOPIN

.

VI· :. .
. .gbe rt'Sel,
MA~MESBURY AFDEEUNG,' :

1899.

TE

De Afrikaander Partij in de
Wetgevende Vergadering,'

PUBLIEKE

te laten

2.') Jan.

Waterschildpadkuil,

TE TRO:h!1:PSBURG,

Oudergeteekenden, behoorlijk .
daartoe gelast, door den h~'
F. KUNEDY, zal publiek dOeD

v~~~,~

ERVEN!

OpWoensdag, 15den Februari, 1899,

11

J'. !{.

.

8ecretaria

VENDUTIE

JAGERSFONTEIN

Grib.la om

.

Deze prachtige Plaataen, het geheele jaar
alsmede voor Malmelbary,
nuchtenteelt en voor bijna alle Jandbouwkuniige doeleinden gellChikt ~nde, zijn
ftD bulteDgewoon groot. waarde voor vooruitstrevende boeren, en de zeldzame gelegenheic;l~
&lch thana "oor een deel van het allerbeateland in den Vrijstaat te krijgen.
.Jr.en. kana die wellicht in nIe j&l'8nniet weder voorkomt I
De plaats ,Zeekoe"lei iJl voor lportliefhebbent van het grootete belaDg, daar
behalve dat sij eeD eentte-klaa saaiplaate ia, de vallei zeer rijk is aan wildgevoge1te
en du ~8
gel.eDheid voor jll£8n aanbiedt.

Seoretaris.
Testamentair.

'.rrC»lI.. P-b-.:a ......

PAAR L,

-

E

-TEN

Beginnende

ko Verkooping •.

Darling.

Bav!:.!
E On.dergeteekende daa:toe
veiling te koop aanbelden

6,297".·
6,1~3"
6,167".
door voor' bet vee,

Il

Itbltsbm Ilecatankullr • 'MdIJ
lssIruU. .1"'IPpU.

a.v.s.

BARBA.J4 . K. NOEL,

-VAN-

D

TE 11 URE PRECIES,

1899.

BELANGRIJKE

BIJ

V SZLXNG

n. UVOlgeDde PLuTO, gelecen in het distrikt Vrede, Oraojevrijatut, nabij den
oorSprong der Boven Kliprivier, ongeveer ao mijlen van Newcastle" ongeveer 40
mijlen van HarriamUh, e~ ongeveer 30 mijlen van Vrede, betehut door de Drakma.
bergen, waardoor het Weiveld groote waarde heeft :
. ,
Lot 0 389, Houthoek
~,831lIoJ"gen.
Lot B 840, Nleuwjaarshoek, 6,002
"

Jun., & Co., Afslagers.

,J. "vV.MOORREES,

Datief in bovenge-

Voor het Kantoor der Nationale Bank, te HarrisDllth,

G. W. KOTZE,
Executeur

ala Executeur

15 Februari, 1899.

.DES VOORKIDDAGS

Grane~.

coo

NICOL. Secretaris.

..

potf

.'.

.Malmesbury,
7 Januari, 1899.
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G. W. KOTZE,

8ecretari&
• Moorrees, jr. "Co.,
A61agen.

,

50 Ezels I
DE N.ondergeteekenden
zoon, zullen

.....

behoorlijk
door den b..
publiek verkoopen!uit
de V8Ildu-~,

c. A.

..'

OP

WOENSDAG,
:"
". ·S·Februari;
~ 10
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E~ielePn .nteetea,dé'.JlIe'Jait
indeKerbtraat:
HetzelveJlbepJimt
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.. . .
'
L'BRUA
RI
1899
met
aIler\ei
Yruohtboomen.
en
een
YRIIDI&,J
H
'
PBBIUw,
LI.:
Op WOENSDA G " 8 F, c
,.,
fraai 'Bluegom
Boeoh dat meer .
AL de .~.

.''X''e

Brandhout
levert 'dan 'benOOdifJd is
voor huisgebtuik.·
Het Huw 'is zeer
gerieflijk, en van het beete ~
gebouwd, en ala aangename woning
woning onoyertrefbaar.
.Het ~rf
zal twee perceelen worden opgeveild
ten gerieve van koopers.
LOtIGOBD.

getal Ezels en Paarden, bestaande uit :1 Span Prachtige
Blauw Schimmel Ezels
1 do.
do.
Dioht Bruin
do.
1 do.
do.
Rood Bruin
do.
1 do.
do.
Vaal
do.
18 Ezels van 15 hand hoog, zwart geelbekken
20 Eerste-klas
Paarden, goed geteeld.

bovengemeld

teebnde. Du.bliek

ee '

.

::

,

'.'

'.

..'

"

aan Bl)_ ~

'.

LO

••

IObellClêJi4t.

.,.

Kl~.p'

ua

lepa
OOftDgemeld, Puoliek .te
VerkoopeD, '. de
onder,oJgende
Levende
R:ave, ~ereD,
..
Granen, al'_olgt
. _
.A. B. de JTilliM. 4-'
L x..vead.
Ha.... :,
ala
Purl. 24 Januatl,1899.
6 Extra Rij eri Trek Paarden
" Vette Slacht OlSen

Publieke

~
De Ezels zijn in goede conditie-egroot en sterk-vaD
2 tot
Het gewone 8880rtiment Huisraad
~O"
Vark8'Ds
.
4 jaar oud :-Zij zijn allen getrokken
UIt een der grootste
Spaansche
alsmede een groot lot Palen voor
bO "
Ka~ter
en OOI BokkeD
Hengsten in den Vrijstaat bekend.
~gerhout:'_~
eenige f ~h~o
100 ,Jf
Marlny Hamels 3 jaar
Klippen gesehikt voor bonwdeeleinoud.
'"
C. N. SW.ART.
den en wat verder zal te vool'8Chijn
2 praohtJge ~ans Sobapen.
komen
200 Vette MeTtno Schapen 2 Jaar
I'
. JAN~.
ALAN Sr.
oud.
(Indjen niet tevoren uit
de hand v... kooht)
Vendu-Kantoor,
Malmesbury.
8MI.· tOo., ..MlJlag8'l· II.
al.

LET WI;L!!
Revolutie in Johannesburg.

PUBLIEK1~V VAN ERKOOPING

Dames en Heeren Kleedingstukken,

I Tweeplaats openkar op 'f'eeren
2 SA]fbinder Machiof>S (Champions)
1 Span nieuwe tuizen, compleet
•
1 Span half sluit taigen
2 Wat.er kribben, 18 voet lan!!

Pu bliek e' IVerkooping
: TE

ScbildapadYalIei,
Donderdaq,2i Februari, 1899.

Zeil kribben
22 Zsdels
en toomen, Compleet
I
5 D bb I
u e e voor P oegen
1 lot Zak ken
1 " Graven,
Pikken enz.,
III
G ....
ea: al.
500 \ludden Extra Zaad Haver

DEheerJ",oBu,H.S";'BER,Br"

~

Distrikt IOOmeAll&, If.. lalllubuy,
OP

ENZ •• ENZ ••

~lles Zonder Reserve,

DONDERDAG g FEBRUARI. 7899,
om 10 ure 's morgens precies en te worden
ook in den avond.

3 Bo::~ns

Kiezers van Stellen bosch ~

,

,.; I
",j i
I

I'

•. I

'iI, I '
. j

t

2 bi kan

8

afslaan Kap-karen
(4
plaats)
1 Bak Kar op veeren
1 Water
Kar
1 Eersteklas
Losse Wagen Tent
met b UIik p Ian kIken eere ompleet
[, Dubbel-voor
Ploegen
(hout)
.. Ransome "
;3 Nieuwe
dnbbelvoor
Ploegen
(IJzer) "Ran80me"
;3 Span eersteklas
W ag~n Tuigen,
kompleet
.,'
6 Span Ploeg Tuigen, kompleet
1 Paar
bijkans
nieuwe
Kar
Tuigen, Wijn Vaten, Zwingels, Kettings, en wat verder
tot een wel ingerichte Korenboerderij behoort.

Ik ben geboren, opgegroeid,woonachtigen grondbezitter in uwe kiesafdeeling,en meen opmeer dan êén manier bewUate hebben gegeyen,dat de belangen van Stellenboachmjj na aaa het
hart liggen. Niet alleen ala landoouwer maar ook ala iemand die op "ele andere wjjlen is
geinter-.eerd in haast elk deel der Kiesafdeelin!( sijn
belanpn mij~ belangen. Bet i.
daarom niet als een "oul8idt>r,"of vluchtige bezoeker dat ik aampraak maak op uwe stemmen.
Mune politieke opinie. zijn u niet geheel onbekend. En ik zal wel gelegenheid"inden om
hen die zulu verlangen verder daaromtrent in te lichten, Ik geef u nn alecbte korteljju wat
OYel'sommigenn de voornaamste politieke qneatiea "an den dag.
Word ik gekozen. dan zal ik het Scbreiner M.iois~e cederstennee IOOlanrhet die staatkunde. Tan loyaliteit jegeD.IIbet Britacbe Rijk, ".n Yrie~happelUkheid jegell8 de naburige
Kolenieu en Staten en nn waakzaamheidoyer onze Kol~lDiaiebelangen volgt, die bet tot dus
ver voorstond.
~
In onze inwendigeaangelegenheden aaJ ik mij voegen bij hen die atreyen naar onderlinge
toenadering en verz.ouningtusschen onze differente TUBen n kleUJ'8nen tracbten &aceen ieder
te geTenwat hem toekomt.
,
Uit)<!

~';

waarvan

J

2 Nieuwe

WEL-EnELE Il£ERF.:-;,
Daar nw oudlid, de heer PIETER m: WAAL,belloten heeft zich "oorloopigniet weer voor
Stellenoosch verkiesbaar te stellen, zal ik, op ver_k ".n ondeJ'llCheidenein..loedrijke lriezen,
ala undldaat optreden voor de vakante r.itplaats voor onse kiea-afdeeJing in de Wetgevende
Vergadering, en wil ik u om nwe ondersteuning 'I'l'&8'en,
zooals ik bU deze de 'lTjjheidneem om
te doen.

;
. :. -.I!

Q:erDI..,tft

Ml OD

zaJ doen wat in mjjn vermogen ill OlD den roem van 8tellenboech ala eeu schitterend
Granen :middenpunt der Zuid AfrikaaDAChe
OpYoedi.ng
te handh... én. Betrekkelijk de gpToedingin het
aJfBD'eenal ik het prakti.8cbeen nnttige niet nit het oog Terliezen. Elke ..,hool hehoort
reke.ni.ngte honden met de wunchijnlijke toekomatigebe~ftea barer leerlingea, Elke leerling, 600 Mud Zaad Haver, Eersteklas.
".a welke klenr of .tand ook, die met talenten beraafd 1.1, behoort gel0l!'enbeidte hebben een
o~Toeding.tebekomendie. hem in. staat .~J atel.len die t.Jenten te ouhnkkelen eDom op te
RUIM CREDIET.
klilDlIlen In de u.menJeYlng. Dit 11 miJn beginael; oalfrilnt de cklail. der toe.,...ing zal ik
mij ~e
laten leiden door hen-onderwijera, predilwden, en sendeJinren-(l!e Tan onle
JACOBUS
H. t-lLAB13ER, Sr.
moeilijke edu...tie'qu68tie-een praktiache studie hebben gemaakt.

j

kO'::;D, B;'b':,tte~~~n::

i,--r

·.,I,'.Henry's

-

1,"

't'8nreD,

.•

..

I

Gedure'n e de maand
fe~ ruari,
1
'.

,

1

!

Á.L8DDB

10 Eente ld8I Rijwielen
.&1.1_ SODd .... R_.-v.
Winkelien en BaiteD lieden zoUeD
geen .pijt hebben no dese bult.eDgewoDe
gelegenheid gebruik t.e maken, Alles
wordt zonder reaerve ftlrkoaht: Bet
ltaeoel waarmede de VerkooPiDgeD &aDden
Paarl, SteUenboaoh en Caledon
kroond geworden il eeD duidelijk
.8
::e~
en lage priJl der aange..
.Krediet tJa DUI' K8wOQnte,

_ •• __

F,

J

lit,,!ij

.

~ !!I.

•••

noSt. Jal)lW'ia Bumpatha.
A. J. van aer Walt. Atriboert

V~jRK.OOPING
VAN

Vee,

Wagens, Karren.
, Huisraad enz.,
TE

"SIL VERMIJN ,"

K tbare Hui me ube-

ft

, D1oadat. deo 7den Februari

a..

{)d,

68.

ru.

JocUenburg,

'1.7 Jan., 1899.

Vruchten

Dienur,
J. H. MA.BAlS,

BêlI>Odigd.

Hoogste ~rij.zen ~taald ~oor Perziken (enkel Roode TaaipIt), Prw.men, Vijgen en Appel-der-Lietd~.
die deze
VRUCHTENKWEEKERS
behooren zich te vervoegen bij de

Heeren
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Paarl, 1 Feb., 1~99. ,;
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J. A. Wormaer. Van Amsterdam naar Pretoria. 8 maandeD lo Zuid Atria .~.
••• 5a. 8d
Prof . .J. s. ae VIlli.,.. te Paarl
Kentt8C!ltabgen
,.:.
. •• al. od.
Prof. J. S. ae Villiers: te Paarl '
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••• 21. 6cl
H. Vlsaoher. Nieuw,rekenboek
YGOr de Scholen.
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'JJa

lijk

voor de betrekking van Onderwijzer
:der N.
G. Zending
School aan de Zuider
l'aarl, zullen door den ondergeteek~nde ontvangen
worden tot den
22eten Februari, e.k,
Salaris £4.2,stg. per annum.
Werkzaamheden
te
beginnen
dadelijk na de Paasoh V akantie,
A. F. WElCH.
Zendeling der N.G. Kurie.
Paarl, 2 Februari,
lS99.

H.H.

moeten

worden aan ons op of

"oor

den 2Sst.en Februari, 1899, en wordt
he~ niet ~
zullen wettelijke
IstIDll8Il

lOON.
Afs/olle

·APPLICA.TIES
VOOr de betrek.
. king
van Gouvernante
op
eene plaats één uur van het dorp
Kromstab,
zullen door den ondergeteekende
worden
ingewacht tot
den 208ten Februari.
Getal leerlingen 4.
Kennis van Hollandseh, Engf'lscQ
en Muziek wordt vereischt, alsmede
Getuigschriften
van goed gedrag en
bekwaamheid.
Salaris £4.s per jaar met vrije kost
en
inwoning.
.l}etrekking
te
worden aanvaard op I Maart 1899,
Men doe aanzeek
bij den onder.
geteekenden

I PPLIKATIES

&le

LEd'. Dienatwrw,e

Co.

OIDRRIIJZlRBS BENOODIGD.

ONDER WIJZER

Seat"

iD Na&aI.
De ~~

&

A~enten,
Vrede, Q,V.S.
1899.

28 Januari,

AD.

HOVEKER & WORUCIER

'YOOrtrekbn

C. MOLL

Boschpunt,
Kromstad.

zullen opgemelde Ezels en Paardon
.111..0
publiek w?rden vEWkoch' aan. KlapBoekhandelaars en Uitqevers
muts StatIe.
..'
PRiaTORI.&,
De Ezels, allen Top Ezels, zij.n in K
.
extra Conditie
en daar Ezels en
erkstraat West. - Bus 724
Paarden door den Ondergeteekende
GAVEN UIT:
persoonlijk zijn uitgezocht,
kunnen
Ds. F. O. Ke8tell, en N. Hofmeyr, De yoortreklrel'll, of
zij aan de aandacht
van Koopers
het dagboek 'QD Isac. nil
aanbevolen worden.
der Merwe.
•.•.
•••
••• k
6d.
JACS. BEYERS,
F. Zoon. Dr. F. W. Reitz.
uitge..
BOgte Afrikaanse pdJgte
:.. 51. Od.
J S M.l D' TS I. CO 11.1...
• .
.l1.IWU.
Q,
••U'-6lrs
O.W. H. van aer Post. Piett
Uija, of IljdeD en mijden del
08. O. PoeUna.
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Concertinaa, Tnmb, Kruiwagens, Verf
en Witk:w.. t.eu. droose eD aaupmaakte

a

Ik ben geen voorstander van een accunsbeJaating,daar ik meen dat de daaraan verbonden Yu der SpllY, Immelmanct Co., Ifsl.,ers~
TOOrdeelenniet opwegen tegen de uadeelen, wat betreft ergeruia voor den boer, .tremmen nn
deu handel cn bevorderen yan -.ervalaching(adnlteratie) tot nadeel "an "erbrni.kers.
Vendu Kantoor,
In alle algelDee.newetgering omtrept den drank, .. I ik meegaan :net ben die nrakb
Malmesbury.
broeden wijlen beacbermen: maar Idooreene treurige QnderYindinggeleerd hebbende dat die
NABIJ
KALKBAAI.
.w.kken DIet behooren tot een enkele volkakluse of raa, UJ til: !Jeenwet ondeRteunen die in
Pub,.eke
Vk'
ditopaicbteenl!Cbeidslijn trekt tnucben kleuren en rauen. Zedelijke middelen inde band.n
I.
er OOpln6ti
van kerltelijke en godadienstigeorlfanillati68,ter be.trijding "an droak.uqchap en drankmisbruik
DE
d
teek
d daart
zullen in mjj .teeda een beslisten voorstander "inden.
'V
AN
on erge
en e.
oe ge_
last
door
den
heer
Willem
KirMenkantegenwoordigniet
o;lepolitiek
praten
deneenBond,"
~c bchamen.
" of "the
08
8
sten, "uIlen
"erkoopen
ter p1aa4.
e,
Political
AMociatioD."te hoorenover
noemen.
Ik ben
geenaonder
lid van
eDkele" tbe
dezllr
lit
'"
lG
geloof niet dat bet land erg &ou lijden. indien lij allen te gelijk ....erden ontbonden.
8tellenbollcb,meen ik, kent geen enkel hunner. Ik betrenr dat niet.
fen, enz.,
Ook de naam van den beer Rbod811kan niet word.n "ermeden in een politiek adres. lit
weIlICbzijne pogingen om de buJpbronnen ".n bet noorden te ontwikkelen bet m_te
UBlt"
Aan de Paarl
811CC811 toe. Ik ben bereid dat werk t~ .tennen, in &QOverre
ala onse Koloniale belangen &ulu
gedongen. Maar ik mag bet denkbeeld niet versteken. dat bet niet alleen voor het noorden
TE BIl.EDA8-STRAAT.
maar ook Toor onze inwendige roat. voor one verstandboudingmet de republiekeDen voord~
belangen van de uitlanders Illdaar goed zou sijn, indien de heer Rhodea "oor eenigen tijd een
miAderprominent en actief aandeel nam aan onlleKoloniale politiek.
DE Ondergeteekende
naar elders
Ik wij gaarne de onderlinge IaameDwerlringeli mendechap met de repnblieken be"ord'3ren
wenschende te gaan, h~t
be.
en all. pogingen tegenwerken om I'lU1II8Dhaat..,. &IJlleidIngT&D de gebeurteniMen in de
jouptverloopen jaren in en betrekkelijk de T,ran."aal aan te blazen. Maar aan den sloten publiek te doen verkoop en
anderen kant zon ik blijde zijn. indien onze republikeinache menden aanaiooteJijkheden
ZONDER RESERVE
uit hunne we~ving, die naad bloed alten tllMChenboer en uitlander, blanke en kleurling,
Irouden"nnjderen. Ik geen redenen waarommen op den Rand &IJlfa~nljjke kleurlingen
OIt de koloDleDIet de.r.elfdeyoorrecbten zon kllDnenverleenen ala &IJlandere uitlanders.
OP DINSDAG, 7 DEZER,
Ik beboef Dallwelijkste leggen dat ik er "oor benomo,n~ Kolonial. nijverheidop doeltretfende
OM 10.30 URE PBEOIES,
wii~. te ontwikkelen,eo weldoor middel"an deg81~keamb'ICbt.cbGlen,ea vaneen ool'deelkundite
...,..Jiuar T&D on. tanef YanIn'l'ourrecbten: De 1'T"etoe~atla.or
... u de ruwe aoodiga grondstotIen
Tale!!', Stoelen, Kasten,
IJzeren
beJao<wf hand ua band te 'fUn IDetomllcbtige proleche. :N.n behoort niet enk.1 te .treyen
en Katels,
Buffets
naar goedkoop vl-=h en brood, mUl' ook nur middelen om geld te yordienen ten einde Ledelcanten
den kOllt, boe goedkoopof duur ook, te kunnen koop8n.
Glas- en Aardewerk. Bedroom Sui~
Banken.
.Al deze
Hopende dat d,,>cin<ichtcDuwe goedlt:enriagmllen ....egdnJ"lB en dat ik u latei' ook over Timmermans
udere punten wat al kunnen zeggen,DOemik mij, _
Goederen zijn bijkans nieuw.
.

een

reéda geeorderd.

O'PING

UVB!
I n I·

brood.
_

een J.>laats ~nderwijs te
VleI' kinderen
in
YID wereld~
Rugelloh
en Hollandsch,
en aan
de."'"
één kind in muziek, de kinderen !Dn

Af!E R

~~~:_=
V

Olf pvenop

i

thuaiatokken,

)(etllIeD en Vorken,
Lepela, The& lepels.
ens . W&~IaI8D,
Suiker en bot.r potten
Waterbeken,
K()pjel eD 8choteltjea,
Borden, Kelkjes, Karaffe, en
tal Tall
andere Dattig~e~BLBI

Op DllfGSDAG, deo i' !BRUABI

Ik

,I

I'

. .

en

BENOODJGD

de nJJ.tihlti. • ~
~
per jaar, met vrije
anlied.1iren ce wrhoedea
lnWODIDg. wuschen enz.
App1icanten
. moeten
leden zqu
van een ,Proteatautsch Kerk 811
moeten in staat zijn om kind~811
voor te bereiden lidmaten te wordeu.
Applieatiell
enllen ingewacht
"orden
tot op. 25 Februari e.1.

Owll"rgetdekeude daartoe epee_
, vf>raooht
YOQrmelde CJ.tUm en
,;,IaahI -0"
Publielre VerlrOQPiDc houdeD
V.. II,JtI
Yolgeude AmerikaafdChe Goede1'811, viz:
HUISRAAD
E6t. en andere tMela, Jadetafell met

4 Paar Gedresseerde Kar Paarden,
4 en 5 jaar.
EMIL E H. VAN NOORDEN,

Boerderijgereedsohap :.~

AAN DE

RUd_'PO.~W.~Kb~F~~~

V.If.

GeemmrJllemle
potten,'D_L_
~
W_._

" f1!!l

POrD ERG EZELS

]. H. MARAIS

a.s..,

!l:"~~~nr~

zal

.A. BI DE VILLIERS & Co., Afslagers.

~

f\E

u_,_"',_.

GIIllBBD8CBAPPU

;::

1f'L

I

,TEN 10.uu

an~~r:aijJen~~~
hOQI~ 8tal\"Orken. Vijlen,

\ Spuy, Immelman
Ru1D1 Crecllet;
de heeren Va~der
& Co., gela~
op bovengemelde
KOST EN DRANK VOLOP
AAR de onrust op den Rand zoo heeracht hebben de heeren A. B.
plaats en dat!lm publiek te ver.A
BYL NEETHLING
DE VILLIERS & Co.
instructies
ontvangen
van een Johanneskoopen, de ondervolgende
LanDde
. V.D.
,
burgsehen
Koopman om te verkoopen, een gedeelte van een scheepslading
lJ
lIJ Vendu Kantoor,
H
B d·.!1 .... h
lie, oer ~lJgerRUsc lP, ea vruo,
es Malmesbury,
goederen, juist van Europa gearriveerd,
bestaande
uit een prachtig
lot
18 Januari, 1899.
Dames Dress-goederen,
zoo als Satijnen,
Mllslins, Prints, Satijn, Kas- lID de beste qllUteit.
mier, Zephyr,
Lustres, Silks, in suit lengten, Corsets, Petticoats,
UnderLevende Have:J. W. Moorrees & 00.,
24 Uitmuntende
Ezels, goed geAfslager.
wear, Fancy Goederen, Muziek Instrumenten,
Tafel-lakens,
Bedden do.,
dresseerd, [) jaar oud
Damest, enz., enz.
6 Eersteklas
Ezels-voor
Merrie8
Ook een assortiment
Klaargemaakte
Mans Kleederen, en eene hoe2 Goed geteelde en gedresseerde
veelheid Tweeds, Kasmier, enz. in soit lengten.
Kar Merries (Piets)
Te worden
verkocht
in het Pakhuis
van den heer DA VlD THOlI,
1 Makke en geschikte Bij Paard
_....
. __
Onde Pastorie.
30 .Aanteel
Beesten,
waaronder
zijn Melk Koeien van goed
•
ras
-_
Paarl, 24 Januari, 1899.
200 Vette aanteel Schapen (Merinos)
50 Geleerdeen Jonge Potberg Ezela,
40 Varkens (1 en 2 jaar)
2 en 3 jaar,
I Oprecht geteelde Bul.
DE HEER

':,F' . f

Maand.ag, 6 Februari,
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Te beginnen
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AIIERIKAANSOBE
GOEDERBN,

CO., A 'slagers

Van der Spuy, Imme/man"

cc; AnI4gen

geJllODlen worden

tegen alle

FAURE, VAN BIJK & Co,
.
_
Solicitanf,(>n.
8taad11d. Bak GeOouwen,
pu.rl, 1 Pebn.d, 1899.
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1U.·t· 4: BUIR8KI,

De heer C. J. BYWORTB,
Kaapstad.

DWI~lUer&t

PUBLIEKE

~,POLOGr~.

J?AABL ..

I

--,4'

Nademaal in de uitgave van de' Cápe Timu, Vrijdllg, 27 Jauuari,
,_ '1"cl!), er een verslag verscheen van, eene vergadering
\ au Belasting In den Boedel van ~ille1i
AnAlIS.
. j't'tall'rs gehouden te Holywood, Gilmour-Hill-road, de WOII ilig' vnu den
Ill'l'r J. H. CLAltK,waarin de volgende ~f
voorkwam, namelijk:" Van den stadsklerk gewagende, seide de heer SUVINSONdat de
De Ondergeteekende zal publiek
heer Byworth een" Vestry Clerk" (municipale klerk) was in de stad doen verl(oopen op
vanwaar hij kwam, u.l., Battersea, en de heer BYWORTH
was "heel
blij" om uit uie stad weg te komen. De vereeniging van Belasting
betalers dreef hem uit die stad (gelach).
Indien zij een vereeniging zeker Erf gelegen aan de Paarl,
l.ier vormden zou de heer Brwoers niet zoo op zijn gemak gevoelen vlak boven het Munioipale Reser(£.ielach en hoor, hoor}."
voir, naast de Bergstraat.
op het
\ II j"
dit om te verklaren dat ik, de ondergeteekende, .ANDBEweigendom :"taat . een bij~s
nieu",
(i' r: I' ~T"\'B:-;SOX,
de heer STEVENSON
in kwestie ben en ik b=geer nu Gebouw onder IJ~n
Dak, verl r!:.:.; tet l"~ kken zonder oenig voorbehoud of kwalificatie, de verklaringen
deeld in drie W t>Onhuiz4tn. Het
k,
gerapPol-teerd
zijn als door mij gemaakt op de genoemde is bepla"t met Vruchtboomen, 'en is
H'rgaUel'illg. Ik sprak niet met eanteekeningen voor mij bij de gelegen- groot, 1 morgen, .46 kwart~roeden
1,,'1'I In kil estie maar ik heb geen twijfel dat het rapport een. bill~~ke en 124 kwat voeten, en is voonien:
:"z.lIL('~edt van wat een toehoorder verstaau zou hebben UIt mijlle van een prachtige standhoudende
."Illl!l.rbngen, en ik erken volmondig dat mijne aanmerkingen
als Fontein.
:"t'IIL('l'Zetin het rapport in kwestie, mogen beschouwd worden als
J. S. MARAIS,
dililllld,'llde eeu zeer nadeelige verklaring welke waarschijnlijk een
Executeur Testr.
/.' r L('t'l'l'''pectecrde publieke beambte ~ag benadeelen, maar d~t het yerre
1.'Il
mijne bedoeling was om zulk een Indruk te geven. Daar Ik elf Jaren
g,t( trrsea woonachtig was had ik alle gelegenheid bekend te wordeu
" ,'I. ,'lJ droeg ik heel goed kennis van de hooge achting waarin de heer
OA OF~CHRIJF
AAN ~.
BI 'tI, i,TIIill Battersee gebouden werd.
1k vcr-klaar verder dat ik geëmployeerd werd in het Takkantoor te
IL:ter!'ea Rise van een groote Firma van Steenkoolhaudelaars,
en mijn
45 EI 41 STRAIDSTRAAT, KAAPSTAD.
1': :1ll'II,aal. de heer AXDREW
CHn:uoN, eeu zeer bekwaam en oprecht
P.K,:Busl33
TelegraJUchAdres: .. :aellum.'
i.i.hlii-k e man, die overleed twee jaren nadat de heer BYWORTHnaar
'1\.u:f> tat! vertrokken was, en wien een publieke begrafenis te' beurt viel,
OM ALLE EN EENIGE SOORT
n 'Jl, r \\ rens overblijfselen een monument opgericht werd bij publieke
ript re, ais blijk van de waardeering zijner diensten als eeu publieke
·Il"n.
voorzitter was van bet Financieel Comité van de Batterses
KENII.A.llDT WUI( 6 ZEEltOE.
(' -rporat ie voor eenige jaren, eu ik erken verder dat ik weet dat ten tijde
NotaJeu tener nrpderiDIf,
geboudeJ1 M
1'\0'11d,' !tcel' BrwoRTH zijne bedanking inzond aan de Batterses
llelkkraal op '17 Dec.
i
Verpderinr gebollden te ]fonl Wnt, op
TegeDwoordig yooraitter, aeoret&rÏe 01 12 Jaonarl 1899, lDet 26 leden t.. eJlwooq.
,I .r.,rik!tt'II voorafgaande zijn vertrek naar de Kaap, dat gezegde heer
.
Btemunng,"
,
leden. (1').
,
, De vooraiUv ope~e de "erpderio, _. ,..
.h, RI'.I
('\\[ERO:-'-,
ageerde als Honoraire Thesaurier van een groot en.
Vioe-..oormter afwezig (sonder 1IClhrif~lijke bed.
'
Nadat da notulen waren yoorpl_
en ped.
'.' rt, Z"lIwL1ordigend comité, dat gevormd werd met het doel om den R. MiiLLERverschaft eenig ding in kenniageyiDg).
N. ,ebed werden de notulen der yori,e !nt' "ekeard, ;,erdeo elf niea.e ledea OpgtllOlD8ll.
llt't'r H\\IIIRTIi
een geschikt be~s te/even
als erkenning van zijne de lijnIIVan Muziek, van het grootste gadenDg
plnen en ,Oedcekeard.
: Duma giog nMtnover om '-llrfjrinppwi.
, "Ii'~il'e rlionsten aan het pubhek va Battersea:
dat vele van de Kerk Orgel tot de Joodscha Harp.
De yoor:dtter aiukte bet doel der "'Iade·
tea op to etellen :riDg bekend, DI.: a. De o~ke~kbeicl
om · 1. Herroeping der brandaiekte wet.
, I,l' Illl''; .urn het
.' BrwoRTI! Testimonial Fuud" gericht waren aan
eeo bij..oere-i lid uit d_
tak te klnen yoor • 2. All eea parlementslid tereo ilea ;ru ftD
"qft.1I mijn Chef en dat ik erkenningen van de ontvangst van zoodanige
"di.triktalJH.ullf
NieQ.oudtyille.
b. Om de (ie meerder beid &jjnerlOeien handelt, .... bij 'fer.
D!l:'VLLSR.'S
lillAlloieelaeo .... tiatiake ...... lacen te bOl1l'eo. :plicbt 11011 te bManken, daarom \'enoola' sjjade.
,lt,!IIl'S verzond aan de respectieve bijdragers; dat als het resultaat van
e, 0111 de int.eekeuiDppellDÏllgeo YaD de l~eo
De .. t.ee punten wenlen alge ... n &&lipl.andelinz van genoemd comité, een som van tusschen £200 en £300 Groot en llefnhudel lulek
iD te ..orderen.
:
.DomeD
.
.Beeloteoop yoontel yoOrilitter-J. E. P. Nel: · VO?ratel Tiddenl- lf. Olaauena: om ':"J.uiai.
:'IJ"t'II'-.'l'hraehtwerd door alle secties van de samenleving, en ik ben mij
deo I141Cre1arÏ.
M beooemen al, afge~e
BlBdelsholleo,
~ .. fé teekmea. yoor een denie,.rlelD"Dtelid.
ih \\11;;tdat l'en publieke aanbieding aau den heer BnvoRTH geschiedde, in
DUI' " di.trikttb.tour.
.
~n.
. t':';' -n woord ig-heid van
een groote envertegenwoordigende
vergadering
De aecreterilletrde atatiatieko eo finaacieele
Allen &eUendeo 'I'oor eerw. Schr04er YaD
KAAPSTAD.
",nlageo ter tafar, en deed 'yenlag aan~,nde
Upingtoo.
.
,':' 't'lI t:etrn~1 gehouden op den 29sten November
1893 in het Stadhuis,
balana in b.a·boeil bet'1'8dipld,
, De reptratie werd duma iupbnclK door,
I{<llter~,'a,eenige dagen voor de heer BY\\'ORTHnaar de Kaap zeilde:
den
yoorsitter
en
ter
beapreLm,
..,..,_.
.
.
De 10baeriptietelden worden door de Uilwe·
IIjjode leden lUlllfUuiyerd.
'
" ,r Ik persoonlijk een geïllumineerd adres geïnspecteerd heb, op vellum R. MiiLLER'S Prijslijsten
• Uit ou. ftII d. Ye~
'fT08tr de voorworden zigOp
yoor.tel V. BruDt-N. J. Y.d. lI".,e
!ritter den beer W. Clulaeoe om de beet mop.
'.dl\" ik aangeboden
werd aan den heer BYWOBTH, bij die gelegenheid franco gezonden op aanvraag.
werd beeloteD eeu coman.ie aan te l1elleo om loke iDllchting te kriiren, .
de aclHen'_'lice ,.ablcripti .. iD te yord.-.n;
I'll waar "f) meer dan ~OO naamteekeningen
voorkomen van ~elbekende
PoHtie .tel .. 1 Iaup Grootri ..ier. BirlllOllDtJ_U
toen de ~Ier,
yoormtter., eD de bee J. G. bad .. n '!aDp di_lllie plut. • aIge_o
;'::I;li ",li Ike mannen, insluitende
de gewezen en tegenwoordige Parle- KEATING'S POE..:{ER DOODT
L. YaD W7.k ala acodanig goed,ekeul'cl"en !WI' ungeuomeu dat de beer O~u
tenelfde
;u,·nhl,·,iell VOOI' de stad, de tegenwoordige en gewezen ledeu van den XEATING'S POEDER DOODT
g.. teld weid... .
'
~iid uo den -ci~traat iaJichting PYe, eD Yft(e
Be&rekkelilk de dnJkperamu.t.chJppjj "erd aangaan.e de. ""IUe un~elegenheden eo bij lie
POEDER DOODT
J,"lld"Ii'cbt'n Count v Raad voor de afdeelingen de leden van andere plaatse- DATING'S
beeloten deu editeur ..ID otu Lmt4 da IlOmi ftO 1F0breode yertad .. iDg 1IeI'IJag p",. .
"
KL\TING'S
POEDER
DOODT
!jk,llchampll, als~k do naamteekeningen vsn den weleerwaarden Caxos KEATlNG'S POEDER DOODT,
£ I ala biidra'(e ..oor eeD geacbeuk too te ~en. • 'Vooratel J. Liiebeoberr-A.. ftD Niebrk:
DeD, ala blijk un waard_nng IIjjner trouwe He' pDYeroe_nt
.ederom. te ~
,I: EI.'~I\I, ('LARKE1I.A,\1icaris van Battersea, en Rural Dean bonoraire XlUTING'S POEDER DOODT
en oitetakeode dielllWn un lau. eD .00k om eeo-trein nnaf De Aar door het DOOJd ... ·
(' \\ ..\ van 'W I.\" '/lESTERen Kaplaan van Hare Majesteit, de voorzitter van
WEEGLUIZEN;
tijdene, de jobpte elektie bewe.. o. De _
ten kit lIa&J' Pella te krjjgea.
.
VLOOlEN,
taria w'jrd gelut de ,elden te .. adeo ,un
':' (','rl,orat il' van Battersea, de voorzitter en leden van de plaatselijke
AJaemeen un,enolllea.
)[OTTEN,
deo beer N. F. de W.... ll~.Jelburr, K. K;
: Vooratel G. Viriere-F.
Schalt.: Daar ja
~f:,":i,traat"bank ell ook de naamteekening
van voormelden ANDRRW
De yol-pnde bOIobrjjriog'loJuDteo om ter ~e.. wjjk nog Dooit ronderperi ,...., et' bet
KEVERS,
(' \ Il r:','-x vnz : dat het gezegde geïllumineerd
adres, groot leedweze~. te
aente diatrikttbea\uon,Yerpdving
yoor be- .teed, DOlIouder q oarentaiue .taat tot groot
)[U8XIETEN.
spreki.ug ..oor, te ~_,
werden .-reoollleo,
ierPUiII eB biDderai. zeo ...,._kt de.. yarpct.
','nni Il gedt
over het bedanken vau den heer BrWORTHvoor zIjne SCHADELOOS, VOOR DIEREN,
t. W,: 1. BerroepiD, cfir br'lMhi~ktewet. t. pat :niI, ooseo m.,ïeiraat tea Yrieodeljjbte sjjn
h','lr,'kkiné; te Batt ersea, en' vermeldt dat het leedwezen verergerd SCHADELOOS VOOR DIEREN,
eOD ..erandarill( In yerband lDet d. printe
beat te wil184 doen 041 de lijoea met andere
boeren- en MGdiIlllllOholen iD b.~.udonrUe· idiatrikteo weder ..oor bet ..erkeer M openen.
\'.or'lt. door de omstanuigheid dat de noodzaak. voor dezelve ontstaat SCHADELOOS VOOR DIEREN,
SCHADELOOS VOOR DIEREN,
ltelael maaki '_refe. a. Dat-iD eerrtg_inde
Algemeen unrrenomen.
.
:, ~Ic;e\'olg"van den zwakken staat van gezondheId van MEVR.BYWORTH,SCHADELOOS VOOR DIEREN,
iDrio!lting bjjbeJlObe,aeobiedeni. O~ cJen yOor· I Voonte1 W. CJaa.e_F. BooylOD en aIr..
, :1;1;[ill luflelijke woorden gewaalld te hebben van de diensteu van den SCHADELOOS VOOR DIEREN,
groDd mc'et zijn al. een P"le~
,....k, ea keunla !meeD unpao_n
om bet ,ou.._t
... 0 de moeder" eo EDgeláobe talen lOp gerOlUn !wederomte yersoeken een lpeoiale.
t'1'8derech·
mnr I. on_.onaant In't veralelcu.an VLOOIEN
',I' r B \ II "Imf bewezen aan het distrikt gedurende de acht jaren dat
..oet en algemeen!! kenoi. geleerd beboore$i te ~ in OOImidden ta J:laateen. .
WElGLUIZEN,
KAKKI!RLAKKI!N, KEVI!RS.
MOTTEN nl PELB, en _I, .DeIer..-t jnod'.
: 'J cl..; uetrekking had, vraagt he~ hem de bijgaando Gra~d Pianofo~
.ordeD,
io
..encheidene
ftli:ken;
de
opyoaclilli
· Vooratel lf. Q'-Dl-·P
.... 0 Wijk eD un·
Jag.... ullcn __
POedCT Oftwwdeerbau .1.....
_ wederom te petitioaeerea de licea,
meer gelObikt yoor bun toekC'llllaillf~~
eD pmeo
Yoor't doodCDvan "IOOjm~hDallC
boadas. &1IOOIL
',t'l
lt' nemt'n, en een kas met ZIlverwaren en andere artIkelen: dat Ik
damn
hate lChootJao
•
behoefte beboorl te lIijo: mfl hOOIen .u"'_
,tie fOedkooper te 1PfiIen, daar de gronden au
Het PUIILIKIC wardt
WAARSCHUWD dat
::1j er VilDI,ewust ben dat de heer BnvoRTH in stemde met de begeerte
ala .. lariuen ua eigellUl'li no 1ICb0leD
en OD, 'totaal onbe.ooud liaPD iJJ "ijk 6.
pall&etteft
..... den «h
...-.
debu_lftl
.an THOMAS
KEATI á dragca. AIleCa la derwijJOI'II,no
re~eeringlwep.
b. De oaturel·
Vooratel J. Jooete - H. Sohnltl om .. yee·
I:l; liet gctlligschriften
comité om de talrijke geschenken die hij
Bllkj .. ....nocht.
I
leD iD laat.il1geuoemdeaeOOIen II_te
onderwo- '...."oerinpwet iD dit distrikt te proldameeren.
"!I: l'anerl'Il Ileeft ten toon
te stellen in de Stadszaal Gebouwen te KEATING'S WORJlEN TABLETTEN.
te ontftDgeo in bjjbelkenDÏI onderwerpeD p. : Amendemen~ Y. TiddeDl~. P. Schulu dat
ICbikt voor boa positie (pen ltandaarde in ide heer CIu_
H.I:'er~~il op den dag na het Banket, alwaar, met. toestemm~ng ,!an de XlUTING'S WOR)[EN TABLETTEN.
oDderlOtlk doo iD deo rud
booge vakkeo).
'Dur 4... ee"erYoerinpw8&, en "jj de Ulllltunde
I' 'j" 'ratie, de heer en mevr. BYWORTH
een afschelds receptie hIelden. KEATING'S WORJlEN TABLETTEN.
De yolgende re.oloti811 werdeo eenpari, en ,&i"ing iD1icbtiog ge..e.
WORMEN TABLETTKN.
I· I"'fl mij verder hewust dat op deu l,'}den Nov. 1893, df'!Battersea KEATING'8
met I_tdrift
gepal.eerd:
AuModelD8ot aange Domenmei 21 .temmea.
XEATIllG'S WOR.EN
TABLETTEN.
Voontel G. F. ". d, llerwe-P. ;Lombard: , De beer Liebenberg bleef buiten Itemming.
\1 .rlll'ipale (;ebo\Iwen en Stadszaal fonneel geopend werden door den KI!N ZUIVI!R GROENTEN LEKKERNIJ. bold. la'._
yerpd.rinl
heeft met diep leedwelIeD, , Hiermede wareD de ..errichti0pD teo eiude,
en .mulE, de aangenaamste metbodc aijncic
het "Due
: "":';' (ft.li'Tl Lord RU!')EFp.R!IY
K.G. en dat de heer ~rwoRTH zeer geprezeu kom.'
tocdienea no
eckcrc rl"matlc 'l'oor Iugewaad of Draad
..eron~waardigÏllJ. w.lling aD bittere Mleur· :ea aloot de ,erpderm,
1118&
gebed door den
Wonuea.
Het I• ..., •• \IIS ~ mUd ptqtarUt, en 'oorálp.
ltelliDg yan b~baalDMlooe eo lOhandelij~ g!', 'l8CI'eteN.
'n '-', ,Ll'Jkt werd voor de bllitengewone
diensten welke hij bewezeu had ocbjkt ._ kiDclcren. Vcr'ocht in BUkk<:a en Boucle, ~
drag YaD 4en w..r D. C. de Waal yeroom'" lid
B. y TIDD&lI'l,
lD I'l'rhilod met dil' groote
onderneming en geluk gcwenscht werd met :lllc Dr"""t ....
-oor me~'do~~.
en PorterYille, be~url
8ecretaria.
EigeDaar,
THOJUS
K:zA.TING,
Londen.
f:~t "'lat en :'\Ieees, van de geheele verrichting, welke hij georganiseerd
lijO waJibedril' MO'_te,
te _r
omdllt bij
met een Joclaabvt eu ooder ~ne ylenJ.leoi J!"
STEYNSBURG.
:.'_'! fl.
i
eebaard __
~ silo "DIaaker', waaruit ~Ibkt
Tak : M Hoofd Sbaat
Ik Yt:rklaar verdcr dat v('rre van te trachteu op eeni.ll8 wijze deu
Port E~beth:
.
lIijoliandpunt reede iOpDomen ter wille 3:'0 de
WUit No. 6, ZUURBERG.
o~&iJde
door plecbtip elektie·belo 0;
::,l;lI\1,n !'twm vau den h(,l'r BY\\'OliTHte benadeelen, ik aau vele
LO.DS.
ook de lriesen recb* eu kraobt lOO Iich ni( Netulu .. ner algemeena Bondaverpd~ag
I
•
. 'D,(·llen !.;edII1·l'ndl'mij kort verblijf te Kaapstau bekend stelde mijne
londer beMlIing te hebben yerbroken, Ci&V hij rbonden op lIO,",anuari, 1899, to ltIidd'eiwater,
tocb de regeerial en lijDe kie.. n Vouwj be, bij den beer Jan Vonter.
ilill'dl'ering van het karakter van dien heer en altoos met achting
loofd beeft om yoor de recbten YaD sijo ,uer·
T.t yoonittey gekolOn A.. LiebeDberg, tot
',arl hem ge~proken heb.
blar laud eD yolk, te Julleo blijven wak~a en I8C1'etuU J. P. Dut'fIDaP.
BEPERKT,
1k cJlJderneem in consideratie van het staken van gerechtelijke
bun belangen te behartigen; deed bij bet ~en,
De yoemtto, opende de Yerpderiua en .. ide
ot'Orpetelde: bij d.ODg de ,.,eering 'oor: sjjD bet doel der nrg ..deriJla la om betcJuijriDP.
",Ippen welke tegen mij ingesteld zijn in verband met de woorden Ulster Kamen, Groéntemarktplein
amendement met de oppomtieleden DUI' 1 eeo ponten op te atellen yoor bet _tuude
eon·
. 'r 111ij !!ehezlgd op de vergaflering
als voornoemd, om dade~k
~
. coDfereotie 6..er te gaan re de reJistriboti~bill, .gree .
De ootalen der laatste yerpderiutr werdea
i)t'! i, il'll aan de beeren
F.'dRBHlDl ;E, ARDERXEen LAWTON,
soliciteurs, Verrotte Tanden gestopt in tot hun e. lloot Pela aan. Dat lIijDeboudiDg bemikeD'
ala iemand iD wieD IUn getrouwe lrlheJ'll . geleseu, goedgekeord eo getoekend.
" i't,draO' van onkosten (loor deu heer BYWORTHgemaakt, in zake vroeger natuurlijk gebruik hersteld. merkt
en 't publiek in 't allfemeen "eeo bet minlte
Bescbrjjrinppnaten No. 1 yoorgeateld door
... rtroaweo op politiek gebied ooit kao bebben, N. no de, Wait-E. d~ Pleuia : Geen kudi,
:\'0kililh "'cn pl'OCllfl'llrs fooien samen met de kosten van insertie van
Tanden
Zonder _Pijn volgens IOOlanghij
,ijD zetel op de bankeo in de ~.
dut nl bet recht bebben aich yoor mM!' dan
,I, Il' l'llblieke apologie. in twel' achtereenvol~ende
uitgaven van dA ieder bekende methodQ_wtgetrokken .raalul blii..eD
beRoodeu, ja oDtegeDseaI!1iik. eene plaata verlrieabur te lMUm yoor laet par,
,
~,11.]"
bladl'n n,l.. "Cape Argu~," "Cape Times,"" Cape Register," Goud Stopsels.
Ala loon nu.r werken Yerli.. t bij lalleo lement.
.
inyloed, oDd.... te~Ding en erkentelijkbeid YaD
No.2:-J.
P. Du ..enage-T. yan der Walt:
H, t DlI!.;l,Jil(J,'·'·On,; Land,"" Owl," "South African Review" en de
aUDevroegere oodénteoDlln. Door beu eli be~ DiefsteUen te Itratfun Diet alleeo manl per·
..Ir, 'Il,.f'!.;Times" ill verband met dl' bovengenoemdewoorden,
die door Kunstmatige Tanden, IPa.ssend ge- pobliek is bit roede beke~d III lOuder YIII~~' lODen maar ook Yrouweo en de onmouditeo
maakt door lucht-zulging, alsook gineeleD. Zon beteekenJ!I t.oont un ala bewU" diene~baar te maken.
I I' 11\ \\', 'Ii III be:,cho\lwd worden al~ lasterliJk, en die naar ik erken
zonder platen, volgens het stelsel Ituk dat bU, sedert \'erko"D, de regeering eD No,3.-1. P. DO'fenage-J. Vonter} lI8I1. :
'-:1 . ,Irlik ZOI! w'veIl lijnrecht in strijd IIlet de waarheid, eu die ik, als
IUDe kieae" eell .truikelblok in den weg Will, Een beluting op biclclea, _elijlt
Gaar de
bekend
als Bridge, Bar, en door bon een betreDl'8D."aardige oO'fOrwacbte, !IDelletoeneming nn blcyclee bOIobonwd wordt
"Jl'
II é."t'Zl
gd, zonder voorbehoud terug trek.
onTergeteluke eD oo..ergeeOiike ICbok jn de eeDe ruioatie Yin de paarden boerderii te sijn en
Crownwerk.
Ik ri' eI11verder aan bij te dragen tot de fon:1scn van het Nieuwe
krooD hunoer barteu te 'bebben besorgd, De ook durdoor yoer oDnrkoopbur
.erdt, .. I
:- ,r,1[ IIfJspitaal de som van Tien Ponden (£10), en neem ..dez.~
..erbrekiDg ftD lijn ~lofteD
kan n~ de elke gebruiker YIDeen bicyole eeD licentie YaD
_> Illll'l,] Il' baat om den 11l'er(BYwPI{TU
pubhek te danken dat hiJ ml] ::Alleen het beste materiaal ge- nadeelipte gt...n h.hben, daar bet UMtal, £1 lOa. jurljjkl moeien betaleD.
leen 1100111': kb' .. n, mur ook algemeeD: WegeDI nrirek bedankte de beer E. du
, ",'n liPt,tt deze zaak op deze wijze bij te leggen en dat hij niet bezigd, en alle fooien zijt,1gebaseerd aD" par~ji raakt. Het i. lterk genoer om den' PleIID aU IIOOnltari.eo tb.anrier, en werd in
De Waal te. nroordeeleD en sijn politiek, lijne plute to~ comite·lid gekoseo de beer
\', ~'.:'" ~uII'l'l'n genomen beeft.
op de billijkste schaal, overeen- beer
gedrag te yerfoel8D. Derbah'e lut de Ye!pde,· T'JUld~Coat_.
komstig met goed werk.
riog lIicb biero ..er ..erder hoozeD: "Daar in EnJ
Voordeg8llteld door J. P. Da~.
J.
':;'

.

Woensdag, 8 Feb.,·1899,

t '

II,'

~

NOODIGD

aderwijs te
deren
in '
en

1,

aan

nderen zijn

I. S. MARAIS & Co., ItslU~11.

.[1

leden zijn
Kerk, en
TI

kinderen

te worden.

ingewacht
ruari e.k.,

& Co.
\genten.
'de.O.V,S,

rOODIGD.

de betrek'nante op
IJ het dorp
len onderwacht tot
, EngeJsch
t, alsmede
gedrag en

: vrije kost
king
-te
lart 1899,
'en onder-

10N,

)ODIGD.

B. MULLER,

Muziek Instrumenten,
MuziekaleBenoo~igdheden
Instrumenten Repáratleen

"'I

!

i

1

I.

~ betrek-r ;der N,
le Zuider
dergetectot den

1um.
beginnen
antie.
('S,

i;. Kerk,

i

YOO'f'

90CW

J

eeD

IJ{

"'..:"

AN,
, Tin,

I,

Tandheelknndig Instituut,

II

ot

f

,

!BERG.

at allfl
itaande
wld il;-rJ

Iwtaald

of vóór
i wordt
te.lijko
'cn alle
,
anten.

)

ANDREW

GUILD STEVE NSON.

H,\f{:-;:\~T.
T. E, L.\ \\'TOX.
,I. i"

KENNISGEVING

-----'--- ---yprk00pillg'
van Paardt-~n veor rekening
V<lll den
llcer L. H. BAILIE welke op q
Fe11l'tlari, a.s., zou worden g-ehouden, zal niet
plaats hebben.
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KLEEDEREN I
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di..

,KI,

VOLGENS

GENl:AA~T

PRIJZEN LAAG!

J.

J.

lIeland verderiluke iD..loeden daseliikl all mid i
delen ter band geoomeD, eD oppmerkt worden
io de jiogo,bl.d~D te~~uoYer de belangen e••
politiek ftO Zald·Afnka, aoomede tegen d.
Tr.ol .... llChe republiek, betreuren wij den
Vrcega: • ..n de Londen Tandheelktmdlgeen
chariug ena HOIpltAla door 3en. beer De Wa:l lreDomen Np, ~
. BESTUURDER. delO .eHicht yerdeeldbeld eD aebterdocbt m
EDl{elaudlOUk:nnneo ..erwe~keo." .
"
"De nrgadenDg lym;>athI&eert loneriok met
de inge~teDen van Piketberg ~n ~mgeriDIIeli
KENNISGEVING.
Porte"ille;
weDlCbt ala beehnt ~. de haDd
te geyen den beer De w~ te petitioneereD;
hoopt dIt bij IIn bon ernatilJ yenoek geboor
wgeY811, nl. om voor lijn lsetel, ie bedanken;
sOObij het Diet doet, Deemt al8 Dllddel awe toot
..lacht naat. On. Lawl en andere guo.~ geaind~
bladeD, eD lut due. organeo bei oIIi_1 unt
kondil"D iD HoUandacb eo Enpláob dat gij be~
(De Wui) niet all uwe ... rtepn~Ïier
in 't
parlement wilt hebbeD Docherkenoea. De wer
ANG EZIEN de boeken van reld moot bet weteD d.' bij benMeD de waar;
YaD eeDig weldeakend eo recbtpeind
geftlelde fiirma thans gesloten dÏj{beid
Afrikaander gedaald i.. Keurt aiJn daden te~
moeteu worden, wordt het hierbij IteMS" af, ea werkt dat bi}.lDndoel niet al bef
reiken om de Afribanden
deo doodsteek t+
verzocht, dat alle rekeningen, uog pven."
, . ,
opensta&nde, zullen vereffend worden
VQOI'tIteIBrunt-J. C. W. K. Nel: De.. Yert
gaderiDg beelait betrekkelilk de oproep~
teu kantore vau
• vaD een yolkllCOngrea(door dl. 8. J. da Toit 1
om
lJee. gehoor te ge..en aan de uitlloo·
ROOD, PENBER'fRY
& Co.,
digina ter bijwoning nn be~ CODJl'1!ll,.tlI.booiMALMlSBURY
den sal "on1en aan de PIU'I, in Januari UIIIt,;
dat ~eeQ "elgeaind
niet later dan 15 Februari, e.k., na eDt'8rlOOk~
Bondman aich al laten mie1eidea, maar sicb
welken datum de nog opene reken- YaD sal on~OIldeo.
De yoorsitter werd nameD' de Yerlpderillg
ingen voor kollektie van eeu &.gmlt bedankt
yoor de trouw. belanptelHog en
zullen wo!"den overhandigd.
diDIJ, door den 1I8Cl'etaria.
Voontel Lombucl-yooraiiier:
De
te daDlIeD YOOI' lÏtG atteDtie en
RYAN, HOOD
~,
bewuen pdaleDde Mi- . ,..)
.....
){AI,)[BBBU.RY~
lUl.

EVERARD DIGBY,
L.D.S., &.C.S., Eng.,

.\

DE
KLEEDERM~KER,

Zendt r€'gels voor zelfmaatneming

laan

eenig.dres

PASSEN GEWAARBORGD I I
WORCESTER.
op aanvrage,

iaZuid Afrika.

MALMESBURYI

A

.Afrikaand.,

VILLIERS
en monsters,

Ryan Rood & Co.,

per

post

er

& CO.,

_ntl.,.

Dnnoage een motie YaD dank word. door de
Yergadering tMgebracbt aan :1011 beer Dn
Pleuia yoor lijn ,trouwe dieneten in den afge·
loopen tijd.
AlgemeeD aangeDomen.
Daarna "'prlk
de yerfladeriDg eeoiKe plau,
DeDom den contrac&eur yan bet SchieiDekpad te
belpen met bet rlpareeren YID g.eDoe~d Ptd.
Niete meer voor de ..ergadenog llID4e ..er·
daagde de yooraiUer de ..ergaderiD,.
J. P~ DUVENAGE.
8eeretaria

taald un
editeur YaD OU
.£2
VterfoDteiD, tek ilO. , ;
Nieu.a Rut, t.aIk DO.
tuld l1&li di.trikttb!-tuur,
161 ;
un den
ediwar YUl otu Laf-l, il1. ,
.A.la beacbrilyjnPfllD~ ..., bet CODP'8I wvd
bet yolgeDde unptomeD:t(1.) Tegen he~ +emiele* 't'&II jonge riechjel ;
(2) Meer ~
un YiHdkornett.ea;
(3.) Teren het ,bud~' titelIen yoor meer
dan eea. lqnafdee 'ng ;
('.) Voorde Aifering
parlemeotain
.
seraljjatenl;
:
5.~ Tegen de alJemeen, brand&iektewe' ;
6. Tegeu yeeUtaeD; i
~7. Tegeo deel an de beametteliike uekteo
wet.
:.
.
De yooraittor 0lIl de b", Maam. Rood wer
deD aI. eeDcommitaie ben~d
OlD de bOIobrii·
rln«lpunteD DUI': bno.~deak.n
iD yolJorde
te brengen en aan ilen _Mru
'fIO bet pro ..iD·
ciale bestoar te H~eu..
:
.
Dur de beer M+atert IQInnil pi dat be~ bem
oDmogelijk _
oja _ri be~ CODgl'8Ile pan
leuodus cjjDda 't'&II deD b,!,r I. J; YID Ziil, •• ;d
de beer K.uritl Rood plGo_ ~ iD lijD plaats

.
---

0 ERE

S.

AlgemeeDe Yerpcteriog gebouden, op dea
17deo Januari, 1[199, iD het onde kerqebou ••
De ..oomtter io den ItMl.
TegeDwoordig waren omtrent ... tig leden.
De ~8l'r F. Harais, jr., opeDde de yergaderina
metpbed.
De yooraitter gaf lijoe Yreugde te kennen dat
0018 tak Da een I()()tal leden telde, en leide dat
bij ..ertrouwt, dat alhoewel wij gelijk MlO 1*1daa&oel 100 IOhielvk opeeroeid SOD,wjj Die~
weder e..en lpoedig yvd_jinea lO'lden; maar
dat wjj Alleo .tandbaadeo en yoortdareo
g.ljjk eeo krachtigeD eikenboom, ea da~ boe
rower de Itormeo o..er one mopo worden boe
dieper en hoe .... ter wij 0018 worteJen au1J,en
lChieten.
Notaleo der ..orige nrpderln,
ge1eaeD ..
coedgebard.
Ter infomaatie yan de ,Disawe leden leeet de
Yoorsi~ter bOlt program YaD befriD-Ien en de
Bood-COllllntlltie Yoor. Daarna, in eell harteIUken tOeI~!
~
bij ,claideljjk ,~
de
Bonda orpnlatle
li, en wa$ _
'w .. en
wekte bij de leden op _ Diet .. .....,.en
dat
de lUId eD brabIr ftD _~
Bood
..
'tUl lIiean4e liIfIM iI; .. CJP wij ~
'.
"

a ..

te

f.:~~werd ..~rgellteld

door deu heer IJ.
Zijl en g_odeerd
400r den beer Jacobu
BD Zijl: "De"l
yergad~1II keurt ten lterk
ate bet. bemoeia,tek cedr&lt y£o de "Soatb
A.friean '--ana ' iD de .. Kcil'Die met de buiabondeljjke zaken ~ T~ ..sal lf."
,
: MAtJlUTZ'RooD,
Ageerende aecretarit.
YaD

EENIGE

:

ei
Co.
KAAPSTAD.

j GEORGE FINDtA Y
Grave Straat,

:8:_ F_ EOI?:ERT'S
BeroeD1de

Stalen

Ploeiten.

LICHT,

:MET

EEN-

PATENT

VOUDIG,
GESLOTEN
GOED-

ZAND

KOOP,

KOKERS

KAAPSTAD •• ' JOHANNESBURG.

])lJUR-

aao.:::tap . . bg

OP

ZAAK.
WIELEN.

:OEZE ILLU~TB.ATIE IS BEN BBRLIJD

White, Ryan &, Co.,

" DEPlABOE"
I

aasc •

UBlIIlLDmG. VS DD

,

,-,'

:

:

16 EN 18 BURGSTRAAT, KAAPSTAD .

• GCB "N, Bm
....
KAAPSTAD,

Kaapstad. 9

-- .--------------~-----~--------------

Voor

Sproeipompen

KAR N S,

HOOFDON

(afsnijden,

VOOR

NetDraad
Keuken Stoves, Keukengereedschap.
Ledikanten,

1,

Matrassen, Trommels, Reiszakken

Volle bijzonderheden. op Aoplicatie.
I

Departement van P blieke Werken.
T

ENDERS
voor de ondergemelde
zullen ontvangen worden door'
Generaal, Kaapstad, tot op den midda
datum. Tenders behooren aangebod
vormen verkrijgbaar,
en de omsl .'
merkt zijn met de dienst waarop zij

ioneten worden geVl'8.8gd en
en Controlen Lo en .Auditeurvan den hieronder genoemden
te worden op de gedrukte
el' van moeten behoorlijk
getrekking hebben.
Alle informatie verkrijgoo.r
op aanvraag bij

Schilderen
van Eetkamer voor blanken
in hot Oude Somerset Hospitaal.

Departement van Publieke Werken, Kaapstad.
;
I

Repareeren Residentie"
te Bobertsoa.

lj

Februari,'

899.

i

: Kantoor Publieke Wer.
, i
ken, Kaapstad, of
I Ksntoor, Civiele ComI
misearis, Robertson.
!

Klip Rivier Brug.
Swellendam.
Herbouw.

t3 Februari,
I

Departement van Pub.
lieke Werken, Kaap.
stad, of aan het kantoor van den Civielen

,

CoI1lIIlÏ8sarÏ8,

...

Schrijf om onze Prijslijsten.

Swel-

lendam.
Tenders
moeten, om in overwe
baderteekend
worden door twee voldoe
nakoming van het Kontrakt, en w
Tenderaars den kortsten tijd vermelden
te voleindigen.
De laagste of _eenig
aangenomen worden.

g te worden genomen; medee borgen voor de behoorlijke
geen tijd bepaald is, moeten
aarin zij aannemen het werk
tender zal niet noodzakelijk
OSEPH NEWEY,
Hoofd-Inspekteur,

Departement van Publieke Werken,
Kaapstad, 16 Januari 1899.
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'
~

_....,.... ...

'
.-._

•

Nederlandscha Zuid-Afrikaansche

GEILLUSTREERDE

SPOORWEGMAATSOHAPPlJ,,:
Koriste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
. Goederen van de Zee naar Johannesburg,
Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.
DageJijksche
personendienst
van Lourenco
Marqué' (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

!artef ,oer
~

ti

R_
"

IIIr ~

"Priem

Jl ifL-ta Ja UI
D IL Id.-d 41

Dqelijksche personendie'nSt van Du~b~n (Natal)
naar Johanne.burg,
Pretoria en andere pl~tsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.
I

"

OAT4LOGUS POST VlUJ'.

JIir lfl'I'ITIILUlln:

Qedea.Iut.eeaeD. 0pprIeh\
.
.. ftIl Afrika. iJl <tent, Deel

JlIlJWIlI,Ut18'l'lID

SLAAPKAMBB' ZET
'

UIimOS

!8, KaMl' 8tra&t; Xa&patad,
PATROUI,

VOOR ••
~

DIU(PXRS.

rebr-Te

iJ

h.,.", ~

KRIOK, .lr8LAOKfls.
... , afJeellng C..J.ICa~
00.

~,

lcycode
t.> rcbr-Krallngen,
I, rende ba,c, graan

en

ald.,.,Ung
bUI"_'

Caledon,

.... J~.

il L KBIOB, AFSLAGER
8 P'ebT-Te Vuldrul, nabij Steyll~l..
liD; Willo.. IDOre, Ie1'eDde haYc, bOOIdt:"
ICh~,

r· ...

eld.

AI on, A~"

V A(.,IDJ:B SPUY, IJU(KUUI'
8 Febr-M ..lmesOOry, _la

CII paard"u
9 febr-Klapmut
.. t.atle, !lO .arkene eD30 •.
~~n
15 Febr- Te BoochAgclonteiD,
)lal.
meeoory, w,jD- CD
lol~nde ba...." ~

...u,,-&a,

3 Febr.

YUtPed

lIleIiI!I
Kie__

~
ZemeJIaa
1Ja~

.n

...

• .. doo.

•••

...

•••
_

Voer •••

Kal .,.
Uiea •••

•••

Paardmt'beltt

"""Ieren, eo.
ID Fobr-Te

Ha~Je-fOlltetn.
Voor Bleb....b....eeJ,
aidecliDg
Mal_bury.
leYellde bare, boerderIjae-:
reedecb .. ". granen, eOL
10 Febr-« Malmeel>ory, s5 __
BD topaarda.
:lj F.t.r-V ....tl.loo,f •• fdedlog Malmcibury, leve.
dr have. boenlerijgen....uc:hap,
,......., n, ena.
~J rebr-Te
tlcbildl*filei,
diAri\& 1l00I'I'Inburg. leveede baYe1l, boerdet!~
llSl
~,r cbr- Drooge Ya1Jej, aftleellng )("'_OOry,
eea
DlC",.:te leveede ban, boenIerij~lICb.p,
elia

,rSIIeII

~II

I

•

O'

I li 0
1 lJ 0
1 lJ O'

o

6

013
o 6
o 6
o 6
o 12
o 0

,

0
0
0
0
0
0

per Jb.
0 0 \)
K__ i
• __
•••
013
Pluilllvee 1Obunch.
BOW

1

1
1
1

o
o
o 0
o li
o 8
o 18
o 0
o 1
o 0

BazO.-

HO£LUDSCBI

BORIIIAIDBL

2~ rl'cr-LeeuwYalIei. uablj Ille'-kW-.
&tn_
I'Dll llalmeobl1l'Y. IeveDde bue en, boerderlj~leb,,!,.

I llaart-.\ny.kol'.
~r,....''''' boeveelheid

af~ling

k.eudc

ha.e,

Malmesbury,
·.. n..
~
goodel-en,

h",sraaol en gt'IUIeD-

~ ll&.1It-DrlnJr.ylel.dillrlkt MoorrooabUJ'g,le'fell'
dr ns ve, bo"rdt:!rjj~"p,
Jrr&l)eD, ('nL
, \J .. "'t -Laogekloof. nabi] Rid>Ce~ Wl'8t, le.en'!l !lave. t,.)Crdf"rijgcreedarhapt
granen, eftl
J 7 llaart-Klein Remh~tc.
afrl ..cling
Malms"liry, levende ba.c, boerderI~h&p,
hllbu:-t,
'l.nt'O.

URG,

ZATERDAG,4

FEBRUARI,

lWJJ.

Doe uW' pHoht.
DE VOLUN'fIER-STEM
•
Een geachte comlllpoadent S8Ddt"deu
De applikatie
van SONNBNBBRO
V8.
pame pnbUo..
PCNNELL
diende Dinsdag voor het hoog- volgenden brief, dien
:-,'11.'\1'. ley,'n.k
haye. gT&oen, WijD, en..
reo. Er hehoori met beleid gewerkt te
~ I"..,.l-- Welgcl(Uncl, K ocberg, nabij KaJ.bes- gerechL\lhof, maar werd van de hand ge- worden
en't gesond ftl'IItand moet 't .hart
I.r.... I ,t&~ie. I,,'eoue baore, boerderij~lICbap
wezen.
PIiINNELL
is een KaapstadtJche
betengelen.
J G FRASER. AFSLAGKR.
voluntier,
die in de Vrijburg kieaafdeeMijnbeer,-Gedureacie de laateie ~
I; r·.hr- Te H&rriamiLh. OVS, 6 pl.uUeD !l'lJeseD
Iu a lew ....
the ....
thiDf· Wil under.
1ing geregistreerd
werd tijdens het Lang- elektie IChreef ik aan een invloedbe6beadea
lo net JlltTlkl 'rede
Afrikaander, hem .lIIIU1Ideade
Nood. lt WIl merely __ wafted out of the
JJ THERON, A.FSLAGER
berg-opstaadje,
Hij werd tegelijkertijd
liellen in .t. verachilleade
., optil wbuJow.·
~ ~r."rt-Ond~r
BrandnIlei, nabij Worceeter,
op dezelfde kwalifikatie ook: in Kaapetad
kiesing ....n AfrikaaDCler bllltidla&ii,Lt
'Mt ~"'Ot.,t. lt!1'ende haYe, en.
geregistreerd.
De applikatie was om den deren. Zijn aniwoord.
S }faart-\Vcrccster,
Tutgoed eD Itmi.TOget.
why &h. Beira Bailway Comp&D1 tore down
0••
naam van PJ:NNBLL
van-· de kiezersliJst _parijj ie .~_ -.rent op ~ïtea
PAUL D. CLUVKB
AFSLAGER
iu plat. we elo not know, unJ.a ft ha .. been
Moreover,
if
there
pieoe
of
1eplahoa
men
eeu
&Uden
a'rijd
1 f'. hr-<itellcnbollch.
88Il .. ntal huismeubeleu,
te Vrij burg te schrappen, daar hij onwet- .trjjdeD bad tegen lia~ ~
boy~
wu that the
which Mr. St. Leser PnajIed UIe electon of lllieUaformecl. Our ~tioa
1~1IItt''1;.('rcedMChap1 en.
r
behaalde
tiglljk daar geregistreerd werd, zijnde niet een l'[jaad die 1'I'oegIn
lIubec:-ibed aDd the ,paid ap c.pH&I of the
I' "·',r-Koo."o.
dilll.rlkt Stellenlx",cfl.
vutgned
Cape Town that, if reWrned, he WOaId eDdeavonr
de
Afrikaander
partij
toch
de
ovwwi.ltnjq.
in die kiesafdeeling
woonachtig.
foe. i<"lder· ID boerderijge....,.locb
..p. ~raneo, ens,
Comp:wy il jut .. ftIl poaada J U au, ODe
hl .JOIL\.MNE8Btl)BG pu t .... memon. ier
Nu, met 'het
op de.. OY~,
wIJ ik to, CIVf1, it Wil what w.. at tbe time know...
00011':. AF!!LAG)l;1{
Ad vokaat SEARLE, die voor den appll- onaen Afrikaander vriende en ~
th.lanea Liquor Bill, and that promise he haa ahilliIIg per ceeL 1foalcl_ha ....iDterfered with t.!rening road, wurin er bij de rerPeriJIa op
13 febr-Te
P""kuII, d,strikt Hay, ree, boorderijword~ aanPdrOnPD mi4deJea tie beraiuea iefen
hane faithfully c:a1Tied ou" witb the resuU tW the the ne.d_dividad.
kant optrad, beweerde, dat het regietree- die 0D8 dierbare en rechtvunlip ......
i1"rt",i.·;ha~. CDZ
de politiek 1'ID 0IIl1J8t-aUie.n door kapitaliateo
Bill laa, ~on
Wil duly carried by both
ren der volantiera
te Vlij burg zulk een drascn, aanraden iOCIa ieta ai,-ftDI8IDelde
~J h·hr-T.
h:o.Ikfont.eiD,Afd""ling
Hay, de plaau
en Lan werkiuÏIfeD en om lUl dell j.bo.ad het
I.. te leeren, en aich
III*ht
krlpht Bouaea.
Wil tbe Editor'. ob;jtct to w1 and pr.nut
K.lkf -ntem, levende ha.,.,. en.
P~.
hoaden YlIII openbare ~
te verschreiende
onwettigheid
was, dat het te beijveren, ala ...
zelf applqdu ta.k te
the new loan beiD, tabn
En,laad.
lj )!lLAr!,-C·nk" •• rsd, de plaaL' KaJkioDtcin
en
bHMieD.
I
hooggerechtshof
gerechtigd
was
in
de
werken
YOO1'
de
~
tin
deD
of
d....
erven "'3 I:D 162
e.O
ZONDAG. 6 J'EBRUAlU litt.
Kr. O'Reilly ia ID llDCOmpromiainr opponent
TE lWtuaTOII-Un, vo~
het pJaateeJijk
kOlleDAfribaader bndidiat of k:uldidaten.
A, B. DE VILLIERS.t
co, AlI'SLAOKR8.
zaak te treden en de namen der volundera
No iO&uraDll8 office cloeed it doorp la&el7 blad, de oyerblijfaelen oppcrnen
ven aekeren
of
tha~
meaaore,
and,
iD'fiew
of
the
..
hanCIling
"
Indien
elk·man
1'ID
inyJoecl
U.
iedere
kirsnfdee6 ,obr-KlapmuLMIAtlc,
10 eende kl ... paarden
because of the Stamp Act or any other la" of beer GJuckmann die Qell maaaden geledo ,..
te schrappen.
Hij. toonde ook aan dat de ling, ..... r nieowe .ledeD III08teDgekozen worof Mr. O'Beill, b1 the Cape TilltU, it i, a matter
ti fe nr-Te
Klapmut .. tatie, p"arden eD ~
lItor'Nu ie lUl .. lbergiftiaing,
DlUI' beweerd
voorloopige
lijat van namen binnen het deo, ZUil invloed wil pbnWr:en en mét hart en of some WOJl®rthat Kr. O'Beilly Mould have laat -.ion.
ti ,'eIJ,-KlapmutMtalie,
paardeo
o 0
werd. No il er &eIChiJ ontatau ovw de nitbe.
; ,'eor- Paar l, hu,sraad, MU
o.
militaire kamp, uren ver lijdens van VrIJ- siel wil Werken, clari legeviert onse AfrilrlWl. aaked Hr. 8t. Leser to aigu hie requiaiQon, IDd
der- ... k. :Maar yoora} moet een joder Afri~ '·ebr-I'url.
d.mes- cn hoerenkloederen. linIt may be a lwdahip to be ohlip:l to liv' tIJjq YlIII £1,000, 1rIIn'OOr ziio
burg, werd aangeplakt, zoodat het feitelijk
wUr en 't'IIDdNr de ~
1'ID 'a
Ofn· rn I.kengoedcreo, CIU
kaander en vriend iD de afdeeliDIr Stellenb'_..eb that Hr. 8'- Leger should have conMn$ed.
IIeOIlrityfor good faith, ba, will x,. Garreti reerá
ID&DI pbeente .
11 I"ebr-Te Paarl, Iwee erveo, een bebouwd
eD onmogelijk was er bij te komen om ob- _bA met woord eo dud voor de kandi<latell
tell
his
readera
abollt
the
aPDi
"Ilo
ODcenpon
II
een on bebou .. cl ert
8c1U.DB, - Hen bericht oua dat de beer Van
WIU Mr. 8l Lepr follow thie up by appearjectie te maken bij den yeldkornet.
Maar der r8lurinp partij. ]:'Iink begonoen is half
10 feDr-Faar~
een ~t
aautal
dokte .. iustragewonnen.
in. on Hr. O'Beill;y'a platform, and UrM hia time decliaed to pa;yfor damare do~e h7 lire, der Menre, IIlboonsoon van dell heer D 't'&n
dit argument
geldt niet bij den aivielen
ment,·n.
hui~ra.ad, lOMe ,anederen,
enl
tbe iDllllred then diaoo.ering that ibere wu Niekerk, van Poqrije, A.berdeen, een groote
COO8tituentato re'tarn to Parliameni the putJeti }cbr-:"lot
van (le PAArl, oareveer
OOft
balf
commil!8aIis van Vri,jburg, want de liJst
to the 'fJompany. achade !aatilM week had. H"1i pt een Jen 1'ID
Ee~ tegenstelllng.
mao who haa been au frequenUy ret'iled iD ~he nothin.in the Colooy belaucing
"':r na de Pa"l. de h uur van dc plaau
"oor 3. t
lIijn bokk811 aalpeter eli .wavel in 811 den ,,0)..
ol 0
werd
later
ook
door
hem
opgeplakt
en
('!
JAren le.,ende ha,e, losac gocJeren,
.-&atwuk,
De Gecharterde
pers traaht de elektie.
colamll8 of the Capo TI_,and who loob to
.
l>
I
K8IIden lDOt'I8Il WaND er 216 YlIII de boIdren
,;ru1
UU\ ..nt.~1enT.
The Rhodeeitea are Yery' c~
ai the élOOCL M811 bericM ODi dat de heer Ven der
objecties konden nog bij hem worden in- pelitie tegen den heer Sauer in I8flr don- the Licenaed Vicwallen of tbe tolt'll to retaru
E:d!LE H VA~ :-OOORDES.
propoeed inareaae of .rate. on the ,Bulawa;yo Herwe ~~b
kere kleuren af te schildere..
De Dia- him?
aUne bokkeD zwaYeI
i6lIOnden•
6 r.·br-Te p.ketberg road. eeD groot aanta1A.me. ale _n lOOit YlIII uitdrijf
.00
rail"aT.
"CaU you thia a-backing' of your en .. Ipeter .
Een belangrijke
vraag is of de magis- mutld Fields Advertiser bedient .ieh van
r'l&aDlICbe goederen
van alle IOOI'len
middel YOO1' de
'...
O. c.
We have no beai.ta'ion in _)'ing that Mr. st. frieDda? a plar,ne 00 .lIch t.cking."
dIe
traat een naam· VRn de voorloopige lijst insinuaties tegen het hoogserechtahof
P J RETIJo.:F. AfSLAGER.
EBN Ii:lGUAAltDI';'BPOKPELJlOEL - Giaier.m
0
beleedigend slJn,indien hij zich niet .chul.
Letrer'. IIUpportof Mr.O·Reill;y il..regrettable
ol ct
I') ,'"br-Te
Khp'lel.
d,strlkt
PI kAt berJl, II'OOt- kan schrappen
bnaIlt de heer P. Ar HTbDrlb, yan F..emerivier,
zonder
dat er objectie
dig maakt aan"mlnachting
van 't hoi".Maar u it WIUIunexpected. U, u it haa been argecI,
If a railway is made from Cape to Cairo ra"
_ eirenaudip ~t
op OBI batoor. Eenije
en L '.. D9CC. gI1UleA, boerderiiger-.L.caap, huisraad.
tegen gemaakt is. Met andere woorden
hebben dtlze p8l'8Organea de zaak tegen Mr. St. Leger aigned tbe requiaition in pol'lla- 1Il1teri&Jfor European manofactol'8ll will ru jaren geleden plantte hij de pit 1'ID _ ciWoeu
eo'
had
de
magistraat
van
Vrijburg
de
beden htler l~hodet! geheel vergeten?
Wat lIJIoeof a promiae made prior t.o bis OWIIelecoon from li point sonth of the Eqaator, to Cairo. ' en het boompJe, cluiruit v~,'
J. W. MOORRlI:K8 JL .t eo.. A.l'SLAGBRS,
clruat
de namen der voluntien
te is het '\'el'l4chil ttllllChen de saak tegen den for the meb-opolia, we can only _y that .ach an
10 Fcbr- Te WlII.erschtlrlpadkuil, ,nabij Darlilll, voegdheid
na due p-ootte .~ften,
die y:':e
een 'Nr.
- ••
• YlIII een
:f.,'~.l!~ hol,.. 1~
\l"~iert!n. ~aan
enl.
schrappen
zonder dat er objectie tegen heer Hhotlea tegenover die tegen den heer oodertalriDi should nner baye bven giyen, aad
The Rbodea orglUll have played the tllne ,rootte peer 'geJiibPr doch de
I I en I\-)!&Im""bury,
"'"le goorle", .. , hn~,
Sauer?
In
eeretgenoemde
l18iden de that it ia far more reprehenaible than ninety- called the •. RbodeaiaD' Gold-Output" 110 virar- biUer polllpeiJDQI hebben. Bet bn zijn dat
hun
opname
was
gewaakt?
Volgens
art.
""e1' I·, "He. I""",, goederen.hool, graDen. en.
deae nooht 't'&n dUeIfde lOOit ie ala die waarop
rechten: "Op de beloften In de toespra.
nine out of a handred of the &I.1.lItio08 made oualy and au loudly that it hu lN!en read OTer u ciiroen geënt wu.
D ,'o;,r- Te EensgesiDd.
,Iiotrikt
)blmeebory,
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b.b werd, meende ik dat bet nieta wu, "0 h.t bet
lullen neg twee meer worden .g~bouwd.
ze
" \ - ,.t, r Ilch' deed en haar .Iaapkamerdetlr
Heerlijke
nde Wijn, ;) leggels
was gewordea.
Ik
gezieo yoor eeD kandidaat'"
DD voor deu beer aaDg.an tot bet cbronuob
zIJn r.aeds [Jeghlld.
\\ aIJ nl:tr
liJ na.u
Led
~lng
In den
PIETERSBURG
NIEUWS.
. Geoeraal GordelIs dienst eo IB den 800daD Vao HUyMteeo.
Het zal te vergeefa wez.1! bad allerlei aoort VaD mlldlqlnen gebruiki, en
Azijn.
40
mudden
Aal d.,ppt'I lo" I" t"kk.l)k
de lampen gebrmlet
DIet kUDnen
veldtoodt zullen prkend wordeD door de opnchvoor ..eDI, ander kandidaat om teg.n diell bee~ zeu inderdaad al de middeltj68
I 1\ .'rl, ,I"n,'
IJ, I",", bllldJgden werden
om 10 's morgens,
Plf.rEK8BI Rr, 2 FEBJ<. - (RtuUl.) - NIet tlOg nn eeD gedenkcollege
len.
Wo hooren dat de IOOgeoaamde pro, telleD die mea mIJ aaoraadde te probeerea, maar
te Khartoum,
en te Itaan.
• ",J';' huud"n tot )laaodag eerstkomende
mll'lder dan 2,104 ]ongfllMl zlJo laat. te week Uit bet plan la geopperd, eo dra&gt d.,. golldleeDring
gretlllJeven van Moeeelbaai, .en beer Read. 1'&0 geen "lUl allen bielpen, eD teo leste beeobouwie
En
wat
nog
verder
zal
worden
dIt .hstnkt
naar J obannet!lbur~ vortrokleen. De .an den Sidar weg, om ter gedacbteDlII allO !toy.na, oadel1lt,(,unlDll beloofd hebbetJ. All da~ ik fIljJze!1'e ala een ongeneeaeliJke.
EIken mor·
E ht-'er H L DIPPENUR, die zijne
De heer :Merriman te Oost Londen, Raod lDboorlm'{en ".soclatle tOnd 1,41~)
kolouel HamIll Ste.art - die GordoD verge- waar 11 daD zal bet .lecb ... wezen om tuuobe. dl! geD bIJ 11111 ontwakken bad ik vreeeeluke plJn.D aangeboden.
BoPderÏj gaat \erkl ....
iuen. wt'geo.De ontvanllsten voor de laatste maand waren zelde op &Un zeodlag naar Kbartoum, en oabli Afrikaanti ..n ~weedl'1lCht t.weeg
en mUn IDgewanden lICb.neD altijd .wak, jDiat
tol hr.ngen,
H. THEUNISSEN.
ziekelijke omstaudlgh.-de...
zilner
,L,,, I'
1 FI TIK - (Re'.t,.r ) - De 0,"11' .t: \,300.
aI80f ik daar Dleta bad. Maar ik dacbt ch.t ik
Btlrber vermoord ...erd_u
Stew"rt bean ID maar Ik kan niot deoken dat eie beer Read luIk.
Pracbtlge r&gens zlln ov~r bet g.bede dlStnkt
,r
'!(_rr !ILHI arfl\~~crJe
ht'Jenmorgen
IDAt de
v(ll'baod met bet collelJe te hebbeo
De w~nk &al. doeD. Eene polJing 1'ln dieD aard &&1nooit jong wu, eo 1I'urom soa ik dOl mi'. leveD
echtjfenoote,
beeft
de
h··el'ea:t
VAB
&
ge vuil on
•
, .Jlller
e'! \\~rd heden op een eetmaal
ODgetwilfeld
moest er tocb ieta
gelokkeD.
Ik beo er van overtalid, dat de beer weggooieo?
IS nn lord Cromer, die £50 >oor bet doel hoeft
Omdat <le band~lareo <:ln Plete r.borg gooo gegeveo welk bedrag venterkt IS met £50 1'10 Read écb Diet door de zoolieDaamd. progra·
DER RptJY, llnf I!:LIIIAN & Co,- Ir"lan
Vendu Kantoor, Malmesbury.
I" I " , •
h.ndel .. tand LJ" be.r Fuller,
.lJn ch.t mIj wilder in orde lOU breDg.n.
Toea
Ilebrllik
maken van .poorweg.trau.port
vall
, • \ III d. "-aflier 'an koopholadel. pre.,
ik eeD oudeD vnend ontmoette,
vroeg bU mu,
sleven zal latea gebruikeo, maar teo 1'oordeele
publiek te v~rkoopen op bovengelord Kltcbener.
Pretoria
en bun o".enwagen trafiek veneurd
I
['I al tl\'ourd "p een hetldroak maakte
VlD d. ,A.frikaaDder parth &&lterqirekk.a.
DU wat ik mankeerde, dll&l' Ik &00 Alecbt er oitsag.
De p.bhcahe
vaD bet Eogelsche blallwboek
melde plaats h.ot volgende:hebb6ll.
verwlloCb
t
men
dat
belde
de
regeerlDg
..... \Irr" ma
I eeu speq:h
WRann
Zlfne flipot
Ik 1'erklaarde mUD iewal, en bil raadde mij aaD
over Madll.lllUlCar zaleen scblJnt de relaties tUK- zal bem tot eere atrekk.D.
de
.poonreg.mutacbapP'J
ban nlte"..te
ll'Jllh.:'rkwgcll
I)~tr de pro~reASleveD
PD co
OIBClement.
TO::1lc te prob..eren,
Ik l&ellte
&cbeo Engeland en Frankruk DIet verbeterd te
1. Levende Have, als;
~ "'~J
\ t
rt na'\ vt;t:1 prl'!t verschn.fttm: -n;.t best ~l.lIen doen om oozen 'poorwei spoedig hebben. De meeste Franscbe nleuw.bladen be- DE HEER G. MONTGOMEBY
WALK: ER., eD &ei.ie: "Ik 1'eroodentel
't ia dll¥'mee aooals
<cltoo,d
(e
bebbeo
.' : Ic L' lJ,dn'n
te;rell de .a&t\vallen der
---met d. anderen, bedro~,"
HU y.rtelde
miJ dit
scbonwen bet als een onvriendschappelUke
daad.
5 Eerste-klas Ezels. 3 lOt 6 jaar
• I m, e" heftJilhpKl d,U) consIderalle
StaUeDboecb, 2 Feb, 1899.
bet bem geoeze. Irtad, eD om bem geDoeg.D te
Wie tal dIl nieuwe leIder van de liberale
~
1 paar Karpltarden, 4 ja&!'
le IJ' ze!{gcad .. dat bet tot voor
GoeD, kocbt ik een Oeacbje. Ik voeld Diet veel
De dynamiet-concessie.
A.(JII de1I &J,.Ian'.
partU (de epposltle) zIJn In het Brit.cbe parle50 Sp ..k-vette
Aanteel Schapen,
!. LI
~ Il' n ~~!l hwt 'lansche
lanJ
mOlen de
beter DI bet lonemen er vaD, docb pf nor geell
mer.t?
Dit ween
der politieke
1'raag.
Jdjjobeer,-Ik
sie iD Ilwe uitgave van beden
' .. I, \ t
f!laJêIl ZI( hzelvcn
nu en dan be
boop op. Ik probeerde eeD tweede Oeaob, en
JOIIASNEIIHI
Rf" 2 FEIlIt
(Rw.t4r)
- De st_leken van den d", ID Engeland.
Sir Cbarch.t de DUm 1'&n d.n beer G. Montgomery
(Merinos)
! lf.
lt 1 .. 't lien alvoren~
te schrllv~n
Het
ledeu der kamer vao mllo .....zen bebben loeg'"
gU kllDt miJ geloov.o II. Ik u &ef, det er eeD
lea Dllke beeft verklaard dlLt het vrll dUldel!)k Walker ook pDoemd wordt ala eeu kandidaat
10 Varkeos, in Eerste.klas Conditie
Il
\1'"'
ft.!J
lid dt'r rt"gt>~f1ng door de .temd
tot cen voorstel vlln hlln Ult.oere.d
la dat !Ir Henry Campbell Baonermln
eeu parIg yoor d.D tweeden .. tel VlD Btellenboeob.
I~ gevoel nver mg k1l'am, llaof ik eeD Dieuw leveD
" .ten 1~ld"r der 0ppo"'tle
...erd zeer COmJt.., en beden vooriesteld
aan de regeennl{
mu eo ik kon goed
lIekozeo zal worden ala opvolger vaD IIr William
denk ch.t biJ de recbte mao il, eD ik beb mUD bad , de PUneo nrlietea
JL BOl'rderijgereedAchap, als :
'" :' ol ,.11 ~U rn lAkte oDlletwllfeld een gee
lllapeo. A.b gij denkt dd de.e brief eeDig"!
om d~ conceSSie nn de dyolmlet-maatecbappu
Harooart.
ge~Dde
redenea daarvoor.
E ondergeteek$de
zijn WOOD"'jl,
'p <i,en heer -De heer .Mernmao
te ontelllonen.
ZIJ bieden aan der regeering
ASDIi:R&
llNOEN.
Maar vooraf wil ik den beer 0-. J. Krip eD waarde beeft, staat bet u nu di. te pabliceereD,
plaats verhuurd
hebbende 1 Bokw~en, bijkans nieuw
ti
m<Jf~eD met Je (rfJf),.khl/
£600 000 voor te scb,eten voor dIt doel tegeo
genn, dat ik e.o ik hoop lelb ch.t au dit zult doeD, en andere
1nl' ganda i. de opt!tand der in boorli 0ieD SliDe "eie mendeD d. l'erleunDg
leye ... zult reddeo, e"en ... Clemente Tonic
llouv~rnementJtypotbeleen
teieD [:,percent.
De oog lang DIet onderdrukt
heeft beslotRn om per publieke vei- IOpenkar, op vf"8ren
eeD ... n zijne hardste ondenteuD.n
'II'~ en nog
eo breek telkemale
U nOi_1a
daDkeDde,
reaoio tJe maakt voorzleOln~ voor 3 arblteMl, eeD opDienw Ult.
De Fools Rush delverij.
ben. Ik ata bU Diemand ten acbteren ID de be· bet muoe beeft gered.
ling te verkoopeo op
2 Dubbele-voor Ploegen, "Howarda'
verbluf ik, de uwe, EdmDlld Kink.,
Derbyte worden
aaogosteld door de I'9geerlDi, een
wODdering 1'&11 de manmoedia"e
en ,tau~Lord Curron beeft de betrekkiDg YaU onderdoor deo oltvoerenden
raad, eo een door de kODlng 1'an Indie op deo 6deD JaDuarl 1&0- vutiie peaiti. door hem iD d. afgelOOp8D 18_ straat, RockbampCoD, QueelU!land.-ADv.
1 Enkele-voJr
do.
do.
If
1\
2Ff.HR-(R,."kr)-DeKhp
aodere \.eo
partuen
Men Itelt voor hU bet
r'" "rl<lntient
....iln de 1du"'!ls,,,
r.agt
"Ik
iDgoom.n.
Ik 100 bem li.ver in be~ parl~m~~
vurd.
2
Zaailands
Eg~e
cancslleereD
van bet kontrakt, d"t de reieeriDi
'. ~ lit 1 "'JL< Rush en de grond un
sieD dail eeDig antler ma"!. Ook u.llk OlUn bU'
De Ameer van Afgbanl8tau
II in eeD zeer
2 span Voor Tuigen, in .goede orde
'nje haodel In dvnamlet zal verklaren, eo eelle slecbten gezoadbeida
drage tot bet Krige .,Iekiie·petitie fODdl met,
J'II " " bnt
half ...eL: tu"""bell Khpdam
toeetand, eD Jun gen __
belasting van 10' percent zal opleggeo. en eeoe
"" , 'flt"lkl!:eld wordeo In een bepaal
blUmoedigbeid geveD.
beer denkt dat bU niet langer meer &&lieven.
1 paar Achter Tuill'en. geheel nieuw
Il, t-.r- kom eo van overal I"Dgs ex tra hel".tl.ng van I 0 percent om te voorZleo
Maar Dil ik, en ik -Di 1'81en met mu. de &aak
De elllCb VIlD de FraDacbe r,,¥eeriog om uitVAN
ID de renten
op, en amortlllhe
YAn de leenmg.
,. lln
zt-'lf~ Z()f)Vf'r al"\ Cbrl~tlaDa,
en er
bedaard overweeg, en q.jjn peraooolijk gewoel
bnndlDg VIUl de Frana.be
kolonte te SblDgbl1
in de Afdeeling M)ALMESBURY. 1 " Ezel Achter Tuigen, geheel
teekenden
den ...aar- 18 yaD de banti rWllzeD.
. lt", ht dat K hpdam weder de oode Al de mua-corporatl68
teD goosta va.n den heer Krige .00 ..... 1 mogelijk
meuw
.
l 1 I~ .. nt l( Vt Il Jaren
~eled~n
zal teruIl· borg
In .leo Con~o Vrijstaat verkeeren de IDboor- uit gedacbte stel, deo kom ik al meer eo _r
De volgt1nde Levende Haven en 2 span Zwingels en Kettings
'I, ,I, J,,'ncbten w"ar zpn dolO IS de
tot de ge ..olgtrekking
dat wiJ eeD aoder takti.k
lingeo nog steed. iD opetand.
Lossegoederen:
1 Losgooier Snijmarhine( Johnstone)
• r k ,8 ,omrn'ge rlQh er. hebben zeer
Sedert de aftrlldlDg van deo beer De Deau· moeten "olgeD. De fII'llO~ nationale Vra&IJ.atukNieuws utt Bremersdorp.
keD die \'ID deze verklellJlg afba.ngeD, dnDgeo
'"
I ,em Ilkt
Een delver vond ver
rapJ.ure voorzitter Vla een der bmen
nn bet
Graven, VorkAD; -PIkken, GaffeD,
1. LEVEND' IIIVl.
mu' alle penoonluke conaideratJes lWOveel mo~ "'nl LDten PP een dag en ean ander
bof va~ casuile, nm rede., zooals hj) beweerde,
BRE~ERSOORP,
:l FBOR (R.u.ler)
enz., en wat verder tot eene koren
/1tN loll ter waarde v"n tG4 zporle
'
dat de recb~bank beatoDd DIt yooniaDden
vali ,elijk Nl verrien.
Yerk"er met wagens 's voor meer dan eeD week
8
Ersteklas
Paarden (alle R uiDt» boerderij bo boort.
\ UI
.... rH"
l\ eek
Er IS eene zeer
De beer Walker beeft noe«tt lang onder ona
Dreyfua die besloten wareo om Dreyfoa VJ'Ute
In den Boedel van wijlen .ADAlI
l"ng ge<tremd doo" volle riVIeren
.... frt
ktht!ld
i;rnnd
dIe eenlS{e bon
g.wOODd eD hjj il toed bek.nd bij blanken 1003 Merries
:)e kalIer>! 10 bet Boluoga dlstnkt
leomeo sprekeo: sIJn er geen Dieawe verwikk.IiDgeD
BB..UF,
, , r, bn
dra~tJ eo het zal een leer
wel'"
pkleurden.
BU vori(e .I.ktiet beeft bU
vool'iekomen.
Dreyfos beeft bealllt oihkeDd
H. L. DIPPENAAR.
bu Da \ ao honger om h"t le .en.
100
Extra Vette Schapen en Bok1 l~rll~ll nm dez;elve t~ cxplolteeren
.
altUd aan deo kaat, der Afri.klw:lder,.partjl ~el'tlen ver wacbt ...,n "boom" te t;teynadorp bU dat hO ooit scbuld beeft beleden.
ken
ataaD,
O.a
Dog
bij
de
JODgste
boogerbula·el.);tie,
cl
E Ondergetee- enden behoorlij ,
de Konwgen nn &beba mIJn.
HIJ IS een oDdenteaner
1'&nde teg.eDwoordige
lTS.
De Ilgglog vao den Bremersdorp
tronk 11
HEERLIJKE
REGENS.
daartoe gelast zullen verkoop tin 35 V otte \"arkens
regeerin,
en
bo1'enal
eeD
ma.n
op
WIOn
WUkUDveTplaatat naar bospltul beu vel.
Vendu-Kantoor, Malmf'8bury.
80
Vette
Merino
Schapen
ter
plaatse
op
nen re1treDen.
\ I 1(" lf. LI '\1 , \ A:-." BOUl>rE:-."
c 'edurende
de week v,el er I 77 do,m regeo
Sir Jlmes Sive-wrigbt bad bU de I..... te YerII. LoSSE GO.BDKBK!i.
kiesing
156 stemmen meer dan de beer Krile.
I',
l hl 1!--(R'UIP/)-Van
r.tot
Een verwoestende
brand.
Dit
ut
een
feit
det
10
bet
geaicbt
moet
worden
- d ,pr hn;.:ende r.'{eng
GQdo~eode
1 Bok W..ren
ge&ieo. Er wareD gevilleo 1'IUIpersonati.,
maar
4 -MOEDERS
EN KINDEREN.
,an,j.\'Crd I 2', dUlllI regeo geregl
TE 11 UUR V.M.
JOH.lllSE<nt RC" I F£IIR -(Re,.uer.l-Kort
1 Z wart afslaan Kap Kar
lang Olet geooeg om deo uitslag der ~,.iog ~
n.1 elf ullr bp-deD morgeD hrak een zeer verMoedera dle bunne kinderen IR goede gelond
veraDdereD.
OD. eeDl.ge kans om le 'II'lOD.a 11
2 Span Tuigt'n Oompleet
'Ir'" \"t f'rdf' (JP Jen
~i)Mt,en .Jaou&rl
Den Kost baren Stu· Grond, on •
nielende brand tilt III de grootbandel
geboowen
EN hnlpo' derwijzer ~
een
beid willen boudeo bebooren aan hen 'I mer· daa, stemmen, die op Iir JlIDee llilofebracbt IOn,
... pa.......l~ler'" -ruor deze haven
van de beeren Petersen
8n C", apotheleen,
ZwinJre!R en Kettings
bei 1'&lI ...,If dat eeD trent 155 morgen groot, met Woongena en 'a aYonda dr. Tibblea VI-Cocoa met t. WIODeD. Nalpreekt
sa1ari.M van £ 1...0 p.&., en eeue
"."kt \.1;) tt;n rtk"'l~ltle!'Lan
deo baer
Fralerstrut
De vuur glnll op door het ge4 Dubbel Voor P10t1~en
kaD hniR. enz. daarop,
melk gemaakt, k pveD.
Delikate maDD.n eD Diell'll'e kandidaat wika ..eel gemakkeluker
annex "RoRen\6t kenen
Item vra.geode voor bonw met verbazende snelhe ..i., eo ~ulke groote
onder..,ijze,Pfj teJrt'n een salaMS
vrouweo die zwakke 10Dgel! bebbeD, moeten om doen den eeD oode.Boveodien staat de beerWalT
.. III
8 Extra Wijn\'a~n
vlammen sloegen Uit de venster_, dat bet voor
dal,"
en
bijD8
omringd
door
"Mod·
i
frtaCb
en
aterk
te
"Uil.
dr.
Tlbblrs'
kar
de
kan.
vele
gekleorde
kiezera
aaa
ZUDkut
£, 141 I p.R..,aan dtl Publieke
ezond
t rt tI
Lt'l{!nn~fl de t rU!ol.tl~e R'evo1i'en. de brandweer mllllDen onmogelQk
\vu der.elve
4 Z·ien
VI ~
'8 morgens eo 'I •• ond.,ebruiken,
eD ta trtigea.
derdam," "Langefontein " t>nandere
r ," l ~ t
\ )()r de hOOllll'n
1n de ho~l'tCh~n
or van nauo te be.trllden
te VI'e<ledol'p.
I n m,nder dan eeo half
De naag voor onl ala kiezen beboort te ZIJD
&.lIemannen die aan de oosekerheid
"lUI on!
Schaal met gewichten Comple,-t
• r.:. "li h\.nll\st
te pnr(loen
te ~Eï,oelen
u ur wa.. bet groote dne verdleplD,!en booge
plaat sen allen ~ns~ig
btlkend •
A I'plit;llnt.en mOt>tf>noverleggpn:
yoor S~lIen
khmaa.t ZII~ blootgesteld, moeteo "cb, yoor rn hoe kunnen Wil twee kindiditen
tJ.r Jr' rt:ll~er!nr
de hercd80 polItIC
gebou W totaal .erwoest, en .Iechtl de botteo
200
Mud.i
..n Zaad. tIaver
statIon IS een ~orte
Het antwoord w. Klee de Durhan-weg
hoo dagel!1kscben arbeid tegemoet
I{aan, ver- boecll inbreogeo?
h
f,
!.:t\ ~ n nm
deze z.a.ak te onder
E,.n ondt"Twij7"'l'il certific>t&t lllde
muur 1I'erd overgelaten. maar men ..er ...&ebt dAt
manneD om te ..ecbteD. De strud
1 Lot Zakken
sterken met dr. Tib"leo Vl Cocoa, en dan zulleo ,eacblkate
fl
• t reurt!; de verwoe8ttng .1&00 hU zal InAtort~D
di.!1tantiedaarvandaan ~elegen, ter
Het vuur bre,<lde ZICD UIt
k18.81'''ZAR.,
of t,..n minste f'en
zal hard .. ezeo, maar met de b..eren J. H,
zll de woede der elem.nteo
met bedunibeid
t
,_ t.t.
naar loet aangr~nzeode g..beow, 1I'uno de kanwijl
een
wt'g
afgesto
en
is
geworAlle
soorten B Idsraad, en Keu- daa. med' Il'f'lijk!ltaa, d.. (heholldl'n~
Walker ab onze
te~emeet gaan. De achrlJyer Ipreekt ..aD per· lfaraia eo G. Montgomery
toren \&n de ftrma waren
Het gmg het ge·
en de bacteltike mede.erki ... van den door
lIOOnlnke ondervind lOg, eo door de b.i.l.u1D8 kandullteD,
den afd ..elingsraad ter
ken Gere, dschap.
lIOOGE PRIJfI.
bou w van bIDnen door, maar de !PDltpIJpeD
...en ai.,vulliltlt{8 eXlmen "f te I.-g·
i~yolgeD dlurran
ta zien op a.ndenm:
Thu alle II voor ODse rechtvaardl~e &aak, t"'IJfel Ik
...erdeo bU alle pooten ung ..bracbt, en de ,·Iam
lenlrtoevan
omtrent
mijlen
van
En
vele
anderE'
nutllge
g,,oo"ren
ge., in :-:eptemo.·r ek)
opeot de ponëD en prikkeH t,jdel!)", kofjM .'?loc- oiet aaa welken kant de overwloolDil z.1 "UD.
1>1 I LI ~lt ~n.IUlI.\I.-\ ~
IDeo 1I'erd..n onderdrukt.
Deuwe,
4· Elsjearivier Halt," in de richting
dll{t de werkinll V&ll bet hart aao. terwnl dr
A }snolt Jre uiLscbriften vali good,
tt! veel om gespeclfi~rd
te wordt"'n
(LATEa)
De brand In de gebou1l'an \an Tlbblea' Yl Cocae kracbt en .UJlJIDI geeft, eo
KRIGE·IIU!!I.
der plaat s. Veel kan gt'zegd wor1,111-; ,\\
ZW \RTK()PR)IO~D
wdt.'lijk, en cl,rlst ..hJk gedra.r; lid·
Pelersen
werd nl ..t ultgebloscbt
yóór 3 unr. de long vellel, OpbollWt. Het 18 I.derd.aad een
Ruim Crediet en Vervenehingen.
r !,rI
I
~HI,,-(lltutpr)-ll(!t
den tot voordeel der plaats, maar
Het
on t.tond
door
bet
banten
yao wonderllik
1'oed8eldrank.
Niets la t'r OOit oot
lTIaPtscbap ..ener
Pr, ,~~lIt-cbe
V\
! lt \ t!nlile da~9n
Ifoleden
Op
epn
bottel.
wurlD
Oleo
verondentelde
dekt geworden dat er bIJ komen kao, om opgeterwijl" goede wijn g~n ~nbeve
Kerk,
en
bekwaamh·id
ID d~ Hol:,l"II,n
"erd
,oor .!:lx()(Jt'
II
do.t zwavelzuur W&ll, en dOOI de ontploffiog
rUimdbeid Yin g'flloed, leveunreogde,
yllllbeid
JACOBUS G TRUT lUl.
V &11 Rhliosdorp,
I t r. , '1 J'''t Jlthal
~n l'o voor
£'W,OOO
ling" behoeft zou het verkwisting
...""rvan andere hottei .. be> attende Dltnc en ao
Yin ledemateo en dat IlgemeeD geveel 1'an ge
land~he ..n Engt'lsche t,Hltm
27 Jooan
18~
d""e dood~'llIke IUIlMltoffeo waren, ooie bll'lliten
J. W. StiglinQ, Arslager
mak te geyen dat slecbta olltataat Dlt een velle .Ja'l den EJ,.uwr.
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UI oDmogeluk
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E Ondergeteekenden
verkoepen op de

Stoep

van

daartoe behoorlijk geautoriseerd,

het

zullen pubhek
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WOENSDAG 15 FEBRUABl, '1899.

"NATIONAL HOTEL,'

OM 10 UUR DES MORGENS VAN.;

OP

nde Hav~:
.Lev~

Maandag, 20sten. Fe bruari,· aans t'1

3 6 G R0 0 T E ERV EN

~~OMerino

..

Oolen, die lUllen lammen m:Maart of MeI, m goede~.

conditie.
\
450 Lammers, " tot 10 maanden ou d • '
Van de verdeelde Erven onlangs dool' Dr. MILLS verkc.cht.
15 Goedgeteelde Merino Rammen.
De Erven zijn alleraangenaams.t gelegen aan den barden weg
De Opreobtgeteelde Bul ''Oudtahoorn'' . geteeld van bet beste
leidende van" Strand Halt" naar het Strand.
Deze is eene zoer zeld- voerd vee.
"f'·
zame kans en personen verlangende eene veilige geldbelegging, beho~>I'en
50 Mel~koeien, met lcaIv_ersvan den Bul Oudtshoorn.
van deze gelegenheid gebruik te maken, daar grond zeer schaarsch IS en
·w Koelen en VaatJWn die op kalven staan, vócSr®n mnter.
dagelijks in waarde rijst.
30 Groote 'l'rek~Ossen, sommigen geschikt voor den slachter.
16 Jonge Ossen
.

Let wel op plaats en· d atum,

Vrrkooping

te beginnen om 10.30

V.U1.,

dadelijk

150 Gemengd Ve..

na aan k oms t van dV
en

P. J.
Stellenbosch,

lloS~LL'f'

&

getrokken .uit

I 00"
3

2::

.

Karpu~rden
Merrit>s (godresseerde), WaanaD ~ met veulen
·t n Spaan,scbon Ezel
1
Kar en Tuig, lOpen Kar,
1 Paar Aohtertuige~ 1 paar Voor-

Paarl

••

~

I Bokwagen.

Alweder een Goudmijn van de
Beste soort te Slot van de Paarl.

H. v. L. ~LUIrER,

I

. ,Il
"

:1.1
",

.

I,

~l ~

r :

precies_

II. Vee :-4 Span uitgezochte Ezels waaronder een span van' over
de 14 handen hoog; 2 Paal' goed gedresseerde Kar Paarden, 16 handen
hoog; .jo Voorpaarden mor Ezels, 1 uitmuntende Rij Paard; 300 Aanteel Schapen en Bokken,'-) Koeien' en Kalvers,2 Ossen Vet, Een lot
Varkens.
III. BoerderijQereedschap. :-..J. Paarden Wagens
waarvan
3
bijkans nieuw, 1 Schotsohe Kar. hWater
Kar, 2 Afslaan Kap Karren,
3 drie voor Ploegen, Ransome, 2 Dubbelvoor do., do., 4 Enkelvoor do.,
do., 3 Howard's Eggen, 1 Braaklands Egge, 2 Zelfbinders, 2 Reapers, 2
Voeder Machines, 2 Land Kribben, 2 Sleepsteenen, LJ Zeizen, 1 lot voor
en Achter Stokken, 1 lot Hout, 1 B1aasbalg,2 Aanbeelden, 1 lot Machine
Goederen, 1 ~ tans Koole n, 250 Ibs. Machine Touw, Graven, Pikken,
Vorkens, Bijlen, Zagen, een groot lot mest.

pe
~mmeren.:

q =:

reD" 2 3op&Diw
pleet,
apG
;nIeet (nieuw), 4 Trek

r. eteR thnlN 1 ~ar

m
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Klapmuts

VAN

Statie,

Volop

opgemeld getal Eersteklas Paard~~.
De PAaJ'(}en zijn in Jt()ede conditie
en de aandacht van ""koope1'8 waardig.,

144 Morgen Wieveld en Bebouwbaar Grond,

JOHS.

.Publieke

E' Heer FLORIS P. ROW AN, geboorgevende aan de vele en nog
niet bevredigde aan vragen naar Bouw
Perceelen
in het TOOruitgaande en in populariteit toenemende Dorp, Durbanville,
heeft last
gegeven dat een gedeelte van zijne plaam Johannesfontein, Grenzende
aan dien Populairen
Gezondheids
Oord, onderverdeeld zal wo~n
in Bouw Perceelen
en hooft de ondergetaskenden begunstigd met in.
strukties om voor Publieke Competitie aan te bieden,

A. B • De Vil/iers & (Jo., Afs/agerE!
Paarl,2
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Geleóe l nabij Lad,. Ol'{'y t;tatil',
de Hoofdwegen leidende naar
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10 percent of 28., in het £ afslag
op

alle Nieuwe Goederen
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of and.... ""
: eene aanba- ......
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'
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.Ken vrve w01llD1.(
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Voorraad tegen buitengewone
Lage Prijzen.

-----

den Dden

den

P ~t.oD,
T ~lJgen, biJkans meuw.
I
Wed. Dr. J. O. VAB BREDA.

i

AN We1liugton,

Wit Schimmel Paard, \';101 ti OOt II
jaar oud, breed van heupen, laat.<t
g~ziel1 te Houtbaai, 0:' UlDl'(j~g, 10
Januari.
Benig iemand .lill lret paard vin·
den mag. gelievo duarvan kennia te
geven aan dot! oIJdergetee~{'nri6.,of
ten kaotoro van J. H. MaralS & Co.,
\V t!llin~ton, door wio alle billijke
onkos.tou zullen worden vergoed.

1 Spider, 1 Dooton APPL. lOA.~S
z~eno werden
~. paar ~gelsche .Zwarte
.
wach~ t.ot C:iP den 22aten
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Doctors-GeHuismeubelen.

~

Hoofd Ineenleur,
t't!hrnllli, l~!I[I.

a
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een

aD: es meuw.
lVoorta:

Tan tlfl11

(ar;40:)l"

Afslager. de

en'
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i¥ els, 1SCh~jf Tafel, 1 0il8tove, A8S/8TENTt.:
G~ .., 1;'orceleln en Aardewek, meeat
fOOl d. IOORDD

J

Kaapscbe Gouvernements
Spoorwegen.
worden
geyraagd
voor de Luur van eeu WOOD·
huix ~eJt'gen te Roseba-ik ~tillion
Vo;le bijzonderheden
kunnen op
aa1VI".lge verkregen
worden aau
(lit lkantoor.
_Tenders gericht aan den Controleur ell Audit.eur-J,reneraal, en gerOeIkt op den ~mJ8lag "Tender .voor
Jlli~ to Boesbank" zullen lOge.VOJ Lt
worden tot Zaterdag Uden
I.,,", r voor 12 uur 'a middage.
Hoogste tender niet noodwendig
liil genomen.
JNO. BROWS,
Hoofd Ingenieur

Alle lrildoien ID lIga••• 1 Budelws,

-----------------------------------------------

~~..~oo;p.bop WOENSDA.G, 8 Febn·uari, 1899
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ENDER..'J

TE VIJBKRUotN BIJ

Voor verdere bijzonderheden zie Litographischo Plannen, welke verkrijgen zijn bij de heeren SlLDEBBAUEB,
LE SUEUI_ WAHt
en FULLER,
Boedelberedderaars
en Boekhonders,
Gronden. Boedela, Trust en
Algem~ne
Agenten, Bereau-straat,
Kaapstad, of Van der Spuy,
Immelman & Co., Afslagers, Malmesbury.
.1.11&8od~:m Doctors Inatrumentên,
gerekend van
~
.
Co1.2F
1 doz. Stoew.. 1
nc~
aDcy
StIoelen, 1 Dubbel Springbecl, 1

~
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0- W
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P. J. KIES.

land, op eene v~rgad~ring gehouden
in de Hofzaal te 8pJingbok, op deo
18den dag van Jan~,
1899. eene
belasting gehe~n en ppgelegd beeft
'VBn een en
ha!re penny (l~)
het £ 8terling~ ~p aJJe vaate eigendommen in de, ,Afd~ling. daaraan
onderhmg voor' de doeleinden van
het jaar 1899. : ;
\
Gezegde ~ing
1 zal vervallen
eD. betaalbaar ~jn.
het kantoor
De Ondergeteekende
.zich van van gezegden ili88d ta Sp~k,
bW8 verdere beslommenng wen- op den eersten alLg v4n April 1899.
8I.lheode te ontdoen, heeft besloten
.Alle ~
belastingen
die
pu~~iek te. dOflD verkoopen aan hare onbetaald geIat+1l wotIen voordrie
w~ awag, op
maanden na
(verv+J dag, lullen
l..
Uil.,.
Februari.
t899
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D. JONES & CO,'S
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72 Kostbare Bouw Perceelen, t.':~~=~::
te J 1 ure 's voormiddag,
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O. gemf'T1R linker oor
nalOwftAllrt.
tUl'l!Chen :; en 6 jaar ..od.
lDdien Di~t ~ elost YOOr of 0l' .lalmhg UI
Pebraari I~, .Illl~ sQ 'f6rkoeht wordeD

~

DIlSDIG 7 FEBRUW.uIST.

Op DONDERDAG, den laden Feb., l899, :

niet.

KOOL

Kome. KoMe., Kome.

Verkoopiog

De Ondergeteekende
daartoe~lalt door Mejuf. de Weduw
•
WEGE, die Stel~enbosch gaat verlaten, zal publiek verkoopen aan
~re woning in Dorp-straat, op
i

YOOI'
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op pm61deo

H U ismeu be Ien.
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Kost ~ Dt1mk
J"_OOBmi P.
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V ~ndu.kantooor,

STELLENBOSOH.
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VII. Het gewone assortirnent
Huisraad als Klavier, Harmonium,
Stinkhouten en andere Stoelen, ~[all\)flidlUlttl'l: l'Il andere KasLon, Katels, ~?odat voorgenomen koopers uit Kaapstad en anderfl plaatsen voldoende
Ledikanten, Beddon, Spiegels, Aanzet en arHlure Taf .:1,;, G la;;, Porcelein, tijd zullen hebben om met, den 8.15 v.m. trein van Kaapstad te reizen.
Aardewerk, Keukengoreedschap cn een menigw andero goederen te veel
om te meldcn.
Ververschingen zullen verschaft worden.

worden.

_ ......

'88n' .wart

TE

lr1v-:I. I I

AANGBBOUOEN in d. IIChut van,1"11

Pl~

lAFSLAGBB8.

Paarl, 3 Feb., 1899.
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J!'-: balk

DER SPuY, IJ(~1U.I
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a Co. Afslagen.

A. B. De flUlen
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RUIM G~DIET.

Verkooping

zullen
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Komt en doet Koopjes.
alsook
een stuk van het overige
gedeelte van de Plaats
Johannesfontein,
grenzende aan Diemensdal en Phisalltkraa1, groot
I·U mori-en, bevattende uitstekond weiveld en bebouwbaar ,p-ond.
$tellenhosch, 2 Feb., 1899.
De nabijlieid van het Dorp Durbanville en de gezonde Lucht en
V. Losse Goederen :-·t Span l'JoPg 'I'uijrcn, ;3 do. Pronk Tuigen' Omgeving zijn zoo goed ookend dat het overbodig zal "ezen uit te
2 do. Achter Tuigen, ï Zet Kettings, 1 Naaibank, 2 Zadels en Toornen, wijden over do bekoorlijkheden van die verblijfplaats.
Er is eeue groote
600 Zakkl'[J, 18 ton Guano, 1 lot Bukstelnen, 2 Wagon Zijlen, 3 Land Watervoorraad bi i de Johl\nnesfontein woning. en de eigenaar is gewillig
VAN
Kribben, 1 groote Schaal.
termen aan te gaan met koopers, zoodat water gevoerd kan wnrden van
Kostbare,
Vl. Graan :-.:10 mudden
Koorn, 200 do. Voeder, Garst, Kaf, de hoofdbron door middel van pijpen naar eenig een der pereeelen.
reedschap,
Stroo.

en ververschingen

I

'I

;, ·O...l. ",

laandaq 6' ~~bruari, t899,

IV. Vaatwerk :-:.i Stuk Vaten, lj Kuipen, 1 Trap en Onder Balie,
Leggers, 'I'rechters, Hogsheads, Balies, Emmers, 1 Hran dcwijns Ketel
met toebehooren, :.!U Legger" W,ijo, :! do. lhanuewijo.

Ruim Krediet

eo

2. BOERDERlJGB~EDSCHAP.

' .'

. .'.r..

200

~d;..%o!:'

KO'stbare Bonw Perceelen

Op Dinsdag, den 21sten dezer,
1. De Huur der Plaats" SIaL van Jo raar]," VOOI' 3, ·t, of i) jaren.
Deze plaats is gelegen omt rent een ~. uur van het midden der Paarl en is
een der beste Plaatsen in d"n omtrek en gPFchikt voor alle doeleinden.
Er is Braakland YOOI' .J.2mudden Koorn, Stopland 2de dragt voor 130
mudden Haver, hebbende ml op loopend water in bet buiten veld en dammen. Beplaat met "ïjngnan1 en alle soorten Vruchtboomen.
De Gebouwen bestaan uit ~root Welingerichte
W oonhuis, Stallen, Wagenhuis,
Bedienden Vertrekken
en Kafhokken.
Bij de Huur der Plaats zal
gegeven worden Kafhok in zolder met Kaf. De Ph ats is te voren ten
eenigen tijd te bezien en de II uur zal niet te voren uit de band worden
verkocht.

'

XeIk

~k...:~=.

2 Bokwagens, 1 ~

."

Pd

3 Dnbbel-v~r H~t
..:I~
l8mlt9'P1 mlltJlIel1-. omtrent 3 ja""
1 Brakland., Emt- 1 Z!~Wmb·.
UB oed,oplwcliuk.
boilD o:.d~ldl1lijk gebr~.
Egge, 1 Self-b~der
.. 0 me ..nt.
(Champion),! 1 Reaper lIaobin~
1 Strat.fQgtIl '{ijrje omtrent:!. j~?
' . De Ondergeteekenden
daartoe
(Da~y). 1 V~ ~chineJ 2 Zeil
rechter beea oDulUdelij,
Relet sijnde, .door den "heer J.
Kribbtm, 8 zeisen+
eV~JlJr
ondien niet J:'llost op Zatft..
B.u.BTJlu, zullen pubhek verkoo- Kruiwagens, o.1feIsJ Vorken, Pikmm. %SeWlll'·.,brnari. !WUift.
.
pen op
._
ken en wat verder tot een wel·
J.. D. VAB WlJK,
iD~ricbte BoerdeJjij beboonm.
Bchutmeeatett

Afslager.

PUBLIEKE VERKOOPING
'7SB

E Oudergeteekendo zich voor con ell tijd van zijne Boerderij wenselrende te onttrokken;
beeft besloten publiek te doen versoopen

10 ure

(iPPoot. n Sterk)

Colesberg, 17 Januari, 1899.
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2 Feb 1899.
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5 Kat P~
in Voor en ",oh , ndé; 2s
teel .B~,.
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Plien.
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.40
.
E8110teklas
1
"Ul

1 Gras Sruj er
3 Saoks stalen Ploegen
1 Wan Machine
.
Zuivelboerderijbenoodigdheden
insluitende, alsoh61der, Karn enz.
2 Open Karren
Id.
Het Vee is in goede conditie en goedzetee
Ververaohingen zullen verschaft worden.
H. W. lAURIE,

I!
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18 Eente1das
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VERKOOPING
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2 Jobneon's Gruisverma!ers

PUBLIEKE
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tuigen, en ...t nog verder ml
-orden
"
. -AAnaeboden."
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Bocrderllgereedsehap.

31 Januari, 1899.
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De, heer JAcbc,', "..,
DI KOCK,' di.e,.
de Boerderij ~t
0
~en daal' hij
plaats _ iBijl> OO8.er1mard

=tteekendeD.

IOaa Aantasl Schapen
"" Vette Slachtossef1
BOkken
" Koloniale !beIs

Eerst.

..J_ 0-0. Koo:.....

011

de

, [ 2"
ingee i

den Gouvememeuts dekhengJJt "~rown Rainbow.
10 Paarden de meeaten Merries met Veulens.

Afslagers.

ZOON,

insluitende groote

aarzen
enZe,
De Dekhengat
"Bainbow"

morgen trein van Kaapstad.
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Doe aanzoek bij
lt A. DE VRIES, Jr.,
Z.

A. Bijbelvereeniging

• Mouille Point,
nabij KlUlpstad,

•

Paarlsdie Tentoonstelling.

P
(canned)

ERSONEN
die mcdodiDgt'n
, ..,j'len
iu.
"logdegdé"
Vruchtl'n 'f ...Il ruiu.l!tt'n~
of één jaar oorl, lnOctton :I.lch biJ d:',n
dae O~tettkA1JU~
MDlIlelden vour
~niellen. of 1 MA A aT, 8.8., teu einde hUlUlO
flt!8IOhen te lateu 'Vtj"l.l·~cl"n \vvl' ,
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